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Σύγκρουση συµφερόντων: 
Δεν υπάρχει  



Γιατί να χρησιµοποιήσουµε προσοµοιωτή? 

•  2D απεικόνιση µε 
µεγέθυνση 

•  Περιορισµένο εύρος 
κινήσεων των εργαλείων 

•  Παράδοξη κίνηση των 
εργαλείων  

•  Επαυξηµένος τρόµος των 
χεριών 

•  Οι επιδεξιότητες της 
ανοιχτής χειρουργικής δεν 
µπορούν να µεταφερθούν 
στην λαπαροσκοπική 

Απότοµη καµπύλη 
εκµάθησης 



Γιατί να χρησιµοποιήσουµε προσοµοιωτή? 



Η εκπαίδευση ελαχιστοποιεί την καµπύλη 
εκµάθησης 

•  Ένα επαρκώς σχεδιασµένο και πιστοποιηµένο 
µοντέλο µπορεί να βοηθήσει τη διαδικασία της 
χειρουργικής εκπαίδευσης. 

Ποιος θα ήθελε να είναι 
περιστατικό στην καµπύλη 

εκµάθησης ενός 
χειρουργού; 

 
KANENAΣ 



Προσοµοιωτές στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική 

•  Από φθηνά αυτοσχέδια κουτιά ως και εξελιγµένα συστήµατα 
Εικονικής Πραγµατικότητας (ΕΠ). Υπάρχουν λύσεις  για κάθε 
προϋπολογισµό. 



Απλοί προσοµοιωτές λαπαροσκοπικής εκπαίδευσης 
Training boxes or mechanical simulators 

•  Οι πιο απλές και φθηνές λύσεις 
–  Αυτοσχέδια κουτία από χαρτόνι ή ξύλο  
–  Webcam  / φορητός ή επιτραπέζιος 
υπολογιστής 

–  Λάµπα ή παράθυρα για φωτισµό 



Απλοί προσοµοιωτές βίντεο-εκπαίδευσης 
στη λαπαροσκοπική µε πολλαπλές θέσεις 

τοποθέτησης εργαλείων 
•  Καλύτερο οπτικό σύστηµα 
•  Πολλαπλές θέσεις για την τοποθέτηση εργαλείων 
•  Δυνατότητες αξιολόγησης των εκπαιδευόµενων 



Λύσεις µε τη χρήση iPad 

Bahsoun et al.  Surg Educ. 2013 
Ruparel et al. Urology. 2014  

Yoon et  al. J Surg Educ. 2015 

Εύκολες στην κατασκευή λύσεις: 
ΔΕΝ υπάρχει δικαιολογία για να  

µην εκπαιδευτεί κάποιος στη 
λαπαροσκοπική 



Προσοµοιωτής µε παλλόµενα όργανα 
Pulsating Organ Perfusion (P.O.P) Trainer 

•  Προσοµοιώνει τις συνθήκες αιµορραγίας   



Προσοµοιωτές Εικονικής Πραγµατικότητας  



MIST VR/LapSim/SurgicalSim/Lap Mentor/ 
Lap VR/Lap-X VR 

•  Περιβάλλον ΕΠ 
•  Αξιολόγηση της λειτουργικότητας των 
εκπαιδευόµενων 

•  Φωτορεαλιστική απεικόνιση της ανατοµίας 
•  Επικυρωµένα συστήµατα 
•  Δεν διαθέτουν force feedback 



 
Υβριδικοί Προσοµοιωτές Εικονικής Πραγµατικότητας  

ProMIS, Lap-X Hybrid 
 

•  Augmented reality simulators 
•  Προσφέρουν Force feedback 



Προσοµοιωτές στη Ροµποτική Χειρουργική 
•  Η ροµποτικής χειρουργική έχει κάποιες ιδιαιτερότητες συγκριτικά µε τη 
λαπαροσκοπική χειρουργική 

Επί απουσίας δεύτερης κονσόλας: 
•  Ο εκπαιδευτής δεν έχει την ίδια οπτική αντίληψη για την επέµβαση 
•  Μόνο ένας µπορεί να είναι στην κονσόλα τη φορά 
•  Δεν µπορεί ο εκπαιδευτής να επέµβει άµεσα από την κονσόλα του σε 
περίπτωση ανάγκης 

Απαιτείται σηµαντική επιδεξιότητα πριν αναλάβει την κονσόλα ο 
εκπαιδευόµενος 



Απλοί προσοµοιωτές στη Ροµποτική Χειρουργική 
Mechanical simulators 

•  Δεν είναι επικυρωµένοι 
•  Αποτελούν µια φθηνή λύση  
•  Χρησιµοποιούνται µε εργαλεία που 
είναι για παρουσιάσεις (Demo) 

