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Περίληψη

� τρεις άξονες της ιατρικής πληροφορικής,
– υπηρεσίες υγείας
– κλινική έρευνα, 
– ιατρική εκπαίδευση.

� Τεχνολογικές εξελίξεις: 
– εφαρµοσµένης ιατρικής πληροφορικής και των τεχνολογιών επικοινωνίας
– εφαρµοσµένων νευρο-επιστηµών µε ιδιαίτερη έµφαση στην επεξεργασία και απεικόνιση

νευροφυσιολογικών δεδοµένων
– πληροφορικής στην ιατρική εκπαίδευση

� Περιεχόµενα/Παραδείγµατα
– Φάκελος Υγείας – ∆ίκτυο ∆ιακοπής Καπνίσµατος (nosmoke)
– Συναισθηµατική υπολογιστική (ΓΓΕΤ: Affection)
– Εκπαίδευση ατόµων µε αυτισµό (ΕΠΕΑΕΚ: ΕΛΠΙ∆Α-ΑΥΤΙΣΜΟΣ)
– Φροντίδα ηλικιωµένων (CIP-PSP: LLM)
– Τεχνολογίες συνεργατικού διαδικτύου στην ιατρική εκπαίδευση (INTERREG: IntraMedNet, 

WideMEDnet)
– Προτυποποίηση και ανταλλαγή ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού (eContentPlus2008:

mEducator)
– Επιστήµες ζωής και έρευνα διαστήµατος (ΙΑΑ/ESA: study groups)
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Ορισµοί
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Τι είναι Ιατρική Πληροφορική;

� Επιστήµη που χρησιµοποιεί ειδικά εργαλεία ανάλυσης και
εµπέδωσης συστηµάτων ώστε να αναπτύξει αλγορίθµους και
λειτουργίες για την διαχείριση, τον έλεγχο της διαδικασίας, τη
στήριξη αποφάσεων και την επιστηµονική ανάλυση της ιατρικής
γνώσης (Shortliffe, 1984).

� Περιλαµβάνει τις θεωρητικές και πρακτικές έννοιες της
πληροφορικής και επικοινωνιακής διαδικασίας, βασιζόµενη στην
γνώση και την εµπειρία που προκύπτει από την Ιατρική Επιστήµη
και την Ιατρική Περίθαλψη (Van Bemmel, 1984).

� Τρεις (3) οι άξονες δράσης της ιατρικής πληροφορικής:
– υπηρεσίες υγείας
– κλινική έρευνα
– εκπαίδευση
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Υπηρεσίες Υγείας -
Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος
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Ο ιατρικός φάκελος ασθενή

� Ο ιατρικός φάκελος ασθενή (ΙΦΑ) µας δίνει µία
εικόνα της υγείας του ασθενή αφού αυτός έχει
ζητήσει θεραπεία σε κάποια βαθµίδα περίθαλψης

� Ο ΙΦΑ συνήθως περιέχει
– ευρήµατα

– αποτελέσµατα εξετάσεων

– και θεραπευτικές πληροφορίες
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∆ιάκριση φακέλου υγείας – φακέλου ασθενή
Electronic Health Record (EHR) –
Electronic Medical Record (EMR)

� Τα EMRs είναι κλινικά αρχεία που δηµιουργούνται µέσα από
γεγονότα υγειονοµικής περίθαλψης. 

� Το EHR βασίζεται στην συνάθροιση των στοιχείων των ασθενών
που φυλάσσονται στα EMRs

� Το EHR συνδυάζει
– τις προσωπικές λεπτοµέρειες του ασθενή, 
– την κατάσταση της υγείας του, 
– πληροφορίες από διάφορες επισκέψεις
– και την περιοδική φροντίδα που δέχτηκε από άλλους πάροχους

υγείας

� …ιατρικό ιστορικό σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο … σε εθνικό
επίπεδο. 

