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5o ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
"ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ | ΤΗΛΕΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ | ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ" - Δημοφιλέστερα εργαλεία ελληνικής αγοράς 

3 Δεκεμβρίου 2020 Ώρες διεξαγωγής: 15.00 – 18.00  

Διαδικτυακά (Δηλώστε συμμετοχή μέσω της σελίδας των Εγγραφών – Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι συμμετέχοντες 
θα λάβουν τον σύνδεσμο για την παρακολούθηση του/των Φροντιστηρίων στα οποία έχουν εγγραφεί μέσω email.) 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ  

Δρ. Χαράλαμπος Καρανίκας, 
Μέλος ΔΕΠ Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, Γενικός Γραμματέας ΕΕΜΕΠΥ 

Δρ. Αλέξανδρος Μπέρλερ,  
IHE Service Director, IHE Europe, HL7 Hellas BoD member 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ως τηλεϊατρική ορίζεται η παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες υγείας, εκεί που η απόσταση είναι ένας κρίσιμος 
παράγοντας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες  πληροφορικής και επικοινωνιών για ανταλλαγή πολύτιμων 
πληροφοριών για τη διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη ασθενειών και για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των 
λειτουργών υγείας, καθώς επίσης και για την έρευνα και την αξιολόγηση, με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών 
υγείας της  κοινωνίας (WHO). Με τον όρο τηλε-συμβουλευτική, υποσύνολο της τηλεϊατρικής, ορίζεται η 
δυνατότητα παροχής μιας ιατρικής επίσκεψης εξ αποστάσεως μεταξύ ενός ασθενή και ενός επαγγελματία υγείας 
με τη χρήση ασφαλών τεχνικών μέσων και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Με τον όρο τηλε-
παρακολούθηση, υποσύνολο της τηλεϊατρικής, ορίζεται η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως 
φυσιολογικών και άλλων παραμέτρων μια θεραπείας εξ αποστάσεως, επιτρέποντας στον ασθενή να ελέγχει μέσω 
διαδικασιών αυτοφροντίδας την πορεία της νόσο του με τη βοήθεια των θεραπόντων ιατρών του. 

Με αφορμή τη πανδημία του COVID-19 οι παραπάνω όροι έχουν έρθει στο προσκήνιο για να υποστηρίξουν τη 
προάσπιση της υγείας του πληθυσμού και της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του νοσήματος (αλλά και χρονίως 
πασχόντων με άλλα υποκείμενα νοσήματα) στον γενικό πληθυσμό και της παροχής στοχευμένων υπηρεσιών υγείας 
και συνεχούς υποστήριξης των ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται «κατ’ οίκον» από τους 
εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες υγείας και τους φορείς υγειονομικής υποστήριξης.  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Αυτό το πρακτικό φροντιστήριο απευθύνεται τόσο, στους χρήστες επαγγελματίες υγείας, ασθενείς (ενώσεις 
ασθενών) που θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν σχετικές εφαρμογές, όσο και στους διοικητικούς των μονάδων 
υγείας που θα πρέπει να επιλέξουν/λειτουργήσουν σχετικές εφαρμογές.     

ΣΚΟΠΟΣ 

Το φροντιστήριο θα παρουσιάσει τις βασικές προϋποθέσεις και βέλτιστες πρακτικές για μια αποδοτική εφαρμογή. 
Μέσα από τις παρουσιάσεις των δημοφιλέστερων εργαλείων της ελληνικής αγοράς,  θα αναδειχθούν αφενός οι 
προκλήσεις αφετέρου οι δυνατότητες που προσφέρουν. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Θα συζητηθούν: τί είναι η τηλεϊατρική και το mHealth, οι διαφορετικές μορφές, οι ανάγκες σε διαλειτουργικότητας, 
πιστοποιήσεις με παραδείγματα. Θα παρουσιαστούν οι δημοφιλέστερες εφαρμογές (με έμφαση στις εφαρμογές 
κινητών) τηλεϊατρικής/ τηλεσυμβουλευτικής. Λύσεις στην εποχή του COVID για ασθενείς με COVID και χρόνιους 
πάσχοντες.   

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  

• Εισαγωγή, Χαράλαμπος Καρανίκας, Aλέξανδρος Μπέρλερ  (30’) 

• Παρουσιάσεις των δημοφιλέστερων εργαλείων της ελληνικής αγοράς (60’) 

§ Melapus: Τηλεψυχιατρική ο ηγέτης της τηλεϊατρικής. Νομικά και πρακτικά θέματα, Νίκος Γκούβας 
§ Vidavo, COVID & post-COVID era: Εξατομικευμένη φροντίδα εξ αποστάσεως με το vida24, Βιβή 

Κατσούλη  
§ Dr. Button, Aναζητήστε γιατρούς online, και λάβετε συμβουλές για θεραπεία, από την άνεση του 

σπιτιού σας, Γιαλαμάς Ιωάννης 
§ Gnomon: eHealthPass μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και τηλεπαρακολούθησης χρόνιων 

πασχόντων, Κορίνα Παπαδοπούλου 
§ Docandu: Ιατρική τηλεσυμβουλευτική σε συνδυασμό με έξυπνα τεχνολογικά εργαλεία, Ιωάννης 

Γεωργόπουλος  
§ Sigmasoft:  SOLO Platform: ολοκληρωμένες λύσεις τηλεϊατρικής, Παναγιώτης Ταρσινός, Φώτης 

Ρωμούδης  
• Συζήτηση – Όλοι (20’)  
• Διάλειμμα (15’)  
• Ειδικό πάνελ:  Οι προκλήσεις της καθημερινότητας – Συζήτηση με τους χρήστες & εκπροσώπους φορέων 

(70’):  
o Ευάγγελος Σταματιάδης, 5η ΥΠε  
o Στέλλα Σπύρου, 3η ΥΠε 
o Παντελής Νατσιάβας, ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ 
o Παύλος Σκλαβούνος, Κ.Υ. Βάρης, Συντονιστής Εκπαίδευσης Ειδικευομένων Γενικών Ιατρών, Γ.Ν. 

Ασκληπιείο Βούλας 
o Δημήτρης Αθανασίου, Ένωση Ασθενών Ελλάδος  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 

Χαράλαμπος Καρανίκας, Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γενικός Γραμματέας ΕΕΜΕΠΥ 

Aλέξανδρος Μπέρλερ, IHE Service Director, IHE Europe, HL7 Hellas BoD member 

Παντελής Νατσιάβας, Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ)  

Στέλλα Σπύρου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πληροφορικής, 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας  

Βαγγέλης Σταματιάδης, Διευθυντής, Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής, 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Παύλος Σκλαβούνος, MD, MPH, Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Β', Κ.Υ. Βάρης, Συντονιστής Εκπαίδευσης 
Ειδικευομένων Γενικών Ιατρών, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας  
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Ιωάννης Γεωργόπουλος, Παιδοχειρουργός / Chief Medical Officer Docandu 

Νίκος Γκούβας, Πρόεδρος Πληροφορικής και καινοτόμων τεχνολογιών της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, 
Ιδρυτής Melapus  

Βιβή Κατσούλη, Project Manager Vidavo 

Κορίνα Παπαδοπούλου, Product Manager Gnomon 

Φώτης Ρωμούδης, Εμπορικός Διευθυντής SIGMASOFT SA 

Παναγιώτης Ταρσινός, Country Manager του Ομίλου TELADOC 

Γιαλαμάς Ιωάννης, Operations Manager του Dr.Button  

 

 


