1

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

UNIVERSITY OF MACEDONIA

ΓΠΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

MASTER INFORMATION SYSTEMS

ΓΙΚΣΤΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ

COMPUTER NETWORKS

ΚΑΘΗΘΗΓΣΗ: Α. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΓΗ

PROFESSOR: A. A. OIKONOMIDIS

HOSPITAL NETWORKING & PERSONAL HEALTH MONITORING
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013
ΦΤΑ ΔΤΣΔΡΠΗ
ΑΜ: 1220

Networks in Health
2

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

1. ΠΔΡΙΛΗΦΗ
2. ΔΙΑΓΧΓΗ
3. ΓΙΚΣΤΧΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΧΝ
3.1 ΣΟΠΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΔΡΙΟΥΗ
3.2 ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΔΡΙΟΥΗ
4. ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
5. ΓΙΚΣΤΟ WBAN
5.1 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΨΑΣΡΙΚΗ ΜΔΧ WBAN
6. ΓΙΚΣΤΟ ΑΙΘΗΣΗΡΧΝ (WSN)
6.1 ΚΟΜΒΟΙ ΑΙΘΗΣΗΡΧΝ
7. ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Δ ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ WBAN KAI WNS
8. MOBILE INTELLIGENT MEDICAL SΤΣΔΜ (MIMS)
8.1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ RFID
8.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΤΣΗΜΑΣΟ MIMS
9. IN & ON BODY DEVICES
10. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
11. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
12. ΥΗΜΑΣΑ

Networks in Health
3

1. Περίληυη
Η παξνύζα εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ηηο δηάθνξεο ηερλνινγίεο δηθηύσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο ζήκεξα. Αξρηθά, γίλεηαη κηα γξήγνξα
αλαθνξά ζηνπο όξνπο «ηνπηθά» (LAN) θαη «κεηξνπνιηηηθά» δίθηπα (MAN) κε
ζηόρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαδηθηύσζεο κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ ελόο
λνζνθνκείνπ αιιά θαη κεηαμύ ησλ λνζνθνκείσλ κηαο πεξηθέξεηαο. ηε
ζπλέρεηα, αζρνινύκαζηε κε ηνλ όξν πξνζσπηθή παξαθνινύζεζε πγείαο θαη κε
βάζε πνηεο ηερλνινγίεο δηθηύσζεο επηηπγράλεηαη. πγθεθξηκέλα, αλαιύνπκε
ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ δηθηύσλ WBAN θαη WNS θαη ηα ζπζηήκαηα
παξαθνινύζεζεο πνπ ελζσκαηώλνληαη. Αθόκε, παξνπζηάδνπκε ην ζύζηεκα
MIMS, ην νπνίν ελδείθλπηαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ παξαθνινύζεζεο θαη
ειέγρνπ ζε έλα δηαζθνξπηζκέλν ηαηξηθό πεξηβάιινλ. Σν ηξίην κέξνο
πεξηιακβάλεη ηηο πην ζεκαληηθέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα γηα
ηελ επίηεπμε ηνπ Ιn and On Body Moritoring. Σέινο, ζα παξαζέζνπκε ηα
ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθηπαθέο ππνδνκέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα
θαη πνηεο ζα κπνξνύζαλ λα είλαη νη βειηηώζεηο ηνπ ζην κέιινλ.

Abstract
In the present study, we studied the several network technologies that are currently
used on the Health field. Initially, some information about the local (LAN) and
metropolitan (MAN) area networks were given, with a view to the securing of
internetworking among the departments of a hospital or the hospitals of a region.
Furthermore, the term of personal health monitor and how it can be achieved, based
on the networking technologies were investigated. Specifically, an extensive
description about the WBAN and WNS networks and the corporate monitor systems
was referred. Moreover, we displayed a report related to the MIMS system, which is
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recommended for the provision of monitor and control services in a dispersed
medical environment. The third place of this study contains the most important
devices, which are currently used for the achievement of “In and On Body
Monitoring”. Lastly, a conclusion related to the networks infrastructure of this
particular field and how it could be improved in the future was mentioned.
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2. Διζαγφγή
Μέζα ζηελ ηειεπηαία εθαηνληαεηία ν κέζνο όξνο δσήο απμήζεθε θαηά ηξηάληα
πεξίπνπ ρξόληα. ύκθσλα κε ηνλ δόθηνξ Γεκήηξε Σζνπθαιά (Σζνπθαιάο, (n.d)) ε
ζπλεηζθνξά ηεο ηαηξηθήο ζίγνπξα ππήξμε ζεκαληηθή ζηε κείσζε ηεο
ζλεζηκόηεηαο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηαο
λόζνπ. Χζηόζν, ζε απηό ζα κπνξνύζακε λα πξνζζέζνπκε θαη ηε ζπκβνιή ησλ
εμειίμεσλ ζην ρώξν ηεο ηερλνινγίαο. Νέα ηαηξηθά ζπζηήκαηα (π.ρ. πξνζσπηθό
ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο) θαη βειηηώζεηο ζηα ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηώλ πγείαο (HIS) έρνπλ σθειήζεη θαη εθζπγρξνλίζεη θαηά πνιύ ηε
ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ ζήκεξα. πγθεθξηκέλα, κπνξνύλ θαη δηεθπεξαηώλνπλ
παξαγγειείεο, δηαρείξηδνληαη θαη ελεκεξώλνπλ ην αξρείν ησλ αζζελώλ θαη
πξνκεζεπηώλ, θαη θπξίσο εληζρύνπλ ηελ παξνρή λνζειεπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη
ηαηξηθώλ δηαγλώζεσλ (Trappey, Trappey, 2009).
Αθόκε, γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη έλα ζύγρξνλν λνζνθνκείν ζην κεγάιν
αξηζκό αζζελώλ θαη λα δηαηεξήζεη ζε πςειό επίπεδν ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο ηνπ
είλαη επηηαθηηθή ε εγθαηάζηαζε δηθηύσλ. Σα δίθηπα δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα
θαιύηεξε εζσηεξηθή νξγάλσζε, κεηαθνξά πιεξνθνξηώλ, επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ
ηκεκάησλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζθνπό ηελ πξόιεςε, ηελ εγθπξόηεξε
αλίζρεπζε κηαο αζζέλεηαο θαη ηέινο ηελ θαηαπνιέκεζή ηεο.
Καη’ επέθηαζε, θάζε θέληξν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κεηαηξέπεηαη πιένλ ζε
θέληξν δεδνκέλσλ κε απμαλόκελε εμάξηεζε από ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. Σέινο,
ε ζπκβνιή ησλ πξνζσπηθώλ ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο πγείαο ζηνλ ηνκέα
είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή, απμάλνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ππεξεζηώλ
θαη κεηώλνληαο ην θόζηνο (Καβξάθεο, Καηζίκπαο, 2011).
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3. Σοπική και μηηροπολιηική δικηύφζη νοζοκομείφν
Με ηνλ όξν δηθηύσζε (networking) ελλννύκε ηε ζύλδεζε δηάθνξσλ ζπζθεπώλ
πιηθνύ (ππνινγηζηώλ, εθηππσηώλ, ζθιεξώλ δίζθσλ, δξνκνινγεηώλ θηι), έηζη ώζηε λα
είλαη εμίζνπ δπλαηή ε θαηαλνκή θαη ν δηακνηξαζκόο όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ
ελόο δηθηύνπ (Ιηδάξεο, 2008).
Σα δίθηπα έλνο λνζνθνκείνπ δηαθξίλνληαη ζε δύν νκάδεο:


Σνπηθά δίθηπα (LAN)



Μεηξνπνιηηηθά δίθηπα (MAN)

3.1 Σοπικά δίκησα περιοτής

τήμα 1. Απεηθόληζε ελόο LAN (Πεγή: Local area network,(n.d.))