� …ενηµερωµένο αρχείο υγείας πολίτη
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Patient records

EHRs



∆ίκτυο ∆ιακοπής Καπνίσµατος

http://nosmoke.med.auth.gr 9

ΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤο σύστηµασύστηµασύστηµασύστηµασύστηµασύστηµασύστηµασύστηµα τουτουτουτουτουτουτουτου ∆ικτύου∆ικτύου∆ικτύου∆ικτύου∆ικτύου∆ικτύου∆ικτύου∆ικτύου ∆ιακοπή̋∆ιακοπή̋∆ιακοπή̋∆ιακοπή̋∆ιακοπή̋∆ιακοπή̋∆ιακοπή̋∆ιακοπή̋

Καπνίσµατο̋Καπνίσµατο̋Καπνίσµατο̋Καπνίσµατο̋Καπνίσµατο̋Καπνίσµατο̋Καπνίσµατο̋Καπνίσµατο̋

Αποτελείται από 3 υποσυστήµατα

� Πλατφόρµα ∆ιακοπή̋ Καπνίσµατο̋
◦ Υπεύθυνο για την αποθήκευση και την

επεξεργασία των δεδοµένων των
καπνιστών/ασθενών

� Περιβάλλον Ηλεκτρονική̋ Εκπαίδευση̋
◦ Παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για συνεργατική

και εξ’ αποστάσεω̋ εκµάθηση

� FORUM Επικοινωνία̋ Κοινού
◦ Παρέχει υποστήριξη των καπνιστών, ανταλλαγή

απόψεων και ανεύρεση λύσεων/απαντήσεων

∆ίκτυο ∆ιακοπής Καπνίσµατος

http://nosmoke.med.auth.gr 9



∆ίκτυο ∆ιακοπής Καπνίσµατος

http://nosmoke.med.auth.gr 10

ΠρόσβασηΠρόσβασηΠρόσβασηΠρόσβασηΠρόσβασηΠρόσβασηΠρόσβασηΠρόσβαση στοστοστοστοστοστοστοστο σύστηµασύστηµασύστηµασύστηµασύστηµασύστηµασύστηµασύστηµα

∆ίκτυο ∆ιακοπής Καπνίσµατος

http://nosmoke.med.auth.gr 10

http://nosmoke.med.auth.gr Άµεση

Πρόσβαση

Πλατφόρµα

∆ιακοπής

Καπνίσµατος

Περιβάλλον

Ηλεκτρονικής

Εκπαίδευσης

FORUM 

Επικοινωνίας

Κοινού
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Ολοκληρωµένα Πληροφορικά
Συστήµατα Υγείας
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∆ιακηρύξεις Ολοκληρωµένων Πληροφορικών
Συστηµάτων

� Αρχή διαδικασίας το 2003

� Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

� ∆ιάφοροι διαγωνισµοί το 2004

� Το ΟΠΣ του ΠεΣΥΠ/∆ΥΠε θα έχει 3 µέρη:
– ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΥΠε ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

– ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

– ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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Ολοκλήρωση...

Τύποι ολοκλήρωσης από πλευράς χρήστη:
1. ΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωση δεδομένωνδεδομένωνδεδομένωνδεδομένων. Δεδομένα που καταχωρούνται από

μία εφαρμογή να είναι διαθέσιμα σε άλλη αν τα χρειάζεται και
εφόσον δεν υπάρχει σύγκρουση/κατάργηση εμπιστευτικότητας.
Αυτό αποτρέπει την επανάληψη καταγραφών και τους
κινδύνους λαθών τους

2. ΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωση αναπαράστασηςαναπαράστασηςαναπαράστασηςαναπαράστασης: δεδομένα από διαφορετικές
εφαρμογές παρουσιάζονται στο χρήστη με επαρκή και συνεπή
τρόπο. 

3. ΛειτουργικήΛειτουργικήΛειτουργικήΛειτουργική ΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωση: οι λειτουργίες των διαφορετικών
εφαρμογών να είναι διαθέσιμες σε κατάλληλους χρήστες μέσα
σε ένα ομογενοποιημένο περιβάλλον χρήσης.
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Πρόνοια

Υγειονοµικός

Χάρτης

∆ιοικ/Οικ

Εφαρµογές

∆ιαχείριση

Ασθενών

Ιατρικό

Υποσύστηµα

LIS –

Εργαστηριακά

Γενική

Λογιστική

Αναλυτική

Λογιστική

Προµήθειες

Πάγια

∆ιαχ. 

Αποθηκών

Λογ/µοι

Εισπρακτέοι

Λογ/µοι

Πληρωτέοι

Μισθοδοσία

∆ιαχ. 

πρσκου

∆ιαιτολογικό

ΡαντεβούΓραφείο

Κίνησης

Ασθ.∆ιαχ. 

Φαρµακείου

Αλλα Πληροφ.

