


Θέματα 

• Οι κινητήριες δυνάμεις

• Το μέλλον είναι παρόν: Η εικόνα, η χειρουργική,

οι νέες τεχνικές & εργαλεία, η εκπαίδευση

• Κριτική θεώρηση

• Συμπέρασμα;

























Bits αντί για άτομα 

• Μπορούμε να αναπαραστήσουμε πραγματικά αντικείμενα του
πραγματικού κόσμου σε έναν Η/Υ ή με το ισοδύναμό του:

  CT + ζωτικά σημεία + φυσιολογία + μηχανική +… 
= η ακριβής αναπαράσταση ενός ανθρώπου σε 

ολόγραμμα στον κόσμο του Η/Υ  

• Άρα εκεί μπορώ να μοντελοποιήσω, δοκιμάσω, κλπ., 
ακριβώς όπως σ' ένα computer model
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1. Η εικόνα

2. Ο  Η/Υ

3. Ο χειρουργός



Χειρ/κή επέμβαση 
καθοδηγούμενη από τη σκέψη 



Το μέλλον είναι παρόν: 3D printing 
• Bioprinting of human living tissues

• Redefining drugs research

• Replacement & Transplantation

A cross-section of bioprinted human liver tissue: 
Compartmentalization between the hepatocytes 
(blue nuclei), endothelial cells (red) and hepatic 
stellate cells (green). 

• Organovo, etc





Η εκπαίδευση 

Quartet  
Alvar Suñol Muñoz-Ramos 

Saper Galleries 



Κλασσικό μοντέλο εκπαίδευσης 

• Παραδοσιακό μάθημα (Chalk & talk)
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Κλασσικό μοντέλο εκπαίδευσης: 
“See one, teach one, do one” 

Εμπόδια: 

• Διαθεσιμότητα ασθενών

• Ηθικά, Δεοντολογικά

• Νομικά

• Ασφάλεια

• κλπ.
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Πώς θα επιτύχουμε 
αποτελεσματική εκπαίδευση; 

1. Επιλογή αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας

2. Σχεδιασμός κριτηρίων αποτελεσματικής εκπαίδευσης
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 Αυξανόμενη πίεση – απαιτήσεις από:

 Νέα τεχνολογία/τεχνικές

 Διαθέσιμο χρόνο (εκπαιδευτές/εκπαιδευόμενοι)

 Ταχύρυθμα (μετ-)εκπαιδευτικά προγράμματα

 Ασφάλεια (ασθενείς/ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.)

 Ανάγκη εκμάθησης τεχνικών δεξιοτήτων

Γιατί προσομοίωση στην Ιατρική; 



Πλεονεκτήματα της ιατρικής προσομοίωσης 

• Standard, αποτελεσματική εκπαίδευση
• Ασφαλές περιβάλλον εκμάθησης
• Πολλά & διαφορετικά περιστατικά, πολλές

φορές

• Αξιολογημένη: Μεταφέρει δεξιότητες
στην πράξη

• Όχι μόνο μάθηση αλλά και βελτίωση!

• Αντικειμενική μέτρηση επιδόσεων/κενών
• Ελκυστική
• Οικονομικά συμφέρουσα

ΗΠΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση 







Συνεργασίες (MoUs) 

• Center of Excellence for Simulation Education & Innovation
(CESEI), University of British Columbia, Vancouver, Canada

• Center for Advanced Simulation and Training (CAST),
Karolinska University Hospital & Karolinska Institutet,
Stockholm, Sweden

• King Fahad Medical City, Riyadh, Saudi Arabia

• Imperial College, London, UK





Εκπαιδευτικά προγράμματα 

1. Φλεβοπαρακέντηση

2. ΕΦ καθετηριασμός

3. Λαπαροσκόπηση (Βασικές & προηγμένες τεχνικές)

4. Ενδοσκόπηση

5. Ρομποτική Χειρουργική

6. Ενδαγγειακές τεχνικές

7. Αρθροσκόπηση





Surgical instruments tip tracking 
© MPLSC, Athens University 



Augmented Reality  
© MPLSC, Athens Univ. 
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Περίληψη 
• Οι εξελίξεις της βιοιατρικής τεχνολογίας είναι ήδη παρούσες &

μεταβάλλουν εντυπωσιακά την υπάρχουσα κλινική πρακτική & την
παροχή υπηρεσιών υγείας

• Οι πρόοδοι της πληροφορικής & της τεχνολογίας επέτρεψαν τη
δημιουργία νέων ισχυρών εργαλείων & τεχνικών

• Η απεικόνιση & η παρεμβατική ιατρική (χειρουργική) προχωρούν
από το επίπεδο του οργάνου στο κυτταρικό επίπεδο

• Οι γιατροί πρέπει να εκπαιδεύονται στη χρήση των νέων τεχνολογιών
ώστε να αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες & τους περιορισμούς τους
για να τις χρησιμοποιούν σωστά

• Η ανάδειξη της αξίας των νέων εντυπωσιακών τεχνολογιών μπορεί
να βοηθήσει στην επισκευή του κουρελιασμένου κοινωνικού
συμβολαίου ανάμεσα στην ιατρική και την κοινωνία
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