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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Η εταιρία VIDAVO AE πα-
ρουσίασε στα πλαίσια του 

1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
«Ψυχική Υγεία & Τηλεματικές 
Εφαρμογές», που διεξήχθη 
στις 17 Μαΐου 2009 στην 
Αθήνα στο ξενοδοχείο Athens 
E lect ra  Pa lace,  σύστημα 
τηλεψυχιατρικής (vidaψ), το 
οποίο αξιοποιήθηκε από το 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Χανίων 
κατά την αποασυλοποίηση 
ψυχικά νοσούντων. 

Πρόκειται για μια διαδικτυακή ε-
φαρμογή (web based) ηλεκτρονι-
κού ψυχιατρικού φακέλου, με πα-
ράλληλη μετάδοση δεδομένων, 
εικόνας και ήχου μεταξύ του κΨΥ 
Χανίων και των κέντρων Υγείας 
κανδάνου σε πρώτη φάση και στη 
συνέχεια κισσάμου και Βάμου. 

για κάθε ασθενή τηρείται ψυχι-
ατρικός φάκελος, που ενδεικτικά 
περιλαμβάνει δημογραφικά στοι-
χεία, ατομικό & οικογενειακό ιστο-
ρικό, διάγνωση τρέχουσας νόσου 
βάσει κωδικοποίησης DSM -IV-TR, 
παρούσα ψυχική κατάσταση, φαρ-
μακευτική ψυχιατρική αγωγή σύμ-
φωνα με τον Ε.Ο.Φ. κ.α. Η εφαρ-
μογή vidaψ παρέχει τη δυνατότη-
τα σύνδεσης με άλλες συναφείς υ-

πάρχουσες εφαρμογές, οι οποίες 
μπορούν να δρουν συμπληρωματι-
κά, όπως Πληροφορικά Συστήματα 
Νοσοκομείων, Ηλεκτρονικός 
Φάκελος ασθενούς, Έξυπνη κάρτα 
Υγείας.

Σύμφωνα με το σενάριο λειτουρ-
γίας το προσωπικό (ιατρικό, πα-
ραϊατρικό, κοινωνικοί λειτουργοί 
κ.λπ.) στο απομακρυσμένο ση-
μείο εισάγει και διαχειρίζεται μέ-
σω εξουσιοδοτημένης πρόσβα-
σης στο σύστημα τα στοιχεία των 
ασθενών, εκδίδοντας και αιτήματα 
τηλεσυνεδριών. Ο ειδικός ιατρός 
αποδέχεται ή απορρίπτει το αίτημα 
για τη διεξαγωγή τηλεσυνεδρίας. 
κατά τη διεξαγωγή της τηλεσυνε-
δρίας και πάλι μέσω εξουσιοδοτη-
μένης πρόσβασης ο ιατρός συμπλη-
ρώνει/ τροποποιεί τα στοιχεία του 
ιστορικού του ασθενούς, προσθέ-
τοντας διάγνωση και φαρμακευτική 
αγωγή, αν είναι απαραίτητο.

Στα πλαίσια της πιλοτικής λειτουρ-
γίας υποστηρίχθηκε η οργάνωση 
και διαχείριση τηλεσυνεδριών και 
τηλεγνωματεύσεων ενώ παράλ-
ληλα εκπονήθηκε οικονομική α-
ξιολόγηση καταδεικνύοντας ότι το 
κόστος εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας νέων μονάδων παροχής υπη-

ρεσιών ψυχικής υγείας με τη χρή-
ση μεθόδων τηλεϊατρικής είναι μι-
κρότερο από το κόστος εγκατάστα-
σης και λειτουργίας κινητής μονά-
δας (ψυχικής) υγείας για το σύστη-
μα Δημόσιας Υγείας.

Το σχεδιάγραμμα 1 αποτυπώνει 
τη λειτουργία του συστήματος

Το  σ υ ν έ δ ρ ι ο  δ ι ο ργ ά ν ω -
σε η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙκΗ ΕΤαΙρΙα 
ΨΥΧΟλΟγΙκΗΣ ΠαρΕΜΒαΣΗΣ 
«ΠρΟΣαρΜΟγΗ» με την ευκαι-
ρία της «Παγκόσμιας Ημέρας 
Τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας 
της Πληροφορίας».

Παρουσίαση συστήματος Τηλεψυχιατρικής 
στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο

      Ψυχική Υγεία& Τηλεματικές Εφαρμογές

για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε: 
κα Βιβή κατσούλη, τηλ. 2311999954, 
κιν. 6944052643, e-mail: marketing@vidavo.gr 




