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Clasic, tehnicile chirurgicale se învățau în sala de operaţie sub coordonarea unui 

chirurg cu experienţă. După introducerea tehnicilor de chirurgie minim invazivă în 
practica chirurgicală curentă, au fost dezvoltate alte metode care să asigure însuşirea 
acestora. 

Dacă, în chirurgia deschisă, chirurgul are un contact direct cu pacientul şi 
vizualizează direct câmpul operator, manipulând viscerele cu ajutorul instrumentelor 
clasice, în chirurgia minim invazivă operatorul are un contact limitat cu pacientul. El  
manipulează viscerele prin instrumente special concepute și vizualizează câmpul 
operator folosind o interfață video bidimensională [1]. Ultimul nivel tehnologic a 
permis, în ultimii ani, dezvoltarea chirurgiei robotice. În această abordare chirurgul 
operează şi manipulează instrumente specifice, fără contact direct cu pacientul. 

Trainingul în chirurgie, un sector în care pregătirea tradițională halstediană a 
avut și are un rol principal și a dat rezultate verificate în timp, se confruntă astăzi cu 
aceste noi tehnologii pe care trebuie să învațăm să le utilizăm, fapt ce impune noi 
modalități de învățare în trepte (model Rasmussen):  

- deprinderea unor abilităţi de bază (Skill based behavior - SBB),  
- comportament bazat pe reguli (Rule based behavior RBB) și  
- comportament bazat pe cunoaştere (Knowledge based behavior - KBB)[2]. 
Noile tehnologii apărute în ultimii ani în chirurgia minim invazivă au impus 

educarea continuă a întregului personal medical - rezidenți, specialiști, asistente 
medicale de bloc operator și chiar a formatorilor . 

Formarea, pregătirea și evaluarea competențelor dobândite pe nivele, reprezintă 
o provocare pentru facultățile de medicină și societățile științifice de profil, în condițiile 
în care patologia iatrogenă este de mare actualitate. 

Abilităţile necesare chirurgiei minim invazive sunt dificil de însuşit folosind 
modelul clasic de învăţământ chirurgical. De aceea, au fost dezvoltate multiple tipuri de 
simulatoare destinate învăţământului chirurgical minim invaziv [3].  

Actualmente, simulatoarele sunt acceptate pentru trainingul tehnicilor minim 
invazive, asigurând îmbunătăţirea performanţelor tinerilor chirurgi. Simulatoarele 
folosite curent asigură, însă, numai însuşirea abilităţilor practice de bază şi, parţial, a 
comportamentului bazat pe reguli [4].  

Folosirea modelelor animale, ca şi a viitoarelor modele de simulatoare de 
realitate virtuală va oferi posibilitatea însuşirii şi a comportamentului bazat pe 
cunoaştere. 

S-a demonstrat că acest tip de formare pentru chirurgia minim invazivă este 
absolut necesară pentru a evita sau a reduce la minimum erorile intraoperatorii.  

Referitor la acest fapt, R. Satava afirma: “Among the many attributes of 
simulation, one of the most important is that it permits exploration and repeated 
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practice in a setting that fosters “permission to fail” - the opportunity to learn from 
owns mistakes” [5].  

Iatrogenia reprezintă cauza importantă de deces în țările occidentale (100 
pacienți/zi în S.U.A.), cu un mare consum de resurse (plata daunelor in SUA se ridică la 
4 milioane de euro/an), iar cazurile chirurgicale reprezintă 50% din totalul cazurilor de 
malpraxis. Pentru a scădea această rată, mai ales pentru tehnicile noi este nevoie de un 
training îndelungat. Astfel, în chirurgia obezității studiile arată că pentru un bypass 
gastric chirurgul trebuie să realizeze 100 de astfel de proceduri virtuale [cit. 6]. 

Datorită progreselor constante în chirurgia minim invazivă, în țările europene, ca 
și în SUA, se discută de a se se efectua verificări periodice folosind simulatoarele după 
o curiculă multimodală stabilită de experți [6]. 

Toate intervențiile chirurgicale necesită o anumită abilitate a chirurgului, dar în 
chirurgia minim invazivă este nevoie de un spectru larg de abilități (tehnice, motorii, 
cognitive, rapiditate, decizie chirurgicală, munca în echipă etc), deci în acest domeniu se 
impune un training intensiv și specific [7]. 

