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Introducere 

 

Ghidul metodologic pentru cursul de formare față în față "Modele digitale medicale 3D în 

predarea profesioniștilor din domeniul sănătății" este creat ca parte a proiectului "3D 

Digital VET", cu scopul de a sprijini și de a educa trainerii pentru a familiariza cursanții cu 

tehnologiile adoptate în domeniul medical.  

 

Cursul de formare "Modele digitale medicale 3D în predarea profesioniștilor din domeniul 

sănătății" constă în materiale online, care pot fi găsite pe platforma proiectului https://e-

3ddigitalvet.inerciadigital.com/ în limbile engleză, germană, română, italiană, estonă și 

spaniolă și este conceput pentru 20 de ore de formare. În cazul formării față în față, cursul 

este prevăzut pentru 2 zile de activitate intensivă, dar poate fi distribuit și pe un interval de 

timp mai mare.  

 

Cursul se adresează în principal studenților/ cursanților din Educație și Formare 

Profesională (EFP) - studenți la medicină (medici și asistenți medicali); medici și asistenți 

medicali care lucrează în spitale, clinici și medicină primară; educatori de asistenți medicali 

și alți profesioniști din domeniul sănătății; profesori, formatori și mentori din EFP.  

 

Materialele sunt organizate în șase module, realizate de fiecare partener în parte, sub 

forma unui tabel care prezintă principalele informații necesare pentru desfășurarea 

cursului și pentru utilizarea materialelor didactice.  Înainte de a începe cursul, formatorii 

trebuie să cunoască durata prevăzută și să aibă la dispoziție săli și materiale pentru 

programul de predare (2 ore pe modul). 
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1. Cum se accesează biblioteca medicală Ale3andria 3D și cum se 

descarcă modelele 3D 

OBIECTIV 

GENERAL: 

 

Obiectivul principal al acestui modul de formare este de a instrui cadrele 

didactice cu privire la utilizarea bibliotecii medicale 3D "Ale3xandria", 

ajutându-le astfel să utilizeze eficient resursele acesteia în domeniul 

educației pentru sănătate. 

 

REZULTATELE 

ÎNVĂȚĂRII: 

 

 

Rezultatele învățării sunt: 

- Participanții vor cunoaște biblioteca Al3xandria și vor ști cum să o 

folosească și să utilizeze resursele acesteia. 

- Participanții vor fi capabili să identifice Obiectele Digitale de Învățare 

(DLO) și diferitele elemente din care sunt compuse acestea. 

- Participanții se vor familiariza cu reconstrucția tridimensională a 

anatomiei umane aplicate în domeniul medical. 

- Participanții vor dobândi noi perspective în studiul și diagnosticarea 

multiplelor patologii. 

- Participanții își vor dezvolta gândirea și analiza critică. 

 

METODE Metodele care urmează să fie implementate sunt: 

- Prezentări (PPT-uri). 

- Studiu individual și autoevaluare. 

- Curs online și formare față în față. 

- Sondaje și chestionare (Kahoot, Quizizz și Mentimeter). 

 

DURATĂ: 2 ore 

 

RESURSE 

NECESARE  

Resursele necesare pentru a livra acest modul de formare sunt: 

- Internet (rețea Wi-Fi) și calculatoare. 

- Acces la platforma online "Biblioteca Ale3xandria" și la materialele 

suport. 

- Proiector digital și tablă digitală. 

- Difuzoare, căști, hârtie și pixuri. 

  

SCENARIU 

PENTRU 
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TRAINING 

FAȚĂ-ÎN-FAȚĂ  

 SECȚIUNEA 1: CUM SE ACCESEAZĂ  BIBLIOTECA (1 oră) 

 

Activitatea 1: Prezentarea modulului de formare. Scopul principal, 

obiectivele, grupurile țintă și rezultatele învățării  

 

Va consta într-o prezentare a modulului de formare în care explică despre 

ce este vorba, obiectivele principale, publicul țintă și rezultatele învățării 

așteptate la sfârșitul modulului. Aceasta va oferi cursanților o mai bună 

înțelegere a ceea ce vor învăța și vor face în timpul instruirii. 

 

Activitatea 2: Prezentare bibliotecii Al3xandria: Context și obiective 

principale  

Cursanții vor face cunoștință cu biblioteca Al3xandria, care este elementul 

principal al modulului de formare. Înainte de a o accesa și de a o utiliza, ei 

vor cunoaște mai bine contextul bibliotecii online, explicându-și astfel 

originea acesteia, precum și principalele ei obiective. În plus, formatorul 

va vorbi despre relevanța și necesitatea implementării bibliotecii 

Al3xandria în domeniul sănătății și despre modul în care profesioniștii 

pot beneficia de aceasta prin utilizarea în scopuri medicale. În acest fel, 

cursanții vor înțelege mai bine scopul bibliotecii pentru a o utiliza ulterior 

într-un mod cât mai potrivit. 

 

Activitatea 3: Accesarea bibliotecii online  

Această activitate se va desfășura într-un mod practic și interactiv, 

făcându-i pe cursanți principalii actori în explorarea platformei pe cont 

propriu. În acest scop, formatorii le vor oferi instrucțiuni pe care să le 

urmeze pas cu pas, astfel încât cursanții să se înregistreze pe platformă și 

să o acceseze cu succes. Aceștia vor parcurge fiecare etapă în același timp 

cu formatorul, care le va arăta fiecare pas cu ajutorul unui proiector, astfel 

încât toate instrucțiunile să fie clare și prezentate vizual. 

 

 SECȚIUNEA 2: CE PUTEM GĂSI ÎN BIBLIOTECĂ  

 

Activitatea 1: Prezentarea structurii și funcțiilor bibliotecii.  

Pentru a-i familiariza pe cursanți cu structura și funcțiile bibliotecii 

online, se va face un tur virtual al acesteia, explicând pas cu pas diferitele 
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secțiuni din care este compusă, precum și opțiunile disponibile pentru 

interacțiune. De la meniul principal, prin submeniul și categoriile 

acestuia, până la modelele medicale digitale 3D. 

 

Activitatea 2: Utilizarea opțiunilor 3D interactive  

Modelul 3D dispune de trei instrumente de interacțiune care ne permit să 

obținem o învățare mai intensă, deoarece ne ajută să observăm și să 

înțelegem mai bine modelul cu care lucrăm. În timpul acestei activități, 

participanții se vor familiariza cu instrumentele disponibile. 

 

Activitatea 3: Explorarea modelelor medicale 3D (3DMM) în educația 

profesioniștilor din domeniul sanitar  

Se va pune un accent deosebit pe modelele medicale digitale 3D, explicând 

în ce constau, cum sunt aplicate în educația din domeniul sanitar și 

beneficiile pe care le aduc în acest sector. În această activitate, utilizarea 

catalogului Al3xandria va fi inversă față de utilizarea sa obișnuită, ceea ce 

înseamnă că participanții vor trebui să afle despre ce model este vorba 

fără a cunoaște informațiile acestuia. În timpul activității formatorul va 

selecta unul dintre modelele 3D din catalogul Al3xandria și îl va expune 

prin intermediul proiectorului sau al unei table digitale, însă singurul 

lucru care va fi expus va fi modelul 3D ales. Cursanții vor putea să 

vizualizeze rotirea automată, să mute, să mărească modelul etc.  

De asemenea, într-un mod colaborativ și de brainstorming, vor trebui să: 

- identifice organul 

- identifice posibila patologie 

- identifice departamentul sau specialitatea care ar trebui să se 

ocupe de problemă 

- identifice posibilele simptome pe care le-ar avea pacientul 

- identifice posibilul sex și intervalul de vârstă (dacă este cazul) 

- identifice posibilele proceduri care ar trebui efectuate sau au fost 

efectuate 

Cursanții trebuie să lucreze în echipe pentru a alege dintre toate 

răspunsurile, argumentând de ce le-au ales, iar formatorul, după ce a 

selectat toate răspunsurile, va fi indica reușitele și erorile acestora și va 

da explicațiile pertinente pentru a rezolva toate dubiile care pot apărea. 

Formatorul va putea alege câte modele dorește din catalog, în funcție de 

cunoștințele pe care dorește să le transmită cursanților. Această activitate 

poate dura atât timp cât consideră formatorul că este necesar. 
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 SECȚIUNEA 3 - CUM PUTEM GĂSI CONȚINUTUL, PATOLOGIILE ȘI 

CARACTERISTICILE ORGANELOR 

 

Activitatea 1: Prezentarea conceptelor principale 

Discutați despre conceptele principale, cum ar fi organele, patologiile 

legate de acestea și caracteristicile părților lor. În acest fel, cursanții vor 

începe să se familiarizeze cu termenii cheie care vor fi puși în practică în 

următoarele activități. 

 

Activitatea 2: Tombolă interactivă   

Prin intermediul platformei online "Comment Picker", se va organiza o 

tombolă interactivă între cursanți, astfel încât fiecăruia dintre ei să le fie 

repartizat unui organ. Aceasta are rol de pregătire pentru următoarea 

activitate "Prezentări medicale". Astfel, cursanții vor fi repartizați pentru 

un anumit organ în mod aleatoriu, asigurându-se că procesul de selecție 

este complet transparent. 

 

Activitatea 3: Sarcina practică "Prezentări medicale" 

Datorită activității anterioare, fiecărui cursant i s-a atribuit un organ și un 

model 3D pentru care va trebui să își pregătească prezentarea. După ce 

fiecărui cursant i s-a atribuit modelul său, acesta trebuie să treacă la 

pregătirea prezentării sale. Obiectivul este ca aceștia să studieze modelul 

ales, patologiile, testele, simptomatologia și orice informații relevante, 

astfel încât să îl poată prezenta ca și cum ar fi medicul care se ocupă de 

caz.  

De asemenea, vor trebui să cerceteze și să completeze informațiile oferite 

în Al3xandria pentru a propune posibilele soluții sau proceduri, ceea ce 

consideră că este cel mai potrivit în fiecare caz în parte, precum și 

posibilele riscuri ale procedurii pe care o aleg.  

La finalul prezentării lor, vor avea un interval de timp pentru întrebări, în 

care colegii lor le vor putea pune întrebări despre prezentarea lor și 

despre eventualele probleme sau preocupări care ar fi putut apărea în 

timpul prezentării. 

Utilizatorii trebuie să identifice elementele suplimentare pe care le-au 

obținut din fișierul 3D și/sau din informațiile disponibile în Al3xandria, 

în comparație cu informațiile pe care ar fi trebuit să le obțină în lipsa 

acestora. 
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 SECȚIUNEA 4: ANALIZA CONȚINUTULUI AL3XANDRIA   

 

Activitatea 1: Sondaj interactiv  

După ce prezentările medicale au fost finalizate, cursanților li se va oferi 

acces la platforma online Mentimeter, unde vor trebui să selecteze 

prezentarea medicală pe care o consideră cea mai bună printr-un sondaj 

online. 

 

Activitatea 2: Chestionar colectiv Kahoot  

Această activitate va consta într-un chestionar colectiv între toți 

participanții, în Kahoot, care va fi moderat de către formatorul activității. 

Acest chestionar va fi util pentru a consolida cunoștințele dobândite 

datorită activităților anterioare și va servi, de asemenea, ca o pregătire 

pentru chestionarul final de evaluare individuală pe care îl vor face în 

Quizizz. 

 

Activitatea 3: Sarcina practică "Chestionar medical" Quizizz  

Acest chestionar, care va fi realizat individual, va fi utilizat pentru a evalua 

cunoștințele dobândite de participanți în cadrul formării. Vor fi între 10 

și 15 întrebări care vor fi adresate prin intermediul platformei Quizizz și 

se vor axa pe conținutul modulului. 

 

EVALUAREA 

MODULULUI: 

Activitățile desfășurate în secțiunea 4 vor servi ca evaluări care îi vor ajuta 

pe formatori să verifice ce au învățat cursanții pe parcursul întregului 

modul de formare. 

 

MENȚINEREA 

SIGURANȚEI 

CURSANȚILOR 

• Asigurați-vă că activitatea este accesibilă pentru toți.  

• Asigurați-vă că sala este suficient de mare pentru a permite 

mobilitatea tuturor cursanților. 

• Asigurați conexiunea la internet și accesibilitatea la toate 

resursele necesare pentru formare. 

• Asigurați un mediu educațional respectuos, în care niciun 

participant nu este discriminat sau exclus. 
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CONȚINUT ȘI 

MATERIALE DE 

INFORMARE 

• Prezentări PPT 
• Biblioteca online 

(https://3ddigitalvet.inerciadigital.com/3dlibrary/) 
• Kahoot (https://kahoot.it ) 
• Quizizz (https://quizizz.com ) 
• Mentimeter (https://www.mentimeter.com ) 
• Comment Picker (https://commentpicker.com/random-name-

picker.php ) 
 

REFERINȚE ȘI  

LINK-URI UTILE: 

● Ghid de căutare de imagini din Alexandria 

https://docs.google.com/document/d/1zwoafaWe7H4c21ooGkpJbD

nMDSr6aFMd/edit  

● Biblioteca medicală 3D Al3xandria 
https://3ddigitalvet.inerciadigital.com/3dlibrary/ 
 

 

Proiectul 3D Digital VET își propune să promoveze utilizarea tehnologiei 3D în sectorul 

medical prin crearea unei biblioteci online (Al3xandria), care va conține diverse imagini 

medicale produse de spitalele europene, și va promova, de asemenea, dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice prin intermediul unui curs de formare specific axat pe 

utilizarea Ale3xandria și a tehnologiilor 3D în sectorul medical. 

 

Pentru a începe să căutăm imagini în Al3xandria trebuie să știm cum să o accesăm și pentru 

aceasta este necesar să vizităm pagina web a proiectului nostru. Odată ajunși pe pagina de 

start a site-ului, putem vedea un meniu în care găsim toate secțiunile site-ului. Vom alege 

secțiunea "Al3xandria'', de unde mergem la galeria 3D (pentru a selecta secțiunea, trebuie 

doar să deplasăm cursorul până la secțiunea respectivă și să facem clic pe ea). 

 

Vom găsi un meniu care ne va redirecționa către diferitele secțiuni ale site-ului. În continuare 

vom explica cum să folosim galeria 3D. Pentru a face acest lucru, vom selecta și vom face clic 

pe opțiunea dorită. 

 

https://3ddigitalvet.inerciadigital.com/3dlibrary/
https://kahoot.it/
https://quizizz.com/
https://www.mentimeter.com/
https://commentpicker.com/random-name-picker.php
https://commentpicker.com/random-name-picker.php
https://docs.google.com/document/d/1zwoafaWe7H4c21ooGkpJbDnMDSr6aFMd/edit
https://docs.google.com/document/d/1zwoafaWe7H4c21ooGkpJbDnMDSr6aFMd/edit
https://3ddigitalvet.inerciadigital.com/3dlibrary/
https://3ddigitalvet.inerciadigital.com/
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Ca o curiozitate, înainte de a începe analiza detaliată a diferitelor secțiuni ale bibliotecii 

Al3xandria 3D, să explicăm de unde provine numele acesteia, deoarece este legat de tema 

proiectului și de funcționalitatea instrumentului în sine în cadrul proiectului. Numele 

bibliotecii 3D este inspirat de vechea Bibliotecă din Alexandria, care a fost creată la câțiva 

ani după fondarea orașului de către Alexandru cel Mare în anul 331 î.Hr. și al cărei scop era 

de a strânge toate lucrările ingeniozității umane, din toate timpurile și din toate țările, într-

o colecție pentru posteritate. Importanța Bibliotecii nu constă doar în cantitatea de cărți pe 

care îl adăpostea, ci și în faptul că a fost prima universitate din lume, un centru de cercetare 

și dialog, printre ai cărei savanți s-au numărat matematicianul Arhimede și poetul 

Apollonius. Acolo se discutau principii medicale și științifice, precum și chestiuni de filozofie, 

literatură și administrație politică, ceea ce a făcut din ea unul dintre cele mai mari centre de 

diseminare a cunoștințelor din antichitate. Astfel, sperăm ca prin biblioteca noastră să putem 

crea un lucru semnificativ în domeniul medicinei și al realității 3D, inspirat de această 

minune antică. 

Începând cu secțiunile și opțiunile pe care le avem în cadrul bibliotecii "Al3xandria" pentru 

a interacționa, primul lucru pe care îl vom observa este acest meniu principal, în care avem 

diferitele secțiuni care corespund diferitelor părți ale corpului sau discipline medicale. 

Conținutul spațiului central este o previzualizare a părților pe care le găsim în submeniu 

(bara de sub zona roșie a Bibliotecii 3D). 
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În fiecare dintre categoriile care alcătuiesc submeniul vom găsi modelele medicale digitale 

3D, numite și Obiecte de învățare digitală (DLO), care garantează accesul liber, ușor și gratuit. 

 

Diversele DLO-uri conțin: 

- Imaginile medicale originale ale cazului specific (tomografii computerizate -CT, imagistică 

prin rezonanță magnetică -MRI, ecografii, radiografii). 

