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Βασικές ερωτήσεις...

� Τι είναι οι εικονικοί ασθενείς;

� Γιατί χρειαζόμαστε τους εικονικούς

ασθενείς;

� Πώς αλλάζουν την εκπαίδευση;



Εικονικός ασθενής

«Μια διαδραστική, βασισμένη σε πληροφοριακά

συστήματα, προσομοίωση κλινικών σεναρίων για

την ιατρική εξάσκηση, εκπαίδευση ή αξιολόγηση»

Medbiquitous White paper, 2007



Γιατί χρειαζόμαστε τους εικονικούς

ασθενείς;

� Παρέχουν ευρεία έκθεση σε διαφορετικά

σενάρια

� Εξασκούν το χρήστη στη «σωστή» λήψη

κλινικών αποφάσεων με ασφάλεια και

ανατροφοδότηση

� Παρέχουν ένα εξαιρετικό εργαλείο για

συνεργασία στην εκπαίδευση

� Παρέχουν εξάσκηση για την αποφυγή του

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ!



Πλεονεκτήματα χρήσης εικονικών ασθενών

� ανεξάρτητη προς κάθε χρήστη και επικεντρωμένη προς αυτόν
μάθηση

� διαδραστικό μάθημα

� μπορούν να στηρίξουν ένα περιβάλλον Problem Based 
Learning -ενεργοί, ανεξάρτητοι μαθητές μπορούν να επιλύουν
προβλήματα στην πράξη

� χρήση για «δια βίου εκπαίδευση» και συνεχή κατάρτιση

� οριοθέτηση πολλαπλών επιπέδων (κλιμάκωση) εκπαίδευσης.

� προσαρμόσιμοι στο ρυθμό και την ταχύτητα του
διδασκόμενου

� ενδυναμώνεται η ανεξαρτησία και η αυξημένη πρόσβαση
στους συμμετέχοντες

� αυξάνεται το κίνητρο για συμμετοχή και προσοχή

� ο εκπαιδευόμενος προστατεύεται από την εμπιστευτικότητα
του συστήματος



Τύποι σχεδίασης λαβύρινθων

� Κλασικά ιατρικά σενάρια όπως ιστορικό, 

κλινική εξέταση, διαγνωστικές εξετάσεις, 

διάγνωση και θεραπεία.

� Σενάρια βασισμένα σε μοναδικά περιστατικά ή

και σε πολλαπλά περιστατικά που την ίδια

στιγμή περιπλέκονται μεταξύ τους και το ένα

μπορεί να διακόπτει το άλλο.

� Αλγόριθμοι, όπως κλινικές κατευθυντήριες

οδηγίες και διαγνωστικά μονοπάτια



Εικονικοί ασθενείς στη σύγχρονη

ουρολογική εκπαίδευση

Σχεδιασμός και υλοποίηση των πρώτων
¨ουρολογικών¨ εικονικών ασθενών

Ηλεκτρονικά PBL σενάρια

Για τη δια βίου ιατρική εκπαίδευση

Για την αξιολόγηση της εφαρμοσμένης γνώσης/ 
κλινικoύ συλλογισμού / επαγγελματικής στάσης

Συμβατοί με τα τελευταία τεχνολογικά πρότυπα
που προτείνει ο οργανισμός MedBiquitous



Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν…

VUE

Visual Understanding Environment

� Για το σχεδιασμό του δένδρου λήψης

αποφάσεων

Συλλογή και οργάνωση κλινικών δεδομένων

Ουσιαστική γνώση



Στιγμιότυπο από χάρτη VUE



Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν…

OpenLabyrinth

� On line σύστημα μοντελοποίησης

� Για διαδραστικές δραστηριότητες ¨τύπου

παιχνιδιού¨



Τι παρουσιάζεται στο χρήστη-

εκπαιδευόμενο

� Τίτλος κάθε σελίδας

� Μήνυμα

� Συνδεμένες επιλογές

� Επανεξέταση των μονοπατιών που
επιλέχτηκαν

� Πηγές Media

� Μετρητές

� Βαθμολογία

� Σύνδεσμος επανεκκίνησης













simeon.med.auth.gr/openlabyrinth
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