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Galinos.gr - 10 χρόνια στην υπηρεσία του επιστήμονα υγείας

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του οδηγού φαρμάκων
Γαληνός, η εταιρεία Ergobyte παρουσιάζει το νέο εργαλείο «Μητρότητα και φάρμακα». Φιλικό προς
τον χρήστη, παρέχει πληροφορίες για την ασφάλεια χορήγησης ενός φαρμάκου κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης ή τη συμβατότητά του με τον θηλασμό.

Παρότι συστήνεται η αποφυγή φαρμάκων κατά τη διάρκεια της κύησης, ιδιαίτερες καταστάσεις
όπως χρόνιες παθήσεις, συμπτώματα της εγκυμοσύνης και λοιμώξεις, τα καθιστούν απαραίτητα. Ο
ιατρός πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλες τις πληροφορίες για να αποφασίσει τεκμηριωμένα αν
η χορήγηση ενός φαρμάκου ενέχει περισσότερα οφέλη από ό,τι κινδύνους για την υγεία της
μητέρας και του βρέφους.

Διανύοντας την εποχή της υπερπληροφόρησης, είναι σημαντικό και για τη μητέρα να έχει
πρόσβαση σε έγκυρες πηγές. Σε αυτό το πλαίσιο, το εργαλείο «Μητρότητα και φάρμακα»
παρέχεται ελεύθερα στο κοινό μέσα από το Galinos.gr. Η Μάρθα Ζαχαριάδου, Product Manager της
Ergobyte, τονίζει: «Η περίοδος της εγκυμοσύνης και του θηλασμού είναι συναρπαστική αλλά και
αγχώδης για μια γυναίκα. Η νέα υπηρεσία του Galinos.gr είναι το μοναδικό εργαλείο που
ενημερώνει στα ελληνικά για την ασφάλεια χρήσης φαρμάκων κατά την κύηση και την γαλουχία.».

Τα τελευταία 10 χρόνια, το Galinos.gr έχει καταξιωθεί στην Ελλάδα ως το Google για τα φάρμακα.
Με 950.000 ιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές και ασθενείς να το επισκέπτονται σε μηνιαία
βάση, είναι πολλά περισσότερα από μια βάση δεδομένων φαρμάκων. Αποτελεί τον ηλεκτρονικό
σύμβουλο του επιστήμονα υγείας, προσφέροντας καινοτόμα εργαλεία υποστήριξης απόφασης. Δεν
είναι τυχαίο άλλωστε που ασφαλιστικοί οργανισμοί, κλινικές και νοσοκομεία επιδιώκουν τη
διασύνδεση των πληροφοριακών τους συστημάτων με τον Γαληνό για να χρησιμοποιούν τις
υπηρεσίες του.

Ο Δρ. Αθανάσιος Κλέωντας, Επιστημονικός Διευθυντής της Ergobyte, αναφέρει σχετικά: «Η
κωδικοποίηση πληροφοριών για τα φάρμακα ξεκίνησε το 2008. Πλέον διαθέτουμε πάνω από
26.000 κανόνες συνταγογράφησης οι οποίοι αξιοποιούνται στις καινοτόμες υπηρεσίες
υποστήριξης απόφασης του Γαληνού. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το νέο εργαλείο για τη μητρότητα
θα τύχει μεγάλης αποδοχής από την ιατρική και φαρμακευτική κοινότητα, όπως ο έλεγχος
συγχορήγησης πριν από μερικά χρόνια.».



Ο Γαληνός είναι μια αμιγώς ιδιωτική πρωτοβουλία της εταιρείας πληροφορικής Ergobyte που
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στον χώρο της ψηφιακής υγείας από το 2002.

Παραπομπές

■ Ergobyte Πληροφορική Α.Ε., https://www.ergobyte.gr/

■ Γαληνός Οδηγός Φαρμάκων, https://www.galinos.gr/
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