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Ιατρική Τεχνολογία στην Εποχή του COVID – 19 

Σημαντικοί Όροι: Ψηφιακή υγεία, τεχνητή νοημοσύνη, BigData, blockchain, 

Internet of Things, φορετές τεχνολογίες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ρομπότ, 

εφαρμογές smartphone 

 
 

Περίληψη 

 

Η ψηφιακή υγεία καλύπτει την ηλεκτρονική υγεία (eHealth), την κινητή υγεία 

(mHealth) και τους αναδυόμενους τομείς. Παρόλο που η ψηφιακή υγεία προέρχεται 

από την ηλεκτρονική υγεία, υπερβαίνει κατά πολύ την ηλεκτρονική υγεία. H Τεχνητή 

Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι ένα δυνητικά ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της 

πανδημίας του COVID – 19. Η τεχνολογία BigData μπορεί να αποθηκεύσει τεράστιο 

όγκο πληροφοριών σχετικά με τα άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό COVID – 19 

και βοηθά στην κατανόηση της φύσης του ιού λεπτομερώς. Η τεχνολογία Blockchain 

μπορεί να αξιοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις και με τη σωστή χρήση να βοηθήσει 

στην αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημικής κρίσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να απλοποιήσει τις διαδικασίες κλινικών δοκιμών για εμβόλια και φάρμακα, να 

ευαισθητοποιήσει το κοινό, να παρακολουθήσει διαφανώς τις δωρεές και τις 

δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων και να λειτουργήσει ως αξιόπιστος 

ιχνηλάτης δεδομένων. Το Internet of Things (IoT) γίνεται ολοένα και περισσότερο 

μια ζωτικής σημασίας τεχνολογία στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης όπου 

μπορεί να προσφέρει χαμηλότερα έξοδα, καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και 

προηγμένες εμπειρίες χρηστών.  
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Medical Technology on Healthcare in Times of COVID – 19 

Keywords: Digital health, artificial intelligence, BigData, blockchain, Internet of 

Things, portable technologies, drones, robots, smartphone applications 

 

Abstract 

 
Digital health covers eHealth, mobile health (mHealth) and emerging sectors. 

Although digital health comes from e-health, it goes far beyond e-health. TN is a 

potentially powerful tool for combating the COVID – 19 pandemic. Big data 

technology can store vast amounts of information about these people who have been 

infected with the COVID – 19 virus. It helps to understand the nature of this virus in 

detail. The data obtained can be re-trained to develop future prevention methods. 

Blockchain technology has several potential uses that can help address the current 

pandemic crisis. It can be used to simplify clinical trial procedures for vaccines and 

drugs, raise public awareness, transparently monitor donations and fundraising 

activities, and act as a reliable data tracker. IoT is increasingly becoming a vital 

technology in healthcare systems where it can offer lower costs, better service quality 

and advanced user experiences.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το 2020 αναμενόταν ότι θα ήταν το ξεκίνημα μιας πολύ ενδιαφέρουσας 

εποχής για τον υγειονομικό τομέα, καθώς πολλές απ’ τις τεχνολογίες που 

αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια, πλέον ωριμάζουν. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν 

να έχουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς για την αντιμετώπιση ποικίλων 

υγειονομικών επιπλοκών (Hassounah et al., 2020). Κάποιες από αυτές τις τεχνολογίες 

είναι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT) με τηλεπικοινωνιακά 

δίκτυα επόμενης γενιάς (π.χ. 5G), τα Μεγάλα δεδομένα και Αναλυτική μεγάλων 

δεδομένων (BigData analytics), η Τεχνητή Νοημοσύνη - ΤΝ (Artificial Intelligence - 

AI) η οποία χρησιμοποιεί τη βαθιά μάθηση (deep learning) και η τεχνολογία 

Blockchain (Ting et al., 2020). 

Υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στις τεχνολογίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Για παράδειγμα, το IoT (π.χ. συσκευές και όργανα), στα νοσοκομειακά και κλινικά 

περιβάλλοντα, προωθεί ένα δυναμικό ψηφιακό σύστημα το οποίο διευκολύνει τη 

συλλογή δεδομένων και έπειτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ΤΝ και τη βαθιά 

μάθηση (deep learning) (Hassounah et al., 2020). Έτσι θα μπορούσαν να βελτιωθούν 

πολλές διαδικασίες στον τομέα της υγείας, όπως είναι η διάγνωση και η θεραπεία. 

Όλο αυτό μπορεί να ενισχυθεί με την τεχνολογία Blockchain. Το Blockchain 

αποτελεί μια βάση δεδομένων με διανεμημένους υπολογιστές το οποίο 

χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς και οργανισμούς. Με το Blockchain υπάρχει η 

δυνατότητα αντιγραφής των δεδομένων σε πολλές τοποθεσίες, κάτι το οποίο εγγυάται 

την ασφάλειά τους (Whitelaw et al., 2020). 

Ωστόσο, λίγο πριν μπει το 2020, η ανθρωπότητα ήρθε αντιμέτωπη με μια 

πανδημία: έναν καινούργιο κορωνοϊ όπου δημιουργεί μια αναπνευστική νόσο 

(COVID – 19). Όσο περνά ο καιρός, τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι παρόλο που δεν 

είναι τόσο επικίνδυνος στις νεαρές ηλικιακές ομάδες, έχει υψηλή μεταδοτικότητα 

(Hassounah et al., 2020). Ο αντίκτυπος του COVID – 19 πιθανότατα θα είναι 

μεγαλύτερος από αυτή του οξέος αναπνευστικού συνδρόμου (SARS) το 2003, 

δεδομένης της παγκοσμιοποίησης και της σχετικής σημασίας της Κίνας το 2020 όσον 

αφορά το παγκόσμιο εμπόριο και τα ταξίδια (Tinge Tal., 2020). 
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Πώς μπορεί αυτή η νέα κρίση του COVID – 19 να αντιμετωπιστεί; Σε τι 

διαφέρει από την επιδημία SARS το 2003; Πολλές χώρες βασίστηκαν στον κλασικό 

έλεγχο των λοιμώξεων και στα δημόσια υγειονομικά μέτρα για τον περιορισμό της 

πανδημίας του COVID – 19, τα οποία ήταν παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν 

για τον SARS το 2003. Ένα από τα πιο διαδεδομένα και εφαρμόσιμα αποτέλεσε το 

μέτρο της αυστηρής καραντίνας, όπως αυτή που έγινε στην Κίνα (lockdown 60 

εκατομμυρίων ανθρώπων στην επαρχία Χουμπέι) (Ting et al., 2020). Ωστόσο, αυτά 

τα μέτρα μπορεί να είναι αποτελεσματικά το 2020 για την αντιμετώπιση του COVID 

– 19; 

Η μεγαλύτερη συνεισφορά της παρούσας εργασίας είναι ότι αναφέρει τρόπους 

εφαρμογής των τεχνολογιών για την αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων όπως είναι 

ο COVID – 19. Πέρα από αυτό όμως, οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από την ύπαρξη μιας κρίσης, μιας και έχουν μειωμένα 

ποσοστά λαθών κατά τις διαδικασίες στις οποίες χρησιμοποιούνται.  

Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά στη σημασία της ιατρικής 

τεχνολογίας στην αντιμετώπιση του COVID – 19. Στο πρώτο Κεφάλαιο θα γίνει 

αναφορά στην έννοια της ψηφιακής υγείας. Στο δεύτερο Κεφάλαιο θα συζητηθεί η 

Τεχνητή Νοημοσύνη. Στο τρίτο Κεφάλαιο θα αναφερθούν τα BigData. Στο τέταρτο 

Κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στο Blockchain. Στο πέμπτο Κεφάλαιο θα συζητηθεί το 

Internet of Things. Μετά από μια σύντομη περιγραφή της κάθε έννοιας σε κάθε 

Κεφάλαιο, θα γίνει ανάλυση της σημασίας που έχουν οι τεχνολογίες αυτές στην 

αντιμετώπιση του COVID – 19. Η εργασία κλείνει με κάποια συμπεράσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Η ψηφιακή υγεία καλύπτει την ηλεκτρονική υγεία (eHealth), την κινητή υγεία 

(mHealth) και τους αναδυόμενους τομείς. H κινητή υγεία αναφέρεται στην παροχή 

υπηρεσιών υγείας και πληροφοριών μέσω της τεχνολογίας της κινητής τηλεφωνίας, 

και ανήκει στην ηλεκτρονική υγεία (eHealth) (WHO, 2019). Η έννοια του eHealth 

προηγείται της ψηφιακής υγείας. Η ηλεκτρονική υγεία αναφέρεται στην οικονομικά 

αποδοτική και ασφαλή χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στο ν 

τομέα της υγείας (όπως οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και η παρακολούθηση 

της υγείας) (Hassounah et al., 2020). 

Αν και η ψηφιακή υγεία γεννήθηκε από την ηλεκτρονική υγεία, είναι πολύ 

σημαντικότερη από αυτή. Ο λόγος είναι γιατί η ψηφιακή υγεία αναφέρεται στις 

συσκευές που χρησιμοποιούνται στον υγειονομικό τομέα. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, 

υπάρχουν πολλές ψηφιακές τεχνολογίες οι οποίες είναι δημοφιλείς στο χώρο της 

υγείας (π.χ. ΤΝ, ΙοΤ) (WHO, 2019). Στη συνέχεια θα αναφερθούν μερικές υπηρεσίες 

οι οποίες έχουν να κάνουν με την τεχνολογία στον ιατρικό τομέα: 

- Telecare 

- telehealth 

- telemedicine 

- mHealth, 

- υπηρεσίες ψηφιακής υγείας και 

- eHealth (Wang et al., 2021). 

Ο Sonnier (2020) συμπεριέλαβε τη γονιδιωματική στον ορισμό της 

«ψηφιακής υγείας» για πρώτη φορά. Ο ίδιος πιστεύει ότι η ψηφιακή υγεία είναι η 

ενσωμάτωση της ψηφιακής και γονιδιωματικής επανάστασης με την υγεία, την 

ιατρική περίθαλψη, τη ζωή και την κοινωνία. Ο Lupton (2014) συνοψίζει περαιτέρω 

τον ορισμό της ψηφιακής υγείας. Πιστεύει ότι η ψηφιακή υγεία είναι υγεία και 

ιατρική φροντίδα σε μια ψηφιακή κοινωνία. Η ψηφιακή υγεία λαμβάνει τον πολίτη 
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ως κέντρο, συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από όλες τις κοινωνικές 

δραστηριότητες και χρησιμοποιεί μια πολύπλοκη ανάλυση για να λάβει γνώση από 

αυτά τα δεδομένα και με αυτό τον τρόπο να επεμβαίνει όσο το δυνατόν ευρύτερα σε 

πιθανές κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες (Lupton, 2014). Το 2019, ο ΠΟΥ 

συγχώνευσε σχετικές έννοιες, όπως ιατρική πληροφόρηση, ιατρική για κινητές 

συσκευές, κινητή υγεία και την ψηφιακή ιατρική στην «ψηφιακή υγεία» (Wang et al., 

2021). 

Σε γενικές γραμμές, η ψηφιακή υγεία έχει να κάνει με τη χρησιμοποίηση 

ψηφιακών μέσων υγείας για να βελτιωθεί η υγεία των ατόμων. Η ψηφιακή υγεία 

περιλαμβάνει όλο το χώρο της έρευνας στο χώρο της υγείας και έχει ποικίλες 

εφαρμογές (Wang et al., 2021). 

Ο βαθμός με τον οποίο αναπτύσσεται η ψηφιακή υγεία είναι σε άμεση 

συνάρτηση με την ψηφιακή τεχνολογία, όπως το IoT, η ΤΝ και το cloud computing. 

Όλα τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά για τη βέλτιστη 

εφαρμογή, σε σχέση με το να γίνεται μεμονωμένη χρήση της κάθε τεχνολογίας. 

Παρακάτω αναφέρονται οι πιο σημαντικές τεχνολογίες στην ιατρική επιστήμη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (TN) 

 

H ΤΝ είναι ένα δυνητικά ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της 

πανδημίας του COVID – 19 (Petropoulos, 2020). Η TN μπορεί, για τους παρόντες 

σκοπούς, να οριστεί ως μηχανική μάθηση (Machine Learning - ML), επεξεργασία 

φυσικής γλώσσας (NLP) και εφαρμογές Computer Vision το οποίο παρέχει 

πρόσβαση σε μη παραδοσιακούς τομείς όπως η νανοτεχνολογία, οι νέες τεχνικές 

απεικόνισης του εγκεφάλου, η επιστημονική ανάλυση και πολλά άλλα 

χρησιμοποιώντας μοντέλα που βασίζονται σε μεγάλα δεδομένα για αναγνώριση, 

εξήγηση και πρόβλεψη προτύπων. Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να είναι χρήσιμες για 

την αναγνώριση (διάγνωση), πρόβλεψη και εξήγηση (θεραπεία) λοιμώξεων από τον 

COVID – 19 και συμβάλει στη διαχείριση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων 

(Bullock et al., 2020). 

 

2.1. Τωρινές και δυνητικές συνεισφορές της ΤΝ κατά του COVID – 19 

Υπάρχουν έξι τομείς όπου η ΤΝ μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση του 

COVID – 19:  

i) έγκαιρες προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις 

ii) παρακολούθηση και πρόβλεψη 

iii) πίνακες ελέγχου δεδομένων 

iv) διάγνωση και πρόγνωση 

v) θεραπείες και  

vi) κοινωνικός έλεγχος (Naudé, 2020). 

 

2.1.1. Έγκαιρες προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις 

Η περίπτωση του καναδικού μοντέλου ΤΝ, BlueDot, έχει γίνει ήδη θρυλική. 

Δείχνει ότι ένα σχετικά χαμηλού κόστους εργαλείο ΤΝ (το BlueDot 
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χρηματοδοτήθηκε από μια επένδυση εκκίνησης ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων 

δολαρίων ΗΠΑ) μπορεί να προβλέψει και να εντοπίσει επιδημίες μολυσματικών 

ασθενειών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το BlueDot προέβλεψε το ξέσπασμα της 

λοίμωξης στα τέλη του 2019, εκδίδοντας προειδοποίηση στους πελάτες της στις 31 

Δεκεμβρίου 2019, αρκετά πριν από τον ΠΟΥ ο οποίος το έκανε στις 9 Ιανουαρίου 

2020 (Kreuzhuber, 2020). Ορισμένοι ερευνητές οι οποίοι συνεργάστηκαν με το 

BlueDot, εντόπισαν τις είκοσι πιθανές πόλεις – προορισμούς που θα επέλεγαν οι 

επιβαίνοντες από τη Γουχάν στην αρχή της πανδημίας. Ενημέρωσαν ότι 

ανησυχούσαν πως από τις πόλεις αυτές θα γινόταν η εξάπλωση του ιού (Bogoch et 

al., 2020). 

Παρόλο που το BlueDot αποτελεί ένα χρήσιμο μέσο, μέρος της φήμης του 

οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό . 

Αρχικά, παρόλο που το BlueDot έστειλε ειδοποιήσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2019, 

υπήρξε κάποιο άλλο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το Health Map της Βοστόνης, 

που έστειλε και αυτό ειδοποιήσεις μια μέρα πιο πριν. Ενώ το μοντέλο που βασίζεται 

σε AI ήταν πιο γρήγορο κατά μόνο 30 λεπτά, ωστόσο, απέδιδε πολύ χαμηλό επίπεδο 

σημασίας στο ξέσπασμα. Στην ουσία, απαιτούσε ανθρώπινη ερμηνεία και παροχή 

πλαισίου για την αναγνώριση της απειλής (Naudé, 2020). 

Πρέπει να σημειωθεί πως ο παράγοντας "άνθρωπος" είναι πολύ σημαντικός 

όσον αφορά την αξιολόγηση και ερμηνεία των δεδομένων. Επομένως είναι σωστό να 

τονιστεί ότι η ανθρώπινη συμβολή, σε όλους τους κλάδους, είναι απαραίτητη για τη 

βέλτιστη εφαρμογή της ΤΝ (Hollister, 2020). 

 

2.1.2. Παρακολούθηση και πρόβλεψη 

Η ΤΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση 

(συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης) και για την πρόβλεψη του τρόπου με τον 

οποίο η ασθένεια COVID – 19 θα εξαπλωθεί στο χρόνο και στο χώρο. 