Υποσυστήµατα

Λογιστήριο

ασθενών

RIS η/και

PACS

ICU OR

Ιατρικό

Ιστορικό

Ιατρικά

Πορίσµατα
∆ιαγνώσεις

Νοσηλευτική

Υπηρεσία

Ιατρικά

Πρωτόκολλα

Βιοϊατρική

Τεχνολογία

Τηλεµατικές

Τεχνολογίες

Business Intelligence –

MIS

Ραντεβού

Ιατρικές

Πράξεις 

(Επισκ – Παραπ.)

Επείγοντα

Περιστατικά

Εξωτερικά

Ιατρεία

Ιατρικές

Πράξεις

Επείγοντα

Περιστατικά

Εξωτερικά

Ιατρεία

Ιατρικά

Πορίσµατα

∆ιαγνώσεις

Ιατρικό

Ιστορικό

Τηλεµατικές

Τεχνολογίες

LIS –

Εργαστηριακά

Γενική

Λογιστική
Αναλυτική

Λογιστική

Προµήθειες

Πάγια

∆ιαχ. 

Αποθηκών

Λογ/µοι

Πληρωτέοι

Μισθοδοσία
∆ιαχ. 

πρσκου

∆ιαχ.

Φαρµακείου

Λογ/µοι

Εισπρακτέοι

Ιατρικές

Πράξεις 

(Επισκ – Παραπ.)

Ιατρικά

Πορίσµατα

∆ιαγνώσεις
Ιατρικό

Ιστορικό

Ραντεβού

Τηλεµατικές

Τεχνολογίες

∆ιαχείριση

Ασθενών

Ιατρικό

Υποσύστηµα

∆ιοικ/Οικ

Εφαρµογές

Business 

Intelligence –

MIS

∆ιαχείριση

Ασθενών

Ιατρικό

Υποσύστηµα

Κέντρο

Υγείας

Νοσοκοµείο

Περιφερειακό

Ιατρείο

Business 

Intelligence

- MIS

Υγειονοµικός

Χάρτης

Υπουργείο

Portal 

Υγείας 

– Elearning

ΠΕΣΥ

Γενική

Λογιστική

Αναλυτική

Λογιστική

Προµήθειες

Πάγια

∆ιαχ. 

Αποθηκών

Λογ/µοι

Εισπρακτέοι

Λογ/µοι

Πληρωτέοι

Μισθοδοσία

∆ιαχ. 

πρσκου

∆ιαχ.

Φαρµακείου

Πρόνοια

Portal 

ΠΕΣΥ –

CRM

Ηλεκτρ.

Φακ.

Υγείας

Business 

Intelligence –

MIS

∆ιοικ/Οικ

Εφαρµογές

Τηλεµατικές

Τεχνολογίες

Κατ’οίκον Νοσηλεία 

(οικία ασθενούς)

Προµηθευτές
Ασφαλιστικοί

Φορείς, ΠΕΣΥ και λοιποί 

Οργανισµοί

Ραντεβού

Λογιστήριο

ασθενών

Λογιστήριο

ασθενών

Πρωτόκολλο

Πρωτόκολλο

∆ιάγραµµα 1, Γενικό

�

∆ιαχ

∆ιαθεσ.

∆ιαχ.

∆ιαθ.

∆ιαχ

∆ιαθεσ.
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Google Health
https://www.google.com/health

� Χρησιµοποιείται για διαδικτυο-κεντρική αποθήκευση και
διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας

� Το πλήθος και το είδος της ιατρικής πληροφορίας που θα
εισαχθεί καθορίζεται από τον ίδιο τον εν δυνάµει ασθενή:

– Conditions
– Medications
– Allergies
– ….

� ∆ίνεται η δυνατότητα ανάγνωσης λεπτοµερειών για το
συµπτώµατα, τις αιτίες και τις θεραπείες πλήθους ασθενειών

� Υποστηρίζει τη δηµιουργία πολλαπλών προφίλ για όλη την
οικογένεια.
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Google Health

� Εισαγωγή Ιατρικού φακέλου
Ο εν δυνάµει ασθενής έχει την δυνατότητα
– Να εισάγει αυτός τα δεδοµένα του
– Να συνδεθεί µε συνεργαζόµενους µε την Google 

πάροχους υγείας (Νοσοκοµεία, Ιατρικά Εργαστήρια, 
Φαρµακεία), στους οποίους υπάρχει ο Ιατρικός του
Φάκελος, και να εισαχθούν αυτόµατα.

