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Εκπαίδευση στη Βιοϊατρική Μηχανική στην Ευρώπη

H Βιοϊατρική Μηχανική (ΒΙΜ) συνδυάζει το σχεδιασμό και τις δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων της μηχανικής με τις βιολογικές και ιατρικές επιστήμες για να βελτιωθεί η
ιατρική διάγνωση, η παρακολούθηση των ασθενών και η θεραπεία.
Σημαντικές εφαρμογές της ΒΙΜ περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των διαφόρων διαγνωστικών
και θεραπευτικών ιατρικών συσκευών, από τον κλινικό εξοπλισμό ως τα μικρο-εμφυτεύματα,
κοινό εξοπλισμό απεικόνισης όπως η μαγνητική τομογραφία και ΗΕΓ, αναγεννητική ανάπτυξη
των ιστών, φαρμακευτικά προϊόντα και βιολογικές θεραπευτικές μεθόδους.
Η εκπαίδευση σε BΙM ποικίλλει σημαντικά σε όλο τον κόσμο. Πολλές σχολές μηχανικών στην
Ευρώπη έχουν πλέον ένα Τμήμα ή Πρόγραμμα ΒΙΜ, με προσφορές που εκτείνονται από το
προπτυχιακό μέχρι το διδακτορικό επίπεδο. Ο αριθμός των μηχανικών βιοϊατρικής αναμένεται
να αυξηθεί τόσο ως αιτία όσο και ως αποτέλεσμα των βελτιώσεων στην ιατρική τεχνολογία.
Η εκπαίδευση στην BΙM 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), παρόμοια πρότυπα και
επαγγελματικές ικανότητες για BME εκπαίδευση αναπτύσσονται σε όλες αυτές τις χώρες, και
εγκαθίστανται αρχέτυπα συστήματα e-learning για εκπαίδευση σε BΙM.

Ηλεκτρονική εκμάθηση για την Εκπαίδευση στη Βιοϊατρική Μηχανική

Οι ραγδαίες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια όχι μόνο απαιτούν ένα καλά προετοιμασμένο εργατικό δυναμικό, αλλά και την
ταχεία προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι βιώσιμη εναλλακτική λύση, που
ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός αριθμού διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει μια
αυξανόμενη ανάγκη για μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης, εργαλεία και πλατφόρμες χρήσιμες στη ΒΙΜ εκπαίδευση.

Ανάλυση αναγκών για ηλεκτρονική μάθηση στα πεδία της
Ιατρικής και της Εμβιομηχανικής

Ο κύριος στόχος αυτής της έρευνας είναι να καθορίσει τα χαρακτηριστικά των
μαθημάτων, που θα αναπτυχθούν στη διάρκεια του έργου ORTHO-eMAN, και
να αξιολογήσει τις μαθησιακές ανάγκες στην ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης
και στην ορθοπεδική.
Η έκθεση αποτελεί την αφετηρία για την ένταξη και την προσαρμογή του
περιεχομένου διδασκαλίας που θα δημιουργηθεί στη δεύτερη ενότητα εργασίας
του έργου.
Η συλλογή στοιχείων έγινε με ερωτηματολόγιο. Ανεξάρτητες έρευνες
διεξήχθησαν για τα εξής τέσσερα εργασιακά προφίλ:
• Διευθυντές ιατρικών τμημάτων
• Ακαδημαϊκό ιατρικό προσωπικό
• Ειδικευόμενοι και μη γιατροί
• Μηχανικοί (βιοϊατρικής).

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες για Ισπανούς,
Έλληνες και Ρουμάνους γιατρούς
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Εγγραφή για το ORTHO-eMAN
Η διαδικασία της εγγραφής για τα μαθήματα e-learning είναι πλέον ανοιχτή. Αν θέλετε να εγγραφείτε ως
εκπαιδευόμενος για το μάθημα της ανάλυσης κίνησης, μπορείτε να το κάνετε στην ιστοσελίδα του έργου
ORTHO-Eman (www.ortho-eman.ro) – μενού εγγραφής. Θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα αναγκαία
βήματα για να περάσετε το μάθημα. Η ομάδα-στόχος θα αποτελείται από ειδικευόμενους, γιατρούς που
θέλουν να αποκτήσουν επάρκεια σχετικά με την ορθοπεδική και μηχανικούς.
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Οι εκπαιδευτικές ανάγκες για Ισπανούς,
Έλληνες και Ρουμάνους μηχανικούς

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα της
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σ’ αυτή.
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