«Πξόθεηηαη γηα ηδησηηθά δίθηπα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε έλα κόλν θηίξην ή
θηηξηαθό ζπγθξόηεκα, ή ζε κηα έθηαζε κεγέζνπο ιίγσλ ρηιηνκέηξσλ.
Υξεζηκνπνηνύληαη επξέσο γηα ηε δηαζύλδεζε πξνζσπηθώλ ππνινγηζηώλ θαη
ζηαζκώλ εξγαζίαο ζε γξαθεία θαη εξγνζηάζηα εηαηξεηώλ, κε ζηόρν ηελ
θνηλνρξεζία πόξσλ (π.ρ. εθηππσηώλ) θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ»
(Tanenbaum, 2003).
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ηα πιαίζηα ελόο λνζνθνκείνπ, έλα LAN εμππεξεηεί ηνπο ρώξνπο ηνπ,
ζπλδένληαο ηα ηκήκαηα πνπ ην απαξηίδνπλ κεηαμύ ηνπο, δειαδή ην
ρεηξνπξγείν, ηα εμσηεξηθά ηαηξεία, ηε ξεζεςηόλ, ην κηθξνβηνινγηθό θ.α.
Αθόκε πνιιά θέληξα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο έρνπλ παξαπάλσ από έλα LAN
κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ηεο απηνλνκία θάζε ηκήκαηνο, ηα νπνία ζπλδένληαη
κεηαμύ ηνπο κε ζπζθεπέο, πνπ νλνκάδνληαη γέθπξεο. Οη γέθπξεο ιεηηνπξγνύλ
ζην επίπεδν ζπλδέζκνπ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη εμππεξεηνύλ ηελ
αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ (Tanenbaum, 2003).

3.2 Μηηροπολιηικά δίκησα περιοτής

τήμα 2. Απεηθόληζε ελόο MAN (Πεγή: Man:-Metropolitan Area Network,(n.d.))

«Έλα δίθηπν MAN (metropolitan area network) εθηείλεηαη ζε κηα επξύηεξε
πεξηνρή, όπσο κία πόιε, ζπλδένληαο δηάθνξα LAN κεηαμύ ηνπο ή ζηαζκνύο
ζε έλα κεγαιύηεξν δίθηπν. Έλα παξάδεηγκα κεηξνπνιηηηθνύ δηθηύνπ είλαη ε
ζύλδεζε ησλ παξαξηεκάησλ κηαο επηρείξεζεο ζε κηα πόιε» (Γηαθνληθνιάνπ,
Αγηαθάηζηθα, & Μπνύξαο, 2007).
ηελ πεξίπησζε ελόο λνζνθνκείνπ, έλα MAN πξνζθέξεη επηθνηλσλία κεηαμύ
ησλ λνζνθνκείσλ κηαο πεξηνρήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζπκβάιιεη ζηε
δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξά ελόο αζζελή ζε έλα άιιν θέληξν πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο απνζηέιινληαο άκεζα ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
θαηάζηαζή ηεο πγείαο ηνπ.
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4. Προζφπικό ζύζηημα παρακολούθηζης σγείας
Έλα πξνζσπηθό ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο πγείαο πεξηιακβάλεη ηε ζπζηεκαηηθή
δηεμαγσγή πεξηνδηθώλ εμεηάζεσλ ξνπηίλαο ησλ αζζελώλ ζε ζθνπό ην ζπλερή έιεγρν.
Οη εμεηάζεηο απηέο αθνξνύλ θπξίσο ηε ειεθηξνθαξδηαθή δξαζηεξηόηεηα, ηελ πίεζε ηνπ
αίκαηνο, ην ζθπγκό, ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο, θαη ηνλ θνξεζκό νμπγόλνπ. Δάλ κηα
ή πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο ππεξβαίλεη θάπνην πξνθαζνξηζκέλν
θαηώηαην ή αλώηαην όξην, ηόηε ζεκαηνδνηείηαη γεγνλόο έθηαθηεο αλάγθεο. Σν
ζύζηεκα κπνξεί επίζεο λα ειέγμεη άιιεο παξακέηξνπο, όπσο ηηο ηδηόηεηεο ηνπ
δέξκαηνο, ην βεκαηηζκό θαη ηελ ηζνξξνπία, κηα αλαηαξαρή ζηελ δξαζηεξηόηεηα ησλ
κεραλώλ, ηελ ηξέρνπζα ζέζε, ηελ παξνπζία θαπλνύ, ηελ απώιεηα ή αύμεζε βάξνπο,
θαη ηελ πγξαζία ζηνλ ηκαηηζκό. Όπσο παξνπζηάδεη παξαθάησ ην ζρήκα 3, ην
πξνζσπηθό ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα ςεθηνπνηήζεη θάζε
ιεπηό ηα δεδνκέλα ησλ εμεηάζεσλ θαη λα ηα κεηαδόζεη πέξα από έλα δίθηπν (Varshney,
2008).

τήμα 3. Η κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ ελόο πξνζσπηθνύ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο
(Πεγή: Varshney, 2008)
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Χζηόζν γηα πινπνηεζεί έλα ηέηνην ζύζηεκα είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελόο
δηθηύνπ WΒΑΝ (Wireless Body Area Network), ή ελόο δηθηύνπ WSN (Wireless Sensor
Network) ή θαη ησλ δύν καδί. Σα δίθηπα απηά, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζπζθεπέο πιηθνύ
πνπ ελζσκαηώλνπλ, δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα γηα απηόκαηε παξαθνινύζεζε θαη αλάιπζε
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ.
Αθόκε ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο MIMS (Mobile Intelligent Medical System)
εληζρύζεη εμίζνπ ηε ιεηηνπξγία ελόο πξνζσπηθνύ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο θαη
ζπκβάιιεη ζηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο.
Οιά απηά ζα παξνπζηαζηνύλ ζηηο ελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ ιεπηνκεξώο.

