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Ergobyte Πληροφορική Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Λογισμικού και Διαδικτυακών Εφραμογών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Ergobyte ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του οδηγού

φαρμάκων «Γαληνός»

Πλήρης και έγκυρος online φαρμακευτικός οδηγός που διευκολύνει την εργασία κάθε επαγγελματία Υγείας.

Θεσσαλονίκη —  — Η Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα τη γενική διαθεσιμότητα του οδηγούΙούνιος 4, 2010

φαρμάκων «Γαληνός». Η νέα διαδικτυακή υπηρεσία, αποτέλεσμα τεσσάρων ετών ανάπτυξης και επιστημονικής επιμέλειας,

παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο επαγγελματίας Υγείας για το φάρμακο ανά εμπορική ονομασία και δραστική

ουσία, μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον πλοήγησης που εγγυάται την γρήγορη πρόσβαση στο εξειδικευμένο θεματολόγιο των

φαρμάκων.

Η παρεχόμενη πληροφορία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά προϊόντος (SPC) και φύλλα οδηγιών χρήσης (PIL) ανά

εμπορική ονομασία, ενδείξεις, αντενδείξεις και άλλες ιδιότητες δραστικών ουσιών, φαρμακευτικά σκευάσματα, περιγραφές και

τιμές αυτών, διεθνείς κωδικοποιήσεις όπως οι ICD-10, ATC και UNII.

Ο Γιώργος Νικολαΐδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ergobyte, σχολίασε σχετικά: «Μετά την επιτυχημένη διάθεση

Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων διαχείρισης κλινικών και νοσοκομείων, ο “Γαληνός” αποτελεί το επόμενο βήμα

στη μακροχρόνια στρατηγική ανάπτυξης της Ergobyte στο χώρο του ιατρικού λογισμικού. Αναγνωρίζει τις ανάγκες του

σύγχρονου επαγγελματία Υγείας και προσφέρει τεκμηριωμένη πληροφόρηση, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο. Στην υπηρεσία

αυτή αξιοποιούμε τις υποδομές που τελειοποιήσαμε τα τελευταία χρόνια, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλά χαρακτηριστικά ποιότητας

και λειτουργικότητας.».

«Σήμερα, η ανάγκη για άμεση, πλήρη κι έγκυρη ενημέρωση στον τομέα της φαρμακολογίας συνεχώς αυξάνεται, ενώ παράλληλα

η ποσότητα των διαθέσιμων πληροφοριών διογκώνεται. Ο οδηγός φαρμάκων “Γαληνός” έρχεται να επιλύσει καθημερινά

προβλήματα φαρμακοθεραπείας, να βελτιώσει το εργασιακό περιβάλλον και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και

συνάμα να συμβάλει στην οικονομία της κατανάλωσης φαρμάκων», δήλωσε ο Αθανάσιος Κλέωντας, Επιστημονικός Διευθυντής

της Ergobyte και Project Manager του «Γαληνού».

Η ηλεκτρονική υπηρεσία χρησιμοποιεί τυποποιημένες τεχνολογίες διαδικτύου και λειτουργεί από οποιοδήποτε σταθερό

υπολογιστή, laptop, tablet PC ή smartphone. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα χορηγούνται 30 μέρες δωρεάν χρήσης σε κάθε

επισκέπτη που ολοκληρώνει την διαδικασία εγγραφής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα : www.galinos.gr

Σχετικά με την Ergobyte

Η Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. αναπτύσσει λογισμικό και διαδικτυακές εφαρμογές από την ίδρυσή της το 2002. Έχει εξειδικευτεί στην παροχή

λύσεων Ιατρικής Πληροφορικής, διαθέτοντας στην ελληνική αγορά μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε κάθε βαθμίδα

του κλάδου Υγείας. Έχοντας ως απαρέγκλιτο στόχο την ποιότητα και την αρτιότητα των έργων της, κερδίζει σταθερά την ικανοποίηση και

εμπιστοσύνη των πελατών της.

: Για περισσότερες πληροφορίες και ειδήσεις σχετικά με την Ergobyte, παρακαλώ επισκεφτείτε τη διεύθυνση Σχόλια προς ΜΜΕ www.ergobyte.gr

Για demo λογαριασμό, αίτημα συνέντευξης ή ερωτήσεις σχετικά με το παρόν Δ.Τ., παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Άνθιμο Μουστάκα, 

, 2310288434amoustakas@ergobyte.gr
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