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Γενική Περιγραφή 
 

Αγαπητέ Ιατρέ, 

Η αναζήτησή σου έφτασε στο τέλος της! 

Το MyHealthAngels είναι μία Πρωτοποριακή Διαδικτυακή Πλατφόρμα στο χώρο της υγείας, που 

συνδυάζει την Διαχείριση τους Ιατρείου σου ή της Ιατρικής Εταιρίας σου (Εργαστήριο, Πολυιατρείο, 

Κλινική κα) με την ενεργή συμμετοχή του Ασθενή σου. Το MyHealthAngels διατίθεται μέσα από το 

διαδίκτυο (internet) παρέχοντας υπηρεσίες προς εσένα τον Ιατρό αλλά και τους Ασθενείς σου, 

συμβαδίζει με τις διεθνείς εξελίξεις της ψηφιακής υγείας (eHealth) υποστηρίζοντας πλήρως την 

κλασική οργάνωση ενός ιατρείου – πολυιατρείου, αλλά και την δυνατότητα ο Ασθενής σου να έχει 

Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας.  

 

Με το MyHealthAngels μεταφέρεσαι εύκολα από το παλαιό σου λογισμικό, σε ένα νέο σύγχρονο 

περιβάλλον οργάνωσης κατάλληλο για σένα που θέλεις να είσαι κοντά στις εξελίξεις της ψηφιακής 

υγείας. Με την σύγχρονη, καινοτόμο και αξιόπιστη αρχιτεκτονική του, είναι άμεσα διαθέσιμο σαν 

υπηρεσία μέσα από το διαδίκτυο (μοντέλο Software as a Service), εξασφαλίζοντας σου  την μέγιστη 

διαθεσιμότητα, οποιαδήποτε στιγμή (24ώρες λειτουργία), χωρίς εγκατάσταση, αλλά και την 

δυνατότητα να προστίθενται μελλοντικά  αναβαθμίσεις (4 φορές το χρόνο), χωρίς την επέμβαση σου 

και Εσύ ο ιατρός τις   αξιοποιείς άμεσα! 

Για εσένα, τον σύγχρονο ιατρό, το MyHealthAngels προσφέρει ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο 

οργάνωσης των καθημερινών εργασιών σου, με την παροχή του πιο ολοκληρωμένου και σύγχρονου  

Κλινικού Φακέλου Υγείας, ενώ σου παρέχει την δυνατότητα της άμεσης και κυρίως ασφαλούς 

ανταλλαγής πληροφοριών και ιατρικών δεδομένων με τους ασθενείς σου. Το MyHealthAngels σου δίνει 

τη δυνατότητα να έχεις εύκολα και με μία ματιά, τη συνολική επισκόπηση του ιατρικού ιστορικού, των 

εξετάσεων, των επεμβάσεων, των περιστατικών, των ιατρικών σημειώσεων, των φαρμάκων που 

χορηγήθηκαν, άμεση ειδοποίηση των αλλεργιών και όλων των άλλων σημαντικών ιατρικών δεδομένων 

του εκάστοτε ασθενή σου, ώστε να διευκολύνεσαι στις εκτιμήσεις και στις διαγνώσεις σου, να 

γλιτώνεις χρόνο και όλα να είναι οργανωμένα και τακτοποιημένα. Ο Κλινικός Φάκελος Υγείας είναι 

πλήρης και  εύκολος στη χρήση, για γρήγορη και αποτελεσματική εξαγωγή κλινικών συμπερασμάτων 

για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ασθενή. 

Σήμερα, είναι διαθέσιμη και η σύνδεση με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, έτσι ώστε, Εσύ ο Ιατρός 

να μπορείς να συνταγογραφείς στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ μέσα από την εφαρμογή! Το MyHealthAngels 

έχει σύνδεση με την e-συνταγογράφηση, οπότε δεν χρειάζεται να αλλάζεις σύστημα για την χορήγηση 

των φαρμάκων. Επίσης, το MyHealthAngels κοινοποιεί άμεσα σε Εσένα τον Ιατρό, ότι βγήκαν τα 

mailto:info@apollo.gr


 
  

 

 
 
APOLLO SA 
2 Viantos Str & 161 Lenorman Ave, 10442, Athens, Greece 
T:210 7489200 – F:210 7489105 - U: www.apollo.gr - E: info@apollo.gr 

 

 
 

2/2 

 

αποτελέσματα των εξετάσεων των ασθενών σου, ώστε να μπορείς να επέμβεις άμεσα και 

αποτελεσματικά στην διάγνωση! 

