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• Σημαντική διείσδυση της τεχνολογίας στην ιατρική
(τεχνητά όργανα, διαγνωστικές συσκευές, μονάδες τηλεμετρίας, 
απεικονιστικά συστήματα ...)

• Επιστημονικο πεδίο το οποίο γεφυρώνει το χάσμα
ανάμεσα στις φυσικές επιστήμες και την ιατρική ΒΙΟЇΑΤΡΙΚΗ

Η Βιοϊατρική τεχνολογία ως σύνθεση επιστημονικών πεδίων





•Biomaterials = ανάπτυξη υλικών για αποκατάσταση ιστών, οργάνων
και λειτουργιών του σώματος (μαλακοί ιστοί, 
ορθοπεδικές προσθέσεις, βηματοδότες ... 

• Βιορομποτική
•Τηλεϊατρική (εφαρμογές τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής)
•Ηλεκτρονική υγεία (e-health)
•Ιατρική απεικόνιση (διάγνωση και υποστήριξη θεραπευτικών
διαδικασιών)

• Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (εκπαίδευση)

Πεδία που περιλαμβάνει η Βιοϊατρική τεχνολογία :

Πεδία στα οποία αναπτύσσονται εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

•Εμβιομηχανική

•Εμφυτεύσιμα συστήματα

•Διαγνωστικά συστήματα

•Φαρμακευτικές εφαρμογές

•Τηλεϊατρική, e-υγεία





• ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ μηχανική βιολογικών υλικών, σχεδιασμό οργάνων
μετρήσεων, βιοιατρική απεικόνιση, βιοσυμβατά υλικά

Η απαίτηση για κατασκευή μικροσκοπικών συστημάτων με σύνθετη λειτουργικότητα
αυξάνεται.
Oι ερευνητικές δραστηριότητες στο χώρο της Εμβιομηχανικής επικεντρώνονται :
• στην ελαχιστοποίηση του μεγέθους των ήδη υπαρχουσών συσκευών
• αύξηση της βιοσυμβατότητας
• αύξηση της λειτουργικότητας
• αύξηση της ακρίβειας
• μείωση χρόνου μέτρησης και ανάλυσης

Για την επίτευξη :

• Συστημάτων αυτόματης διάγνωσης και ανάλυσης
• Συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου του ασθενούς
• Αυτόματης και ευφυούς διαχείρισης και παροχής φαρμάκων
• Προσθετικής, τεχνητών οργάνων και συσκευών διέγερσης
• Συστημάτων μικροχειρουργικής



Κύριες τεχνολογίες στο χώρο της Βιοιατρικής: μίκρο και νάνο τεχνολογίες

Έτοιμα τα πρώτα μικροσκοπικά συστήματα τα οποία κινούνται στο

ανθρώπινο κυκλοφορικό σύστημα με στόχο την ίαση ασθενειών.

• νανοτεχνολογία : επισκευή γονιδίων
σύνθεση νανοσυστημάτων μέσω των οποίων ισχυρά
φάρμακα θα διοχετεύονται σε συγκεκριμένα κύτταρα. 

ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Παραδείγματα μικροτεχνολογιών που βρίσκονται σε εφαρμογή :

καρδιακοί βηματοδότες (πρώτο σύστημα 1960, 600.000 κάθε χρόνο)

- αξιοπιστία, λειτουργικότητα

- μικρό μέγεθος

- βιοσυμβατότητα (μεγάλο χρονικό διάστημα στον οργανισμό)

- αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας (μακρόχρονη σταθερότητα)                                             



Βοηθήματα ακοής
Διακρίνονται σε 4 κατηγορίες : BTE (behind the ear), ITE

(εμφυτεύματα) ITC (in the channel), CIC (completely in the channel) 

Σύγχρονα ακουστικά συστήματα : πλήρως προγραμματιζόμενα,

ρυθμιζόμενο επίπεδο ενίσχυσης και απόκρισης

συχνότητας

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
•Αισθητήρες πίεσης του αίματος (τεχνολογία σιλικόνης, <mm)

•Αισθητήρες γλυκόζης (κατάλληλη δόση ινσουλίνης, παρακολούθηση επιπέδου γλυκόζης στο

αίμα)

• διαγνωστική απεικόνιση - ακτινοδιαγνωστική

- τεχνικές υπερήχων

- ψηφιακή ακτινογραφία

- ενδοσκόπηση

- τομογραφία

- βιομαγνητισμός



Φαρμακευτικές εφαρμογές

• Ευφυή συστήματα παροχής φαρμάκων

(οι περισσότρες ουσίες κατανέμονται σε όλο το σώμα – μείωση αποτελεσματικότητας,

- κάψουλες με φάρμακο κατευθυνόμενες μέσω αισθητήρων, 

- αδρανή ανοσωματίδια που εμπεριέχουν μόρια φαρμάκου με σκοπό την απόθεσή τους

στο όργανο στόχο. 

• μηχανική αποκατάστασης (rehabilitation engineering)

- ανάπτυξη προσθετικών μελών

- έξυπνες αναπηρικές καρέκλες





• Ο όρος τηλεϊατρική, με την ευρύτερή του έννοια, αναφέρεται στην εφαρμογή
σύγχρονων τεχνολογιών των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, κυρίως
προς την κατεύθυνση της αμφίδρομης επικοινωνίας με μετάδοση ήχου και
εικόνας, με στόχο την παροχή ιατρικής φροντίδας, σε απομακρυσμένους ασθενείς, 
της τηλεμετρίας και της διακίνησης της ιατρικής γνώσης μεταξύ των ιατρικών
λειτουργών.

