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µηχανισµός δίνει τη δυνατότητα
στον γιατρό να «νιώθει» και τις αντιστάσεις από τυχόν ιστούς ή άλλα εµπόδια που µπορεί να συναντήσει το ενδοσκόπιο σε πραγµατικές συνθήκες.
Aυτές οι αντιστάσεις είναι σχεδόν ανεπαίσθητες αλλά πολύ σηµαντικές, για να ξέρει ο ειδικευόµενος γιατρός τι να κάνει κατά τη
διάρκεια της εγχείρησης.

ο ειδικευόµενος γιατρός ουσιαστικά παρακολουθεί την επέµβαση. Tο µειονέκτηµα εδώ είναι ότι
αυτός αποκτά µία εικόνα, αλλά
δεν έχει αντίληψη της «πρακτικής» διάστασης. O τρίτος τρόπος
και ο πιο επικίνδυνος, φυσικά, εί-

ναι η εγχείρηση από ειδικευόµενο απευθείας σε κάποιον ασθενή,
γεγονός που όταν κάτι πάει στραβά, δηµιουργεί νοµικά και ανθρωπιστικά προβλήµατα (µηνύσεις κ.λπ.).
Για τους παραπάνω λόγους οι

ουρολόγοι ψάχνουν κάτι να αντικαταστήσει τις υφιστάµενες µεθόδους εκπαίδευσης. «Eτσι καταλήξαµε ότι µπορούµε να κατασκευάσουµε έναν εξοµοιωτή για τέτοιες εγχειρήσεις.
Φυσικά σε όλα τα στάδια της κατασκευής µάς βοηθούσαν γιατροί
οι οποίοι κατηύθυναν την προσπάθειά µας, ώστε ο µηχανισµός
να αναπαριστά στο µέγιστο δυνατό τις κανονικές συνθήκες µιας ουρολογικής επέµβασης», µας λέει
ο κ. Παπαδόπουλος.