Pregătirea pe animale și cadavre poate fi încă utilizată, dar aceste metode se 
izbesc de obstacole mari de tip organizatoric și financiar [6]. Astfel, a apărut nevoia de a 
crea sisteme noi care să redea anatomia umană, simulând senzațiile tactile și vizuale, să 
permită efectuarea virtuală și repetarea intervenției până la obținerea unor rezultate 
satisfacătoare [6].  

Primele simulatoare (training box, structuri anatomice din polimeri) erau și mai 
sunt simple, ieftine și accesibile, sunt bazate pe principii fizice eficace în învățarea 
tehnicilor de bază. Creșterea performanței calculatorului permite realizarea unor 
simulatoare integrate; în alte cazuri, se combină componenta fizică cu cea virtuală 
realizându-se simulatoare hibride. Modelele fizice pot reda bine consistența țesuturilor, 
pe când cele virtuale, combinate cu tehnologia robotică au un potențial mai mare de a 
efectua manevre complexe [8].  

Învățământul virtual dispune de 3 posibilități: cazuri clinice virtuale, modele 
anatomice tridimensionale, modele virtuale interactive [6]. 

Tehnicile de robotică și realitate virtuală aplicate în trainingul chirurgical, cu 
modele similare simulatoarelor aeronautice, permit chirurgului în formare să 
interactioneze cu corpul uman virtual, să învețe anatomia chirurgicală, tehnici de 
diagnostic și tratament [9]. 

Simulatorul bazat pe realitate virtuală 3D poate permite: 
- efectuarea unor perioade lungi de antrenament pentru un spectru larg de 

tehnici, fără îndrumator; 
- repetarea exercițiului, efectuarea diverșilor timpi operatori pentru a dobândi o 

mai mare fluență în execuție, reducând astfel curba de învățare; 
- utilizarea de modele flexibile, adaptate unor variante anatomice; 
- autoevaluarea după protocoale predefinite a abilităților dobândite; 
- formarea unor rețele de simulatoare, realizarea unei baze de date, atlase 3D, 

prezentări multimedia și proceduri “in vivo” într-o singura platformă informatică; 
- stimularea cursanților cu o abordare pedagogică inovativă, care poate 

îmbunătăți motivarea tinerilor chirurgi de a-și perfecționa abilitățile tehnice și de a 
experimenta noi intervenții [6]. 

Problemele tehnice legate de dezvoltarea acestei noi tehnologii sunt multiple și 
complexe; reproduerea caracteristicilor mecanice ale țesuturilor biologice, adaptarea 
tehniciilor tradiționale la ambientul virtual, integrarea în timp real a sistemelor de 
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imagine cu modele virtuale tridimensionale și interacțiunea cu modelele matematice 
care reproduc proprietățile tisulare sunt câteva din provocările puse în fața bioingineilor 
[6]. 

Dificultatea creerii unui simulator perfect este legată de complexitatea 
structurilor anatomice, varietatea structurală a organelor de la un pacient la altul, a 
numeroaselor condiții fiziopatologice prezente în practia chirurgicală. Varietatea 
mișcărilor și a consistenței organelor și țesuturilor, corelate cu efectele fluxului sanguin, 
ale pulsațiilor cardiace, ale contracțiilor reflexe cauzează dificultatea realizării unui 
simulator perfect al corpului uman. În plus, atunci când țesuturile sunt supuse unor forțe 
externe (presiune, tracțiune, tăiere etc) provocate de instrumentarul chirurgical ele 
răspund diferit.Utilizarea de modele matematice computerizate devine indispensabilă 
pentru a obține un efect realistic, dar acesta este punctul slab al acestei tehnologii [6]. 

După Satava, simulatorul perfect trebuie să aibă: fidelitate, caracteristicile și 
reacțiile organelor, interactivitate, simț tactil [5]. Suntem încă departe de a-l realiza, dar 
cercetarea în acest sens este ajutată de creșterea capacității computerelor, care vor putea 
produce modele mobile complexe în timp real. Un rol important îl are deja dezvoltarea 
sistemelor robotice, care vor permite simulări și planning chirurgical variat, datorită 
memorării intervențiilor efectuate pe simulator [7]. 