- Un document care conține descrierea condițiilor medicale ale pacientului (vârstă, sex, 

boală, evenimente anterioare relevante, tratamente etc.), dacă este disponibil. 

- Modele 3D, și anume reconstrucții tridimensionale care derivă din imaginea medicală 

disponibilă, atunci când este posibil. 
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Ca exemplu, pentru a vedea ce găsim în cadrul fiecărei categorii, să selectăm categoria 

"Abdomen" din submeniu. Odată selectată, primul lucru pe care îl vom găsi este o listă 

(imaginea de mai jos) cu toate DLO-urile care compun această categorie. În listă, fiecare 

resursă va avea data, titlul și o miniatură a vizualizării 3D. 

 

 
 

În continuare, vom selecta una dintre resurse, cea care ne atrage atenția sau despre care 

avem nevoie să aflăm informații. În cazul nostru, ca exemplu, vom selecta "Liver Tumor Cop". 

Primul lucru pe care îl vom vedea atunci când vom selecta una dintre resursele din listă va fi 

modelul digital 3D. 

 

 
 

Modelul 3D are trei instrumente care ne vor permite să obținem o învățare mai bună, 

deoarece ne ajută să observăm și să înțelegem mai bine modelul cu care lucrăm. 

 

 

Făcând clic pe această opțiune, putem accesa modelul 3D în ecran complet, 
acest lucru fiind foarte util pentru că ne permite să observăm modelul mai ușor 
și mai detaliat. 
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Făcând clic pe această opțiune, modelarea 3D va fi transformată în opțiunea sa 
"wireframe", adică vom putea observa marginile ochiurilor de plasă care 
constituie obiectul modelat, deoarece "wireframe" este un algoritm de redare 
care are ca rezultat o imagine semitransparentă. Acest lucru ne va permite să 
observăm structurile interne ale parenchisei. 
 

 

Dacă se face clic pe această opțiune, se va porni rotația automată a modelului 
3D, întorcând modelul complet în jurul său; putem opri această rotație 
automată făcând clic din nou pe buton. Mai trebuie să adăugăm faptul că cu 
ajutorul mouse-ului putem roti și muta modelul după cum dorim doar prin 
glisarea cursorului. Această funcție este convenabilă dacă trebuie să faceți o 
prezentare având ceva atractiv pentru ca publicul să privească în timp ce 
discutați cazul. 
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Sub fiecare dintre modelele 3D vom avea o descriere detaliată, împărțită în drop-down-uri 

interactive pe care le putem selecta în funcție de informațiile pe care trebuie să le 

cunoaștem despre modelul pe care îl consultăm. Vom vizualiza conținutul fiecărei secțiuni 

dacă dăm click pe ea. 

 

 
 

De exemplu, în modelul pe care l-am selectat "Liver Tumor Cop" avem următoarele 

informații: 

• Organ: ficat 

• Patologii: tumoră hepatică 

• Departamentul de management/specialitate: chirurgie generală 

• Simptome: N/A 

• Pediatrie: Nu 

• Sex: Masculin 

• Interval de vârstă: 63 

• Achiziție: Tomografie computerizată (CT) 

• Alte informații: N 
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După ce am consultat toate informațiile de care aveam nevoie sau am terminat de analizat 

modelul 3D, ne putem întoarce la meniul principal din cadrul bibliotecii "Al3xandria", făcând 

clic pe opțiunea pe care o vedem în imaginea de mai sus. Tot în ecranul principal al bibliotecii 

vom avea ultimele actualizări ale imaginilor și modelelor încărcate, afișând ultimele două 

imagini încărcate în fiecare dintre categorii, fiecare având miniatura aferentă, numele și data 

încărcării (aceste informații vor apărea atunci când glisăm cursorul peste imagini). 

 

 
 

Este important de menționat că, la cerere, utilizatorii pot obține fișiere STL ale segmentării. 

Acest lucru va necesita o muncă suplimentară, cu costuri asociate. Cu toate acestea, în acest 

fel, utilizatorul va putea imprima modelele 3D în mod autonom. Pentru un chirurg, faptul de 

a avea o reproducere exactă a zonei care urmează să fie tratate este un ajutor substanțial în 

activitatea sa: în prezent este evident, datorită numărului mare de studii academice 

publicate și revizuite, că există o reducere a timpului și a riscurilor în procedurile medicale 

atunci când se utilizează o replică fizică a anatomiei pentru a studia și, eventual, a exersa 

procedura. 

Pe scurt, pentru profesioniștii din domeniul sănătății, cum ar fi medicii, asistentele medicale, 

fizioterapeuții, bioinginerii, cercetătorii și studenții, diferența dintre un set de imagini plate 

sau o imagine bidimensională și o copie reală a organului sau cel puțin o imagine 

tridimensională a zonei, va fi un sprijin substanțial. 

 

Activități ce pot făcute cu cursanții și cu Al3xandria 

 

Activitatea 1 "Prezentări medicale” 

În această activitate, după accesarea catalogului Al3xandria, fiecare cursant va trebui să 

aleagă unul dintre modelele 3D și să pregătească o prezentare despre acesta în fața colegilor. 
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Pentru aceasta, se va crea o fișă cu diferitele modele și cu cursanții, astfel încât fiecare să 

poată nota ce model a fost ales și să evite repetarea lor în ziua prezentării. 

 

După ce fiecare cursant și-a selectat modelul, trebuie să treacă la pregătirea prezentării sale. 

Obiectivul este ca aceștia să studieze modelul pe care l-au ales, patologiile, testele, 

simptomatologia și orice alte informații relevante, astfel încât să îl poată prezenta ca și cum 

ar fi medicul care se ocupă de caz. 

 

De asemenea, vor trebui să cerceteze și să completeze informațiile oferite în Al3xandria 

pentru a-și propune posibilele soluții sau proceduri, ceea ce consideră că este cel mai potrivit 

în fiecare caz în parte, precum și posibilele riscuri ale procedurii pe care o aleg. 

 

La finalul prezentării lor, vor avea un interval de timp pentru întrebări, în care colegii lor le 

vor putea pune întrebări despre prezentarea lor și despre eventualele probleme sau 

preocupări care ar fi putut apărea în timpul prezentării. 

 

Utilizatorii trebuie să identifice elementele suplimentare pe care le-au obținut din fișierul 3D 

și/sau din informațiile disponibile în Al3xandria, în comparație cu informațiile pe care ar fi 

trebuit să le obțină în lipsa acestora. 

 

Prin aceasta vom reuși ca, pe lângă faptul că cursanții vor învăța și se vor documenta pe cont 

propriu, sporindu-și gândirea critică și analiza, ei vor face și lecțiile mai dinamice și mai 

interactive, fiind principalii protagoniști și actori. 

 

Durata activității (estimare): 

- 3 săptămâni pentru cercetare prealabilă și pregătirea prezentării. 

- 3 sesiuni pentru prezentarea tuturor cazurilor (sesiunile pot varia în funcție de numărul de 

cursanți). 

 

Activitatea 2 "Cine este cine în medicină?" 

În această activitate, Al3xandria va fi folosită invers față de utilizarea sa obișnuită - cursanții 

vor trebui să afle despre ce model este vorba fără a cunoaște informațiile acestuia. 

Cu alte cuvinte, în timpul activității, profesorul va selecta unul dintre modelele 3D din 

catalogul Al3xandria și îl va arăta în clasă prin intermediul proiectorului sau al unei table 

digitale, dar singurul lucru care va fi arătat va fi modelul 3D (imaginea de mai jos). 
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Cursanții vor putea să vizualizeze rotația automată, să mute, să mărească modelul etc. Și, 

într-un mod colaborativ și de brainstorming, ar trebui să: 

- Identifice organul 

- Identifice posibila patologie 

- Identifice departamentul sau specialitatea care ar trebui să se ocupe de aceasta 

- Identifice posibilele simptome pe care le-ar avea pacientul 

- Identifice posibilul sex și intervalul de vârstă (dacă este cazul) 

- Identifice posibilele proceduri care ar trebui să fie/au fost efectuate 

 

Cursanții vor trebui să lucreze în echipe pentru a alege dintre toate răspunsurile, 

argumentând de ce le-au ales, iar formatorul, după ce a selectat toate răspunsurile, va avea 

sarcina de a indica reușitele și greșelile acestora și de a da explicațiile pertinente pentru a 

rezolva toate nelămuririle care pot apărea. 

 

Formatorul va putea alege câte modele dorește din catalog, în funcție de cunoștințele pe care 

dorește să le transmită cursanților. Această activitate poate dura atât timp cât consideră 

formatorul că este necesar. 

 

Activitatea 3 "Chestionar medical” 

După utilizarea Al3xandria în clasă, atât de către cursanți, cât și de către formator, formatorul 

va avea sarcina de a elabora un test pe care cursanții îl vor face pentru a demonstra 

cunoștințele medicale pe care le-au dobândit. 

 

Recomandăm formatorilor să folosească instrumente precum Kahoot sau Quizizz pentru 

acest test, deoarece acestea permit includerea de elemente multimedia, astfel încât să poată 

descărca conținutul Al3xandria iar întrebările testului să fie și mai bine adaptate la acest 

conținut. 
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Întrebările care vor fi incluse în chestionar trebuie să fie adaptate la conținuturile cu care au 

lucrat în clasă și pe care le-au consultat în Al3xandria, astfel încât chestionarul să fie o 

evaluare finală pentru cursanții dumneavoastră. 

 

În cadrul acestei activități, fiecare cursant trebuie să completeze chestionarul individual. Iar 

dificultatea întrebărilor ar trebui să depindă de vârsta și grupa cursanților. 

 

 
 

Exemplu de întrebare dintr-un posibil test Quizizz.  
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2. Utilizarea Obiectelor Digitale de Învățare (DLO) de către 

profesioniștii din domeniul sanitar 

OBIECTIV 

GENERAL: 

 

Obiectivul acestui modul este de a oferi informațiile necesare pentru 

înțelegerea și utilizarea eficientă a obiectelor digitale de învățare în 

educația profesioniștilor din domeniul sănătății. 

 

REZULTATELE 

ÎNVĂȚĂRII: 

 

 

La sfârșitul modulului, participanții vor fi capabili să:  

Cunoască principiile de bază și principalele caracteristici ale obiectelor 

digitale de învățare - definiție, tipuri, utilizare; 

Înțeleagă avantajele învățării bazate pe web și ale obiectelor digitale de 

învățare în educația medicală (trecut, prezent și viitor); 

Înțeleagă impactul utilizării DLO în educația medicală - bariere și soluții; 

Identifice diferite aplicații-exemple de utilizare a DLO pentru formarea 

profesioniștilor din domeniul sănătății; 

 

METODE Prelegeri, prezentări, studiu individual, discuții bazate pe studii de caz, 

discuții în grup, film educațional, autoevaluare 

 

DURATĂ: 2 ore 

 

RESURSE 

NECESARE  

Multimedia, hârtie, flipchart, markere  

Computer (rețea Wi-Fi) 

Acces la baze de date științifice (PubMed, EBSCO etc.), 

platforme/aplicații online  

SCENARIU 

PENTRU 

TRAINING 

FAȚĂ-ÎN-FAȚĂ  

 

 SECȚIUNEA 1-Introducere 

Activitatea 1:  Formatorul prezintă în introducere structura modulului 5 

de formare, rezultatele așteptate și importanța temei în contextul 

educațional, folosind materiale teoretice pentru această secțiune. 

 

Activitatea 2:  Participanții vizionează un film despre viitorul învățării în 

cadrul educației asistenților medicali https://vimeo.com/636913564 

 

https://vimeo.com/636913564
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Activitatea 3:  Participanții urmăresc un videoclip despre obiectele de 

învățare. 

https://www.youtube.com/watch?v=5a_VZVOEQDc&feature=emb_imp_

woyt  

 

Activitatea 4: Formatorul împarte participanții în grupuri mici și le cere 

să discute și să prezinte pe scurt diferite aspecte ale e-learning în 

educația asistenților medicali. 

 

 

 

 

 

 

Secțiunea 2 - Obiecte digitale de învățare (DLO) - definiție, tipuri, 

utilizare  

Activitatea 1:  Formatorul prezintă informațiile de bază despre DLO-

uri (definiție, tipuri, utilizare), folosind materiale teoretice pentru 

această secțiune. 

 

Activitatea 2: Participanții urmăresc un videoclip despre Obiectele 

digitale de învățare în învățământul superior: 

https://www.youtube.com/watch?v=BWqWwSs5dnU  

 

Activitatea 3:  Formatorul împarte participanții în grupuri mici și le cere 

să discute și să prezinte pe scurt utilizarea DLO în educație (școala 

de asistente medicale/școală medicală sau formare internă la locul lor 

de muncă) 

 

 Secțiunea 3 - Învățarea bazată pe web și DLO în educația 

medicală - trecut, prezent și viitor 

Activitatea 1:  Formatorul prezintă exemple de învățare bazată pe 

web și DLO în educația medicală, folosind materiale teoretice pentru 

această secțiune. 

 

Activitatea 2: Formatorul împarte participanții în trei grupuri și le cere 

să discute despre utilizarea DLO în educația medicală. Grupurile 

trebuie să analizeze și să compare cazurile și să evidențieze 

beneficiile utilizării acestora (trecut-prezent-viitor) și să prezinte pe 

scurt concluziile celorlalte grupuri.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5a_VZVOEQDc&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=5a_VZVOEQDc&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=BWqWwSs5dnU
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Activitatea 3: Participanții urmăresc videoclipul Obiecte tipice de 

învățare în MOOC-uri: https://www.youtube.com/watch?v=5Vg-

qMPSGLE. 

 

 

 

Secțiunea 4 - Impactul utilizării DLO în educația medicală - 

bariere și soluții 

Activitatea 1:  Formatorul prezintă barierele și soluțiile în utilizarea 

DLO pentru educația medicală, folosind materiale teoretice pentru 

această secțiune. 

 

Activitatea 2: Discuții de grup cu cursanții despre barierele și soluțiile 

de utilizare a DLO la locul de muncă. 

 

Activitatea 3: Participanții urmăresc videoclipul Realitatea virtuală și 

mixtă pentru educația medicală: 

https://www.youtube.com/watch?v=PzPKdlFbvYM 

 

 Secțiunea 5 - Aplicații - exemple de utilizare a DLO pentru 

formarea profesioniștilor din domeniul sănătății  

Formatorul implică participanții în 4 exerciții de utilizare a DLO-urilor 

pentru formarea profesională din domeniul sănătății. Folosim 

ingrediente de gătit pentru a explica măsurarea, vocabularul și gătitul 

ca o recompunere a rețetei. La ce altceva pot fi folosite DLO, în 

special în educația pentru sănătate? 

 

Exercițiul 1: Creați-vă propriul exemplu ca cel pe care l-am dat mai 

sus, dar luați în considerare o rețetă medicală, un medicament sau 

ceva similar. Folosiți acel exemplu într-o lecție pe care o predați sau 

pentru a explica ceva. Cum l-ați folosit?  

 

Exercițiul 2: Scrieți o poveste pentru a explica un concept. Folosiți 

acea poveste în cel puțin două situații. 

 

Exercițiul 3: Creați-vă propriul DLO pornind de la următoarele 
întrebări: 
Ce trebuie învățat? 
Cine învață? 
Ce trebuie să pregătim înainte de a începe să învățăm? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Vg-qMPSGLE
https://www.youtube.com/watch?v=5Vg-qMPSGLE
https://www.youtube.com/watch?v=PzPKdlFbvYM
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Exercițiul 4: Faceți schimb de DLO pe care l-ați creat cu colegii 

dumneavoastră. Utilizați acel DLO pentru a explica un concept 

EVALUAREA 

MODULULUI: 

Evaluarea de către formator a activităților cursanților, chestionare. 

MENȚINEREA 

SIGURANȚEI 

CURSANȚILOR 

Asigurați-vă că accesul la activitate este disponibil pentru toți.  
Asigurați-vă că sala este suficient de mare pentru a permite 

mobilitatea tuturor cursanților. 

 

CONȚINUT ȘI 

MATERIALE 

DE 

INFORMARE 

Prezentare PPT, curs online, materiale suplimentare  

REFERINȚE și 

link-uri utile: 

1. Carnwell, R. and Daly, W.M. (2003), Advanced nursing 

practitioners in primary care settings: an exploration of the developing 

roles. Journal of Clinical Nursing, 12: 630-642. 

2. Fagerström L. Developing the scope of practice and education for 

advanced practice nurses in Finland. Int Nurs Rev. 2009 

Jun;56(2):269-72. 

3.  Carrillo de Gea, Juan Manuel & Fernández-Alemán, José & 

Sánchez García, Ana. (2012). Computer-based nursing education: An 

integrative review of empirical studies. Journal of Nursing Education 

and Practice. 2. 

4. Bloice MD, Simonic KM, Holzinger A. On the usage of health 

records for the design of Virtual Patients: a systematic review. BMC 

Med Inform Decis Mak. 2013;13:103. Published 2013 Sep 8. 