5. Γικηύο WBAN
Πξόθεηηαη γηα κηα ηερλνινγία δηθηύνπ πνπ πξννξίδεηαη πάλσ ή κέζα ζην αλζξώπηλν
ζώκα (U.S. Department of Commerce, 2012). Δίλαη ηδηαίηεξα δεκνθειέο θαη έρεη
ελζσκαησζεί πιένλ ζε θάζε ζύγρξνλν ζύζηεκα ηειεταηξηθήο κε ζθνπό ηε δηαρείξηζε
ηεο πγείαο ησλ αζζελώλ. Λεηηνπξγεί θπξίσο σο δίθηπν δηαβίβαζεο ζεκαληηθώλ
πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ αζζελή, δηεπθνιύλνληαο έηζη ηελ απηόκαηε ζπιινγή ηνπο κε
ζηόρν ηελ θαηάηαμε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ ζε «ζνβαξή» ή όρη ρνξεγώληαο ζηε ζπλέρεηα
ηελ αληίζηνηρε αγσγή θαη ζεξαπεία. Τπάξρνπλ δύν ηύπνη ζπζθεπώλ πιηθνύ πνπ
απαηηνύληαη γηα έλα WΒΑΝ:
• Οη wearable (θνξεηέο) ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ επηθάλεηα
ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο.
• Οη εκθπηεπκέλεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο πνπ παξεκβάιινληαη κέζα ζην
αλζξώπηλν ζώκα.
Οη ιεηηνπξγίεο ηνπο είλαη ηξείο (3): ν έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή, ε ζπλερήο
αλαηξνθνδόηεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βέιηηζηεο θαηάζηαζεο ηεο
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πγείαο ηνπ θαη ε παξνρή ηεο θαιύηεξεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Ahmad, Zafar,
2012).

5.1 Αρτιηεκηονική ζσζηήμαηος ηηλεχαηρικής μέζφ WBAN
Έλα δίθηπν WBAN ελζσκαηώλεηαη ζε έλα ζύζηεκα ηειεταηξηθήο, ην νπνίν
απνηειείηαη από κεκνλσκέλα ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο πγείαο πνπ
ζπλδένληαη κέζσ Γηαδηθηύνπ κε δηαθνκηζηέο (servers) ηαμηλνκεκέλνπο
ηεξαξρηθά. ηελ πξώηε ζέζε ηνπνζεηείηαη ν ηαηξηθόο θεληξηθόο ππνινγηζηήο.
Δπζύλε ηνπ είλαη λα θξαηά ηηο ειεθηξνληθέο ηαηξηθέο αλαθνξέο ησλ
εγγξακκέλσλ αζζελώλ θαη λα παξέρεη δηάθνξεο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο θαη ην
ηαηξηθό πξνζσπηθό. πγθεθξηκέλα επηθπξώλεη ηνπο ρξήζηεο, θνξηώλεη ηα
ζηνηρεία ησλ ηαηξηθώλ αλαθνξώλ πνπ δεηνύληαη θάζε θνξά, ηα αλαιύεη, θαη ζηε
ζπλέρεηα αλαγλσξίδεη ηα ζνβαξά πεξηζηαηηθά πξνθεηκέλνπ λα έξζνπλ ζε επαθή
νη ππεύζπλνη πγείαο ηνπ αζζελνύο έθηαθηεο αλάγθεο θαη λα δηαβηβαζηνύλ νη
λέεο νδεγίεο ζην πξνζσπηθό.
ηελ ζέζε δύν (2) ηεο ηεξαξρίαο βξίζθεηαη ν πξνζσπηθόο θεληξηθόο
ππνινγηζηήο (PS) πνπ απνηειεί θαη ην θεληξηθό κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μπνξεί
λα εθαξκόδεηαη ζε έλα PDA ή ζε έλα θηλεηό ηειέθσλν, αιιά ελαιιαθηηθά
κπνξεί λα ηξέρεη θαη ζε έλα πξνζσπηθό Η/Τ. Σα PS είλαη αξκόδηα θπξίσο γηα
ηελ παξνρή δηεπαθήο κε ηηο ζπζθεπέο πιηθνύ ηνπ WBAN, κε ην ρξήζηε θαη κε
ηνλ ηαηξηθό θεληξηθό ππνινγηζηή.
Αξρηθά, ζα νξίζνπκε ηελ δηεπαθή ηνπ PS κε ην WBAN, ε νπνία πεξηιακβάλεη
ηε δηακόξθσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ δηθηύνπ. Η δηακόξθσζε θαιύπηεη ηνπο
αθόινπζνπο ζηόρνπο: ηελ εγγξαθή ησλ wearable θαη κε wearable ζπζθεπώλ
(ηύπνο θαη αξηζκόο ζπζθεπήο), ηελ έλαξμε (π.ρ., πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπρλόηεηαο
δεηγκαηνιεςίαο θαη ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε ζπζθεπήο), ηελ
πξνζαξκνγή (π.ρ., ζπγθεθξηκέλε βαζκνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ από ην
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ρξήζηε ή επεμεξγαζία βαζκνιόγεζεο αθνύ θνξησζνύλ νη πιεξνθνξίεο), θαη
ηελ νξγάλσζε κηαο αζθαινύο επηθνηλσλίαο. H εθαξκνγή ηνπ PS, πνπ
δηαρεηξίδεηαη ην δίθηπν, θξνληίδεη γηα ην δηακνηξαζκό ηνπ θαλάιηνπ, ην
ζπγρξνληζκό, ηελ αλάθηεζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
πιεξνθνξηώλ. ηε ζπλέρεηα, ε παξνρή δηεπαθήο κε ην ρξήζηε πινπνηείηαη κέζσ
ελνο θηιηθνύ πξνο ην ρξήζηε γξαθηθνύ ή αθνπζηηθνύ ελδηάκεζνπ, αθνύ
ζπγθεληξσζνύλ νη πιεξνθνξίεο από ηηο ζπζθεπέο. ( Milenkovic, Otto, &
Jovanov, 2006).
Αθόκε, ε αιιειεπίδξαζε ησλ πξνζσπηθώλ θεληξηθώλ ππνινγηζηώλ κε ηηο
wearable θαη κε wearable ζπζθεπέο ηνπ WBAN επηηπγράλεηαη κέζσ ελόο
ζπληνληζηή δηθηύνπ (nc) ρξεζηκνπνηώληαο ζύλδεζε κε ZigBee ή Bluetooth.
Χζηόζν γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ηαηξηθό θεληξηθό ππνινγηζηή, ν
πξνζσπηθόο θεληξηθόο ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηεί ηα θηλεηά ηειέθσληθά δίθηπα
(2G, GPRS, 3G) ή WLANs γηα λα ζπλδεζεί κε ην Γηαδίθηπν. Δάλ ζην θαλάιη
επηθνηλσλίαο ν ηαηξηθόο θεληξηθόο ππνινγηζηήο είλαη δηαζέζηκνο, ηα PS
θαζηεξώλνπλ κηα αζθαιή επηθνηλσλία κε ηνλ ηαηξηθό θεληξηθό ππνινγηζηή θαη
ζηέιλνπλ εθζέζεηο ζηνηρείσλ πνπ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ ζηε ηαηξηθή
αλαθνξά ηνπ αζζελή. Δληνύηνηο, εάλ ε ζύλδεζε κεηαμύ ησλ PS θαη ηνπ
θεληξηθνύ ηαηξηθνύ ππνινγηζηή δελ είλαη δηαζέζηκε, ηα PS ζα πξέπεη λα είλαη ζε
ζέζε λα απνζεθεύζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπηθά θαη λα μεθηλήζνπλ λα ηα θνξηώζνπλ,
αθνύ επηηξαπεί μαλά ε ζύλδεζε. Απηή ε νξγάλσζε επηηξέπεη ηελ πιήξε
δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ κε αζθάιεηα θαη ηελ θόξησζε πιεξνθνξηώλ πγείαο ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν .
Σέινο, ζηελ ηξίηε ζέζε έρνπκε ηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο πνπ ηνπνζεηνύληαη
ζηξαηεγηθά ζην ζώκα ηνπ αζζελή. Λακβάλνπλ ηηο εληνιέο έλαξμεο θαη
απνθξίλεηαη ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ θεληξηθνύ ππνινγηζηή κε ηνλ
νπνίν δηαζπλδένληαη. Τπάξρνπλ πεξηνξηζκνί γηα απηέο ηηο ζπζθεπέο, όπσο γηα
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παξάδεηγκα πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο γηα ειάρηζην βάξνο,
κηθξνζθνπηθό κέγεζνο, ρακειή ηζρπή ζε θαηαλάισζε κε ζθνπό ηελ
εμαζθάιηζε ηνπ ζπζηεκαηηθνύ έιεγρνπ θαη ηεο ζπλερνύο ζύλδεζεο ζην
WBAN. Δθαξκόδνληαη σο κηθξνζθνπηθά κπαιώκαηα ή ελζσκαηώλνληαη
ζηα ελδύκαηα θαη ηα παπνύηζηα. πιιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη αθαηέξγαζηεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπ αζζελή (π.ρ. παικόο, κέηξεζε ζαθράξνπ,
πίεζε, ζεξκνθξαζία ζώκαηνο θ.α.), ηηο απνζεθεύνπλ ηνπηθά, θαη ηηο ζηέιλνπλ
επεμεξγαζκέλεο ζηνλ πξνζσπηθό θεληξηθό ππνινγηζηή.
Όηαλ ε ηνπηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ είλαη αλαπνηειεζκαηηθή ή δείρλεη
επείγνπζα θαηάζηαζε, ην αλώηεξν επίπεδν ζηελ ηεξαξρία κπνξεί λα εθδώζεη
αίηεκα γηα κεηαθνξά ησλ αθαηέξγαζησλ πιεξνθνξηώλ ζην επόκελν επίπεδν
ηνπ ζπζηήκαηνο ώζηε λα θηλεηνπνηεζεί θαηάιιεια ην πξνζσπηθό (Otto et
al.,2006).
ην παξαθάησ ζρήκα δηαθαίλεηαη μεθάζαξα ε ιεηηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο
παξαθνινύζεζεο πγείαο κέζσ WBAN.