� ∆ιαχείριση – Προβολή του Ιατρικού
Ιστορικού

Υπάρχει η δυνατότητα προβολής
– Περίληψης του Ιατρικού Ιστορικού
– Λεπτοµερειών του Ιατρικού Ιστορικού
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Ανάγνωση λεπτοµερειών για τα συµπτώµατα, τις αιτίες και τις
θεραπείες

Προσθήκη ασθένειας στο προφιλ
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Microsoft Health Vault
http://www.healthvault.com/

Beta Version - Launched October 2007
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HealthVault

– Είναι µια πλατφόρµα εφαρµογών υγείας (health application platform)

– Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση και την µεταφορά πληροφοριών
µεταξύ πολλών διαφορετικών παρόχων υγείας και ιατρικών
συσκευών.

– Περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο (integrated ) σύνολο από υπηρεσίες
που συνενώνουν συσκευές, υπολογιστές και εφαρµογές και παρέχει
µια ολοκληρωµένη αναζήτηση
� Εισαγωγή ιατρικών δεδοµένων για διαχείριση και διαµοιρασµό της ιατρικής

πληροφορίας

� Στόχος: Η δηµιουργία ενός «οικοσυστήµατος» από πάροχους υγείας –
διασύνδεση Ιατρικών κοινοτήτων

� Περιορισµός: Πρόσβαση (beta version) µόνο από της ΗΠΑ
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Γεωγραφικά Πληροφορικά Συστήµατα
Υγείας
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Βασικά χαρακτηριστικά

• Πολυεπίπεδη απεικόνιση εικόνων

• Επιλογές µε βάση στοιχεία εκτός εικόνων

• Άµεση διασύνδεση µε γεωκώδικες

• … πολυδιάστατη απεικόνιση

Σύστηµα αναφοράς

Χάρτης

Εικόνα
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∆ιευθύνσεις ασθενών

Οδογράµµατα …

Νοσοκοµεία, ιατρικά κέντρα, …

Περιοχές, ταχ. κώδικες …

Χωροταξική ανάλυση

Ανάγκες

Απεικόνιση πάνω σε
γεωγραφικό χάρτη

Εφαρµογές σε συστήµατα υγείας
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Θέση κρεβατιού

Κλινικές, µονάδες νοσηλείας …

Αισθητήρες φωτιάς, καπνού …

Κάλυψη περιοχών

Συχνότητα µολύνσεων

Απεικόνιση πάνω σε
τοπογραφικό διάγραµµα

Εξειδικευµένα ηλ/κά συστήµατα

Εφαρµογές σε συστήµατα νοσοκοµείου

(ειδικοί ασθενείς)
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Συνθήκες διαβίωσης

Περιβαλλοντικές συνθήκες, έκθεση…

Παράγοντες συµπεριφοράς

µέτρα παρέµβασης

Ιατρικά προβλήµατα και κίνδυνοι

Συσχέτιση των δεδοµένων µε
ατοµικές διαγνώσεις

Περιστατικά αρχείου

Εφαρµογές σε συστήµατα υγείας

Περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις
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Γεωγραφικοί χάρτες ΥγείαςΓεωγραφικοίΓεωγραφικοί χάρτεςχάρτες ΥγείαςΥγείας
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Eξάρσεις των µολυσµατικών ασθενειών όπως το SARS

Iστοσελίδα που αναπτύχθηκε για να καταγράψει τις γεωγραφικές θέσεις των

κρουσµάτων SARS όπου εµφανίζονται (Χόνγκ Κόνγκ , 2004).

∆ηµόσια υγεία

Τα συστήµατα GIS αποτελούν ένα ζωτικής σηµασίας εργαλείο για

-την δηµόσια υγεία

-την έρευνα των αιτίων και την διάδοση θανατηφόρων ασθενειών παγκοσµίως.

Το σύστηµα GIS επέτρεψε την

πρόωρη αναγνώριση ότι ένα µεγάλο

οικοδοµικό τετράγωνο ήταν µια

«δεξαµενή» µόλυνσης.