5.  Wiley, David A. The instructional use of learning objects. Vol. 1. 

Bloomington: Agency for instructional technology, 2002. 

6.  Verbert, Katrien & duval, erik. (2022). Towards a global 

component architecture for learning objects: A comparative analysis 

of learning object content models. Follow up of L’Allier, 1997 – 

Introduction into learning objects 

7. Gibbons, Andrew. (2003). What and How Do Designers Design: A 

Theory of Design Structure. TechTrends. 47. 

8. McGreal, Rory & Elliott, Michael. (2004). Technologies of online 

learning (e-learning). 
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2.1 Introducere  

Ultimii ani au fost din ce în ce mai dificili pentru domeniul medical și, mai ales în prezent, având 

în vedere contextul epidemic, învățarea a devenit o sarcină anevoioasă. Profesorii nu numai că 

trebuie să găsească sisteme de învățare eficiente, dar trebuie să se adapteze și la schimbările 

constante care au loc în lume. 

 

Obiectele digitale de învățare reprezintă modul în care transformăm o lecție dintr-o 

unitate mică, modulară, într-o întreagă experiență. Orice colecție de conținut, indiferent de 

extensia virtuală, poate fi considerată un obiect digital de învățare. Implementarea 

tehnologiei în sala de clasă de-a lungul anilor arată nu doar eficiența acestor resurse, ci 

demonstrează și procesul complex pe care îl implică, pe de-o parte tehnologia, iar pe de altă 

parte componenta didactică. 

E-learning se caracterizează prin creșterea explozivă a informației digitale prin intermediul 

celor mai recente produse din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. 

Construirea unei societăți informaționale este un proces amplu, complex și de lungă durată, 

având importanță tehnologică, financiară, economică, socială și culturală. O astfel de 

societate nu funcționează fără cercetare și proiecte de cercetare atât în domeniul tehnologiei 

informației și comunicațiilor I&CT (Information and Communication Technology), cât și în 

educație. 

E-learning reprezintă o abordare a predării și învățării, care se bazează pe utilizarea 

mijloacelor și a dispozitivelor electronice ca instrumente de îmbunătățire a accesului la 

formare, comunicare și interacțiune și pentru a facilita adoptarea de noi metode de 

înțelegere și învățare. Termenul de e-learning se referă la această realitate prin intermediul 

rețelelor și prin implicarea noilor tehnologii digitale și multimedia. 

La nivelul Comisiei Europene, e-learning este definit ca fiind utilizarea noilor tehnologii 

multimedia și a internetului pentru a îmbunătăți calitatea facilitării accesului la resurse și 

servicii, precum și la schimburi și colaborare la distanță. 

Video Obiecte de învățare: 

https://www.youtube.com/watch?v=5a_VZVOEQDc&feature=emb_imp_woyt  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5a_VZVOEQDc&feature=emb_imp_woyt
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2.2 Obiecte digitale de învățare - definiție, tipuri, utilizare  

Un obiect digital de învățare este "orice resursă digitală care poate fi reutilizată pentru a 

sprijini învățarea" (Wiley,2000) 

 

Obiectele digitale de învățare sunt create pentru a ajuta la dezvoltarea cunoștințelor 

specifice și a programelor de învățare. Aceste biblioteci online sunt disponibile online pe 

scară largă pentru a fi integrate în lecții. Aplicațiile informatice care se concentrează pe un 

concept au ca scop facilitarea procesului de înțelegere. Acestea reprezintă fundația, 

elementele de bază pentru crearea unei experiențe mai interactive și facilitează o experiență 

de învățare mai cuprinzătoare, combinate cu alte informații pentru a produce un concept mai 

complex. 

Scopul obiectelor digitale de învățare este de a crea conținut media digital care este: 

● interoperabil - poate fi "plug-and-play" cu orice sistem sau instrument de livrare 

● reutilizabil – poate fi folosit sau adaptat pentru utilizare în mai multe evenimente de 

învățare 

● accesibil – poate fi stocat într-un mod care să permită o căutare ușoară 

● gestionabil – poate fi urmărit și actualizat în decursul timpului 

Obiecte digitale de învățare în învățământul superior video: 

https://www.youtube.com/watch?v=BWqWwSs5dnU  

New Media Consortium (NMC) definește obiectele digitale de învățare (DLO) “ca fiind 

mici unități reutilizabile care pot fi puse împreună în orice mod pentru a produce 

experiențe personalizate legate de un obiectiv educațional.” 

Obiectele digitale de învățare sunt cunoscute și sub următoarele denumiri: 

• Obiect de cunoaștere                       • Activ 

• Obiect de conținut                            • Obiect educațional 

• Obiect informațional                        • Resursă de învățare 

• Obiect media                                       • Element media brut 

• Obiect inteligent                                • Obiect informațional reutilizabil 

• Obiect de învățare reutilizabil       • Unitate de învățare 

• Unitate de studiu                               • Obiect Data  

https://www.youtube.com/watch?v=BWqWwSs5dnU
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Exemplu de obiect digital de învățare (Figura 1) - Harden, Ronald & Gessner, Ira & Gunn, M 

& Issenberg, Barry & Pringle, S & Stewart, A. (2011). Crearea unui modul e-learning din 

obiecte de învățare cu ajutorul unui comentariu sau al unui 'asistent personal de învățare'.   

Aceste obiecte ajută la o mai bună abordare a obiectivului de învățare, iar bibliotecile 

online sunt disponibile pe scară largă. Ele pot fi axate pe concepte și au ca scop imersiunea 

cursanților și producerea unei înțelegeri mai cuprinzătoare. 

2.3 Învățarea bazată pe web și DLO în învățământul medical - trecut, prezent și viitor 

Educația bazată pe web reprezintă unul dintre pilonii de bază în ceea ce privește 

dezvoltarea strategică în domeniul asistenței medicale în întreaga lume. Pandemia de 

COVID-19 a scos la iveală urgența crescută pentru ca liderii și experții să se reunească, să 

ridice nivelul de competență și să investească în viitorul sănătății. 

În contextul provocărilor globale în materie de sănătate, calitate și siguranță, leadership, 

practică avansată sau inovare, asistenții medicali trebuie să fie întotdeauna pregătiți să facă 

față oricărei situații și să se adapteze la schimbări. Ultimii ani au fost din ce în ce mai 
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provocatori pentru domeniul medical, mai ales în contextul epidemic care a demonstrat 

lumii că personalul medical este extrem de important în domeniul sănătății. 

Personalul medical trebuie să dezvolte noi metode de învățare pentru a încuraja 

descoperirea de idei unice. Complexitatea bolilor este în creștere și, în același timp, 

tehnologia avansează într-un ritm mai rapid ca niciodată. Majoritatea cursanților se simt 

nepregătiți pentru provocările pe care le întâlnesc în viața de zi cu zi. Este nevoie ca ei să 

devină lideri puternici și să contribuie la reproiectarea asistenței medicale. Deși generațiile 

viitoare s-ar putea simți speriate de trecerea de la învățare la exercitarea profesiei fără multă 

experiență practică, formatorii trebuie să valorifice tehnologia pentru a acoperi acest decalaj. 

Este important și faptul că domeniul medical trebuie să atragă persoane cu vocație. 

Nu este păcat că folosim tehnologii de ultimă oră în domenii precum social media, dar nu și 

în domeniul sănătății? Scopul este de a implica profesiile din Sănătate, ca domeniu de 

practică, cu ajutorul celor mai avansate tehnologii, cum ar fi, de exemplu, realitatea virtuală, 

pentru a îmbogăți cunoștințele atunci când vine vorba de experiența din lumea reală. Avem 

simulări 3D, medii virtuale de învățare etc. care pot ajuta foarte mult, de exemplu în cadrul 

echipelor multidisciplinare. Dacă nu sunt utilizate corect, tehnologiile ar putea crea mai 

multe bariere în activitățile de grup sau chiar bariere tehnice. 

Personalul medical lucrează deja neobosit pentru a se îngriji de nevoile fizice, emoționale și 

spirituale ale celor bolnavi și vulnerabili. Trebuie să recunoaștem oportunitatea pe care o 

oferă mediul digital și să încercăm să atenuăm unele dintre obstacolele pe care le 

întâmpinăm. Obiectele digitale de învățare în educația medicală pot crește calitatea educației 

profesionale continue, pot contribui la crearea unor metodologii de învățare mai eficiente și 

pot ajuta profesioniștii din Sănătate să se adapteze mai rapid la nevoile educaționale ale unei 

societăți care evoluează rapid. 

Principalele valori pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când proiectăm un 

mediu de învățare sunt: 

· să fie interactiv și captivant (prin implementarea unei UI/UX curate); 

· accesibil utilizatorilor indiferent de nivelul tehnic; 

· atenție la detalii în cadrul interacțiunii cu utilizatorul final; 

· (…și cel mai important) să fie gratuit; 

Obiecte tipice de învățare în MOOC-uri video:  https://www.youtube.com/watch?v=5Vg-

qMPSGLE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Vg-qMPSGLE
https://www.youtube.com/watch?v=5Vg-qMPSGLE


   
 

27 
 

Mediul de învățare, dacă este bine construit, va contribui la integrarea mai eficientă a noilor 

cunoștințe. O interfață ușor de folosit îi ajută pe utilizatori să se concentreze mai puțin pe 

partea tehnică și îi ghidează către o gamă largă de subiecte de curs. Suportul tehnic trebuie 

să fie întotdeauna disponibil prin intermediul unui site web dedicat. 

Întotdeauna, educația medicală trebuie să fie pregătită să facă un pas înainte. Crearea unei 

biblioteci online de resurse didactice îi va ajuta pe experți să scrie cursuri mai bune și să 

ofere mai multe exemple bazate pe cazuri reale. Datele privind sănătatea vor fi anonimizate 

și utilizate cu scopul de a-i ajuta pe viitorii profesioniști să ofere o îngrijire calitativă. 

Eventual, am putea folosi seturi de date pentru a crea pacienți virtuali folosind date anonime 

din cazuri reale. 

În viitor, am putea folosi date simulate care vor recrea un pacient, chiar și în detalii 

fotorealiste. Faptul că putem folosi aceste tipuri de date pentru a genera cazuri care să fie 

rezolvate la cursuri este fantastic. Posibilitatea de a studia devine nelimitată. Această 

tehnologie există deja, trebuie doar să o punem la treabă. 

Personalul medical are un stil de viață foarte activ, trebuind să jongleze între turele lungi, 

familie și viața personală, astfel încât este esențial să aibă un cuvânt de spus în ceea ce 

privește momentul cel mai potrivit pentru auto-perfecționare și învățare. De asemenea, este 

nevoie de sondaje pentru a putea primi feedback în timp real. 

Desigur, trebuie să fim foarte atenți, deoarece există cursuri care nu pot fi predate doar 

online. Folosind tehnologia emergentă și, cel mai important, integrând învățarea mixtă, 

putem reuși să profităm la maximum. Cu ajutorul experților și al specialiștilor din domeniul 

sănătății, se poate crea un spațiu de învățare mai bun, adaptat la nevoile lor, în care 

profesioniștii din domeniul sănătății, la toate nivelurile, pot evolua și se pot dezvolta. 

Personalul medical este de multe ori implicat în găsirea unor modalități inovatoare de 

integrare a tehnologiei în practică, dar tehnologia trebuie să fie mai bine adaptată la nevoile 

sale. Producătorii trebuie să implice mai mulți profesioniști din domeniul medical în 

cercetare și dezvoltare, ajutându-i să proiecteze produsele și, de asemenea, să-i considere ca 

parteneri în progresul sistemelor digitale de sănătate, cu scopul a îmbunătăți calitatea 

îngrijirii pacienților. 

În plus, școlile de medicină și universitățile sunt responsabile pentru adaptarea curriculum-

ului la nevoile actuale. Trebuie să ne mutăm accentul pe echilibrarea abilităților de cercetare 

folosind metoda științifică cu competențele tehnologice pentru a face față lumii rapide în 

care trăim și, în cele din urmă, să le combinăm cu abilitățile sociale, atât de necesare într-o 
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meserie care necesită un nivel ridicat de empatie. În calitate de susținători ai bunăstării, 

aceștia sunt plasați în mai multe tipuri de medii și trebuie să se adapteze la fiecare situație. 

Pentru un viitor mai bun, depindem de ei să construiască parteneriate și să colaboreze mai 

mult cu oficialități, medici, companii din diverse industrii, de la cea medicală la cea IT, 

pentru a îmbunătăți educația și a construi competențele de conducere necesare pentru a 

face următorul pas spre viitor. Pentru aceasta este nevoie să se creeze spațiu pentru 

oportunități. Leadershipul nu apare într-un vid social sau politic. 

2.4 Impactul utilizării DLO în educația medicală; bariere și soluții 

Obiectele digitale de învățare transformă profund și accelerat activitățile, procesele, 

competențele și modele de afaceri, în funcție de oportunitățile, tehnologiile digitale, precum 

și de impactul acestora asupra activității cognitiv-emoționale. Comportamentul și acțiunile 

indivizilor din societate conduc la realizarea unei noi economii și societăți. Având în vedere 

schimbările și provocările recente din domeniul medical, cum ar fi medicina personalizată, 

tele-sănătatea, blockchain, AI și învățare automată, imunoterapia împotriva cancerului, 

imprimarea 3D, realitatea augmentată și realitatea virtuală, chirurgia robotizată, 

profesioniștii trebuie, de asemenea, să se adapteze. 

De exemplu, realitatea virtuală transformă deja educația medicală, mutând învățarea din sala 

de clasă, permițând studenților să pătrundă într-o lume nouă în care pot să aplice 

cunoștințele teoretice în practică și să învețe din greșeli fără consecințe asupra pacientului. 

Acest tip de tehnologie se concentrează pe îmbunătățirea competențelor și îl ajută pe student 

să învețe mai repede și mai bine. 

Realitatea virtuală și mixtă pentru educația medicală video: 

https://www.youtube.com/watch?v=PzPKdlFbvYM (1’ 20”) 

Această experiență are scopul de a ne cufunda într-o altă lume, ne stimulează simțurile și 

ne transpune într-un alt loc, într-un alt timp sau într-o altă realitate, călătorim în timp și 

spațiu, într-o realitate virtuală. 

 Experiențele imersive sunt: 

- transmisiuni live de concerte, competiții sportive, aplicații; 
- jocuri video, conferințe; 
- interfețe cognitive și intuitive ale aplicațiilor software; 
- utilizarea realității extinse sau hibride (XR sau HR) 
- realitatea augmentată (AR). VR și AR sunt cele două inovații care îndepărtează limitele și 

conectează oameni, informații și experiențe. Gradul de imersiune al unei experiențe 

https://www.youtube.com/watch?v=PzPKdlFbvYM
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depinde de: calitatea vizuală (rezoluție, acuratețea culorii, lumină, sunet), calitatea 

sunetului (intensitate, frecvență, amplitudine), interacțiuni intuitive. 

Folosind acest tip de tehnologie putem transforma orice spațiu din realitate într-un format 

digital interactiv sau putem crea un nou spațiu digital. Aceste tehnologii ne ajută, prin 

imersiune, să fim parțial sau total într-o altă lume; ne stimulează simțurile și ne transpun 

într-un loc sau într-o altă realitate. 

Învățarea din experiență are 3 componente:  

- concepte, fapte, informații și experiențe anterioare, activități 

- cunoștințe aplicate la evenimente actuale și reflecție 

- gândire centrată pe propria activitate de analiză și evaluare 

2.5 Aplicații - exemple de utilizare a DLO pentru formarea profesioniștilor din 

domeniul sănătății 

După cum am menționat mai devreme, putem folosi ingrediente culinare pentru a explica 

măsurătorile, vocabularul și gătitul. Vom încerca să aflăm la ce alte utilizări pot fi folosite 

DLO-urile în timpul exercițiilor de mai jos. 

Exercițiul 1: Creați-vă propriul exemplu ca cel pe care l-am dat mai sus. Folosiți acest 

exemplu într-o lecție pe care o predați sau pentru a explica ceva. Cum l-ați folosit? 

Exercițiul 2: Scrieți o poveste pentru a explica un concept. Folosiți acea poveste în cel puțin 

două situații; 

Exercițiul 3: Creați-vă propriul DLO pornind de la următoarele întrebări: 

a. Ce trebuie învățat? 

b. Cine învață? 

c. Ce trebuie să pregătim înainte de a începe să învățăm? 
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3. Utilizarea DLO pentru formarea, planificarea și optimizarea 

procedurilor medicale 

OBIECTIV 

GENERAL: 

 

Acest modul este conceput pentru a-i învăța pe participanți cum să 

utilizeze modelele 3D pentru instruire, planificare și optimizare a 

procedurilor medicale cu ajutorul Obiectelor Digitale de Învățare (DLO). 

