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ολοκληρωμένα δίκτυα υπηρεσιών υγείας

προϋποθέσεις:

 εξειδικευμένα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα

 ενιαίος ηλεκτρονικός φάκελος υγείας

 αυτοματοποίηση διαδικασιών

 τηλεματικές υπηρεσίες υγείας

στόχος:

η ‘συνέχεια’ στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

(ως προς το χρόνο, τον τόπο, το ανθρώπινο δυναμικό, κλπ) 

ώστε να αντικατοπτρίζεται και να ενισχύεται η συνέχεια του 

περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών υγείας 
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το διαδίκτυο ως μέσο ολοκλήρωσης 

 παγκόσμιο – διαθέσιμο 
συνεχώς, (σχεδόν) παντού, 
(σχεδόν) δωρεάν

 επικοινωνία με βάση απλή, 
γνωστή σε όλους, ανοιχτή 
τεχνολογία 

 με πληθώρα εφαρμογών & 
υπηρεσιών που συνεχώς 
αυξάνουν και εμπλουτίζονται

παγκόσμιο σύνολο από εκατομμύρια δίκτυα 

υπολογιστών που επικοινωνούν με συγκεκριμένους 

κανόνες ηλεκτρονικής επικοινωνίας



υπηρεσίες διαδικτύου

 υπηρεσίες επικοινωνίας 

e-mail, newsgroups, instant messaging, IP telephony,... 

 υπηρεσίες πληροφόρησης 

παγκόσμιος ιστός (web), ραδιοφωνία – τηλεόραση, ... 

 υπηρεσίες πρόσβασης σε εξειδικευμένα υπολογιστικά προγράμματα 

και συστήματα μέσω του web (web-based access)

 προγραμματιστικές υπηρεσίες συνεργασίας και ολοκλήρωσης 

λογισμικού (web services)

 υπηρεσίες συνεργασίας και συμμετοχής ανθρώπων 

(και προγραμμάτων)  web 2.0
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εξέλιξη στο διαδίκτυο

σύνδεση παρουσίαση πρόσβαση διαλειτουργικότητα
συμμετοχή
συνεργασία 

βασική
επικοινωνία

πληροφόρηση

πρόσβαση
σε υπηρεσίες

συμμετοχικά, 
συνεργατικά 
δίκτυα υπηρεσιών
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αναδυόμενο νέο παράδειγμα

web 2.0

νέο παράδειγμα χρήσης και αλληλεπίδρασης στο web

 ίδια βασική τεχνολογία (+ προσθήκες) 

 νέες εφαρμογές που δημιουργούν νέες αναδυόμενες 

συμπεριφορές:

 ευκολία και αμεσότητα στη δημοσίευση πληροφορίας

 εξατομίκευση

 συμμετοχή όλων

 δυναμική αμφίδρομη επικοινωνία

 συνεργασία

 δικτύωση σε κοινωνικά σύνολα.... 



Web 2.0 

εφαρμογές και υπηρεσίες

 wiki

 blog

 mash-ups

 feeds

 peer-to-peer sharing sites

 collaborative tools, π.χ. για συγγραφή κειμένων, κλπ

 social networking sites

 virtual worlds

 …



διείσδυση διαδικτύου στην ιατρική

μεγάλη !!!

 80 % γενικοί γιατροί χρησιμοποιούν υπολογιστή στο ιατρείο 
(μ.ο. Ε.Ε. 2000)

 77% γενικοί γιατροί χρησιμοποιούν Διαδίκτυο στο ιατρείο 
(μ.ο. Ε.Ε. 2000)

 PubMed: άρθρα που ανακαλούνται με τη λέξη ‘Internet’

 16.089 άρθρα στις 26-10-2003

 20.005 άρθρα στις 30-12-2004

 23.633 άρθρα στις 20-01-2006

 30.256 άρθρα στις 28-09-2007

 41.089 άρθρα σήμερα
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υπηρεσίες για την υγεία στο διαδίκτυο 

ιατρική πράξη:

 διάγνωση

 συμβούλιο

 σχεδιασμός θεραπείας

 παρακολούθηση ασθενούς

 πρόληψη & ενημέρωση

διοίκηση & οργάνωση:

 αυτοματοποίηση

 οργάνωση προγράμματος

 ανακοινώσεις

 συντονισμός φορέων

ιατρική εκπαίδευση:

 πρόσβαση σε γνώση

 ανταλλαγή απόψεων

 συνεχιζόμενη ενημέρωση

 υποστήριξη έρευνας

 ενημέρωση πολίτη

οικονομική διαχείριση:

 προμήθειες υλικού

 δημοπρασίες

 οικονομικές πράξεις μεταξύ 
φορέων



η πιο σημαντική συμβολή 

γενικά:

άμεση ολοκλήρωση εφαρμογών πληροφορικής και 

τηλεματικής σε μια ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα

ειδικότερα:

 ανθρωποκεντρική φροντίδα και παροχή 

υπηρεσιών υγείας στον πολίτη στο χώρο 

διαβίωσής του

 προαγωγή της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης 

σε θέματα ιατρικής και υγείας  
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1ο παράδειγμα: υπηρεσία ΠΕΡΚΑ στο ΔΠΘ

υποστήριξη και διαχείριση του ασθενή με χρόνια νεφρική νόσο και 

ανεπάρκεια στο χώρο διαβίωσής του με επικοινωνία και 

τηλεμετρία δεδομένων μέσω διαδικτύου

αρχική χρηματοδότηση από το ανταγωνιστικό έργο:

 “ΠΕΡΚΑ: Κατ΄Οίκον Υποστήριξη Περιτοναϊκής Κάθαρσης”

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΓΓΕΤ & ΕΕ

ΔΠΘ και 2 εταιρίες πληροφορικής 

 ΕΥ: Β. Βαργεμέζης, Καθηγητής Νεφρολογίας, ΔΠΘ

 διάρκεια: 2006-2008

 προϋπολογισμός: 640.000€



(ιατρικές 
συσκευές)

μονάδα ασθενή στο 
χώρο διαβίωσης

Web Service
συλλογής 
δεδομένων

Internet

δεδομένα 
ασθενή

διαχειριστικά 
δεδομένα

κεντρικό σύστημα τηλεμετρίας

τηλεμετρία δεδομένων

XML/SOAP

ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό

διαδικτυακή 
πύλη υπηρεσίας

ΠΕΡΚΑ



μονάδα ασθενή 
(touch screen netPC)



η διαδικτυακή πύλη 



https://perka.portal.gr



https://perka.portal.gr



https://perka.portal.gr
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η υπηρεσία ΠΕΡΚΑ σήμερα

Μάιος 2008 

ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης σε ελεγχόμενο περιβάλλον

Δεκέμβριος 2008 – Δεκέμβριος 2009

εφαρμογή ως κλινικό ερευνητικό πρωτόκολλο στο 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 

 9 ασθενείς σε κατ’ οίκον περιτοναϊκή κάθαρση 

(σταδιακά ο αριθμός αυξάνεται)

 ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση αξιολόγησης

2009 - ...

 ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραγόντων 

 εφαρμογή σε άλλες ομάδες νεφροπαθών και άλλα κέντρα
20



2ο παράδειγμα: 

ξαναχρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό 

με δεδομένα τον απαιτούμενο κόπο για τη δημιουργία 

εξειδικευμένου, state-of-the-art 

εκπαιδευτικού περιεχομένου στην ιατρική εκπαίδευση είναι 

επιτακτική ανάγκη το υλικό αυτό να μπορεί να

 εμπλουτιστεί

 αναπροσαρμοστεί

 ξαναχρησιμοποιηθεί 

Ε. Καλδούδη - ΔΠΘ5ο ΕΣΔΥ - 2009 21

αναζήτηση και ανταλλαγή 
μέσω διαδικτύου

(Eυρωπαϊκό δίκτυο 
βέλτιστων πρακτικών:

mEducator)



εκπαιδευτικό υλικό στην ιατρική εκπαίδευση

 συμβατικό υλικό

 βιβλία, παρουσιάσεις, σημειώσεις, ερωτήσεις αξιολόγησης,
εργαστηριακές ασκήσεις, επιστημονικός τύπος, γραφικά, εικόνες, 
βίντεο, …

 ειδικό υλικό που συναντάται μόνο στην ιατρική εκπαίδευση

 διδακτικά αρχεία/περιστατικά, εικονικοί ασθενείς, άτλαντες 
ανατομίας, evidence based medicine forms, objective standard 
clinical examinations, … 

 ‘εναλλακτικό’ υλικό

 που αναφέρεται μεθόδους ενεργού μάθησης και σε νέες 
τεχνολογίες: διδακτικά προβλήματα, wikis, blogs, web traces, …

 υλικό που παράγεται από τους εκπαιδευόμενους

 και αντικατοπτρίζει αλληλεπίδραση με και ανάδραση στην 
εκπαιδευτική διαδικασία

22



Αναμόρφωση ΠΠΣ στο ΔΠΘ

 τίτλος: Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

 πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Πράξεις ΕΚΤ για Αναμόρφωση 

Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και ΕΤΠΑ, ΕΕ

 προϋπολογισμός: 341.000 € (+58.000 €)

 διάρκεια: 2003-2008

 ΕΥ: Β. Βαργεμέζης
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Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ: http://eclass.duth.gr/

ηλεκτρονικός μαυροπίνακας   

56 προπτυχιακά 
μαθήματα 

2 μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών

> 20 μεταπτυχιακά 
μαθήματα, σεμινάρια, 
διδακτικά 
προβλήματα, κλπLearning Management System