Υγεία & ∆ιασυνοριακή ζώνη Ελλάδας-Βουλγαρίας
http://kedip.med.auth.gr/crossborderhealth

ΥγείαΥγεία & & ∆ιασυνοριακή∆ιασυνοριακή ζώνηζώνη ΕλλάδαςΕλλάδας--ΒουλγαρίαςΒουλγαρίας
http://http://kedip.med.auth.gr/crossborderhealthkedip.med.auth.gr/crossborderhealth

Nodes (light-bulb looking bubbles) indicate health care service provision
points, while extended dialog bubbles provide detailed specific information.
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web 1.0 ���� web 2.0

web 1.0

� user as a recipient

� publishing

� scripted content

� user contribution 
can be a chore

� software irrelevant 
of the user

� rigid software 
solutions

δηµοσίευση & διασύνδεση

πληροφορίας

web 2.0

� user as a contributor

� participation

� emergent behavior

� user contribution 
transparently aggregated

� software improved through 
user participation

� open-ended customizable modular 
technologies

προώθηση συλλογικής νοηµοσύνης –

κοινωνική δικτύωση
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Ιατρική 2.0 / 3.0  - Υγεία 2.0 / 3.0
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Patients Like Me
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Συνεργατικός Χάρτης Υγείας Ι
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Συνεργατικός Χάρτης Υγείας ΙΙ
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Έρευνα

Συναισθηµατική υπολογιστική
(Affective computing)
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Affective Computing

� Συναισθηµατική Υπολογιστική…
� … επιστηµονική θεµατική περιοχή που

ασχολείται µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση
συστηµάτων και συσκευών ικανών να
αναγνωρίσουν, να ερµηνεύσουν και να
επεξεργαστούν το ανθρώπινο συναίσθηµα…

� Wikipedia, 2008
� Rosalind Picard, 1995++
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Το έργο AFFECTION

� Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Ιατρική
Σχολή, ΑΠΘ

� Lab of Human Brain Dynamics, Ινστιτούτου
Επιστήµης Εγκεφάλου RIKEN, Ιαπωνίας

� Χρηµατοδότηση ΓΓΕΤ

� 2006-2008

� http://kedip.med.auth.gr/affection
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Θεωρία Συναισθηµατικής Επεξεργασίας

� Η ∆αρβίνεια θεωρία συσχετίζει τα συναισθήµατα µε
τη συνεισφορά τους στην επιβίωση του ατόµου

� Η γνωσιακή προσέγγιση αποδίδει στον εγκέφαλο
τον κεντρικό ρόλο της συναισθηµατικής
επεξεργασίας

� Κάθε κατάσταση κρίνεται είτε ως ευχάριστη είτε ως
δυσάρεστη

� Θεώρηση συναισθηµάτων ως αντιλήψεις των
σωµατικών αλλαγών και απόδοση κεντρικού ρόλου
στις φυσιολογικές αποκρίσεις



Το ∆ιεθνές Σύστηµα Συναισθηµατικών
Εικόνων (IAPS)

� Περιέχει έγχρωµες

φωτογραφίες που

κατηγοριοποιούνται

ανάλογα µε το

συναίσθηµα που

προκαλούν

� Mελέτη της

συναισθηµατικής

επεξεργασίας

� Βαθµονόµηση κάθε

ερεθίσµατος ανάλογα

µε το βαθµό

διέγερσης & 

ευχαρίστησης που

προκαλεί
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Frantzidis, Bratsas, Papadelis, 
Konstantinidis, Pappas & Bamidis,
Towards Emotion Aware Computing: An 

Integrated Approach Using Multi-channel 

Neuro-physiological Recordings & 

Affective Visual Stimuli,

IEEE Trans Inf Technol Biomed. 
2009, In Press.



Project Block Diagram 

•Μελέτη των νευρωνικών µηχανισµών συναισθηµατικής
επεξεργασίας σε υγιή άτοµα και σε χωροχρονική ανάλυση
εγκεφαλικής λειτουργίας
•Ανίχνευση της συναισθηµατικής κατάστασης που δηµιουργείται
από τη θέαση συναισθηµατικών εικόνων

Multimodal Recordings:

• physiological signals

• autonomic 

• heart rate

•skin conductance

• central nervous systems

• EEG

•MEG

•vocal signals 

• breathing sounds 



Design Model - Logical View of the 

Architecture
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Ανάλυση σηµάτων + εκτίµηση
εγκεφαλικών πηγών
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∆υναµικά σχετιζόµενα µε
συναισθηµατικά ερεθίσµατα (ERP)

