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Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

• Μετάβαση σε μια νέα εποχή 

• Αίτια κοινωνικά, οικονομικά, 

επιστημονικά και τεχνολογικά 

• Ανάγκη προετοιμασίας των 

λειτουργών υγείας, αλλά και της 

κοινωνίας 



Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 

• Ιατρική των 6 “Π” 

• Προληπτική 

• Προγνωστική 

• Προσωποποιημένη 

• Με πρωτοβουλίες του ασθενή 

• Με περισσότερη στόχευση (Precision 

Medicine) 

• Πανάκριβη 



ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 

• Η ραγδαία αύξηση της διαθεσιμότητας ενός γρήγορου και φτηνού 

διαδικτύου, σε συνδυασμό με την επίσης ταχύτατη αύξηση της χρήσης 

φορητών υπολογιστών, κατηγορία στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα 

λεγόμενα “έξυπνα τηλέφωνα”, ταμπλέτες κλπ., 

• Οι εντυπωσιακές εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, ιδιαίτερα σε 

τομείς, όπως η νανοτεχνολογία, η αναγεννητική ιατρική, η διάγνωση και 

αντιμετώπιση του καρκίνου, η ανάλυση του γονιδιώματος, και οι νέες 

τεχνολογίες για την επεξεργασία του DNA. 

• Τα νέα οικονομικά, νομικά, δημογραφικά και κοινωνικά δεδομένα, που μαζί 

με τα προηγούμενα, μεταβάλλουν σημαντικά τον τρόπο άσκησης της 

ιατρικής, αλλάζουν τις ισορροπίες που υπάρχουν σήμερα στη σχέση 

γιατρού-ασθενή και φέρνουν στο προσκήνιο νέους ισχυρούς “παίκτες” στον 

ευαίσθητο χώρο της υγείας και της περίθαλψης. 



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

  Η νανοτεχνολογία και οι εφαρμογές της 

 

  Οι εξελίξεις στη μικροσκοπία 

 

  Τα νέα lasers και οι νέες απεικονιστικές μέθοδοι 

 

   Η ευρεία γονιδιακή ανάλυση και οι προγνωστικές γενετικές εξετάσεις 

 

   Η γονιδιακή θεραπεία και ιδιαίτερα οι νέες μέθοδοι παρέμβασης στο 

DNA 

 

   Τα αρχέγονα κύτταρα (βλαστοκύτταρα), οι κυτταρικές θεραπείες και  η 

αναγεννητική   ιατρική 

 

   Οι εξελίξεις στη μάχη εναντίον του καρκίνου (μοριακή στόχευση, 

αρχέγονα κύτταρα, ενίσχυση ανοσολογικής απάντησης) 



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Τα νέα δεδομένα στη συνεχιζόμενη μάχη εναντίον των λοιμώξεων 

Οι εφαρμογές της φαρμακογενετικής 

  

Η κατανόηση του γήρατος και οι προσπάθειες για αύξηση του προσδόκιμου 

επιβίωσης, αλλά και η προληπτική φαρμακοθεραπεία 

 

 Οι πρόοδοι στη νευροφυσιολογία και στην αντιμετώπιση των παθήσεων 

“φθοράς” του εγκεφάλου 

 



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
 Η ευρεία χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου, τα ηλεκτρονικά 

αρχεία και η ρομποτική ιατρική 

 

Ιατρική από απόσταση- Σχεδιασμός παροχής υπηρεσιών υγείας με 

επίκεντρο τον ασθενή και όχι το νοσοκομείο 

 

Τα νέα δεδομένα και οι αλλαγές που οφείλουν να γίνουν στην ιατρική 

εκπαίδευση 

 

Οι επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών και προόδων στη σχέση ιατρού-

ασθενή 

 

Οι κοινωνικές, νομικές και οικονομικές  επιπτώσεις και η νέα Π6 

Ιατρική. 



ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

• Οι νέες προκλήσεις στην άσκηση της Ιατρικής που 

προέρχονται από: 

• Το μεταναστευτικό-προσφυγικό κύμα 

• Την αύξηση της διεθνούς τρομοκρατίας 

• Την κλιματική αλλαγή 



ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

• Η νανοεπιστήμη μπορεί να οριστεί ως η μελέτη και ο χειρισμός της 

ύλης σε διαστάσεις ατόμου, μορίου ή μακρομορίου. Στις διαστάσεις 

αυτές οι ιδιότητες της ύλης διαφέρουν σημαντικά από εκείνες που 

εμφανίζονται στις συνήθεις στην ανθρώπινη εμπειρία διαστάσεις της 

καθημερινότητάς μας. Νανοτεχνολογία είναι ο σχεδιασμός, 

χαρακτηρισμός, παραγωγή και εφαρμογή κατασκευών, μηχανών και 

συστημάτων με τον έλεγχο μεγεθών και σχημάτων σε νανομετρική 

διάσταση, δηλαδή σε μεγέθη από 1 μέχρι 100 νανόμετρα. Ένα 

νανόμετρο είναι το ένα χιλιοστό του μικρόμετρου (micron). Το 

μικρόμετρο είναι το ένα χιλιοστό του χιλιοστόμετρου.  

• Για να γίνουν αντιληπτά τα μεγέθη, για τα οποία μιλάμε, αξίζει να πούμε 

ότι  το νανόμετρο αποτελεί το 1/80000 μιας ανθρώπινης τρίχας, ενώ ένα 

φύλλο χαρτί έχει πάχος 100000 νανομέτρων. 



ΚΥΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ 

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

• Μεταφορά νανοϋλικών για απεικόνιση 

πασχόντων ιστών 

• Μεταφορά φαρμακευτικών ουσιών εντός 

των πασχόντων (πχ καρκίνος) κυττάρων 

• Μηχανική ιστών (ανακατασκευή ιστών και 

οργάνων) 

• Χρήση νανοϋλικών για την καταπολέμηση 

μικροβίων 



    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ 

• Νανοτοξικολογία 

• Εξάρτηση από μέγεθος, σχήμα και 

επιφανειακή δραστικότητα με τους 

πέριξ ιστούς 

• Παράνομη ή εγκληματική χρήση; 

• Κίνδυνοι από τα νανοϋλικά; 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ 

• Έγινε καθορισμός ολόκληρης της 

αλληλουχίας των ζευγών βάσεων του 

DNA του ανθρώπου και επίσης 

προσδιορίστηκαν τα γονίδια, δηλαδή οι 

20-25000 γενετικές περιοχές, που 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες, δηλαδή που 

οδηγούν σε κληρονομούμενα 

χαρακτηριστικά. 



Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ 

• Κατώτερη από τα αναμενόμενα μέχρι 

στιγμής 

• Αντικειμενικές δυσκολίες 

• Κατανόηση της παθογένειας νόσων 

• Πρόγνωση και πρόληψη ασθενειών 



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ 

• Η δυνατότητα πρόγνωσης οδηγεί σε 

εξατομικευμένη πρόληψη 

• Η προσπάθεια πρόληψης μπορεί να 

εστιαστεί κατ’ αρχήν προς τις 

ασθένειες, για τις οποίες υπάρχει 

μεγαλύτερη πιθανότητα να 

εμφανιστούν 



ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

• Εξετάσεις προσδιορισμού γενετικού 

κινδύνου και πρόγνωσης 

• Εξαιρετικά αναπτυσσόμενη 

δραστηριότητα 

• Σημαντικοί περιορισμοί επιστημονικοί, 

ηθικοί και δεοντολογικοί 

• Δυσαρμονία επιστημονικής και 

τεχνολογικής εξέλιξης  



ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ DNA 

Η CRISPR-Cas9 είναι μια μοναδική τεχνολογία, που επιτρέπει την επεξεργασία 

μερών του γονιδιώματος με την αφαίρεση, προσθήκη ή μεταβολή τμημάτων της 

αλληλουχίας του DNA. 

 

Αποτελεί την απλούστερη, προσαρμόσιμη και ακριβή μέθοδο για τον χειρισμό 

του γενετικού υλικού και έχει προκαλέσει πραγματική επανάσταση στον 

επιστημονικό κόσμο. 

 

Δυνητικά τεράστιες θεραπευτικές δυνατότητες. 

 

Δεοντολογικά και ηθικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη δυνατότητα 

επεξεργασίας του DNA των γεννητικών κυττάρων. 



