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Θα υπερισχυσει ποτε η Τεχντη Νοημοσυνη της Ανθρωπινης? 
 

 

Θα αντικατασταθει ποτε ο Γιατρος από ένα Ρομποτ  ?  
 

 

 



 

 

1.  Εισαγωγικες  εννοιες 

2. Ρομποτικη κ τεχνητη νοημοσυνη στην Ιατρικη του 
μελλοντος 

3. Ρομποτικη κ τεχνητη νοημοσυνη στην  
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ του μελλοντος 

4. Θεμελιωδη ερωτηματα γυρο απο την τεχνητη νοημοσηνη 

5.  Συμπερασματα . 



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
1 τι ειναι το ρομποτ 

2 τι ειναι τεχνητη νοημοσυνη 

3. Τι ειναι τεχνητη ΥΠΕΡ- νοημοσυνη 

4 Ειδη νοημοσυνης 

5 τι ειναι η  μηχανη που ‘μαθαινει’ 

 

 



ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ ΧΑΡΙΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ 
ΤΟΥ  

ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ , ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Κ ΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ. 

 

Η ΑΘΡOΙΖΟΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ  

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ 





Czech writer Karel Čapek’s 1920 play R.U.R. (Rossum’s Universal Robots), 

 which famously introduced the word robot to the world, begins with synthetic humans—
the robots from the title—toiling in factories to produce low-cost goods. 
 It ends with those same robots killing off the human race. 



   Τι ειναι ένα Ρομποτ ? 
Είναι μια μηχανη που διαθετει πληθος αισθητηρων για  

να αντιλαμβανεται το εξωτερικο περιβαλλον. 

 

Και να αλληλοεπιδρα με αυτό, εκτελοντας σειρα 
προγραμματισμενων ενεργειων (προς το παρον!!!) 



Ρομποτ.......δεν τρωει ,δεν κοιμαται,  

δεν    κουραζεται, δεν ψηφιζει, δεν 
απεργει 

και δεν χρειαζεται διακοπες... 



ΡΟΜΠΟΤ 

Κανει Καλυτερα σημερα 

1) στις     επαναλαμβανομενες     βαριες 

δουλειες 

                  2) αναλυση τεραστιων βασεων  

δομενων “large  data bases” 



Τι είναι ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ? 
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE){A I} 

 Είναι μια  διαδικασια προσομοιωσης της ανθρωπινης νοημοσυνης που 

  γινεται από μια μηχανη ,ένα συστημα ηλεκρονικου Υπολογιστη  

 (computer), του οποιου το προγραμμα κανει τον υπολογιστη η’ το ρομποτ  

 να εκτελει υπολογισμους με μεγαλυτερη ακριβεια,  σε ογκο κ ταχυτητα 
από ένα  ανθρωπο. 

 





7 η’9 ειδη ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

 Λογικο-μαθηματικη  Διαπροσωπικη* 

 Ενδοπροσωπικη* 

 Υπαρξιακη* 

 

 

 

 * συναισθηματικη νοημοσυνη 





 
1. Με τη βοηθεια της ομαδας( προγραμματιστων, γιατρων, φυσιολογων 

κτλ) 
 

2. Απο μονη της!!!!!(αυτο- βελτιωση) 
 





Επαγγελματα σε κινδυνο λογω ρομποτικης 
 1. Εργατες βαρειας βιομηχανιας πχ.αυτοβιομηχανιας 

2. Επαγγελματιες οδηγοι αυτοκινητων (αυτοματα 
αυτοκινητα) 

3.Ταχυδρομοι (Drones) 

4. Ταμιες (ATM),αεροσυνοδοι εδαφους (αεροδρομια) 

5.Λογιστες, οικονομικοι συμβουλοι ,διοικητικοι 
υπαλληλοι κτλ. 

6. Στρατιωτες 
 





ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 
 1. τηλε-ιατρικη (smart-phones, smart-homes) 

 2. ρομποτικη χειρουργικη(daVinci, hair transplantation) 

 3. ρομποτικη νοσηλευτρια/η 

 4. γενικος βοηθος (clerical work) 

 5. φυσιοθεραπεια/ κινητικοτητα 

 6.απολυμανση νοσοκομειων (xenex) 

 7. nanorobots (πεπτικο) 

 8. φαρμακειο 

 9.συντροφικα ρομποτς(ρομποτικα ζωακια) 

 10. drones 

 















Your lungs have 



Τεχνητη νοημοσυνη στην ιατρικη του σημερα 
 1. πληροφορια ,γνωση (pubmed,κ αλλες βασεις 

δεδομενων) 

 2. ιατρικη εκπαιδευση 

 3. διαγνωση? 