Ο Ασθενής κατέχει το δικό του Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας με όλα του τα δεδομένα μαζεμένα και 

οργανωμένα. Ο Ασθενής σου απαλλάσσεται από το να προσκομίζει συνέχεια πακέτα εξετάσεων, να τα 

έχει στην σωστή σειρά (χρονολογική ή άλλη) και τον απαλλάσσει από τον κίνδυνο να χαθούν ή να 

αλλοιωθούν τα στοιχεία από τη χρήση ή τη φθορά του χρόνου.  Το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας  είναι 

συνεπές, διότι καταγράφονται τα δεδομένα με ολοκληρωμένο τρόπο και ενημερώνεται διαρκώς, έχει 

άμεση εξυπηρέτηση και βελτιώνει  την ποιότητα της περίθαλψης, αποφεύγοντας τις επαναλήψεις, τις 

καθυστερήσεις και τα λάθη.  

 

Ο Ασθενής είναι σε συνεργασία μαζί σου, και με αυτόν τον τρόπο βοηθάς τον Ασθενή σου να είναι 

πάντα « συντονισμένος» με τον Γιατρό του. Επίσης, η εφαρμογή κοινοποιεί άμεσα στον Ασθενή ότι 

βγήκαν  τα αποτελέσματα των εξετάσεων του και των ιατρικών δεδομένων του από Εσένα, με 

δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης του  Ψηφιακού Βιβλιαρίου Υγείας. Τέλος, ο Ασθενής σου έχει τη 

δυνατότητα να ενημερώνεται για την προσωπική και οικογενειακή του φροντίδα, με το να είναι 

γραμμένος στις υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής υγείας που παρέχονται  μέσα από το 

MyHealthAngels. Μία νέα Υπηρεσία  προς τον Ασθενή Σου! 

Επιπλέον, το MyHealthAngels σου επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία και συνεργασία με τρίτα μέρη 

όπως είναι τα διαγνωστικά κέντρα, κλινικές και με τα οποία μπορεί να διασυνδεθεί, εφόσον έχουν την 

εφαρμογή. Υπάρχει η δυνατότητα τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων να ενημερώνουν αυτόματα 

τους κλινικούς φακέλους του Ιατρού αλλά και τα Ψηφιακά Βιβλιάρια Υγείας των Ασθενών. Κατ’ αυτό 

τον τρόπο, το MyHealthAngels αποτελεί ένα πολύτιμο αλλά και χρηστικό εργαλείο, το οποίο σου 

επιτρέπει  να έχεις ενιαία κεντρική διαχείριση των συνεργασιών σου με τους συναδέλφους σου  και 

τους συνεργαζόμενους φορείς υγείας, ακόμη και χωρίς την ανάγκη της φυσικής σου παρουσίας, καθώς 

σου παρέχει την δυνατότητα της απομακρυσμένης πρόσβασης απ’ όπου και αν βρίσκεσαι, μέσω του 

Διαδικτύου (Internet), ώστε να γλιτώνεις πολύτιμο χρόνο. 

Το MyHealthAngels βασίζεται και περιλαμβάνει διεθνή πρότυπα ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων 

(όπως το HL7) και λεξικά (όπως το ICD-10, το ICPC-2: International Classification of Primary Care), ενώ η 

ανταλλαγή δεδομένων γίνεται με τον πλέον ασφαλή τρόπο. Έτσι, τα ιατρικά δεδομένα σου είναι 

προστατευμένα τόσο κατά την μεταφορά, όσο και κατά την αποθήκευση τους με την χρήση υψηλού 

επιπέδου κρυπτογράφησης των δεδομένων. 
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