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Ηλεκτρονικός
φαρμακευτικός οδηγός

Με μια ματιά
Η πιο αξιόπιστη και
πλήρης πηγή
ιατροφαρμακευτικής
πληροφόρησης για
τον επαγγελματία
υγείας

Ο ηλεκτρονικός φαρμακευτικός οδηγός Γαληνός παρουσιάζει
πληροφορίες για όλα τα φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής
που κυκλοφορούν στην Ελλάδα καθώς και επιπλέον χρήσιμα
εργαλεία.
Η ομάδα του Γαληνού αποτελείται από ιατρούς, φαρμακοποιούς και
προγραμματιστές οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη συνεχή
ενημέρωση της σελίδας και τον εμπλουτισμό της με νέα στοιχεία.
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο galinos.gr προέρχονται
από το Υπουργείο Υγείας και τις φαρμακευτικές εταιρείες ανά την
Ελλάδα.
Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών του galinos.gr
προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους επισκέπτες. Γι' αυτόν τον λόγο
η ιστοσελίδα έχει κερδίσει την προτίμηση των χρηστών του
διαδικτύου. Η δημοφιλία της, μάλιστα, αυξάνεται συνεχώς
φτάνοντας τις 25.000 επισκέψεις ημερησίως.

Πληροφόρηση

Ιατροί, φαρμακοποιοί,
νοσηλευτές και λοιποί
επαγγελματίες υγείας
επιλέγουν το galinos.gr
για την ενημέρωσή τους.

Η πληροφορίες που μπορεί να λάβει κανείς από το galinos.gr
αφορούν φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, σκευάσματα και
δραστικές ουσίες. Ο επισκέπτης μπορεί να εντοπίσει ένα σκεύασμα
απλώς σκανάροντας τον γραμμοκωδικό του (barcode).
Στον Γαληνό παρουσιάζονται επίσης ιατρικές και φαρμακευτικές
κωδικοποιήσεις όπως η ICD10, η ICPC2 και η ATC. Τέλος, κάθε
φαρμακευτική εταιρεία (ελληνική και ξένη) η οποία διακινεί
φάρμακα στην Ελλάδα διαθέτει τη δική της σελίδα στο galinos.gr.

Εργαλεία
Στατιστικά
1.500.000 προβολές
σελίδων/μήνα
370.000 μοναδικοί
επισκέπτες/μήνα
Μέση διάρκεια παραμονής στη
σελίδα: 3' και 10"

Το galinos.gr προφέρει επιπλέον χρήσιμα εργαλεία για τον
επαγγελματία υγείας. Ένα από αυτά είναι ο έλεγχος
συγχορήγησης ο οποίος εντοπίζει αντενδείξεις και πιθανές
αλληλεπιδράσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από την
παράλληλη χρήση δύο ή περισσότερων φαρμάκων.
Μέσω της ιστοσελίδας μπορεί κανείς επίσης να αντλήσει τα
αναλυτικά φύλλα οδηγιών των φαρμάκων (SPC). Τα έντυπα αυτά
παρουσιάζονται κωδικοποιημένα ενός του galinos.gr αλλά δίνεται
και δυνατότητα λήψης τους σε μορφή pdf.
Τέλος, το λεξικό ιατρικής ορολογίας περιέχει 70.000 λήμματα τα
οποία αφορούν όλο το φάσμα των επιστημών Υγείας.

www.galinos.gr

Φάρμακα & Συμπληρώματα
Για τα φάρμακα και τα σκευάσματά τους παρουσιάζονται οι
εξής πληροφορίες: τρόπος διάθεσης, κάτοχος της άδειας
κυκλοφορίας, δραστική ουσία, φαρμακοτεχνική μορφή,
οδός χορήγησης, συσκευασία, συγκέντρωση, barcode,
κωδικός ΕΟΦ, νοσοκομειακή, χονδρική και λιανική τιμή,
έκδοχα και φύλλο οδηγιών (SPC).
Για τα συμπληρώματα διατροφής παρέχονται οι παρακάτω
πληροφορίες: δραστικές ουσίες, φαρμακοτεχνική μορφή,
οδός χορήγησης, συσκευασία, συγκέντρωση, υπεύθυνος
κυκλοφορίας, barcode και έκδοχα.
Στα φάρμακα και τα συμπληρώματα διατροφής
παρουσιάζεται επίσης και φωτογραφία της συσκευασίας.

Κωδικοποιήσεις
Στο galinos.gr μπορείς κανείς να βρει τις εξής
κωδικοποιήσεις:
ICD10: Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση των Νόσων και
των Σχετικών Προβλημάτων Υγείας
ATC: Ανατομικό, Θεραπευτικό, και Χημικό σύστημα
ταξινόμησης
ICPC2: Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης Συμπτωμάτων
και Διαγνώσεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Εθνικό συνταγολόγιο

Έλεγχος συγχορήγησης
Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του ασθενούς (φύλο, ηλικία,
κατάσταση υγείας), τις διαγνώσεις που του έχουν γίνει και
τη φαρμακευτική αγωγή που πρόκειται να λάβει και το
σύστημα εντοπίζει αντενδείξεις και αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των φαρμάκων, εφόσον υπάρχουν. Το εργαλείο
αυτό βοηθά ιδιαίτερα στην πρόληψη λαθών που
προκαλούνται από τη συνταγογράφηση φαρμάκων τα οποία
δεν πρέπει να χορηγούνται παράλληλα.

Δραστικές ουσίες
Με την πρόοδο της τεχνολογίας νέες δραστικές ουσίες
ανακαλύπτονται συνεχώς και παράγονται όλο και πιο
εξελιγμένα φάρμακα. Η ομάδα του Γαληνού ενημερώνει
διαρκώς την ιστοσελίδα με ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί.
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο galinos.gr σχετικά
με τις δραστικές ουσίες είναι οι εξής: ταξινόμηση κατά
ATC, σχετικά κεφάλαια ΕΟΦ, απεικόνιση μορίου, ενδείξεις,
αντενδείξεις, αλληλεπιδράσεις και σχετικά SPC. Επιπλέον,
στη σελίδα μιας δραστικής ουσίας μπορεί κανείς να βρει όλα
τα σκευάσματα που την περιέχουν είτε κατά
αποκλειστικότητα, είτε σε συνδυασμό με άλλες ουσίες.
Το σημαντικότερο εργαλείο το οποίο αφορά τις δραστικές
ουσίες είναι η ομαδοποίησή τους ανά νόσο ICD10. Ο
ιατρός μπορεί να εντοπίσει τον κωδικό ICD10 ο οποίος
αντιστοιχεί στη διάγνωση που πραγματοποίησε και να
εμφανίσει όλες τις δραστικές ουσίες που έχουν τη
συγκεκριμένη ένδειξη. Το εργαλείο αυτό βοηθά ιδιαίτερα
τον επαγγελματία υγείας στη λήψη της καλύτερης δυνατής
απόφασης.
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