


• Βασισμένο σε ολοκληρωμένη πλατφόρμα, με εξαγορασμένα 

δικαιώματα της βάσης, από εταιρεία των ΗΠΑ.

• Οι πληροφορίες της βάσης αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με 

καθηγητές του τμήματος φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου της 

Βοστώνης.

• Οι συμπληρωματικές πληροφορίες της ελληνικής βάσης 

προέρχονται από τα δημοσιευμένα και εγκεκριμένα SPCs του 

ΕΟΦ.

• Οι σημειώσεις και οι αναφορές τεκμηριώνονται με μελέτες που 

είναι δημοσιευμένες στο PubMed.



• Συνεργασία με τις τρεις μεγαλύτερες ανάλογες βάσεις δεδομένων 

στον κόσμο με έδρα το Hong – Kong, της Virginia (USA), το 

Λονδίνο.

• Συνεργασία με καθηγητές του τμήματος φαρμακολογίας της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το αντίστοιχο 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου για την πιστοποίηση των 

αναφορών και των σημειώσεων.



Καινοτομία στην ιατρική πληροφόρηση

• Περιέχει λειτουργικά συστήματα κατοχυρωμένα με την χορήγηση 

Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας (Αρ. Αίτησης 20100100222)

• Μπορεί να συνδεθεί με κυτοχρωμική ανάλυση ώστε ο γιατρός να 

προχωρήσει, μέσω των  φαρμακογενετικών τεστ σε εξατομίκευση 

της δοσολογίας των φαρμάκων (το πεδίο που καλύπτει αφορούν 

αντιπηκτικές, αντινεοπλασματικές αγωγές, κατάθλιψη, διαχείρηση 

πόνου, παθήσεις καρδιάς θεραπεία και πρόληψη, clopidogrel, 

atamoxetine, 5-FU)



Καινοτομία στην ιατρική πληροφόρηση

• Αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών

• Δυνατότητα δημιουργίας φακέλου ασθενή σε ότι αφορά τη 

φαρμακευτική θεραπεία







• Οι αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων αφορούν το 3-5%  των  

παρενεργειών μέσα στα νοσοκομεία Διεθνώς, ενώ μια μελέτη 

του 2007 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών ανέφερε ότι το 

ποσοστό αυτό ήταν 13%.

• Στις ΗΠΑ υπολογίζεται σε 4 δισεκατομμύρια $ η εππιπρόσθετη 

επιβάρυνση κόστους στον τομέα υγείας ανα Έτος.

• Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες δαπανούν περισσότερα χρήματα για 

την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων Ενεργειών παρα για την 

αγορά των φαρμάκων.

• Πάνω από το 1/3 των συνταγών δεν είναι απαραίτητες και 

επομένως αποτελούν σπατάλη του Δημοσίου χρήματος.



• Το 32% των εισαγωγών στα τμήματα Επειγόντων  περιστατικών 

νοσοκομείων οφείλονται σε αποφεύξιμες Ανεπιθύμητες 

Ενέργειες Φαρμάκων

• Πάνω από 2.000.000 σοβαρές Παρενέργειες φαρμάκων και 

100.000 θάνατοι ετήσια
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Server DataBase : mySQL 5.3.1

Απαιτήσεις : Min. Pentium 100 MHz

Λειτουργικό Windows 

98/XP/Vista/2000/Seven

512 MB σκληρό δίσκο για την 

εφαρμογή

2 MBit/s internet connection

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Server Connection : 4 x 155 MBit/s

Επιπλέον λογισμικό : mySQL Connector 8 MB (κατά 

την εγκατάσταση του 

προγράμματος)

.net 4 (dotnet4) 80ΜΒ (κατά την 

εγκατάσταση του 

προγράμματος)

Πρόσβαση στα Ports : 3306 database

80 http



• Συνεργασία με 300 φαρμακεία στην Ελλάδα

• Συνεργασία με το Ογκολογικό Τμήμα του Νοσ. Παπαγεωργίου

• Συνεργασία με το Παθολογικό Τμήμα του Νοσ. Παπανικολάου

• Συνεργασία με το Μαιευτικό Τμήμα του Νοσ. Αλεξάνδρα

• Συνεργασία με το Φαρμακείο του ΤΥΠΕΤ

• Ξεκινά Πιλοτική εφαρμογή για 50 φαρμακεία στη Σαουδική 

Αραβία, με προσαρμοσμένη βάση στα Αγγλικά και τα Φάρμακα 

της χώρας.



• Έχει παρουσιαστεί στον μεγαλύτερο όμιλο φαρμακείων στην 

Ευρώπη, κατόπιν κλήσης της εταιρείας στο Μόναχο και έχει 

εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την αγορά του εφόσον η εταιρεία έρθει 

στην Ελλάδα.

• Συνεργασία με το μεγαλύτερο συνεταιρισμό φαρμακείων στην 

Ελλάδα, Ξεκίνησε ήδη η εφαρμογή του σε 148 φαρμακεία (Green 

Pharmacy) ενώ υπάρχει ήδη συμβόλαιο για συνολικά 350 

Φαρμακεία



Πρωτοποριακή λύση στον τομέα Υγείας βασιζόμενη 

στις τελευταίες εξελίξεις της φαρμακογενετικής και της 

φαρμακολογίας για την παροχή της επιστημονικής 

γνώσης 