Λειτουργία του CRISPR-Cas9 editing 



ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Η 

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ 

• Κύτταρα με μεγάλη αναγεννητική ικανότητα, 

από τα οποία μπορεί να αναπαραχθούν 

ιστοί, όργανα, αλλά και ολόκληρος ο 

οργανισμός 

• Υπάρχει σημαντική ετερογένεια και η 

δυναμική τους ποικίλει 

• Παίζουν ρόλο τόσο στην οντογένεση του 

εμβρύου, όσο και στην αντικατάσταση των 

πασχόντων κυττάρων στον ενήλικα 



ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

• Με τον όρο αυτό εννοούμε τη θεραπευτική εκείνη 

ενέργεια, με την οποία μπορούμε να 

αντικαταστήσουμε ένα πάσχον όργανο ή ιστό με 

έναν άλλο υγιή, ο οποίος αναγεννάται εντός του 

ασθενούς. Αυτή είναι και η βασική διάκριση από τη 

μεταμόσχευση οργάνων (πχ νεφρού, καρδιάς, 

ήπατος), η οποία εφαρμόζεται σήμερα και στην 

οποία μεταμοσχεύονται ολόκληρα όργανα, από 

άλλους δότες.  



Εφαρμογές των επαγώγιμων 

αρχέγονων κυττάρων  

• Βραχυπρόθεσμες 

• Δοκιμές φαρμάκων (αποτελεσματικότητα, 

τοξικότητα) και 

• Δημιουργία μοντέλων νοσημάτων για μελέτη της 

παθογένειας (Disease in a dish) 

• Μακροπρόθεσμες 

• Αναγεννητική Ιατρική (Αντικατάσταση 

πασχόντων ιστών) 





Η ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 

• Μεγάλη πρόοδος στην κατανόηση της παθογένειας 

• Σημαντική ετερογένεια!!- Ο κάθε ασθενής με καρκίνο 

είναι μια διαφορετική περίπτωση 

• Σημαντική ετερογένεια ακόμη και στον ίδιο τον 

καρκινικό ιστό 

• Μεταβολές στη γενετική σύνθεση με το χρόνο και τη 

θεραπεία 

• Καρκινικά αρχέγονα κύτταρα 

• Ενίσχυση ανοσολογικών μηχανισμών  



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΑ 

ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΕ 

ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

• Τροποποίηση των πρωτεϊνών που ελέγχουν την 

ανοσολογική απάντηση 

• Θεραπεία με τροποποιημένα ανοσολογικά κύτταρα 

(CAR-T cells) 

• Χρήση θεραπευτικών αντισωμάτων 

• Χρήση εμβολίων (έναντι αντιγόνων καρκινικών 

κυττάρων) 



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

• Σύνδεση μικρών μονάδων με νοσοκομεία για διάγνωση αλλά 

και θεραπεία 

• Παροχή υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον ασθενή και όχι το 

νοσοκομείο 

• Επικοινωνία γιατρού-ασθενή με τηλε-μέσα 

• Ειδικευμένο προσωπικό από απόσταση 

• Εκπαίδευση φοιτητών και γιατρών από απόσταση 

• Περιορισμός συνεδρίων και συναντήσεων- κέρδος για την 

οικονομία της υγείας και τον πλανήτη 

• Ενίσχυση των τρόπων συνεργασίας μεταξύ ερευνητών κλπ 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

• Πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο 

• Προσωπικά δεδομένα 

• Ενσωμάτωση γενετικών πληροφοριών 

• Χρήση υπολογιστών στη διάγνωση 

• Ρομποτικές εφαρμογές 



ΣΧΕΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ 

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 

• Ο ρόλος του διαδικτύου 

• Ο ρόλος των παραδοσιακών Μέσων 

Μαζικής Επικοινωνίας 

• Η εκπαίδευση του γιατρού 



ΣΧΕΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 

ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

• Ασθενής πληροφορημένος ή συχνά παρα-

πληροφορημένος 

• Καταιγισμός πληροφοριών 

• Ιατρικός τουρισμός 

• Ανάγκη συζήτησης και κατεύθυνσης του 

ασθενή και του περιβάλλοντός του 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 

• Ανάγκη προσαρμογής στα νέα 

δεδομένα (διαδίκτυο, υπολογιστές) 