Simulatorul MIST-VR a fost dezvoltat în ultimii ani ai secolului al 20-lea și 
constă într-o platformă hardware (200 MHz Pentium PC ® cu 64 Mb RAM si 16 Mb 
placă video, rulează un sistem Windows NT de operare şi o interfață virtuală 
laparoscopică (VLI) care include un dispozitiv cu două mânere endoscopice cu 6 grade 
de libertate, dar fără force feed-back) şi un software cu un display grafic în timp real al 
mișcării instrumentelor. Volumul de operare este reprezentat ca un cub tridimensional 
pe ecranul computerului. Dimensiunea imaginii de ansamblu şi dimensiunile obiectelor 
ţintă (bile mici şi un cilindru) pot fi variate pentru fiecare din cele șase nivele pentru a 
simula unele manevre de bază, efectuate în timpul intervențiilor laparoscopice. 
Software-ul înregistrează cu precizie erorile şi timpul de finalizare. Aceste date permit o 
metodă de evaluare obiectivă a cursanților. Sarcinile sunt relativ uşor de realizat, de 
aceea atât instructorii, cât şi cursanții îl consideră ca fiind plictisitor. Cu toate acestea, 
ca mijloc de evaluare este corect, îmbunătățind performanţele. 

Simulatorul MIST-VR este simplu și eficient în deprinderea gesturilor de bază în 
chirurgia minim invazivă. Totuşi, aceste simulatoare au unele limite în simularea 
câmpului operator şi nu au feed-back force.  

Chiar dacă programele pe calculator au ajuns la performanţe ridicate, aceste 
simulatoare sunt astăzi departe de a fi realiste. Din acest punct de vedere, pelvitrainerul 
este superior simulatoarelor VR, mai ales atunci când sunt utilizate modelele animale 
(piese anatomice recoltate de la porc – ficat, veziculă biliară). Acest fapt se explică în 
special prin forţa reală feed-back a instrumentelor laparoscopice [8].  

Simulatorul LapSim VR are un procesor de 2000 MHz, Pentium IV care 
rulează Windows XP, echipat cu un card de grafică GeForce şi un monitor TFT de 17 
inch, şi interfaţă virtuală laparoscopică (VLI). Software-ul este LapSim 3.0 , care are un 
modul de formare de competenţe de bază cu şase sarcini: navigare, fixare, manipulare 
instrumente de navigaţie (prindere, ridicare, tăiere, clipare şi sutură).  

Software-ul inclus a permis formarea până la nivelul RBB pentru 
colecistectomia laparoscopică şi anexectomie. Software-ul înregistrează diferiţi 
parametri care permit o evaluare obiectivă: timp de execuție, traiectoria instrumentelor, 
leziuni tisulare, erori de clipare (clipuri lipsă, prost plasate, sângerare). LapSim 
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simulator RV poate evalua performanțele chirurgilor, în special parametrii de navigare, 
care necesită un grad mai ridicat de coordonare ochi-mână, dar modulul de sutură este 
mai puţin performant. Modulul de disecţie pentru colecistectomia laparoscopică este 
foarte bine conceput şi permite posibilitatea de a atinge nivelul RBB. 

Lap Mentor cuprinde un PC puternic ce rulează Windows XP şi o consolă care 
simulează abdomenul unui pacient cu trei trocare deja introduse. Cea mai importantă 
caracteristică a consolei este force feed-back (consolă haptică). Software-ul este foarte 
complex şi este structurat ca o bibliotecă cu module diferite. Modulul de bază include 
următoarele sarcini: navigare telescop, instrumente de navigaţie, prindere, decupare, 
clipare, tăiere, coagulare. În timpul acestor sarcini instrumentele pot fi modificate pentru 
a alege pe cel adecvat.  

Modulul este conceput ca un tutorial concentrat pe timpii operatori și punctele-
cheie ale colecistectomiei laparoscopice. Modulul ajută chirurgii să identifice reperele 
anatomice permițând atingerea nivelului RBB pentru colecistectomia laparoscopică. 
Sistemul simulează o varietate de situații clinice, cu variante vasculo-biliare diferite 
care, în fapt, asigură formarea până la nivelul KBB. Software-ul înregistrează un număr 
mare de parametri cinematici pentru evaluarea performanţelor cursanților. Mentor 
Graphics oferă posibilitatea de a diferenția cursanți cu diferite experienţe laparoscopice 
[8]. 

