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 Η Ναλνηερλνινγία είλαη έλαο αλαδπόκελνο ηνκέαο πνπ 
βξίζθεη εθαξκνγέο ζηελ Ιαηξηθή θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
πξνεγκέλε ζεξαπεία θαη δηάγλσζε. 

 Σηα επόκελα 10 ρξόληα πξνβιέπεηαη λα εληζρύζεη ηδηαίηεξα 
ηελ δηάγλσζε θαη ζεξαπεία πνιιώλ αζζελεηώλ όπσο ν 
θαξθίλνο, αιιά θαη άιινπο πνηθίινπο θιάδνπο. 

 Εηδηθά ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο, ε λαλνηερλνινγία 
πξνβιέπεηαη λα εληζρύζεη επαλαζηαηηθέο κεζόδνπο πνπ ζα 
θαζηζηνύλ δπλαηή ηελ δηάγλσζε ζε πνιύ πξώηκα ζηάδηα ησλ 
λόζσλ, αιιά θαη ζηελ ζεξαπεία ηνπο κε δξαζηηθέο πξαθηηθέο 
θαη νπζίεο πνπ ζα θαηαπνιεκνύλ επθνιόηεξα θαη 
γξεγνξόηεξα ην πξόβιεκα. Παξάιιεια, ε κεγάιε αληνρή 
θαη ε ειαθξόηεξε ζύλζεζε ησλ πιηθώλ πνπ παξάγνληαη κε 
ηε λαλνηερλνινγία, νδεγνύλ ζε πην πξαθηηθά κνζρεύκαηα. 



 Η εμαηνκηθεπκέλε ηαηξηθή είλαη έλα λέν κνληέιν ζηελ 
ηαηξηθή θαη δηαθέξεη από ηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή, ε νπνία 
εθαξκόδεη ηελ ίδηα ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζε όινπο ηνπο 
αζζελείο πνπ πάζρνπλ από ηελ ίδηα αζζέλεηα, αλεμάξηεηα 
από ηηο ηδηαίηεξεο δηαθνξέο ζην γελεηηθό ηνπο πξνθίι.  

 Η πξνζέγγηζε ηεο εμαηνκηθεπκέλεο ηαηξηθήο ηνπνζεηεί ηνλ 
αζζελή ζην θέληξν ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 
αλαπηύζζνληαο ζηνρεπόκελεο δηαγλσζηηθέο, ζεξαπεπηηθέο 
θαη πξνιεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ιακβάλνπλ ππόςε ηηο 
δηαθνξέο ζην γελεηηθό πξνθίι, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηξόπν 
δσήο ησλ αζζελώλ. 

 Σηνρεύεη ζηελ έγθπξε δηάγλσζε, πξόιεςε θαη ζεξαπεία 
ζνβαξώλ αζζελεηώλ, όπσο ν θαξθίλνο, νη λεπξνεθθπιηζηηθέο 
θαη νη θαξδηνινγηθέο παζήζεηο. 

 



 Τν πξώην δηαδξαζηηθό ηειεταηξηθό ζύζηεκα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1989 από 

ηελ εηαηξεία MedPhone. 

 Η ηειεταηξηθή είλαη έλα ρξήζηκν θαη απνδνηηθό εξγαιείν γηα αλζξώπνπο πνπ 

δνπλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, γηαηί κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζ΄ έλα 

κεγάιν εύξνο από ππεξεζίεο πγείαο θαη πεξίζαιςεο. 

  Με ηελ ηειεταηξηθή επηηπγράλεηαη  ε κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο θαη  όρη 

ηνπ αζζελή. 

 Σπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο γεσγξαθηθήο θαη θπζηθήο απνκόλσζεο 

αζζελώλ (απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, ειηθησκέλνη θαη αλάπεξνη). 

 Δηεπθνιύλεη θαη αλαβαζκίδεη ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ. 

 Είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη λνζειεία ζην ζπίηη 

θαη ε απνκάθξπλζε ηνπο από απηό ελδέρεηαη λα έρεη θηλδύλνπο.  

 Μπνξεί λα ζώζεη πνιιέο δσέο αθόκα θαη από ην ηειέθσλν, ζε επείγνληα 

πεξηζηαηηθά, πνπ ν ρξόλνο είλαη πνιύηηκνο 

 Ωζηόζν ηίζεηαη ην ζέκα ηεο πξνζσπηθήο επαθήο ηνπ ηαηξνύ κε ηνλ 

αζζελή πνπ δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από ηα ειεθηξνληθά κέζα. 

 

 



 Τν mobile MIM είλαη κηα εθαξκνγή 

απεηθόληζεο γηα ipad, iphones θαη ipod. Με απηή 

νη γηαηξνί κπνξνύλ λα εξγάδνληαη ρσξίο λα 

είλαη ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο. 