� Γενική
µορφή
απόκρισης

Lithari, Frantzidis, Papadelis, Vivas, Klados, Kourtidou, Pappas, Ioannides & Bamidis, 
Brain Topography 2009, In Press
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Αποτελέσµατα από ∆υναµικά σχετιζόµενα
µε συναισθηµατικά ερεθίσµατα

� Οι γυναίκες
παρουσίασαν
ενισχυµένη απόκριση
(N100 και N200), 
συγκριτικά µε τους
άντρες, ειδικά στα
δυσάρεστα ερεθίσµατα

� Μικρότερος χρόνος
απόκρισης σε
δυσάρεστα ερεθίσµατα
και σε ερεθίσµατα που
προκαλούν µεγάλη
εγρήγορση (αρχή της
εξέλιξης της ζωής…)

Lithari, Frantzidis, Papadelis, Vivas, Klados, Kourtidou, Pappas, Ioannides & Bamidis, 
Brain Topography 2009, In Press
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Αποτελέσµατα προκλητών δυναµικών (ERP) –
χαρτογράφηση στατιστικής σηµαντικότητας των
επιδράσεων

∆ιαφορές των φύλων τονίζονται
στις κεντρικές περιοχές ή στις
περιοχές
του αριστερού ηµισφαιρίου

∆ιάκριση του συναισθηµατικού
σθένους (νωρίς, γύρω στα 200 
msec) στις εµπρόσθιες και
κροταφικές περιοχές

Lithari, Frantzidis, Papadelis, Vivas, Klados, Kourtidou, Pappas, Ioannides & Bamidis, 
Brain Topography 2009, In Press
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Απόκριση αγωγιµότητας δέρµατος



Σύνθετες
µέθοδοι
αναγνώρισης
πολυκαναλικών
σηµάτων

Frantzidis, Bratsas, Klados, 
Konstantinidis, Lithari, Vivas, 
Papadelis, Kaldoudi, Pappas & 
Bamidis
On the classification of emotional 

biosignals evoked by affective pictures: 

an integrated data mining based 

approach,

IEEE Trans Inf Technol Biomed. 
2009, In Press.

Data mining, Decision trees, 
Mahalanobis distance



Magnetic Resonance Imaging

Electroencephalography

Magnetoencephalography

Functional

Temporal Resolution

Localization accuracy
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Synthetic Aperture Magnetometry (SAM)

Spatial filtering method for computing source power estimates at arbitrary 
locations in the brain

Minimum-variance beamformer algorithm which suppresses contributions from 
other brain sources by computing a unique set of sensor weights for a target 
dipole q(r,φ)

Subject to:θθθ

θ

CWWT

W

S =
}{

2min 1≡θθ BWT

[ ] 111 −−−= θθθθ BCBBCW T

θθθ CWWTP =

( ) ( ) noisecontrolactive PPPtpseudo θθθθ /−=−

The weight vector W solution for this minimization that provides maximum 
spatial resolution (minimum source interaction) is given by the forward 
solution weighted inverse of the covariance matrix:

We create a 3D lattice of spatial filters over a region of interest (ROI) using 
the frequency band limited single trials data:
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Ανάλυση

MEG

µε τη

µέθοδο

SAM
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Demo Video
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Εκπαίδευση ατόµων µε αυτισµό
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

� ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2007-2008)

� Επιστ. Υπεύθυνη: Μ. Χίτογλου – Αντωνιάδου

� Συνεργασία µε Μονάδα ΕΛΠΙ∆Α

� Ηµερίδες Κοζάνη, Θεσ/νίκη, Αλεξ/πολη
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ΣΤΟΧΟΣ του προγράµµατος

Να παρουσιαστούν και να τεκµηριωθούν
µερικές ιδέες για την εφαρµογή προγραµµάτων
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

µε στόχο
την παροχή συγκεκριµένων παρεµβάσεων για
την υποστήριξη των αυτιστικών ατόµων στη
βελτίωση/ανάπτυξη της ικανότητάς τους
και την εκµάθηση νέων δεξιοτήτων
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ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες υποστήριξηςυποστήριξης ατόµωνατόµων µεµε
αυτισµόαυτισµό http://kedip.med.auth.gr/autism
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Αναπτύσσοντας την έννοια του
συναισθήµατος…

� Επεκτάσεις για προσθήκη συναισθηµατικών
εικόνων

� Επιλογή σωστής εικόνας/makaton ανάµεσα σε
διαφορετικά συναισθήµατος

� καθοδήγηση µε διαβαθµισµένη συναισθηµατική
έκφραση…

� … καθοδήγηση µε διαβαθµισµένη
συναισθηµατική φωνή…
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Συναισθηµατικές εκφράσεις
ανθρωπόµορφου ειδώλου

