
Είχαμε τη μεγάλη χαρά και τύχη να συμμετάσχουμε ενεργά στο πρώτο 
σεμινάριο εκσκαφής κροταφικού οστού με εξομοιωτή που οργάνωσε ο 
Ε. Αναγνώστου, διευθυντής της ΩρΛ κλινικής του γενικού νοσοκομείου 

νίκαιας. Εκπαιδευτές του σεμιναρίου ήταν ο Αναστάσιος χαντζάκος (επιμελητής 
Β΄) και ο ειδικευόμενος στην ΩρΛ νικόλαος σταυρόπουλος.

Σήμερα οι δυσκολίες που υπάρχουν στην εκπαίδευση είναι πολύ μεγάλες 
σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της δυσχέρειας ανεύρεσης των ανθρώπινων 
πτωματικών κροταφικών οστών, που προκύπτει από τις γραφειοκρατικές 
διαδικασίες για την εξεύρεσή τους, το κοινωνικό κατεστημένο και τις κατά τόπους 

θρησκευτικές πεποιθήσεις. Αυτό, σε συνάρτηση με το υψηλό κόστος κατασκευής 
και συντήρησης των εργαστηρίων κροταφικού και το κατά συνέπεια υψηλό 
κόστος εκπαίδευσης, αποτέλεσε το ισχυρότερο κίνητρο για την εξεύρεση άλλων 
λύσεων που θα αποτελούσαν ένα ικανό υποκατάστατο του κροταφικού οστού. 
Με τα προαναφερθέντα ως αρχικό κίνητρο και παραδειγματιζόμενοι από την 
υποχρεωτική εκπαίδευση των πιλότων σε εξομοιωτή πτήσης, η πανεπιστημιακή 
ΩΡΛ κλινική του Αμβούργου σε συνεργασία με το πανεπιστημιακό τμήμα 
πληροφορικής και ιατροβιολογικών τεχνολογιών ανέπτυξαν με τη βοήθεια CT
High Resolution και της 3D ανασύστασής τους ένα High Resolution 3D μοντέλο 
εικονικής προσομοίωσης μέσω υπολογιστή. Το πρόγραμμα ονομάστηκε Voxel
Man™ TempoSurg και τελειοποιείται συνεχώς. 

Πρόκειται για έναν εξομοιωτή εικονικής πραγματικότητας χειρουργικής κρο
ταφικού οστού που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες για 
εκπαίδευση των νέων χειρουργών. Είναι εντυπωσιακά τα εκπαι
δευτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Σίγουρα 
οι επόμενες γενιές ΩΡΛ θα είναι καλύτερες από τις δικές μας. 
Βεβαίως η ΩΡΛ εκπαίδευση κοστίζει.  Δε γίνεται όμως να θε
ωρείται μια ΩΡΛ κλινική ότι παρέχει δυνατότητες εκπαίδευ
σης στην ΩΡΛ ειδικότητα αν δεν είναι εξοπλισμένη με τα μέ
σα εκπαίδευσης που ακολουθούν τη σύγχρονη τεχνολογία. 
Συγχαίρουμε το Μάνο Αναγνώστου για την πρωτοβουλία 
του και την προσφορά του στη εκπαίδευση των ειδικευομέ
νων και ειδικευμένων ΩΡΛ που παρακολούθησαν το σεμινά
ριό του. Το σεμινάριο οργανώθηκε και διεξήχθη με τα ακό
λουθα μέσα και μεθοδολογία:
•  Χρησιμοποιήθηκαν 11 εξομοιωτές VoxelMan™  
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Πίνακας 1. Παρεχόμενες αισθήσεις

1. Οπτική αίσθηση
2. Απτική αίσθηση
3. Αίσθηση ακοής

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά

1.   Δεν απαιτούνται ανθρώπινα κροταφικά οστά
2.  Δεν υπάρχει κανένα χειρουργικό κόστος
3.   Μείωση των εξόδων για εξοπλισμό εργαστηρίων 

κροταφικού οστού
4.   Απεριόριστη δυνατότητα επανάληψης εικονικής χει

ρουργικής επέμβασης
5.   Προσομοίωση παθολογικών περιπτώσεων
6.    Δυνατότητα καταγραφής της εικονικής εκσκαφής
7.   Δυνατότητα αυτοεκπαίδευσης, με δυνατότητα επα

νεξέτασης της επέμβασης αργότερα (μέσω της κα
ταγραφής της εκσκαφής)

8.   Εκπαίδευση τόσο στη χειρουργική ανατομία όσο και 
στη χειρουργική επιδεξιότητα

9.    Αύξηση της ποιότητας κατάρτισης λόγω του υψηλό
τερου αριθμού περιστατικών

10.  Νέο χαρακτηριστικό: Δυνατότητα εισαγωγής δεδο
μένων ασθενών από CT και προσομοίωση αυτών σε 
τρισδιάστατο μοντέλο όπου ο ασκούμενος μπορεί 
να εκτελέσει την επέμβαση εικονικά πριν από την 
πραγματική!

