
Greek/Ελληνικά 

Τεχνολογίεσ τηλεϊατρικήσ & ηλεκτρονικήσ υγείασ και ο πιθανόσ ρόλοσ τουσ ςτην Αεροδιαςτημική 

Ιατρική   

Η ςυγκεκριμζνθ παρουςίαςθ ςτοχεφει ςτθν ανάλυςθ των τεχνολογιϊν τθλεϊατρικισ και θλεκτρονικισ 

υγείασ για τθν αναγνϊριςθ του πικανοφ τουσ ρόλου ςτθν αεροδιαςτθμικι ιατρικι. Το ςθμείο εκκίνθςθσ 

για μια παρόμοια ανάλυςθ είναι οι οριςμοί για όλουσ τουσ όρουσ που χρθςιμοποιοφνται όπωσ θ 

θλεκτρονικι υγεία και θ τθλεϊατρικι που τελικά κα οδθγιςουν ςε λεπτομερι κατθγοριοποίθςθ των 

εφαρμογϊν που βαςίηονται ςτισ μόλισ οριςμζνεσ πλατφόρμεσ. Η τεχνολογία γενικά κακιςτά δυνατζσ 

πολλζσ εφαρμογζσ ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που ζχουμε προαναφζρει εξ’ ου και θ κεϊρθςθ 

ωσ βαρφνουςασ ςθμαςίασ τθσ παρουςίαςθσ των κφριων τεχνολογικϊν επιτευγμάτων ςτουσ ςχετικοφσ 

χϊρουσ. Κακϊσ θ προςζγγιςθ που ακολουκείται είναι ιεραρχικι, μετά από τισ τεχνολογικζσ 

πλατφόρμεσ και τισ εφαρμογζσ ζπονται τα ςενάρια υλοποίθςθσ υπθρεςιϊν. Σε αυτό το ςθμείο 

τζμνονται οι γενικζσ λφςεισ με τισ ιδιαιτερότθτεσ που παρουςιάηει θ αεροδιαςτθμικι ιατρικι ςε μια 

προςπάκεια ανάδειξθσ ςεναρίων χριςθσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ ενόσ ακόμα επιςτθμονικοφ 

χϊρου. Τα επικρατζςτερα ςενάρια υλοποίθςθσ ειδικϊν υπθρεςιϊν ςτα πλαίςια τθσ Αεροδιαςτθμικισ 

Ιατρικισ κα αναγνωριςτοφν και κα περιγραφοφν. Κλείνοντασ, κα παρουςιαςτοφν τα ςυμπεράςματα 

όπου κα ςυνοψίηεται θ γενικι ςυηιτθςθ τονίηοντασ τα πλζον ςθμαντικά ςθμεία.  

 

English/Αγγλικά 

e‐HEALTH & Telemedicine technologies and their role in Aerospace Medicine  

 

This paper aims at presenting ehealth and Telemedicine technologies and their role in Aerospace 

Medicine. The starting point for a similar analysis is the definitions of all terms in use e.g. eHealth as well 

as Telemedicine that will eventually lead to a detailed classification of applications based on the 

platforms defined before. Technology in general is the great enabler for all applications including the 

aforementioned ones, hence a presentation of the prominent technological achievements is considered 

as essential for the discussion. Following a hierarchical approach, after the enabling technological 

platforms and their respective applications, come the scenarios for implementation of services. This is 

where the generalization intersects with the idiosyncrasies of aerospace medicine in an effort to depict 

the scenarios of use covering the needs of yet another scientific field. The predominant implementation 

scenarios of special services in the framework of aerospace medicine will be indentified and described. 

Finally, a conclusions section will summarize the overall discussion highlighting the most important 

issues.   