Παραδείγματος χάρη, ύστερα από ένα παλαιότερο περιστατικό πανδημίας, αυτό με 

τον ιό Ζίκα 2015, ο Akhtar et al. (2019) δημιούργησε ένα νευρωνικό δίκτυο ώστε να 

μπορεί να υπολογίσει το βαθμό εξάπλωσης. Ωστόσο, μοντέλα όπως αυτά θα πρέπει 

να επαναπροσδιοριστούν χρησιμοποιώντας δεδομένα από την πανδημία του COVID 
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– 19. Κάτι τέτοιο γίνεται τώρα. Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon, 

αναπτύσσουν αλγόριθμους για να μπορούν να προβλέψουν την εξάπλωση της 

εποχικής γρίπης (Hao, 2020).  

Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία δυσχεραίνουν την λεπτομερή 

πρόβλεψη του ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν υψηλή απειλή COVID – 19 (Hao, 

2020; Rowan, 2020). Ένα τέτοιο ζήτημα για παράδειγμα είναι η ανεπάρκεια 

παλαιότερων δεδομένων ώστε η ΤΝ να παράγει αποτελέσματα (Naudé, 2020). 

Μια λύση για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα, είναι ο έλεγχος 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως 

είναι το Facebook και το Instagram, ήδη κάνουν χρήση της ΤΝ για τον έλεγχο του 

περιεχομένου, καθώς και των ψευδών ειδήσεων (Ortutay & Klepper, 2020), αφού οι 

ίδιες οι εταιρείες πλήττονται από το μειωμένο ανθρώπινο δυναμικό εξαιτίας των 

περιοριστικών μέτρων. Είναι γεγονός ότι δίνεται μεγάλη βάση στη τεχνητή 

νοημοσύνη για τον έλεγχο του περιεχομένου και αποδεικνύεται ότι η τεχνητή 

νοημοσύνη εξακολουθεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά. Ωστόσο, το YouTube 

φέρεται πως δήλωσε ότι η ΤΝ όταν χρησιμοποιείται εκτενώς, κάνει αρκετά λάθη 

(Newton, 2020). Αυτό είναι άλλη μια απόδειξη του ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι 

σημαντικός παράγοντας ο οποίος κατευθύνει την ΤΝ. 

Ως αποτέλεσμα της έλλειψης δεδομένων, των θορυβωδών μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, της αλαζονείας των μεγάλων δεδομένων και της αλγοριθμικής δυναμικής, 

οι προβλέψεις της ΤΝ για την εξάπλωση του COVID – 19 δεν είναι ακόμη πολύ 

ακριβείς ή αξιόπιστες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η πλειοψηφία των 

μέσων που χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούν και να προβλέπουν ξεσπάσματα, 

δεν κάνουν χρήση της ΤΝ. Αντίθετα, οι περισσότεροι για τη δημιουργία προβλέψεων 

προτιμούν καθιερωμένα επιδημιολογικά μοντέλα, τα λεγόμενα μοντέλα SIR, η 

συντομογραφία που σημαίνει ότι ο πληθυσμός μιας περιοχής είναι ευαίσθητος 

(sensitive), μολύνθηκε (infected) και αφαιρέθηκε (removed). Για παράδειγμα, το 

Ινστιτούτο για το μέλλον της ανθρωπότητας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 

παρέχει προβλέψεις για την εξάπλωση του ιού με βάση το επιδημιολογικό μοντέλο 

GLEAMviz. Η Metabiota, μια εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, προσφέρει ένα 

Epidemic Tracker και ένα βραχυπρόθεσμο μοντέλο πρόβλεψης εξάπλωσης της νόσου 

(Naudé, 2020). 
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Το να παρακολουθείται και να προβλέπεται η εξάπλωση του COVID – 19 

είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα κράτη, καθώς δίνεται στις κυβερνήσεις η 

δυνατότητα  να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την έξαρση. Επιπλέον, οι 

κυβερνήσεις μπορούν να αξιολογούν την επιδημιολογική καμπύλη και να βλέπουν αν 

μειώνεται ή αυξάνεται. Τέλος, υπάρχει ανατροφοδότηση όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα των μέτρων που ελήφθησαν (Newton, 2020). 

 

2.1.3. Πίνακες ελέγχου δεδομένων 

Η παρακολούθηση και η πρόβλεψη του COVID – 19 έχουν προκαλέσει μια 

βιομηχανία δημιουργίας πίνακα ελέγχου δεδομένων για την απεικόνιση της 

πραγματικής και αναμενόμενης εξάπλωσης. Το MIT Technology Review παρήγαγε 

κατάταξη αυτών των ταμπλό παρακολούθησης και πρόβλεψης. Κατατάσσουν στους 

κορυφαίους πίνακες ελέγχου αυτά των Up Code, Next Strain, του CSSE του Johns 

Hopkins, The base lab, του BBC, των New York Times, και HealthMap. Άλλοι 

αξιοσημείωτοι πίνακες ελέγχου περιλαμβάνουν το πρόγραμμα παρακολούθησης 

COVID – 19 της Microsoft Bing, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.  
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Εικόνα 1: Στιγμιότυπο οθόνης του Bing’s COVID – 19 Tracker, 16 Μαρτίου 2020. 

 

 

Πίνακες όπως αυτοί δίνουν μια γενική εικόνα. Υπάρχουν όμως αρκετά κράτη 

τα οποία έχουν στα χέρια τους δικούς τους πίνακες ελέγχου. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

είναι η Νότια Αφρική που ανέπτυξε τον πίνακα ελέγχου COVID – 19 ZA South 

Africa (Stiegler & Bouchard, 2020). 

 

2.1.4. Διάγνωση και Πρόγνωση 

Όταν γίνεται ταχεία και έγκαιρη διάγνωση του COVID – 19, τότε μπορούν να 

σωθούν πολλές ανθρώπινες ζωές, περιορίζοντας τη νόσο και διευκολύνοντας την 

ανάπτυξη δεδομένων για να μπορούν να ενημερώνονται τα εργαλεία ΤΝ. Η ΤΝ 

μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ιδιαίτερα στη διάγνωση με 

βάση τις ακτινογραφίες θώρακος. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί για τις 

εφαρμογές ΤΝ κατά του COVID – 19 από τους Bullock et al. (2020), ανέδειξαν ότι η 

ΤΝ δύναται να είναι το ίδιο έγκυρη όσο και οι άνθρωποι, κάτι το οποίο μπορεί να 
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αποσυμφορήσει τα ακτινολογικά κέντρα, κάνοντας διαγνώσεις γρηγορότερα και πιο 

οικονομικά σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους διάγνωσης COVID – 19. Μπορεί 

να γίνει χρήση της ακτινογραφίας αλλά και της αξονικής τομογραφίας (CT) για το 

σκοπό αυτό. Ο Rosebrock (2020) διδάσκει συναδέλφους του πώς να χρησιμοποιούν 

τη βαθιά μάθηση, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν διαγνώσεις του COVID – 19 με 

τις ακτίνες Χ. Πρέπει να σημειωθεί πως οι δοκιμές για τον COVID – 19 δεν είναι 

πολλές και έχουν μεγάλο κόστος και ότι σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχουν 

μηχανήματα ακτινογραφίας. 

Τα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες που κινούνται 

προς αυτή την κατεύθυνση. Οι Wang & Wong (2020) δημιούργησαν το COVID – 

Net, που δύναται να διαγνώσει τον COVID – 19 χρησιμοποιώντας ακτινογραφίες 

θώρακα. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι οι ερευνητές υποστηρίζουν πως ακόμα το 

εργαλείο αυτό δεν είναι έτοιμο για ευρεία χρήση και ότι ακόμα απαιτείται 

περισσότερη έρευνα και δοκιμές.  

Ο Chen et al. (2020) ανέπτυξε ένα εργαλείο βαθιάς μάθησης (αν και δεν έχει 

γίνει ακόμα αξιολόγηση από ομοτίμους) το οποίο μπορεί να διαγνώσει τον COVID – 

19 μέσα από αξονικές τομογραφίες. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

απόδοση του εργαλείου αυτού ήταν παρόμοια με αυτή ενός έμπειρου ακτινολόγου. 

Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό καθώς με το εργαλείο αυτό θα μπορούσαν να 

ανακουφιστούν αρκετά οι ακτινολόγοι και να γίνει βελτίωση της διάγνωσης (Chen et 

al., 2020). 

Στον αντίποδα, υπάρχουν ακτινολόγοι που εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι 

δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα δεδομένα για τη χρήση της βαθιάς μάθησης και ότι η 

χρήση των μηχανημάτων των αξονικών τομογραφιών και ακτινών Χ από ασθενείς 

μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό και να εξαπλωθεί η ασθένεια περαιτέρω. Είναι 

γεγονός ότι πλέον δεν διενεργούνται αξονικές τομογραφίες με τόση συχνότητα όσο 

πριν από την έξαρση της πανδημίας, από φόβο διασποράς του ιού (Ross & Robbins, 

2020). 

Τέλος, αφού γίνει διάγνωση της νόσου σε κάποιον, μένει να απαντηθεί το 

κατά πόσο το άτομο αυτό θα επηρεαστεί από τον ιό, σε τι βαθμό θα νοσήσει. Οι 

περισσότερες περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν COVID – 19 δεν χρήζουν εντατικής 
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βοήθειας. Το να μπορεί να υπάρχει πρόβλεψη για το ποιος θα επηρεαστεί πιο σοβαρά 

μπορεί να βοηθήσει στη στοχευμένη βοήθεια και τον προγραμματισμό κατανομής και 

χρήσης ιατρικών πόρων. Ο Jiang et al. (2020) παρουσιάζει ένα σύστημα βασισμένο 

στη ΤΝ που μπορεί να προβλέψει με 80 τοις εκατό ακρίβεια ποιο άτομο που νοσεί 

από τον COVID – 19 μπορεί να αναπτύξει σύνδρομο οξείας αναπνευστικής 

δυσχέρειας (ARDS). Το δείγμα που χρησιμοποίησε για να ενημερώσει τη βάση του 

συστήματος της ΤΝ είναι, ωστόσο, μικρό (μόνο 53 ασθενείς) και περιορίζεται σε δύο 

κινεζικά νοσοκομεία. 

Εν κατακλείδι, η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης για τη διάγνωση του 

COVID – 19 και για την πρόγνωση του τρόπου με τον οποίο οι ασθενείς μπορεί να 

προοδεύσουν, έχει προκαλέσει μεγάλη ερευνητική προσπάθεια αλλά δεν είναι ακόμη 

ευρέως λειτουργική.  

 

2.1.5. Θεραπείες 

Πριν ακόμα γίνει έξαρση του COVID – 19, η επιστημονική κοινότητα 

εξέφρασε την αισιοδοξία της όσον αφορά τη συμβολή της ΤΝ στην ανακάλυψη νέων 

φαρμάκων, όπως για παράδειγμα ο Coldeway (2019) και ο Fleming (2018). Στην 

περίπτωση του COVID – 19, τα δεδομένα δείχνουν ότι αρκετά κέντρα έχουν αρχίσει 

να χρησιμοποιούν την ΤΝ για την αναζήτηση θεραπειών κατά της νόσου. Η ελπίδα 

είναι ότι η ΤΝ μπορεί να επιταχύνει τόσο τις διαδικασίες ανακάλυψης νέων 

φαρμάκων όσο και της επαναχρησιμοποίησης των υπαρχόντων φαρμάκων. 

Για παράδειγμα, η Deep Mind της Google, μια εταιρεία που φημίζεται για τον 

αλγόριθμο του παιχνιδιού Alpha Go, χρησιμοποίησε ΤΝ για να προβλέψει τη 

σύνθεση των πρωτεϊνών του ιού που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες στην ανάπτυξη 

νέων φαρμάκων (Naudé, 2020). 

Οι Beck et al. (2020) αναφέρουν αποτελέσματα που προκύπτουν από τη 

χρήση της μηχανικής μάθησης για τον προσδιορισμό ότι ένα υπάρχον φάρμακο, το 

atazanavir, θα μπορούσε ενδεχομένως να επαναχρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του 

COVID – 19. Και οι Stebbing et al. (2020), σε συνεργασία με την Benevolent AI, μια 

βρετανική νεοσύστατη τεχνολογία ΤΝ, βρήκαν ότι ένα φάρμακο με την ονομασία 

Baricitinib, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και 
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της μυελοΐνωσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιθανή θεραπεία για τον COVID – 

19. 

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτές οι θεραπείες να κάνουν την εμφάνισή τους 

σύντομα. Ο λόγος είναι ότι χρειάζεται χρόνος για να γίνουν οι ιατρικοί και 

επιστημονικοί έλεγχοι πριν αυτά τα φάρμακα ελεγχθούν και εγκριθούν (εκτιμάται έως 

και 18 μήνες για ένα εμβόλιο) (Naudé, 2020). Βλέπε επίσης Vanderslott et al. (2020) 

για μια εξήγηση της διαδικασίας που θα πρέπει να περάσει ένα φάρμακο που 

καταπολεμά τον COVID – 19. 

 

2.1.6. Κοινωνικός έλεγχος 

Έχει γίνει χρήση της ΤΝ στο παρελθόν με μέσα θερμικής απεικόνισης έτσι 

ώστε να διαπιστωθεί αν κάποιος φέρει πυρετό. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε επίσης να 

χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση του COVID – 19 (Rivas, 2020). O Chun (2020) 

αναφέρει ότι ήδη στην Κίνα υπάρχουν υπέρυθρες κάμερες για να ελέγχουν το 

πληθυσμό για τυχόν πυρετό. Επίσης, μερικές φορές χρησιμοποιούνται με σύστημα 

αναγνώρισης προσώπου, το οποίο μπορεί να εντοπίσει το άτομο με υψηλή 

θερμοκρασία ακόμη και αν φοράει χειρουργική μάσκα. 

Η κινεζική εταιρεία Baidu είναι ένας από τους παραγωγούς τέτοιων καμερών 

υπερύθρων που χρησιμοποιούν τεχνητά συστήματα όρασης για την σάρωση του 

πληθυσμού. Οι κάμερες παρέχουν τη δυνατότητα να σαρωθούν έως και διακόσιοι 

άνθρωποι σε ένα λεπτό, στους οποίους θα διαπιστώνεται τυχόν αυξημένη 

θερμοκρασία σώματος (Dickson, 2020). Η θερμική απεικόνιση ωστόσο, έχει 

επικριθεί ως ανεπαρκής καθώς έχουν εντοπισθεί αρκετά κωλύματα. Ως παραδείγματα 

αναφέρονται η απόσταση των ατόμων από την κάμερα όπως και η χρήση γυαλιών 

(καθώς παρεμποδίζουν την σάρωση του εσωτερικού δακρυϊκού πόρου, ο οποίος 

παρέχει και την πιο αξιόπιστη ένδειξη). Τέλος, ακόμη και αν υπάρξει αξιόπιστη 

ένδειξη της θερμοκρασίας, η θερμική απεικόνιση δεν μπορεί να διευκρινήσει εάν η 

ένδειξη οφείλεται στη νόσο του COVID – 19 ή αν δικαιολογείται από διαφορετικές 

παραμέτρους (Naudé, 2020). 

Σύμφωνα με τον Chun (2020), τα συστήματα αυτά ελέγχουν και το βαθμό 

υπακοής των οδηγιών του κράτους προς τους πολίτες. Οι περιπτώσεις πολιτών που 
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παραβιάζουν το μέτρο της καραντίνας που τους έχει επιβληθεί θα λαμβάνουν 

πρόστιμο, αφού η κάμερα θα τους έχει αναγνωρίσει. Η χρήση των συστημάτων 

αυτών δεν γίνεται μόνο στην Κίνα. Ένα τεχνητό σύστημα όρασης βασισμένο στη ΤΝ 

για τη σάρωση δημόσιων χώρων έχει χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθεί εάν οι 

πολίτες στην πόλη της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο διατηρούν τα μέτρα 

κοινωνικής απόστασης της κυβέρνησης (Naudé, 2020; Shpiro, 2021). 

