Εκπαίδευση Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας στην Ευρώπη
Η
Βιοϊατρική
Τεχνολογία
(BME)
αντιπροσωπεύει την εφαρμογή των αρχών
της μηχανικής και του σχεδιασμού για τη
βιολογία και την ιατρική. Συνδυάζει το
σχεδιασμό
και
δεξιότητες
επίλυσης
προβλημάτων
της
μηχανικής
με
τις
βιολογικές και ιατρικές επιστήμες για να
βελτιωθεί η διάγνωση στην υγειονομική
περίθαλψη, η παρακολούθηση και θεραπεία.
Σημαντικές βιοϊατρικές εφαρμογές μηχανικής
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των διαφόρων
διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατρικών
συσκευών, από τον κλινικό εξοπλισμό για
μικρο-εμφυτεύματα
μέχρι
τον
κοινό
εξοπλισμό απεικόνισης, όπως η μαγνητική
τομογραφία και EEG, αναγεννητική ανάπτυξη
των ιστών, φαρμακευτικά προϊόντα και
βιολογικές θεραπευτικές.
Ως υπο-ειδικότητες της βιοϊατρικής μηχανικής
μπορούν να αναφερθούν:
▪ Εμβιομηχανοτρονική
▪ Βιοϋλικά
▪ Εμβιομηχανική
▪ Βιονική
▪ Γενετική Μηχανική
▪ Κλινική Μηχανική
▪ Ιατρική Απεικόνιση
▪ Ηλεκτρονικά Βιοϊατρικής
▪ Ορθοπεδική Εμβιομηχανική
▪ Μηχανική αποκατάστασης

Η εκπαίδευση σε BME ποικίλλει σημαντικά σε
όλο τον κόσμο. Μηχανικοί Βιοϊατρικής
τεχνολογίας
και
βιομηχανικοί
απαιτούν
σημαντικές γνώσεις τόσο της μηχανικής όσο
και της βιολογίας, και συνήθως έχουν ένα
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πτυχίου σε BME.
Πολλές σχολές μηχανικών στην Ευρώπη
έχουν πλέον Τμήμα ή Πρόγραμμα Βιοϊατρικής
Μηχανικής, με επιλογές από το προπτυχιακό
έως
το
μεταδιδακτορικό
επίπεδο.
Τα
προγράμματα BME σε όλα τα επίπεδα
γίνονται
όλο
και
πιο
διαδεδομένα,
συμπεριλαμβανομένου
του
Bachelor
of
Science στη Βιοϊατρική Τεχνολογία. Ο
αριθμός
των
μηχανικών
βιοϊατρικής
αναμένεται να αυξηθεί ως αποτέλεσμα των
βελτιώσεων στην ιατρική τεχνολογία.
Η εκπαίδευση BME στην Ισπανία, την Ελλάδα
και τη Ρουμανία, έχει ορισμένα κοινά
χαρακτηριστικά: είναι οργανωμένη σε όλα τα
επίπεδα
της
ακαδημαϊκής
εκπαίδευσης
(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο Master
και διδακτορικό επίπεδο), τα παρόμοια
πρότυπα και επαγγελματικές ικανότητες για
BME εκπαίδευση έχουν αναπτυχθεί σε όλες
αυτές τις χώρες, και συστήματα e-learning
για την εκπαίδευση εφαρμόζονται στο BME.
Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες διαφορές, οι
οποίες σχετίζονται κυρίως με το οικονομικό
επίπεδο των χωρών αυτών και με το βαθμό
της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και
νοσοκομείων.
Περισσότερες πληροφορίες
www.orthoeman.ro/results

E-learning στη Εκπαίδευση
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Οι ραγδαίες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια όχι
μόνο απαιτούν μια καλά προετοιμασία
εργατικού δυναμικού, αλλά και την ταχεία
προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης.
Σε αυτή την περίπτωση, η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση είναι μια βιώσιμη εναλλακτική
λύση, που ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός
αριθμού web-based περιβάλλοντων μάθησης.
Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει επίσης μια
αυξανόμενη
ανάγκη
για
μεθόδους
ηλεκτρονικής
μάθησης,
εργαλεία
και
πλατφόρμες που θα χρησιμοποιούνται στη
βιοϊατρική
μηχανική
εκπαίδευση.
Αυτό
αντικατοπτρίζεται επίσης στον αριθμό των
ευρωπαϊκών έργων που ξεκίνησαν για το
θέμα αυτό τα τελευταία χρόνια.
Όπως αναφέρεται σε πολλές μελέτες σχετικά
με τη BME εκπαίδευση, η εφαρμογή των
συστημάτων και πλατφορμών e-learning
φαίνεται να είναι μια πολλά υποσχόμενη και
σύγχρονη μέθοδος η οποία μπορεί να
οδηγήσει στη βελτίωση της κατάρτισης των
μηχανικών βιοϊατρικής.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με www.orthoeman.ro/results