Σημαντικό ακόμα σημείο αποτελεί και το γεγονός ότι στα ερ
γαστήρια εκσκαφής κροταφικού είναι σχεδόν απίθανη η εύρε
ση οστών που να έχουν κάποια παθολογία, ενώ στο VOXEL
MAN έχουν προσομοιωθεί και συνθήκες παθολογικών οστών  
και καταστάσεων.



• Ασκήθηκαν 44 άτομα (29 ειδικευόμενοι και 15 ειδικευμένοι ΩΡΛ) με 1 ώρα θε
ωρητικής παρουσίασης από το διευθυντή κ. Αναγνώστου με ταυτόχρονη προβολή 
DVD άσκησης εκσκαφής κροταφικού οστού του καθηγητή Jan Helms. Ακολούθησαν 
4 ώρες πρακτικής άσκησης για κάθε ασκούμενο.
• Το σεμινάριο απετέλεσε την 3η παγκόσμια άσκηση εκσκαφής κροταφικού οστού 
με εξομοιωτή και την 1η παγκόσμια άσκηση εκσκαφής κροταφικού οστού με μεγά
λο αριθμό εξομοιωτών (11) και με έναν ασκούμενο ανά εξομοιωτή.
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Πίνακας 3. Πληρούμενες συνθήκες εξομοίωσης κροταφικού 
οστού

1.  Επακριβής παρουσίαση των ανατομικών λεπτομερειών
2. Πραγματική εξομοίωση της αφής
3. Πραγματική χειρουργική κατάσταση
4. Πραγματική ταχύτητα τροχίσματος
5. Διάφορα ανατομικά παραδείγματα

Εικόνα 1. Ο καθ. Χελιδόνης με τον Δ. Γκέλη και τον 
Ε. Αναγνώστου, οργανωτή του Σεμιναρίου.

Εικόνα 2. Ο Ε. Αναγνώστου, εκπαιδεύει τον 
Δ. Γκέλη στη χρήση του εξομοιωτή.

Εικόνα 3. Ομάδα εκπαιδευόμενων ωτορινο
λαρυγγολόγων στον εξομοιωτή.

Εικόνα 4. Ο Α. Καμπέρος σε συνεργασία 
με τον Ε. Αναγνώστου στην οργάνωση του 
Σεμιναρίου για τον  εξομοιωτή.

Πίνακας 4. επιλογές προγραμμάτων/ασκήσεων του λογισμικού 
του εξομοιωτή

1. Κανονικό κροταφικό
2. Κροταφικό με μεγάλη πνευμάτωση
3.  Κροταφικό με ελάχιστη πνευμάτωση (σκληρυντικό) 
4. Κροταφικό με ύπαρξη χολοστεατώματος
5.  Κροταφικό που έχει υποστεί αναβολοτομή και φέρει πρόθεση επί του 

αναβολέα
6.  Εισαγωγή δεδομένων ασθενών μέσω CT και τρισδιάστατη εξομοίωση 

αυτών

Συγκεκριμένα, η πραγματική εξομοίωση της αφής επιτυγχάνεται διαμέσου του 
μηχανισμού ανάδρασης που έχει τοποθετηθεί στο χειριστήριο. Ως πραγματι
κή χειρουργική κατάσταση εννοείται η πιθανότητα να βλάψουμε τροχίζοντας 
ανατομικά στοιχεία που δεν πρέπει να πειραχτούν. Η δυνατότητα επιλογής 
φρέζας και ταχύτητας του εικονικού οστεογλυφάνου επιτυγχάνεται δια μέσου 
του πεντάλ ποδός. Τέλος, αναφορικά με τα διάφορα ανατομικά παραδείγματα, 
εννοείται η δυνατότητα να επιλέξει ο εκπαιδευόμενος μεταξύ των έξι μοντέλων 
κροταφικού που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.




