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Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου : Αναστασία Σπαρτινού
Ειδικότητα – εξειδίκευση : Αναισθησιολόγος
Θέση εργασίας: ΕΒ ΤΕΠ Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
Δηλώνω υποψηφιότητα *: Για το Δ.Σ Χ

Για την εξελεγκτική Επιτροπή ……….

*Σημειώστε με Χ που θέλετε να είστε υποψήφιος (έχετε μία επιλογή)

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου:
Είμαι Αναισθησιολόγος και εργάζομαι ως Επιμελήτρια Β’ στο ΤΕΠ του ΠαΓΝΗ.
Η ενασχόληση μου με την Επείγουσα Ιατρική ήταν συνειδητή επιλογή από τα
φοιτητικά μου χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας της Αναισθησιολογίας
υπήρξα Εξειδικευόμενη Επείγουσας Ιατρικής στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του
Ηρακλείου, μέχρι το διορισμό μου ως Επιμελήτριας στο ίδιο Κέντρο. Εκπονώ τη
διδακτορική μου διατριβή με θέμα την Εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική
Αναζωογόνηση. Έχω παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων σχετικά με την
Επείγουσα Ιατρική και την Αναζωογόνηση και σε πολλά από αυτά είμαι
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εκπαιδεύτρια ή/και διευθύντρια (BLS, ALS, APLS, ETC, EMCC, Διαχείρισης
Αεραγωγού στην ΕΙ, Υπερήχων στην ΕΙ). Έχω συμμετάσχει σε πολλά εθνικά,
ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια Επείγουσας Ιατρικής, με διαλέξεις και
παρουσιάσεις ανακοινώσεων ενώ οι δημοσιεύσεις μου σε περιοδικά έχουν ως
αντικείμενο την Επείγουσα Ιατρική και την Αναζωογόνηση.
Είμαι ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Young ERC (Social Media Rep). Συμμετέχω ενεργά
στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής (EUSEM), κυρίως
στον τομέα των Νέων Ιατρών (Young Emergency Medicine Doctors – YEMD), ενώ
πρόσφατα επιλέχθηκα να συμμετάσχω στην Επιτροπή Αναθεώρησης του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εκπαίδευσης στην Επείγουσα Ιατρική της EUSEM
(European Training Requirements - ETR working group), όπως αυτό
συνδιαμορφώνεται με την UEMS. Από το 2020 είμαι μέλος της Επιτροπής
Εκπαιδευσης (Core Curriculum and Education Committee) και της Επιτροπής
Υλοποίησης της Ειδικότητας (Specialty Implementation Committee) της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας για την Επείγουσα Ιατρική (International Federation for Emergency
Medicine – IFEM), μοναδικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ομοσπονδία.
Από το 2014 συμμετέχω στις επιστημονικές δραστηριότητες της ΕΕΕΙ, ως σύνεδρος ή
ομιλήτρια σε συνέδρια/ημερίδες και από το 2017 είμαι τακτικό μέλος. Το 2019
εκλέχθηκα μέλος του ΔΣ της ΕΕΕΙ, στο οποίο προσπάθησα να μεταφέρω τις αγωνίες
και τα αιτήματα των Εξειδικευομένων Επείγουσας Ιατρικής και των Νεών Ιατρών
που ενδιαφέρονται για την Επείγουσα Ιατρική στην Ελλάδα.
Σκοπός της υποψηφιότητάς μου για το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας
Ιατρικής είναι να εκφράσω όλους τους ιατρούς που επέλεξαν να εκπαιδευτούν και
να εργαστούν στο απαιτητικό αντικείμενο της Επείγουσας Ιατρικής και να
συμβάλλω στην προαγωγή της εκπαίδευσης των ιατρών που εργάζονται
ενδονοσοκομειακά ή προνοσοκομειακά σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή
πρότυπα. Βασική μου προτεραιότητα αποτελεί η ταχύτερη καθιέρωση της
Επείγουσας Ιατρικής ως αυτόνομης ειδικότητας, γεγονός που θα προάγει την
ομογενοποίηση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών Επείγουσας Ιατρικής που
προσφέρουμε στους ασθενείς μας.
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