
ΘΕΜΑ: Πρόταση για τεχνολογική λύση διασύνδεσης ιατρών με τους ασθενείς τους & 
διενέργειας επ΄ αμοιβή τηλεδιάσκεψης -επικοινωνίας- άυλης συνταγογράφησης.  
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 Αριθμ. Πρωτ.: 4050 

Η VIDAVO από το 2002 δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο της ψηφιακής υγείας, παρέχοντας 

λύσεις για τη βελτίωση της εμπειρίας του ιατρού και των ασθενών του, με προϊόντα που αξιοποιούνται 

στα μακροβιότερα έργα τηλεϊατρικής στη χώρα μας. 

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει έργα διεθνώς για την πρόληψη, την παρακολούθηση χρονίως νοσούντων, 

την υποστήριξη ευπαθών ομάδων και την ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας . Από το 2010 είναι 

εισηγμένη της ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Διαθέτει ένα ισχυρό διεπιστημονικό τμήμα 

Έρευνας και Ανάπτυξης που στελεχώνεται από έμπειρους ερευνητές. Τις λύσεις της εμπιστεύονται 

πολυάριθμοι ιατροί και επαγγελματίες υγείας.   

Με στόχο την ενίσχυση των ιατρών του ΙΣΑ με ψηφιακά εργαλεία, για την παροχή on line υπηρεσιών 

τηλεφροντίδας– τηλεϊατρικής με την αντίστοιχη δυνατότητα on line πληρωμής από τους ασθενείς, 

προτείνουμε την εφαρμογή Τηλεϊατρείο. Το Τηλεϊατρείο είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή ψηφιακής 

οργάνωσης ενός ιατρείου μέσω της οποίας καθίσταται δυνατό για τον ιατρό να εκτελεί τις καθημερινές 

σου εργασίες γρηγορότερα, ασφαλέστερα και απομακρυσμένα. Αποτελεί μέρος της σουίτας Vida24©, 

μια ολοκληρωμένη, πολύ-επίπεδη και λειτουργική πλατφόρμα διασυνδεδεμένης υγείας, διαχείρισης 

ιατρικής πληροφορίας, πλήρως και άμεσα παραμετροποίησιμη για κάθε ιατρική ειδικότητα. 

Μέσω του Τηλεϊατρείου οι εγγεγραμμένοι ιατροί μπορούν εύκολα, με το πάτημα ενός κουμπιού να 

προγραμματίζουν και να διενεργούν βιντεοκλήσεις με τους ασθενείς τους στο χρόνο που τους 

εξυπηρετεί, να ενημερώνουν το ιστορικό, να λαμβάνουν συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 

συμπτωμάτων από τους ασθενείς και να εκδίδουν άυλες συνταγές μέσω της ΗΔΙΚΑ.   



Σελίδα 2 από 2 

Χαρακτηριστικά και δυνατότητες: 

• Προγραμματισμός επίσκεψης μέσω βιντεοκλήσης

• Ηλεκτρονική και ιδιωτική συνταγογράφηση

• Άυλη συνταγογράφηση, ιστορικό συνταγογραφήσεων

• Προσωποποιημένο μπλοκ συνταγογράφησης & Εξατομίκευση ανά ειδικότητα και ιατρό

• Ηλεκτρονική Καρτέλα Υγείας

• Ηλεκτρονικές πληρωμές

• Πληρωμές ασθενών/εξεταζομένων

• Υπενθυμίσεις ραντεβού και αυτοματοποιημένες ενημερώσεις

• Κλινική εξέταση και follow up

• Διασύνδεση με google calendar

• Αποθήκευση εξετάσεων

• Μετάπτωση δεδομένων ηλεκτρονικών καρτέλων ασθενών

• Εύκολη και ασφαλής εγγραφή ασθενή online

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα «δυναμικής» αξιολόγησης του ασθενή/εξεταζόμενου από απόσταση 

για διάφορα χρόνια προβλήματα υγείας (υπέρταση, διαβήτη κλπ), εκφυλιστικές νόσους (άνοια, 

Alzheimer),  μεταβολικά προβλήματα όπως παχυσαρκία κλπ., αλλά και για θέματα ψυχικής υγείας. 

Γενικά μπορεί να εξυπηρετηθούν όλες οι ιατρικές ειδικότητες. Η λήψη απόφασης του ιατρού μπορεί να 

υποστηριχθεί μέσα από σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία ηλεκτρονικής και η παρακολούθηση της 

εξέλιξης της ασθένειας ή μιας χρόνιας νόσου μπορεί να διευκολυνθεί με ειδικά εργαλεία (πλάνο 

φροντίδας, κλίμακες, σκορ, τη διαστρωμάτωση κινδύνου κλπ.).  

Είναι η μοναδική εφαρμογή τηλεϊατρικής στην Ελλάδα που διαθέτει πιστοποίηση CE Class IIa, ως 

ιατροτεχνολογικό προϊόν, βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας MDR 2017/745 και συμμορφώνεται με τον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό EU2016/679 GDPR. Επιπλέον, εφαρμόζει και τις πιο αυστηρές συστάσεις για 

την εξ’ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Το προϊόν διατίθεται συνδρομητικά και το ύψος της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται σε 399 € πλέον ΦΠΑ 

24% και περιλαμβάνει εξατομίκευση της εφαρμογής, τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα ακύρωσης 

εντός 7 ημερών χωρίς καμία επιβάρυνση. Για την περίοδο που ισχύουν τα  περιοριστικά μέτρα και 

τουλάχιστον έως 30/6 η χρήση της εφαρμογής είναι δωρεάν.  Επιπλέον, για τα μέλη του ΙΣΑ παρέχεται 

έκπτωση 50% στην ετήσια συνδρομή.  

Περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητα online εγγραφής: http://vidavo.eu/doctor-on-cloud/ 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση,  

Μαρκέλλα Ψυμάρνου 

http://vidavo.eu/doctor-on-cloud/

