
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ…ΙΑΤΡΙΚΗΣ;;; 

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 







Journal of Family Medicine and Primary Care July 2019 





Χειρουργική 



Αναγνώριση πιθανότερων υποψήφιων να νοσήσουν 



Ταχύτερη ανάπτυξη φαρμάκων 





A.I software may help spot early signs of oesophageal cancer 



KardiaMobile 
Check in on your heart anytime, anywhere 
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Ο προηγμένος αλγόριθμος SmartGuard στο σύστημα MiniMed 780G 
αυτοματοποιεί και εξατομικεύει τη χορήγηση βασικής ινσουλίνης 

προσαρμόζοντάς την αυτόματα κάθε πέντε λεπτά, 24 ώρες την ημέρα. 



Seminars in Dialysis. 2021;34:5–16.  
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85 αισθητήρες  

Nanowear Receives FDA 510(k) Platform Clearance to Implement Forthcoming AI-based 
Diagnostics in its Closed Loop Hospital-at-Home Network. 

 
Nanowear Company Profile - MedTech 
Innovatorhttps://medtechinnovator.org 





3D εκτυπωτές 

• ΒΙΟ- εκτυπωτές 





3D εκτυπωτές 

• ΒΙΟ- εκτυπωτές 

• Εκπαίδευση ιατρών- ομοιώματα οργάνων 
ασθενών 

• Τεχνητές Αρθρώσεις- άκρα 

• Χειρουργικά εργαλεία 







• The immediate past president of the Australasian College of 
Dermatologists, Dr Andrew Miller, said it was true that there 
is a global shortage of dermatologists worldwide, making it 
difficult for people with concerns to see a specialist. 

 

• “Around the world there are about 100,000 dermatologists, 
and considering there are almost eight billion people in the 
world that’s an amazing shortage,” he said. “We also have 
maldistribution of more in city and well-off areas and less in 
rural and disadvantaged areas. So I definitely understand 
that issues of access are front of mind.” 



•      1500 (;;!!) 

   Δερματολόγοι 

•    10.000.000 







2017 





Υπερβολές!!! 



 



















www.curoroly 





• Στρογγυλό πρόσωπο 
•2 τριγωνικά αυτιά 
•2 μάτια   
•Ουρά 

Παραδοσιακή προσέγγιση του AI: Προγραμματισμός 
ενός υπολογιστή να αναγνωρίζει μια γάτα 

= ‘ΓΑΤΑ’ 



Το πρόβλημα : Δύσκολες εικόνες… 



Ημιστρόγγυλο πρόσωπο, Τριγωνικά αυτιά… And, 
that’s it. 





Application of the relatively small microbiopsy 

device does not require local anaesthesia or 

sutures and therefore no set up for a minor 

clinical procedure is necessary.  

0,15mm 



Είναι το τέλος της Βιοψίας;;; 







ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

• Αξιολόγηση-Επικύρωση τεχνολογιών που 
βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη: Προς μια 
κρίση αναπαραγωγής;  

• Ηθικές Επιπτώσεις της Διαρκούς 
Παρακολούθησης  

• Θα πρέπει να διασφαλισθεί η Αποφυγή της 
Αποανθρωποίησης από την Τεχνολογία 

• Ανάγκη Επαυξημένης Εκπαίδευσης των Ιατρών  
• Τελικά Θα αντικατασταθούν οι γιατροί από την 

τεχνητή νοημοσύνη; 



Αντίπαλοι;;;;; 



Αντίπαλοι;;;;; 

Συνεργάτες;;;;; 



• Έρχεται λοιπόν το τέλος της 
Παραδοσιακής Ιατρικής-
(Δερματολογίας); 

 





Τηλεϊατρική στην Ελλάδα 2022!!!!! 



Τηλεϊατρική στην Ελλάδα 2022!!!!! 



Σας ευχαριστώ πολύ για την 
προσοχή σας!!! 