Σχετικές τεχνολογίες, όπως τα κινητά τηλέφωνα με εφαρμογές που 

υποστηρίζουν τη ΤΝ ή φορητές συσκευές (portable devices) είναι επίσης πιθανό να 

χρησιμοποιηθούν. Ο Petropoulos (2020) υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο δίνει τη 

δυνατότητα στα άτομα να ενημερώνονται για οτιδήποτε χρειάζονται από τους 

γιατρούς τους δίχως να υπάρχει η ανάγκη επίσκεψης σε ένα νοσοκομείο κάτι το οποίο 

μειώνει σημαντικά την πιθανότητα διασποράς του ιού  (Petropoulos, 2020). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

BIG DATA 

 

Λόγω της άμεσης έκρηξης του αριθμού των κρουσμάτων από τον COVID – 

19, έχει συλλεχθεί ένας τεράστιος και σύνθετος όγκος δεδομένων υγείας που είναι 

σχεδόν αδύνατον να επεξεργαστεί με τις παραδοσιακές μεθόδους. Έχει δημιουργηθεί 

μια ζωτική πηγή πληροφοριών και γνώσης. Υπάρχει λοιπόν  άμεση απαίτηση για 

αποθήκευση ενός μεγάλου όγκου δεδομένων που αφορούν τις συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας μια γκάμα τεχνολογιών αποθήκευσης (Sheng et al., 

2020). Η χρήση αυτών των δεδομένων μπορούν να διευκολύνουν τις ερευνητικές 

διαδικασίες σχετικά με τον ιό (Bragazzi et al., 2020). 

Τα μεγάλα δεδομένα (Big Data) είναι μια καινοτόμος τεχνολογία που μπορεί 

να αποθηκεύσει ψηφιακά μεγάλο αριθμό δεδομένων όπως αυτός των ασθενών. 

Βοηθά στην υπολογιστική ανάλυση για να αποκαλυφθούν μοτίβα, τάσεις, 

συσχετισμοί και διαφορές. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανακάλυψη ιδεών για 

τον έλεγχο του ιού και της χάραξης προτάσεων για την αποτροπή της  εξάπλωσής του. 

Με λεπτομερή δυνατότητα καταγραφής, τα μεγάλα δεδομένα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης 

του ιού και να αποβούν κερδοφόρα στο σύνολο της κοινωνίας (Haleem et al., 2020). 

Η τεχνολογία Big Data μπορεί να αποθηκεύσει τεράστιο όγκο πληροφοριών 

σχετικά με το σύνολο των ασθενών που έχουν μολυνθεί από τον ιό COVID – 19. 

Βοηθά στην κατανόηση της φύσης αυτού του ιού λεπτομερώς (Bragazzi et al., 2020). 

Η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των δεδομένων 

όλων των τύπων και περιπτώσεων (μολυσμένων, ανακτημένων και λήξεων) που 

επηρεάζονται από τον COVID – 19. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τον εντοπισμό νέων περιπτώσεων. Επίσης, 

βοηθήσουν στην βέλτιστη κατανομή των πόρων για δυνητικά άριστη προστασία της 

δημόσιας υγείας (Sheng et al., 2020). 

Αρκετοί τρόποι ψηφιακών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του 

ασθενούς, της εγγύτητας, των ταξιδιών που αναφέρονται από τον ασθενή, της 

συννοσηρότητας, της φυσιολογίας του ασθενούς και τα τρέχοντα συμπτώματα 
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μπορούν να ψηφιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενεργητικών 

πληροφοριών σε επίπεδο κοινότητας και δημογραφίας (Karuppal, 2020). 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ορισμένες σημαντικές εφαρμογές των Big 

Data στην πανδημία του COVID – 19. 

1) Προσδιορισμός μολυσμένων περιπτώσεων 

Είναι σε θέση να αποθηκεύσει το πλήρες ιατρικό ιστορικό όλων των ασθενών, 

λόγω της ικανότητάς του να αποθηκεύει τεράστιο όγκο δεδομένων (Haleem et al., 

2020). Παρέχοντας τα δεδομένα που συλλέγονται, αυτή η τεχνολογία βοηθά στον 

εντοπισμό των μολυσμένων περιπτώσεων και αναλαμβάνει περαιτέρω ανάλυση του 

επιπέδου των κινδύνων (Bragazzi et al., 2020). 

 

2) Ιστορικό ταξιδιού 

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του ταξιδιωτικού ιστορικού των 

ανθρώπων για την ανάλυση του κινδύνου. Επιπλέον, εξυπηρετεί στην εντόπιση 

ανθρώπων που ίσως έχουν έρθει σε επαφή με κάποιον φορέα του ιού (Sheng et al., 

2020). 

 

3) Συμπτώματα πυρετού 

Τα Big Data δύναται να αποθηκεύσουν το αρχείο του πυρετού και διάφορων 

άλλων συμπτωμάτων που είχε κάποιος και να κάνουν προτάσεις όσον αφορά την 

παροχή βοήθειας. Συνεισφέρουν επίσης και στην εύρεση και εξάλειψη των ψευδών 

ειδήσεων (Karuppal, 2020). 

 

4) Ταυτοποίηση του ιού σε πρώιμο στάδιο 

Τα μεγάλα δεδομένα συμβάλουν στην εντόπιση ενός θετικού στον ιό COVID 

– 19 περιστατικού σε αρχικό στάδιο (Costa et al., 2020). 
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5) Ταυτοποίηση και ανάλυση της ταχείας εξέλιξης της ασθένειας  

Βοηθά στην αποτελεσματική ανάλυση της ασθένειας που κινείται γρήγορα 

όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, με δυνατότητα χειρισμού κατάλληλων πληροφοριών 

σχετικά με τη νόσο (Haleem et al., 2020). 

 

6) Πληροφορίες κατά το lockdown 

Αυτή η τεχνολογία συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο ιό 

κατά το lockdown, με την παρακολούθηση της κίνησης των ανθρώπων και 

ολόκληρης της διαχείρισης της υγείας (Bragazzi et al., 2020). 

 

7) Εισερχόμενοι και εξερχόμενοι από την πληγείσα περιοχή 

Αναλύουν τον αριθμό των ανθρώπων που μπήκαν ή βγήκαν από μια 

"κόκκινη" περιοχή. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο επαγγελματίας υγείας δύναται να βρει 

τάχιστα την πιθανότητα εμφάνισης του ιού στη συγκεκριμένη περιοχή (Shengetal., 

2020). 

 

8) Ταχύτερη ανάπτυξη ιατρικών θεραπειών 

Βοηθά στην ταχεία παρακολούθηση της ανάπτυξης νέων φαρμάκων και 

εξοπλισμών που απαιτούνται για τις τρέχουσες και μελλοντικές ιατρικές ανάγκες. 

Παρέχει επίσης ιστορικό δεδομένων για τον ιό για το πού και πώς εξαπλώνεται και 

επομένως, βοηθά στην πιο άμεση απόκριση σε περίπτωση μιας νεότερης 

πανδημίας/επιδημίας (Costa et al., 2020). 

Τα μεγάλα δεδομένα μπορούν να προσφέρουν έναν τεράστιο όγκο  

πληροφοριών σε όλους τους επαγγελματίες υγείας και να τους βοηθήσουν στη λήψη 

αποφάσεων για την αντιμετώπιση του ιού (Karuppal, 2020). Επίσης, με τη χρήση 

αυτών των δεδομένων, ο ιός μπορεί να παρακολουθείται διεθνώς και να αναπτυχθούν 

νέες τεχνολογίες στην ιατρική (Costa et al., 2020). 
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Τα μεγάλα δεδομένα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν βοήθεια στους 

επαγγελματίες υγείας για να μπορούν να προβλέψουν τις συνέπειες του ιού σε 

σημαντικό βαθμό. Παρέχουν βοήθεια επίσης και στο ερευνητικό πεδίο (Sheng et al., 

2020).  Γενικά, η συγκεκριμένη τεχνολογία προσφέρει δεδομένα όσον αφορά τη 

ταχύτητα εξάπλωσης και μετάδοσης του ιού, την παρακολούθηση και έγκαιρη 

πρόληψη (Bragazzi et al., 2020). 

Τα μεγάλα δεδομένα μπορούν να συμβάλουν βοηθητικά τόσο στην 

προγνωστική ανάλυση όσο και στον εξορθολογισμό των δαπανών και στην 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας 

(Haleem et al., 2020). Αυτή η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να 

καταγράψει τους ασθενείς και να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την ορθή λήψη 

ιατρικών αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται η απόδοση της θεραπευτικής 

παρέμβασης (Karuppal, 2020). 

Η ανάλυση μεγάλων δεδομένων θα λειτουργήσει ως μέσο παρακολούθησης, 

ελέγχου, έρευνας και πρόληψης του COVID – 19 ως πανδημίας. Θα διαφοροποιήσει 

την παραγωγή, θα ενισχύσει την ανάπτυξη εμβολίων με πιο βαθιά μέσα  και με 

απόλυτη γνώση (Sheng et al., 2020). 

Για παράδειγμα στην χειρουργική ειδικότητα της Ορθοπαιδικής απαιτούνται 

άριστες χειρουργικές δεξιότητες, κλινική οξυδέρκεια, σωματική δύναμη και ευρεία 

γνώση. Ως συμπλήρωμα των παραπάνω δεξιοτήτων, υιοθετήθηκαν τα τελευταία 

χρόνια νέες τεχνολογίες όπως για παράδειγμα απ’ το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, 

οι οποίες βοήθησαν στη δημιουργία καινοτομιών στον τομέα της Ορθοπαιδικής και 

είχαν επίσης θετικό αντίκτυπο τόσο στη χειρουργική διαδικασία όσο και στο 

χειρουργικό αποτέλεσμα/  θεραπεία (Bragazzi et al., 2020). 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί η συμβολή των Big Date στην παροχή 

πληροφοριών για τον εντοπισμό των θετικών στον ιό περιπτώσεων. Βοηθούν στο να 

προλαμβάνεται ο ιός και να εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα (Sheng et al., 2020). 

Μελλοντικά, τα μεγάλα δεδομένα θα παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στους 

επαγγελματίες υγείας και όλους τους ενδιαφερόμενους για τον εντοπισμό του ιού και 

την ανάλυση του τρόπου μετάδοσής του. Με τη βοήθεια αυτής της ψηφιακής 

τεχνολογίας αποθήκευσης δεδομένων, οι γιατροί και οι επιστήμονες μπορούν επίσης 
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να αναπτύξουν μια αποδοτική και αποτελεσματική μέθοδο δοκιμών για τον COVID – 

19 (Haleem et al., 2020). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

BLOCKCHAIN 

 

Το Blockchain είναι μια τεχνολογία η οποία διαθέτει ορισμένα ενσωματωμένα 

στοιχεία, όπως είναι για παράδειγμα η απροσπέλαστη υποδομή πληροφοριών  και 

ορισμένα μέσα που χρησιμοποιούνται για κρυπτογράφηση. Η αποκεντρωμένη 

πλατφόρμα του Blockchain είναι ανόθευτη λόγω της υποκείμενης κρυπτογραφικής 

τεχνολογίας, η οποία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας των συμμετεχόντων 

στο δίκτυο (Kalla et al., 2020). 

Χρειάζονται αρκετά μέσα για να είναι δυνατή η τροποποίηση των 

συναλλαγών που εισέρχονται στο blockchain, καθώς όταν γίνει επικύρωση και 

επαλήθευση μιας συναλλαγής, τότε γίνεται σύνδεση με παλαιότερες με ένα μοναδικό 

hash (Chang & Park, 2020). Επιπλέον, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο 

blockchain διατίθενται σε όλα τα μέλη του δικτύου, εξασφαλίζοντας διαφάνεια 

μεταξύ των συμμετεχόντων (Marbouh et al., 2020). 

Η τεχνολογία Blockchain μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο 

για να αντιμετωπιστεί η πανδημία του COVID – 19. Μερικά παραδείγματα είναι τα 

εξής: 

- απλούστευση των διαδικασιών που ακολουθούνται στις δοκιμές εμβολίων 

και φαρμάκων 

- ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 

- παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών και συλλογής πόρων  

- γρήγορη και εύκολη εύρεση δεδομένων (Fusco et al., 2020). 

Σε αυτό το Κεφάλαιο, εστιάζουμε στην περίπτωση χρήσης παρακολούθησης 

δεδομένων καθώς το blockchain επιτρέπει τη διατήρηση του απορρήτου και της 

εμπιστοσύνης στη συλλογή και την υποβολή δεδομένων. Τα υπάρχοντα στοιχεία για 

τον COVID – 19 δύνανται να συγκεντρώνονται από διάφορες έγκυρες πηγές όπως 

είναι για παράδειγμα ο ΠΟΥ, το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) και το 

Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας (IHME) (Khurshid, 2020).  
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Πρέπει να σημειωθεί ότι η δημιουργία μιας πλατφόρμας blockchain για την 

παρακολούθηση της μετάδοσης του COVID – 19 είναι απαραίτητη, καθώς πολλά από 

τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί σήμερα είναι επιρρεπή σε hacking και 

εγκληματίες στον κυβερνοχώρο (Khurshid, 2020). 

 

4.1. Τα συστατικά του blockchain 

Άνθρωποι από όλο τον κόσμο εργάζονται σκληρά για να βρουν τις καλύτερες 

λύσεις σχετικά με την ανάπτυξη και τον έλεγχο των εμβολίων, αποτρέποντας την 

εξάπλωση της μόλυνσης και τον γρήγορο εντοπισμό των ιών φορέων, καθώς ο 

COVID – 19 είναι εξαιρετικά μεταδοτικός (Marbouh et al., 2020). Στην 

πραγματικότητα, οι πιθανές περιπτώσεις χρήσης blockchain στην υγειονομική 

περίθαλψη ποικίλλουν ανάλογα για να ικανοποιήσουν διαφορετικές απαιτήσεις, όπως 

η κοινή χρήση δεδομένων, η ασφάλεια και η πρόσβαση στα δεδομένα. Άλλα 

παραδείγματα περιλαμβάνουν πλατφόρμες blockchain σχεδιασμένες για κλινικές 

δοκιμές ή ιατρική ακριβείας (Fusco et al., 2020). 

Με την τρέχουσα έννοια της διαχείρισης της επιδημίας, το blockchain 

εξελίσσεται ως μια κρίσιμη τεχνολογική λύση για την παροχή μιας διαφανούς, 

αξιόπιστης και χαμηλού κόστους λύσης για τη διευκόλυνση της επιτυχούς λήψης 

αποφάσεων, η οποία θα μπορούσε αποτελεσματικά να συμβάλει στην ταχύτερη 

παρέμβαση κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης (Shah et al., 2021). Το Blockchain 

δείχνει τώρα αρκετές προοπτικές για να γίνει αναπόσπαστο μέρος της 

καταπολέμησης του COVID – 19, καθώς θα επιτρέπει αποτελεσματικές λύσεις 

παρακολούθησης προϊόντων και πληρωμών, και θα διασφαλίζει μια διαφανή αλυσίδα 

εφοδιασμού (Khurshid, 2020). Κάτι τέτοιο καθίσταται δυνατό για το λόγο ότι το 

blockchain εμπεριέχει μια λίστα ταξινόμησης με ποικίλες συναλλαγές που μπορεί να 

μοιραστεί το κάθε μέλος του δικτύου. Επιπλέον, η υιοθέτηση blockchains και 

δημόσιων βιβλίων μεγιστοποιεί την εξοικονόμηση κόστους εξαλείφοντας τους 

μεσάζοντες που χειρίζονται χειροκίνητες συναλλαγές (Kalla et al., 2020). 

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα στοιχεία τα οποία αποτελούν το 

blockchain: 
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1) Αποκλεισμός δεδομένων 

Το στοιχείο αυτό περιγράφεται ως μια ακολουθία μπλοκ τα οποία είναι 

συνδεδεμένα με το προηγούμενο μπλοκ μέχρι να γίνει σύνδεση εκ νέου με το μπλοκ 

γένεσης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη αλυσίδα. Ο αποκλεισμός 

δεδομένων εκμηδενίζει κάθε πιθανότητα του να τροποποιηθούν τα δεδομένα, αφού η 

σύνδεση του κάθε μπλοκ είναι άμεση με το προηγούμενο (Chang & Park, 2020). 

 

2) Διανεμημένο Λογιστικό 

Είναι επίσης γνωστή ως βάση δεδομένων που καταγράφει και αποθηκεύει 

συναλλαγές που δημιουργούνται από χρήστες. Κάθε συναλλαγή περιέχει μια 

μοναδική κρυπτογραφική υπογραφή αποσυνδεδεμένη με χρονική σήμανση, 

καθιστώντας έτσι το βιβλίο καθολικό ανθεκτικό σε αλλαγές. Επιπλέον, αυτό το 

βιβλίο είναι κοινόχρηστο σε όλα τα μέλη του δικτύου ταυτόχρονα, έτσι ώστε οι 

χρήστες να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο (Khurshid, 2020). 