(LMS) 
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IntraMEDnet

 τίτλος: IntraMEDnet: A Mediterranean Research and Higher 

Education Intranet in Medical and Biological Sciences

 πρόγραμμα: INTERREG III B ARCHIMED, EU Community 

Initiative, Co-financing by European Regional Development 

Fund (ERDF)

 προϋπολογισμός: 1.200.000 €

 διάρκεια: 2006-2008 

 κοινοπραξία: 6 φορείς από 3 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης

 συντονιστής: University of Cyprus

 ΕΥ για το ΔΠΘ: E. Kαλδούδη  - για το ΑΠΘ: Π. Μπαμίδης 25



η ιδέα του IntraMEDnet

 κάθε Ιατρική Σχολή αναπτύσσει αυτόνομα, 
εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα σε 
επιστημονικά θέματα αιχμής 

 κάθε Ιατρική Σχολή δημοσιεύει τα δικά της 
εκπαιδευτικά αντικείμενα στο δικό της LMS
και δίνει πρόσβαση σε εκπαιδευτές 
από άλλους φορείς

 εκπαιδευτές από άλλους φορείς διαλέγουν 
εκπαιδευτικά αντικείμενα 
και τα ενσωματώνουν στο δικό τους μάθημα 
μέσα από το δικό τους LMS 

detailed 
module 
info

complex 
educational 

module

web-based 
LMS
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ΔΠΘ

Παν. Κύπρου
ΑΠΘ

Παν. Νάπολης

Παν. Πάτρας

μεμονωμένες συλλογές 
περιεχομένου και 

‘χειροκίνητη’  αναζήτηση & 
ανάκληση περιεχομένου

27
IntraMEDnet



IntraMEDnet goes … Wide(MEDnet)

 τίτλος έργου: WideMEDnet: A Mediterranean network for 

Higher and Continuing Medical Education Resources

 πρόγραμμα: INTERREG III B ARCHIMED, EU Community 

Initiative, Co-financing by European Regional Development 

Fund (ERDF)

 προϋπολογισμός: 481.000 €

 διάρκεια: 2008 

 κοινοπραξία: 7 φορείς από 3 χώρες EΕ

 συντονιστής: Παν. Κύπρου, 

 συμμετοχή: ΑΠΘ, Παν. Πάτρας, ΔΠΘ,
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Παν. ΝάποληςΔΠΘ

ΑΠΘ
Παν. 

Πάτρας

Παν. Κύπρου

πρώτη προσπάθεια για 

αυτοματοποίηση ανταλλαγής

μέσω moodle networks

WideMEDnet

moodle

moodle moodle

moodlemoodle



WideMEDnet

ωστόσο...

 η προσέγγιση δεν γενικεύεται εύκολα μια και 

 όλοι οι φορείς πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο LMS

(moodle - ένα από δεκάδες παρόμοια συστήματα 

διαδικτυακής υποστήριξης εκπαιδευτικής διαδικασίας)

 απαιτείται συμφωνία και υποστήριξη σε επίπεδο τεχνικής 

διαχείρισης των φορέων

 οι μηχανισμοί αναζήτησης δεν είναι επαρκείς, μια και 

βασίζονται σε συγκεκριμένο περιβάλλον (moodle) που έχει 

στόχο κυρίως την οργάνωση μαθήματος και όχι ανταλλαγή 

υλικού
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Intra(Wide)MEDnet προχωρά παραπέρα… 

 τίτλος: mEducator
Multi-type Content Repurposing and Sharing in Medical 
Education (Best Practice Network)

 πρόγραμμα: eContentplus 2009, Digital Content & Cognitive 
Systems, Information Society and Media, Directorate-General, 
European Commission

 προϋπολογισμός: 4.500.000 €

 διάρκεια: 2009-2012 

 κοινοπραξία: 14 φορείς από 9 χώρες EΕ

 συντονιστής: ΑΠΘ – Π. Μπαμίδης  

 ΕΥ για το ΔΠΘ: E. Kαλδούδη 
31



mEducator

ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων για την αυτοματοποιημένη 

ανταλλαγή εκπαιδευτικού περιεχομένου με βάση πρωτοπόρες 

τεχνολογίες web 2.0/3.0

όπου ο χρήστης 

δεν ασχολείται με την 

τεχνολογία, αλλά 

εύκολα και απλά

και στοχευμένα

ανταλλάσσει 

περιεχόμενο

στο νέο συμμετοχικό διαδίκτυο

federated 

architecture
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ένας παραλληλισμός

αναζήτηση πληροφορίας – βιβλιογραφίας

(1) συμβατικά: 

ειδικός (βιβλιοθηκάριος) 