4. σχεδιασμο της θεραπειας? 





                                            

 

Would You Trust a Robot Surgeon to Operate on You? 

                                                                                       Illustration: Carl De Torres  

                                            

Czech writer Karel Čapek’s 1920 play R.U.R. (Rossum’s Universal Robots), which famously introduced the word robot to the world, begins with synthetic humans—the robots from the title
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http://spectrum.ieee.org/static/special-report-trusting-robots










Τεχνητη νοημοσυνη κ τα Ρομποτ στην Υγεια 
του μελλοντος 
 1. τεχνιτη νοημοσυνη = διαγνωση, σχεδιασμο θεραπειας,δημιουργια νεων 

φαρμακων,εκπαιδευση, παγκοσμια τραπεζα προσωπικων ιατρικων 
πληροφοριων. 

 2.εικονικη πραγματικοτητα= εκπαιδευση εργαζομενων 
υγειας,φοιτητων.παρακλουθηση (virtual coaching) ασθενων. 

 3.ρομποτικη κ ιατρικες ειδικοτητες  

 4.γενετικη διερευνηση (genome sequencing) 

 5. επανασταση στη ανακαλυψη  νεων φαρμακων 

 6. νανοτεχνολογια  

 7. σημαντικους αισθητηρες (wearable or  sensors) 

 8. 3D- εκτυπωτες (3D-printers, prosthetics). 

 



Μηχανες τεχνητης νοημοσυνης κ ιατρικες 
ειδικοτητες = ποιες κινδνευουν. 
 1. ειδικοτητες αναγνωρισης μορφολογιας(pattern recognition) 

  1a.ακτινολογια/ακτινοθεραπια 

  1β.παθολογοανατομια/ κυτταρολογια 

  1γ. Μικροβιολογια 

  1δ. Δερματολογια 

 2. ειδικοτητες αναλυσης. 

 2α .βιοχημικοι  

    2β. Ανοσολογοι 

     2γ. Ενδοκρινολογοι 

 3. επεμβατικες ειδικοτητες 
     3α χειρουργικες 

     3β οφθαλμολογια 

     3γ ΩΡΛ 

 



Παθολογια κ υποειδικοτητες  
Πιστευω οτι τελευταιο θα πεσει ,αν πεσει, το 
καστρο της παθολογιας κ των υπο ειδικοτητων της 
(πνευμονολογοι,καρδιολογοι,ογκολογοι..) 









Watson for oncology 





ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ...ΣΗΜΕΡΑ Κ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 1.Ερμηνεια των PFTs κ των αεριων αιματος 

 2.Αναλυση αναπνευστικων Ηχων 

    3.Διαγνωση ακτινογραφιων/αξονικων 

 4. Διαγνωση μελετης ΥΠΝΟΥ 

 5.Βρογχοσκοπηση 

 6.Αναλυση εκπνεομενου αερα(electronic nose), 

 7.Αναλυση forced oscillation test 

 8. Βιοψιες, πλευριτικο Υγρο, πτυελα κτλ 

 9.Διαγνωση αναπνευστικων παθησεων 

 10.Συσταση θεραπευτικης αγωγης. 



https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGv_T_8orfAhVDPFAKHROvDigQjRx6BAgBEAQ&url=https://paginas.fe.up.pt/~ee09066/thesis/docs/pdiReport.pdf&psig=AOvVaw0eFkZCGjQRjjcyqFXFyN9K&ust=1544174546195765








Machine learning algorithms and forced 

oscillation measurements applied to the 

automatic identification of chronic obstructive 

pulmonary disease 
Author links open overlay panel 

Jorge L.M.AmaralaAgnaldo J.LopesbJosé M.JansenbAlvaro C.D.FariacPedro 

L.Meloc 

Show more 

https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2011.09.009 

Get rights and content 

Under an Elsevier user license 

open acc 







Artificial intelligence can determine lung 

cancer type 
Tool also IDs genetic changes in each patient's tumor 

Date: 

September 17, 2018 

Source: 

NYU Langone Health / NYU School of Medicine 

Summary: 

A new computer program can analyze images of patients' 

lung tumors, specify cancer types, and even identify 

altered genes driving abnormal cell growth, a new study 

shows.  

 

       
. 