Αξιολόγηση των αναγκών για
e-learning στον τομέα της
ιατρικής και βιοτεχνολογίας
Ο κύριος στόχος αυτής της έρευνας είναι να
καθορίσει τα χαρακτηριστικά του σεμιναρίου,
που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του
έργου
ORTHO-eMAN,
καθώς
και
να
αξιολογήσει τις μαθησιακές ανάγκες στη
διερεύνηση
ανθρώπινης
κίνησης
στην
ορθοπεδική.
Η έκθεση αποτελεί την αφετηρία για την
ένταξη
και
την
προσαρμογή
του
περιεχομένου
διδασκαλίας
που
θα
πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο πακέτο
εργασίας του έργου.
Ο ιδιαιτερότητες των στόχων της μελέτης
είναι:
•

•

•

Για να ξέρει το κοινωνικο-δημογραφικό
και ακαδημαϊκό προφίλ των πιθανών
χρηστών της πλατφόρμας μάθησης.
Για τον προσδιορισμό του επιπέδου
γνώσεων κατά το χρόνο ενσωμάτωσης
στην εργασία και μετά από μερικά χρόνια
εμπειρίας.
Για να γνωρίσουμε εάν η μόρφωση που
έλαβε από αυτούς τους επαγγελματίες
ήταν επαρκής.

•

Για να εκτιμηθεί η πιθανότητα διενέργειας
συμπληρωματικού σχηματισμού.

•

Για τον εντοπισμό των κύριων τομέων
μάθησης για κάθε προφίλ.

•

Για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών
για την ανάπτυξη της μαθησιακών
δράσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες
των μελλοντικών φοιτητών.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο www.orthoeman.ro/results

Τα ενδιαφέροντα κατάρτισης για Ισπανούς, ‘Ελληνες
και Ρουμάνους ιατρούς

Η συλλογή στοιχείων έγινε με συμπλήρωση
ερωτηματολογίων.
Ανεξάρτητες
έρευνες
διεξήχθησαν για τα τέσσερα προφίλ που
ορίζονται από το ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη του έργου:
· Διευθυντές των ιατρικών τμημάτων
· Ακαδημαϊκό ιατρικό προσωπικό
· Νοσοκομειακοί ιατροί
· Μηχανικοί, εμβιομηχανικοί

Εγγραφή στο ORTHO-eMAN
Η διαδικασία της εγγραφής για τις αναπτυγμένο
μάθημα e-learning είναι πλέον ανοιχτό. Αν θέλετε
να εγγραφείτε ως εκπαιδευόμενος για την ανάλυση
ανθρώπινης κίνησης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση
στην

ιστοσελίδα

του

έργου

ORTHO-Eman

(www.ortho-eman.ro), στο μενού εγγραφής. Θα
λάβετε

πληροφορίες

σχετικά

με

τα

αναγκαία

Μια web-based πλατφόρμα
ηλεκτρονικής κατάρτισης για
τη Διερεύνηση εκτεταμένης
Ανθρώπινης Κίνησης στην
Ορθοπεδική
ORTHO-Eman
Σχέδιο 2011-1-RO1-LEO05-15321
Σύμβαση LLP-LdV/ToI/2011/RO/008
Συνεργάτες:
• Πανεπιστημίου της Κραϊόβα (Ρουμανία)
• Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών
Επιστημών «Δημόκριτος» (Ελλάδα)
• Εμβιομηχανική Ινστιτούτο της Βαλένθια
(Ισπανία)
• Κλινική Νοσοκομείο Επειγόντων
Περιστατικών του Βουκουρεστίου
(Ρουμανία)
• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
(Ελλάδα)

βήματα για να ολοκληρώσετε το μάθημα. Στις
αρχές του έτους θα δοκιμάσουμε την πλατφόρμα

www.ortho-eman.ro

e-learning. Στη συνέχεια, θα σας ενημερώσουμε
όταν το μάθημα θα ξεκινήσει.
Η ομάδα-στόχος θα πρέπει να σχηματίζονται από γιατρούς
που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εμπειρία στην
ορθοπεδική καθώς και από μηχανικούς.

Αυτό

το

υποστήριξη

πρόγραμμα
της

έχει

Ευρωπαϊκής

χρηματοδοτηθεί
Επιτροπής.

Η

με

την

παρούσα

δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η
Επιτροπή

δεν

μπορεί

να

θεωρηθεί

υπεύθυνη

για

οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.