REZULTATELE 

ÎNVĂȚĂRII: 

Participanții ar trebui să învețe: 
Ce este un DLO și cum să-l folosească  
Posibilitățile oferite de DLO 2D și 3D 
Cum se aplică clasificarea AO 
Cum pot fi utilizate DLO-urile pentru formarea chirurgicală 
Cum se pot folosi DLO-urile pentru asigurarea calității 

METODE Prelegere, prezentări, flipchart, studiu individual, studii de caz, video 

DURATĂ: 2 ore  

RESURSE 

NECESARE  

Computer, Software: PowerPoint și VLC-Player 

Proiector, Smartphone/Tabletă, Internet 

SCENARIU 

PENTRU 

TRAINING 

FAȚĂ-ÎN-FAȚĂ 

 

 

 

 

SECȚIUNEA 1 - Introducere 

Activitatea 1: Discuție: Explicarea DLO 

Activitatea 2: Discuție: Explicarea scopului modulului și a obiectivelor de 

învățare 

 

 

 

SECȚIUNEA 2 - Introducere în DLO pentru formare, planificare și 

optimizare medicală 

Activitatea 1: Citiți și discutați: Modele digitale 3D interactive pentru 

anatomie și educație medicală 

Activitatea 2:  Găsiți și afișați un model 3D al unei fracturi de platou tibial 

 

 SECȚIUNEA 3 – Clasificarea AO a fracturilor oaselor lungi 

Activitatea 1: Discuție: Introducere în clasificarea AO 

Activitatea 2: Studiu individual 

Activitatea 3: Test 

 

 SECȚIUNEA 4 – Video: Prelegere susținută de Dr. Robert Pätzold (BG 

Unfallklinik Murnau) 

Activitatea 1: Introducere 
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Activitatea 2: Prelegere susținută de Dr. Robert Pätzold (BG Unfallklinik 

Murnau) 

Activitatea 3: Discuții 

 

EVALUAREA 

MODULULUI: 

Discuții despre rezultatele testului 

MENȚINEREA 

SIGURANȚEI 

CURSANȚILOR 

Să se asigure că accesul la activitate este disponibil pentru toți 

CONȚINUT ȘI 

MATERIALE DE 

INFORMARE 

Prezentare PPT, Video cu subtitrare 

REFERINȚE și 

link-uri utile: 

[1] Meinberg EG, Agel J, Roberts CS, Karam MD, Kellam JF. Fracture and 

Dislocation Classification Compendium-2018. J Orthop Trauma. 2018 

Jan;32 Suppl 1:S1-S170. doi: 10.1097/BOT.0000000000001063. PMID: 

29256945.  

(download here: https://aotrauma.aofoundation.org/about/news/news-

2018/news_classification_compendium_12072018)  

 

[2] Prat-Fabregat S, Camacho-Carrasco P. Treatment strategy for tibial 

plateau fractures: an update. EFORT Open Rev. 2017 Mar 13;1(5):225-

232. doi: 10.1302/2058-5241.1.000031. PMID: 28461952; PMCID: 

PMC5367528. 

 

[3] Mair O, Pflüger P, Hoffeld K, Braun KF, Kirchhoff C, Biberthaler P, 

Crönlein M. Management of Pilon Fractures-Current Concepts. Front Surg. 

2021 Dec 23;8:764232. doi: 10.3389/fsurg.2021.764232. PMID: 

35004835; PMCID: PMC8732374. 

 

[4] Kerschbaum M, Tyczka M, Klute L, Heller MT, Koch M, Popp D, Lang S, 

Alt V, Worlicek M. The Tibial Plateau Map: Fracture Line Morphology of 

Intra-Articular Proximal Tibial Fractures. Biomed Res Int. 2021 Aug 

24;2021:9920189. doi: 10.1155/2021/9920189. PMID: 34476260; 

PMCID: PMC8408007. 

 

[5] Gülabi D, Bekler Hİ, Sağlam F, Taşdemir Z, Çeçen GS, Elmalı N. Surgical 

treatment of distal tibia fractures: open versus MIPO. Ulus Travma Acil 

https://aotrauma.aofoundation.org/about/news/news-2018/news_classification_compendium_12072018
https://aotrauma.aofoundation.org/about/news/news-2018/news_classification_compendium_12072018
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Cerrahi Derg. 2016 Jan;22(1):52-7. doi: 10.5505/tjtes.2015.82026. PMID: 

27135079. 

 

Platforme 3D-Model 

Platforme medicale:  embodi3d.com, 3dprint.nih.gov 

Platforme generale:  thingiverse.com, grabcad.com/library, sketchfab.com 

Motoare de căutare: thangs.com, yeggi.com 

3.1 Introducere 

În general, un obiect digital de învățare sau DLO, pe scurt, este înțeles ca fiind așa-numitele 

unități digitale, cum ar fi imagini, videoclipuri, înregistrări audio sau texte, care sunt puse la 

dispoziție prin intermediul internetului. Astfel, orice număr de persoane pot accesa și utiliza 

simultan aceste obiecte.  

Tehnologia 3D și obiectele digitale de învățare (DLO) oferă instrumente puternice cu aplicații 

valoroase în domeniul sănătății, în special în planificarea și optimizarea procedurilor 

medicale, precum și în educația și formarea medicală. 

 

Obiectivele de învățare pentru acest modul sunt următoarele: 
REZULTAT 

TEHNIC CHEIE 
CUNOȘTINȚE ABILITĂȚI COMPETENȚE 

 
 
Obținerea de 
informații și date 
privind utilizarea 
DLO în medicină 

Cursantul înțelege și 
învață: 
● Tipuri de DLO în 

medicină 

● Principii de utilizare a 

DLO 

● Rolul DLO în 

formarea, planificarea 

și optimizarea 

procedurilor 

medicale 

 
 

Cursantul este capabil 
să: 
● Colecteze 

informații despre 

DLO în medicină 

 
 
 

Cursantul:  
● Este conștient de 

impactul DLO în 

medicină 

● Atunci când e necesar, e 

capabil să găsească și să 

vizualizeze informații 

despre DLO 

● Folosește această 

învățare pentru a citi în 

mod mai informat 

articolele referitoare la 

DLO în medicină 

Înțelegerea 
clasificării AO a 
fracturilor oaselor 
tubulare/lungi 

Cursantul înțelege și 
învață: 
● AO 

● Localizarea oaselor și 

a segmentelor 

● Elemente de 

morfologie a 

Cursantul este capabil 
să: 
● Identifice fracturile 

în  imaginile cu raze 

X 

● Realizeze clasificări 

ale fracturilor 

Cursantul:  
● Acordă atenție 

clasificării 

fracturilor AO în 

rapoarte 
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fracturilor (tipuri, 

grupe) 

● Structura 

alfanumerică a 

clasificării AO/OTA 

 

 
 

 

Detectarea 
particularităților în 
clasificarea 2D și 3D 
(AO) a fracturilor 
oaselor tubulare 
lungi. 

Cursantul înțelege și 
învață: 

● Avantajele și 

dezavantajele 

evaluării 

fracturilor în 

imagini 2D și 3D 

Cursantul este capabil 
să: 

● Coreleze 

fracturile 3D cu 

clasificările 

fracturilor din 

imaginile 2D 

Cursantul:  
● Are în vedere că 

particularitățile 

fracturilor pot fi 

ratate în imaginile 

2D 

 
Utilizarea 
modelelor 3D 
(imprimate) din 
datele CT în 
planificarea și 
formarea 
chirurgicală 

Cursantul înțelege și 
învață: 
● Planificarea și 

beneficiile OR 

● Cum se imprimă un 

model 3D din date 

obținute din imagini 

medicale 

● Utilizarea modelelor 

3D în formarea 

chirurgicală 

● Îmbunătățirea 

vizualizării și a 

planificării cu 

ajutorul modelelor 3D 

● Folosirea modelelor 

3D pentru educația 

medicală, în special în 

osteosinteze 

Cursantul este capabil 
să: 
● Realizeze avantajele 

și dezavantajele 

unei planificări 

pentru OR  

● Creeze un model 3D 

din date obținute 

din imagini 

medicale 

● Vizualizeze fractura 

și fragmentele 

● Atribuie fragmente 

dintr-un model 3D 

unei imagini 2D 

(raze X) 

 

Cursantul:  
● Folosește modele 

3D pentru predare 

și planificare 

● Beneficiază de 

vizualizare  

 
 

Imagistica intra-
operatorie ca 
instrument de 
optimizare și 
asigurare a calității 

Cursantul înțelege și 
învață: 
● Utilizarea imaginilor 

(3D) pentru 

asigurarea calității   

● Abordarea pas cu pas 

a managementului 

fracturilor de tibie 

proximală 

● că imaginile 3D nu 

sunt necesare pentru 

diagnosticarea 

Cursantul este capabil 
să: 
● îmbunătățească 

calitatea asistenței 

medicale 

● evite controale 

postoperatorii 

inutile 

● efectueze controale 

intra-operatorii 

Cursantul:  
● Identifică și abordează 

diferențele dintre 

modalitățile de 

imagistică și utilizarea 

DLO 

● Analizează cu atenție 

opțiunile legate de DLO 

și imagistică pentru 

asigurarea calității în 

sala de operație 
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tuturor tipurilor de 

fracturi 

● metode de asigurare 

a calității intra-

operatorii în 

ortopedie 

 

3.2 Introducere în DLO pentru formarea, planificarea și optimizarea procedurilor 

medicale 

Activitatea 1: Citiți și discutați: Modele digitale 3D interactive pentru anatomie și educație 

medicală 

Activitatea 2:  Găsiți și afișați un model 3D al unei fracturi de platou tibial 

3.3 Clasificarea AO a fracturilor oaselor lungi 

În cadrul acestui modul, vom discuta despre formare, planificarea îngrijirii și optimizarea 

procedurilor medicale folosind exemple din ortopedie și chirurgie traumatică, în special 

îngrijirea fracturilor. 

În acest scop, este necesar să vă oferim o introducere în așa-numita clasificare AO a 

fracturilor oaselor lungi, numită și clasificarea Müller. DLO ale fracturilor extremităților sunt 

de asemenea denumite cu această clasificare în Biblioteca Ale3andria.  

AO este acronimul de la "Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen" (Grupul de lucru 

pentru probleme de osteosinteză). Fundația AO este o fundație medicală cu sediul în Chur, 

Elveția. 

Clasificarea AO este un sistem (numeric) de descriere a localizării și a caracteristicilor 

fracturilor osoase, cu scopul de a crea o clasificare (la nivel mondial) lipsită de ambiguitate 

a fracturilor pentru a permite ulterior un tratament standardizat. 

Fracturile sunt descrise în clasificarea AO cu ajutorul unui cod format din 5 cifre. Prima cifră 

descrie regiunea corpului în care e localizată fractura. A doua cifră descrie localizarea mai 

specifică a fracturii din respectiva regiune, iar a treia cifră evaluează această fractură. Alte 

două cifre pot fi utilizate pentru a descrie mai precis gravitatea leziunii. (Totuși, acestea nu 

vor fi analizate în detaliu în acest curs). 

Astfel, primele două cifre descriu localizarea fracturii, iar celelalte trei cifre descriu 

morfologia fracturii. 

 

● Prima poziție a codului de clasificare AO: Descrierea regiunii corpului unde 

este localizată fractura 
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Primul număr al codului AO descrie regiunea în care este localizată fractura. Numărul 1 

descrie partea superioară a brațului (humerus), iar numărul 2 ambele oase ale antebrațului, 

ulna și radius. Coapsa (femurul) este desemnată prin numărul 3, în timp ce numărul 4 

numește ambele oase din partea inferioară a piciorului, tibia și peroneul. Fracturile din 

aceste 4 regiuni, așa-numitele oase lungi, vor fi principalul obiectiv al acestui modul.  

Celelalte numere sunt: 5 - coloana vertebrală; numărul 6 - pelvisul. Mâna este numărul 7, iar 

piciorul numărul 8. Ca ultimă cifră unică, numărul 9 este atribuit zonei capului și maxilarului 

inferior. 

 

 
Schelet uman văzut din față (Creative commons - Attribution-NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-ND 4.0), http://www.medicalgraphics.de/en/free-

pictures/skeleton/skeleton-front.html) 

 

● A doua poziție a codului de clasificare AO: Localizarea specifică a fracturii în 

regiunea corpului 

Următoarea cifră din codul numeric descrie localizarea specifică din cadrul regiunii corpului 

- segmentul. Aici există doar 4 posibilități diferite.  

1 descrie faptul că fractura este proximală, adică "spre trunchi", "spre centrul corpului" sau 

"mai aproape". 

http://www.medicalgraphics.de/en/free-pictures/skeleton/skeleton-front.html
http://www.medicalgraphics.de/en/free-pictures/skeleton/skeleton-front.html
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Numărul 2 indică faptul că fractura este diafizară. Aceasta înseamnă că diafiza osului este 

afectată. Diafiza descrie corpul unui os lung.  

Un cod cu numărul 3 pe locul doi înseamnă că fractura este distală. Termenul anatomic distal 

înseamnă "mai departe de trunchi" sau, de asemenea, "departe de centrul corpului". 

La unele oase există o a patra regiune ce indică faptul că fractura este localizată doar în 

regiunea 3 sau 4. 

 

● A treia poziție a codului de clasificare AO: Evaluarea fracturii 

A treia poziție a codului care descrie tipurile de fracturi ale oaselor lungi nu mai este 

desemnată cu numere, ci cu literele majuscule A, B și C.  

Litera A este utilizată pentru a desemna fracturile simple sau extra-articulare, adică 

fracturile care nu implică articulația. "B" desemnează fracturile în cuantă sau fracturile cu 

implicare parțială a articulației. Și, în sfârșit, litera C descrie fracturile grave, complexe sau 

fracturile cu implicarea completă a articulației. 

 

● A patra și a cincea poziție a codului de clasificare AO 

Pozițiile a patra și a cincea ale codului de clasificare AO descriu mai detaliat morfologia 

tipului de fractură și sunt împărțite în grupe (de la 1 la 3) și subgrupe (.1 la .3). [1] 

 

Clasificare AO 
 
Exemple                                                                                                     
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Studiu independent/individual 

Intrați pe https://aotrauma.aofoundation.org/about/news/news-

2018/news_classification_compendium_12072018 și descărcați AO Classification 2018. 

Poate fi descărcat gratuit. 

 

Alocați-vă puțin timp pentru a parcurge această broșură cuprinzătoare. În acest studiu 

individual, analizați în special capitolele "Fundamentele clasificării fracturilor" (S4-S8), 

"Structura alfanumerică a clasificării AO/OTA" (S9) și tipurile de fracturi ale oaselor lungi 

(S11-S70). Acordați o atenție deosebită tipurilor de fracturi ale tibiei (S49-S59), deoarece pe 

parcursul cursului se va pune accentul pe fracturile tibiei. 

3.4 Video: Prelegere susținută de Dr. Robert Pätzold (BG Unfallklinik Murnau) 
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4. Utilizarea DLO pentru instruirea în procesul de diagnosticare 

OBIECTIV 

GENERAL: 

 

Scopul general al modulului este de a oferi materiale de bază pentru 

înțelegerea obiectelor digitale de învățare și a modului în care acestea 

pot fi utilizate în procesul de diagnosticare medicală, în special pentru a 

studia și vizualiza obiectele digitale de învățare (DLO) din biblioteca 

online Ale3xandria. 

 

REZULTATELE 

ÎNVĂȚĂRII: 

 

 

La sfârșitul modulului, participanții vor fi capabili să: 

● cunoască elementele de bază ale DLO și aplicațiile lor în procesul 

de diagnosticare 

● dețină cunoștințe privind procesul de diagnosticare și luare a 

deciziilor 

● descopere domeniul formării și învățării bazate pe simulare 

● înțeleagă provocările legate de utilizarea DLO în procesul de 

diagnosticare 

● evalueze modul în care modelele de învățare profundă sunt 

cuplate cu procesarea imaginilor 

● înțeleagă modul în care DLO pot contribui la procesul de 

diagnosticare și de luare a deciziilor utilizând biblioteca 

Ale3xandria. 

 

METODE Lectură individuală, studiu individual, prezentări de idei, filme 

educative, videoclipuri, autoevaluare. Se pot adăuga discuții și discuții în 

grup. 

 

DURATA: 2 ore 

 

 

RESURSE 

NECESARE  

Computer sau laptop,  conexiune la internet (rețea LAN sau Wi-Fi) 

Monitor, video-proiector,  Multimedia, hârtie, flipchart, markere 

Acces la baze de date științifice (PubMed, EBSCO etc.), platforme online 

/ aplicații  link-uri necesare 

Acces la platforma e-Learning 3DdigitalVet  

Acces la biblioteca Ale3andria 

 

SCENARIU 

PENTRU  
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TRAINING 

FAȚĂ-ÎN-FAȚĂ 

 
 
 

SECȚIUNEA 1 - Introducere 
Activitatea 1:  Scurtă prezentare a cursului, discuție 
Scopul modulului: 

● Prezentarea conținutului, a rezultatelor învățării și a structurii 
modulului 

● Oferirea unei imagini de ansamblu asupra activităților și 
materialelor disponibile 

● Explicarea sarcinilor de lucru independent la curs și criteriile de 
evaluare. 