                                   

Expert Systems with Applications 

Volume 85, 1 November 2017, Pages 194-203 

 
Lung CT image based automatic technique for COPD GOLD stage 

assessment 

 

Author links open overlay panelHadiMoghadas-

DastjerdiaMohammadrezaAhmadzadehaElhamKaramibcMehdiKarami

sSamanibcf 

https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.05.036Get rights and co 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09574174
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https://s100.copyright.com/AppDispatchServlet?publisherName=ELS&contentID=S095741741730355X&orderBeanReset=true
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09574174
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09574174/85/supp/C












GPS for early lung cancer detection 
                  

                                                                                         

https://i0.wp.com/hospitalnews.com/wp-content/uploads/2017/04/GPS-lungs.jpg?fit=448,304&ssl=1
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://hospitalnews.com/gps-early-lung-cancer-detection/
https://twitter.com/intent/tweet?text=GPS+for+early+lung+cancer+detection&url=https://hospitalnews.com/gps-early-lung-cancer-detection/&via=Hospital+News
http://plus.google.com/share?url=https://hospitalnews.com/gps-early-lung-cancer-detection/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://hospitalnews.com/gps-early-lung-cancer-detection/&media=https://hospitalnews.com/wp-content/uploads/2017/04/GPS-lungs.jpg
https://i0.wp.com/hospitalnews.com/wp-content/uploads/2017/04/GPS-lungs.jpg?fit=448,304&ssl=1




CONE BEAM CT BRONCHOSCOPY 



I AM YOUR PULMONOLOGIST!! I WILL BE DOING YOUR 
BRONCHOSCOPY TOMORROW !!! 







AI SYSTEM : was build up from the data of 1430 patients 
with lung disease 

 
VALIDATION: Diagnosis by the AI vs 16 Pulmonologists 

 
RESULTS: AI (76 %) vs (54%) Pulmonologists 





ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
1. θα φθασει η τεχνητη νοημοσυνη την 

ανθρωπινη? 
2. θα ξεπερασει η τεχνητη νοημοσυνη την 

ανθρωπινη(υπερ-νοημοσυνη)? 
3.θα αποκτισουν τα Ρομποτ συνειδηση η/και 

ηθικη? 
4.η τεχνητη υπερ -νοημοσυνη θα ειναι η τελευταια 

εφευρεση του ανθρωπου? 
 



 

 "I think the 
development of full 
artificial intelligence 
could spell the end of 
the human race," 
Hawking  
 

 







 

  

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΝΟΣΥΝΗ ΘΑ ΜΕΤΑΒΑΛΕΙ 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ  ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ. 



Προσωπικα συμπερασματα Ι 
Ραγδαιες κ σημαντικες αλλαγες ερχοντε στις ιατρικη 

επιστημες Υγειας (πχ με εξαφανιση ειδικοτητων ) 

Η παγκοσμια ιατρικη κοινοτητα θα πρεπει να 
προετοιμαστει γι’αυτες. 

Οι Ιατρικες Σχολες  θα πρεπει να προσαρμοσουν τα 
προγραμματα σπουδων  



Προσωπικα συμπερασματα ΙΙ 
 1. Η τεχνητη νοημοσυνη κ τα ρομποτ αναπτυσοντε ταχυτατα κ 

«συντομα» θα φθασουν την ανθρωπινη νοημοσυνη 

 2. Θα δημιουργηθει παγκοσμια τεραστια ανεργια!! 

 3. Στη συνεχεια ο δρομος για την Υπερ-Νοημοσυνη θα ειναι ανοικτος 

 

 4.Αν δεν υπαρχει «ελεγχος» της τεχνητης νοημοσυνης ΠΡΙΝ την 
δημιουργια της ΥΠΕΡ-ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ τοτε το ανθρωπινο ειδος 
κινδυνευει να εξαφανιστει!!!! 



 

Ευχαριστω για την προσοχη σας 
 κ ελπιζω ότι ολοι μαζι δεν θα 
αφησουμε αυτόν τον ομορφο πλανητη 
να πεσει στα χερια των Ρομποτ 



 











ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ=  

ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΕ 3-5 ΧΡΟΝΙΑ 

1. ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΑΝΑΛΥΣΗ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 
 





Lethal autonomous weapon 
 

Lethal autonomous weapons (LAWs) are a type of military robot designed to select and attack 

military targets (people, installations) without intervention by a human operator.  

LAW are also called lethal autonomous weapon systems (LAWS), lethal autonomous robots 

(LAR), robotic weapons, or killer robots. LAWs may operate in the air, on land, on water, under 

water, or in space. 

