
Διαγωνισμός ανάπτυξης mobile εφαρμογών  

 

Οι κινητές συσκευές (smartphones, tablets, κτλ) αποτελούν το νέο πεδίο έντονης 

ανάπτυξης της πληροφορικής, αφού επιτρέπουν πλέον στην πληροφορία να «ακολουθεί» το 

χρήστη παντού, και όχι το αντίθετο, όπως συνέβαινε με τις σταθερές συσκευές. Η 

τυποποίηση και ενοποίηση του λειτουργικού περιβάλλοντος των κινητών συσκευών, η 

παράλληλη ανάπτυξη τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) για την on-line 

αποθήκευση και διαθεσιμότητα δεδομένων και η ευρεία ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων 

(WiFi, WiMax, κτλ) πρακτικά παντού όπου υπάρχει συγκέντρωση χρηστών, δημιουργεί 

πλέον έναν ενιαίο χώρο αλληλεπίδρασης με την πληροφορία, από πληθώρα συσκευών, 

χωρίς χωρικούς, χρονικούς ή τεχνολογικούς περιορισμούς. Η τάση αυτή που ονομάζεται 

BYOD  / BYOT (Bring your own device / technology), μεταμορφώνει ήδη το τοπίο και 

δημιουργεί νέα πρότυπα ευχρηστίας, προσβασιμότητας και χρησιμοποίησης της 

πληροφορικής. Οι εφαρμογές λογισμικού για κινητές συσκευές (mobile applications, apps) 

ανήκουν σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο κλάδο της βιομηχανίας πληροφορικής και μπορούν 

να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επαγγελματιών υγείας.  

 

Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών σας προσκαλεί να λάβετε μέρος σε διαγωνισμό ανάπτυξης 

mobile εφαρμογών, με θέμα την «προβολή και χρήση των θεραπευτικών 

πρωτοκόλλων συνταγογράφησης φαρμάκων», με ένα πρώτο βραβείο 10.000€ και 

τρεις επαίνους. 

 

Στο διαγωνισμό αυτό, άτομα, εταιρείες ή ομάδες προγραμματιστών, επιστημόνων, χρηστών, 

κτλ προσκαλούνται να επινοήσουν και να δημιουργήσουν εφαρμογές κινητών συσκευών, 

για την καλύτερη προβολή και χρήση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης. 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην τρόπο αναζήτησης της πληροφορίας, αλλά και στην 

οπτικοποίηση της, όπως επίσης και στην ευχρηστία και πληρότητα της εφαρμογής. Η 

εφαρμογή θα λειτουργεί για εκπαιδευτικούς λόγους, αλλά και για την άμεση ενημέρωση 

των γιατρών σε θέματα συνταγογραφικής συμπεριφοράς και ορθολογικής χρήσης 

φαρμάκων βάσει κλινικών δεδομένων (evidence-based practice).  

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αξιοποιήσουν κατά το δυνατό τα υφιστάμενα διεθνή 

πρότυπα ηλεκτρονικής υγείας, με σκοπό την τυποποιημένη πρόσβαση στα δεδομένα, καθώς 

και τη δημιουργία περιβάλλοντος ανοιχτής πρόσβασης στα δεδομένα. Οι διαγωνιζόμενοι 

μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τα πρότυπα αυτά στους συνδέσμους: 

1. FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) Specification 

http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/ 

2. Mobile access to Health Documents (MHD) 

 http://wiki.ihe.net/index.php?title=Mobile_access_to_Health_Documents_(MHD) 

3. Linked Data - Connect Distributed Data across the Web 

http://linkeddata.org/ 
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Θα εξεταστεί η δυνατότητα των προτεινόμενων λύσεων να εντάσσονται ή να υποστηρίζουν 

το ιατρό κατά τη διαδικασία συνταγογράφησης ως εργαλείο προετοιμασίας συνταγών με 

βάση τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης.  

 

Προϋποθέσεις και κανόνες συμμετοχής: 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι. 

 Κάθε ομάδα μπορεί να προτείνει και να σχεδιάσει μέχρι 2 εφαρμογές. 

 Οι εφαρμογές θα πρέπει να λειτουργούν στην ελληνική ή και στην αγγλική γλώσσα. 

 Οι ιδέες σας σχετικά με τις εφαρμογές μπορούν να κατατεθούν μέχρι 

τις 30/06/2015 (αρχείο κειμένου μέχρι 5 σελίδες μέσω email), ενώ οι έτοιμες 

λειτουργικές εφαρμογές μέχρι τις 30/09/2015 (ταχυδρομικώς με ηλεκτρονικό 

μέσο). 

 Μπορείτε να φτιάξετε εφαρμογές για τις mobile πλατφόρμες Android ή iPhone ή 

Windows Phone. 

 Η αξιολόγηση των εφαρμογών θα πραγματοποιηθεί από ειδική Επιτροπή της 

Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. 

 Εκτός του χρηματικού βραβείου, θα δοθούν και τρεις έπαινοι και οι καλύτερες 

εφαρμογές του διαγωνισμού και οι δημιουργοί τους, θα προβληθούν από το site της 

Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών με σημαντική επισκεψιμότητα από μεγάλο μέρος του ιατρικού 

κόσμου της χώρας. 

 

Δείγμα των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο 

http://www.e-healthnet.gr/tps/. Επιπλέον θα διοργανωθεί ενημερωτική 

συνάντηση με όλους τους ενδιαφερόμενους και θα τους παρασχεθεί σχετικό υλικό, 

δοκιμαστικά δεδομένα πρωτοκόλλων και οι προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό 

δηλώστε ενδιαφέρον συμμετοχής (iea@mednet.gr) μέχρι 10/6/2015.    

 

Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το site της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 

http://www.mednet.gr/. Για πιθανές απορίες σχετικά με το διαγωνισμό, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

iea@mednet.gr. 
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