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Καλώς ήρθατε στο τέταρτο Newsletter του Έργου Erasmus+ με τίτλο «A Digital VET Toolkit for

Promoting the 4th Industrial Revolution in the European Health Sector» με το ακρωνύμιο
digi4HEALTH.

Τον τελευταίο χρόνο γίναμε μάρτυρες σε μια στιγμή μεγάλης αύξησης της υιοθέτησης νέων
τεχνολογιών σε όλους τους τομείς. Στον τομέα της Υγείας, η πανδημία που προκαλείται από τον
COVID-19 έχει αναδείξει την επιτακτική ανάγκη εφαρμογής τεχνολογικών λύσεων που θα
ανταποκρίνονται στις μεγάλες προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος.

Χωρίς αμφιβολία, βρισκόμαστε σε μια εποχή που πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να
επανεξετάσουμε το μέλλον του τομέα της Υγείας μέσω της ψηφιοποίησης.
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Πρόοδος των αποτελεσμάτων του
Έργου & Εκδηλώσεις

Πρόοδος των αποτελεσμάτων του Έργου

Η αγγλική έκδοση του Προγράμματος Σπουδών για την Υγεία 4.0
(ΠΑ1) έχει ολοκληρωθεί και είναι διαθέσιμη στο κοινό προς χρήση
από την ιστοσελίδα του έργου.

Το σύνολο των μελετών περίπτωσης "Υγεία 4.0" ΕΕΚ (ΠΑ2)
ολοκληρώθηκε και μεταφράστηκε στις γλώσσες του έργου (Αγγλικά,
Ελληνικά, Ρουμανικά, Λιθουανικά, Ισπανικά και Ιταλικά). Οι
συνεργάτες έχουν προσθέσει επίσης εμπειρίες από μελέτες
περίπτωσης εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

Το αρθρωτό εκπαιδευτικό υλικό (ΠΑ3) έχει ήδη αναπτυχθεί και,
όπως όλα τα εργαλεία, έχει μεταφραστεί στις αναφερόμενες
γλώσσες.

ΠΑ1. Ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών ΕΕΚ για την Υγεία 4.0 και τις υποκείμενες ψηφιακές
τεχνολογίες της

ΠΑ2. Σύνολο δώδεκα ΕΕΚ Μελετών Περίπτωσης της Υγείας 4.0

ΠΑ4. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ΕΕΚ για την Υγεία 4.0 για το προσωπικό υγειονομικής
περίθαλψης
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ΠΑ3. Αρθρωτό Υλικό για την 'Υγεία 4.0' και Πόροι εκπαίδευσης ΕΕΚ

ΠΑ5. Μία ανοικτή Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτών ΕΕΚ για την Υγεία 4.0

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ΕΕΚ για την Υγεία 4.0 για το προσωπικό υγείας (ΠΑ4) είναι
ένα ψηφιακό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στο προσωπικό υγειονομικής
περίθαλψης να παρακολουθεί το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο ΠΑ3 για την Υγεία
4.0 και τις τεχνολογίες της. Η πλατφόρμα LMS έχει ήδη υλοποιηθεί μέσω του διαδικτύου. Μέχρι
στιγμής, κάθε εταίρος έχει κάνει μια πλήρη ανασκόπηση του περιεχομένου με σκοπό να
προσαρμοστεί στις διαφορετικές γλώσσες.

Αυτήν τη στιγμή, οι εταίροι του digi4HEALTH
ολοκληρώνουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία προφίλ
του πλαισίου εκπαίδευσης Υγεία 4.0 (ΠΑ5: Μία ανοιχτή
Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτών ΕΕΚ στην Υγεία 4.0) και του
εγχειριδίου χρήσης του. Είναι μια διαδραστική αφίσα σε
μορφή pdf μέσω της οποίας μπορείτε να μάθετε για τα
εργαλεία που αναπτύχθηκαν σε όλο το έργο και να έχετε
άμεση πρόσβαση σε αυτά.



Τεχνολογίες Health 4.0.: Τεχνητή Νοημοσύνη στη
Γυναικολογία  

Στις μέρες μας, η Τεχνητή Νοημοσύνη εφαρμόζεται όλο και περισσότερο στον
τομέα της Υγείας ως αποτέλεσμα της ψηφιακής επανάστασης.
Αν και είναι περισσότερο γνωστή για την ικανότητά της να κάνει τα μηχανήματα να
εκτελούν εργασίες που σχετίζονται με το ανθρώπινο μυαλό, η τεχνητή νοημοσύνη
μπορεί να εφαρμοστεί για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης προωθώντας
την προληπτική ιατρική, για παράδειγμα στη γυναικολογία.
Το Έργο iFind, που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο BioMedIA του Imperial College
στο Λονδίνο, εφαρμόζει την τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική μέσω αλγορίθμων
βαθιάς μάθησης για την ανάλυση εικόνων εμβρύου. Η αποστολή του IFind είναι να
επιτύχει την τεχνολογία που απαιτείται για την εκτέλεση υπέρηχων ρουτίνας
χρησιμοποιώντας μαγνητική τεχνολογία και ραδιοκύματα, η οποία παρέχει
λεπτομερέστερη αυτόματη διάγνωση και υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας.
Επιπλέον, διαθέτει μια μέθοδο λήψης εικόνας που επιτρέπει την αξιολόγηση της
σωστής ανάπτυξης του εμβρύου και του περιβάλλοντός του, παρέχοντας
διαγνώσεις που ευνοούν την ταχεία ιατρική δράση, εάν είναι απαραίτητο.

Στις 26 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η τελευταία Διακρατική Συνάντηση του Έργου στη
Βαλένθια (Ισπανία), η πρώτη διά ζώσης συνάντηση από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 το
2020. Κύριος στόχος ήταν η παρουσίαση και η αποσαφήνιση της κατάστασης του έργου,
αναφέροντας την πρόοδο και τα επόμενα βήματα μέχρι το τέλος του έργου. Τα εργαλεία που
αναπτύχθηκαν σε κάθε ένα από τα πνευματικά αποτελέσματα αναλύθηκαν και προτάθηκαν
βελτιώσεις.

Διακρατική Συνάντηση Έργου

Eξοικειωθείτε με την Health 4.0 
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Γιατί να χρησιμοποιούμε Τεχνητή Νοημοσύνη στη Γυναικολογία?



ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ                 ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις της εταιρικής σχέσης digi4HEALTH και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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www.kaunomtp.lt

www.kainotomia.com.gr

www.upb.ro

www.eumecb.com

www.kveloce.com

www.inhwe.org


