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Η τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία.

Τι θα δούμε:

➢ Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη;

➢ Η εφαρμογή της στο χώρο της υγείας

➢ Πλεονεκτήματα - οφέλη 

➢ Προβλήματα και κίνδυνοι.



Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη;

Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται στον κλάδο της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με τη σχεδίαση και την υλοποίηση 
υπολογιστικών συστημάτων που μιμούνται στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς τα οποία υπονοούν έστω και στοιχειώδη ευφυΐα: 
μάθηση, προσαρμοστικότητα, εξαγωγή συμπερασμάτων

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σημείο τομής μεταξύ πολλαπλών επιστημών όπως της πληροφορικής, της ψυχολογίας, της 
φιλοσοφίας, της νευρολογίας, της γλωσσολογίας και της επιστήμης μηχανικών, με στόχο τη σύνθεση ευφυούς συμπεριφοράς, με 
στοιχεία συλλογιστικής, μάθησης και προσαρμογής στο περιβάλλον, ενώ συνήθως εφαρμόζεται σε μηχανές ή υπολογιστές ειδικής 
κατασκευής.

         Η τεχνητή νοημοσύνη:

●  Διαιρείται στη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία επιχειρεί να εξομοιώσει την ανθρώπινη νοημοσύνη 
αλγοριθμικά χρησιμοποιώντας σύμβολα και λογικούς κανόνες υψηλού επιπέδου,

●  Και στην υποσυμβολική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία προσπαθεί να αναπαράγει την ανθρώπινη ευφυΐα 
χρησιμοποιώντας στοιχειώδη αριθμητικά μοντέλα που συνθέτουν επαγωγικά νοήμονες συμπεριφορές με τη 
διαδοχική αυτοοργάνωση απλούστερων δομικών συστατικών, προσομοιώνουν πραγματικές βιολογικές διαδικασίες 
όπως η εξέλιξη των ειδών και η λειτουργία του εγκεφάλου.



Η εφαρμογή της στον χώρο της υγείας

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλές εφαρμογές στο χώρο της υγείας. Η χρήση της μπορεί να 

διευκολύνει την καθημερινή γραφειοκρατική συνδιαλλαγή με τον ασθενή, τη διαχείριση δεδομένων 

υγείας και ιατρικών φακέλων, αλλά και τη διεξαγωγή ερευνών με βάση τα ιατρικά δεδομένα.



Τεχνητή νοημοσύνη και τηλεϊατρική

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται στην 
τηλεϊατρική, στην παροχή, δηλαδή, βοήθειας 
από εικονικούς νοσηλευτές που δεν κάνουν 
διάγνωση, αλλά παρέχουν συμβουλές, ώστε 
να καθησυχάζουν τους ασθενείς. Επίσης, 
εφαρμόζεται στη ρομποτικά υποβοηθούμενη 
χειρουργική, στην υποβοήθηση της ιατρικής 
διάγνωσης, στην ιατρική ανάλυση εικόνων, στη 
διαχείριση και πρόγνωση κινδύνου για την 
υγεία, όπως π.χ. στην αναγνώριση της 
αντοχής στα αντιβιοτικά, ή στην 
προειδοποίηση της σοβαρότητας της 
κατάστασης πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων.



Ρομποτική Χειρουργική – Τι είναι;

                               Πρόκειται για μετεξέλιξη της λαπαροσκοπικής και ενδοσκοπικής χειρουργικής, είναι ελάχιστα επεμβατική και ελάχιστα 
τραυματική και αφορά τη διαδικασία χειρουργικών επεμβάσεων με τη χρήση αυτοματισμών. Στη διαδικασία της ρομποτικής 
χειρουργικής, ο χειρουργός ουσιαστικά χειρίζεται μία κονσόλα Η/Υ και πραγματοποιεί την επέμβαση δίνοντας εντολές στους 
ρομποτικούς βραχίονες χειρουργούς μέσω joystick.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

● Είναι μια ελάχιστα επεμβατική και ελάχιστα τραυματική μέθοδος και εξασφαλίζει ελάχιστη απώλεια αίματος και λιγότερο πόνο.

● Μειώνει στο ελάχιστο την πιθανότητα επιπλοκών κατά τη διάρκεια της επέμβασης ή μετά το πέρας αυτής.

● Μειώνει το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο και εξασφαλίζει γενικά ταχύτερη ανάρρωση με καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.

● Επιτρέπει στο χειρουργό να κάνει κινήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια, εξαλείφοντας το φυσιολογικό τρέμουλο των χεριών και παρέχοντας 

πρωτοφανή χειρουργική δεξιότητα.

● Παρέχει στον χειρουργό μεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αφού βρίσκεται καθισμένος σε ένα προσεκτικά 

σχεδιασμένο και άνετο περιβάλλον κι έτσι κουράζεται λιγότερο και εκτελεί με μεγαλύτερη ακρίβεια και επιτυχία δύσκολες και 

πολύωρες επεμβάσεις.



Ω



Φάρμακα εμβόλια

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει συμβάλλει στις σύγχρονες εξελίξεις της Μοριακής Βιολογίας, σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη της Βιοπληροφορικής, έφεραν πραγματική επανάσταση στη 
δημιουργία νέων πρωτεϊνικών φαρμάκων, με εξειδικευμένη δράση (εμβόλια, ορμόνες, 
μονοκλωνικά αντισώματα κ.ά.).



Πλεονεκτήματα - οφέλη 

Η αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί 
να αποφέρει πολλά οφέλη, όπως 
καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, 
ασφαλέστερες και καθαρότερες 
μεταφορές, αποδοτικότερη μεταποίηση 
και φθηνότερη και περισσότερο βιώσιμη 
ενέργεια. Η προσέγγισή της στην 
τεχνητή νοημοσύνη θα ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στις εν λόγω 
τεχνολογίες προκειμένου να τις 
υιοθετήσουν, ενθαρρύνοντας 
παράλληλα την ανάπτυξή τους από τις 
επιχειρήσεις.

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DF-FCKCNq_Ck&sa=D&source=editors&ust=1623363377167000&usg=AOvVaw3a67arp_GOb67JBVjrgaYu


Προβλήματα-κίνδυνοι

Η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης είναι εντυπωσιακή, με σημαντικά οφέλη σε πολλά επίπεδα. Ωστόσο υπάρχουν σοβαρά 
ερωτήματα με πολιτικές, κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις. Η γενική ανησυχία επικεντρώνεται στην τεχνολογική ανεργία ενώ εξίσου 
μεγάλα ερωτήματα υπάρχουν σχετικά με τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, την  πρόσβαση στα δεδομένα και στη γνώση που 
παράγεται από την ανάλυση τους.



Προβλήματα-κίνδυνοι

Τα σενάρια δυστοπίας σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη βασίζονται στα ακόλουθα:

1. Πρόσβαση στα δεδομένα, στην γνώση, στην τεχνολογία

2. Δεν υπάρχει ιδιωτικότητα

3. Ασφάλεια συστημάτων 

4. Η τεχνολογική ανεργία είναι το αποτέλεσμα της αντικατάστασης ανθρώπινου δυναμικού από έξυπνα 

συστήματα. 

5. Υπευθυνότητα και δύσκολες Αποφάσεις



Κατακλείδα

Προφανώς, η τεχνητή νοημοσύνη δεν υποκαθιστά ούτε την ιατρική, ούτε τη νοσηλευτική, 
μπορεί, όμως, να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων, αποτελώντας μία 
συμπληρωματική τεχνολογία, που έχει στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας γιατρών, 
νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας στην εργασία τους και την παροχή σύγχρονων 
και αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.
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