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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή της Apollo σε διεθνές consortium συνεργασίας

Εταιρική Παρουσίαση:
Η εταιρεία APOLLO A.E. δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής
Υγείας έχοντας δώσει έμφαση στην
μελέτη και ανάπτυξη τεχνολογιών για την
δημιουργία ευέλικτων και λειτουργικών
συστημάτων που αναβαθμίζουν τις
υπηρεσίες υγείας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις σύγχρονες
τεχνολογίες των Πληροφοριακών &
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων για την
Πρόληψη και Προαγωγής της Υγείας. H
εταιρεία έχει σημαντική παρουσία τόσο
στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο
Τομέα.
Η εταιρεία επίσης αντιπροσωπεύει τα
προϊόντα της ΟRION HEALTH, τον

παγκόσμιο ηγέτη στην διασύνδεση
ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων
στους τομείς της Υγείας & Κοινωνικής
Ασφάλισης.

Αθήνα 25/11/2011
H Apollo Α.Ε. συμμετέχει σε διεθνές consortium
συνεργασίας συμβάλλοντας στον κεντρικό σχεδιασμό
Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο Euphoria.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και
χρήση εφαρμογών τηλεϊατρικής συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών
ηλεκτρονικών φακέλων υγείας.
Το πρόγραμμα Euphoria επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και χρήση
εφαρμογών τηλεϊατρικής στις εξής πέντε χώρες: Σουηδία, Ολλανδία,
Ελλάδα, Αγγλία και Τουρκία. Οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής που προσφέρει το
πρόγραμμα Euphoria είναι: PHR, Self Μanagement Diaries, Appointment
Tools, e-Consultation και Telemonitoring.
Η χρήση των παραπάνω υπηρεσιών έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στις
παραπάνω χώρες και ήδη στην Ελλάδα γίνονται ενέργειες να συσταθεί
σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα.

Το κοινό στο οποίο στοχεύει το Euphoria είναι οι πολίτες και ασθενείς των
πέντε χωρών που προαναφέρθηκαν. Στόχος είναι κάθε πολίτης – ασθενής
να έχει έναν προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας καθώς και συγχρόνως
την προαναφερθείσα επιλογή από ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας που
έχουν σαν βάση τον προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας.
Η Apollo συμμετέχει στο Euphoria με το πληροφοριακό σύστημα
SmartInsurance το οποίο ήδη λειτουργεί παραγωγικά σε Ιδιωτικά
Νοσοκομεία της χώρας.
Το SmartInsurance είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για Δίκτυα Ελέγχου,
Παρακολούθησης & Ενημέρωσης των συνεργαζόμενων μονάδων Υγείας
των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Το πληροφοριακό σύστημα αποτελείται
από μια σειρά υποσυστημάτων που μπορούν να καλύψουν το σύνολο των
υπηρεσιών & τμημάτων των Μονάδων Ελέγχου, Παρακολούθησης &
Ενημέρωσης των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Εξασφαλίζει την πλήρη
αυτοματοποίηση και τον έλεγχο σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες
διασυνδέοντας on-line τον Ασφαλιστικό Οργανισμό με τον εκάστοτε φορέα

Για Περισσότερες Πληροφορίες

Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Apollo,
επικοινωνήστε με το τμήμα προώθησης
προϊόντων στο τηλέφωνο: 210-7489200 ή
στο e-mail: sales@apollo.gr.

Για άλλη μια φορά η Apollo Α.Ε. αποδεικνύει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις

Για πληροφορίες μέσω internet για τα
προϊόντα της Apollo επισκεφθείτε τη
διεύθυνση: http://www.apollo,gr
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και διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να
πρωτοστατεί και να έχει ενεργό ρόλο σε σημαντικά έργα πληροφορικής υγείας όχι μόνο στην Ελληνική αλλά και στην Πανευρωπαϊκή αγορά.

