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Εκπαιδευτικό µοντέλο Halsted για
την απόκτηση τεχνικών και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ικανοτήτων
για λήψη αποφάσεων και ηγετικών
προσόντων :

“see one, do one, teach one”

ØΤο µοντέλο του Halsted βασίζεται στον όγκο και την
ποικιλία των περιστατικών
ØΗ αρχική καµπύλη εκµάθησης στον ασθενή είναι χρονοβόρα
και σχετίζεται µε αυξηµένο ποσοστό επιπλοκών

Reznick RK et al. N Engl J Med 2006; 355:2664

ØMείωση του χρόνου χειρουργικής εκπαίδευσης ενώ
εµφανίζονται συνεχώς νέες τεχνικές
ØOι εξελίξεις στη λαπαροσκοπία και την ενδοσκοπία
απαιτούν ιδιαίτερο συντονισµό χεριών/µατιών, οικειότητα µε
τα εργαλεία και ικανότητα εργασίας σε 3D περιβάλλον
χρησιµοποιώντας 2D εικόνες
ØΑυξηµένη εγρήγορση για την ασφάλεια των ασθενών µε
επιπλέον νοµικές διαστάσεις

Simulation (προσοµοίωση): ασκήσεις ή/και εργαλεία που
επιτρέπουν στους ασκούµενους να αποκτήσουν εµπειρία και
να πραγµατοποιήσουν, σε τεχνητό περιβάλλον, έργα τα οποία
είναι πιθανόν να συµβούν σε πραγµατικές συνθήκες.

Simulator ≠ virtual reality
Εικονική πραγµατικότητα (virtual reality): ένα τεχνητό
περιβάλλον στο οποίο δηµιουργούνται εµπειρίες µέσω
αισθητικών ερεθισµάτων (εικόνες, ήχοι, απτικές αναδράσεις)
που παρέχονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο οποίο οι
αντιδράσεις του ατόµου καθορίζουν, σε άλλοτε άλλο βαθµό, το
τι συµβαίνει στο περιβάλλον αυτό

Ex vivo µοντέλα εκπαίδευσης
Μοντέλο

Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

Συνθετικά

Χαµηλό κόστος,
δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης, µεταφερόµενα

Χαµηλή πιστότητα,
δυνατότητα άσκησης
βασικών µόνον δεξιοτήτων

Ζωϊκά πρότυπα

Υψηλής πιστότητας,
δυνατότητα πραγµατοποίησης ολοκληρωµένων
επεµβάσεων

Υψηλό κόστος, προβλήµατα
ηθικής, ειδικές εγκαταστάσεις και προσωπικό,
ανατοµικές διαφορές,
διαθεσιµότητα

Πτώµατα

Υψηλής πιστότητας,
παρόµοια ανατοµική,
δυνατότητα πραγµατοποίησης ολοκληρωµένων
επεµβάσεων

Διαθεσιµότητα, κόστος,
διατήρηση

Εικονική
πραγµατικότητα
(virtual reality)

Δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης,
συλλογή δεδοµένων,
ελάχιστος χρόνος
προετοιµασίας, υψηλή
πιστότητα

Κόστος, συντήρηση,
δύσκολή η τρισδιάστατη
απεικόνιση

ØΠαρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προοπτικές
συγκριτικές µελέτες χαµηλής και υψηλής πιστότητας
προσοµοιωτών, υπάρχουν κάποια δεδοµένα που
υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων σε νέους
εκπαιδευοµένους είναι παρόµοια στα δύο µοντέλα
Anastakis DJ et al. Am J Surg 1999; 177:167
Matsumoto ED et alJ Urol 2002; 167: 1243
Grober ED et al. Ann Surg 2004; 240:374

Αξιολόγηση/πιστοποίηση (validation) των µοντέλων
προσoµοίωσης:
Face validity: Σχετίζεται µε τη ρεαλιστικότητα ενός προσοµοιωτή (κάνει
ό,τι υπόσχεται;). Γνώµη των µη ειδικών για τον προσοµοιωτή
Concurrent validity: Ο βαθµός στον οποίο ο προσοµοιωτής, σαν εργαλείο
αξιολόγησης, σχετίζεται µε την καθιερωµένη αξιολόγηση (σύγκριση του
νέου µοντέλου µε παλαιότερο ή άλλη τεχνική µε OSATS)
Construct validity: Αναφέρεται στην δυνατότητα ανάδειξης διαφορών στην
απόδοση µε βάση το επίπεδο εµπειρίας.) Ειδικοί vs. µη ειδικών
Content validity: Κρίση για την καταλληλότητα του προσοµοιωτή σαν
εκπαιδευτικού εργαλείου (µπορεί να διδάξει αυτό που ισχυρίζεται ότι
µπορεί;). Γνώµη των ειδικών για τον προσοµοιωτή
Predictive validity: Δυνατότητα πρόβλεψης της µελλοντικής απόδοσης
στη χειρουργική αίθουσα (σύγκριση της απόδοσης στον προσοµοιωτή µε την
απόδοση στο χειρουργείο µετρούµενη µε OSATS)
ΟSATS: Objective Structured Assessment of Technical Skills

