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1.Οργάνωση

2.Ταχύτητα

3.Ευκολία

4.Πληροφόρηση

Αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για κάθε σύγχρονο ιατρείο

• Ελαχιστοποίηση σε σημαντικό βαθμό τον χρόνο καταχωρήσεων
• Εξοικονόμηση έως και 80% του χρόνου εξυπηρέτησης των ασθενών

Απλοποιεί την καθημερινή χρήση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
& του e-ΔΑΠΥ 

Περιέχει πλήθος αναφορών συνταγογράφησης & λειτουργίας του 
ιατρείου 

• Αυτόματη δημιουργία Ιατρικού ιστορικού από την 1η μέρα χρήσης του 
συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

• Δυνατότητα αποθήκευσης σημειώσεων στην καρτέλα του ασθενή
• Έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών & σύνδεση με τερματικά POS



Εμφάνιση Πλήρους Ιστορικού Ασθενών Χωρίς Καταχώρηση

• Αυτόματος συγχρονισμός ασθενών, 
επισκέψεων, συνταγών, παραπεμπτικών με 
το σύστημα της Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης

• Πλήρης διασύνδεση με την ΗΔΙΚΑ μέσω API

• Πλήρες ιστορικό ασθενή



Άμεση έκδοση Συνταγής / Παραπεμπτικού

• Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας συνταγής με 
βάση το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς

• Δημιουργία συνταγής – παραπεμπτικού χωρίς 
πληκτρολόγηση

• Αυτόματη καταχώρηση επισκέψεων, συνταγών, 
παραπεμπτικών στην Ηλεκτρονική 
Συνταγογράφηση

• Εύκολη αναζήτηση / προσθήκη διαγνώσεων, 
θεραπειών, εξετάσεων



Καταχώρηση Επισκέψεων - Εκτέλεση 
Παραπεμπτικών e-ΔΑΠΥ / ΗΣ

• Αυτόματη υποβολή επισκέψεων στο e-ΔΑΠΥ

• Εκτέλεση Παραπεμπτικών  & καταχώρηση 
αποτελεσμάτων εξετάσεων στην ΗΣ

• Αυτόματη εκτέλεση ιατρικών πράξεων 
/ παραπεμπτικών , χωρίς είσοδο στο 
e-ΔΑΠΥ



Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς

• Αποτελέσματα Εξετάσεων

• Ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας υγείας του 
ασθενή - Πλήρης Παθολογικός Φάκελος

• Ατομικό / Οικογενειακό Ιστορικό

• Ιστορικό Διαγνώσεων, Θεραπειών , Χειρουργικών 
Επεμβάσεων , ιατρικών συμβάντων & 
εμφυτεύσιμες συσκευές

• Ασθένειες / Αλλεργίες 



Υπενθυμίσεις
Ημερολόγιο - Ραντεβού

Πρόσθετα modules

Έκδοση αποδείξεων

Ημερολόγιο υπενθυμίσεων για τον πλήρη 
έλεγχο των εκκρεμοτήτων που αφορούν 
τον ασθενή

Καταχώρηση – διαχείριση ραντεβού ιατρείου

Αυτόματη έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών και αποστολή της 

συναλλαγής απευθείας στο Τερματικό Αποδοχής Καρτών(POS)



Σύνδεση με μηχανήματα υπερηχογράφων μέσω του Sigma Dicom Connector & 
Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση

• Προβολή Αρχείων Dicom & Dicom Directories

• Μεγέθυνση & Σμίκρυνση Εικόνων

• Προσθήκη εργαλείων χάρακα και αξόνων μέτρησης

• Μέτρηση επιφάνειας

• Προσθήκη επισημάνσεων & σχολίων (σήμανση σε σημείο, κύκλο, 
έλλειψη, τετράγωνο κλπ & προσθήκη λεκτικών σημειώσεων

• Αποθήκευση των επιπρόσθετων στοιχείων σε ξεχωριστό αρχείο, ώστε 
να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα του αρχικού Dicom αρχείου (και η 
επανάληψη της μελέτης του)

Δυνατότητα πολλαπλών συνδέσεων, μέσω «έξυπνου οδηγού», με 
τους υπερηχογράφους του ιατρείου που εξάγουν:

• Αρχεία Dicom (*.dcm, *.dic, *.acr)

• Dicom Directories

Αυτόματη μεταφορά αρχείων μέσω δικτύου & ταξινόμηση στην 
Καρτέλα του Ασθενή, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του module 
“ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ”

Ενδεικτικές Δυνατότητες



Αρχείο ασθενών

Όλο το ιστορικό των ασθενών, 
διαγνώσεων, θεραπειών, 
συνταγών και επισκέψεων.

Γιατρός Ασθενής

Medical Apps, 
Wearables & Implants

Δυνατότητα 
πρόσβασης στο 
Αρχείο Ασθενή

Ημερολόγιο

Πρόσβαση στο ημερολόγιο 
για διαχείριση ραντεβού 
με εξειδικευμένα 
χαρακτηριστικά.

Στατιστικά

Συνταγογράφησης, λειτουργείας
ιατρείου και αξιόπιστα στατιστικά 
χρεώσεων.

Δρομολόγηση & Κλήση

Δυνατότητα απευθείας μέσα από την 

εφαρμογή.



Γιατρός

Ο Ασθενής έχει τη 
δυνατότητα να δει στο 
κινητό του:

• τα ραντεβού του

• τα φάρμακα που 
πρέπει να πάρει

• τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων του

Πρόσβαση στο «Αρχείο του Ασθενή»

Τα Ραντεβού μου

Η φαρμακευτική αγωγή μου

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων μου



Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!

Αθήνα
Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ
Ιλίσσια, ΤΚ:11528
Τ: +30 210 74 700 40

Θεσσαλονίκη
Εθνικής Αντιστάσεως 173-175 Κτίριο Γ, 
Καλαμαριά, ΤΚ:55134 
Τ: +30 2310 482 300
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