τήμα 4. Η ξνή δεδνκέλσλ ελόο ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο πγείαο
κέζσ WBAN (Otto et all, 2006)
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6. Αζύρμαηο Γίκησο Αιζθηηήρφν (WSN)
«Σα Αζύξκαηα Γίθηπα Αηζζεηήξσλ (WSNs) απνηεινύληαη από έλα ή πεξηζζόηεξα sink
(ή base station) θαη από κεξηθέο δεθάδεο ή ρηιηάδεο θόκβνπο αηζζεηήξσλ (sensor
nodes), νη νπνίνη είλαη δηαζθνπξηζκέλνη ζε έλα ρώξν. Οη θόκβνη απηνί ζπιιέγνπλ
πιεξνθνξίεο από ην πεξηβάιινλ θαη αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή, είηε επεμεξγάδνληαη ηηο
πιεξνθνξίεο θαη ηηο ζηέιλνπλ, είηε ηηο ζηέιλνπλ ρσξίο θακηά επεμεξγαζία. πλήζσο
αηζζάλνληαη ηε ζεξκνθξαζία, ην θσο, ηε δόλεζε, ηνλ ήρν, ηελ αθηηλνβνιία θ.α. Οη
πιεξνθνξίεο απηέο ηαμηδεύνπλ κέζα ζην δίθηπν, έρνληαο ζαλ ηειηθό πξννξηζκό ηνπο ηα
sink. Αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή, ηα sink ελδέρεηαη λα απνζηείινπλ θάπνηα
επεξσηήκαηα (queries) πξνο ηνπο θόκβνπο, κε ζθνπό λα καδέςνπλ ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο» (Κνύιινπξνπ, 2007) . Ο θάζε θόκβνο-αηζζεηήξαο ππνζηεξίδεη έλαλ
αιγόξηζκν δξνκνιόγεζεο multi-hop δηεπθνιύλνληαο έηζη ηε κεηαθνξά θαη δηαβίβαζε
ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ ζηε βάζε (Μπισλάο, 2009).

τήμα 5. Αξρηηεθηνληθή αζύξκαηνπ δηθηύνπ αηζζεηήξσλ (Πεγή: Wirelless Sensor
Network, (n.d.))

Όζνλ αθνξά ην ρώξν ηεο πγείαο, ζήκεξα ε ρξήζε ελόο εμειηγκέλνπ δίθηπνπ
αηζζεηήξσλ κε ζθνπό ηελ παξνρή πγεηλνκηθώλ ππεξεζηώλ δεκηνπξγεί εμίζνπ λέεο
επθαηξίεο. Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ζπληεξεί έλα ζπλερέο ηαηξηθό
ηζηνξηθό. Με βάζε απηό, ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό κπνξεί λα ειέγμεη ηελ πγεία θαη
ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ αζζελώλ θαη είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί πην εληαληηθά ηηο
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ρξόληεο παζήζεηο θαη ηνπο αλάπεξνπο. Αθόκε, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο ηνπ είλαη
αξθεηά ρακειέο γεγνλόο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επέθηαζε ηνπ παξνδνζηαθνύ θιηληθνύ
λνζνθνκείνπ ζε ηειε-λνζνθνκείν.
Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα ηαηξηθό ζύζηεκα παξαθνινύζζεο πινπνηείηαη κέζσλ
πνιιαπιώλ δηθηύσλ αηζζεηήξσλ, ηα νπνία ελζσκαηώλνπλ εηεξνγελείο ζπζθεπέο,
κεξηθέο πάλσ ζην ζώκα ηνπ αζζελή θαη άιιεο πνπ ηνπνζεηνύληαη κέζα ζην ζώκα ηνπ
(βι. ζρήκα 7). Μαδί ελεκεξώλνπλ ηνλ πάξνρν ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηελ
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελή. Σα ζηνηρεία ζπιιέγνληαη, αζξνίδνληαη,
πξνεπεμεξγάδνληαη, απνζεθεύνληαη κε ηε βνήζεηα πνηθίισλ αηζζεηήξσλ, όπσο
αηζζεηήξαο κέηξεζεο πίεζεο, αηζζεηήξαο παησκάησλ, πεξηβαιινληηθόο αηζζεηήξαο,
αηζζεηήξαο ζθόλεο, θ.ι.π.. Σα πνιιαπιά δίθηπα WSNs ελνο λνζνθνκείνπ κπνξνύλ λα
ζπλδεζνύλ κε ην θπξίσο ζύζηεκα από κηα πύιε (gateway), ή άκεζα ζηε βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ( Virone et all, 2006).

