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Περίληψη
Η παρούσα πτυχιακή εργασία, όπως αναφέρεται και στον τίτλο της, πραγματεύεται τις
σύγχρονες εφαρμογές της ηλεκτρονικής μηχανικής στην ιατρική τεχνολογία γενικότερα και
συγκεκριμένα στα ιατρικά μηχανήματα καθώς και τις επιπτώσεις που έχουν οι τεχνολογίες
αυτές (α) στο περιβάλλον και (β) στον άνθρωπο.
Επειδή όμως τα ιατρικά μηχανήματα είναι πάρα πολλά και πολύ διαφορετικών τεχνολογιών,
εδώ θα ασχοληθούμε συγκεκριμένα με τις τέσσερεις (4) πιο γνωστές στο ευρύ κοινό
κατηγορίες μηχανημάτων και με τις περισσότερες εφαρμογές.

1) Απεικονιστικά μηχανήματα μέσω τομογραφίας - Ακτινοδιαγνωστικά
2) Laser μικροχειρουργικής
3) Μηχανήματα μέτρησης βιορυθμών
4) Ενδοσκοπικά μηχανήματα
Στην αρχή αναφέρονται γενικά χαρακτηριστικά αλλά και οικονομικά χαρακτηριστικά της
κάθε κατηγορίας αλλά και οι εφαρμογές τους στην σύγχρονη βιοϊατρική καθενός ξεχωριστά.
Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι επιπτώσεις που έχουν οι εφαρμογές και τα
μηχανήματα στον άνθρωπο, αλλά και οι επιπτώσεις αυτών και των υλικών-αναλώσιμων τους
στο περιβάλλον.
Στην τρίτη και τελευταία ενότητα αναφέρονται τα συμπεράσματα των επιπτώσεων στον
άνθρωπο και στο περιβάλλον αλλά και των εφαρμογών τους στην σύγχρονη ιατρική.
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