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Οι υπηρεσίες Dr. Button

Με γνώμονα την ανάγκη για πιο αποτελεσματικές 
παροχές υγείας, η Dr. Button συνδυάζει 
εξειδικευμένες γνώσεις επιστημόνων από το χώρο 
της υγείας με σύγχρονες τεχνολογίες, παρέχοντας 
λύσεις που φέρνουν την ψηφιακή τηλεϊατρική 
παρακολούθηση στην καθημερινή ζωή.

Τηλεσυνεδρίες

Προσωπικός 
Ιατρικός Φάκελος

Έλεγχος 
Συμπτωμάτων
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Τηλεϊατρική και κορονοϊός 

Η τηλεϊατρική μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της διασποράς.

✔ Η υπηρεσία Τηλεσυνεδρίας μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση στη φροντίδα, να επιταχύνει τη διάγνωση και τη 
θεραπεία και να περιορίσει τον κίνδυνο της εξάπλωσης του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο.

✔ Η τηλεϊατρική επιτρέπει στους πολίτες να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα από το σπίτι τους, μειώνοντας την 
πιθανότητα συμβολής ή / και διάδοσης ασθενειών.

✔ Οι γιατροί μπορούν να εξετάσουν με ασφάλεια περισσότερους ασθενείς, συμβάλλοντας στην άμβλυνση της 
εξάπλωσης της νόσου χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα της φροντίδας.

✔ Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας αποσυμφορούνται ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν πραγματικά επείγοντα 
περιστατικά.



H Dr. Button στη διάθεση της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
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Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

✔ Η Dr. Button παρέχει δωρεάν την πλατφόρμα τηλεσυνεδρίας. 

✔ Μπορούμε να εντάξουμε στο σύστημα τους ιατρούς - μέλη Ιατρικών Συλλόγων και να προχωρήσουμε 

σε άμεση εκπαίδευσή τους στην πλατφόρμα.

✔ Οι πολίτες/ασθενείς θα μπορούν να επικοινωνούν δωρεάν με τους γιατρούς του συστήματος 24/7 μέσω 

βιντεοκλήσης, με ασφάλεια, από οπουδήποτε.

✔ Οι γιατροί θα συντονίζονται κεντρικά ώστε να είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν την κατάλληλη και πιο 

πρόσφατη διαδικασία για τον κορονοϊό.

✔ Τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται κεντρικά ώστε να μπορούν να βγουν χρήσιμα στατιστικά 

συμπεράσματα σχετικά με την εξάπλωση του ιού στον πληθυσμό.
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Οφέλη για τους Ιατρούς της Περιφέρειας

✔ Έμπρακτη συμβολή στην προάσπιση της δημόσιας υγείας 

✔ Προβολή των υπηρεσιών τους στο κοινωνικό σύνολο

✔ Εξυπηρέτηση υπάρχοντων ασθενών από απόσταση

✔ Διεύρυνση του αριθμού των εξυπηρετούμενων ασθενών 

✔ Εξοικείωση με τεχνολογίες φροντίδας υγείας του μέλλοντος
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Εύκολη και γρήγορη ένταξη Ιατρών στο σύστημα

Βήμα 1. Επισκέπτονται τη σελίδα https://pro.drbutton.gr/app 

Βήμα 2. Κατεβάζουν την εφαρμογή στο κινητό τους πατώντας ένα από τα παρακάτω κουμπιά 

ανάλογα με τη συσκευή τους:

Για κινητά Android Για iPhone

Εναλλακτικά, εγγράφονται στην 

υπηρεσία από τον υπολογιστή εδώ 

https://pro.drbutton.gr/register 

Βήμα 3. Δέχονται κλήση από εκπρόσωπο της Dr. Button για οδηγίες και δοκιμαστική κλήση και 

ακολουθεί ενεργοποίηση του προφίλ τους. 

https://pro.drbutton.gr/app
https://pro.drbutton.gr/register


Πώς λειτουργούν οι 
εφαρμογές 
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Τηλεσυνεδρία Dr. Button

Η Dr. Button παρέχει τη δυνατότητα σε ασθενείς να καλούν γιατρούς από 
όπου και αν βρίσκονται, μέσω εφαρμογών, από tablet, smartphone ή 
υπολογιστή. 

Για γιατρούς

● Εύκολη διαδικασία ένταξης
● Ο γιατρός ορίζει πότε είναι 

διαθέσιμος
● Λαμβάνει κλήσεις από τους 

ασθενείς μόνο όταν είναι 
διαθέσιμος

Για ασθενείς

● Γρήγορη και εύκολη εγγραφή
● Ο ασθενής επιλέγει ειδικότητα
● Επιλέγει διαθέσιμο γιατρό από τη 

λίστα 
● Πραγματοποιεί βιντεοκλήση με 

τον γιατρό

✔ Με ασφάλεια και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.



Τηλεσυνεδρία Dr. Button
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http://www.youtube.com/watch?v=sWZXMp_vLW4


Έλεγχος Συμπτωμάτων

✔  Ειδική προσαρμογή για κορονοϊό

✔ O ασθενής καταχωρεί τα συμπτώματά του

✔ Απαντάει σε ερωτήσεις για έλεγχο 
συμπτωμάτων σχετικά με τον ιό

✔ Λαμβάνει καθοδήγηση σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ

www.drbutton.gr
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Ασφάλεια δεδομένων

✔ Διαδικασίες και πρακτικές που καλύπτουν πλήρως τις 
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων (GDPR).

✔ Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται πριν και κατά τη 
διάρκεια της τηλεσυνεδρίας είναι προστατευμένα με 
σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης και προσβάσιμα 
μόνο από από τον ασθενή και τον γιατρό (end to end 
encryption).



Ευχαριστούμε! 



Αθήνα
Ερμού 56, 105 63
Τηλέφωνα: +30 697 011 2048, +30 697 699 0146

Υπεύθυνος: Δημήτρης Μπαλαούρας
email: dimitrios.balaouras@drbutton.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.
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Λάρισα
Βενιζέλου 141, 41 222
Τηλέφωνα: +30 2410 539391, +30 6976 990 146
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