 
Activitatea 2:  Lectură independentă (material furnizat în Moodle) 
Scopul modulului: 

● Să descrie situația din domeniul DLO-urilor în domeniul serviciilor 
digitale de sănătate 

● Să ofere o imagine de ansamblu a inițiativelor și direcțiilor globale 
 

 
 
 

SECȚIUNEA 2 - Procesul de diagnosticare, luarea deciziilor 
 
Activitatea 1: Lectură independentă “Procesul de diagnosticare și de luare 
a deciziilor” (material furnizat în Moodle) 
Cursanții obțin o imagine de ansamblu a proceselor de diagnosticare și a 
provocărilor legate de luarea deciziilor în era medicinei digitale, când 
sistemul de învățământ superior trebuie să fie pregătit să ofere noi 
abilități și competențe complexe. 
 
Activitatea 2: Muncă independentă "Experiența mea personală de 
dobândire a competențelor digitale pentru diagnosticare și luarea 
deciziilor în timpul studiilor. Experiența de utilizare a DLO în timpul 
studiilor” 
 
Cursanții trebuie să își noteze experiențele pozitive și negative, iar apoi 
să trimită răspunsurile folosind "text online" din Moodle. 
 
“Gândește-te și scrie-ți experiențele tale pozitive și negative. Prezintă 
câteva idei și soluții privind modul de creștere a abilităților și 
competențelor digitale în procesul de luare a deciziilor medicale în cadrul 
programelor de studii universitare.” 
 
Activitatea 3: Prezentați-vă ideile. Fiecare cursant își prezintă ideile și 
soluțiile pentru a crește abilitățile și competențele digitale în procesul de 
luare a deciziilor medicale în cadrul programelor de învățământ liceal. 
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 SECȚIUNEA 3 - Clasificare 
Activitatea 1:  vizionarea unei prelegeri video „Clasificare (aplicații IA în 
imagistica medicală)” 
 

 SECȚIUNEA 4 – Instruire bazată pe simulare 
Activitatea 1:  Lectură independentă "Instruire/învățare bazată pe 
simulare" (material furnizat în Moodle). 
 
Materialul prezentat introduce simularea ca instrument de învățare. De 
asemenea, oferă definiții și exemple despre modul în care instruirea și 
învățarea bazate pe simulare sunt utilizate în medicină. 
 
Activitatea 2: Vizionarea videoclipului "Utilizarea modelelor 3D în 
planificarea chirurgicală virtuală în stomatologie".  
 

 SECȚIUNEA 5 - Viitorul: modele de învățare profundă cuplate cu 
procesarea imaginilor 
Activitatea 1:  Lectură independentă (material furnizat în Moodle). 
Modul în care schimbările și progresele tehnologice au influențat în mod 
direct radiografierea, practica radiografică evoluând și adaptându-se ca 
răspuns la funcționarea noilor tehnologii și la oportunitățile avansate de 
imagistică oferite de adoptarea acestora. Prelegerea introduce noi 
perspective. 
 
Activitatea 2: vizionare video “Cum inteligența artificială (IA) facilitează 
diagnosticarea bolilor”  
 

 SECȚIUNEA 6 - Provocări 
Activitatea 1: Învățare independentă  
Cursanții trebuie să enumere toate provocările, pe baza tuturor 
materialelor pe care le-au primit în timpul modulului. 

 SECȚIUNEA 7 - Exerciții de comparație 2D (raze X) și 3D folosind 
biblioteca medicală Ale3andria 3D  
Activitatea 1 – Exercițiul 1: comparații între 2D (raze X) și 3D folosind 
biblioteca medicală Ale3andria 3D.  
Trei radiografii cu raze X atașate (CEPH1.tif, OPTG1.tif, OPTG2.tif) 
Cursanții compară imaginile 2D și 3D (atașate) și apoi trimit 
răspunsurile lor folosind "text online" din Moodle și biblioteca medicală 
Ale3andria. 
Vă rugăm să aruncați o privire în biblioteca medicală 3D și să găsiți un 
caz diagnosticat ca displazie cleidocraniană. 
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Vă rugăm să vă uitați la toate radiografiile adăugate separat, precum și 
la un model digital, și să vă gândiți la ceea ce puteți vedea și poate nu 
puteți vedea pe aceste materiale de diagnosticare separate. 
Ce puteți vedea mai mult, dacă aveți la dispoziție toate cele 3 imagini în 
timpul procesului de diagnosticare? 
 
Activitatea 2 – Exercițiul 2: comparații între 2D (raze X) și 3D folosind 
biblioteca medicală Ale3andria 3D. 
Sunt atașate trei radiografii cu raze X (CEPH1.tif, OPTG1.tif, OPTG2.tif).  
Cursanții compară imaginile 2D și 3D (atașate) și apoi transmit 
răspunsurile lor folosind tema "text online" din Moodle și biblioteca 
medicală Ale3andria. 
Vă rugăm să aruncați o privire în biblioteca medicală 3D și să găsiți un caz 
diagnosticat cu fisură de buză și palat. 
Vă rugăm să vă uitați la toate radiografiile adăugate separat, precum și la 
un model digital, și să vă gândiți la ceea ce puteți vedea și poate nu puteți 
vedea pe aceste materiale de diagnosticare separate. 
Ce puteți vedea mai mult, dacă aveți la dispoziție toate cele 3 imagini în 
timpul procesului de diagnosticare? 
 

EVALUAREA  
MODULULUI: 

De exemplu: evaluarea de către profesor a activităților cursanților și a 
testelor. 

MENȚINEREA 
SIGURANȚEI 
CURSANȚILOR 

Întregul modul este gratuit pentru oricine, dar necesită înregistrare 
online pentru a asigura conectarea de mai multe ori.  
Prevenirea COVID-19: în cazul unei alte epidemii de COVID-19, cursul 
este disponibil în totalitate online prin intermediul Moodle, pentru a 
menține cursanții în siguranță, dar, în alte momente, formarea față-în-față 
poate fi, de asemenea, realizată cu adaptări minore. 
 

CONȚINUT ȘI 
MATERIALE 
DE 
INFORMARE 

Video "Utilizarea modelelor 3D în planificarea chirurgicală virtuală în 
stomatologie": https://youtu.be/KgUfUkDIQoE 
Video de Pratik Shah  https://youtu.be/mhEYvrFOP88 
Prelegere video 1  https://youtu.be/xSyot-U0hrM 
Prelegere video 2:  https://youtu.be/6O71XBqZ-wc 
Prelegere video 3: https://youtu.be/ryUCJHk2ckU 
Prelegere video 4: https://youtu.be/6pQbJKo1WsY 
 

REFERINȚE ȘI 
LINK-URI 
UTILE: 

Lista de referințe: 
Ahlberg, G., Enochsson, L., Gallagher, A. G., Hedman, L., Hogman, C., 
McClusky, D. A., Ramel, S., Smith, D., Arvidsson, D. (2007). Proficiency-
based virtual reality training significantly reduces the error rate for 
residents during their first 10 laparoscopic cholecystectomies. American 

https://youtu.be/KgUfUkDIQoE
https://youtu.be/mhEYvrFOP88
https://youtu.be/xSyot-U0hrM
https://youtu.be/6O71XBqZ-wc
https://youtu.be/ryUCJHk2ckU
https://youtu.be/6pQbJKo1WsY
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5. Imprimarea 3D a DLO 

OBIECTIV 

GENERAL: 

 

Obiectivul general al modulului este de a oferi o înțelegere de bază a 

principiilor care stau la baza proceselor de imprimare 3D, cu scopul de a 

alege cea mai potrivită combinație de material(e) și tip de imprimantă 3D 

pentru fabricare. 

 

REZULTATELE 

ÎNVĂȚĂRII: 

 

 

Cunoștințe despre imprimarea 3D 

Abilitatea de a alege software-ul de proiectare potrivit 

Abilitatea de a alege imprimanta 3D potrivită 

Dobândirea principiilor de bază ale producției 3D 

Dobândirea unor cunoștințe de bază privind materialele de imprimare 3D 

 

METODE Lectură documente, videoclipuri și tutorial, exersarea cu propriile 

imprimante 3D (dacă sunt disponibile), exersarea cu propriul software 

(dacă este disponibil), discuții cu profesorul (profesorii) și cu alți colegi. 

 

DURATĂ: 2 ore 

 

RESURSE 

NECESARE  

Calculator cu acces la internet 

Software gratuit de citire (Adobe Acrobat Reader) 

Software gratuit de proiectare (de exemplu, 3D Slicer). Înainte de curs ar 

trebui să se dobândească cunoștințe de bază pentru a le explica cursanților 

conceptele. 

Software gratuit de secționare (în funcție de imprimanta 3D; vom explora 

PreForm).  Ar trebui dobândite cunoștințe de bază înainte de curs pentru 

a le explica cursanților conceptele. 

Înțelegerea formatului standard DICOM 

Înțelegerea conceptului de set de imagistică plană (CT, RMN, ECO3D) 

SCENARIU 

PENTRU 

TRAINING 

FAȚĂ-ÎN-FAȚĂ  

 

 

 

 

SECȚIUNEA 1 Introducere: ce este un DLO imprimat 3D 

Activitatea 1:  introducere în imprimarea 3D  

Activitatea 2:  introducere: modelele replicilor anatomice 

Activitatea 3: introducere în design medical pentru imprimare 3D 
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Folosiți documente și videoclipuri pentru a arăta utilizarea replicilor 

anatomice în scopul învățării. Accesați platforma Al3xandria și arătați 

modelele 3D. 

Arătați slicerul 3D pentru a demonstra cum funcționează procesul de 

obținere a unui fișier 3D pornind de la un fișier DICOM. 

 

 SECȚIUNEA 2 - Principiile CAD 

Activitatea 1:  Ce este CAD și de ce ne trebuie? 

Activitatea 2:  Date intrare: TC, MRI, ECO3D, 3D Scan 

Activitatea 3:  Segmentare 

 

 

 

 

SECȚIUNEA 3 - Imprimarea 3D în domeniul biomedical 

Activitatea 1:  de la DICOM la STL și viceversa 

Activitatea 2:  cazul de utilizare a modelelor anatomice 

 

 SECȚIUNEA 4 - Tehnologii actuale de imprimare 3D 

Activitatea 1:  Tehnologii de imprimare 3D 

Activitatea 2:  Focus: FDM 

Activitatea 3:  Focus: SLA  

 

 SECȚIUNEA 5 - Materiale pentru imprimare 3D 

Activitatea 1:  materiale disponibile pentru DLO 

Activitatea 2:  alegerea materialului (materialelor) potrivit(e) 

 SECȚIUNEA 6 - Design 3D 

Activitatea 1:  materiale disponibile pentru DLO 

Activitatea 2:  alegerea materialului (materialelor) potrivit(e) 

EVALUAREA 

MODULULUI: 

Cursanții vor fi evaluați cu ajutorul chestionarelor. 

Pot fi efectuate fizic teste practice, dacă există software adecvat și 

imprimante 3D. 

 

MENȚINEREA 

SIGURANȚEI 

CURSANȚILOR 

● Asigurați-vă că accesul la activitate este disponibil pentru toți 

participanții. 

● Asigurați o cameră suficient de mare pentru a permite mobilitatea 

tuturor cursanților. 
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● Imprimantele 3D pot avea piese fierbinți și alte elemente potențial 

periculoase pentru utilizatori. Fiți atenți să respectați toate cerințele 

de siguranță descrise de producătorul mașinii. 

 

CONȚINUT ȘI 

MATERIALE DE 

INFORMARE 

Utilizarea de replici anatomice în chirurgia dentară: 
https://youtu.be/MJQgtuGoYpg 
Utilizarea modelelor anatomice de țesuturilor moi 
https://youtu.be/NDDRxivHoYw 
Modele anatomice pentru planificarea chirurgicală: https://youtu.be/-ZmbBYR-
3e4 

 

REFERINȚE ȘI 

LINK-URI 

UTILE: 

Articole PUBMED despre simulare: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24958045/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24776857/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26438547/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27366318/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/MJQgtuGoYpg
https://youtu.be/NDDRxivHoYw
https://youtu.be/-ZmbBYR-3e4
https://youtu.be/-ZmbBYR-3e4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24958045/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24776857/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26438547/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27366318/
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6. Utilizarea DLO în combinație cu Realitatea Virtuală 

OBIECTIV 

GENERAL: 

 

Obiectivul general al modulului este de a dota cursanții cu o înțelegere de 

bază a tehnologiei Realității Virtuale (VR) și a modului în care aceasta 

poate fi utilizată în formarea medicală, în special pentru a studia și 

vizualiza Obiecte Digitale de Învățare (DLO) din biblioteca online 

Ale3andria. 

 

REZULTATELE 

ÎNVĂȚĂRII: 

 

 

La sfârșitul modulului, participanții vor fi capabili să: 

• Cunoască elementele de bază ale tehnologiei VR și aplicațiile sale în 

domeniul medical 

• Dețină cunoștințe despre utilizările VR în formarea medicală 

• Demonstreze înțelegerea aplicațiilor VR pentru vizualizarea și 

analiza DLO 

• Înțeleagă modul în care VR poate fi folosită pentru a studia și folosi 

DLO din Ale3andria 

•  

METODE Prelegeri, prezentări, studiu individual, discuții bazate pe studii de caz, 

discuții în grup, autoevaluare, videoclipuri. 

 

DURATĂ: 2 ore 

 

RESURSE 

NECESARE  

Pentru training față-în-față: 

• Acces la platforma e-Learning 3DdigitalVet, acces la biblioteca 

Ale3andria  

• Hârtie, flipchart, markere 

• Laptop (pentru prezentare), Monitor/proiector, conexiune la 

internet 

• Computere personale cu aplicația 3D Slicer instalată 

• Link-uri utile 

SCENARIU 
PENTRU 
TRAINING 
FAȚĂ-ÎN-FAȚĂ  

 

 
 
 

SECȚIUNEA 1 - Introducere 
 
Activitatea 1:  Scurtă prezentare a cursului. Modulul are ca scop creșterea 
gradului de conștientizare a cursanților în ceea ce privește Realitatea 
Virtuală (VR) folosită pentru instruirea medicală. 
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Rezultatele învățării modulului sunt prezentate și explicate. 
• Primul rezultat al învățării este capacitatea de a descrie 

caracteristicile de bază ale tehnologiei VR și aplicațiile sale în 
domeniul medical. Cursanții sunt familiarizați cu definiția, tipurile 
și principiul VR, dispozitivele interactive, avantajele și limitările VR 
și aplicațiile VR în domeniul medical. 

• Al doilea rezultat al învățării este capacitatea de a oferi exemple de 
aplicații VR în formarea medicală. Cursanții sunt familiarizați cu 
beneficiile și provocările legate de utilizarea VR pentru formarea 
medicală și cu aplicațiile VR în instruirea medicală. 

• Cel de-al treilea rezultat al învățării este capacitatea de a descrie 
modul în care VR poate fi utilizat pentru vizualizarea Obiectelor 
Digitale de Învățare (DLO). Cursanții sunt inițiați în vizualizarea 
datelor de imagine nesegmentate (fișiere DICOM) și a imaginilor 
segmentate (modele 3D) utilizând VR și VR combinată cu modele 
imprimate 3D. În plus, cursanții învață despre importanța 
tehnologiilor VR și de imprimare 3D în domeniul vizualizării 
imaginilor medicale.  

• Al patrulea rezultat al învățării este abilitatea de a utiliza VR pentru 
a studia și vizualiza DLO din biblioteca Ale3andria. Cursanții sunt 
introduși în aplicația gratuită și open-source 3D Slicer și învață cum 
s-o folosească pentru vizualizarea modelelor Ale3andria 3D. 

 
Activitatea 2: Discuție de grup "Experiența mea personală în vizualizarea 
DLO-urilor". Cursanții sunt împărțiți în două grupuri care discută 
beneficiile și provocările diferitelor tehnici de vizualizare a modelelor 
medicale digitale 3D. Discuția este moderată de către formator. La sfârșitul 
discuțiilor, se vor trage concluzii. 
 

 SECȚIUNEA 2 – Introducere în Realitatea Virtuală 
 
Activitatea 1: Prelegere „ Ce este Realitatea Virtuală?“ Formatorul ține 
prelegere despre VR cu ajutorul materialelor secțiunii "Ce este realitatea 
virtuală?" din modulul "Utilizarea DLO împreună cu Realitatea Virtuală" 
din platforma de e-learning 3DdigitalVet. Prelegerea teoretică interactivă 
acoperă aspecte generale legate de tehnologia VR: definiție, principiu, 
tipuri de VR și echipamente.  
 
