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Η ιστοσελίδα παρουσιάζει το τμήμα ορθοπαιδικής του 

Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου στη Σκωτία, ένα από τα 
πιο παλιά ορθοπαιδικά τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Μέσω συνδέσμων στα αριστερά της σελίδας μπορεί να 
αντλήσει κανείς πληροφορίες για την ιστορία της κλινικής, 
τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα, τις ευκαιρίες εκπόνη-
σης έρευνας ή διορισμού για τους ειδικούς που επιθυμούν 
συνεργασία με το τμήμα. Παρουσιάζονται επίσης και οι 4 
επιμέρους μονάδες που απαρτίζουν την κλινική: ορθοπαιδική 
χειρουργική, τραυματιολογία, παιδιατρική ορθοπαιδική, και 
ιατρείο σπονδυλικής στήλης.

www.orthopaedics.com
Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα που πα-

ρουσιάζει σε μορφή βίντεο την ανατομία όλων σχεδόν 
των αρθρώσεων και τη διαδικασία που ακολουθείται σε 
διάφορες επεμβάσεις όπως η αρθροσκόπηση γόνατος και 
η ολική αρθροπλαστική του ισχίου. Στόχος του site είναι 
κυρίως η αποτελεσματική ενημέρωση του ασθενούς και 
η εξοικείωση του με το πρόβλημά του. Υπάρχουν όμως 
και link για τους επαγγελματίες ιατρούς ορθοπαιδικούς 
με την τελευταία βιβλιογραφική επικαιρότητα, δυνατότη-
τες έρευνας, δυνατότητες χρηματοδότησης ερευνητικών 
πρωτοκόλλων κ.α.
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Ιατρός

Ο μεγάλος αριθμός των πληροφοριών που προστίθενται καθημερινά στις ήδη υπάρχουσες αναδεικνύει την 
ανάγκη για διαρκή ενημέρωση του ιατρού με τα μέσα που του παρέχει η τεχνολογία. Το κυριότερο εργαλείο 

στην προσπάθεια αυτή είναι το διαδίκτυο, με άπειρες δυνατότητες ενημέρωσης, προώθησης της έρευνας και 
επικοινωνίας μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας. Παρακάτω, αναφέρονται μερικά από τα κυριότερα 
site ορθοπαιδικής, που είναι χρήσιμα σε ειδικούς και μη.

www.worldortho.com
Ένα online βιβλίο ορθοπαιδικής σε ηλεκτρονική μορφή, 

κάτι που επιτρέπει γρήγορη πλοήγηση στα περιέχομενα 
και εύρεση του θέματος που ενδιαφέρει τον ορθοπαιδικό. 
Περιέχει στο σύνολό του 65 κεφάλαια που χωρίζονται σε 
Ορθοπαιδική και Τραυματιολογία. Δεν απαιτείται συνδρομή 
και ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλα τα κεφάλαια και σε μία 
συλλογή εικόνων. Είναι επίσης δυνατή η αλληλεπίδραση 
και συζήτηση με τους συγγραφείς των κεφαλαίων.

www.amjoοrthopedics.com
Στην παραπάνω ιστοσελίδα, παρουσιάζεται η ηλεκτρο-

νική μορφή του περιοδικού “The American Journal of 
Orthopedics”. Σκοπός του περιοδικού είναι να παρέχει 
σύγχρονη πληροφόρηση στον ορθοπεδικό χειρουργό 
που θα του χρησιμεύσει στην καθημερινή κλινική πράξη. 
Περιλαμβάνονται βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, κλινικές 
μελέτες, παρουσιάσεις περιστατικών και άρθρα που α-
φορούν τη λειτουργία και οργάνωση των ορθοπαιδικών 
κλινικών. Στην κεντρική σελίδα παρουσιάζεται κάθε φορά 
το τρέχον τεύχος του ηλ. περιοδικού με τους τίτλους 
των άρθρων που το αποτελούν. Ο απλός επισκέπτης έχει 
πρόσβαση μόνο στις περιλήψεις ενώ για να διαβάσει κανείς 
το πλήρες άρθρο πρέπει να γίνει συνδρομητής. 

www.orthosupersite.com
Στην ιστοσελίδα αυτή φιλοξενούνται οι ηλεκτρονικές 

μορφές των εφημερίδων “Orthopedics today”, “Orthopedics 
Today International”, “Orthopedics”, και “The Journal of 
Knee Surgery”. Στην κεντρική σελίδα παρουσιάζεται ε-
πίσης η επικαιρότητα σε σχέση με τους ασκούντες την 
ορθοπαιδική στις Η.Π.Α. (όπως αλλαγές νομοθεσίας, νέες 
ανακαλύψεις), και link για άντληση πληροφοριών για τη 
συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση στις Η.Π.Α. (Continued 
Medical Education, C.M.E.).

www.orthop.washington.edu
Η ιστοσελίδα του τμήματος ορθοπαιδικής και αθλητια-

τρικής του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον εστιάζει στην 
ενημέρωση των ασθενών για τη δράση της κλινικής, αλλά 
και για τη νόσο τους. Στην κεντρική σελίδα παρουσιάζεται 
κάθε εβδομάδα ένα επιλεγμένο άρθρο καθώς και ένα επι-
λεγμένο βίντεο. Στα αριστερά της σελίδας παρουσιάζονται 
συνοπτικά οι στόχοι του τμήματος και παρέχονται σύνδε-
σμοι με άρθρα και βίντεο για τους ασθενείς, πληροφορίες 
και διευθύνσεις για τα επιμέρους ιατρεία και πληροφορίες 
για τις δυνατότητες λήψης ειδικότητας ορθοπαιδικής που 
παρέχονται από το συγκεκριμένο νοσοκομείο καθώς και τα 
διαθέσιμα ερευνητικά προγράμματα
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