
RASimAs: Πρώτα Αποτελέσματα Αριστείας! 

Οι Erik Smistad και Frank Lindseth της SINTEF Medical Technology (Νορβηγία), 

βραβεύτηκαν στο συνέδριο MedViz 2015. 

Το 2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχορηγήσε με 3.3 εκατομμύρια ευρώ υπό το “‘Έβδομο 

Προγράμμα Πλαίσιο” το έργο Προσομοιωτής και Βοηθός Περιφερειακής Αναισθησίας 

(RASimAs), το οποίο αποσκοπεί να καθιερώσει την Περιφερειακή Αναισθησία στην 

καθημερινή ρουτίνα της φροντίδας των ασθενών στην Ευρώπη. Η Περιφερειακή 

Αναισθησία έχει πολλαπλά οφέλη για τους ασθενείς, όπως νωρίτερη ευκινησία και έκδοση 

εξιτηρίου από το νοσοκομείο, καθώς και ένα ισχυρό οικονομικό αντίκτυπο: η εξοικονόμηση 

για το Ευρωπαϊκό σύστημα υγείας υπολογίζεται σε περισσότερα από 100.000 ευρώ το 

χρόνο ανά χειρουργικό κρεβάτι. 

Το έργο RASimAs έχει συγκεντρώσει εμπειρογνώμονες από 10 χώρες σε μια κοινοπραξία 

από ακαδημαϊκούς (ειδικούς επιστήμονες στην ιατρική απεικόνιση, επιστήμη των 

υπολογιστών και εικονική πραγματικότητα), ειδικούς της βιομηχανίας (ειδικευμένοι σε 

ιατρικές συσκευές) και κλινικούς (ειδικευμένοι στην αναισθησία). Μετά το ήμισυ της 

διάρκειας του έργου, τα πρώτα αποτελέσματα αριστείας έχουν αναγνωριστεί από την 

επιστημονική κοινότητα. 

Ο Erik Smistad, ένας ερευνητής στα πρώτα του στάδια στη Νορβηγία και μέλος της ομάδας 

RASimAs παρουσίασε μια αφίσα στο συνέδριο “MedViz Conference 2015” στo Μπέργκεν  

(Bergen) στη Νορβηγία, 15 -16 Ιουνίου. Η MedViz "από την απεικόνιση στην απόφαση« 

είναι ένα σύμπλεγμα από ομάδες που εκτελούν διεπιστημονική έρευνα στην προηγμένη 

ανάλυση εικόνας και οπτικής αναπαράστασης γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της έρευνας 

στο εργαστήριο και της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της στη θεραπεία των ασθενών 

(“bench-to-bedside”). Ο Erik παρουσίασε νέες μεθόδους για την τμηματοποίηση δομών, 

όπως η μηριαία αρτηρία και το νεύρο σε υπερηχογράφημα από την μηριαία περιοχή, μαζί 

με την ταύτιση ενός μοντέλου τριών διαστάσεων για την καθοδήγηση του χρήστη στην 

στοχευμένη περιοχή - ένα βασικό στοιχείο του RASimAs που έχει αναπτυχθεί υπό την 

καθοδήγηση του Dr Frank Lindseth, ανώτερου ερευνητή της SINTEF. 

"Από την πρώτη στιγμή, ήμουν γοητευμένος από την ιδέα του RASimAs να συγχωνεύσει 

προηγμένης τεχνολογίας αλγόριθμους, τεχνολογικό εξοπλισμό και ιατρικά μοντέλα προς 

όφελος του ασθενούς”, δήλωσε ο Erik, ο οποίος υπέβαλε πρόσφατα τη διδακτορική του 

διατριβή στην τμηματοποίηση ιατρικών εικόνων για τη βελτίωση της χειρουργικής 

πλοήγησης προτού γίνει  ερευνητής πλήρους απασχόλησης στη SINTEF Ιατρική Τεχνολογία 

στο Τρόντχαϊμ (Trondheim) της Νορβηγίας. "Ως εκ τούτου, ήμουν ευτυχής όταν μου 

προσφέρθηκε η ερευνητική θέση σε αυτό το έργο και την οποία και έκανα αμέσως 

αποδεκτή”. “Είμαστε ευτυχείς που ο Erik έχει ενταχθεί στην ομάδα μας, αφού πράγματι 

συμβάλλει στην προηγμένη τεχνολογία στις ιατρικές επιστήμες και την τεχνολογία”, 

πρόσθεσε ο Dr Frank Lindseth της SINTEF (Νορβηγία), ο οποίος επίβλεψε το διδακτορικό 

του Erik. Ο καθηγητής Prof. Dr. Thomas Deserno, της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Άαχεν 

στη Γερμανία (Uniklinik RWTH Aachen), ο οποίος ηγείται της κοινοπραξίας RASimAs, 

προσθέτει: “Σίγουρα, αυτό δεν θα είναι το τελευταίο βραβείο που θα λάβουμε για την πιο 

καινοτόμο εργασία μας στο RASimAs" συγχαίροντας τους Erik και Frank για την εξέχουσα 

έρευνά τους”. 



 

Η βραβευμένη αφίσα (poster) που παρουσιάστηκε στο συνέδριο “MedViz 2015” 

 

Ο Erik Smistad και η καθηγήτρια Prof. Antonella Zanna Munthe-Kaas, πρόεδρος του τομέα 

των αφισών (poster session) της “MedViz 2015”. 

 

 

 

 


