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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Γενικοί Στόχοι & Αντικείμενο 
TIMELY



TIMELY

A patient-centered early risk prediction, prevention, and intervention platform to support the
continuum of care in coronary artery disease (CAD) using eHealth and artificial intelligence

Μία πλατφόρμα έγκαιρης πρόβλεψης κινδύνου, πρόληψης και παρέμβασης με επίκεντρο τον
ασθενή για την συνεχή υποστήριξη της φροντίδας της στεφανιαίας νόσου με τη χρήση
τεχνολογιών ψηφιακής υγείας και τεχνητής νοημοσύνης.



TIMELY

Πλατφόρμα Προληπτικής Καρδιολογίας &
Δευτερογενής Πρόληψης που στοχεύει στον
προσωποποιημένο έλεγχο παραγόντων
κινδύνου και πρόληψη επιδείνωσης
στεφανιαίας νόσου





ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TIMELY



Π3.4 ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ 
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜEΝΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ AΣΚΗΣΗΣ

Στόχος:

Δημιουργία ενός εργαλείου συμβουλευτικού χαρακτήρα που θα παρέχει εξατομικευμένα
προγράμματα γυμναστικής σε ασθενείς που πάσχουν από στεφανιαία νόσο, με τη χρήση Γενικών
Οδηγιών (Guidelines) και Τεχνητής Νοημοσύνης (Ενισχυτική Μάθηση – Reinforcement Learning)



1Η ΦΑΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (DOMAIN-PROBLEM)

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AΣΚΗΣΗΣ

• Από τι αποτελείται / δομικά στοιχεία που απαρτίζεται ένα πρόγραμμα άσκησης;

• Ποια είναι τα κριτήρια που επηρεάζουν την διαμόρφωση ενός προγράμματος άσκησης;

• Ποιές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάποιος που πάει να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα άσκησης;

• Ποιοί είναι οι στόχοι που προσπαθεί να πετύχει ένα προγράμμα άσκησης;

• Ποιοί είναι οι κίνδυνοι και τα ρίσκα που ενυπάρχουν κατά την εκτέλεση ενός πρόγραμματος άσκησης;
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Ανάπτυξη ενός 
Συστήματος Στήριξης 
Αποφάσεων (Decision 

Support System) που θα 
περικλύει όλους τους 
κανόνες (περιορισμός 
άσκησης ανά κατηγορία 
ασθενή) που 
περιγράφονται στις 
Γενικές Οδηγίες της ΕΚΕ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Guidelines) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΚΕ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΣΚΗΣΗ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ

Συνταγογράφηση Άσκησης (Exercise Prescription):
Πρόταση εβδομαδιαίου προγράμματος άσκησης για
έναν ασθενή (είτε αρχικού πρόγραμματος άσκησης,
είτε πρόγραμμα άσκησης της επόμενης εβδομάδας
με βάση το πως απέδωσε στο πρόγραμμα της
προηγούμενης εβδομάδας).

Αναφορά Επιτρεψιμότητας (Permissibility Report):
Αναφορά που περιγράφει τα επιτρεπτά όρια
άσκησης (ένταση, συχνότητα άσκησης, διάρκεια
προπόνησης κλπ.) που δύναται να συμμετέχει ένας
ασθενής καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος,
με βάση το ιατρικό του ιστορικό.

• Ιατρικό Ιστορικό Ασθενούς

• Ιατρικό Ιστορικό Ασθενούς

• Αναφορά Επιτρεψιμότητας

• Πρόγραμμα Άσκησης Προηγούμενης Εβδομάδας

• Απόδοση Προηγούμενης Εβδομάδας



REPT V1 DEMO



ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

• Διαφάνεια: Επικοινωνία με σαφή τρόπο της κατανόησης του προβλήματος έτσι ώστε να επιτρέπει την
ενεργή συμμετοχή στην αξιολόγηση και αποσφαλμάτωση του από τους επαγγελματίες υγείας.

• Αντικειμενικότητα και Άμβλυνση Απόκλισης Απόψεων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας (Inter-observer
variability): Μείωση απόκλισης απόψεων με την χαρτογράφηση και εξαγωγή κανόνων από τις Γενικές
Οδηγίες (Guidelines) της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας

• Μείωση Ρίσκου Τεχνητής Νοημοσύνης: Ενσωμάτωση του Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων στο
Σύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης με στόχο να περιορίσει πιθανές επικίνδυνες ενέργειες που
εξετάζει κατά την εκπαίδευση του η Τεχνητή Νοημοσύνη

• Σφαιρική Προσέγγιση του Προβλήματος: Παρατήρηση της λύσης του προβλήματος από τρεις οπτικές
γωνίες (Επαγγελματία Υγείας, Γενικές Οδηγίες, Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης)



ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ:
2Η ΦΑΣΗ –
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Ενισχυτική Μάθηση

(Reinforcement Learning)

Μαθαίνει από : 

Αλληλεπίδραση με ένα Δυναμικό
Περιβάλλον (συνήθως)

Στόχος: Να βρει τις ενέργειες που
επιφέρουν το μεγαλύτερο κέρδος στο
στόχο που έχει τεθεί μέσω δοκιμής-
σφάλματος (trial-and-error)

Ενδεικτικοί/Πιθανοί Στόχοι Συστήματος:

• Μεγιστοποίηση Συνέπειας (adherence) Ασθενή στο Πρόγραμμα
Γυμναστικής του | ελαχιστοποίηση εγκατάλειψης προγράμματος
(drop-out) | μεγιστοποίηση ικανοποίησης ασθενή κατά την
άσκηση

• Μεγιστοποίηση Φυσικής Κατάστασης (π.χ. εκφρασμένο σε VO2 -

Μέγιστη Πρόσληψη Οξυγόνου)