 Η εηαηξεία Genomics Everist έρεη αλαπηύμεη κία 

ζπζθεπή κε ην όλνκα CardioDefender. Είλαη κηα 

ζπζθεπή ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο πνπ καδί κε 

έλα smartphone ή tablet κπνξεί ειέγμεη ηνλ 

ξπζκό ηεο θαξδίαο εθηόο λνζνθνκείνπ. 

Απνηειείηαη από έλα ινπξάθη πνπ ηνπνζεηείηαη 

ζηνλ θαξπό ηνπ ρεξηνύ θαη ζηέιλεη ηα ζηνηρεία ζε 

smartphone πνπ πεξηέρνπλ ηελ εθαξκνγή πνπ 

ειέγρεη θαη απνζεθεύεη ηα ζηνηρεία απηά. Σε 

πεξίπησζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο ε εθαξκνγή 

πξνεηδνπνηεί θαη αζζελή θαη γηαηξό. 

CardioDefender 

Mobile MIM on the App Store 



 Μία εηαηξία θηλεηήο ηειεθσλίαο έθαλε έλα πξόγξακκα Τειεταηξηθήο κε ην 
νπνίν νη θάηνηθνη ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη 
ην πεξηθεξεηαθό θέληξν πγείαο, θαη λα πξαγκαηνπνηνύλ δσξεάλ βαζηθέο 
εμεηάζεηο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, όπσο γηα παξάδεηγκα θαξδηνγξάθεκα θαη 
ζπηξνκέηξεζε.   

 Ιδηαίηεξα ζεκαληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη θαζώο ν εμνπιηζκόο είλαη θνξεηόο, 
ν ηαηξόο κπνξεί λα δηελεξγήζεη ηηο εμεηάζεηο ζην πεξηθεξεηαθό ηαηξείν ή ζηελ 
νηθεία ηνπ αζζελή ηνπ κε ηελ ίδηα επθνιία, ή όπσο ήδε γίλεηαη κε ηνλ ίδην 
εμνπιηζκό κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ηνπηθνύ 
ηαηξείνπ ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα. 

 Τν Πξόγξακκα Τειεταηξηθήο ζηεξίδεη ηνπο αγξνηηθνύο ηαηξνύο, ελώ πξνάγεη 
ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή. Σπκβάιιεη ζηελ πξόιεςε αζζελεηώλ κέζα από ηελ 
έγθαηξε δηάγλσζή ηνπο θαη παξάιιεια θαιύπηεη ηνπο αζζελείο κε ρξόληεο 
παζήζεηο, θαζώο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζπζηεκαηηθνύ ειέγρνπ ηεο 
θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο, ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο. 

 Μόλν ην 2018 έρεη σθειήζεη πεξηζζόηεξνπο από 784.000 πνιίηεο. 

 Τν Πξόγξακκα απηό πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Ιαηξηθό Κέληξν Αζελώλ 
θαη ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο 
θαη Αηγαίνπ.  
 



 Η ξνκπνηηθή ηαηξηθή δελ είλαη απιά ην κέιινλ, αιιά 
ην παξόλ ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

 Η ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή είλαη εμέιημε ηεο 
ελδνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο. Είλαη κηα ειάρηζηα 
επεκβαηηθή θαη ειάρηζηα ηξαπκαηηθή ρεηξνπξγηθή 
κέζνδνο πνπ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ρεηξνπξγνύ 
εμαηξεηηθά ιεπηά θαη εύθακπηα εξγαιεία πνπ εθηεινύλ 
ηηο ρεηξνπξγηθέο θηλήζεηο κε πξσηνπνξηαθή αθξίβεηα, 
κέζα από κηθξνζθνπηθέο ηνκέο ζην δέξκα ηνπ 
αζζελνύο. 

 Φξεζηκνπνηείηαη ζηελ Νεπξνρεηξνπξγηθή, ηελ 
Καξδηνρεηξνπξγηθή, ηελ νξζνπεδηθή ρεηξνπξγηθή, ηελ 
γεληθή ρεηξνπξγηθή θαη ηελ νπξνινγηθή ρεηξνπξγηθή. 

