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Ergobyte Πληροφορική Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Λογισμικού και Διαδικτυακών Εφραμογών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεργασία Ergobyte AE και ΙΠΤΗΛ στο νέο έργο ΠΑΝΑΚΕΙΑ για

πιο αποτελεσματική χορήγηση φαρμάκων

Θεσσαλονίκη —  — Στόχος του έργου ΠΑΝΑΚΕΙΑ  είναι η κατασκευή ενός έξυπνου συστήματος υποδείξεωνΙούλιος 17, 2012 1

για τον αποτελεσματικό προσδιορισμό φαρμακευτικής αγωγής, το οποίο θα υποστηρίζει και θα διευκολύνει τους γιατρούς και το

σχετικό ιατρικό προσωπικό διασφαλίζοντας ασφαλέστερη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών. Τα οφέλη που θα προκύψουν είναι

πολλαπλά, όπως αποτροπή λαθών στη συνταγογράφηση, ελαχιστοποίηση παρενεργειών και λανθασμένων χορηγήσεων,

εξορθολογισμός των δαπανών σε δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, ασφαλιστικά ταμεία, μειώνοντας το συνολικό κόστος

της υγειονομικής περίθαλψης σε εθνική κλίμακα.

Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο θα βασιστεί στη χρήση τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού για την τυπική

αναπαράσταση της γνώσης, η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρία Ergobyte AE και έχει χρησιμοποιηθεί για την παροχή

υπηρεσιών όπως είναι ο φαρμακευτικός οδηγός ΓΑΛΗΝΟΣ . Ο ρόλος του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και2

Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) στο έργο, είναι η έρευνα και ανάπτυξη των κατάλληλων δομών γνώσης και μεθοδολογιών επεξεργασίας

σε μεγάλη κλίμακα για την παροχή των φαρμακευτικών υποδείξεων.

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή

Ένωση μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Μακεδονίας – Θράκης.

Παραπομπές:

1 ΠΑΝΑΚΕΙΑ, http://mklab.iti.gr/content/panacea

2 Φαρμακευτικός οδηγός Γαληνός, http://www.galinos.gr

Πληροφορίες:

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης [Τηλ: 2311257774 / e-mail: ikom@iti.gr (ΙΠΤΗΛ)]

Γιώργος Νικολαΐδης [Τηλ: 2310288434 / e-mail: gnikolaidis@ergobyte.gr (Ergobyte AE)]

Τσιούτρας Αθανάσιος, Δρόσου Αμαλία [Γραφείο Τύπου ΕΚΕΤΑ / Τηλ: 2310498264, 2310498214 / e-mail:

press@certh.gr / http://www.certh.gr]

Η Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών Internet στη Βόρειο Ελλάδα.

Από το 2002 προσφέρει υψηλής ποιότητας λογισμικό και διαδικτυακές υπηρεσίες στον κλάδο Υγείας. Το προϊόν της «Ασκληπιός», ένα

πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείων, χρησιμοποιείται ευρέως από ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Η ηλεκτρονική της υπηρεσία «Γαληνός»

είναι η πιο δημοφιλής βάση δεδομένων φαρμάκων στην Ελλάδα, δίνοντας πληροφόρηση σε χιλιάδες επαγγελματίες Υγείας καθημερινά.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) ιδρύθηκε το 1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα της

Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, με έδρα του την Θεσσαλονίκη. Από την 10/03/2000 είναι ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Κέντρου

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα τελευταία 10 χρόνια η ερευνητική ομάδα του ΙΠΤΗΛ επιδεικνύει επιστημονικό έργο

που ξεπερνά τις 150 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, τις 400 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και τα 45 βιβλία και

κεφάλαια βιβλίων.

Σχόλια προς ΜΜΕ: Αναδημοσίευση δελτίου τύπου ΕΚΕΤΑ της 17/7/2012 με ίδιο τίτλο.
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