Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη λειτουργίας, μίας ιατρικής
εφαρμογής, τήρησης ιατρικού ιστορικού ασθενών, το evivliariο!
Πληροφορίες στο website: www.evivliario.gr
To evivliario, είναι το ηλεκτρονικό βιβλιάριο κάθε ασθενή και η χρήση του είναι δωρεάν
από κάθε ιατρό, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Κάθε ασθενής μπορεί να έχει το δικό του ηλεκτρονικό βιβλιάριο, σε εφαρμογή στο κινητό
του, ενώ κάθε ιατρός, μπορεί να καταχωρεί τις επισκέψεις του και το ιατρικό ιστορικό
στους ασθενείς του. Οποιαδήποτε επεξεργασία ή αποθήκευση φακέλου ασθενούς, γίνεται
μόνο με τη δική του συγκατάθεση. Το evivliario είναι σύννομο με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Κανένα προσωπικό στοιχείο ιατρού ή ασθενή
δε μοιράζεται σε τρίτους (φαρμακευτικές εταιρείες κτλ). Για την καταχώρηση κάθε ασθενή,
απαιτείται από το πρόγραμμα η συγκατάθεση του και αποδοχή των όρων, που γίνεται με
πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο.
Είναι μία εφαρμογή που βρίσκεται υπό ανάπτυξη, οπότε διαρκώς θα παραδίδονται νέες
λειτουργίες.

Προς το παρόν οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι:










Καταχώρηση ασθενούς και αναζήτηση με διάφορα φίλτρα αυτών
Έκδοση απόδειξης και αποστολή στο myDATA (σε πραγματικό χρόνο) και
στο λογιστήριο κάθε ιατρείου, κάθε 1η του μήνα με λίστα excel.
Δημιουργία επίσκεψης
Καταχώρηση ιστορικού
Καμπύλες αύξησης για παιδίατρους (WHO προς το παρόν)
Αποθήκευση αρχείων και εξετάσεων στο φάκελο ασθενούς
Έκδοση βεβαιώσεων, παραπεμπτικών (απλών, όχι ΕΟΠΥΥ) στον ασθενή, με
λίγα κλικ, από πρότυπα κείμενα
Δημιουργία λογαριασμού γραμματέα (σύντομα και με ανάθεση ποικίλων
δικαιωμάτων)
Δημιουργία και αποστολή ειδοποιήσεων, χειροκίνητα (ευχές, ενημερώσεις,
επανεξετάσεις κτλ). Προϋπόθεση να έχει κατεβάσει ο ασθενής ή μία επαφή
του, την εφαρμογή evivliario (διαθέσιμη σε Playstore και Appstore)

Λειτουργίες που αναπτύσσονται και θα είναι διαθέσιμες στο μέλλον:









Εμβόλια και γρήγορη καταχώρηση αυτών (για ενήλικες αλλά και παιδιά)
Δημιουργία ραντεβού - ημερολόγιο ραντεβού με υπενθυμίσεις στους ασθενείς
Δημιουργία και αποστολή ειδοποιήσεων είτε αυτόματα (ραντεβού, εμβόλια,
επανεξετάσεις), είτε χειροκίνητα (ευχές, ενημερώσεις κτλ)
Γρήγορη καταχώρηση εξετάσεων από εργαστήρια, είτε απευθείας από τα ίδια,
είτε μέσω συνδέσμου.
Μηνύματα από ασθενείς
Διασύνδεση με συνταγογράφηση για εύκολη και γρήγορη έκδοση συνταγών
και παραπεμπτικών
Πολλοί λογαριασμοί χρηστών με ποικίλα δικαιώματα ανά χρήστη
Στατιστικά ιατρείου

Για δωρεάν εγγραφή ιατρών, ακολουθείτε τον σύνδεσμο:
https://www.evivliario.gr/cgi-bin/medicalbooklet?arlang=Greek&type=frmdoc
Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία.

Με εκτίμηση,

t. 2102204120
e. info@evivliario.gr