τήμα 6. Αζύξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ ζε ηαηξηθό πεξηβάιινλ (Mehmet et all, 2007)
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6.1 Κόμβοι αιζθηηήρφν (Sensor Nodes)
Αλάινγα κε ην ζθνπό εγθαηάζηαζεο ελνο δηθηύνπ αηζζεηήξσλ, νη θόκβνη
εκθαλίδνπλ θαη δηαθνξεηηθή δνκή, ώζηε λα αληαπεμέιζνπλ θαιύηεξα ζηηο
πξνβιεπόκελεο απαηηήζεηο. Χζηόζν ηα βαζηθά ζπζηαηηθά κέξε ηνπο κπνξνύκε
λα πνύκε είλαη ηα εμήο:


Σν ππνζύζηεκα αίζζεζεο: Απνηειείηαη από δύν ππνελόηεηεο ηνπο

αηζζεηήξεο θαη ηνπο κεηαηξνπείο αλαινγηθνύ ζε ςεθηαθό ζήκα (analog-todigital converter -ADCs). Παξέρεη ηε δηεπαθή όπνπ κεηαηξέπνληαη νη ππό
κέηξεζε πνζόηεηεο (κε ειεθηξηθέο ή ρεκηθέο πνζόηεηεο) ζε ειεθηξηθά ζήκαηα.


Σν ππνζύζηεκα επεμεξγαζίαο: Παίδεη θύξην ξόιν ζηε δηαρείξηζε ηεο

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ππόινηπνπο αηζζεηήξεο, κε ηελ εθηέιεζε θαζνξηζκέλσλ
απιώλ ππνινγηζκώλ γηα ηελ ζπλάζζξνηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ απνζήθεπζή
ηνπο.


Σν ππνζύζηεκα επηθνηλσλίαο θαη κεηάδνζεο δεδνκέλσλ: Δίλαη ην πην

ζεκαληηθό ηκήκα κηαο θαη ελώλεη ηνλ θόκβν κε ην ππόινηπν δίθηπν κέζσ ηεο
απνζηνιήο θαη ιήςεο πιεξνθνξηώλ. Απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν θαηαλαισηή
ελέξγεηαο, επεξεάδνληαο έηζη ηελ απόδνζε ηνπ θόκβνπ αιιά θαη ηε ζπλνιηθή
απόδνζε ηνπ δηθηύνπ.
(Παπαδηά, Υνλδξνλαζίνπ, 2009)
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7. ύζηημα Παρακολούθηζης ζε ζσνδσαζμό με WBAN &
WNS
ηελ ελόηεηα απηή ζα παξνπζηάζνπκε ηε δνκή ελόο πξνζσπηθνύ ζπζηήκαηνο
ζπζηήκαηνο, απνηεινύκελν από δηθηύα αηζζεηήξσλ θαη δηθηύα πεξηνρήο ζώκαηνο.
Όπσο αλαθέξνπλ ινηπόλ ζην βηβιίν ηνπο νη Virone, Wood θαη Selavo (Virone et all,
2006), ηα ζπζηαηηθά κέξε, πνπ απνηειείηαη, είλαη ην body network, sensor network,
backbone network, κηα βάζε δεδνκέλσλ Back-End θαη ηα interfaces. Σν παξαθάησ
ζρήκα (ζρήκα 3) θαηαδεηθλύεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη
ηα κέξε κε βάζε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε θπζηθή ηνπο δηαζύλδεζε.

τήμα 7. Πνιπεπίπεδε αξρηηεθηνληθή ηαηξηθνύ ζπζηήκαηνο
παξαθνινύζεζεο κεζσ WSN θαη WBAN ( Virone et all, 2006)
Body network:
Σν δίθηπν πεξηνρήο ζσκάησλ εθηόο από ηηο ζπθεπέο πιηθνύ ηνπ ελζσκαηώλεη ζην
ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ζπζθεπέο πνπ νλνκάδνληαη ελεξγνπνηεηέο. Βαζηθό ηνπο
θαζήθνλ είλαη λα εηδνπνηνύλ ηηο δηεπαθέο (interfaces) ηνπ πξνζσπηθνύ ή ησλ αζζελώλ
γηα θάπνην ζεκαληηθό κήλπκα από ηηο ζπζθεπέο ηνπ BAN. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλαο
ελεξγνπνηεηήο κπνξεί λα ππελζπκίζεη ζηνλ ππεύζπλν γηα ηελ απνζηύξσζε ησλ
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εξγαιείσλ λα ειέγμεη ηνλ θιίβαλν-θνύξλν, δηόηη αληρλεύηεθε απόηνκα πςειή
ζεξκνθξαζία. Ή, έλαο ερνο κπνξεί λα δείμεη όηη είλαη ν θαηάιιεινο ρξόλνο ρνξήγεζεο
θαξκάθνπ ζηνλ αζζελή. Οη wearable θαη κε wearable ζπζθεπέο θαη νη ελεξγνπνηεηέο
επηθνλσλνύλ κεηαμύ ηνπο. Αληίζηνηρα ην θάζε δίθηπν πεξηνρήο ζσκάησλ επηθνηλσλεί
κε ην δίθηπν αηζζεηήξσλ κέζσ ελόο θόκβνπ. Λόγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ ελεξγεηαθώλ
πεξηνξηζκώλ, νη θόκβνη δελ έρνπλ πνιιέο ηθαλόηεηεο επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο.

Sensor network:
Πεξηιακβάλεη ζπζθεπέο αηζζεηήξσλ πνπ επεθηείλνληαη ζην ρώξν (δσκάηηα, δηάδξνκνη,
έπηπια) θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ αλίρλεπζε, επεμεξγαζία θαη ζπιινγή πιεξνθνξηώλ
ζρεηηθά κε ηελ ζεξκνθξαζία, πγξαζία, θίλεζε, ήρνο θ.ιπ. Παξέρεη επίζεο έλα ρσξηθό
πιαίζην γηα ηελ ζπλέλσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αλάιπζε ηνπο. Όιεο νη ζπζθεπέο ηνπ
δηθηύνπ ζπλδένληαη κε ην θπξίσο δίθηπν (βι. Backbone network). Οη αηζζεηήξεο
επηθνηλσλνύλ ρξεζηκνπνηώληαο ηε δξνκνιόγεζε multi-hop είηε ελζύξκαηα είηε
αζύξκαηα. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπο κπνξνύλ λα πνηθίινπλ, αιιά γεληθά δελ ελδείθλπηαη γηα
εθηέιεζε εθηελώλ ππνινγηζκώλ ή απνζήθεπζε πνιιώλ ζηνηρείσλ. Tα δηθηύα
αηζζεηήξσλ κπνξνύλ θαη αιιειεπηδξνύλ κε ηα body networks κε ζθνπό ηε δηαρείξηζε
θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ ησλ αζζελώλ.

Backbone network:
Σν Backbone network ζπλδέεη ηηο δηεπαθέο, όπσο PDAs, PC (βι. human interfaces),
θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ κε ην sensor network. πλδέεη επίζεο ηα δίθηπα αηζζεηήξσλ
κεηαμύ ηνπο κε πςειή ηαρύηεηα αλακεηάδνζεο γηα απνδνηηθόηεξε δξνκνιόγεζε.