-Με ανάλογα φορτισµένη συναισθηµατική φωνή…

-Αργότερα: χρήση και βιοσηµάτων…
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Demo Video
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Φροντίδα ηλικιωµένων
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Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού έργου LLM



Long Lasting Memories (LLM)

� Ευρωπαϊκή προσπάθεια δώδεκα (12) φορέων
από έξι (6) διαφορετικές χώρες

� Απώτερος στόχος: 
� η βελτίωση της ζωής των ηλικιωµένων, µε

την επιβολή µιας καινοτοµικής
προσέγγισης που στοχεύει στην
παράλληλη νοητική και σωµατική
υποκίνηση σε ένα ασφαλές και ελεγχόµενο
περιβάλλον. 

� Η πλατφόρµα/υπηρεσία LLM ως αντίµετρο στην
ηλικιακή νοητική κατάπτωση…
� µειώνοντας σηµαντικά τις πιθανότητες της

ήπιας άνοιας ή της εµφάνισης ασθενειών
του Alzheimer. 

www.longlastingmemories.org



LLM: Ευρωπαϊκό πρόγραµµα υποστήριξης
ηλικιωµένων

www.longlastingmemories.org
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Τεχνολογίες συνεργατικού διαδικτύου
στην ιατρική εκπαίδευση
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Προγράµµατα IntraMedNet, WideMEDnet
της δράσης ARCHIMED/ INTERREG

� Συνεργασία µε
– ∆.Π.Θ., Ιατρική Σχολή, Επ.Καθ. Ε. Καλδούδη

– Παν. Πάτρας, Ιατρική Σχολή, Καθ. Ν. 
Παλληκαράκης

– Παν. Κύπρου, Τµ.Πληροφορικής, Καθ. Κ. 
Παττίχης

– University of Naples, Prof. Bracale



Personal 
Blogs

Class Discussion 
Forums

Class  
Wikis
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Νέα εικονικά περιβάλλοντα…

� Second Life…

� OpenSim

� Εικονικοί Ασθενείς, VUE-OpenLabyrinth
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Tutorials



72

Group pshychotherapy in a virtual 
environment created using “opensim”

Dafli, Vegoudakis, & Bamidis, Re-use and exchange of an OpenSim platform based learning environment 
among different medical specialties for clinical scenarios

In Proceedings of ITAB 2009.
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Εικονικοί ασθενείς
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Προτυποποίηση και ανταλλαγή
ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού
(eContentPlus2008: mEducator)
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mEducatormEducator: : Multi-type Content 
Repurposing & Sharing in Medical 
Education

project type: project type: project type: project type: Best Practice NetworkBest Practice NetworkBest Practice NetworkBest Practice Network

programmeprogrammeprogrammeprogramme: : : : eContentpluseContentpluseContentpluseContentplus Information Society & Information Society & Information Society & Information Society & 
Media Directorate GeneralMedia Directorate GeneralMedia Directorate GeneralMedia Directorate General, , , , ΕΕΕΕuropeanuropeanuropeanuropean CommissionCommissionCommissionCommission

contractcontractcontractcontract: : : : ECP 2008 EDU 418006ECP 2008 EDU 418006ECP 2008 EDU 418006ECP 2008 EDU 418006

durationdurationdurationduration: 2009: 2009: 2009: 2009----2012201220122012

consortiumconsortiumconsortiumconsortium:  14 partners from 10 EU countries,:  14 partners from 10 EU countries,:  14 partners from 10 EU countries,:  14 partners from 10 EU countries,
lead by AUTH (GR)lead by AUTH (GR)lead by AUTH (GR)lead by AUTH (GR)

budgetbudgetbudgetbudget:  :  :  :  ~4~4~4~4....555500.00000.00000.00000.000 €€€€

websitewebsitewebsitewebsite:   :   :   :   http://http://http://http://www.meducator.netwww.meducator.netwww.meducator.netwww.meducator.net

co-funded by the 

European Commission 

eContentplus programme



76

∆ηµιουργία κοινωνικών δικτυώσεων για
ανταλλαγή ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού
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∆ίκτυο ανθρώπων

∆ίκτυο αντικειµένων

Μεταδεδοµένα

Kaldoudi, Dovrolis, Konstantinidis & Bamidis

Social Networking for Learning Object Repurposing in Medical Education, 
The Journal on Information Technology in Healthcare 2009; 7(4): 233–243
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Επιστήµες ζωής και έρευνα
διαστήµατος (ΙΑΑ/ESA: study groups)



• H Φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπου
στη Γη οφείλεται βασικά στην πίεση που
υφίσταται από το εξωτερικό του
περιβάλλον, την βαρύτητα. 