 

3) Αλγόριθμος συναίνεσης 

Η διαδικασία συναίνεσης δημιουργεί μια συμφωνία μεταξύ οντοτήτων 

σχετικά με την επικύρωση κάθε μπλοκ δεδομένων (Kalla et al., 2020). Αυτό 

καθίσταται δυνατό όταν ορισμένοι κόμβοι λαμβάνουν μέρος στην εξόρυξη και τον 

ανταγωνισμό ανάμεσά τους, έτσι ώστε να γίνει επαλήθευση του μπλοκ . 

Παραδείγματος χάριν, το Bitcoin κάνει χρήση ενός αλγορίθμου (PoW) έτσι ώστε να 

διαχειρίζονται ορθά οι συναλλαγές. Επίσης, υπάρχουν διάφοροι άλλοι αλγόριθμοι, 

όπως ο βυζαντινός αλγόριθμος ελαττωματικών ανοχών (BFT) (Marbouh et al., 2020). 

 

Εν αντιθέσει με τα τυπικά συστήματα, το blockchain κάνει χρήση των 

εγγενών δυνατοτήτων για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ακρίβειας όταν 

συλλέγονται τα δεδομένα (Chang & Park, 2020). Επιπλέον, με το blockchain γίνεται 

εύκολη η ψηφιακή αλληλεπίδραση 2 ή παραπάνω μερών. Επίσης, υπάρχει και η 

δυνατότητα ανταλλαγής χρημάτων χωρίς την παρουσία της κεντρικής αρχής. Σε 
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πολλές πτυχές, το blockchain μεταμορφώνει πολλές βιομηχανίες επιτρέποντας την 

ανταλλαγή αξιών, την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη ανάμεσα στις επιχειρήσεις 

και τα τμήματά τους (Abd-alrazaq et al., 2020). Χρησιμοποιείται σε πολλούς κλάδους 

όπως η ενέργεια, το δίκαιο, ο τουρισμός, η αλυσίδα εφοδιασμού, η τραπεζική και η 

υγειονομική περίθαλψη. Ειδικότερα, έχει αποδειχθεί ότι είναι επωφελής στον τομέα 

της υγειονομικής περίθαλψης καθώς υπόσχεται να ενισχύσει την ιδιωτικότητα των 

δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης και να διασφαλίσει τη διαχείριση δεδομένων. 

Ως αποτέλεσμα, είναι εξαιρετικά κατάλληλο για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

υγείας που σχετίζονται με τον κορωνοϊό (Fusco et al., 2020). 

 

4.2. Περιπτώσεις χρήσης με βάση το blockchain για τον COVID – 19 

Σε αυτήν την ενότητα, παρέχεται μια ολοκληρωμένη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση σχετικά με τις εξέχουσες περιπτώσεις χρήσης με βάση το blockchain για 

την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID – 19. Η τεχνολογία blockchain είναι 

ικανή να ενισχύσει τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε διάφορους τομείς που 

επηρεάζονται από αυτό το ξέσπασμα, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων σε κλινικές 

δοκιμές, διαχείρισης λειτουργιών αλυσίδας εφοδιασμού, παρακολούθησης δωρεών 

κ.λπ. (Khurshid, 2020). Οι πιθανές περιπτώσεις χρήσης συνοψίζονται παρακάτω. 

 

Διαχείριση κλινικών δοκιμών 

Κάθε προϊόν πρέπει να δοκιμάζεται διεξοδικά για να αποδείξει την ασφάλεια 

και την αποτελεσματικότητά του και να σημειώσει πιθανές παρενέργειες σε μια 

κλινική δοκιμή, για να φέρει νέα φάρμακα και ιατρικές συσκευές στην αγορά. Οι 

κλινικές δοκιμές πραγματοποιούνται κυρίως σε τέσσερις φάσεις, εκ των οποίων οι 

δοκιμές Φάσης ΙΙΙ ενσωματώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων ή ασθενών, 

καθιστώντας τις δύσκολες στην εφαρμογή και με υψηλό κόστος (Abd-alrazaq et al., 

2020). 

Για την ορθή λειτουργία των νοσοκομειακών δομών, υπάρχει ανάγκη για ένα 

σύστημα διαχείρισης το οποίο χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη και διαφάνεια. Εκτός 

από τη φροντίδα του σημαντικού όγκου πληροφοριών που συλλέγονται από κάθε 
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φάση, το κλινικό πρωτόκολλο πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτικό, σύμφωνα με τις 

κανονιστικές ρυθμίσεις, να ελέγχεται, να είναι ασφαλές, γρήγορο και διαφανές για 

όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στο δίκτυο (Chang & Park, 2020). 

Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα των χρηστών. Την ίδια 

στιγμή, μειώνεται και ο χρόνος για οποιαδήποτε δοκιμή. Πιο συγκεκριμένα, το 

blockchain δύναται να παρέχει βοήθεια στην έρευνα αλλά και στο κλινικό 

περιβάλλον, ούτως ώστε να γίνεται σωστή και αξιόπιστη καταγραφή των δεδομένων 

(Shah et al., 2021). Έτσι βελτιώνεται η ακρίβεια, ενθαρρύνεται η ανταλλαγή 

δεδομένων ανάμεσα στους χρήστες και διασφαλίζεται η συμμόρφωση στους κανόνες. 

Μπορεί επίσης να παρακολουθείται ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα, 

δημιουργώντας έτσι ένα μονοπάτι ελέγχου που βελτιώνει το απόρρητο και την 

ασφάλεια των δεδομένων (Kalla et al., 2020). 

Το Civitas για παράδειγμα, πρόκειται για μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε 

από μια εταιρεία που δραστηριοποιείται με λύσεις οι οποίες έχουν ως βάση το 

blockchain. Πλέον, προσφέρει βοήθεια στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας. Αυτή η εφαρμογή μπορεί να είναι επωφελής στη διαχείριση κλινικών 

δοκιμών που σχετίζονται με τον COVID – 19 καθώς συνδέει την ταυτότητα κάθε 

ατόμου με τα αντίστοιχα αρχεία blockchain ανώνυμα χωρίς να αποκαλύπτει την 

ταυτότητά του. Μέσω αυτής γίνεται να εξακριβωθεί αν κάποιος βγήκε από το σπίτι 

του ή όχι (Shah et al., 2021). Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο αφού έτσι ελαχιστοποιείται η 

διασπορά του COVID – 19. Επίσης, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να ελέγχουν το 

πόσο προοδεύουν οι ασθενείς τους και να ενημερώνονται σε περίπτωση που τα 

συμπτώματά τους επιδεινωθούν. Τέλος, ο επαγγελματίας υγείας μπορεί να αποστείλει 

στον ασθενή του τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να θεραπευτεί 

αποτελεσματικά (Marbouh et al., 2020). 

 

Ιατρική Αλυσίδα Εφοδιασμού 

Η πανδημία έχει δημιουργήσει μεγάλες παύσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού σε 

όλους τους τομείς. Δύο σημαντικοί παράγοντες καθιστούν την κατάσταση δύσκολη: 

1) πολλά εργοστάσια έκλεισαν λόγω προβλημάτων ασφάλειας και υγιεινής και 2) 
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υπάρχει τεράστια ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα, ιδίως ιατρικά είδη (Shah et al., 

2021). Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι αναγκάζονται να προμηθευτούν προϊόντα από 

αμφιλεγόμενες πηγές ή ακόμα και χαμηλής ποιότητας εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης. 

Επιπλέον, οι μεγάλες εφοδιαστικές αλυσίδες δημιουργούν αφάνεια, κάτι το οποίο 

δυσχεραίνει τον υπολογισμό και τον προγραμματισμό της προσφοράς (Khurshid, 

2020). 

Οι εφοδιαστικές αλυσίδες μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από το 

Blockchain, αφού αυτό δύναται να ενώσει όλους τους ενδιαφερόμενους σε ένα δίκτυο 

εφοδιασμού. Την ίδια ώρα θα υπάρχει και αρκετή διαφάνεια (Marbouh et al., 2020). 

 

Προστασία απορρήτου χρήστη 

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ 

συλλογής δεδομένων και διασφάλισης απορρήτου. Το blockchain μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή, την εξέταση των δεδομένων των ασθενών πιο 

παραγωγικά και τον έλεγχο των κινήσεων των ασθενών για να τηρηθούν τα μέτρα 

κοινωνικής απόστασης προστατεύοντας ταυτόχρονα τα προσωπικά τους δεδομένα 

(Fusco et al., 2020). Μπορούν να μοιραστούν συγκεκριμένα δεδομένα που είναι 

σημαντικά για τις προσπάθειες αντιμετώπισης του κορωνοϊού, διασφαλίζοντας 

παράλληλα ότι το απόρρητο και η ταυτότητά τους παραμένει προστατευμένη. 

Επιπλέον, οι κυβερνήσεις και οι ενώσεις υγείας μπορούν να αυξήσουν τη συλλογή 

δεδομένων μέσω της παρακολούθησης του κορωνοϊού, ενώ οι πελάτες μπορούν να 

εγγυηθούν ότι τα δεδομένα τους δεν θα εκτεθούν ή κοινοποιηθούν (Marbouh et al., 

2020). Μια ομάδα ειδικών απορρήτου σε όλη την Ευρώπη επινόησε ένα πλαίσιο 

βασισμένο στο blockchain για τον εντοπισμό επαφών COVID – 19 χρησιμοποιώντας 

Bluetooth. Επιπλέον, η γερμανικής τεχνολογίας MYNXG έχει πραγματοποιήσει μια 

ρύθμιση που βασίζεται σε blockchain που χρησιμοποιεί κινητά τηλέφωνα ενώ 

διασφαλίζει την ασφάλεια των πελατών (Chang & Park, 2020). 
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Συγκέντρωση δεδομένων 

Το Blockchain παρέχει τη δυνατότητα εγγύησης της ακρίβειας των δεδομένων 

μέσω της δυνατότητάς του να επαληθεύει και να αποθηκεύει αμετάβλητα δεδομένα 

σε πραγματικό χρόνο (Khurshid, 2020). Το πλαίσιο του Blockchain λειτουργεί ως 

βάση για νέες αναπτυσσόμενες έρευνες ενώ επιτρέπει σε οργανισμούς και ενώσεις να 

μοιράζονται τις πληροφορίες τους με καινοτόμους, επιστήμονες και ερευνητές για να 

δοκιμάσουν και να ενσωματώσουν αυτές τις πληροφορίες σε νέες συσκευές και 

λύσεις. Η χρήση μιας πλατφόρμας που τροφοδοτείται με blockchain ενισχύει τη 

διαχείριση της συμμόρφωσης, την ιδιοκτησία δεδομένων και την ελεγκτικότητα για 

να παρέχει ευέλικτη κοινή χρήση σε όλα τα διαφορετικά επίπεδα διαχείρισης (Abd-

alrazaq et al., 2020). 

Το MiPasa, ένα παγκόσμιο σύστημα ελέγχου και αλληλογραφίας που 

ελέγχεται από την καινοτομία blockchain, το οποίο βοηθά στη συλλογή, 

συγκέντρωση και μελέτη δεδομένων σχετικά με την εξάπλωση και τον περιορισμό 

του ιού, ξεκίνησε από τον ΠΟΥ ενώ συνεργάστηκε με σημαντικούς οργανισμούς και 

κυβερνήσεις. Το MiPasa θα μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει τους υπαλλήλους 

δημόσιας υγείας, το επιστημονικό και επιχειρηματικό δίκτυο και τους ανθρώπους 

γενικά (Fusco et al., 2020). 

 

Ανίχνευση μολυσμένων ατόμων 

Ο εντοπισμός μολυσμένων ατόμων βοηθά στην αποφυγή εξάπλωσης του ιού 

μέσω ενεργού εντοπισμού, παροχής συμβουλών και όπου απαιτείται, σε καραντίνα 

ατόμων με υποκείμενα νοσήματα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από άτομα 

χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Η χρήση αυτής της τεχνικής ανίχνευσης είναι χρήσιμη 

και τα smartphone βοηθούν στο να καταστήσουν το σύστημα πιο αποτελεσματικό 

μόνο εάν αντιμετωπιστούν οι ρήτρες περί προσωπικών δεδομένων και άλλα 

ζητήματα. Οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης συμμετέχουν  

σε δραστηριότητες εντοπισμού επαφών για την παρακολούθηση των ασθενών (Kalla 

et al., 2020). 
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Ωστόσο, η χρήση blockchain σε κάθε βήμα αυξάνει την ακρίβεια και την 

αξιοπιστία των δεδομένων που συλλέγονται. Η τεχνολογία Blockchain μπορεί να 

παρακολουθεί τις κινήσεις των ασθενών και να προσφέρει ενημερώσεις που 

σχετίζονται με τις πληγείσες περιοχές σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ζωνών χωρίς ιούς για την ενημέρωση του κοινού 

για ασφαλείς περιοχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι πληροφορίες μπορούν να 

ληφθούν από τους παρόχους παρακολούθησης χρησιμοποιώντας συνδυασμό 

τεχνολογιών όπως AI και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS). Το blockchain 

μπορεί, ως εκ τούτου, να προσφέρει πρακτικές προσεγγίσεις για την προστασία των 

πληθυσμών από την εξάπλωση του ιού, τηρώντας τα πρότυπα καραντίνας (Chang & 

Park, 2020). 

Το Coalition είναι μια δωρεάν εφαρμογή στις ΗΠΑ που οι χρήστες μπορούν 

να παρακολουθούν μόνοι τους εάν είναι άρρωστοι. Άλλοι χρήστες ειδοποιούνται για 

πιθανές αλληλεπιδράσεις με μολυσμένο άτομο και ενθαρρύνονται να  τηρούν τα 

μέτρα προστασίας. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τεχνολογία με δυνατότητα Bluetooth 

για την παρακολούθηση συναντήσεων και τη δημιουργία ανώνυμων τυχαίων 

αναγνωριστικών για την προστασία της ταυτότητας του χρήστη με όλα τα δεδομένα 

που αποθηκεύονται τοπικά στο τηλέφωνο ενός χρήστη (Abd – alrazaq  et al., 2020). 

Στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, διερευνήθηκαν παρόμοιες λύσεις. 

Επίσης, η Κοινοπραξία Δημόσιας Υγείας Blockchain (PHBC) ανακοίνωσε την 

έναρξη λειτουργίας ενός blockchain για συστηματική παρακολούθηση, συνεχή και 

επαρκή παρακολούθηση σε ζώνες απαλλαγμένες από ιούς για να διασφαλιστεί ότι ένα 

μολυσμένο άτομο δεν θα εισέλθει σε αυτήν την περιοχή (Abd – alrazaq  et al., 2020). 

 

Παρακολούθηση δωρεών 

Η πανδημία έχει ταλαιπωρήσει τον κόσμο με διάφορους τρόπους. Έτσι λοιπόν 

είναι πολλοί εκείνοι που κάνουν φιλανθρωπικό έργο δωρίζοντας διάφορα ήδη πρώτης 

ανάγκης. Όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να διευκολυνθεί από το bolckchain 

(συλλογή, μεταφορά κλπ.) (Marbouh et al., 2020). Χρησιμοποιώντας αυτή την 

τεχνολογία, ο δωρητής μπορεί να επαληθεύσει τη διαδικασία μεταφοράς και την 

παραλαβή των δωρεών με ακρίβεια και διαφάνεια (Abd – alrazaq  et al., 2020). Έτσι 
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λοιπόν, το blockchain εξαλείφει τους μεσάζοντες, κάτι το οποίο μειώνει το κόστος, 

μειώνει την πιθανότητα υπεξαίρεσης κάποιας δωρεάς και προωθεί την κοινωνική 

αλληλεγγύη (Fusco et al., 2020). 

Το HyperChain είναι ένα δίκτυο που βασίζεται σε blockchain και στοχεύει να 

αντιμετωπίσει το ξέσπασμα του κορωνοϊού με εξειδίκευση στην παρακολούθηση 

δωρεών. Αυτή η πλατφόρμα βοηθά τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς 

υγειονομικής περίθαλψης στη διαδικασία δωρεάς για μολυσμένα θύματα. Αυτό το 

δίκτυο διασφαλίζει ότι η διαδικασία δωρεάς παραμένει αμετάβλητη, αποτελεσματική 

και ανιχνεύσιμη. Παρέχει μια διαφανή πλατφόρμα που επιτρέπει στους δωρητές να 

παρακολουθούν πού χρησιμοποιήθηκαν τα κεφάλαιά τους. Η φιλανθρωπική 

πλατφόρμα blockchain διασφαλίζει ότι οι δωρεές φθάνουν στις ομάδες που 

προορίζονται απευθείας χωρίς μεσάζοντες (Chang & Park, 2020). 

