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Felmerülő igények és a megvalósítás 

céljai

Bonctechnikai fejlesztés és 4D Anatomy tervezés együttes

megvalósítása

Egyéni hallgatói anatómiai tudás és bonctechnika fejlesztés

Online 4D anatomy.com-on keresztüli otthoni anatómiai felkészülés

lehetősége

A honlapon keresztüli tesztek és kisebb vizsgák alkalmazhatósága az

oktatásban és számonkérésben

Az online elérhetőségen keresztül bármilyen képzésben résztvevő

hallgató és oktató fejlesztésére alkalmas



Az orvosi egyetemek 

hallgatói létszámának 

drasztikus 

emelkedése….. 

Tömegképzés??? 

Minőségi képzés???

Több nyelvű képzés, modern 

módszerek és technika 

bevonása az anatómia 

oktatásába.



Mai modern tanulás

http://www.skatefins.com/tag/free-anatomy-and-physiology-tutorials/

http://standard.co-ordinate.ru/human-anatomy-atlas-pc/

Y és Z generáció 

figyelemfelkeltés ???



Western University of Health Sciences. Jeff Malet, WesternU
http://www.unionstation.org/cycleoflife/plastination.php

Modern anatómia oktatás

Plasztináció

Manualitás fejlesztése???



Virtuális szövettan után 

virtuális anatómia?

Kell e a képzendő orvostanhallgatóknak 

bonctermi gyakorlat, vagy a technika 

fejlődése háttérbe szorítja a manualitást????



4D anatomy használat a Debreceni 

Egyetemen

• A weboldalon történő rendszerhasználat követése is csak az elmúlt hónapban

megközelítőleg 600 hallgatót regisztrált, akik összfelhasználási időtartama több mint 48

óra volt.



4D anatómiai preparálás elektív kurzus 

létrehozása Magyar nyelvű képzés

Angol nyelvű képzés



Bonctermi traktus kialakítása, szkenner 

elhelyezése 

 Maximális létszám: 20 

hallgató

10 magyar nyelvű

10 nemzetközi oktatásban részt 

vevő angol nyelvű hallgató

Kiscsoportos képzés

1-2 hallgató/ 1 tutor

A 4D Anatomy szoftver segítségével rekonstruálhatók és 

interaktív 4 dimenziós modulokba illeszthetők a kiboncolt 

rétegek. Így a felhasználó térhatásban tudja mozgatni és 

rétegenként tudja tanulmányozni a kiboncolt tájékot.



Többszörös önfejlesztési lehetőség

• Standardizált preparátumokon képezhető és fejleszthető az

oktatásban résztvevő PhD hallgató, az oktatók továbbképzése is

megvalósítható.

• A hallgatók önmaguk boncolnak, a beszkennelt alkotás is felkerül

a honlap adatbázisába, mellyel fejlesztik és bővítik a tanulási

lehetőségeket.



Hogyan építsük be az oktatásba?

• A kurzus során a hallgatóknak egy adott

preparátum rétegenkénti boncolását

kell végrehajtania.

• Interaktív szimulációs modulként

jelenik meg, mely tetszés szerint

elforgatható, vizsgálható.

• A készített preparátum bárki számára

elérhetővé, tanulmányozhatóvá válik.



Hallgatói tevékenység

• Elméleti képzés

• Boncolási terv készítés. 

• Gyakorlati képzés

• Rétegről-rétegre kell boncolnia.

• A boncolás valamint a szkennelés

egy tutor folyamatos segítsége és 

felügyelete alatt zajlik. 

• Fenntarthatóság

• Egész félévre nyújt magas fokú 

képzést fejlődni vágyó oktatóknak, 

hallgatónak. 



Oktatási felhasználhatóság

• A megjelenő anatómiai tájék otthoni tanulásra is alkalmazható.

• Az annotált képek segítik a hallgatókat a vizsgákra való

felkészülésben.

• Vizsgamodulok is létrehozhatók, mellyel online gyorsan

tesztelhető a hallgató tudása.



Nemzetköziesítés

•A megjelenő anatómiai tájék otthoni tanulásra is alkalmazható, valamint

bármely más egyetemen elérhető.

•4D Anatomy disszekció szimulációs és anatómiai oktatási platformot a

világ számos nagy egyetemén használják.

•Ezen egyetemek listája a teljesség igénye nélkül: National University of

Singapore; King’s College London; Stanford University



• Az egyes orvostudományi területeken (sebészet, idegsebészet, patológia, 

ortopédia stb.) segítheti a szakorvosok felkészülését is.

Szélesebb körű alkalmazás, 

továbbképzés

https://aneskey.com/simulation-in-neurosurgery



Újszerűség

Új anatómiai szimulációs technika oktatási alkalmazása.

Nagyon aprólékos, részletekbe menő anatómiai boncolások rekonstruálása, miközben a

hallgató fejlesztheti a boncolási képességeit és elmélyítheti anatómiai tudását.

A hallgatók a preparátumok készítését tutori/oktatói felügyelettel végzik.

Mind az oktató, mind a hallgató fejlődik és az általuk létrehozott preparátum nemzetközi

porondon is elérhetővé válik.

Valamint az egyes orvostudományi területeken (sebészet, idegsebészet, patológia,

ortopédia stb.) segítheti a szakorvosok felkészülését is.



Hatások

• A kurzus végére a hallgató nevével együtt megjelenő, digitalizált rétegek

szerint boncolt preparátum jelenik meg.

• A hallgató/oktató, azaz a preparátor nevével fémjelezve jelenik meg a mű,

mely így egyfajta elismerésként, ajánlásként jelenik meg egy igen nívós

nemzetközi platformon is.

• Mindezzel nemcsak a hallgató és tutorának kiváló munkája jelenik meg

más egyetemeken, hanem a Debreceni Egyetem nevét is öregbíti munkája

egy elismert nemzetközi közösségben.



Köszönöm a figyelmet!!