•  Επιτρέπουν την απόκτηση βασικών 
επιδεξιοτήτων 

•  Δεν έχουν τη δυνατότητα 
αξιολόγησης του εκπαιδευόµενου 



Προσοµοιωτές Εικονικής Πραγµατικότητας  
RoSS/ SEP / Pro MIS /MdVT/ daVinci Skills simulator 

•  Εξελιγµένα συστήµατα µε χρήση νέων τεχνολογιών στην 3D 
απεικόνιση 

•  Πολλαπλά σενάρια ασκήσεων και επεµβάσεων 
•  Δυνατότητα αξιολόγησης των εκπαιδευόµενων 
•  Επικυρωµένα συστήµατα  



Τελικά ποιος προσοµοιωτής είναι 
καλύτερος; 



•  Περισσότερα από 700 άρθρα.  
•  Οι προσοµοιωτές έχουν αποτέλεσµα ανεξάρτητα από την 
ειδικότητα. 

•  Σηµαντική διαφορά στην απόδοση σε σχέση µε την απουσία 
πρακτικής εκπαίδευσης 

•  Είναι πιο αποτελεσµατικοί από άλλες µεθόδους εκπαίδευσης 
(π.χ βίντεο) 

•  Οι επιδεξιότητες φαίνεται ότι µεταφέρονται στο χειρουργείο 



Σύγκριση µε απουσία εκπαίδευσης:  
• Ταχύτερη ολοκλήρωση των ασκήσεων  
• Βελτιωµένη ακρίβεια και επίδοση  
 
Σύγκριση µε βίντεο προσοµοιωτές:  
• Παρόµοια απόδοση 
 
• Περιορισµένος αριθµός µελετών 



•  Συµπληρωµατική χρήση των προσοµοιωτών βελτιώνει την 
τεχνική απόδοση στο χειρουργείο. 

•  Δεν υπήρχαν διαφορές στη νοσηρότητα συγκριτικά µε τους 
χειρουργούς που δεν χρησιµοποιούν προσοµοιωτές. 

•  Όλοι οι χειρουργοί που ασχολούνται µε τη λαπαροσκοπική 
πρέπει στη διάρκεια της εκπαίδευσής τους να χρησιµοποιούν 
προσοµοιωτές 



Άπειροι εκπαιδευόµενοι: 
• Αυξηµένη ακρίβεια και µείωση των κινήσεων σε σχέση µε τους 
βίντεο προσοµοιωτές. 
• Αυξηµένη ακρίβεια και ταχύτητα, µείωση των λαθών και 
κινήσεων σε σχέση µε την απουσία εκπαίδευσης. 
Περιορισµένης εµπειρίας εκπαιδευόµενοι: 
• Βελτιωµένη συνολική απόδοση σε σχέση µε τους  βίντεο 
προσοµοιωτές. 
• Βελτιωµένος χειρουργικός χρόνος, λιγότερα λάθη σε σχέση µε 
την πρακτική λαπαροσκοπική εκπαίδευση. 



•  Οι απλοί προσοµοιωτές είναι το ίδιο αποτελεσµατικοί µε τους βίντεο 
προσοµοιωτές – οικονοµικό όφελος  

J Urol 2013 

Surgery 2013 

•  Οι χαµηλής πιστότητας προσοµοιωτές είναι 
το ίδιο αποτελεσµατικοί στην εκπαίδευση – 
Δικαιολογούν το κόστος; 



•  Γενικές ασκήσεις – hand-eye coordination 
•  Χρήσιµοι για άπειρους χειρουργούς  
•  Δεν έχει µελετηθεί το οικονοµικό όφελος 
•  Κανένας από τους προσοµοιωτές δεν 
φαίνεται να είναι καλύτερος 



Ποιός προσοµοιωτής τελικά; 
Σηµαντικοί παράγοντες για την απόφαση: 
• Εκπαιδευτικός ρόλος του ιδρύµατος. 
• Αριθµός εκπαιδευόµενων.  
• Η ύπαρξη δοµηµένου προγράµµατος εκπαίδευσης (π.χ. 
Modular training). 
• Αποτελεσµατικότητα του προσωµοιωτή 
• Ο προϋπολογισµός. 

Για τα ελληνικά δεδοµένα, η χρήση απλών ή βίντεο 
προσοµοιωτών ίσως είναι η πιο εφικτή λύση. 