 

Έλεγχος των fake news 

Το blockchain μπορεί να μειώσει σημαντικά την εμφάνιση τροποποιημένων 

δεδομένων και πλασματικών ειδήσεων και να αυξήσει την αξιοπιστία των 

πληροφοριών για το γενικό πληθυσμό και τους ειδικούς στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης (Fusco et al., 2020). Τα πλασματικά δεδομένα συμβάλλουν στο χάος και 

προκαλούν οικονομική ζημιά και ψυχολογική δυσφορία. Επομένως, η αποθήκευση 

ειδήσεων και γεγονότων σε μια βάση δεδομένων blockchain αποτρέπει την 

τροποποίησή της και την καθιστά ανιχνεύσιμη, διευκολύνοντας έτσι την αποφυγή 

πλαστών δεδομένων και πληροφοριών (Khurshid, 2020). 

Η τεχνολογία Blockchain παρέχει μια κατάλληλη πλατφόρμα 

παρακολούθησης του κορωνοϊού, καθώς τα δεδομένα που χειρίζονται μέσω ενός 

τέτοιου δικτύου είναι αξιόπιστα, ακριβή, απρόσκοπτα και διαφανή. Έτσι λοιπόν, τα 

κράτη δύνανται να λαμβάνουν πληρέστερη ενημέρωση όσον αφορά τον COVID – 19 

και να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται με μεγαλύτερη επάρκεια την πανδημία (Abd 

– alrazaq  et al., 2020). 

Η Acoer δημιούργησε έναν πίνακα ελέγχου HashLog από ένα συνεχώς 

αυξανόμενο σύνολο δημόσιων δεδομένων που επιτρέπει στα άτομα να κατανοήσουν 
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την έκταση και το μοτίβο της μόλυνσης με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, οι 

πληροφορίες που συλλέγονται από το CDC, τον ΠΟΥ και τις τάσεις από ιστότοπους 

κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν το «Acoer Coronavirus HashLog» να δημιουργήσει 

μοντέλα απεικόνισης δεδομένων που σχετίζονται με δεδομένα κλινικών δοκιμών 

(Shah et al., 2021). 

Αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης είναι σημαντική καθώς υπάρχει μια 

ξαφνική έξαρση παραπληροφόρησης σχετικά με τον κορωνοϊό σε διάφορες 

κοινωνικές πλατφόρμες (Shah et al., 2021). Έτσι, υπάρχει ανάγκη ελέγχου 

ταυτότητας και παρακολούθησης πληροφοριών και δεδομένων που κοινοποιούνται 

δημόσια (Chang & Park, 2020). Επίσης, είναι σημαντικό να παρακολουθείται η πηγή 

του μηνύματος ώστε να εντοπιστούν οι χρήστες που ασχολούνται με τη διάδοση 

θεωριών συνωμοσίας, φήμες, επιθετικές παρατηρήσεις και ψεύτικες ειδήσεις 

(Khurshid, 2020). Επομένως, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση δημόσιας πλατφόρμας 

blockchain για την επικύρωση των μηνυμάτων, καθώς επιτρέπει σε όλους τους 

χρήστες να υπογράφουν ψηφιακά το μήνυμά τους, διευκολύνοντας τον εντοπισμό της 

πηγής πληροφοριών (Kalla et al., 2020). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

INTERNET OF THINGS 

 

5.1. Ορισμός 

Ο όρος "Internet of Things" (IoT) πρωτοεμφανίστηκε σε μια παρουσίαση του 

Kevin Ashton σχετικά με την εφαρμογή της αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) 

στην εταιρεία Procter and Gamble για τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού. Το 

IoT αποτελεί ένα μέσο που έχει τη δυνατότητα να υπερσυνδέσει όλα τα έξυπνα 

αντικείμενα σε ένα δίκτυο δίχως τον ανθρώπινο παράγοντα (Castiglione et al., 2021). 

Τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότεροι ερευνητές ασχολούνται με το IoT, 

ιδιαίτερα από το χώρο της υγείας (Nasajpour et al., 2020). Εξελίσσει τα συστήματα 

από συμβατικά σε περισσότερο εξατομικευμένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 

μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να διαγνωστούν, να θεραπευτούν και να 

παρακολουθούνται ευκολότερα (Otoom et al., 2020). 

Το IoT γίνεται ολοένα και περισσότερο μια ζωτικής σημασίας τεχνολογία στα 

συστήματα υγειονομικής περίθαλψης όπου μπορεί να προσφέρει χαμηλότερα έξοδα, 

καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και προηγμένες εμπειρίες χρηστών (Otoom et al., 

2020). Οι τόσες πολλές δυνατότητες του ΙοΤ έχουν σαν επακόλουθο την αλματική 

αύξηση των επενδύσεων του IoT στο χώρο της υγείας. Προβλέπεται από 72 

δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 να αυξηθούν σε 188 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ 

το 2025 (Badawy et al., 2020). 

 

5.2. IoT και COVID – 19 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πανδημίας του COVID – 19 αποτελεί 

ο γρήγορος ρυθμός μετάδοσης της ασθένειας και η ευκολία εξάπλωσης σε σύγκριση 

με παρόμοιες ασθένειες στην οικογένεια του κορωνοϊού. Τα τελευταία δύο χρόνια 

έχουν συγκροτηθεί πολλές έρευνες και συνεχείς προσπάθειες για τον μετριασμό της 

εξάπλωσης του. Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνολογία IoT έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας 

ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID – 19 

(Nasajpour et al., 2020). 
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5.2.1. Η σημασία του IoT στον COVID – 19 

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία IoT έχει συμβάλλει σημαντικά στον τομέα 

της υγειονομικής περίθαλψης και έχει λάβει σημαντικό ρόλο σε διάφορες φάσεις 

ποικίλων μολυσματικών ασθενειών. Η πιθανότητα να νοσήσει κανείς από τον 

COVID – 19 είναι αρκετά μεγάλη. Γι’ αυτό τον λόγο, οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε 

θέση να λαμβάνουν προληπτική φροντίδα από τους ιατρούς τους (Castiglione et al., 

2021). Παρακάτω θα αναλυθεί η σημασία που έχει το IoT ως απόκριση στον COVID 

– 19 σε 3 φάσεις: έγκαιρη διάγνωση, διάστημα παραμονής σε καραντίνας και κατόπιν 

ανάρρωσης (Javaid & Khan, 2021). 

Όσον αφορά την πρώτη φάση του COVID – 19, λόγω του ότι ο ιός είναι 

εξαιρετικά μεταδοτικός, η έγκαιρη διάγνωση είναι υψίστης σημασίας για την 

αποτροπή της μετάδοσής του (Otoom et al., 2020). Αν κάποιος διαγνωστεί έγκαιρα, 

τότε θα μπορεί να υπάρξει καλύτερος έλεγχος και άμεση παροχή της βέλτιστης 

θεραπείας. Η τεχνολογία του IoT μπορεί να επισπεύσει τον εντοπισμό αντλώντας 

δεδομένα από τους ασθενείς. Κάτι τέτοιο καθίσταται δυνατό λαμβάνοντας τη 

θερμοκρασία του σώματος με τη χρήση διάφορων συσκευών (Javaid & Khan, 2021). 

Η δεύτερη φάση, δηλαδή ο χρόνος όπου κάποιος παραμένει σε καραντίνα, 

αποτελεί μια επίσης σημαντική φάση, μιας και το άτομο που νοσεί, πρέπει να μείνει 

μακριά από άλλους ανθρώπους. Η τεχνολογία IoT σε αυτή την περίπτωση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των ασθενών και τη διασφάλιση της 

τήρησης του μέτρου της καραντίνας. Παραδείγματα εφαρμογής της συγκεκριμένης 

τεχνολογίας αποτελούν οι φορητές ζώνες παρακολούθησης, φορητών συσκευών 

απολύμανσης κ.λπ. (Castiglione et al., 2021). 

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), οι 

περισσότεροι άνθρωποι με ήπια συμπτώματα μπορούν να αναρρώσουν ενώ μένουν 

στο σπίτι χωρίς να λάβουν οποιαδήποτε θεραπεία. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι 

αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μολυνθούν ξανά μετά την ανάρρωση (Nasajpour et al., 

2020). Η επανεμφάνιση μπορεί να συμβεί με διαφορετικά συμπτώματα του COVID – 

19. Όσον αφορά αυτές τις πιθανές επανεμφανίσεις στη φάση μετά την ανάρρωση, οι 



 
33 

 

πιθανότητες επανεμφάνισης συμπτωμάτων και πιθανής μολυσματικότητας μπορεί να 

είναι υψηλές (Castiglione et al., 2021). 

Για να αποφευχθεί αυτό, η κοινωνική αποστασιοποίηση πρέπει να εφαρμοστεί 

με την ανάπτυξη συσκευών IoT, όπως είναι οι συσκευές παρακολούθησης πλήθους, 

για την παρακολούθηση ατόμων ώστε να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η κατάλληλη 

απόσταση (Otoom et al., 2020). Συνοπτικά, το IoTεν μέσω COVID – 19 έχει φανεί 

πολύ χρήσιμο όσον αφορά την προσφορά βοήθειας σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται εν συντομία διάφορες συσκευές και εφαρμογές IoT που 

περιλαμβάνουν drones, ρομπότ, κουμπιά IoT και εφαρμογές smartphone που 

χρησιμοποιούνται κυρίως στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση του COVID – 

19 (Javaid & Khan, 2021). 

 

5.3. Φορετές τεχνολογίες (wearables) 

Οι φορετές τεχνολογίες μπορούν να οριστούν ως ο συνδυασμός ηλεκτρονικών 

με οτιδήποτε μπορεί να φορεθεί. Περιγράφονται ως υπολογιστικές τεχνολογίες που 

λαμβάνουν και επεξεργάζονται πληροφορίες ενώ φοριούνται ή κολλάνε στο σώμα, 

όπως οι ζώνες, τα γυαλιά και τα ρολόγια. Αυτές οι έξυπνες φορετές τεχνολογίες 

φοριούνται για διαφορετικούς σκοπούς όπως: 

- η υγειονομική περίθαλψη 

- η παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης 

- lifestyle (Castiglione et al., 2021). 

Αν και το απόρρητο των δεδομένων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό 

ζήτημα για την επέκταση αυτών των συσκευών, προβλέπεται ότι οι πάροχοι 

υγειονομικής περίθαλψης θα ξοδεύουν 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 

2023 σε φορητές συσκευές IoT για την παρακολούθηση περισσότερων ασθενών 

(Nasajpour et al., 2020). Οι φορετές συσκευές IoT καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

διαφορετικών έξυπνων φορετών εργαλείων, όπως: 

- Έξυπνα θερμόμετρα 

- Έξυπνα κράνη 
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- Έξυπνα γυαλιά 

- IoT – Q – Band 

- Easy Band και 

- Proximity Trace (Ates et al., 2021). 

Οι φορετές συσκευές μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό έργο στη διάγνωση  

της νόσου (Ates et al., 2021). Παραδείγματος χάριν, μια φορετή συσκευή μπορεί να 

εξακριβώσει αν η αναπνευστική λειτουργία ενός ατόμου είναι φυσιολογική ή μη . 

Γνωρίζοντάς το αυτό, το άτομο έχει τη δυνατότητα να σημειώσει όποια αλλαγή στην 

υγεία του και μετά να πάρει την απόφαση να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για 

περεταίρω εξετάσεις. Ουσιαστικά, ο COVID – 19 ίσως καταπολεμηθεί πιο 

αποτελεσματικά με τη χρήση των κατάλληλων φορετών συσκευών  (Leslie, 2020). 

 

Έξυπνα θερμόμετρα 

Έχει αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα έξυπνων θερμόμετρων IoT για την 

καταγραφή σταθερών μετρήσεων της θερμοκρασίας του σώματος. Πρόκειται για 

συσκευές που δεν κοστίζουν ακριβά και μπορεί το άτομο να τις φοράει μέσα από τα 

ρούχα. Αυτές οι συσκευές μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες και να εντοπίσουν 

κρούσματα. Επιπλέον, λόγω του ότι τα θερμόμετρα με υπέρυθρες μπορούν ίσως να 

επιτρέψουν τη μετάδοση του ιού εξαιτίας της εγγύτητας του ατόμου με τον πάροχο 

υγείας, τα έξυπνα θερμόμετρα πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά (Leslie, 2020). 

Άλλα έξυπνα θερμόμετρα όπως τοTempdrop, Ran'sNight, iFever και iSense 

(βλ. παρακάτω εικόνα) μπορούν να αναφέρουν τη θερμοκρασία του σώματος ανά 

πάσα στιγμή σε ένα smartphone. Αυτές οι συσκευές μπορούν να αυξήσουν τις 

πιθανότητες διάγνωσης περιστατικών που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο (Leslie, 

2020). 
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Εικόνα 2: Παραδείγματα έξυπνων θερμομέτρων 

 

Έξυπνο κράνος 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID – 19, η χρήση φορητών έξυπνων 

κρανών με θερμική κάμερα έχει αποδειχθεί ασφαλέστερη σε σύγκριση με ένα πιστόλι 

θερμόμετρου υπέρυθρης ακτινοβολίας λόγω χαμηλότερων ανθρώπινων 

αλληλεπιδράσεων. Σε αυτή τη συσκευή, όταν ανιχνεύεται υψηλή θερμοκρασία από τη 

θερμική κάμερα στο έξυπνο κράνος, η θέση και η εικόνα του προσώπου του ατόμου 

λαμβάνονται από μια οπτική κάμερα. Στη συνέχεια, αποστέλλονται στην εκχωρημένη 

κινητή συσκευή με συναγερμό όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, έτσι ώστε ένας 

υγειονομικός υπάλληλος να μπορεί να διακρίνει το μολυσμένο άτομο και οι αρχές να 

ενεργήσουν (Mohammed et al., 2020; Praveena & Sruthi, 2020). 

Επιπλέον, το Ιστορικό τοποθεσίας Google μπορεί να ενσωματωθεί στο έξυπνο 

κράνος για να βρει κανείς τα μέρη που επισκέφθηκε το ύποπτο άτομο μετά τον 
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εντοπισμό. Χώρες όπως η Κίνα, τα ΗΑΕ και η Ιταλία έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη 

φορετή συσκευή για να εντοπίζουν μολυσμένα άτομα σε απόσταση μεγαλύτερη από 2 

μέτρα από το κράνος. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό το μοντέλο έχει δείξει καλά 

αποτελέσματα. Για παράδειγμα, το KCN901 είναι ένα έξυπνο κράνος που παράγεται 

στην Κίνα και έχει ακρίβεια 96 τοις εκατό για ανίχνευση υψηλής θερμοκρασίας 

σώματος (Mohammed et al., 2020) 

 

 

Εικόνα 3: Έξυπνο κράνος 

 

Έξυπνα γυαλιά 

Ένας άλλος τύπος φορητής συσκευής είναι τα έξυπνα γυαλιά που βασίζονται 

στην τεχνολογία IoT, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Οι οπτικές και θερμικές 

κάμερες έχουν χρησιμοποιηθεί σε έξυπνα γυαλιά για την παρακολούθηση πλήθους, 

και η ενσωματωμένη τεχνολογία ανίχνευσης προσώπου διευκολύνει τη διαδικασία 

παρακολούθησης μετά τον εντοπισμό ύποπτων περιπτώσεων. Στην πραγματικότητα, 

αυτό επιτρέπει τον εντοπισμό της ταυτότητας του ύποπτου περιστατικού (άτομο με 

υψηλή θερμοκρασία) (Munusamy et al., 2021; Martínez – Galdámez et al., 2021). 
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Εικόνα 4: Έξυπνα γυαλιά 

 

Επιπλέον, το Ιστορικό τοποθεσίας Google μπορεί να επιτρέψει περαιτέρω 

ενέργειες με μεγαλύτερη αξιοπιστία καταγράφοντας τα μέρη που επισκέφθηκε το 

μολυσμένο άτομο. Μεταξύ των διαφορετικών έξυπνων γυαλιών, τα Rokid, έξυπνα 

γυαλιά με αισθητήρες υπερύθρων, μπορούν να παρακολουθούν έως και 200 άτομα. 

