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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.trauma.org
Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί το διαδικτυακό 

τόπο του ανεξάρτητου, μη-κερδοσκοπικού 
οργανισμού Τrauma, ο οποίος παρέχει 
πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο για 
τους επαγγελματίες που ασχολούνται με 
το τραύμα και τους ειδικούς στην εντατική 
θεραπεία. 

Ο οργανισμός αυτός υποστηρίζει την πα-
γκόσμια κοινότητα τραύματος, παρέχοντας 
διάφορους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των 
μελών της, ώστε να διακινούνται χρήσιμες 
πληροφορίες που μπορούν να βελτιώσουν 
το επίπεδο της παρεχόμενης περίθαλψης. 

Ο χώρος της τραυματιολογίας αποτελεί 
έναν καινούριο και ταχέως αναπτυσσόμε-
νο χώρο και το διαδίκτυο συνιστά μέσο 

μετάδοσης των νέων δεδομένων με απο-
τελεσματικό τρόπο. Η επικοινωνία μεταξύ 
επαγγελματιών που προέρχονται από δια-
φορετικές χώρες, διαφορετικές πόλεις και 
διαφορετικά νοσοκομεία πάνω στα θέματα 
αυτά δίνει βήμα συζήτησης και ανταλλαγής 
σημαντικών απόψεων.  

Το επίσημο site του οργανισμού προσφέρει 
πολλές παραμέτρους περιήγησης και δίνει 
τη δυνατότητα στα μέλη να προσθέτουν 
υλικό, όπως περιπτώσεις ασθενών και φω-
τογραφίες. Η ιστοσελίδα διαθέτει αρκετούς 
συνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλες 
σχετικές ιστοσελίδες.

 Η συνδρομή στη λίστα του οργανισμού 
περιορίζεται στους επαγγελματίες υγείας 
μόνο και είναι δωρεάν. Η δομή του ιστό-

τοπου είναι διαιρεμένη σε τρεις τομείς. Τη 
Βιβλιοθήκη που περιέχει όλο το κλινικό και 
εκπαιδευτικό υλικό, τις Πηγές που περιέχουν 
δεδομένα από συνέδρια, πληροφορίες για 
εκπαιδευτικά προγράμματα και συνδέσμους 
για άλλους ιστότοπους και το τμήμα της 
Κοινότητας με τη λίστα αλληλογραφίας, 
το τμήμα αναζήτησης και των προσωπικών 
διαδικτυακών τόπων (ιστολογίων). Αποτελεί 
πολύ ενδιαφέρον τόπο αναζήτησης στοι-
χείων για όλους όσους ασχολούνται με τη 
φροντίδα του τραυματισμένου ασθενή. Το 
site ενημερώνεται διαρκώς με νέα δεδο-
μένα και εμπλουτίζεται με παρουσιάσεις 
περιστατικών, συμβάλλοντας στην πληρέ-
στερη κατάρτιση των ειδικών του χώρου 
της τραυματιολογίας. 

www.orthopaedicweblinks.com

Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί το δια-
δικτυακό τόπο της Orthopaedic Web 
Links (OWL), της μεγαλύτερης βάσης 
δεδομένων ηλεκτρονικής πληροφό-
ρησης για χειρουργούς ορθοπεδι-
κούς, ειδικευόμενους, νοσηλευτές, 
εκπαιδευόμενους, ορθοπεδικούς 
ασθενείς και επαγγελματίες υγείας 
που σχετίζονται με την ορθοπεδική και 
τραυματιολογία. Αποτελεί μία βάση 
δεδομένων όπου ο χρήστης μπορεί 
να αναζητήσει και να λάβει -γρήγορα 
και εύκολα- έγκυρα αποτελέσματα 
σχετικά με ορθοπεδικά θέματα, όπως 
τις σύγχρονες χειρουργικές μεθό-
δους των ορθοπεδικών επεμβάσε-
ων, πληροφορίες για ορθοπεδικά 
εμφυτεύματα και άλλα ορθοπεδικά 
χειρουργικά υλικά καθώς και στοιχεία 
ιατρών χειρουργών ορθοπεδικών και 
τραυματιολόγων.

Για τους επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στον παραπάνω χώρο, η εγγραφή-
μέλους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, δίνει τη δυνατότητα εντόπισής τους από πιθανούς 
συνεργάτες, ασθενείς και πελάτες. Πρόκειται για μια πύλη εισόδου στο χώρο της ορθοπεδικής-
τραυματιολογίας που ανοίγει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες στα μέλη της.

Πληροφορίες για επιστημονικές εκδηλώσεις, νεότερες εξελίξεις, επιστημονικά άρθρα περιοδικών 
και εφημερίδων, καθώς και η ύπαρξη forum των μελών, ενεργού ομάδας συζήτησης δηλαδή, 
που παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χρηστών πάνω σε θέματα 
που οι ίδιοι επιλέγουν, προάγουν την ενημέρωση και την επικοινωνία των επαγγελματιών του 
χώρου.

Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα εξειδικευμένης αναζήτησης για ειδικά ζητήματα, μέσω ελέγ-
χου των βασικότερων μηχανών αναζήτησης πάνω στην ορθοπεδική. Ο δικτυακός αυτός τόπος 
παρουσιάζει και σειρά συνδέσμων προς παρεμφερείς τόπους ολοκληρώνοντας έτσι το προφίλ 
ενός πλήρως ενημερωμένου site για ορθοπεδικά θέματα.

www.vjortho.com
Η παραπάνω ιστοσελίδα αποτελεί το διαδικτυ-

ακό τόπο της Video Journal of Orthopaedics, 
μίας ηλεκτρονικής - βίντεο εφημερίδας για θέ-
ματα ορθοπεδικής, η οποία δίνει τη δυνατότητα 
πρόσβασης -μέσω της εγγραφής μέλους- σε 

πλήθος χειρουργείων 
από ειδικούς και δια-
κεκριμένους χειρουρ-
γούς από όλο τον 
κόσμο. Απευθύνεται 
σε ιατρούς ορθοπεδι-
κούς που θέλουν να 
επεκτείνουν το πεδίο 
των γνώσεών τους, να 
εμβαθύνουν στις νέες 
χειρουργικές τεχνικές 
καθώς και να ενημερω-
θούν για τη χρήση του 
νέου ιατρικού εξοπλι-
σμού. Οι πληροφορίες 
αυτές δίνονται μέσω υ-
ψηλής ποιότητας ψηφι-
ακής εικόνας και ήχου 

βίντεο. Το υλικό που παρατίθεται προέρχεται από 
πραγματικά χειρουργεία, τα οποία παρουσιάζουν 
καθιερωμένες χειρουργικές τεχνικές μαζί με και-
νούριες μεθόδους, πολύτιμες για το χειρουργό 
ορθοπεδικό. Τα καίρια βήματα σε ένα χειρουργείο, 
η λογική της λήψης μιας διεγχειρητικής απόφασης 
και τα αποτελέσματα των τεχνικών με τα ποσο-
στά των επιπλοκών τους αναλύονται διεξοδικά. 
Με τον τρόπο αυτό ο χειρουργός ορθοπεδικός 
μπορεί να συλλέξει πολύτιμες πληροφορίες για 
τις υπάρχουσες μεθόδους και να διευρύνει τους 
επιστημονικούς του ορίζοντες.