SINERGIA laparoscopic virtual reality simulator este cel mai nou simulator 
virtual dezvoltat de Lamata P şi colaboratorii de la Universitatea din Madrid pentru 
învăţarea tehnicilor de bază din chirurgia laparoscopică. Cuprinde 7 unităţi didactice: 
coordonare ochi-mână, manipulare cameră, apucare, tragere, tăiere, disecţie şi secţiune. 
Are un grad mare de sensibilitate privind distingerea nivelurilor diferite de pregătire 
între subiecţi [9]. Ca şi în cazul celorlalte simulatoare se păstrează acelaşi neajuns şi 
anume prezenţa unui feedback haptic realist [10]. 

Munz Y. et al. au comparat eficacitatea simulatoarelor VR (LapSim) versus 
antrenamentul pe pelvitrainer şi au precizat că ambele modalităţi sunt mijloace eficace 
de predare şi îmbunătăţire a competenţelor psihomotorii, transferabile la nivelul RBB 
[11]. Un tip de simulator promiţător este un simulator de realitate haptică de feed-back 
cu situații complexe operatorii generate de calculator, care va oferi posibilitatea de a 
realiza nivele de pregătire RBB și KBB.  

Resursele multimedia sunt în continuă dezvoltare. Biblioteci diferite online şi 
site-uri (de exemplu, www.websurg.com, www.sls.org) sunt acum disponibile şi oferă 
un real sprijin pentru a atinge nivelul KBB al diferitelor intervenții laparoscopice. Alte 
concepte ca telementoring și teleprezența au fost dezvoltate în ultimii ani şi oferă 
posibilităţi nelimitate de educaţie chirurgicală.  

Fiecare metodă de formare este eficientă, iar folosind modelul Rasmussen al 
învăţării se poate ajunge la cele 3 nivele astfel [12]:  

1) folosind pelvitrainer şi simulatoare VR pentru nivelul SBB; 
2) folosind cursuri, literatură de specialitate, resurse de pe Internet, VR 

simulatoare, videoteaching pentru nivelul RBB;  
3) experimente pe animale, unele simulatoare VR, demonstraţii chirurgicale 

pentru nivelul KBB. 
Gallagher a descris un model ipotetic de a realiza un curs de chirurgie minim 

invazivă. Procedeele chirurgicale vor fi învățate gradat, fără pacient, exersând 
elementele de bază, adică coordonarea “ochi mână “, folosirea instrumentarului 
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laparoscopic prin intermediul trocarelor, efectuare de suturi. Simulatoarele mai ieftine, 
bazate pe modele fizice și-au demonstrat eficacitatea pentru acest stadiu.   

Când se trece la învățarea unor manevre mai complexe, simulatorul trebuie să fie 
capabil să reproducă atât câmpul operator, cât şi diferite scenarii neașteptate (incidente, 
accidente intraoperatorii) pentru a stimula reacțiile și abilitățile chirurgicale ale 
cursantului. Manevrele complexe vor fi integrate gradat în efectuarea unui anumit 
procedeu, măsurându-se capacitatea de coordonare [13,14]. De aici rezultă necesitatea 
realizării unei scheme de învățare prin pași succesisvi, care își propune să dezvolte 
abilități complexe În primul rând este necesară precizarea unei curicule exacte și apoi 
definite unități de măsură a abilităților identificând exerciții cu adevărat utile pentru a 
ajunge la obiectivul final [6]. 

Simulatoarele simple au dezavantajul de a nu stimula și motiva din punct de 
vedere al tehnicii vizuale cursantul care efectuează trainingul, ducând în scurt timp la 
abandonarea exercițiilor dacă nu sunt obligatorii sau cursantul nu este  
supravegheat [6]. 