ναν εξοµοιωτή ουρολογικών επεµβάσεων για να εκπαιδεύονται οι ειδικευόµενοι γιατροί έχει εφεύρει ο αναπληρωτής καθηγητής του Eθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου Eυ.
Παπαδόπουλος και ο «διδακτορικός» φοιτητής του K. Bλάχος.
Πρόκειται για έναν µηχανισµό √È ÙÚÂÈ˜ ÙÚﬁÔÈ
Σύµφωνα µε τον κ. Παπαδόπου αναπαριστά µια εικονική ουρήθρα στην οποία ο γιατρός µπο- πουλο, η εκπαίδευση των ουρο§ÔÁÈÛÌÈÎﬁ
ρεί να διεισδύει το χειρουργικό λόγων γίνεται µέχρι στιγµής µε
Tο λογισµικό του συστήµατος
εργαλείο και να το κινεί όπως α- τρεις τρόπους.
έχει τη δυνατότητα να τροποποιείται
O πρώτος είναι µε επεµβάσεις
κριβώς συµβαίνει σε µια πραγµαόταν για παράδειγµα η εικονική εγτική εγχείρηση. O µηχανισµός ταυ- που γίνονται σε γουρούνια. Aυτή
χείρηση γίνεται σε κάποιο παιδί ή
τόχρονα συνδέεται µε δύο υπο- η µέθοδος έχει το πρόβληµα ότι
αφορά διαφορετικά περιστατικά
πρέπει να έχει το νοσοκοµείο ειλογιστές.
όπως προστάτη ή κάποια µορφή
O ένας εξ αυτών «γνωρίζει» α- δικό χώρο για την εκτροφή των
καρκίνου.
νά πάσα στιγµή πού βρίσκεται το γουρουνιών και την ταφή τους
Eπίσης, µπορεί να βαθµολογεί
εγχειρητικό εργαλείο µέσα στην ου- αλλά και το ότι η ουρήθρα των
τους εκπαιδευοµένους ανάλογα
ρήθρα και στέλνει αυτή την πλη- γουρουνιών δεν είναι ακριβώς ίµε τις επιδόσεις τους (πόσο γρήροφορία στην οθόνη του δεύτερου δια µε την ανθρώπινη.
γορα κάνουν την επέµβαση, µε
O δεύτερος τρόπος εκπαίδευσης
υπολογιστή. Mε αυτό τον τρόπο ο
πόση ακρίβεια κ.λπ.).
χρήστης του µηχανισµού µπορεί, είναι µε τη χρήση βίντεο στο οποίο ∆Ô Ï‹ÚÂ˜ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÍÔÌÔÈˆÙ‹ Ô˘ÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ
ενώ πραγµατοποιεί την υποτιθέµενη εγχείρηση, να βλέπει ταυτόχρονα τι κάνει στην οθόνη του.
Oπως τονίζει ο κ. Παπαδόπου- H KATOXYPø™H ™THN EE EINAI ¢A¶ANHPH
λος, η εκπαιδευτική αυτή µέθοδος
αποτελεί πιστή εξοµοίωση της
πραγµατικής εγχείρησης, η οποία
γίνεται µε ένα ειδικό εργαλείο
(ενδοσκόπιο), το οποίο
A˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ η εφεύρεση του πανηρή και δεν µπορεί να καλυφθεί από το σµατα ερευνών των ελληνικών πανεπιστηστην άκρη του έχει
κ. Παπαδόπουλου είναι κα- Πολυτεχνείο. Eτσι µία εταιρεία, από τις λίγες µίων.
Eίναι χαρακτηριστικό ότι ένα τέτοιο µηµια µικροκάµερα
τοχυρωµένη µόνο στην στον κόσµο που παράγουν τέτοια µηχανήγια να µπορεί ο
Eλλάδα και όχι στην Eυ- µατα, µπορεί να υποκλέψει την ιδέα από τις χάνηµα θα είχε τιµή πώλησης στην αγορά πάγιατρός να το
ρώπη, γεγονός που την δηµοσιεύσεις σε διάφορα επιστηµονικά πε- νω από 60.000 ευρώ. Tο κόστος των εργακατευθύνει όκαθιστά ευάλωτη σε ε- ριοδικά που έχουν γίνει για τη συγκεκριµέ- λείων και των υλικών που χρειάστηκαν για
που αυτός επιταιρείες του εξωτερικού νη εφεύρεση και να τη βγάλει στο εµπόριο να παραχθεί το µηχάνηµα από τους ερευνητές
του Πολυτεχνείου δεν ξεπέρασε τα 10.000 ευθυµεί. Eτσι ο εκπου µπορούν να την α- κερδίζοντας εκατοµµύρια ευρώ.
ρώ, ποσό πολύ µικρό σε σχέση µε το µπάτζετ
παιδευόµενος
ντιγράψουν και να αποπου έχουν στη διάθεσή τους ξένα Πανεπιβλέπει εικονικά
κοµίσουν αυτοί τα οφέλη £ÂÛÌÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ
Aυτό συµβαίνει επειδή στην Eλλάδα δεν στήµια σε ανάλογες ερευνητικές προσπάθειες.
την εγχείρηση που
της ερευνητικής προσπάυπάρχει κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο, ώστε Aυτή τη στιγµή υπάρχουν δύο εξοµοιωτές, έπραγµατοποιεί σαν
θειας του Πολυτεχνείου.
να ήταν από τη µικροκάOπως ο ίδιος υπογραµµίζει, η να δηµιουργούνται εταιρείες που να µπορούν νας στο Πολυτεχνείο και ένας στο Λαϊκό Nοµερα που έχει το κακατοχύρωση στην EE είναι δα- να εκµεταλλεύονται εµπορικά τα αποτελέ- σοκοµείο.
√ ∂˘. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜
νονικό εργαλείο.
Eκτός από την οπτική επαφή ο

EÊÂ‡ÚÂÛË Î·ÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓË ÌﬁÓÔ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·

