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Διάχυτη φροντίδα υγείας
• Νέος καθιερωμένος όρος στην επιστημονική βιβλιογραφία
• Χρήση τεχνολογιών διάχυτου υπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών
υγείας
• Έμφαση στην πρόληψη, διάγνωση, αντιμετώπιση ασθενειών
• Αναφέρεται στην παροχή υποστήριξης του ιατρικού προσωπικού αλλά και
των ασθενών
• Ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο εφαρμογής στις νευρογνωσιακές διαταραχές
• Γηράσκων πληθυσμός
• Συνεχώς αυξανόμενα εξοικειωμένος με την τεχνολογία
• Αυξανόμενη διείσδυση των τεχνολογιών του ΔΥ στην καθημερινή ζωή

Μικρή εισαγωγή στο ΔΥ
• Οικολογίες διασυνδεδεμένων,
κατανεμημένων και διάφανα
προσβάσιμων συσκευών
• Έμμεση αλληλεπίδραση με το
χρήστη
• Προσαρμογή της συμπεριφοράς
με βάση την επίγνωση πλαισίου
του περιβάλλοντος λειτουργίας
• Αυτόνομη λειτουργία
• Ενσωμάτωση ενός βαθμού
τεχνητής νοημοσύνης
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Ambient Intelligence

Figure 1: Relationship between AmI and other areas.

authors equate “Ubiquitous Computing” and “Pervasive Computing” with “Ambient Intelligence”. Here
we argue that Ubiquitous and Pervasive systems are

ΔΥ και Υγεία

• Διάγνωση και
παρακολούθηση
• Θεραπεία και παρέμβαση
• Υποστήριξη
καθημερινότητας

Διάγνωση και παρακολούθηση
• Αναγνώριση βιολογικών μοτίβων και συμπεριφορών

• Ανίχνευση ποιότητας και συχνότητας διορθώσεων κατά την ομιλία
• Ανίχνευση κινήσεων χεριού και παύσεων κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων
(ζωγραφίστε ένα ρολόι που δείχνει συγκεκριμένη ώρα)
• Ανίχνευση «τρέμουλου», βηματισμού και πτώσεων
• Φορετοί αισθητήρες (π.χ. Ahlrichs & Samà 2014)
• Διάχυτοι αισθητήρες

• Ανίχνευση δραστηριοτήτων

• GPS για την ανακάλυψη της πραγματικής έκτασης του «ζωτικού χώρου»
• Παρακολούθηση ποιότητας γραπτού λόγου (Komninos et al. 2015), πληκτρολόγησης (Ciman
et al. 2015), συχνότητας επικοινωνίας

• Ανίχνευση γνωσιακών ικανοτήτων, serious games (Tost et al. 2014)

• Self-reporting και δειγματισμός εμπειρίας

• Αναφορά συναισθηματικής κατάστασης (ημερολόγιο) (Doyle et al. 2014)

Θεραπεία και παρέμβαση
• Προσαρμογή και βελτίωση υπάρχοντων
εργαλείων

• Παρακολούθηση της συγκέντρωσης κατά την
εικαστική θεραπεία και παρέμβαση για τη συνέχιση
της συμμετοχής του ασθενούς (Leuty et al. 2013)
• Υποστήριξη και παρακολούθηση, καθώς και παροχή
δραστηριοτήτων

• Νοητικές και φυσικές δραστηριότητες (Jirayucharoensak et
al. 2014)
• Διαχείριση ύπνου (Vandernberghe & Geerts 2015)
• Κοινωνικοποίηση
• Παροχή οδηγιών
• Παρακολούθηση

Υποστήριξη καθημερινότητας
• Παροχή οδηγιών και υποστήριξης για την
εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων

• Πλύσιμο ρούχων, μαγείρεμα, λήψη
φαρμακευτικής αγωγής (π.χ. Rist et al. 2015)

• Παρακολούθηση προβλημάτων - άγχους κατά
την ένδυση
• Υπενθυμίσεις χώρου και στόχων του χρήστη
• Παρακολούθηση κατά τη μετακίνηση (Koldrack
et al. 2015)
• Υποστήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν
άλλες, ταυτόχρονες παθήσεις (π.χ. κατάθλιψη,
Mohr et al. 2015).

Rist et al. 2015

Koldrack et al. 2015

Προβλήματα και προκλήσεις
• Προσαρμογή εμπορικά διαθέσιμων συσκευών για την κατασκευή
συστημάτων (ετερογένεια, συνδεσιμότητα, απαρχαίωση)
• Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση και χρήση συστημάτων
•
•
•
•

Φυσιολογικοί
Κοινωνικοί
Διαιτολογικοί
Τρόπου ζωής

• Αλληλεπίδραση και συμπεριφορά συστημάτων προς τον ασθενή
• Καταπολέμηση απάθειας – ισορροπία μεταξύ γνώριμων και
καινοτόμων εμπειριών
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