• Αλλαγές στην εκπαίδευση των 

επιστημόνων υγείας 

• Συντονιστής υπηρεσιών υγείας 

• Η προσωπική επαφή (Το Α και το Ω- 

αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά) 



Η ΑΙΓΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

•  Δυσπιστία στην κλασσική-συμβατική 

ιατρική 

•  Αντίδραση της κοινωνίας στον τρόπο 

συμπεριφοράς μερίδας των γιατρών 

• Απελπισία από την πρόγνωση 

• Συμβολή του διαδικτύου 

• Κίνδυνοι από την κατάχρηση και κακή 

χρήση της προόδου 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

• Η Ιατρική επιστήμη αλλάζει. Οι παράγοντες, που προκαλούν την αλλαγή 

αυτή είναι πολλοί και ετερόκλητοι. Κοινωνικοί και οικονομικοί λόγοι 

παίζουν όπως πάντα σε εποχές αλλαγών το ρόλο τους και αυτό ισχύει 

και στην περίπτωσή μας. 

• Έχουμε, όμως, σήμερα και άλλες σημαντικές αιτίες. Η αύξηση της 

πρόσβασης σε ένα ταχύτατο διαδίκτυο και οι πρόοδοι της 

επιστήμης και της τεχνολογίας είναι οι κυριότερες από αυτές.  

• Η τεχνολογική εξέλιξη και η επιστημονική πρόοδος έφεραν την ανάλυση 

του γονιδιώματος και τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις του στην 

διάγνωση και την πρόγνωση των νοσημάτων, ενώ παράλληλα η 

αναγεννητική ιατρική, οι νέοι τρόποι επεξεργασίας του DNA και η 

νανοτεχνολογία αλλάζουν τα δεδομένα στη διαγνωστική και τη 

θεραπευτική και οδηγούν σε παρεμβάσεις στην υγεία και την περίθαλψη, 

που ήταν αδύνατο να φανταστούμε λίγα χρόνια πριν. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

• Αυτή η αλλαγή, όμως, έχει και άλλες πρακτικές συνέπειες. Οι 

πληροφορίες για το ιστορικό του ασθενή και οι ιατρικές 

αποφάσεις και οδηγίες βρίσκονται στον κυβερνοχώρο, με 

ότι αυτό συνεπάγεται για την διευκόλυνση και επιτάχυνση της 

άσκησης της ιατρικής, αλλά και τη διαθεσιμότητα των αρχείων 

και τα εξ αυτής νομικά και ηθικά προβλήματα. Το ιατρικό 

απόρρητο έχει αποκτήσει μια διαφορετική διάσταση, χωρίς να 

πρέπει βέβαια να αλλάξει η λογική του και αναγκαιότητα της 

προστασίας του. 

• Κάτι άλλο που αλλάζει είναι η συμμετοχή του ασθενή στις 

οποιασδήποτε αποφάσεις που τον αφορούν και σε αυτό 

βέβαια έχει συντελέσει το διαδίκτυο, αλλά είναι πρώτιστα μια 

συνέπεια της εξέλιξης της κοινωνίας.  



Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 

• Ιατρική των 6 “Π” 

• Προληπτική 

• Προγνωστική 

• Προσωποποιημένη 

• Με πρωτοβουλίες του ασθενή 

• Με περισσότερη στόχευση (Precision 

Medicine) 

• Πανάκριβη 



ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

• Η επίγνωση της νέας πραγματικότητας καθιστά αναγκαία 

την προσαρμογή του ρόλου του γιατρού, ο οποίος πρέπει 

να είναι ο συντονιστής σε ένα διευρυμένο δίκτυο παροχής 

υπηρεσιών υγείας. Για να το πετύχει αυτό πρέπει να είναι 

αρχικά ο ίδιος ενήμερος για τη μεγάλη επιστημονική και 

τεχνολογική πρόοδο και να κατανοεί τις νέες σημαντικές 

κοινωνικές, οικονομικές, ηθικές και δεοντολογικές 

παραμέτρους. Είναι κάτι που για να γίνει σωστά και για να 

έχει ευεργετικά αποτελέσματα για γιατρούς και ασθενείς 

πρέπει να ενσωματωθεί ως κύρια κατευθυντήρια γραμμή 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ιατρικών Σχολών. 