Η βαρύτητα είναι η δύναµη που διεγείρει τη
φυσιολογική δράση όλων των
συστηµάτων και τον συντονισµό αυτών
και είναι απαραίτητος παράγων για την
ισορροπία και τον προσανατολισµό του
ανθρώπου στη Γη. 



• Αντιδρώντας στην δύναµη της βαρύτητας
ο άνθρωπος ανέπτυξε δυνατό µυϊκό
σύστηµα και ιδιαίτερα τους µυς της
αντιβαρύτητος, για την στήριξη των
οποίων αναπτύχθηκαν δυνατά οστά. 

• Tο αιθουσαίο σύστηµα, στο οποίο και
βρίσκονται οι υποδοχείς της βαρύτητας
είναι υπεύθυνο για τον προσανατολισµό
και την ισορροπία του σώµατος

• Αυτά είναι που επηρεάζονται σηµαντικά σε
περιβάλλον όπου λείπει η βαρύτητα.



• Προτού να γίνει το
∆ιάστηµα ένας ασφαλής
χώρος διαβίωσης θα
πρέπει να λύσουµε όλα τα
προβλήµατα που
προκύπτουν από την
έκθεση σε αυτό.

• Η ∆ιαστηµική Ιατρική
καθιερώνει τα
αντισταθµιστικά µέτρα για
να αντιµετωπιστούν οι
φυσιολογικές επιδράσεις
του ∆ιαστήµατος
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Συνεργασίες – µελέτες - συνέδρια

� ∆ρ. Χρυσούλα Κουρτίδου-Παπαδέλη

– Ειδικός Αεροδιαστηµικής Ιατρικής

– Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής Θεσσαλονίκης

– Ελληνική Εταιρεία Αεροδιαστηµικής Ιατρικής & Έρευνας
∆ιαστήµατος

� ESA Topical Team (2010)

– Use of artificial gravity to prevent fat and glucose metabolism 
deconditioning after long term deconditioning

� International Academy of Astronautics (IAA)

– Current international Study group: “e-learning in Space Life 
Sciences”

� 6th International conference of the Greek Aerospace Medical 
Association and Space Research & IAA conference, 
Thessaloniki, September 22-26, 2010
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∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής
(ΠΡΟΜΕΣΙΠ)

� Λειτουργεί από το ακαδ. έτος 1998-1999 (ΦΕΚ 1006/25-9-1998)
και µε αρχική χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας µέσω
του ΕΠΕΑΕΚ Ι. 

� Συνεργασία των εξής Τµηµάτων του Α. Π.Θ.:
– Ιατρικής
– Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών
– Πληροφορικής

� Συντονίζεται και υποστηρίζεται διοικητικά από την Ιατρική Σχολή.

� Υποψήφιοι και απόφοιτοι του Φυσικού!

� http://promesip.med.auth.gr
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MEDICON 2010
27-30 May 2010, Porto Carras, Chalkidiki, GR

http://www.medicon2010.org
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Σας ευχαριστώ!

� bamidis@med.auth.gr

� Εργαστήριο

Ιατρικής Πληροφορικής, 
Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

� Οµάδα Εφαρµοσµένων

Νευροεπιστηµών

http://lomiweb.med.auth.gr/gan

� Οµάδα Πληροφορικής στην

Ιατρική Εκπαίδευση

http://lomiweb.med.auth.gr/mei

Συνεργάτες:

Ε. Κωνσταντινίδης

Α. Luneski

Μ. Νικολαϊδου

Χ. Παπαδέλης

Χ. Παπαδέλη-Κουρτίδου

Α. Vivas

Χ. Φραντζίδης

Χ. Λιθαρή

Χ. Στυλιάδης

Μ. Κλάδος

Α. Τζαναβάρη

Α. Κοµνίδης

Σ. Κωνσταντινίδης

Χ. Μπράτσας

Ε. Ντάφλη

Α. Μπίλλης

Α. Αθανασίου