Back-end Databases:
Δλαο ή πεξηζζόηεξνη θόκβνη πνπ ζπλδένληαη κε ην δίθηπν Backbone ρξεζηκνπνηνύληαη
σο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηε καθξνπξόζεζκε αξρεηνζέηεζε θαη αλάζπξζε δεδνκέλσλ.
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Human Interfaces:
Οη αζζελείο θαη ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό αιιειεπηδξνύλ κε ην θπξίσο δίθηπν
ρξεζηκνπνηώληαο PDAs, ηα PC, ή ηηο wearable ζπζθεπέο. Η ιεηηνπξγία ηνπο αθνξά ηε
δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, ηε δεκηνπξγία εξσηεκάησλ, ηε ζέζε ηνπ αζζελή, ηελ ελίζρπζε
κλήκεο, θαη ηε δηακόξθσζε αλάινγα κε ην πνηνο έρεη πξόζβαζε ζην ζύζηεκα θαη γηα
πνην ζθνπό. Πεξηνξηζκέλεο δηεπαθέο ππνζηεξίδνληαη από ηνπο αηζζεηήξεο ζσκάησλ.
Απηνί κπνξνύλ λα παξέρνπλ θπξίσο ππεξεζίεο ζηνπο αζζελείο, ελίζρπζε κλήκεο,
εηδνπνηήζεηο, θαη έλα θαλάιη επηθνηλσλίαο έθηαθηεο αλάγθεο. Σα PDAs θαη ηα PC
παξέρνπλ ηηο πινπζηόηεξεο δηεπαθέο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία. Οη
πάξνρνη πγεηλνκηθήο πεξίζαιςεο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζπζθεπέο απηέο γηα λα θαζνξίζνπλ
ηα θαζήθνληά ηνπο θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ησλ αζζελώλ ηνπο.

8. Mobile Intelligent Medical System (ΜΙΜS)
Η θηλεηή ηερλνινγία έρεη αλαπηπρζεί επίζεο θαη εθαξκόδεηαη ζήκεξα ζηα λνζνθνκεία κε
βαζηθνύο ζηόρνπο ηελ πξνζσπηθή παξαθνινύζεζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ηελ παξνρή
λνζειεπηηθήο θξνληίδαο κε ηε ρξήζε θηλεηώλ θαη αζύξκαησλ δηθηύσλ επηθνηλσλίαο (Jen et
all, 2007). Παιαηόηεξα, ην ηαηξηθό πξνζσπηθό δελ ήηαλ ζε ζέζε από κόλν ηνπ απηόκαηα λα
αληρλεύζεη ηπρόλ αλσκαιίεο θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο ησλ αζζελώλ θαη θαη’ επέθηαζε
λα ηεξήζεη άκεζα θαη κε ζπλέπεηα ηα θαζήθνληά ηνπ. Δληνύηνηο, ζηα πεξηζζόηεξα
ηαηξηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα θαηαγξάθνληαλ κε ην ρέξη νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ
θξνληίδα θαη ηνλ έιεγρν ηνπ αζζελνύο. Γη’ απηό ην ιόγν, ήηαλ επηηαθηηθή ε αλάγθε
δεκηνπξγίαο ελόο έμππλνπ ηαηξηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζεέιεγρν θαη ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, όηαλ ην πξνζσπηθό δελ είλαη
δηαζέζηκν.
ύκθσλα, ινηπόλ, κε ηνπο Trappey (Trappey, C., V., Trappey, A., J., C,. 2009) έλα
ζύζηεκα ΜΙΜS κπνξεί θαη εληζρύεη ηηο λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο θαη ηελ επηθνηλσλία ζε
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πξαγκαηηθό ρξόλν κεηαμύ αζζελώλ θαη ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ. Απνηειείηαη από ηα εμήο
(ππν)ζπζηήκαηα: ην θηλεηό ηαηξηθό ζπζηήκα, έλα ζύζηεκα ηερλνινγίαο RFID, έλα
ζύζηεκα JESS, θαη έλα ζύζηεκα ζπγθέληξσζεο θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (Sign Module)
(βι. ζρήκα 8). Δίλαη πξνγξακκαηηζκέλν ζε Java θαη ελζσκαηώλεη κηα βάζε ζπιινγήο
δεδνκέλσλ από ζπζθεπέο RFID θαη κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ εθδίδεη εηδνπνηήζεηο θαη
ζηέιλεη δηαγλσζηηθά κελύκαηα. πγθεθξηκέλα, νη ζπζθεπέο RFID (βι. ηερλνινγία RFID)
ηαπηνπνηνύλ ηνπο αζζελείο θαη ζπιιέγνπλ ηηο βην-πιεξνθνξίεο ηνπο. Αθνύ
ζπγθεθηξσζνύλ νη πιεξνθνξίεο από ηηο εηδηθέο απηέο ζπζθεπέο παξαθνινύζεζεο,
ηξνθνδνληνύληαη ζε έλα ζύζηεκα ζπκπεξαζκάησλ κε ηειηθό ζηάδην ηελ ππνζηήξημε
απνθάζεσλ. Έηζη, ην MIMS θαηαδεηθλύεη πώο λα παξέρεη πεξηζζόηεξεο απνδνηηθέο
ππεξεζίεο ζηνπο αζζελείο, ελώ απμάλεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηόηεηα ζε έλα
δηαζθνξπηζκέλν ηαηξηθό πεξηβάιινλ.

τήμα 8. Αλαπαξάζηαζε ζπζηήκαηνο MIMS (Trappey, Trappey, 2009)

Δπηπξόζζεηα, κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε λνζνθνκείνπ κπνξνύκε λα πνύκε όηη έλα
ΜΙΜS είλαη ππεύζπλν γηα ηελ έθδνζε θαη ηελ αλίρλεπζε ζπλαγεξκώλ (γεγνλόηα έθηαθηεο
αλάγθεο), ηελ ελνπνίεζε ησλ πιεξνθνξίσλ, ηελ απνζηνιή κελπκάησλ ζην λνζειεπηηθό
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πξνζσπηθό, ην ρεηξηζκό ησλ εηηθεηώλ RFID (tags), ην ζπγρξνληζκόο ηεο κεηάδνζεο ησλ
δεδνκέλσλ-βηνπιεξνθνξηώλ, ην ρεηξηζκό ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ηεο δηεπαθήο κε ην ρξήζηε,
ηνλ έιεγρν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηεο απζεληίαο ησλ ρξεζηώλ, ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ
επηθνηλσλίσλ κέζσ θώδηθα EPC, θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ θεληξηθό δηαθνκηζηή ηνπ
ζπζηήκαηνο.