Un alt dezavantaj îl constituie prețul ridicat. Chiar dacă prețul instrumentelor este 
mare, beneficiul îl reprezintă scurtarea perioadei de training cu o rată mare de 
introducere pe “piața muncii” de specialiști bine pregătiți. Societățile științifice de profil 
vor sprijini centrele de excelență, așa cum a procedat ARCE în țara noastră în 
achiziționarea acestor sisteme și în programul de training, care permit învățarea și 
deprinderea unor gesturi complexe. 

Un aspect important al educaţiei în chirurgia laparoscopică este evaluarea 
cursanților. Obiectivul principal al evaluării este stabilirea nivelului de competenţă.  

Există diferite instrumente de evaluare utilizate: Turing Test, Objective 
Structured Clinical Examination (OSCE), Objective structured assessment of technical 
skill (OSATS), McGill Inanimate System for Training and Evaluation of Laparoscopic 
Skills (MISTELS), Minimally Invasive Surgical Trainer Virtual Reality (MIST-VR) [6]. 

VR sunt, în fapt, dispozitive specializate pentru a oferi un feed-back formativ şi 
o evaluare obiectivă a cinematicii înregistrate. Evaluarea constă în măsurarea precisă a 
timpului, a traiectelor instrumentelor, a unghiurilor de introducere a diferitelor 
instrumente, precum şi a erorilor în funcție de volumul de sânge virtual pierdut, 
amplasarea defectuoasă a clipurilor, leziuni biliare şi leziuni tisulare. Rezultatele sunt 
interpretate prin scoruri. Cea mai bună performanţă a fost desemnată ca o sarcină 
efectuată în cel mai scurt timp, cu scorul cel mai mic din punct de vedere al leziunilor 
tisulare. Un scor mai mare înseamnă o performanţă mai slabă. Cu toate acestea, 
rezultatele şi nivelul de competenţă sunt greu de interpretat şi sunt posibile doar pentru 
primul nivel de competență 

O altă metodă de evaluare a performantelor este Global Rating Score (GRS) care 
are avantajul de a fi corelată cu datele cinematice înregistrate care sunt evaluate de 
experți. Metoda ar putea fi folosită pentru autoevaluare pentru a identifica şi pentru a 
corecta erorile [8,15]. Numai o evaluare a înregistrărilor video de către experţi şi 
sistemul de telementoring ar putea asigura o evaluare eficientă. 

Conceptul warm up este nou. S-a demonstrat că, efectuarea procedurii 
preoperator pe simulatorul virtual, îmbunătăţeşte performanţele operatorii chiar şi la 
chirurgii experimentaţi [16].  

Și în țara noastră este necesară realizarea unor programe de învățământ complete 
pentru a putea conduce rezidentul în chirurgie să ajungă la un grad de abilitate ce îi va 
permite să își scurteze timpul de învățământ. 
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De asemenea, chirurgii experimentați pot învăța o tehnică nouă, își pot evalua 
abilitățile chirurgicale și obține rezultate mai bune. 

Chiar dacă majoritatea chirurgilor acceptă pregătirea pe simulatoare, 
achiziționarea unui simulator electronic complex cu integrarea unei console robotice ce 
permite simularea chiar și a unor intervenții chirurgicale la distanță, este realizată de 
foarte puține centre [17].  

Chiar modalitatea de a învăța pe simulator nu este suficient reprezentată în 
curicula de specialitate europeană așa cum este acum definită de programul de pregătire 
al Royal Colege of Surgeons și în SUA. 

 
CONCLUZII 
Principala aplicare a realității virtuale în chirurgie este legată de studierea, 

învățarea și trainingul chirurgilor începători pentru noi tehnici de diagnostic și 
tratament.  

Introducerea instrumentarului robotic și a sistemelor de simulare va permite 
chirurgilor învățarea, repetarea și îmbunătățirea efectuării diferitelor proceduri 
chirurgicale, testarea unor noi instrumente și dezvoltarea unor noi tehnici într-un 
ambient virtual care reproduce anatomia umană. 

Folosirea tehnicilor virtuale va permite îmbunătățirea procesului de învățare, cu o 
scurtare a perioadei de training, o evaluare continuă a erorilor și a rezultatelor obținute.  

Învățământul pe simulatoare a dus la o îmbunătățire a performanțelor 
chirurgicale și va conduce în viitorul apropiat la scăderea incidentelor și a accidentelor. 
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