 The autonomy of current systems as of 2016 is restricted in the sense that a human gives the final 

command to attack - though there are exceptions with certain "defensive" systems. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Military_robot
https://en.wikipedia.org/wiki/File:7-raven-aircraft.jpg










Healthcare is such a huge, 

lumbering industry and [so] 

incredibly complicated," Bogue 

says, "that a plucky young AI 

expert is going to have a very 

hard time solving any hard 

problems without … aligning him- 

or herself with someone with deep 

industry experience, and vice 

versa.” 



According to MedicalDirector’s CEO 

Matt Bardsley, technology is now not 

only giving people incentive to become 

more deeply involved and interested in 

their own health, but they can easily 

share these data sets with their health 

practitioners in a far more accurate and 

structured way. 



Ο πατερας της τεχνητης 
νοημοσυνης John Mac Arthur ειπε 
το 1974 
 «Για να υπαρξει τεχνιτη νοημοσυνη πραγματικα 

ανθρωπινου επιπεδου θα χρειαστουν   1.7 Αινσταιν 
, 2 Μαξουελ, 3 Φαραντευ και 3 Σχεδια Μανχαταν» 

 

 Θα ηθελα όμως να προσθεσω                                                        

     1 Πυθαγορας, 2Δαρβινοι, 3 Μοτζαρτ  4 Μαντελα   . 







ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΦΤΙΑΞΕΙ 

ΠΡΩΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

IBM , GOOGLE, MICROSOFT, APPLE, 

FACEBOOK, AMAZON ………… 





http://mobihealthnews.com/wp-content/uploads/2013/11/Apps_FDA_Regulated_Cover_260.jpg






Perspective 
Predicting the Future — Big Data, 
Machine Learning, and Clinical Medicine 
Ziad Obermeyer, M.D., and Ezekiel J. 
Emanuel, M.D., Ph.D. 
N Engl J Med 2016; 375:1216-1219September 
29, 2016DOI: 10.1056/NEJMp1606181 

http://www.nejm.org/toc/nejm/375/13/
http://www.nejm.org/toc/nejm/375/13/








Η ραγδαια εξαπλωση της Ρομποτικης 
  

 1. δραματικη μειωση θεσεων εργασιας 

2. αναγκη επαναπροσδιορισμου 
διαφορων επαγγελματων 

3. ισως αναγκη επαναπροσδιορισμου της 
εννοιας της ‘εργασιας’ 









ΡΟΜΠΟΤ 
υπαρχουν τουλαχιστον 10 εκατομυρια σε 

λειτουργια 

1. Βιομηχανια* 

2. Σαν ζωακια (pets) 

3. Οικιακα 

4. Στατιωτικα* 

5. Πυροσβεστικα 

6. Ιατρικα (χειρουργικα)* 

7. διαφορα 

 



Neurons=200Hz,120m/s 

Computer=2000000000Hz,speed light 





 

 

1.  Εισαγωγικες  εννοιες 

2. Ρομποτικη ,τεχνητη νοημοσυνη,στην ιατρικη του σημερα 

3. Ρομποτικη, τεχνητη νοημοσυνη στην ιατρικη του 
μελλοντος 

4. Θεμελιωδη ερωτηματα γυρο απο την τεχνητη νοημοση 

5. συμπερασματα ?? 













Οι πιο συχνα χρησιμοποιουμενες εφαρμογες των 
smartphones από γιατρους στις ΗΠΑ 

Epocrates 

Medscape 

MedCalc* 

Skyscape 

Doximity 

Up To Date 



 

1.  Εισαγωγικες  εννοιες 

2. Ρομποτικη ,τεχνητη νοημοσυνη,στην ιατρικη του σημερα 

3. Ρομποτικη, τεχνητη νοημοσυνη στην ιατρικη του 
μελλοντος 

4. Θεμελιωδη ερωτηματα γυρο απο την τεχνητη νοημοσηνη 

5.  Συμπερασματα  



1. connecting all healthcare components 

2. collecting enormous amounts of information and creating large  
Data Bases 

3. advance statistical analysis: Identifying statistical patterns- 
creating algorithms to explain these  patterns. 

4.Creat and test novel hypothesis in a host of healthcare scenarios 

5.Facilitating  Executive  decisions  for successful intervations 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 

 

 

1.  Εισαγωγικες  εννοιες 

2. Ρομποτικη ,τεχνητη νοημοσυνη,στην ιατρικη του 

σημερα 

3. Ρομποτικη, τεχνητη νοημοσυνη στην ιατρικη του 

μελλοντος 

4. Θεμελιωδη ερωτηματα γυρο απο την τεχνητη 

νοημοσηνη 

5. συμπερασματα . 
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