8.1 Σετνολογία RFID
Σα αξρηθά RFID ζεκαίλνπλ αλαγλώξηζε ξαδηνζπρλνηήησλ. Σν αθξώλπκν
αλαθέξεηαη ζε κηθξέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ απνηεινύληαη από έλα κηθξό ηζηπ
θαη κηα θεξαία. Σν ηζηπ είλαη ηππηθά ηθαλό λα κεηαθέξεη πεξίπνπ δεδνκέλα ησλ
2.000 bytes (What is RFID?, (n.d.)). Η ηερλνινγία απηή αλαπηύζζεη έλα αζύξκαην
ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε ξαδηνζπρλόηεηα ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ γηα
λα κεηαθέξεη δεδνκέλα από κηα εηηθέηα (tag), ε νπνία είλαη πξνζθνιιεκέλε ζε έλα
αληηθείκελν (π.ρ. ζώκα, θξεβάηη). Μεξηθέο εηηθέηηεο δελ απαηηνύλ κπαηαξία θαη
ηξνθνδνηνύληαη από ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, ελώ άιιεο ρξεζηκνπνηνύλ κηα
ηνπηθή πεγή ηζρύνο θαη εθπέκπνπλ ξαδηνθύκαηα. Η εηηθέηα πεξηέρεη ηηο
ειεθηξνληθά απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ από
δηάθνξνπο κεηξεηέο καθξηά (Radio-frequency identification, (n.d.)).
ηελ πεξίπησζε ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ε ηερλνινγία RFID επηηξέπεη ηελ κεηάδνζε
ησλ πιεξνθνξηώλ κέζσ ελόο ζήκαηνο (εκβιήκαηνο) αλαγλώξηζεο
ξαδηνζπρλνηήησλ (ΙF Identification badge). Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνζεθεπκέλα
ζηα badges κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ από κεγάιεο απνζηάζεηο. Άιιεο ιεηηνπξγίεο
ησλ badges είλαη ε δηαβίβαζε θαη ε απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ. Δπηπιένλ, ηα
RFID badges κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ κε αηζζεηήξεο (π.ρ., κέηξεζεο
ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο ηνπ αίκαηνο) θαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ ηκαηηζκό ζαλ
βξαρηόιηα ή αθόκα θαη σο εκθπηεύκαηα ζην ζώκα ώζηε λα επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν
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θαη ηελ ηήξεζε αξρείσλ ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ αζζελώλ ζε δηαθνξεηηθέο
ηνπνζεζίεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή (Park, Seol, & Oh, 2005). Καηά ζπλέπεηα, ε
ηερλνινγία RFID βνεζά ην ρώξν ηεο πγείαο ζηελ απηνκαηνπνίεζε θαη ελεξγό
ζπιινγή δεδνκέλσλ, ελώ ηαπηόρξνλα εμαιείζνληαη ηα αλζξώπηλα ιάζε.
Χζηόζν, όζνλ αθνξά ην ζύζηεκα MIMS απαηηείηαη κνλαδηθόο αξηζκόο
αλαγλώξηζεο (UID) γηα θάζε RFID βξαρηόιη αζζελή. Σν βξαρηόιη, ζηε ζπλέρεηα,
ζπλδέεηαη κε ην αξρείν ηνπ αζζελή θαη έπεηηα κε έλαλ ππνινγηζηή- δηαθνκηζηή. Οη
γηαηξνί, νη λνζνθόκεο, θαη ην εμνπζηνδνηεκέλν ηαηξηθό πξνζσπηθό θέξεη
αζύξκαηεο θηλεηέο ζπζθεπέο πνπ κπνξνύλ επίζεο λα ζπλδέζνπλ κε ηα RFID
ρξεζηκνπνηώληαο ζπλδεηήξεο USB (Trappey, Trappey, 2009).

8.2 Αρτιηεκηονική σζηήμαηος MIMS
Έλα MIMS είλαη ζρεδηαζκελν ζε πέληε επίπεδα, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην paper ησλ
Trappey (Trappey, Trappey, (2009)), θαη αλαιπηηθόηεξα παξνπζηάδνληαη ζηε
ζπλέρεηα:

1. Δπίπεδο δεδομένφν: Πεξηιακβάλεη όια ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αζζελή,
δειαδή πιεξνθνξίεο (όλνκα, ειηθία θ.α.), αζθαιηζηηθά ζηνηρεία, ηαηξηθή
δηάγλσζε, θαη ζηνηρεία ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Σν επίπεδν δεδνκέλσλ
ελζσκαηώλεηαη κε ην ζύζηεκα πιεξνθνξηώλ πγείαο (HIS).
2. Δπίπεδο πρόζβαζης: Πεξηιακβάλεη ινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επεμεξγάδνληαη θαη
ελνπνηνύλ ηα δεδνκέλα πεξίζαιςεο (δεδνκέλα πξώηνπ επηπέδνπ) κε ηα ζηνηρεία
πνπ κεηαδίδνληαη από ηα RFID. Σν επίπεδν απηό απνηειεί ηε γέθπξα κεηαμύ ηνπ
επηπέδνπ δεδνκέλσλ θαη ηνπ επόκελνπ επηπέδνπ (επίπεδν κεηαηξνπήο).
3. Δπίπεδο μεηαηροπής: Πεξηιακβάλεη ηελ παξάδνζε κελπκάησλ, ηε κνλάδα
γξαθηθώλ, ηε κνλάδα ςεθηνπνηήζεο ζηνηρείσλ, θαη ηε κνλάδα κνξθνπνίεζεο
ζηνηρείσλ.
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4. Δπίπεδο τειριζμού: Απηό ην ζηξώκα πεξηιακβάλεη ηε κνλάδα κελύκαηνο, ηε
κνλάδα εηθόλαο, ηε κνλάδα θσλήο θαη ηε κνλάδα XML γηα ηελ αληαιιαγή θαη ηνλ
κνηξαζκό ησλ ζηνηρείσλ ζε δηάθνξα ζρήκαηα.
5. Δπίπεδο παροσζίαζης: Πεξηιακβάλεη ηνπο ηύπνπο παξνπζίαζεο, θνξεηέο
ζπζθεπέο, ζπζθεπέο θσλήο, θαη νη δηεπαθέο κε ην ζύζηεκα πιεξνθνξηώλ πγείαο
(HIS). Οη θηλεηέο ζπζθεπέο (PDA, θηλεηό ηειέθσλν, θ.ιπ.) είλαη ζεκαληηθέο γηα
ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ λνζνθόκσλ, παζνιόγσλ, θαη άιισλ πάξνρσλ ππεξεζηώλ
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.

9. Body Motoring Device
ε απηή ηελ ελόηεηα ζα παξνπζηάζνπκε ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα
λνζνθνκεία ζήκεξα κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο παξαθνινύζεζεο θαη
ειέγρνπ ησλ αζζελώλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο εθαξκόδνληαη πάλσ ζην ζώκα ή
ηνπνζεηνύληαη σο εκθπηεύκαηα θαη ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κέζσ ελόο αζύξκαηνπ
δηθηύνπ BAN(«Boby Area Network», (n.d.)).