συμβουλεύει και καθοδηγεί 

την αναζήτηση 

h
ttp://w

w
w
.a

ts.soton.a
c.uk

/m
a
ilsh

ots/m
a
ilsh

otjpe
gs/se

a
rch

lib
a
clia
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.gif
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ένας παραλληλισμός

αναζήτηση πληροφορίας – βιβλιογραφίας

(2) επανάσταση του web: πρώτη προσέγγιση με 

υποστήριξη της εκπαίδευσης μέσω δικτυωμένων LMS

ο κάθε ενδιαφερόμενος 
ψάχνει μόνος του 

 ο ειδικός απομακρύνεται 

 ο ενδιαφερόμενος αυτονομείται, 
εξασκείται, μαθαίνει να αξιολογεί 
και να συνθέτει

προβλήματα: 
υπερ-πληροφόρηση και (συχνά) αναξιοπιστία
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ένας παραλληλισμός

αναζήτηση πληροφορίας – βιβλιογραφίας

(3) ανατροπή του web 2.0: η προσέγγιση του mEducator

ο ενδιαφερόμενος ψάχνει μόνος του μεν, 

αλλά μέσα σε μια παγκόσμια ‘παρέα’ ή κοινότητα ομοίων του 

 βασίζεται στην εμπειρία της κοινότητας 

 βασίζεται στη συλλογική και δυναμική οργάνωση και 

αξιολόγηση της πληροφορίας όπως αυτή δημιουργείται συνεχώς 

μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών της κοινότητας με την 

πληροφορία
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διαδίκτυο και υγεία

 προς ένα ‘αναδυόμενο, συλλογικό δάσκαλο’

η σύνθετη αλληλεπίδραση ατόμων και εκπαιδευτικού 

περιεχομένου στο νέο συμμετοχικό διαδίκτυο

μπορεί τελικά να δημιουργήσει, να ισοδυναμεί με έναν 

αναδυόμενο, συλλογικό δάσκαλο? 

 προς ένα ‘πανταχού παρόντα γιατρό’ 

η συνεχής πολύπλευρη επικοινωνία, παρακολούθηση και 

ενημέρωση του ασθενή μέσα από το διαδίκτυο, μπορεί τελικά να 

οδηγήσει σε ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο υγείας και να 

δημιουργήσει ένα αναδυόμενο, πανταχού παρόντα γιατρό? 
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Ελένη Καλδούδη

Επικ. Καθ. ΔΠΘ

τηλ.: +30 25510 30329 

κιν.: +30 6937 124 358

email: kaldoudi@med.duth.gr

ευχαριστώ !

mailto:kaldoudi@med.duth.gr


web 3.0 

semantic web – σημασιολογικός ιστός

 η επόμενη γενιά του ιστού 

 έμφαση δίνεται στο σημασιολογικό πλαίσιο υπηρεσιών και 
πληροφορίας

 από το «πώς να βρω πληροφορία» περνάμε στο «πώς θα 
κατασκευάσω χρήσιμους και σχετικούς χάρτες πληροφορίας» 

 μεγάλη έμφαση δίνεται την εξατομίκευση ως προς το 
πρόσωπο, τον στόχο, τον χρόνο, τον τόπο, κλπ
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μέγεθος διαδικτύου

χρονολογία 

α
ρι
θ
μ.

 Η
Υ

σ
το

 Δ
ια
δί
κ
τυ

ο 

Internet Software Consortium

http://www.isc.org/

http://www.isc.org/


Ε. Καλδούδη - ΔΠΘ

αριθμός των web servers

http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html



Συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου το έτος 2007 
για τον ελληνικό πληθυσμό που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για την κοινωνία της πληροφορίας 
http://www.observatory.gr/

καθημερινά ή 

σχεδόν 

καθημερινά

(64,2%)

τουλάχιστο 1 

φορά τη 

βδομάδα

(24,9 %)

τουλάχιστο 1 

φορά το 

μήνα (8,0%)

λιγότερο από 

1 φορά το 

μήνα (2,8%)

http://www.observatory.gr/


χρήση διαδικτύου από γενικούς γιατρούς

Δραστηριότητα ποσοστό

πρόσβαση σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων 73 %

επικοινωνία με άλλους γιατρούς 70 %

αναζήτηση κλινικών περιστατικών 57 %

πρόσβαση σε επίσημες οδηγίες 50 %

αναζήτηση για νέα φάρμακα 29 %

λήψη αποτελεσμάτων εξετάσεων 27 %

πρόσβαση σε εναλλακτικούς φορείς για θεραπεία 23 %

μετάδοση διοικητικών δεδομένων 15 %

μετάδοση προσωπικών δεδομένων ασθενή 19 %

επικοινωνία με ασθενείς 12 %

Eurobarometer - 2000
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/ 


