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Αυτοί οι όροι εμφανίζονται μόνο σε συνδέσμους που δείχνουν σε αυτή τη σελίδα: υγειονομικο χαρτη   Έκδοση μόνο κειμένου

 

Η Telenavis ολοκλήρωσε το έργο του Υγειονομικού Χάρτη για το υπουργείο Υγείας

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος παρουσίασε στς 17 Δεκεμβρίου 2008 σε ειδική εκδήλωση,
στο νέο κτήριο του Υπουργείου Υγείας στο Μαρούσι, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία και τον Υγειονομικό Χάρτη της Χώρας.

Ο υγειονομικός χάρτης αποτελεί μια ενοποιημένη  διαδικτυακή εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας.

Αποτελείται από δύο υποεφαρμογές όπως αυτές περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 

•    Εφαρμογή «Οδηγός Υγείας» παρουσίασης όλων των δομών υγείας του ΕΣΥ καθώς και άλλων, υγειονομικού ενδιαφέροντος, οντοτήτων
(ιδιωτικές κλινικές, δομές ΙΚΑ, Φαρμακευτικούς συλλόγους κλπ) πάνω σε δυναμικό χάρτη με δυνατότητες πλοήγησης και δρομολόγησης
από και προς τις δομές.
Παρουσίαση όλων των υπηρεσιών (τακτικά ιατρεία και εργαστήρια) που σχετίζονται με της δομές. (Χρήστες: Ευρύ κοινό)
•    Εφαρμογή Στατιστικών ΕΣΥΕ παρουσίασης στατιστικών στοιχείων , υγειονομικού ενδιαφέροντος,  της ΕΣΥΕ σε θεματικούς χάρτες για
όλη την Ελλάδα σε επίπεδο Δήμου, Νομού, Διοικητικής και Υγειονομικής Περιφέρειας. (Χρήστες: Ερευνητές, Ευρύ κοινό)

Μπορείτε να επισκεφτείτε τον υγειονομικό χάρτη στο σύνδεσμο:

http://www.ygeianet.gov.gr
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Η Telenavis ολοκλήρωσε το έργο του Υγειονομικού Χάρτη για το υπουργείο Υγείας Εκτύπωση E-
mail

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος παρουσίασε στς 17 Δεκεμβρίου 2008
σε ειδική εκδήλωση, στο νέο κτήριο του Υπουργείου Υγείας στο Μαρούσι, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια
Υγεία και τον Υγειονομικό Χάρτη της Χώρας.

Ο υγειονομικός χάρτης αποτελεί μια ενοποιημένη  διαδικτυακή εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας.

Αποτελείται από δύο υποεφαρμογές όπως αυτές περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 

•    Εφαρμογή «Οδηγός Υγείας» παρουσίασης όλων των δομών υγείας του ΕΣΥ καθώς και άλλων, υγειονομικού
ενδιαφέροντος, οντοτήτων (ιδιωτικές κλινικές, δομές ΙΚΑ, Φαρμακευτικούς συλλόγους κλπ) πάνω σε δυναμικό χάρτη
με δυνατότητες πλοήγησης και δρομολόγησης από και προς τις δομές.
Παρουσίαση όλων των υπηρεσιών (τακτικά ιατρεία και εργαστήρια) που σχετίζονται με της δομές. (Χρήστες: Ευρύ
κοινό)
•    Εφαρμογή Στατιστικών ΕΣΥΕ παρουσίασης στατιστικών στοιχείων , υγειονομικού ενδιαφέροντος,  της ΕΣΥΕ σε
θεματικούς χάρτες για όλη την Ελλάδα σε επίπεδο Δήμου, Νομού, Διοικητικής και Υγειονομικής Περιφέρειας.
(Χρήστες: Ερευνητές, Ευρύ κοινό)

Μπορείτε να επισκεφτείτε τον υγειονομικό χάρτη στο σύνδεσμο:

http://www.ygeianet.gov.gr
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