Activitatea 2: Discuție de grup "Experiența mea personală cu VR". Cursanții 
sunt împărțiți în grupuri mici și discută principalele caracteristici ale VR, 
diferențele dintre cele 3 tipuri de VR și caracteristicile celor mai comune 
dispozitive folosite în aplicațiile VR. 
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SECȚIUNEA 3 – Realitatea Virtuală în domeniul medical 
 
Activitatea 1: Prelegere „Realitatea Virtuală în domeniul medical”. 
Formatorul ține prelegere despre VR cu ajutorul secțiunii "Realitatea 
Virtuală în domeniul medical" din modulul "Utilizarea DLO împreună cu 
Realitatea Virtuală" din platforma de e-learning 3DdigitalVet. Prelegerea 
teoretică interactivă acoperă principalele aspecte legate de aplicațiile VR 
în domeniul medical: principalele domenii medicale în care este utilizată 
VR, aplicații specifice, avantaje, limitări. În plus, se discută despre viitorul 
aplicațiilor VR în medicină. 
 
Activitatea 2: Seminar Studiu de caz. Cursanții lucrează în grupuri mici. 
Aceștia analizează cazurile pe baza experienței lor personale legate de 
aplicațiile VR. În primele 10 minute, ei fac brainstorming, își împărtășesc 
ideile în grup și selectează o posibilă aplicație medicală a VR pentru a fi 
analizată în continuare. Întrebările principale pentru analiza cazului sunt: 
cum ar putea transforma VR aplicația selectată și cum poate fi îmbunătățită 
această aplicație în viitor datorită progreselor tehnologice preconizate. 
 

 SECȚIUNEA 4 – Instruire medicală folosind Realitatea Virtuală 
 
Activitatea 1: Prelegere „Realitatea Virtuală în instruirea medicală”. 
Formatorul ține prelegere despre VR cu ajutorul secțiunii "Realitatea 
virtuală în formarea medicală" din modulul "Utilizarea DLO împreună cu 
Realitatea Virtuală" din platforma de e-learning 3DdigitalVet. Prelegerea 
teoretică interactivă acoperă principalele aspecte legate de aplicațiile VR 
pentru formarea medicală: beneficii, provocări, aplicații specifice. 
 
Activitatea 2: Vizionarea unui videoclip privind instruirea în domeniul 
urgențelor medicale cu ajutorul VR. Participanții urmăresc un videoclip 
despre utilizarea VR în instruirea medicilor pentru urgențele pediatrice 
(video 1). 
 
Activitatea 3: Discuții Video. Formatorul împarte participanții în grupuri 
mici și le cere să discute următoarele: 

• Care sunt beneficiile utilizării VR în cadrul instruirii în domeniul 
urgențelor medicale? 

• De ce este important ca un medic să fie instruit pentru situații de 
urgență? 

• Ce alte tipuri de formare medicală ar putea beneficia de tehnologia 
VR? 

 
 



   
 

50 
 

 
Activitatea 4: Vizionarea unui videoclip privind formarea chirurgicală VR. 
Participanții urmăresc un videoclip despre utilizarea VR pentru instruirea 
chirurgilor (video 2) 
 
Activitatea 5: Discuții Video. Formatorul împarte participanții în grupuri 
mici și le cere să discute următoarele: 

• Care sunt beneficiile utilizării VR în pregătirea chirurgicală? 
• De ce este important ca un chirurg să fie instruit pentru o anumită 

procedură? 
 

 SECȚIUNEA 5 – Vizualizarea DLO cu ajutorul VR  
 
Activitatea 1: Prelegere „Aplicație VR pentru vizualizarea DLO”. 
Formatorul ține prelegere despre VR cu ajutorul secțiunii "Aplicația VR 
pentru vizualizarea DLO" din modulul "Utilizarea DLO împreună cu 
Realitatea Virtuală" din cadrul platformei e-Learning 3DdigitalVet. 
Prelegerea teoretică interactivă acoperă principalele aspecte legate de 
vizualizarea DLO: vizualizarea datelor de imagine nesegmentate (fișiere 
DICOM) și a imaginilor segmentate (modele 3D), utilizarea VR și a VR în 
combinație cu modelele imprimate 3D. În plus, sunt prezentate și discutate 
propuneri ale tehnologiilor VR și de imprimare 3D în domeniul vizualizării 
imaginilor medicale. 
 
Activitatea 2:  Vizualizarea modelelor 3D Ale3andria cu 3D Slicer. Cursanții 
selectează un model 3D din biblioteca medicală Ale3andria și îl descarcă 
pe computerele pe care este instalată aplicația open-source 3D Slicer. Apoi 
ei deschid modelul 3D în 3D Slicer, folosind butonul "Load Data" (Încarcă 
date) și utilizează instrumentele de vizualizare existente pentru a examina 
respectivul model. 

EVALUAREA 
MODULULUI: 

 
Chestionar 

MENȚINEREA 
SIGURANȚEI 
CURSANȚILOR 

Asigurați-vă că accesul la activitate este disponibil pentru toți 
participanții. 
Asigurați o cameră suficient de mare pentru a permite mobilitatea 
tuturor cursanților. 
 

CONȚINUT ȘI 
MATERIALE DE 
INFORMARE 

• Material didactic modulul ‘Utilizarea DLO împreună cu Realitatea 
Virtuală’ 

• Video 1  https://youtu.be/LGzzdlAP_S0  
• Video 2  https://youtu.be/S0eMvdZElgc 

 

https://youtu.be/LGzzdlAP_S0
https://youtu.be/S0eMvdZElgc
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REFERINȚE ȘI  
LINK-URI 
UTILE: 

● O listă cu software gratis și deschis pentru imagistică medicală 
https://idoimaging.com/  

● O listă cu vizualizatoare DICOM gratuite, 
www.postdicom.com/en/blog/top-25-free-dicom-viewers   

● O listă cu vizualizatoare DICOM bazate pe web 
https://medevel.com/14-best-browser-web-based-dicom-viewers-
projects/  

● Medical Software Solution 
https://www.materialise.com/en/medical/software  

● UCSF ChimeraX software, https://www.cgl.ucsf.edu/chimerax/  
● Tutorial despre vizualizarea VR a fișierelor DICOM 

https://www.rbvi.ucsf.edu/chimera/data/dicom-
feb2019/images/dicomvr.mp4  

● Elucis, o platformă VR pentru crearea și utilizarea modelelor medicale 
3D, https://www.realizemed.com/elucis/ 

● The Physiology of the Eye, o platformă VR interactivă, 
https://store.steampowered.com/app/582200/The_Physiology_of_th
e_Eye/  

● Dissection Master XR, un laborator de disecție și anatomie VR pentru 
predarea anatomiei, https://www.medicalholodeck.com/en/human-
anatomy-lab-virtual-reality/ 

● Medical Imaging XR, permite procesarea datelor DICOM în VR, 
https://www.medicalholodeck.com/en/dicom-viewer-medical-
virtual-reality/  

● Anatomy Master XR,  un laborator de anatomie umană în VR, 
https://www.medicalholodeck.com/en/3D-human-anatomy-by-
zygote-in-virtual-reality/  

● Sharecare YOU, o simulare în timp real a corpului uman, 
https://www.sharecare.com/pages/vr  

● Instruire VR imersivă de învățare și simulare a anatomiei, 
https://www.mai.ai/bodymap/  

● ImmersiveView Surgical Plan, o platformă care generează replici 3D 
VR de înaltă fidelitate din fișiere DICOM, 
https://www.immersivetouch.com/immersiveview-surgical-plan  

● SimLab Mobile AR/VR Viewer https://www.simlab-
soft.com/technologies/simlab-mobile-viewer.aspx  

● 3D Slicer, un software pentru a rezolva provocările avansate de calcul 
al imaginilor, cu accent pe aplicațiile clinice și biomedicale, 
https://www.slicer.org/  

● Proiectul “VIVATOP” (Versatile Immersive Virtual and Augmented 
Tangible OP), http://vivatop.de/en/  

https://idoimaging.com/
http://www.postdicom.com/en/blog/top-25-free-dicom-viewers
https://medevel.com/14-best-browser-web-based-dicom-viewers-projects/
https://medevel.com/14-best-browser-web-based-dicom-viewers-projects/
https://www.materialise.com/en/medical/software
https://www.cgl.ucsf.edu/chimerax/
https://www.rbvi.ucsf.edu/chimera/data/dicom-feb2019/images/dicomvr.mp4
https://www.rbvi.ucsf.edu/chimera/data/dicom-feb2019/images/dicomvr.mp4
https://www.realizemed.com/elucis/
https://store.steampowered.com/app/582200/The_Physiology_of_the_Eye/
https://store.steampowered.com/app/582200/The_Physiology_of_the_Eye/
https://www.medicalholodeck.com/en/human-anatomy-lab-virtual-reality/
https://www.medicalholodeck.com/en/human-anatomy-lab-virtual-reality/
https://www.medicalholodeck.com/en/dicom-viewer-medical-virtual-reality/
https://www.medicalholodeck.com/en/dicom-viewer-medical-virtual-reality/
https://www.medicalholodeck.com/en/3D-human-anatomy-by-zygote-in-virtual-reality/
https://www.medicalholodeck.com/en/3D-human-anatomy-by-zygote-in-virtual-reality/
https://www.sharecare.com/pages/vr
https://www.mai.ai/bodymap/
https://www.immersivetouch.com/immersiveview-surgical-plan
https://www.simlab-soft.com/technologies/simlab-mobile-viewer.aspx
https://www.simlab-soft.com/technologies/simlab-mobile-viewer.aspx
https://www.slicer.org/
http://vivatop.de/en/
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● Ce este VR complet imersiv? - Explicații despre tehnologie 
https://cyberpulse.info/what-is-fully-immersive-vr-technology-
explained/ 

● 10 aplicații ale realității virtuale în medicină, 
https://www.outsource2india.com/Healthcare/articles/10-
applications-of-virtual-reality-in-medicine.asp 

● 5 moduri în care realitatea virtuală medicală schimbă deja asistența 
medicală, https://medicalfuturist.com/5-ways-medical-vr-is-
changing-healthcare/ 

● Realitatea virtuală în domeniul sănătăți, 
https://visualise.com/virtual-reality/virtual-reality-healthcare  

● Implementarea VR și AR în medicină și în formarea medicală, 
https://onix-systems.com/blog/implementing-virtual-reality-in-
medicine-and-medical-training 

 

6.1 Introducere 

Obiectele digitale de învățare (DLO) ale bibliotecii online (Ale3andria) sunt modele medicale 

digitale 3D care conțin imagistica medicală originală a unui caz specific (tomografie 

computerizată (CT), imagistică prin rezonanță magnetică (RMN), ecografie, radiografie), un 

document care conține descrierea condițiilor medicale ale pacientului (vârstă, sex, boală, 

fapte anterioare relevante, tratamente etc.) și modele 3D (reconstrucția tridimensională 

(segmentare) a unui set de imagini plane). 

 

Realitatea virtuală (VR) este o tehnologie care creează un mediu virtual ce permite 

oamenilor să exploreze și să interacționeze cu modele 3D. Este o opțiune excelentă pentru 

furnizarea de conținut și experiențe educaționale și poate fi utilizată pentru a vizualiza 

modelele 3D de la Ale3andria, ca experiență virtuală sau împreună cu obiecte imprimate 3D. 

 

Scopul acestui modul este: 

• să ofere înțelegere și noțiuni de bază ale tehnologiei VR 

• să furnizeze cunoștințe despre utilizările VR în formarea medicală 

• să sugereze modalități de utilizare a VR pentru a studia/vizualiza DLO din Ale3andria 

 

Principalele rezultate ale învățării sunt: 

• Primul rezultat al învățării este reprezentat de capacitatea de a descrie 

caracteristicile de bază ale tehnologiei VR și aplicațiile sale în domeniul medical. 

Cursanții sunt familiarizați cu definiția, tipurile și principiul VR, dispozitivele 

interactive, avantajele și limitările VR și aplicațiile VR în domeniul medical. 

https://cyberpulse.info/what-is-fully-immersive-vr-technology-explained/
https://cyberpulse.info/what-is-fully-immersive-vr-technology-explained/
https://www.outsource2india.com/Healthcare/articles/10-applications-of-virtual-reality-in-medicine.asp
https://www.outsource2india.com/Healthcare/articles/10-applications-of-virtual-reality-in-medicine.asp
https://medicalfuturist.com/5-ways-medical-vr-is-changing-healthcare/
https://medicalfuturist.com/5-ways-medical-vr-is-changing-healthcare/
https://visualise.com/virtual-reality/virtual-reality-healthcare
https://onix-systems.com/blog/implementing-virtual-reality-in-medicine-and-medical-training
https://onix-systems.com/blog/implementing-virtual-reality-in-medicine-and-medical-training
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• Al doilea rezultat al învățării: capacitatea de a oferi exemple de aplicații VR în 

formarea medicală. Cursanții sunt familiarizați cu beneficiile și provocările legate de 

utilizarea VR pentru instruirea medicală și cu aplicațiile VR în formarea medicală. 

• Cel de-al treilea rezultat al învățării este capacitatea de a descrie modul în care VR 

poate fi folosit pentru vizualizarea obiectelor de învățare digitală (DLO). Cursanții 

sunt inițiați în vizualizarea datelor de imagine nesegmentate (fișiere DICOM) și a 

imaginilor segmentate (modele 3D) utilizând VR și VR combinată cu modele tipărite 

3D. În plus, cursanții învață despre propuneri ale tehnologiilor VR și de imprimare 3D 

în domeniul vizualizării imaginilor medicale.  

• Cel de-al patrulea rezultat al învățării: capacitatea de a utiliza VR pentru a studia și 

vizualiza DLO din biblioteca Ale3andria. Cursanții fac cunoștință cu aplicația gratuită 

și open-source 3D Slicer și învață cum s-o utilizeze pentru vizualizarea modelelor 3D 

Ale3andria. 

6.2. Introducere în Realitatea Virtuală 

Realitatea virtuală (VR) este o simulare generată pe computer a unui mediu sau a unei 

imagini tridimensionale în care oamenii pot explora și interacționa prin intermediul 

stimulilor senzoriali (de obicei, văz și sunet). Aplicațiile VR scufundă utilizatorul în acest 

mediu prin utilizarea unor dispozitive interactive ce trimit și primesc informații. 

Dispozitivele sunt sub formă de ochelari, căști, mănuși etc. Imaginea 3D stereoscopică este 

creată prin proiectarea unei perechi de imagini bidimensionale, câte una pentru fiecare ochi, 

cu o ușoară diferență de perspectivă. 

O persoană care folosește un echipament VR are posibilitatea de a privi în jurul lumii 

artificiale, de a se deplasa în ea și de a interacționa cu elemente sau obiecte virtuale.  

 

VR are aplicații multiple în diverse domenii, de la antrenamente militare și sport, la 

tratamente și terapii pentru sănătate mintală, pregătire medicală și educație. De exemplu, 

datorită caracterului său interactiv, VR este folosită de către chirurgi și studenți la medicină 

pentru a exersa operații și proceduri. Printre caracteristicile care fac ca VR să fie foarte utilă 

pentru educație și formare, putem menționa: 

- prezintă mediile și/sau obiectele în 3D 

- permite o interacțiune directă cu mediul înconjurător 

- este capabilă să ofere feedback audio, vizual și chiar haptic 

 

VR oferă o serie de avantaje, cum ar fi: 

• oferă și promovează învățarea activă, permițând interactivitatea și feedback-ul în 

timpul instruirii 
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• permite o vizualizare detaliată și clară a modelelor sau a mediilor 3D 

• oferă instruire într-un mod sigur și accesibil   

• sporește eficiența materialelor de învățare 

• oferă experiențe noi și anterior "imposibile" 

 

Principalele provocări și limitări ale VR sunt legate de dificultatea de a găsi sau de a produce 

conținut. De asemenea, costurile inițiale de instalare a aplicațiilor VR pot fi destul de ridicate, 

iar dispozitivele VR de înaltă calitate pot fi destul de scumpe. În plus, imersiunea în VR poate 

induce disconfort ușor și temporar, cum ar fi greață, amețeli sau dureri de cap. 

 

Tipuri de VR 

Există tipuri de VR care angrenează utilizatorii în moduri specifice. 

 

● VR non-imersivă - oferă utilizatorilor un mediu generat de calculator fără a avea 

sentimentul de a fi imersați în lumea virtuală. Utilizatorii pot controla unele personaje 

sau activități din cadrul mediului virtual, dar acesta nu interacționează direct cu ei. 

Un exemplu de VR ne-imersivă este un joc pe calculator în care utilizatorul poate 

controla aspecte ale personajului, iar acestea vor avea un efect asupra mediului 

virtual al jocului. Din punct de vedere tehnic, utilizatorul interacționează cu un mediu 

virtual, dar nu direct, ci personajul din joc face acest lucru. 

● VR semi-imersivă - permite utilizatorilor să experimenteze și să se deplaseze în 

medii virtuale 3D, dar ei au doar o experiență vizuală, fără senzații fizice. Un exemplu 

de VR semi-imersivă este un tur virtual. 