Ένα άλλο παράδειγμα αυτής της συσκευής είναι ο συνδυασμός έξυπνων γυαλιών 

Vuzix με τη θερμική κάμερα Onsight Cube (βλ. παρακάτω εικόνα). Αυτές οι 

συσκευές συνεργάζονται για την παρακολούθηση πλήθους, ώστε να εντοπίζονται 

άτομα με υψηλές θερμοκρασίες και να παρέχουν στη συνέχεια τις πληροφορίες που 

συλλέγονται σε ιατρικά κέντρα ή αρχές (Munusamy et al., 2021). 
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Εικόνα 5: Έξυπνα γυαλιά Vuzix 

 

EasyBand 

Ο χρόνος καραντίνας για τα επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα είναι 

ζωτικής σημασίας επειδή υπάρχει πιθανότητα εξάπλωσης του ιού σε άλλα άτομα. Οι 

φορετές ζώνες IoT έχουν δείξει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα για να αποτρέψουν 

τους ασθενείς να φύγουν από τις περιοχές καραντίνας. Η χρήση φορητών ζωνών είναι 

μια οικονομικά αποδοτική λύση για την παρακολούθηση περιπτώσεων. Αυτή η 

συσκευή συνδέεται με μια εφαρμογή smartphone μέσω Bluetooth κατά τη διάρκεια 

της περιόδου καραντίνας και οι υγειονομικές αρχές μπορούν συνήθως να 

παρακολουθούν όλες τις περιπτώσεις κάθε 2 λεπτά (Normile, 2020). 

Επιπλέον, εάν ένας ασθενής δεν έχει τη ζώνη στο χέρι ή το πόδι του ή ίσως 

φύγει από την περιοχή καραντίνας, θα σταλεί ειδοποίηση για να ειδοποιήσει τις αρχές 

και θα έχουν άδεια να καλέσουν τον ασθενή για διευκρίνιση της κατάστασης. Η 

παρακάτω εικόνα δείχνει μια διαδικτυακή διαδικασία ροής μιας ζώνης, που 

ονομάζεται IoT – Q – Band. Αυτή η προσέγγιση εφαρμόστηκε στο Χονγκ Κονγκ, 
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όπου οι αρχές χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρονικό βραχιόλι που συνδέεται με μια 

εφαρμογή smartphone για να παρακολουθούν τις νέες αφίξεις στα αεροδρόμια για 14 

ημέρες (Normile, 2020). Ομοίως, οι αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εφαρμόσει 

έναν άλλο τύπο αυτού του μοντέλου χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά βραχιόλια  που 

εφαρμόζονται στην περιοχή του αστραγάλου για να απομονώσουν άτομα που 

αρνούνται να μείνουν σε καραντίνα (Nasajpour et al., 2020). 

 

 

Εικόνα 6: ΖώνηIoT-Q-Band 

 

Δεδομένου ότι οι εργοδότες επαναφέρουν σταδιακά τους εργαζόμενους στη 

δουλειά τους, οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία και η οικονομία ανακάμπτει , κατά 

την επαναλειτουργία, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες τεχνικές προστασίας για να 

προστατευθούν όλοι από αυτόν τον ιό. Ο εντοπισμός επαφών και η κοινωνική 

απόσταση είναι δύο βασικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ασφαλή 
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επαναλειτουργία. Οι φορετές συσκευές είναι οι συσκευές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να εντοπίσουν τις στενές επαφές των χρηστών με άλλα άτομα 

και να τους ειδοποιήσουν εάν δεν τηρηθεί η κοινωνική απόσταση (Kitchin, 2020). 

Καθώς οι χώρες ανοίγουν σταδιακά χώρους εργασίας και αγορές μετά το 

κλείδωμα, το EasyBand είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές συσκευές IoT για να 

βεβαιωθεί κανείς ότι οι άνθρωποι εφαρμόζουν τις κοινωνικές αποστάσεις. Αυτή η 

φορετή συσκευή, η οποία είναι ενσωματωμένη στο Internet of Medical Things 

(IoMT), ανιχνεύει και καταγράφει δεδομένα από άλλες συσκευές (Tripathy et al., 

2020). 

Το EasyBand λειτουργεί σε συγκεκριμένη ακτίνα και δείχνει πιθανό κίνδυνο 

από τα φώτα LED του, εάν οι άνθρωποι βρίσκονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. 

Για παράδειγμα, εάν κάποιος που φορά Easyband φτάσει σε απόσταση 4 μέτρων από 

ένα άλλο άτομο, η μπάντα θα αρχίσει να ηχεί για να ειδοποιήσει και τους δύο και να 

τους υπενθυμίσει να κρατήσουν την κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους (Tripathy et 

al., 2020). 

Αυτή η συσκευή έχει δείξει καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τις 

εφαρμογές smartphone και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κινητές συσκευές. 

Επιπλέον, είναι μια οικονομικά αποδοτική συσκευή που δίνει στους ανθρώπους 

μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας και ηρεμίας (Tripathy et al., 2020). Η παρακάτω 

εικόνα αντιπροσωπεύει τη ροή εργασίας αυτής της συσκευής. 
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Εικόνα 7: Διαδικασία του EasyBand 

 

Ένα παρόμοιο παράδειγμα για αυτή τη συσκευή είναι το βραχιόλι Pact (βλ. 

παρακάτω εικόνα), το οποίο ειδοποιεί τον χρήστη ότι πρέπει να απομακρυνθεί από 

κάποιο άτομο, χρησιμοποιώντας δονητή και βομβητή (Nasajpour et al., 2020). 
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Εικόνα 8: Βραχιόλι Pact 

 

Εντοπισμός εγγύτητας (Proximity Trace) 

Καθώς οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στη δουλειά μετά το lockdown, υπάρχει 

μια ουσιαστική ανάγκη για πρακτική άσκηση κοινωνικής απόστασης μεταξύ τους ενώ 

εργάζονται. Το ProximityTrace βοηθά τους εργαζόμενους να διατηρούν την 

κοινωνική απόσταση με πρακτικούς τρόπους. Αυτή η συσκευή, η οποία μπορεί να 

στερεωθεί σε σκληρό καπέλο ή σε κάποιο σημείο του σώματος, ειδοποιεί τους 

εργαζόμενους όταν πλησιάζουν ο ένας τον άλλον με δυνατό ήχο (Abbas & Michael, 

2020). Χρησιμοποιώντας αυτή τη συσκευή, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να 

συγκεντρωθούν στην εργασία τους χωρίς να ανησυχούν για μόλυνση από τον ιό. Η 

παρακάτω εικόνα δείχνει πώς αυτή η συσκευή μπορεί να κολλήσει στο σκληρό 

καπέλο των εργαζομένων που πολλές φορές πρέπει να φορούν κράνη στη δουλειά 

τους (Yusuf et al., 2021). 
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Εικόνα 9: Το Proximity Trace 

 

Επίσης, το InstantTrace, που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, που φοριέται 

ως κονκάρδα, έχει την ίδια λειτουργικότητα που βοηθά τους εργαζόμενους να 

διατηρούν την κοινωνική απόσταση και να εντοπίζουν τα μέρη από όπου πέρασε ένας 

μολυσμένος υπάλληλος (Nasajpour et al., 2020). 
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Εικόνα 10: Το Instant Trace 

 

5.4. Drones 

Τα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη (MEA) είναι απλά αεροσκάφη που πετούν 

χωρίς καμία ή πολύ μικρή ανθρώπινη λειτουργία με απομακρυσμένη 

παρακολούθηση. Το ΜΕΑ είναι μια συσκευή που λειτουργεί με τη βοήθεια 

αισθητήρων, GPS και υπηρεσιών επικοινωνίας (Anggraeni et al., 2020; Lamptey & 

Serwaa, 2020). 

Η εφαρμογή του IoT η οποία βρίσκεται εντός των ΜΕΑ λέγεται Internet of 

Drone Things (IoDT). Χάρη σε αυτή, ο χρήστης των ΜΕΑ μπορεί να αναζητήσει, να 

παρακολουθήσει και να παραδώσει διάφορα αντικείμενα. Ο χρήστης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ένα ΜΕΑ μέσα από το κινητό του και διαθέτοντας ένα χειριστήριο. 

Αυτό δεν χρειάζεται πολλή προσπάθεια και χρόνο, κάτι που επιτρέπει στα ΜΕΑ να 

λειτουργούν άψογα σε κλειστούς και εξωτερικούς χώρους, όπως είναι και ο χώρος 
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της υγείας. Υπάρχουν διάφορα ΜΕΑ που βασίζονται στο IoT και χρησιμοποιούνται 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ορισμένα παραδείγματα είναι τα εξής: 

- του θερμικού απεικονιστικού drone 

- του απολυμαντικού drone 

- του ιατρικού drone 

- του drone επιτήρησης 

- του drone ανακοίνωσης και  

- του drone πολλαπλών χρήσεων (Anggraeni et al., 2020; Lamptey & Serwaa, 

2020). 

Το να γίνεται εντοπισμός ατόμων που έχουν COVID – 19 είναι υψίστης 

σημασίας όσον αφορά τον έλεγχο της πανδημίας. Τα ΜΕΑ και, πιο συγκεκριμένα, τα 

ΜΕΑ τα οποία βασίζονται στην τεχνολογία IoT, αποτελούν μια ακόμη μέθοδο για τον 

εντοπισμό ασθενών  (Anggraeni et al., 2020). 

Μέσω των ΜΕΑ μειώνεται η ανθρώπινη επαφή. Επίσης, ένα ΜΕΑ έχει τη 

δυνατότητα να προσεγγίσει ορισμένα σημεία τα οποία δύσκολα μπορούν να 

προσεγγιστούν από τον άνθρωπο.  Το drone θερμικής απεικόνισης όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα, σχεδιάστηκε για να καταγράφει τη θερμοκρασία των 

ανθρώπων σε πλήθη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρώιμη φάση διάγνωσης. 

Αυτός ο τύπος drone μπορεί να συνδυαστεί με την Εικονική Πραγματικότητα ως 

φορητή συσκευή για τον εντοπισμό ατόμων με υψηλές θερμοκρασίες (πυρετός). Αυτή 

η συσκευή όχι μόνο μειώνει τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις, αλλά διαρκεί επίσης 

λιγότερο χρόνο σε σύγκριση με τα συμβατικά θερμόμετρα (Lamptey & Serwaa, 

2020). 
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Εικόνα 11: ΜΕΑ θερμικής απεικόνισης 

 

Μια ακόμη πολύ χρήσιμη συνεισφορά των ΜΕΑ είναι στη διάρκεια της 

φάσης της καραντίνας. Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να τα χρησιμοποιούν για να 

αλληλοεπιδρούν και να παρέχουν βοήθεια σε ασθενείς που βρίσκονται σε μεγάλη 

απόσταση. Παραδείγματος χάριν, τα ΜΕΑ στη φάση της καραντίνας δύνανται να 

παρέχουν βοήθεια με το να απολυμαίνουν ορισμένους χώρους και να παρέχουν 

ιατρική βοήθεια σε αυτούς που την χρειάζονται (Lancet, 2020). 

 

Απολυμαντικό Drone 

Η διατήρηση καθαρών και απολυμασμένων χώρων εν μέσω μιας καραντίνας 

είναι κάτι θεμελιώδες. Ένας από τους τρόπους που θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι 

τέτοιο δύναται με τη χρήση ένας τύπος ΜΕΑ ο οποίος ονομάζεται «απολυμαντικό 

drone» (βλ. παρακάτω εικόνα) (Pan, 2020). Τα συγκεκριμένα drones μπορούν να 

μειώσουν τη μεταδοτικότητα του ιού και να αποτρέψουν τη μόλυνση των 
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εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Η εταιρεία DJI παρήγαγε αυτό το drone με 

δυνατότητα απολύμανσης 100 μέτρων σε 1 ώρα (Sharma, 2020). 

 

 

Εικόνα 12: Απολυμαντικό ΜΕΑ 

 

Ιατρικό Drone παράδοσης 

Τα ιατρικά ΜΕΑ έχουν δείξει την αποτελεσματικότητά τους στο πρώιμο 

στάδιο του COVID – 19 όπου μεταφέρουν τα κιτ με τεστ, δείγματα ή ιατρικά εφόδια 

μεταξύ εργαστηρίων και ιατρικών κέντρων για την εξάλειψη των ανθρώπινων 

αλληλεπιδράσεων. Επίσης, το συγκεκριμένο ΜΕΑ παρέχει τη δυνατότητα ελάττωσης 

της επισκεψιμότητας στις κλινικές και τα νοσοκομεία και αυξάνει την 

προσβασιμότητα στην υγειονομική φροντίδα με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο 

(Nasajpour et al., 2020). Ένας άλλος τύπος drone παράδοσης κατά τη διάρκεια του 

COVID – 19, που παράγεται από την Delivery Drone Canada Inc., μπορεί να 

μεταφέρει αγαθά που σχετίζονται με τον COVID, συμπεριλαμβανομένων κιτ δοκιμών 

και δοκιμών επιχρίσματος. Αυτός ο τύπος drone μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 

άλλους σκοπούς όπως ταχυδρομικές αποστολές, έτσι ώστε τα άτομα να μη χρειάζεται 
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να βγουν από τα σπίτια τους (Saraf et al., 2021). Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει το 

συγκεκριμένο τύπο drone που αναφέραμε. 

 

 

Εικόνα 13: Ιατρικό drone 

 

Καθώς η πανδημία εισέρχεται στη φάση μετά την ανάκαμψη, πολλά drones 

έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της καραντίνας, κάτι που βοηθά τις 

επιχειρήσεις να συνεχίσουν να εργάζονται με ασφαλή τρόπο. Η αύξηση της 

κοινωνικής ευαισθητοποίησης μέσω της παρακολούθησης του πλήθους και της 

μετάδοσης πληροφοριών είναι ο κύριος σκοπός της εφαρμογής των συσκευών drones 

κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης (Anggraeni et al., 2020; Lamptey & Serwaa, 

2020). 
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Drone επιτήρησης 

Το drone επιτήρησης σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ως ένας αποτελεσματικός 

τρόπος παρακολούθησης του πλήθους σε περίπτωση αποτυχίας των ανθρώπων να 

τηρήσουν τις κοινωνικές αποστάσεις. Το Micro Multi Copter, το οποίο 

κατασκευάστηκε στην Κίνα και το Cyient από την Ινδία είναι δύο τύποι της 

κατηγορίας «drone επιτήρησης» (βλ. παρακάτω εικόνα). Το drone Micro Multi 

Copter είναι επίσης εξοπλισμένο με ηχεία για να ανακοινώνει σημαντικές 

πληροφορίες από τις αρχές, οι οποίες θα συζητηθούν στον επόμενο τύπο drone εντός 

αυτής της φάσης (Nasajpour et al., 2020). 

 

 

Εικόνα 14: Drone επιτήρησης 

 

Drone με μεγάφωνα 

Αυτός ο τύπος drone έχει σχεδιαστεί κυρίως για εκπομπές σε περιοχές με 

χαμηλή προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο. Για παράδειγμα, οι αρχές στην Ισπανία και 

σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποίησαν αυτόν τον τύπο drone για να 

ανακοινώσουν την πρακτική της κοινωνικής απόστασης και άλλες οδηγίες με 

μεγάφωνα (Gascueña, 2020). Το Κουβέιτ είναι μια άλλη χώρα που χρησιμοποίησε 
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αυτό το μη επανδρωμένο αεροσκάφος για να μεταδώσει μηνύματα, όπως για 

παράδειγμα «μεταβείτε στο σπίτι» σε περιπτώσεις μεμονωμένων ανθρώπων αλλά και 

σε πλήθη (Castiglione et al., 2021) (βλ. παρακάτω εικόνα). 

 

 

Εικόνα 15: Drone με μεγάφωνα 

 

Drone πολλαπλών χρήσεων 

Ένας τύπος drone πολλαπλών χρήσεων, που ονομάζεται Corona  Combat, 

εφαρμόστηκε στην Κίνα με το συνδυασμό όλων των άλλων τύπων  drones που 

μπορούν να καλύψουν όλους τους προτεινόμενους στόχους που προαναφέρθηκαν. 

Αυτό το drone μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε φάση COVID – 19 (Anggraeni 

et al., 2020; Lamptey & Serwaa, 2020). Η παρακάτω εικόνα δείχνει αυτό το drone με 

τον συνδυασμό όλων των χαρακτηριστικών των υφιστάμενων κατηγοριών και 

τεχνολογιών. 
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Εικόνα 16: Drone πολλαπλών χρήσεων 

 

5.5. Ρομπότ 

Σύμφωνα με το λεξικό «Merriam Webster», το ρομπότ ορίζεται ως «μια 

μηχανή που προσομοιώνει με ζωντανό πλάσμα και είναι ικανό να κινείται 

ανεξάρτητα». Όσον αφορά την τρέχουσα πανδημία, τα ρομπότ μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως: 

- Αυτόνομα ρομπότ  

- Telerobots 

- Συνεργατικά ρομπότ και  

- Κοινωνικά ρομπότ (Zemmar et al., 2020; Kaiser et al., 2021). 