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ

Σταθμός
Ψηφιοποίησης

Επικονωνιακό
δίκτυο Τηλεϊατρικός σταθμός

υποστήριξης

Σταθμός Α

Σταθμός ΒΙατρική Συσκευή



Διακρίνουμε δυο ειδών υπηρεσίες τηλεϊατρικής:

•Τις πραγματικού χρόνου ή διαδραστικές εφαρμογές video-διάσκεψης.

•Τις εφαρμογές store-and-forward οι οποίες αποτελούν μια χρονικά
μετατοπισμένη επικοινωνία ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη.

• Οι διαδραστικές εφαρμογές τηλεϊατρικής χρησιμοποιούνται συχνά
για την εξέταση και εξαγωγή γνωμάτευσης από έναν κλινικό γιατρό σε
σχέση με κάποιον ασθενή που βρίσκεται σε απομακρυσμένο σημείο
(διαδραστική τηλεόραση). 

• Καθένας από τους εμπλεκόμενους κόμβους είναι εξοπλισμένος με
οθόνη προβολής εικόνας video καθώς και με video κάμερα η οποία
συλλέγει και προωθεί προς αποστολή μέσω του χρησιμοποιούμενου
τηλεπικοινωνιακού δικτύου, εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο. 



•Οι εφαρμογές store-and-forward αξιοποιούν το ιατρικό ιστορικό του
ασθενούς και συνδυάζοντας δεδομένα εικόνας, ήχου και video παρέχουν τη
δυνατότητα αξιολόγησης της κατάστασης του ασθενούς σε μη πραγματικό
χρόνο, όπου δεν κρίνεται αναγκαία ή δεν υπάρχει η δυνατότητα για διάγνωση
σε πραγματικό χρόνο. 
Ως παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση που το καρδιογράφημα ενός
ασθενούς μαζί με άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με τη
φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιείται ή το ιατρικό ιστορικό του
ασθενούς, αποστέλλονται σε κάποιον καρδιολόγο για αξιολόγηση και
γνωμάτευση.

Γενικά οι εφαρμογές store-and-forward είναι πιο εύκολο να τρέξουν πάνω
από το Διαδίκτυο, προκειμένου για τη μεταφορά δεδομένων, 

ενώ οι διαδραστικές, πραγματικού χρόνου εφαρμογές τηλεϊατρικής, λόγω του
όγκου των δεδομένων και των απαιτήσεων σε ταχύτητα και αξιοπιστία, καθιστούν
απαραίτητη τη χρήση εξειδικευμένων και αποκλειστικών
τηλεπικοινωνιακών πόρων.



• Η ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών τηλεϊατρικής στηρίζεται σε
δυο οικογένειες διεθνών προτύπων.

• Η οικογένεια προτύπων Η.320 που αφορούν στην τηλεδιάσκεψη καθορίζει την
ταυτόχρονη μεταφορά ήχου (G.700) video (Η.261) και δεδομένων (Τ.120) 
παρέχοντας ρυθμούς μετάδοσης από 56kbps μέχρι 1.92Mbps. 

• Η αυτόματη διαπραγμάτευση μεταξύ των εμπλεκομένων τηλεπικοινωνιακών κόμβων
με χρήση των προτύπων Η.221 και Η.242 επιτρέπει τη δυναμική ανάθεση των
πόρων σε κανάλια ήχου ή video, λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν τις πολυμεσικές
δυνατότητες του κάθε κόμβου, αφετέρου το διαθέσιμο εύρος ζώνης.

• Τέλος η συμβατότητα με το πρότυπο Η.320 εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα
ανάμεσα στα διάφορα συστήματα τηλεδιάσκεψης. Το εν λόγω πρότυπο έχει
σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με ρυθμούς μετάδοσης διαθέσιμους από το
τηλεπικοινωνιακό σύστημα ISDN.



Η δεύτερη οικογένεια προτύπων αφορά στη ρύθμιση της
ηλεκτρονικής διακίνησης της ιατρικής πληροφορίας. 

Κύριος εκφραστής αυτής της ομάδας προτύπων είναι το ΗL7
(Health Level Seven), προϊόν της συνεργασίας εκπροσώπων
του ιατρικού χώρου με ειδικούς των τεχνολογιών της
επικοινωνίας. 
Το εν λόγω πρότυπο περιλαμβάνει δομές για την διακίνηση
κλινικών παραγγελιών, λογιστικών δεδομένων, δημογραφικών
στοιχείων του ασθενούς κ.α. 

Ένα άλλο πρότυπο αυτής της ομάδας είναι το DICOM (Digital 
Imaging and Communication in Medicine) το οποίο καθορίζει τη
μορφή των δεδομένων τα οποία εξάγονται από απεικονιστικά
μηχανήματα καθώς και ρουτίνες επεξεργασίας που μπορούν να
εφαρμοστούν στις παραγόμενες εικόνες. 
Καθορίζει επιπλέον τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να
διακινηθούν μηνύματα που σχετίζονται με την πληροφορία και
τις μεθόδους επεξεργασίας της.
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•ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Γνωστικά πεδία της ΒΙΟÏΑΤΡΙΚΗΣ τεχνολογίας

ΒΙΟÏΑΤΡΙΚΗ τεχνολογία
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