● VR complet imersivă – asigură o experiență virtuală realistă, permițând 

utilizatorilor să perceapă mediile prin mijloace vizuale, auditive și haptice. Un 

exemplu de VR complet imersivă este o zonă de jocuri virtuale, în care jucătorii pot 

interacționa cu mediul virtual cu ajutorul unor echipamente speciale, toți în același 

timp, și pot juca împreună sau unul împotriva celuilalt. 

 

Echipament VR  

Cele mai frecvente dispozitive utilizate în aplicațiile VR sunt: 

• Afișaj montat pe cap (HMD) este un dispozitiv care are o curea montată pe capul 

utilizatorului, cu lentilele de afișare și căștile atașate la curea. HMD-urile oferă o 

experiență VR imersivă în care obiectele sunt plasate în fața utilizatorului. Câteva 

exemple de HMD-uri: Oculus Quest, HTC Vive, Valve Index VR Kit, Gear VR, Google 

Cardboard etc. 

• Ochelari inteligenți sunt ochelari de calculator care pot fi purtați și pot avea diferite 

funcții, inclusiv adăugarea de informații împreună cu sau la ceea ce vede cel care-i 
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poartă. Câteva exemple de ochelari inteligenți: Vuzix Blade, Ray-Ban Stories, Amazon 

– Echo Frames și Microsoft – HoloLens. 

• Mănuși haptice sunt dispozitive portabile care permit interacțiuni realiste cu 

mediile virtuale prin intermediul unui feedback tactil avansat. Ele recreează o 

experiență tactilă realistă pentru utilizatori. Datorită capacității lor de a reproduce 

simulări chirurgicale, mănușile haptice pot face ca instruirea chirurgicală să fie mai 

imersivă și mai eficientă. Câteva exemple de mănuși haptice: HAPTX GLOVES DK2, VR 

Gluv, mănușile Haptic VR Prime X, SenseGlove. În funcție de tipul de VR, pot fi utilizate 

și alte echipamente. 

 

Sistemele VR non-imersive se bazează pe un computer sau pe o consolă de jocuri video, pe 

un afișaj și pe dispozitive de intrare, cum ar fi tastatură, mouse și controllere. Sistemele VR 

non-imersive de jocuri pot utiliza, de asemenea, pedale și schimbătoare de viteză pentru a 

oferi utilizatorilor o experiență de joc îmbunătățită. Utilizând diverse dispozitive de intrare, 

utilizatorii pot interacționa cu conținutul digital de pe un ecran. 

 

Sistemele VR semi-imersive se bazează pe ecrane de înaltă rezoluție, computere puternice și 

cockpit-uri, simulatoare reale care reproduc parțial designul și funcționalitatea mașinilor din 

lumea reală. De exemplu, un sistem de simulare a zborului poate include un afișaj fizic 

(cabina de pilotaj și scaunul), un ecran mare, concav, și un program de calculator puternic 

care rulează simularea și transmite o imagine digitală 3D pe ecran. Un alt exemplu este un 

simulator de mașină bazat pe un model de mașină în mărime reală, cu volan și comenzi care 

permit utilizatorilor să o conducă într-un mediu virtual. 

 

Experiențele VR complet imersive implică cel puțin trei tipuri de componente: imagine, sunet 

și feedback haptic. Imaginea și sunetul pot fi furnizate de un afișaj montat pe cap (HDM) sau 

de o cască VR. Feedback-ul haptic poate fi furnizat sub formă de feedback de forță, vibrații, 

feedback termic, electrostimulare etc. 

6.3 Realitatea Virtuală în domeniul medical 

VR este utilizată în patru sectoare cheie din domeniul medical: terapie, instruire, aplicații 

legate de chirurgie și cercetare medicală. Aplicațiile includ formarea în domeniul sănătății, 

tratamentul pacienților și educarea oamenilor cu privire la o boală sau un proces medical. 

 

Aplicații VR în domeniul medical 

VR are o multitudine de aplicații în domeniul medical, de la dezvoltarea de noi tehnici până 

la formarea medicilor viitorului. În prezent, cele mai frecvente sunt aplicațiile terapeutice.  
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Mai jos sunt prezentate câteva exemple de aplicații implementate pentru a instrui și sprijini 

profesioniștii din domeniul sănătății, pentru a îmbunătăți viața și pentru a vindeca pacienții. 

 

● Educație în domeniul sănătății 

Utilizarea VR apare ca o soluție de înaltă tehnologie pentru îmbunătățirea educației în 

domeniul sănătății. Aceasta le permite cursanților să se antreneze și să își exerseze 

competențele în medii imersive și sigure, dobândind astfel mai multă încredere în ceea ce 

privește aplicarea în cazuri reale a cunoștințelor dobândite.  

Există multe sisteme VR utilizate în prezent în instruirea medicală. De exemplu, soluțiile de 

formare VR dezvoltate de Health Scholars abordează formarea în domeniul îngrijirii de 

urgență pentru adulți, sugari și copii, precum și diverse scenarii în diverse medii spitalicești. 

 

● Terapia prin expunere 

Terapia prin expunere este un tratament psihologic care implică expunerea treptată și 

repetată a pacientului la stimuli de care se teme. Este un tratament sau o componentă de 

tratament utilă pentru probleme precum fobiile (frica de zbor, frica de înălțime, frica de 

ace/injecții, frica de stomatologi, frica de a vorbi în public, frica de câini, frica de insecte, 

claustrofobia etc.), anxietatea, tulburarea de stres post-traumatic, panică, tulburarea 

obsesiv-compulsivă etc. 

Terapia de expunere VR este un instrument foarte eficient care permite implementarea 

ușoară a unei experiențe individualizate, controlabile, repetabile și sigure. Aceasta face 

terapia prin expunere mai ușoară și cu un grad mare de acceptare din partea pacienților, 

permite terapeutului să vadă ceea ce vede pacientul în mediul virtual și să aleagă și să 

personalizeze conținutul VR pentru pacient. 

 

● Educarea pacientului  

Tratamentele, reabilitarea și alte proceduri medicale sunt mult mai eficiente atunci când 

pacientul înțelege pe deplin la ce se poate aștepta. VR poate ajuta pacienții să înțeleagă mai 

bine starea lor de sănătate, care sunt așteptările adecvate pentru diferitele etape ale unui 

plan de tratament și să știe ceea ce se va întâmpla cu corpul lor în timpul unei proceduri și 

după aceasta. 

De exemplu, aceștia pot fi ,,conduși” virtual prin planul lor chirurgical, într-o reconstrucție 

VR 360° specifică pacientului, care prezintă anatomia și patologia lor, și astfel pot dobândi o 

mai bună înțelegere a tratamentului și a așteptărilor realiste privind procesul de recuperare. 

 

● Managementul durerii 

Pentru mulți pacienți, durerea e o problemă foarte serioasă, iar VR poate fi o modalitate 

eficientă de tratament pentru gestionarea durerii. Tratamentul implică, de obicei, utilizarea 
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unei căști VR care afișează conținut audio și vizual interactiv generat de computer, conceput 

pentru a reduce durerea prin tehnici precum distragerea atenției și relaxarea. De exemplu, 

casca VR EaseVRx folosește tehnici precum terapia cognitiv-comportamentală pentru a ajuta 

la reducerea durerii la adulți.  

 

● Reabilitare cognitivă 

VR este un instrument util pentru cercetarea, evaluarea și reabilitarea cognitivă și poate fi 

folosit ca metodă de evaluare a funcției cognitive a pacienților cu leziuni cerebrale. Sistemele 

VR permit pacienților să interacționeze în diverse medii senzoriale, să participe la activități 

în medii diverse și medii similare celor întâlnite în viața reală și să obțină feedback în timp 

real cu privire la performanța lor. În plus, performanța lor, inclusiv funcția cognitivă, poate 

fi măsurată și înregistrată cu precizie pentru a contribui la furnizarea unei mai bune 

stimulări terapeutice. 

 

● Formarea cogniției sociale  

VR este un instrument promițător pentru îmbunătățirea abilităților sociale, a cogniției și a 

funcționării în autism. Ea poate fi utilizată de persoanele cu tulburări din spectrul autist 

(TSA) ca instrument de învățare, cu scopul de a deprinde abilități de siguranță, pentru a le 

menține interesul și pentru a exersa interacțiunile sociale. Este, de asemenea, o platformă 

motivantă pentru a exersa și repeta în siguranță abilitățile sociale și oferă o opțiune de 

tratament eficientă pentru îmbunătățirea deficiențelor sociale întâlnite în mod obișnuit în 

TSA. 

 

● Reabilitare după accident vascular cerebral  

VR e aplicată în prezent în studiile clinice de reabilitare a pacienților ce au suferit accident 

vascular cerebral și ajută la dezvoltarea unor abordări mai eficiente de recuperare. VR 

permite pacienților să se implice în practici intensive, repetitive și orientate spre efectuarea 

de sarcini, promovând astfel neuroplasticitatea și recuperarea. Un studiu recent a arătat 

beneficiile utilizării unui joc VR împreună cu o bandă de alergare pentru reabilitarea 

mersului pacienților după ce au suferit un accident vascular cerebral. Atât clinicienii 

implicați, cât și pacienții au observat un potențial ridicat de implementare a jocurilor VR în 

practica clinică. 

 

Principalele beneficii ale utilizării VR în domeniul medical 

VR poate ajuta pacienții să comunice și să înțeleagă mai bine situația lor de sănătate, planul 

de tratament etc. Împreună cu medicația și alte tipuri de terapie și tratamente, VR poate 

îmbunătăți calitatea vieții pacienților în timp real sau pe perioade lungi de timp. 
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VR are potențialul de a revoluționa asistența medicală și formarea medicală, de a îmbunătăți 

vizualizarea anatomiei umane, reducând în același timp costurile medicale, diminuând 

traumatismele și îmbunătățind rezultatele. Unele dintre principalele beneficii ale utilizării 

VR în domeniul medical sunt prezentate mai jos. 

 

● Reduce riscurile pentru pacienți și profesioniștii din domeniul sănătăți 

Formarea cu ajutorul VR poate oferi profesioniștilor din domeniul sănătății instruirea de 

care au nevoie fără a pune în pericol viața cuiva. Chirurgii pot dobândi experiență în ceea ce 

privește modul în care trebuie să efectueze anumite intervenții chirurgicale complicate, iar 

asistenții pot învăța cum să efectueze în mod corespunzător diverse proceduri critice. Atât 

pacienții, cât și profesioniștii din domeniul sănătății beneficiază de o instruire practică în 

timp real, posibilă datorită tehnologiei VR. 

 

● Îmbunătățirea educației pacienților și tratamente mai eficiente 

VR le permite pacienților să învețe despre diagnosticul și medicamentele lor, să înțeleagă 

testele și procedurile, să aibă o imagine mai clară a ceea ce implică un studiu clinic și, în cele 

din urmă, să-și înțeleagă mai bine afecțiunile de care suferă. Acest lucru permite tratamente 

mai eficiente, reabilitare și alte proceduri medicale. 

 

● O gestionare mai bună a stresului pentru pacienți 

VR îi ajută pe pacienți să gestioneze stresul, oferindu-le informații ușor de înțeles, făcându-i 

să aibă mai mult control și să se simtă mai confortabil, ajutându-i să-și reducă stresul, 

anxietatea și nevoia de medicamente pentru durere. 

 

● Imagistică medicală mai detaliată pentru medici 

VR poate îmbunătăți înțelegerea de către medic a structurilor și bolilor pacienților prin 

furnizarea de forme 3D ale imaginilor de scanare CT și RMN. Acest lucru va duce la rezultate 

mai bune pentru pacienți, într-un timp mai scurt. 

 

● Recuperare mai rapidă 

Terapia VR imersivă poate ajuta pacienții ce au suferit accident vascular cerebral și leziuni 

cerebrale să recupereze funcțiile motorii și cognitive mai repede decât terapia fizică. 

Pacienții sunt motivați să practice activitățile, în timp ce fizioterapeuții sunt ajutați să ia 

decizii în cunoștință de cauză legate de programul de antrenament. 

Cu ajutorul VR, profesioniștii din domeniul sănătății își pot ajuta pacienții să facă exerciții 

fizice și să își miște corpul în moduri care ar putea fi dificile în cadrul terapiei fizice. Într-un 

mediu simulat, pacienții ajung să facă exerciții mai repede sau mai ușor. 
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● Economii în ceea ce privește costurile și resursele materiale 

VR oferă posibilitatea de a experimenta lucruri fără costuri operaționale mari și fără a fi 

nevoie de călătorii. De asemenea, se pot economisi resursele naturale costisitoare și 

prețioase utilizate în formare, cum ar fi sângele, cadavrele etc. 

 

● Servicii noi și îmbunătățite 

VR poate îmbunătăți calitatea serviciilor de asistență medicală, permițând profesioniștilor 

din domeniul sănătății să exerseze într-un cadru clinic virtual ori de câte ori este nevoie.  

VR a adus, de asemenea, o serie de servicii noi în industria medicală. 

 

Principalele provocări pentru tehnologia VR 

VR, ca și alte tehnologii informaționale, s-a confruntat cu provocări generale, inclusiv 

reducerea comunicării față în față, limitările de costuri, provocările legate de educație și de 

atitudinea utilizatorilor. 

 

● Costul ridicat al echipamentelor și al software-ului 

Cele mai multe dintre implementările VR în domeniul sănătății implică hardware complex și 

software sofisticat pentru a crea o experiență imersivă. Deși există unele soluții cu costuri 

reduse, cum ar fi utilizarea de cutii de carton și smartphone-uri în locul ochelarilor și căștilor 

VR, acestea nu oferă, de obicei, o imersiune de bună calitate și o atmosferă realistă. 

În ceea ce privește software-ul, costurile de dezvoltare ar putea fi reduse prin utilizarea unor 

kituri de dezvoltare software (SDK) și motoare de jocuri VR gata făcute (de exemplu, 

motoarele Unity sau Unreal și SDK-urile Oculus). Cu toate acestea, ar putea fi dificil să le 

adaptăm în scopuri medicale. 

 

● Rău cauzat de Realitatea Virtuală 

O limitare importantă a VR este tendința de a provoca boala VR (sau boala cibernetică). 

Simptomele includ, dar nu se limitează la oboseală oculară, dezorientare, vertij și greață. 

Având în vedere starea de sănătate a pacienților, aceștia pot fi, în general, mai predispuși la 

astfel de efecte. 

 

● Lipsa conținutului 

Unul dintre principalele obstacole în calea adoptării VR în domeniul asistenței medicale este 

lipsa unui conținut adecvat și dificultățile legate de producerea unui astfel de conținut. Pe 

lângă costuri, un alt motiv important este legat de faptul că proiectarea, punerea în aplicare 

și aprobarea unor noi metode de tratament necesită timp substanțial și trebuie să urmeze 

proceduri foarte stricte.  
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● Potențiala dependență 

Având în vedere calitatea tot mai bună a graficii și conținutul captivant, posibilitatea de a 

deveni dependenți de VR este foarte reală. Riscul este deosebit de ridicat pentru pacienții cu 

demență, care au dificultăți în recunoașterea și interacțiunea cu lumea reală, sau pentru 

pacienții cu dizabilități grave, care ar putea prefera să evadeze în lumea virtuală. 

 

Viitorul VR în domeniul medical 

Multe dintre aplicațiile actuale ale VR în domeniul medical sunt încă la început. În viitor, VR 

va fi folosită din ce în ce mai mult pentru a îmbunătăți acuratețea și eficiența procedurilor 

medicale și pentru a spori capacitățile atât ale profesioniștilor din domeniul sănătății, cât și 

ale pacienților. Potențialul VR în sectorul medical este imens, principala limită fiind 

creativitatea și ingeniozitatea celor care creează și aplică această tehnologie. 

 

Tehnologia VR se dezvoltă rapid. Cu doar câțiva ani în urmă, aceasta necesita calculatoare și 

echipamente periferice costisitoare, în comparație cu momentul actual, când căștile VR 

autonome sunt ușor de procurat la costuri rezonabile. Hardware-ul devine din ce în ce mai 

bun și mai ieftin și, odată cu intrarea pe piață a unor noi jucători, printre care Apple și 

Facebook, este probabil ca soluțiile VR să devină rapid și mai accesibile. Prețurile mai mici și 

mai multe opțiuni hardware vor permite o utilizare și mai extinsă a VR, inclusiv aplicații 

medicale. 

Progresele tehnologice vor spori viabilitatea și utilizarea controlului manual (pentru sarcini 

procedurale complexe), a controlului vocal (pentru abilitățile de comunicare) și a hapticii 

(simțul tactil). Toate aceste progrese tehnologice vor duce la estomparea granițelelor dintre 

real și virtual. 

