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Ψηφιακή ιατρική συμβουλευτική για την COVID-19  

Από την Dr. Button με τη στήριξη της Generali 

 

 
Τη στήριξή της στην καινοτόμο ψηφιακή εφαρμογή τηλεϊατρικής Dr. Button, προσφέρει η 
Generali με στόχο τη διασφάλιση της απομακρυσμένης ιατρικής υποστήριξης, σε όσο το 
δυνατόν περισσότερους πολίτες, κατά την περίοδο της πανδημίας. H πρωτοβουλία της 
χορηγίας εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών εταιρικής υπευθυνότητας, που υλοποιεί η 
Generali, ενόψει της πανδημίας Covid-19, 

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα τηλεσυνεδρίας με 
εθελοντές γιατρούς για την παροχή ιατρικής συμβουλευτικής, σχετικά με την Covid-19. Ο 
ασθενής, έχει τη δυνατότητα  να καλεί τον γιατρό της επιλογής του από όπου και αν 
βρίσκεται, όποτε προκύψει ανάγκη,  μέσω tablet, smartphone (iOS και Android) ή 
υπολογιστή, εξασφαλίζοντας αμεσότητα, ασφάλεια και ευκολία.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Dr. Button, παρέχει, εν μέσω πανδημίας, δωρεάν τις υπηρεσίες 
τηλεϊατρικής, σε συνεργασία με Περιφέρειες και Ιατρικούς Συλλόγους από όλη την Ελλάδα, 
καθώς και με ιατρούς που εθελοντικά συμμετέχουν στο εγχείρημα. Η πρωτοβουλία αυτή 
έχει βρει εξαιρετική ανταπόκριση από τους πολίτες που την χρησιμοποιούν αλλά και την 
ιατρική κοινότητα, καθώς 500 γιατροί έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα, παρέχοντας τις 
υπηρεσίες τους εθελοντικά.  

«Στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν σπίτι και να 
εκμεταλλευτούν τις νέες τεχνολογίες τηλεϊατρικής. Η πρωτοβουλία για την παροχή δωρεάν 
υπηρεσιών τηλεϊατρικής έχει αγκαλιαστεί θερμά από Περιφέρειες, Ιατρικούς Συλλόγους και 
εθελοντές ιατρούς, καθώς και χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα. Είμαστε ιδιαίτερα 
χαρούμενοι που μπορούμε να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα με τη στήριξη της 
Generali», τονίζει η κα Λουκία Τσαγκλή, Product Marketing Manager, Dr. Button. 

Η Generali έχοντας αναγνωρίσει τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία και 
στον τομέα της υγείας και των υπηρεσιών, επέλεξε να αγκαλιάσει την παραπάνω 
προσπάθεια, που ειδικά την περίοδο της πανδημίας αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα χρήσιμη. 
Όπως σημειώνει η Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας κα Μαρία Λαμπροπούλου: 
«Έχοντας εντάξει την ψηφιακή τεχνολογία στο στρατηγικό μας πλάνο και με την πεποίθηση 
ότι μπορεί να προσφέρει διευρυμένες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας, γινόμαστε κι εμείς 
μέρος μίας αλυσίδας αλληλοϋποστήριξης και βοήθειας στη μάχη κατά των επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID- 19. Στόχος μας να συμβάλλουμε ώστε υπηρεσίες, που παρέχουν 
αίσθημα ασφάλειας αλλά και την απαραίτητη επιστημονική καθοδήγηση στους πολίτες, να 
συνεχίσουν να είναι προσβάσιμες σε όσο το δυνατόν περισσότερους συνανθρώπους μας».  

Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή τηλεϊατρικής Dr. Button, την οποία στηρίζει 
η Generali θα βρείτε εδώ: https://lp.drbutton.gr/el/generali/  

Λίγα λόγια για την Dr. Button 

Η Dr. Button, είναι μια ελληνογαλλική startup, με όραμα την παροχή αποτελεσματικών 
υπηρεσιών υγείας για όλους, μέσω της τεχνολογίας. Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της 
υγείας και άρτιο τεχνολογικό υπόβαθρο στη σχεδίαση & ανάπτυξη λογισμικού, η Dr. 
Button αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις με εφαρμογές υψηλής ποιότητας, εστιάζοντας στην 
ασφάλεια και στη χρηστικότητα. Με επίκεντρο τον ασθενή και εστιάζοντας στην απόδοση 
αξίας, κάνει το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης πραγματικότητα, σήμερα. Οι 
εφαρμογές τηλεϊατρικής Dr. Button έχουν στόχο να κάνουν τις υπηρεσίες υγείας 
διαθέσιμες σε όλους, οποτεδήποτε, από οπουδήποτε. 
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Ο ΌΜΙΛΟΣ GENERALI 
Η Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς ασφαλίσεων και διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων. Ιδρύθηκε το 183, έχει παρουσία σε 50 χώρες και συνολικά ασφάλιστρα που 

ξεπέρασαν τα 69,7 δις ευρώ, το 2019. Με 72.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο, και 61 εκατομμύρια 

πελάτες, ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στη Δυτική Ευρώπη και μια ολοένα και πιο σημαντική παρουσία 

στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας. Φιλοδοξία της Generali είναι να 

αποτελεί τον Δια Βίου Εταίρο- Lifetime Partner των πελατών, προσφέροντας καινοτόμες και 

εξατομικευμένες λύσεις. 

 

  