Τα ρομπότ που συνδέονται με το IoT για την έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ 

σημαντικά, επειδή μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας , 

επεξεργάζοντας τις θεραπείες των ασθενών και μειώνοντας τα επίπεδα άγχους στην 

εργασία. Χωρίς την αλληλεπίδραση των ανθρώπων, το αυτόνομο ρομπότ μπορεί να 

βοηθήσει στην καταπολέμηση όλων των φάσεων του COVID – 19 (Kaiser et al., 
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2021). Σε πρώτη φάση, μπορεί να βοηθήσει τη διαδικασία διάγνωσης συλλέγοντας 

δείγματα επιχρισμάτων στο λαιμό από ασθενείς με το πλεονέκτημα ότι το ιατρικό 

προσωπικό δεν εκτίθεται σε κίνδυνο (στενή επαφή με ασθενείς). Η παρακάτω εικόνα 

δείχνει πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Ένα παράδειγμα αυτής της τεχνολογίας 

αποτελεί το Intelligent Care Robot, το οποίο αναπτύχθηκε μέσω συνεργασίας μεταξύ 

δύο εταιρειών, της Vayyar Imaging και της Meditemi. Αυτή η συσκευή ανιχνεύει τα 

συμπτώματα του COVID – 19 σε 10 δευτερόλεπτα κάνοντας γρήγορη σάρωση χωρίς 

επαφή μέχρι 1 μέτρο απόσταση (Nasajpour et al., 2020). 

 

 

Εικόνα17: Intelligent Care Robot 

 

Κατά τη διάρκεια μιας καραντίνας, τα ρομπότ παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διατήρηση του ιατρικού προσωπικού μακριά από μολυσμένους ασθενείς. Για 

παράδειγμα, τα ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους, όπως η 
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εξέταση και η παροχή βοήθειας στους ασθενείς όσο αφορά τις θεραπείες που 

συνίσταται να δεχτεί ή ακόμη και την παροχή του φαγητού τους (Kaiser et al., 2021). 

 

Τηλερομπότ 

Τα τηλερομπότ συνήθως λειτουργούν εξ αποστάσεως με την παρέμβαση 

ανθρώπινου παράγοντα και μπορούν να παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες, όπως 

απομακρυσμένη διάγνωση, χειρουργικές επεμβάσεις εξ αποστάσεως και εξ 

αποστάσεως θεραπείες για ασθενείς χωρίς ανθρώπινη αλληλεπίδραση κατά τη 

διαδικασία (Avgousti et al., 2016). Για παράδειγμα, μια νοσοκόμα μπορεί να 

μετρήσει τις θερμοκρασίες των ασθενών χωρίς να έχει οποιαδήποτε αλληλεπίδραση 

μαζί τους, αποκλειστικά με τη χρήση ρομπότ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το 

χειρουργικό ρομπότ DaVinci, το οποίο χειρίζεται χειρουργός ενώ ο ασθενής 

βρίσκεται σε ασφαλή απομόνωση. Αυτό βοηθά στην πρόληψη λοιμώξεων 

πραγματοποιώντας χειρουργικές επεμβάσεις από απόσταση (Yang et al., 2020). Η 

παρακάτω εικόνα δείχνει ένα τηλερομπότ DaVinci. 
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Εικόνα 18: Τηλερομπότ DaVinci 

 

Συνεργατικά ρομπότ 

Τα συνεργατικά ρομπότ, γνωστά ως Co-bots (βλ. παρακάτω εικόνα), είναι 

πολύ χρήσιμα γιατί μπορούν να αντικαταστήσουν έναν εργαζόμενο, μειώνοντας έτσι 

την πιθανότητα μόλυνσης. Δεν είναι τόσο ωφέλιμα όσο τα τηλερομπότ για την 

πανδημία COVID – 19, αλλά κατά τη διάρκεια μιας καραντίνας, αυτός ο τύπος 

ρομπότ μπορεί να μειώσει την κούραση των εργαζομένων στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης καθώς και να παρακολουθήσει τις αλληλεπιδράσεις τους με 

τους ασθενείς (Malik et al., 2020).  
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Εικόνα 19: Co-bot 

 

Για παράδειγμα, η Asimov Robotics στην Ινδία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε σε 

μια καραντίνα να μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς σε απομονωμένες περιοχές με 

εργασίες όπως η προετοιμασία φαγητού και η παροχή φαρμάκων και επίσης να 

αποτρέψει τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να βρεθούν 

σε αυτή την περιοχή (Jain et al., 2021). Ένα άλλο παράδειγμα κατά τη διάρκεια αυτής 

της φάσης είναι το ρομπότ eXtreme Dezinfection (XDBOT) (βλ. παρακάτω εικόνα) 

το οποίο υλοποιήθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang στη Σιγκαπούρη. 

Αυτό το ρομπότ μπορεί να απολυμάνει δυσπρόσιτα σημεία και μπορεί να 

λειτουργήσει ασύρματα σε μια κινητή πλατφόρμα για να αποφύγει οποιαδήποτε 

στενή επαφή μεταξύ ανθρώπων και μολυσμένων περιοχών (Tazrin et al., 2021). 
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Εικόνα 20: eXtreme Dezinfection (XDBOT) 

 

Αυτόνομα ρομπότ 

Τα αυτόνομα ρομπότ έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως κατά τη διάρκεια της 

καραντίνας. Λειτουργούν με λιγότερες ή καθόλου ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά σενάρια για να αποστειρώσουν 

μολυσμένες περιοχές στα νοσοκομεία, να μεταφέρουν ασθενείς και να ελέγξουν τα 

ζωτικά τους σημεία. Αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου 

μόλυνσης για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς οι 

ασθενείς είναι απομονωμένοι στα δωμάτιά τους (Ackerman, 2020). Για παράδειγμα, 

το ρομπότ απολύμανσης που δημιουργήθηκε από το Xenex είναι ικανό να καθαρίζει 

και να απολυμαίνει περιοχές από ιούς και βακτήρια. Η παρακάτω εικόνα δείχνει πώς 

το ρομπότ Xenex διασπά τον ιό χρησιμοποιώντας υπεριώδη ακτινοβολία. Ένα άλλο 

παράδειγμα είναι τα ρομπότ UVD που αναπτύχθηκαν από μια δανέζικη εταιρεία και 
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χρησιμοποιούνται για την απολύμανση των νοσοκομείων με το ισχυρό υπεριώδες 

φως τους, το οποίο καταστρέφει το DNA του ιού (Khan et al., 2020). 

 

 

Εικόνα 21: Το ρομπότ Xenex 

 

Κοινωνικά ρομπότ 

H απομόνωση και η καραντίνα των ασθενών μπορεί δυνητικά να προκαλέσει 

προβλήματα ψυχικής υγείας (Pfefferbaum & North, 2020). Για να αποφευχθεί αυτό, 

τα κοινωνικά ρομπότ έχουν σχεδιαστεί για να επικοινωνούν με τους ασθενείς κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου, προσφέροντας έτσι παρηγοριά (Tavakoli et al., 2020). 

Ένα παράδειγμα αυτών των ρομπότ είναι το Paro, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους 

ασθενείς κατά την απομόνωσή τους, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 22: Το κοινωνικό ρομπότ Paro 

 

Καθώς ανοίγουν τα σχολεία, οι επιχειρήσεις ανακάμπτουν, τα αυτοκίνητα 

επιστρέφουν στους δρόμους και οι άνθρωποι επιστρέφουν στις καθημερινές 

μετακινήσεις τους, η πανδημία του COVID – 19 μεταβαίνει στην επόμενη φάση, η 

οποία είναι μετά το lockdown ή μετά την ανάρρωση. Σε αυτή τη φάση, όλοι πρέπει να 

γνωρίζουν τη σημασία της κοινωνικής απόστασης παντού για να μετριάσουν την 

εξάπλωση του ιού. Σε απάντηση αυτής της φάσης του COVID – 19, τα αυτόνομα 

ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της κοινωνικής απόστασης. Για 

παράδειγμα, το Spot, ένα τετράποδο ρομπότ που έχει σχεδιαστεί στη Σιγκαπούρη για 

να μοιάζει με σκύλο, υπενθυμίζει στους ανθρώπους να κρατούν κοινωνικές 

αποστάσεις σε δημόσιους χώρους (Sumartojo & Lugli, 2021). Η παρακάτω εικόνα 

δείχνει το ρομπότ Spot για τη διασφάλιση της κοινωνικής απόστασης. 
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Εικόνα 23: Το ρομπότ Spot 

 

 

5.6. Κουμπιά IoT 

Αυτός ο τύπος συσκευής IoT είναι ένα μικρό, προγραμματιζόμενο κουμπί 

συνδεδεμένο στο cloud μέσω ασύρματης επικοινωνίας. Με βάση τον γραπτό κώδικα 

στο cloud, αυτή η συσκευή μπορεί να εκτελέσει διαφορετικές επαναλαμβανόμενες 

εργασίες πατώντας μόνο ένα κουμπί. Για παράδειγμα, ένας τύπος κουμπιού IoT 

επιτρέπει στους ασθενείς να παραπονιούνται εάν οι τουαλέτες του νοσοκομείου 

χρειάζονται καθαρισμό πατώντας ένα κουμπί μόνο (Malliga et al., 2021). 

Ένα κουμπί IoT, γενικά, είναι μια προγραμματιζόμενη συσκευή που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για επαναλαμβανόμενες εργασίες. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 

τα κουμπιά IoT μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ειδοποίηση των 

αρχών ή της οικογένειας ενός ασθενούς σχετικά με οποιαδήποτε μολυσμένη περιοχή 

ή οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη. Για παράδειγμα, ένα κουμπί IoT που παράγεται από 
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το Visionstate, το οποίο ονομάζεται Wanda Quick Touch (βλ. παρακάτω εικόνα), 

χρησιμοποιήθηκε ως σύστημα ειδοποίησης καθαρισμού στα νοσοκομεία. Τα κουμπιά 

αυτά έχουν σχεδιαστεί για να ειδοποιούν τις αρχές σε περίπτωση οποιασδήποτε 

ανησυχίας που σχετίζεται με βασικές συνθήκες υγιεινής ή δημόσιας ασφάλειας 

(Malliga et al., 2021). 

 

 

Εικόνα 24: Wanda Quick Touch 

 

Η χρήση του κουμπιού IoT ως απάντηση στην πανδημία του COVID – 19 

μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση ασθενών κατά τη διάρκεια μιας 

καραντίνας. Το κουμπί Sefucy IoT σχεδιάστηκε αρχικά για την παρακολούθηση 

χαμένων ή αγνοουμένων παιδιών, αλλά με το ξέσπασμα του COVID – 19,  

χρησιμοποιήθηκε για την ειδοποίηση των ειδικών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
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κατά τη διάρκεια μιας καραντίνας. Εάν η κατάσταση της υγείας ενός επιβεβαιωμένου 

περιστατικού που απομονώθηκε στο σπίτι επιδεινωθεί, πατώντας το κουμπί, θα 

ειδοποιηθεί ένας πάροχος υγειονομικής περίθαλψης ή θα ειδοποιηθούν τα μέλη της 

οικογένειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (Nasajpour et al., 2020). 

 

5.7. Εφαρμογές Smartphone 

Το πιο κρίσιμο μέρος μιας καραντίνας είναι η παρακολούθηση των ασθενών 

ενώ βρίσκονται σε υποχρεωτική απομόνωση. Η παρακολούθηση ασθενών που 

χρησιμοποιούν smartphone κατά τη διάρκεια μιας καραντίνας είναι μια άλλη ευρέως 

χρησιμοποιούμενη προσέγγιση για τον μετριασμό και τον έλεγχο της εξάπλωσης του 

ιού COVID – 19 (Utz et al., 2021). 

Οι εφαρμογές smartphone είναι λογισμικά που έχουν σχεδιαστεί για να 

εκτελούν περιορισμένες εργασίες σε μια κινητή συσκευή όπως ένα smartphone. 

Δεδομένου ότι υπήρχαν 3,5 δισεκατομμύρια ενεργά smartphones το 2020, αυτές οι 

εφαρμογές smartphone με βάση το IoT θα μπορούσαν να είναι πολύ αποτελεσματικές 

σε διάφορους τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη (Nasajpour et al., 2020). 

Πολλές εφαρμογές smartphone έχουν αναπτυχθεί για τον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης και μερικές από αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί ως απάντηση 

στον COVID – 19, όπως είναι τα παρακάτω: 

-nCapp 

- Detecta Chem 

- Stop Corona  

- Social Monitoring  

- εφαρμογή Selfie  

- Civitas  

- StayHomeSafe 

- AarogyaSetu 
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- TraceTogether 

- Hamagen 

- Coalition  

- Be Aware Bahrain  

- eRouska και 

- WhatsApp (Nasajpour et al., 2020). 

Οι εφαρμογές smartphone που χρησιμοποιούν πληροφορίες όπως το Global 

Positioning System (GPS) και το Geographic Information System (GIS) για σκοπούς 

παρακολούθησης, έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

COVID – 19, προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα ανίχνευσης μολυσμένων ατόμων 

(Utz et al., 2021). 

Οι εφαρμογές smartphone χρησιμοποιώντας το Internet of Medical Things 

(IoMT) θα βοηθήσουν τους ασθενείς παρέχοντας τις κατάλληλες θεραπείες ενώ οι 

ίδιοι βρίσκονται στην άνεση του σπιτιού τους. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους 

εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και στις αρχές να 

παρακολουθούν ευκολότερα τους ασθενείς και την εξάπλωση της νόσου. Οι 

άνθρωποι μπορούν να ανεβάσουν τις πληροφορίες υγείας τους στο cloud που 

υιοθετήθηκε από το IoT και να λάβουν συμβουλές υγείας από νοσοκομεία online. 

Χρησιμοποιώντας αυτή την πλατφόρμα, οι ασθενείς μπορούν να θεραπευτούν στο 

σπίτι χωρίς να επεκταθεί η μόλυνση (Utz et al., 2021). 

Κοστίζει λιγότερο από ένα φυσικό ραντεβού στα νοσοκομεία και επιτρέπει 

στις κυβερνήσεις να λάβουν καλύτερα μέτρα για τη διαχείριση της πανδημίας στο 

μέλλον. Από την έναρξη της πανδημίας, έχουν αναπτυχθεί ορισμένες εφαρμογές 

smartphone για διάγνωση και παρακολούθηση του COVID – 19. Μερικές από αυτές 

περιγράφονται στη συνέχεια (Utz et al., 2021). 
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nCapp 

Το Πρόγραμμα Έξυπνης Διάγνωσης και Θεραπείας COVID – 19 (nCapp) 

αναπτύχθηκε στην Κίνα χρησιμοποιώντας το Internet of Medical Things σε μια 

πλατφόρμα cloud. Αυτή η εφαρμογή κινητού τηλεφώνου είναι ένα αυτοματοποιημένο 

σύστημα διάγνωσης με οκτώ λειτουργίες που μπορούν να επιλεγούν από τον χρήστη 

(Nasajpour et al., 2020). 

Άλλα θετικά σημεία αυτού του προγράμματος περιλαμβάνουν την ενημέρωση 

της δικής του βάσης δεδομένων για τη βελτίωση της διάγνωσής του, τη διαβούλευση 

με όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και τη διασφάλιση της 

μακροπρόθεσμης ασφάλειας όλων των ασθενών. Σε γενικές γραμμές, με τη χρήση 

του nCapp, η διάγνωση μπορεί να γίνει γρηγορότερα και η εξάπλωση της νόσου 

μπορεί να ελεγχθεί ευκολότερα (Bai et al., 2020). 

 

MobileDetect 

Η μεγάλη ζήτηση για ένα σύστημα που μπορεί να αναγνωρίσει μολυσμένα 

άτομα οδήγησε στο MobileDetect. Το MobileDetect, το οποίο είναι συμβατό με 

μεγάλη ποικιλία smartphones, έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει και να ελέγχει την 

εξάπλωση του COVID – 19. Χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή, οι χρήστες 

μπορούν εύκολα να κάνουν το τεστ στο σπίτι χρησιμοποιώντας μια μπατονέτα. Τα 

αποτελέσματα της δοκιμής θα εμφανιστούν στην εφαρμογή εντός 10 – 30 λεπτών 

καθορίζοντας την κατάσταση της υγείας του χρήστη όσον αφορά τον COVID – 19. 

Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να στείλει τα αποτελέσματα με τυχόν πρόσθετες 

πληροφορίες που απαιτούνται στον γιατρό του ή στον επαγγελματία υγείας για 

περαιτέρω ενέργειες. Αυτό το κιτ δοκιμών που έχει εξουσιοδοτηθεί από την 

Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) μπορεί να είναι χρήσιμο κατά την πρώτη 

φάση μιας πανδημίας μειώνοντας την εξάπλωση του ιού (Nasajpour et al., 2020). 
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StopCorona 

Εκτός από όλες τις εφαρμογές για την έγκαιρη ανίχνευση περιπτώσεων, μια 

άλλη προσέγγιση είναι η κατοχή μιας βάσης δεδομένων με τις καθημερινές αναφορές 

υγείας. Οι αναφορές περιλαμβάνουν επαφή με άλλους, συμπτώματα και τοποθεσίες. 

Η εφαρμογή StopCorona παρέχει προγνωστικούς χάρτες θερμότητας με βάση τα 

σημεία της νόσου. Αυτή η εφαρμογή συλλέγει πληροφορίες από τους χρήστες της, 

για την καθημερινή κατάσταση της υγείας τους και δημιουργεί αναφορές και χάρτες 

θερμότητας με βάση αυτό. Οι αναφορές που δημιουργούνται θα είναι προσβάσιμες 

μόνο για τις υγειονομικές αρχές. Κατά συνέπεια, μόλις ένας χρήστης εμφανίσει ένα 

νέο σύμπτωμα και το ανακοινώσει, η περίπτωση θα εμφανιστεί στη νέα αναφορά και 

τελικά οι αρχές θα είναι σε θέση να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να εντοπίσουν 

τη μολυσμένη περιοχή πιο γρήγορα λόγω των αναφερόμενων νέων συμπτωμάτων 

(Nasajpour et al., 2020). 

 

Κοινωνική Παρακολούθηση 

Στη Ρωσία, έχει αναπτυχθεί από την κυβέρνηση μια υποχρεωτική εφαρμογή 

επιτήρησης που ονομάζεται Κοινωνική Παρακολούθηση για την παρακολούθηση 

ασθενών που έχουν διαγνωστεί με COVID – 19 και πρέπει να απομονωθούν στα 

σπίτια τους. Χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση, οι αρχές μπορούν να 

παρακολουθούν τους ασθενείς μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής στα smartphone 

των ασθενών (Collado – Borrell et al., 2020). Οι ασθενείς καλούνται να ζητήσουν 

κωδικό QR (Quick Response) κάθε φορά που θέλουν να φύγουν από το σπίτι ή από 

περιοχές καραντίνας. Αυτός ο κωδικός αντιπροσωπεύει την ταυτότητά τους στις 

αρχές, η οποία τους επιτρέπει να παρακολουθούν τους ασθενείς (Castiglione et al., 

2021). 

 

Εφαρμογή Selfie 

Αυτή η εφαρμογή αναπτύχθηκε στην Πολωνία ενσωματωμένη με την 

τεχνολογία Geo – location και αναγνώρισης προσώπου για να παρακολουθεί ασθενείς 

στους οποίους έχει επιβληθεί η παραμονή στο σπίτι για διάστημα δεκατεσσάρων 
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ημερών. Οι ασθενείς μπορούν να αρνηθούν την εγκατάσταση αυτής της εφαρμογής, 

αλλά σε αντάλλαγμα, θα λάβουν απρόσμενες επισκέψεις από τις αρχές. 

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, οι ασθενείς θα κληθούν να στέλνουν selfies τυχαία 

καθημερινά (Manavi et al., 2020). 

Civitas 

Το Civitas είναι μια καναδική εφαρμογή smartphone που έχει προταθεί για να 

μειώσει τον αντίκτυπο του COVID – 19. Χρησιμοποιώντας τον κωδικό αναγνώρισης 

του χρήστη, αυτή η εφαρμογή επικοινωνεί με τις αρχές για να ζητήσει άδεια που 

επιτρέπει στον χρήστη να φύγει από το σπίτι. Η Civitas μπορεί να βοηθήσει άτομα με 

συμπτώματα σε περίπτωση που πρέπει να βγουν έξω για να αγοράσουν βασικά 

αγαθά. Επιπλέον, παρέχει ένα ασφαλές κανάλι που επιτρέπει στους γιατρούς να 

επικοινωνούν με τους ασθενείς για να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας 

τους (Nasajpour et al., 2020). 

 

Το Stay Home Safe 

Η εφαρμογή Stay Home Safe θεωρείται ένας συνδυασμός εφαρμογών 

smartphone και φορητών συσκευών. Εφαρμόστηκε στο Χονγκ Κονγκ όπου όταν 

φτάνει κανείς στα αεροδρόμια, λαμβάνουν ένα βραχιόλι που μπορεί να συνδυαστεί με 

ένα smartphone για να ορίσει την τοποθεσία καραντίνας (Tan et al., 2020). 

 

AarogyaSetu 

Το AarogyaSetu είναι μια εφαρμογή εντοπισμού επαφών. Δύναται η επιλογή 

στους κατόχους smartphone να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή και με αυτό τον 

τρόπο να λαμβάνουν ενημερώσεις και να συμβάλλουν με την άμεση ανταπόκρισή 

τους στην καταπολέμηση του ιού. Το AarogyaSetu έχει σχεδιαστεί για καλύτερη 

επικοινωνία μεταξύ παρόχων υπηρεσιών υγείας και ασθενών. Στην εφαρμογή, ο 

χρήστης θα ερωτηθεί εάν έχει συμπτώματα COVID – 19 ή έχει ταξιδέψει πρόσφατα 

διεθνώς. Αναλύοντας τα δεδομένα εισόδου από τους χρήστες μαζί με τις πληροφορίες 

παρακολούθησής τους, το AarogyaSetu είναι σε θέση να ειδοποιήσει τον χρήστη εάν 
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είχε επαφή με κάποιον που ήδη ή αργότερα επιβεβαιώθηκε ως κρούσμα (Gupta et al., 

2020). 

 

 

TraceTogether 

Η Σιγκαπούρη ξεκίνησε μια εφαρμογή που ονομάζεται TraceTogether. Με τη 

συγκεκριμένη εφαρμογή συλλέγονται δεδομένα χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη 

ταυτότητα από άτομα που ήταν σε στενή επαφή μεταξύ τους. Αυτά τα δεδομένα 

περιλαμβάνουν τη διάρκεια της επίσκεψης και η κοινωνική απόσταση θα 

αποθηκευτεί για 21 ημέρες για σκοπούς εντοπισμού επαφών στο μέλλον  (Huang et 

al., 2020). 

 

Hamagen 

Αυτή η εφαρμογή εντοπισμού επαφών αναπτύχθηκε στο Ισραήλ. Η Hamagen 

χρησιμοποιεί τεχνολογία GPS για να διαπιστώσει εάν ο χρήστης ήταν σε στενή επαφή 

με άτομο που βρέθηκε θετικό στον COVID – 19. Σε αυτή την εφαρμογή, για λόγους 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν 

κάπου μέχρι να συμφωνήσει ο χρήστης (Leshem et al., 2020). 

 

Συνασπισμός (Coalition) 

Ο συνασπισμός χρησιμοποιεί την τεχνολογία IoT και την πλατφόρμα 

blockchain για να παρέχει μια ασφαλή προσέγγιση εντοπισμού επαφών. Σε αυτή την 

εφαρμογή, οι χρήστες αποδίδονται με τυχαία αναγνωριστικά, έτσι ώστε με τον 

εντοπισμό τυχόν νέων περιπτώσεων, να ειδοποιούνται οι χρήστες που ήταν σε στενή 

επαφή με αυτές τις περιπτώσεις (Khubrani & Alam, 2021). 
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Be Aware Μπαχρέιν 

Το Be Aware Bahrain είναι μια εφαρμογή εντοπισμού επαφών που 

εφαρμόζεται στο Μπαχρέιν και προειδοποιεί τους ανθρώπους όταν πλησιάζουν σε 

μολυσμένες περιοχές με ανιχνευμένο κρούσμα COVID – 19 ή αν ήταν σε στενή 

επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Επίσης, αυτή η εφαρμογή παρακολουθεί τη θέση 

των αυτο-απομονωμένων ατόμων για 14 ημέρες (Tyagi & Gaur, 2021). 

 

eRouska 

Αυτή η εφαρμογή παρακολουθεί και καταγράφει οποιαδήποτε εγγύτητα 

μεταξύ των χρηστών της. Εάν το τεστ ενός από τους χρήστες είναι θετικό για COVID 

– 19, η eRouska θα ειδοποιήσει άλλους σχετικά με πιθανή μόλυνση, ώστε να 

μπορούν να λάβουν μέτρα σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους (Konecny et al., 

2021). 

 

Κοινωνικά μέσα –WhatsApp 

Από τον Απρίλιο του 2020, ο κόσμος είχε περίπου 3,8 δισεκατομμύρια 

χρήστες στα κοινωνικά μέσα. Αυτός ο αριθμός χρηστών δημιουργεί μια μεγάλη 

ευκαιρία για την υλοποίηση τηλεϊατρικής υποστήριξης υγειονομικής περίθαλψης 

χρησιμοποιώντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια αυτής 

της πανδημίας. Μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές είναι το Whatsapp. Αυτή η 

εφαρμογή παρέχει την ευκαιρία στους ασθενείς να συμβουλευτούν εξ αποστάσεως 

τους γιατρούς τους χρησιμοποιώντας εικονικές συναντήσεις, γεγονός που θα 

οδηγήσει σε μείωση των επισκέψεων των ασθενών στο νοσοκομείο. Η χρήση αυτής 

της μεθόδου ισχύει για όλες τις φάσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID – 

19 (Liu & Tong, 2020). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει προκαλέσει μια υγειονομική κρίση σε 

παγκόσμιο επίπεδο και απειλεί οικονομικά πολλούς τομείς. Τα περιοριστικά μέτρα 

που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις έφεραν καταστροφικά οικονομικά αποτελέσματα σε 

πολλούς ανθρώπους και γενικά η ζωή όλων άλλαξε σημαντικά. Βέβαια, ακόμα είναι 

πάρα πολύ νωρίς για να γίνει ένας πλήρης απολογισμός του COVID – 19, καθώς 

απαιτείται αρκετός χρόνος έτσι ώστε να γίνει αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των 

ζημιών από τους ειδικούς. Παρόλα αυτά, παρατηρείται μια μεγάλη προσπάθεια  σε 

ερευνητικό και βιομηχανικό επίπεδο έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές 

τεχνολογίες που θα βοηθήσουν στην εντόπιση, διάγνωση και περίθαλψη των ατόμων 

που παρουσιάζουν συμπτώματα της νόσου.  

Η ΤΝ δεν έχει διαδραματίσει για την ώρα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση 

του ιού, τουλάχιστον όσον αφορά τη διάγνωση και από φαρμακευτικής απόψεως. Ο 

λόγος που δεν χρησιμοποιείται τόσο εκτενώς είναι η απουσία στοιχείων . Είναι πάρα 

πολύ σημαντικό να γίνει περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα αυτό . Παρόλο 

αυτά, χρειάζεται να γίνονται περισσότεροι διαγνωστικοί έλεγχοι, όχι μόνο για την 

παροχή δεδομένων κατάρτισης για να λειτουργήσουν τα μοντέλα τεχνητής 

νοημοσύνης, αλλά επιπλέον για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της πανδημίας 

και τη μείωση του κόστους της από άποψη ανθρώπινων ζωών και οικονομικών 

ζημιών. 

Η ανάλυση bigdata γίνεται γρήγορα ένα κρίσιμο συστατικό για τη 

μοντελοποίηση της μετάδοσης του ιού. Οι παλαιότερες έρευνες είχαν επικεντρωθεί 

περισσότερο στην ταχεία και έγκαιρη ειδοποίηση και στον έλεγχο των  

μολυσματικών ασθενειών. Τα δύο πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των bigdata είναι η 

αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των χρηστών.  

Το Blockchain μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά το χώρο 

της υγείας, όπως είναι για παράδειγμα η καλυτέρευση της διαχείρισης διάφορων 

υγειονομικών πληροφοριών, τη μείωση του χρόνου σε διάφορες εγκρίσεις και τη 

βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα σε διάφορα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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Επίσης, οι ψευδές ειδήσεις πάντοτε αποτελούσαν ένα πρόβλημα στο διαδίκτυο και τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά πλέον με την πανδημία, έχουν καταλήξει να είναι 

επικίνδυνες. Οι ψευδές ειδήσεις οδηγούν τους ανθρώπους στο φόβο, το άγχος και σε 

διάφορες συμπεριφορές που δεν έχουν λογική. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, πρέπει να 

αναπτυχθεί ένα σύστημα παρακολούθησης το οποίο θα έχει ως βάση το blockchain, 

για να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερη διασφάλιση της κυκλοφορίας έγκυρων 

και αξιόπιστων ειδήσεων. 

Το IoT έχει επιδείξει αρκετά θετικά σημεία όσον αφορά το γρήγορο 

εντοπισμό, τη διάγνωση και την παρακολούθηση των συμπτωμάτων του ιού σε 

ασθενείς. Παρόλα αυτά, ακόμα οι ειδικοί δεν έχουν ανακαλύψει τα πάντα γύρω από 

τον ιό και το πώς συμπεριφέρεται, γι' αυτό θα πρέπει οι διάφορες προσεγγίσεις που 

επιλέγονται να προσαρμοστούν και να βελτιωθούν. Παραδείγματος χάριν, μια 

ενσωμάτωση της ΤΝ και του IoT θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για να αξιοποιηθεί 

περισσότερο το δυναμικό της ΤΝ και να μειωθούν οι επαφές ανάμεσα στους 

επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς.  

Προτάσεις 

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που ενέχει η χρήση των ιατρικών 

τεχνολογιών στην τωρινή εποχή της πανδημίας είναι η ιδιωτικότητα των πολιτών. Οι 

ασθενείς πρέπει να μοιραστούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα για να γίνει 

οποιαδήποτε χρήση της τεχνολογίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο φέρνει πονοκέφαλο 

και ανησυχία στους ειδικούς, αφού καλούνται να αναπτύξουν ασφαλή κανάλια 

επικοινωνίας και ποικίλες μεθόδους κρυπτογράφησης, πριν αρχίσουν οι 

ενδιαφερόμενοι να ανταλλάσσουν οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία αν πέσει σε 

λάθος χέρια θα τους προκαλέσει ζημιά. 

Για να αποφευχθούν τα παραπάνω προβλήματα, οι υπεύθυνοι χάραξης 

πολιτικής μπορούν να εφαρμόσουν τα παρακάτω: 

 - Να εφαρμόσουν μια ισχυρή πλατφόρμα ψηφιακής υγείας: Προκειμένου να 

αποκομιστούν τα οφέλη από το συνδεδεμένο ψηφιακό περιβάλλον υγείας, είναι 

σημαντικό να υπάρχει μια πλατφόρμα στην οποία λαμβάνονται, να αποθηκεύονται 

και διασφαλίζονται τα δεδομένα. Όπως ένα λειτουργικό σύστημα για φορητό 

υπολογιστή, μια πλατφόρμα κάνει πολλά πράγματα στο παρασκήνιο που κάνει τη 
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ζωή ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή για προγραμματιστές, ενδιαφερόμενους 

φορείς και άλλους ενδιαφερόμενους χρήστες. 

- Να επιτρέψουν την ολοκλήρωση και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ 

συστημάτων και ενδιαφερομένων: Η δυνατότητα των νέων τεχνολογιών στην 

υγειονομική περίθαλψη έγκειται στο συνδυασμό και την κοινή χρήση δεδομένων από 

διάφορες πηγές, συστήματα και ενδιαφερόμενους φορείς. Το γεγονός ότι πολλές 

πηγές δεδομένων υγείας παρέμειναν αποσιωπημένες και διαχωρισμένες είναι ένα 

μειονέκτημα προς την πρόοδο της υγειονομικής περίθαλψης. Με διαφορετικές βάσεις 

δεδομένων και συστήματα λογισμικού που διαθέτουν διαφορετικά υποσύνολα 

δεδομένων, η ενοποίηση και η διαλειτουργικότητα είναι καθοριστικής σημασίας. 

- Να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και τη διαφάνεια: Οι οργανισμοί 

υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να δώσουν χρηματικά κίνητρα για τη μέτρηση και 

την εξέταση δεδομένων. 
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