 

Integrarea inteligenței artificiale (AI) va face ca interacțiunea cu pacienții virtuali să fie mai 

realistă, permițând în același timp o analiză tot mai aprofundată a performanțelor clinice. AI 

poate fi utilizată pentru a rezolva probleme specifice ale unui număr mare de cursanți și 

pentru a oferi scenarii dinamice și personalizate pentru a răspunde nevoilor specifice de 

învățare. 

 

Răspândirea tehnologiei 5G va avea un impact semnificativ asupra aplicațiilor VR, deoarece 

permite furnizarea de experiențe mai bogate, mai interactive și mai imersive pe toate 

dispozitivele. 

 

Simularea VR va continua să se extindă, stimulată de presiunea continuă de a crește numărul 

de simulări. Cursanții vor putea învăța în cadrul diverselor scenarii, ceea ce va permite 

îmbunătățirea constantă a performanțelor în funcție de nevoile lor.  
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VR va deveni ceva obișnuit în evaluarea și recrutarea profesioniștilor din domeniul sănătății. 

Această tehnologie va fi din ce în ce mai mult utilizată pentru formarea medicală continuă și 

revalidare, devenind un punct de referință pentru a asigura competența clinică și siguranța 

pacienților în toate sistemele de sănătate. 

 

VR multiplayer devine din ce în ce mai disponibilă și permite ca mai mulți cursanți diferiți să 

interacționeze între ei (și cu pacientul) în același scenariu virtual. Acest lucru permite 

învățarea la distanță, în colaborare, într-un caz clinic în timp real, ceea ce nu era posibil 

înainte. Cu astfel de sisteme, un medic din Europa poate consulta un pacient virtual cu 

sprijinul unei asistente medicale din Asia, în timp ce este îndrumat de un profesor din SUA. 

Această învățare în comun între culturi are capacitatea de a revoluționa educația medicală 

globală.  

 

VR poate oferi o expunere clinică virtuală sporită, permițând o concentrare timpurie asupra 

factorilor umani și a competențelor netehnice, promovând, de asemenea, accelerarea curbei 

de învățare și contribuind astfel la o potențială reducere a duratei de formare. 

6.4 Instruire medicală cu ajutorul Realității Virtuale 

Tehnologiile VR pot îmbunătăți considerabil accesibilitatea, calitatea și costul conținutului 

de instruire medicală. În același timp, ele pot face ca timpul petrecut față în față să fie mai 

productiv și mai eficient. Grafica de înaltă fidelitate și conținutul imersiv le permite 

cursanților să exploreze subiecte complexe într-un mod care nu este posibil cu metodele 

tradiționale de predare. 

În cadrul instruirii medicale VR, cursantul poartă o cască VR și este imersat într-un mediu 

virtual 3D care simulează, de exemplu, o secție de spital sau o unitate de terapie intensivă. 

Cursantul are libertatea de a se plimba prin spațiul virtual și de a folosi controllerele pentru 

a ridica și a interacționa cu echipamentele. 

VR poate fi utilizată pentru a instrui clinicienii în proceduri complexe, poate îmbunătăți 

abilitățile de comunicare, poate spori gândirea critică și poate îmbunătăți procesul de luare 

a deciziilor clinice. 

 

Beneficiile VR în formarea medicală 

Unul dintre cele mai importante beneficii ale VR pentru formarea medicală este că permite 

cursanților să exerseze în mod repetat sarcini complexe și dificile într-un mediu sigur. Acest 

lucru este extrem de important pentru sarcinile procedurale, cum ar fi operațiile chirurgicale 

sau procedurile dentare, care nu pot fi efectuate pe pacienți înainte de a atinge un anumit 

nivel de competență. În plus, VR permite cursanților să dobândească competențe cognitive 
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prin intermediul învățării prin experiență, expunându-i la medii care pot fi prea 

problematice în realitate. 

Oferind studenților la medicină și medicilor posibilitatea de a experimenta în mod direct 

medii sau situații care sunt dificil de reprodus prin utilizarea metodelor tradiționale de 

predare (de exemplu, prelegeri, prezentări, videoclipuri), VR aduce o contribuție importantă 

la educație. 

 

Utilizarea VR pentru formarea medicală are multe avantaje: 

- reduce riscurile pentru pacienți și pentru personalul medical 

- sarcinile pot fi îndeplinite fără pericol pentru cursant sau pentru pacient 

- erorile sunt permise, ba chiar încurajate, deoarece sunt formative 

- învățarea poate include diverse scenarii cu senzații realiste, cursantul poate fi pus 

în situații și medii realiste și în condiții rare și/sau imposibil de realizat în realitate 

- cursul poate fi urmat în orice loc și în orice moment dorit 

- costurile și spațiul ocupat sunt reduse 

- poate îmbogăți învățarea prin integrarea unor aspecte senzoriale importante în mai 

multe contexte 

 

Provocări pentru VR în formarea medicală 

În ciuda avantajelor, VR nu este o soluție la toate problemele de formare medicală. Ea nu este 

potrivită întotdeauna și are limitări legate de nivelul tehnologic, care poate fi insuficient 

pentru a aborda în mod satisfăcător aspecte precum complexitatea procesării limbajului și a 

expresiilor faciale, în anumite situații. 

Uneori, poate fi dificil să fie implicați unii formatori, deoarece aceștia pot vedea VR ca pe un 

joc mai degrabă decât ca pe un instrument educațional. 

Chiar dacă aspectul ilustrativ al VR este remarcabil în scopuri educaționale, utilizarea VR 

pentru formarea competențelor nu poate concura cu practica din viața reală. Chiar și 

antrenamentele elaborate nu pot oferi un feedback complet realist, în special în ceea ce 

privește răspunsul tactil. 

 

Aplicații ale VR în formarea medicală 

VR este utilizată în școlile de medicină și de asistență medicală, precum și în învățământul 

post-universitar din întreaga lume. 

 

• Dezvoltarea abilităților medicale 

Medicii trebuie să cunoască multe proceduri pe care le folosesc foarte rar, iar aceste 

proceduri trebuie să fie efectuate rapid și perfect atunci când este necesar. VR face posibilă 

practicarea procedurilor medicale, oricât de complicate ar fi, într-o experiență situațională 
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complet imersivă. În plus, se poate face o evaluare în timp real a performanțelor cursanților, 

sprijinind și mai mult dezvoltarea competențelor medicale.  

 

• Simulare a traumelor și a camerei de urgență 

Simulările VR sunt din ce în ce mai mult utilizate în educația și formarea în medicina de 

urgență, în special pentru formarea abilităților non-tehnice. Acestea permit cursanților să se 

confrunte cu situația reală de tratare a victimelor ce prezintă traume în camera de urgență. 

Ei pot evalua pacienții, pot lua decizii rapide și pot efectua procedurile necesare pentru a 

salva viața pacienților și pentru a le stabiliza starea.  

 

• Instruire chirurgicală 

Instruirea prin VR permite chirurgilor și studenților la medicină să exerseze într-un mediu 

controlat și sigur, fără a expune pacienții la vreun pericol. Fluxul complet de manevre 

chirurgicale poate fi exersat în timp ce se primește un feedback valoros și măsurători de 

performanță pentru îmbunătățirea acesteia. Aceeași procedură poate fi exersată în mod 

repetat până la atingerea nivelului de îndemânare necesar. Astfel, timpul și riscul asociat 

complicațiilor chirurgicale sunt reduse, iar eficiența și acuratețea în sălile de operație sunt 

îmbunătățite. 

Căștile VR și mănușile haptice sunt folosite pentru a imita procedurile chirurgicale din viața 

reală. Platformele VR, cum ar fi ImmersiveSim™, oferă utilizatorilor o experiență complet 

imersivă a unei săli de operație. În timpul simulării, un stylus robotizat reproduce senzația 

de utilizare a diferitelor instrumente chirurgicale, iar utilizarea controllerelor de mână VR 

reproduce exact mișcările mâinilor utilizatorului. Un alt exemplu, platforma Fundamental 

Surgery folosește soluții de simulare în domeniul sănătății prin VR și realitate mixtă pentru 

a ajuta la formarea chirurgilor folosind scenarii din lumea reală. 

 

• Empatie 

Pe lângă aptitudini, un medic bun trebuie să manifeste și empatie față de pacienții pe care-i 

tratează.  VR are un efect pozitiv semnificativ asupra empatiei emoționale. Ea le oferă 

cursanților posibilitatea de a experimenta, într-o anumită măsură, anumite boli cu care s-ar 

putea confrunta eventualii lor pacienți, ajutându-i astfel să își dezvolte empatia. 

 

• Înțelegerea anatomiei umane 

VR îi ajută pe studenții la medicină să exploreze anatomia umană exactă și reală, de exemplu 

sistemul cardiovascular, sistemul nervos central, mușchii și oasele, fără a utiliza cadavre, 

într-un mediu complet imersiv. 
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6.5 Vizualizarea DLO cu ajutorul VR 

VR poate fi folosită pentru a vizualiza și analiza modele 3D, inclusiv DLO din biblioteca 

Ale3andria, la diferite scări, de la structuri moleculare la structuri anatomice. Vizualizarea 

3D a anatomiei umane ar putea fi un atu important atât pentru studenții la medicină, cât și 

pentru medici, iar VR poate oferi vizualizări clare și realiste, fără a fi nevoie de modele fizice, 

cadavre sau intervenții chirurgicale. În prezent, VR este utilizată pentru predarea 

conceptelor biologice privind structurile celulare și structura anatomică la nivel de liceu și 

universitar, pentru planificarea preoperatorie a intervențiilor chirurgicale hepatice și altele. 

 

Vizualizarea imaginilor medicale în VR se poate face în două moduri principale: 

• vizualizare de imagini nesegmentate (fișiere DICOM) 

• vizualizare de imagini segmentate (modele 3D) 

 

● Vizualizarea fișierelor DICOM în VR 

Fișierele VR pot fi generate direct din fișiere DICOM. De exemplu, platforma ImmersiveView 

Surgical Plan poate genera replici 3D VR de înaltă fidelitate din fișiere DICOM și oferă o 

varietate de instrumente pentru utilizarea directă a modelului în VR. Acest lucru permite 

studierea, evaluarea și planificarea operațiilor chirurgicale, colaborarea între membrii 

echipei chirurgicale și informarea pacienților cu privire la operația care urmează să le fie 

efectuată. 

 

3D Slicer este o platformă gratuită open-source pentru vizualizarea și analiza imaginilor 

medicale. Aceasta acoperă funcțiile generice de calcul al imaginilor medicale și oferă 

numeroase extensii pentru a sprijini domenii specializate. Printre aceste extensii, Slicer 

Virtual Reality oferă vizualizare imersivă în realitatea virtuală, explorare și navigare în 

timpul instruirii și planificării terapiei ghidate de imagini, utilizând funcționalitatea 

ecosistemului 3D Slicer. 

 

● Vizualizarea modelelor 3D în VR 

Modelele 3D, cum ar fi cele disponibile în biblioteca Ale3andria, pot fi vizualizate în diferite 

sisteme VR. Există numeroase aplicații software care permit vizualizarea VR a acestor 

modele 3D. De exemplu, Sketchfab permite vizualizarea modelelor în realitatea virtuală 

direct de pe web prin utilizarea căștilor HTC Vive, Oculus sau Microsoft Mixed Reality. 

Cel mai utilizat tip de fișier pentru aplicațiile VR este .obj, care are capacitatea de a include 

proprietăți materiale, cum ar fi culoarea și umbrirea. 

Principalul avantaj al VR este că permite imersiunea virtuală, ceea ce face posibilă plasarea 

utilizatorului în interiorul oricărei structuri a corpului uman și vizualizarea modelelor 3D 
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din orice unghi, îmbunătățind astfel considerabil educația, formarea și cercetarea. De 

asemenea, un model VR poate fi editat pentru a îmbunătăți vizibilitatea zonelor dorite, 

pentru a elimina sau înlocui anumite părți, pentru a colora sau seta transparența etc. 

VR este o modalitate eficientă de a îmbunătăți nivelul de cunoștințe de anatomie al 

cursanților. Un motiv poate fi faptul că VR ajută la îmbunătățirea construcției mentale a 

organelor interne 3D, care este importantă pentru învățarea anatomiei. 

 

VR combinat cu modele imprimate 3D 

Modelele anatomice imprimate 3D sunt foarte utile pentru medici în planificarea și 

comunicarea cazurilor complexe. Ele pot fi atinse, analizate îndeaproape sau folosite ca 

obiecte de instruire. Pe de altă parte, ochelarii VR permit o vizualizare și mai detaliată, pot 

oferi informații suplimentare despre modelele imprimate 3D, fac posibile întâlniri virtuale 

ale echipei medicale sau cu pacientul și pot îmbunătăți comunicarea. În consecință, VR poate 

juca un rol complementar important ca opțiune mai rapidă și cu costuri reduse pentru 

modelele interactive. Prin combinarea VR și a modelelor tipărite 3D este posibilă simularea 

procedurilor chirurgicale specifice pacientului, iar medicii pot planifica și explica mai precis 

procedura. 

Proiectul "VIVATOP" (Versatile Immersive Virtual and Augmented Tangible OP) dezvoltă un 

sistem bazat pe VR și imprimare 3D conceput pentru a sprijini în mod eficient planificarea și 

executarea intervențiilor chirurgicale, precum și formarea și educația. 

 

VR și imprimarea 3D 

Atât imprimarea 3D, cât și tehnologiile VR oferă o experiență de vizualizare mai bună în 

comparație cu tehnicile de vizualizare convenționale. De fapt, ambele tehnologii transformă 

și îmbunătățesc în prezent tehnicile de vizualizare pentru imagistica medicală și sunt din ce 

în ce mai mult încorporate în fluxul de lucru de vizualizare avansată. 

Totuși, există și avantaje unice ale ambele tehnologii. 

În cazul VR, procesul de construcție a unui produs final este adesea mai puțin costisitor, iar 

utilizatorul poate manipula obiectele într-un mod mai adaptabil (de exemplu, utilizatorul 

poate mări și micșora imaginea, poate secționa virtual modelul pentru a vedea structurile 

interne etc.). De asemenea, utilizatorul poate suprapune alte informații pe modelul existent.  

Dar prezentarea modelului virtual în lumea fizică reprezintă o problemă pentru tehnologia 

VR actuală deoarece este vorba de reprezentarea deformării țesuturilor și a informațiilor 

tactile din lumea reală. În plus, printre problemele tehnologice semnificative se numără 

latența transmiterii datelor în rețelele wireless actuale, căștile voluminoase și costisitoare, 

cerințele hardware suplimentare, inclusiv plăcile grafice etc.  

O caracteristică unică a unui model imprimat 3D este aceea că poate interacționa direct cu 

lumea fizică. De exemplu, chirurgii pot folosi un os mandibular pentru a pre-îndoi o placă 
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metalică înainte de operație, dar acest lucru nu este posibil cu modelele VR. De asemenea, 

odată ce un model este imprimat, el poate fi utilizat și partajat fără a fi nevoie de echipamente 

sau rețele suplimentare, deoarece acum este în întregime fizic. 

Imprimarea modelelor anatomice este mai potrivită pentru cazurile personalizate, cum ar fi 

planificarea chirurgicală specifică pacientului, în cazul în care trebuie să se producă un 

singur model. Pentru alte aplicații, cum ar fi educația și formarea profesională, sunt necesare 

mai multe modele similare, iar imprimarea 3D nu este o abordare eficientă pentru producția 

în masă. O soluție bună este utilizarea VR ca o completare a imprimării 3D. 

Există multe studii și aplicații în care VR și imprimarea 3D sunt utilizate în mod 

complementar. 

Nu există nicio îndoială că imprimarea 3D oferă o valoare imensă sectorului sănătății, 

deoarece revoluționează multe aspecte, de la modul în care medicii stabilesc diagnostice, 

planifică intervenții chirurgicale complexe, proiectează și fabrică implanturi specifice 

pacienților și își educă pacienții și cursanții. Cu toate acestea, punerea în aplicare a 

imprimării 3D în domeniul sănătății ridică două provocări importante: segmentarea 

imaginilor și timpul de imprimare. VR poate contribui la soluționarea acestor provocări. 

Imaginile medicale pot fi segmentate direct în VR, într-un mod simplu și eficient. De exemplu, 

platforma VR Elucis permite modelarea rapidă a regiunilor de interes din anatomia unui 

pacient pe baza datelor introduse de utilizator, a valorilor imaginii și a câtorva setări definite 

de utilizator. Structurile 3D ale anatomiei apar în timp real, iar utilizatorul are control deplin 

asupra caracteristicilor vizuale ale acestora, inclusiv dimensiunea, culoarea și transparența. 

Structurile create pot fi ulterior post-procesate pentru imprimarea 3D și salvate ca fișiere de 

imprimare 3D. 

 

Alte aplicații implică utilizarea modelelor tipărite 3D ca interfață tangibilă care permite 

utilizatorului să interacționeze și să le manipuleze într-un mediu virtual și există rezultate 

care arată că combinația dintre VR și imprimarea 3D poate îmbunătăți eficacitatea, 

acuratețea și experiența pacienților. 

 

 

 


