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Αθήνα, 20 Ιουνίου 2017 

 

ΘΕΜΑ : Ειδική Δωρεάν Παροχή για όλα τα μέλη του 
 

Ιατρικού Συλλόγου Έβρου 
 

για την εγκατάσταση, εκπαίδευση και  χρήση του Ιατρικού Λογισμικού 
 

MedExpress μέχρι 30/11/2017 
 
 
 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι, 
 

Η εταιρεία μας SigmaSoft S.A. εξειδικεύεται στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στον 

χώρο της Ηλεκτρονικής Υγείας. Το ιατρικό μας λογισμικό MedExpress, χρησιμοποείται σε 3.200  

ιατρεία σε όλη την Ελλάδα. 

Ενδεικτικό παράδειγμα παρόμοιας επιτυχούς συνεργασίας αποτελεί η συνεργασία μας με τον 

Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας  για την δωρεάν παροχή του λογισμικού μας σε όλα τα μέλη του, η οποία 

είχε ευρεία αποδοχή από τα μέλη του  ΙΣΑ. 

Το MedExpress απευθύνεται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, που έχουν πιστοποιηθεί από 

την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και είναι χρήστες του συστήματος «Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης». 

Το MedExpress διαλειτουργεί πλήρως με το σύστημα της «Ηλεκτρονικής  Συνταγογράφησης», 

παρέχοντας την δυνατότητα στον ιατρό να εκδίδει και να αποστέλλει ηλεκτρονικές επισκέψεις, 

συνταγές και παραπεμπτικά, ασύγχρονα χωρίς να απαιτείται η είσοδος του στο διαδικτυακό 

σύστημα «Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» της ΗΔΙΚΑ. 
 

Η επικοινωνία του λογισμικού με το σύστημα της «Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» 

αναπτύχθηκε σε πλήρη συμμόρφωση, με πρότυπα, πρωτόκολλα και προδιαγραφές 

διαλειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων υγείας, 

τηρώντας πλήρως τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του epSOS καθώς και του προτύπου
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HL7 για την ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων. To λογισμικό τηρεί πλήρως, τις τεχνικές προδιαγραφές 

του μηχανισμού διαλειτουργικότητας τρίτων συστημάτων Ιατρών με το σύστημα Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης «API Ιατρών» της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 
 

 
Το λογισμικό προσφέρει στον ιατρό όλες τις προϋποθέσεις για την αυτοματοποιημένη λειτουργία 

του ιατρείου του, παρέχοντας γρήγορη & ολοκληρωμένη καταχώρηση επισκέψεων, συνταγών και 

παραπεμπτικών, αυτόματη αποστολή των ιατρικών επισκέψεων στο σύστημα eΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ και 

πλήρη παρακολούθηση της πορείας των ασθενών του. 
 

Το MedExpress περιλαμβάνει: 
 

• Αρχείο Ασθενών 

• Αρχείο Συνταγογραφούμενων Σκευασμάτων 

• Αρχείο Διαγνώσεων κατά ICD-10 

• Αρχείο Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων 

• Αρχείο Εξετάσεων 

• Καταχώρηση Συνταγών, Επισκέψεων & Παραπεμπτικών σε σύνδεση με 

την πλατφόρμα της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» 

• Ιστορικό συνταγογράφησης, 

• Μηχανισμό αυτόματης υποβολής επισκέψεων και παραπεμπτικών  στο eΔΑΠΥ 

• Ιατρικό Φάκελο Ασθενούς  

• Σύστημα Διαχείρισης Ραντεβού  
 

 
 

Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των χρηστών του λογισμικού, βασικοί παράγοντες για την επιτυχία 

του MEDExpress και την καθιέρωση του ως του πρώτου σε πωλήσεις ιατρικού λογισμικού στην 

Ελληνική αγορά αποτελούν : 
 

α) το απλοποιημένο και εύχρηστο περιβάλλον χρή σης  καθώς & 
 

β) η καθημερινή ολοκληρωμένη τηλεφωνική υποστήριξη (09:00 – 21:00) 
 

Οι ιατροί χρήστες  του MedExpress συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη του λογισμικού, 

αποστέλλοντας καθημερινά προτάσεις βελτίωσης και υποδείξεις για ενσωμάτωση νέων λειτουργιών 

και δυνατοτήτων. 
 

Η χρήση του λογισμικού προσφέρει μία σειρά από πολλαπλά οφέλη για τους ιατρούς, και πιο 

συγκεκριμένα: 
 

• επικέντρωση στο κλινικό τους έργο και υποβοήθηση στην εκτίμηση, διάγνωση, θεραπεία 

του ασθενούς μέσω της άμεσης πρόσβασης στο ιατρικό ιστορικό 
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• αύξηση της αποδοτικότητας τους, με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών ηλεκτρονικής 

καταχώρησης ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών 

• αποδοτικότερη διαχείριση και ανάλυση κλινικών δεδομένων ασθενών με άμεση πρόσβαση στον 

ολοκληρωμένο φάκελο ασθενούς 

• διευκόλυνση και αποφυγή λαθών, κατά την διαδικασία συνταγογράφησης 

• μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών 
 

 
 

Η εταιρεία μας παρέχει σε όλα τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου σας  ΔΩΡΕΑΝ την άδεια 

χρήσης του ιατρικού λογισμικού ΜedExpress έως 30/11/2017 . 
 

Η αποδοχή της παροχής από τον Ιατρό δεν προϋποθέτει καμία περαιτέρω δέσμευση. 
 

Η συγκεκριμένη ΠΑΡΟΧΗ περιλαμβάνει: 
 

1. Απομακρυσμένη εγκατάσταση μεσω Internet , τoυ λογισμικού από εξειδικευμένους τεχνικούς της 
εταιρείας μας. 

 
2. Εκπαίδευση στην χρήση και  αξιοποίηση των δυνατοτήτων του λογισμικού, από το τμήμα 

Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών. 
 

3. Άδεια χρήσης του MedExpress, εως 30/11/2017 μήνες με πλήρη λειτουργικότητα. 
 

4. Καθημερινή τηλεφωνική υποστήριξη (Δευτέρα- Παρασκευή) 9:00- 21:00.  

 

5. Για τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, εφόσον προσωρήσουν σε οποιαδήποτε 

επιλογή αγοράς/συνδρομής, έχει εξασφαλιστεί η προνομιακή δυνατότητα επιπλέον 

δωρεάν χρήσης της εφαρμογής για 6 μήνες. 

 
 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση και πληροφορία. 
 
 

 Με εκτίμηση 
 

Για την Sigmasoft S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στεφανίδης Γεώργιος 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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