Αζύρμαηη ζσζκεύη μέηρηζης ζακτάροσ: «Δξεπλεηέο από ην Παλεπηζηήκην ηεο
Καιηθόξληαο ζην αλ Νηηέγθν θαη ηελ εηαηξεία GlySens δεκηνύξγεζαλ έλαλ
εκθπηεύζηκν αηζζεηήξα ν νπνίνο κεηξάεη αδηάθνπα ην ζάθραξν ηνπ αίκαηνο θαη
κεηαδίδεη αζύξκαηα ηηο πιεξνθνξίεο, γεγνλόο άθξσο ζεκαληηθό ζε ό,ηη αθνξά ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ δηαβήηε. Σν ζύζηεκα βαζίδεηαη ζε έλαλ αηζζεηήξα ν νπνίνο
αληρλεύεη ην νμπγόλν ζηνπο ηζηνύο όπνπ εκθπηεύεηαη θαη κε ηνλ ηξόπν απηόλ κεηξάεη ηε
γιπθόδε» («Αζύξκαηε ζπζθεπή κεηξάεη ην ζάθραξν», 2010).

Αζύρμαηη ζσζκεσή Holter: Καηαγξάθεη ηελ ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο θαξδηάο
γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Απηό ην όξγαλν ειέγρνπ ρξεζηκνπνηεί
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αζύξκαηε θπςεινεηδή ηερλνινγία γηα λα ζηείιεη απηόκαηα ηα θαηαγξακκέλα ζηνηρεία
ζην γξαθείν ηνπ γηαηξνύ ή ζηελ επηρείξεζε πνπ ειέγρεη ηα ζηνηρεία («Types of Holter
and Event Monitors», (n.d.)). Απνηεινύληαη από θαιώδηα πνπ ζπλδένπλ ηε ζπζθεπή κε
ηνπο αηζζεηήξεο, νη νπνίνη πξνζθνιιώληαη ζην ζηήζνο. πλήζσο, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
ηελ αληρλεύζε πξνβιεκάησλ θαξδηάο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζπρλά.

Electromyogram (EMG) Sensor: πζθεπή κέηξεζεο ηεο αληίδξαζεο ησλ κπώλ ζηα
λεπξηθά εξεζίζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αληρλεύεη ηελ ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ
παξάγεηαη από ηα θύηηαξα ησλ κπώλ, όηαλ απηά ζπζηέιινληαη. Σν EMG ρξεζηκνπνηεί
ειεθηξόδηα βειόλσλ πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνύλ κηθξέο πεξηνρέο κπώλ, ή ειεθηξόδηα
επηθάλεηαο γηα κεγαιύηεξεο ζπζηνιέο κπώλ («Electromyography (EMG)», (n.d.)). Σα
ζήκαηα πνπ εθπέκπνπλ νη αηζζεηήξεο, πνπ είλαη ελζσκαησκέλνη ζην
ειεθηξνκπνγξάθεκα, ελδείθλπληαη γηα δηαγλώζεηο λεπξνκπτθώλ παζήζεσλ
(«Electromyography», (n.d.))

Αιζθηηήρας μέηρηζης αρησριακής πίεζης: πζθεπή κέηξεζεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο.
πγθεθξηκέλα, κεηξά ηε ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή θαη κέζε αξηεξηαθή πίεζε. Απνηειείηαη
από κηα δηεπαθή θαη έλα ινγηζκηθό γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ (Blood pressure
sensor, (n.d.)).

Respiratory Inductive Plethystmography (RIP): Όξγαλν κέηξεζεο ηεο αιιαγήο ζηνλ
όγθν θάζε αλαπλεπζηηθνύ θύθινπ. Λεηηνπξγεί κε αηζζεηήξεο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζην
ζηήζνο ή ζηελ θνηιηαθή ρώξα. Παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζπρλόηεηα ηεο
αλαπλνήο θαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα (Frigola, Amat, & Pagès, 2002).

Αζύρμαηος οθθαμικός αιζθηηήρας ηηλεμεηρίας (WOTS): Πξόθεηηαη γηα έλαλ
αζύξκαην, κίαο ρξήζεο, καιαθό, πδξνθηιηθό θαθό επαθήο. Πεξηέρεη κεηξεηέο πίεζεο κε
ζθνπό λα ειέγμνπλ ηελ ηαιάληεπζε ηνπ θεξαηνεηδνύο αδέλνο, θάηη πνπ ζρεηίδεηαη
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άκεζα κε ηελ δηαθύκαλζε ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο (IOP). Σα απνηειέζκαηα
ζηέιλνληαη αζύξκαηα ζε κηα θεξαία πνπ θνξηέηαη γύξσ από ην κάηη θαη ζπλδέεηαη κε
έλα θνξεηό όξγαλν θαηαγξαθήο κέζσ ελόο ιεπηνύ εύθακπηνπ θαισδίνπ ζηνηρείσλ
(«New implantable device for continuous IOP monitoring», 2009).

10.

σμπεράζμαηα

Η εγθαηάζηαζε δηθηύσλ, θαη θπξίσο ησλ αζύξκαησλ, ζε έλα λνζνθνκείν
πξνζθέξεη ζίγνπξα πνιιέο επθνιίεο. Δπθνιίεο ζηε δηθηύσζε ησλ ηκεκάησλ, ζηε
δηάγλσζε ησλ αζζελεηώλ, ζηε επηθνηλσλία κεηαμύ λνζειεπηηθνύ, ηαηξηθνύ θαη
παξαταηξηθνύ πξνζσπηθνύ αιιά θαη κε ηνπο πάζρνληεο, ζηε πξόζβαζε ζε
δηθηπαθέο ηαηξηθέο ζπζθεπέο (όπσο Holter, κεηξεηήο αξηεξηαθήο πίεζεο θ.α.) θαη
ζηελ ηαθηηθή πξνζσπηθή παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο.
Αθόκε, ε αζύξκαηε δηθηύσζε ζε ζπλδπαζκό κε έμππλα ηαηξηθά ζπζηήκαηα
παξαθνινύζεζεο (MIMS) βνεζνύλ ζηελ θαιύηεξε εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη
κεηαθνξά ησλ βην-πιεξνθνξηώλ ελόο δηαζθνξπηζκέλνπ ηαηξηθνύ πεξηβάιινληνο.
Έηζη, ην λνζνθνκείν απνθηά αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιια πνπ
πζηεξνύλ ζε ηερλνινγηθή ππνδνκή.
Χζηόζν, είλαη επηηαθηηθό ην πξνζσπηθό ησλ θέληξσλ πγείαο λα εηδηθεπηεί ζηε
ρξήζε ησλ δηάθνξσλ ηαηξηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζθεπώλ δηόηη ηα πεξηζζόηεξα
πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηε ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπο. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνύζε
λα επηηεπρζεί κε ηε παξαθνινύζεζε αληίζηνηρσλ ζεκηλαξίσλ ή εθπαηδεπηηθώλ
πξνγξακκάησλ.
Σέινο, έλα επηπιένλ δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ είλαη ε
αζθάιεηα. Έλα ζύγρξνλν λνζνθνκείν είλαη ζεκαληηθό λα έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ αξρείσλ ησλ αζζελώλ ηνπ θαη ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπο όρη κόλν
κε θώδηθα θξππηνγξάθεζεο EPC, όπσο αλαγξάθεηαη παξαπάλσ, αιιά θαη κέζσ
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firewall, θηιηξάξηζκαηνο ησλ ρξεζηώλ κε βάζε ην MAC address ηνπο θαη ζπλερήο
αλαβάζκηζεο ησλ αληηβηνηηθώλ πξνγξακκάησλ (antivirus).
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