 

 



Ρομποτική 

 Η ρξήζε ηεο ξνκπνηηθήο ηερλνινγίαο ζηελ ηαηξηθή θαη 
λνζειεπηηθή πξαθηηθή απνηειεί κία θαηλνηνκία-
πξόθιεζε ηνπ 21νπ αηώλα. Η ηαρύηεηα ησλ εμειίμεσλ 
ζήκεξα απαηηεί δηαξθή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ 
λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. Πξέπεη νη λνζειεπηέο λα 
έρνπλ πίζηε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηδηαίηεξα ζηε 
δπλαηόηεηα πνπ ηνπο δίλνπλ, έηζη ώζηε λα παξέρνπλ 
λνζειεπηηθή θξνληίδα πςειήο πνηόηεηαο. Παξόια απηά, 
νη λνζειεπηέο δελ πξέπεη λα επηηξέςνπλ ζηελ ηερλνινγία 
λα ηνπο απνκαθξύλεη από ηνπο αζζελείο ηνπο. Αλ ην 
επηηξέςνπλ ζα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλα βήκα 
πίζσ. Καλέλα ινγηζκηθό θαη θαλέλα απηνκαηνπνηεκέλν 
ζύζηεκα δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ αλζξώπηλε 
θξίζε. Ούηε θαη κπνξεί λα είλαη ηόζν απνηειεζκαηηθό 
όζν ην αλζξώπηλν άγγηγκα. 



 Πλεονεκτήματα ρομποτικής 

 Μεγαιύηεξε αθξίβεηα, ζηαζεξόηεηα θαη ιεπηνκέξεηα ζηηο 
θηλήζεηο, ιόγσ ηεο κεγέζπλζεο ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ 

 Αζθαιέζηεξε πξνζέγγηζε κε πξνζβάζηκσλ, έσο ζήκεξα, 
ζεκείσλ 

 Μηθξόηεξε δηάξθεηα αλαηζζεζίαο 

 Μεησκέλνο θίλδπλνο κόιπλζεο θαη απώιεηαο αίκαηνο  

 Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ 

 Σεκαληηθή κείσζε ηεο πεξηόδνπ λνζειείαο 

 Γξήγνξε αλάξξσζε θαη επάλνδνο ζηηο θαζεκεξηλέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

 Απόιπηε απεηθόληζε ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ, δειαδή 
ηξηζδηάζηαηε, κεγεζπκέλε θαη ζηαζεξή εηθόλα. Ελδεηθηηθά 
ηα αγγεία ή λεύξα κε  κέγεζνο ρηιηνζηώλ εκθαλίδνληαη ζην 
κέγεζνο ελόο κνιπβηνύ 



 

Τν ρεηξνπξγηθό ζύζηεκα daVinci είλαη ην πξώην ζύζηεκα ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο πνπ 

εγθξίζεθε από ηνλ Ακεξηθαληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ θαη Υιηθώλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επεκβάζεσλ. Απνηειείηαη από ηελ θνλζόια ηνπ ρεηξνπξγνύ, έρνληαο ζηελ 

νζόλε κπξνζηά ηνπ κηα κεγεζπζκέλε θαη ηξηζδηάζηαηε εηθόλα ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ, 

θηλεί ηνπο εηδηθνύο κνρινύο πνπ δίλνπλ εληνιή ζηνπο ρεηξνπξγηθνύο βξαρίνλεο ηνπ ξνκπόη. 

Ο ζρεδηαζκόο ηνπ daVinci μεθίλεζε ην 1995 θαη από ην 2000 κέρξη ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε πεξηζζόηεξα από 800 λνζνθνκεία παγθνζκίσο, ελώ ε ρξήζε ηνπ εμαπιώλεηαη κε 

ηαρύηαηνπο ξπζκνύο ηα ηειεπηαία ρξόληα, εμαηηίαο ησλ ζεκαληηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ. 

Τν ζύζηεκα κπνξεί λα ιπγίζεη θαη λα πεξηζηξέςεη ηα εξγαιεία απηά κε ηξόπνπο πνπ είλαη 

αδύλαην λα εθηειέζεη ην αλζξώπηλν ρέξη θαη έηζη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα πην 

αθξηβή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε βαζηά κέζα ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο. 

Σεκαληηθό επίηεπγκα ζην πεδίν ηεο ηαηξηθήο ξνκπνηηθήο πέηπραλ επηζηήκνλεο ζηηο 

ΗΠΑ, κε επηθεθαιήο έλαλ Έιιελα εξεπλεηή ηεο Δηαζπνξάο, πινπνηώληαο ην 

αληίζηνηρν ελόο απηόλνκνπ απηνθηλήηνπ ζην ρώξν ηεο ρεηξνπξγηθήο. Οη εξεπλεηέο γηα 

πξώηε θνξά αλέπηπμαλ θαη δνθίκαζαλ κε επηηπρία ζε κεγάια δσληαλά πεηξακαηόδσα 

(ρνίξνπο) έλα “έμππλν” ξνκπνηηθό θαζεηήξα, πνπ πξαγκαηνπνηεί θαξδηνρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο θαζνδεγνύκελνο απηόλνκα από ην άγγηγκα ηνπ ζηνλ ηζηό ηεο θαξδηάο. 
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