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Η πρόταση



Σκοπός

• Επεξεργασία εικόνων από τομογραφίες για τη δημιουργία 3D 
εκτυπώσιμου μοντέλου ήπατος ασθενών με σκοπό:

• τον προγραμματισμό των χειρουργείων, όσον αφορά τη στρατηγική εκτομής 
και τη συνεργασία με άλλες ειδικότητες, πχ αναισθησιολόγοι, ηπατολόγοι

• την εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών με ασφαλή τρόπο για τους 
ασθενείς

• την ενημέρωση του ασθενούς, του οικείου περιβάλλοντός του και πιθανόν 
δοτών σε περίπτωση μεταμόσχευσης από ζώντα δότη



Διάρκεια



Πακέτα εργασίας

• Απεικόνιση μέσω τομογραφιών
• Portal ανταλλαγής εξετάσεων και video διασκέψεων
• Ψηφιοποίηση και ενσωμάτωση 2D δεδομένων σε 3D μοντέλα
• Εκτύπωση 3D μοντέλου, δημιουργία εκμαγείου και πλήρωση με διαφανές υλικό
• Προγραμματισμός χειρουργείου – Εκπαίδευση
• Αξιολόγηση χειρουργείου, σύγκριση μοντέλου με εκτομή
• Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος 3D εκτυπώσεων
• Η διάχυση των αποτελεσμάτων έρευνας



Παραδοτέα
• Λογισμικό επεξεργασίας εικόνων για την παραγωγή μοντέλων από 

εικόνες τομογραφιών
• Πλατφόρμα διασύνδεσης (portal) για την ασφαλή μεταφορά 

δεδομένων από το ακτινολογικό εργαστήριο προς τους χρήστες του 
λογισμικού ψηφιοποίησης

• Εγκατάσταση 2 πανομοιότυπων συστημάτων 
(workstation+software+hardware) σε ΓΝΠ και ΤΑΤΜ

• Δημιουργία ιστοσελίδας για τη δημοσιοποίηση αποτελέσμάτων της 
έρευνας. Δημοσιεύσεις- καταληκτικό συνέδριο ή ημερίδα

• Εκτυπωμένα μοντέλα ασθενικού ήπατος που θα υποβληθεί σε 
εκτομή (τουλάχιστον 20 σε εύρος 3 ετών;;)

• Αξιολόγηση χειρουργείου-3D μοντέλου. Σύγκριση του εκτεμνόμενου 
ήπατος με το αντίστοιχο μοντέλου

• Δημιουργία e-commerce για την επίτευξη βιωσιμότητας του 
πρωτοκόλου μετά τη λήξη του προγράμματος



Συνεργασία

ΓΝΠ (ακτινολογικό εργαστήριο)

ΤΑΤΜ ΑΠΘ
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Προϋπολογισμός

• Συνολικός 635.000€ (595.820€)
• Δαπάνες προσωπικού 567.700€
• Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων 25.200€
• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες 40.600€
• Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 2.000€



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ



Προϋπολογισμός ανά φορέα



Μέλη ΔΕΠ

• 2 Καθηγητές (ΤΑΤΜ)
• 2 Καθηγητές (ΑΠΧ)
• 2 Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι (ΑΠΧ)
• 1 Μεταπτυχιακός υπότροφος (ΤΑΤΜ)
• 2 ερευνητές πτυχιούχοι σχολών θετικών επιστημών



Επιστημονικά αποτελέσματα και δράσεις 
διάχυσης της έρευνας
• Επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά- συνέδρια (χωρίς κριτές, τουλάχιστον 4)

• livers (mdpi)
• Ammm
• National library of Medicine
• IHPBA (https://www.ihpba2022.org)
• World Journal of Hepatology (in press) 2 Επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά με κριτές (mdpi)

• Παρουσίασεις σε καθημερινές εκπομπές και (Διον TV)
• Video προώθησης της έρευνας του ΑΠΘ (Youtube link)
• Έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της Θεσσαλονίκης (Voreia, Omicron3 της Ερτ3)
• Forum Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ «Αριστοτελειάδα» 2022 (link)
• Συμμετοχή στη ΔΕΘ (Σεπτέμβριος 2021) (από εκπομπή σε ζωντανή σύνδεση)
• Συγγραφή 2 τόμων από διεθνή εκδοτικό οίκο (Volume 1 and Volume 2)
• Συνέδριο με θέμα τις καινοτόμες μεθόδους στη Χειρουργική (Χίος 2019)
• και άλλες συνεργασίες

https://www.mdpi.com/2673-4389/1/3/13
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix6PWBo6f3AhWNgf0HHW76AOYQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fikee.lib.auth.gr%2Frecord%2F333560%2Ffiles%2FPikridas.pdf&usg=AOvVaw2fdWnY1HEfACGIxRD1Bmco
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6669192/
https://www.ihpba2022.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2673-4389%2F1%2F3%2F13%3Futm_campaign%3Dreleaseissue_liversutm_medium%253Demailutm_source%253Dreleaseissueutm_term%253Dtitlelink4%26fbclid%3DIwAR2Z0jYgfQQYoPVI3CY3ydfGF6kFvZS35Usszgz5zVPZkJAUUu8oXLTEGLQ&h=AT1yEJwxLFLAdRcT3lNiq_ero_cM4-JwT5OHvAPUVDkJhInezBISOUt7Cp0AAry-qfrJGFxHc8m0g--u8jMSRwC-tPxNC-9-E60IDC_8_dRdwOUBty7yprtXvTcgPco5DdAF&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1eZnixLbkJxaTvj6hZxqPbH_-y1Ag6aFWOxpZxlgtvKQn_2SQbx5h_fu8vvxnMa9EWE0CJHTJEPZhLB7S9OtchJmRMgCCGtAV5QkkcGcES90FHFVou06JcR-LBbzN1ow-GCRNx8HzmVFdhAM_hGwfMDjHyqGxXE3nNQw
https://www.youtube.com/watch?v=PbmoFpXQmIk
https://www.youtube.com/watch?v=K6AQNFObZ5g
https://www.voria.gr/article/montelo-3d-apikonisis-tou-ipatos-apo-omada-tou-apth-sozi-asthenis-me-karkino?fbclid=IwAR3wDsyD8R4fPFdA-AkXojv2TafslY1hSZUmZaXKzxK9f_WEHWYbJN3nOfc
https://www.ertnews.gr/eidiseis/epistimi/evzoia/ygeia/trisdiastates-ektyposeis-stin-ypiresia-tis-cheiroyrgikis/?fbclid=IwAR2-ltxSzfhJmcoABdg8aP5NqzvGIi3u4wEZq1MqFxmIdFA9FeaVFWV0suc
https://www.youtube.com/watch?v=FLVFfa_654g
https://www.facebook.com/101015964779875/videos/889580081982400
https://www.elsevier.com/books/3d-printing-applications-in-medicine-and-surgery/9780323661645
https://www.sciencedirect.com/book/9780323661935/3d-printing-applications-in-medicine-and-surgery-volume-2


Ευχαριστίες σε όλους τους 
συμμετέχοντες και συντελεστές του 

έργου!
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!
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