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Θέμα: «Διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας για τη Λειτουργία του happi.gr – happi.doctor»
Σχετ: “Συνημμένο αρχείο με τίτλο: Τι είναι το happi doctor”
Σχετ: “Συνημμένο αρχείο με τίτλο: Πληροφορίες για το happi patient”

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω αναφορικά με την εφαρμογή happi.gr που
αποτελεί μια καινοτόμο υπηρεσία της start up εταιρείας UNIMED A.E. σχεδιασμένη για την
εξυπηρέτηση των ιατρών και των ασθενών καλύπτοντας όλο το κύκλο εύρεσης ιατρικών
υπηρεσιών, σε δίκαιους όρους και σεβασμό προς όλα τα μέρη.
Οι ιατροί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή happi doctor μπορούν πλέον να αποστέλλουν
ηλεκτρονικά αιτήματα πληρωμής προς τους ασθενείς και να αμείβονται για άυλα παραπεμπτικά,
επαναλαμβανόμενες συνταγές και όλες τις ιατρικές πράξεις σε 1’ λεπτό, έχοντας πρόσβαση είτε
από τον υπολογιστή είτε από το κινητό τους σε οποιαδήποτε τοποθεσία κι αν βρίσκονται. Οι ιατροί
θα προβάλλονται στους ασθενείς που χρησιμοποιούν το happi patient και θα έχουν την ικανότητα
επικοινωνίας με τους ασθενείς. Μέσα από τον λογαριασμό τους έχουν την δυνατότητα ακόμα, να
ενημερώνονται για το στάδιο που βρίσκεται το αίτημά τους και την διεκπεραίωση της συναλλαγής
τους από τον ασθενή συγκεντρωμένα όλα σε ένα μέρος. Επιπρόσθετα μπορούν να βλέπουν
συγκεντρωτικά τα στατιστικά δεδομένα του λογαριασμού τους. Επίσης, έχουν την δυνατότητα να
ενεργοποιήσουν την αυτόματη έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών αποδείξεων και την άμεση
διασύνδεσή τους στο myData της ΑΑΔΕ χωρίς κανένα έξτρα κόστος. Κατά τη πληρωμή
επιβαρύνεται μόνο ο ασθενής με μια μικρή προμήθεια, χαμηλότερη από το αν έκανε έμβασμα
από λογαριασμό διαφορετικής τράπεζας.

Αίτημα πληρωμής μπορεί να γίνει από 1 ευρώ και πάνω με την ίδια προμήθεια για 5.00-9.99.
Οι ασθενείς χρησιμοποιώντας την εφαρμογή happi patient (που θα τους παρέχεται δωρεάν)
μπορούν να επιλέξουν γιατρούς προκειμένου να τους συνταγογραφήσουν φάρμακα,
παραπεμπτικά και να τους παρέχουν άλλες απομακρυσμένες ή δια ζώσης ιατρικές υπηρεσίες για
τους ίδιους και την οικογένειά
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τους. Ακόμα έχουν την δυνατότητα αφού προσθέσουν τα φάρμακά τους στο ημερολόγιο της
εφαρμογής, να λαμβάνουν υπενθύμιση για την ώρα και την δοσολογία των φαρμάκων τους.
Ουσιαστικά, το happi doctor πρόκειται για ένα γρήγορο, εύχρηστο και ασφαλές σύστημα
πληρωμών μόνο για ιατρούς, GDPR compliant που συμβάλλει στη προβολή του ιατρού και στην
εύρεση νέων πελατών και παρέχει ένα εναλλακτικό τρόπο πληρωμής από τους ασθενείς προς
τους γιατρούς. Οι ιατροί που εγγράφονται στο happi doctor μπορούν πλέον να δέχονται πληρωμές
για άυλα παραπεμπτικά και επαναλαμβανόμενες άυλες συνταγές σε 1’ λεπτό μέσω της
εφαρμογής χωρίς καμία χρέωση, λύνοντας στη πράξη το πρόβλημα μη αποζημίωσης της ιατρικής
υπηρεσίας λόγω της άυλης συνταγογράφησης.
Οι εγγεγραμμένοι ιατροί που χρησιμοποιούν ήδη την εν λόγω εφαρμογή μας, εξοικονομούν χρόνο
στο ιατρείο για περισσότερες δια ζώσης ιατρικές πράξεις και λιγότερο χρόνο για την δια ζώσης
συνταγογράφηση καθώς στα κενά που μπορεί να προκύπτουν στο ιατρείο στέλνουν αιτήματα
πληρωμής και αφού εξοφληθούν, αποστέλλουν μέσω άυλης συνταγογράφησης την συνταγή ή το
παραπεμπτικό. Ταυτόχρονα και ο ασθενής εξυπηρετείται καθώς ειδικά για την επαναλαμβανόμενη
συνταγογράφηση δεν χρειάζεται να μετακινηθεί. Ακόμα, το happi δε περιλαμβάνει κάποια
συνδρομή ή κόστος συντήρησης ή προμήθεια για το γιατρό, σε σχέση με συμβατικά μέσα
πληρωμών. Παρά μόνο μια μικρή προμήθεια που επιβαρύνει τον ασθενή, αλλά πολύ χαμηλότερη
σε σχέση με κάποιο τραπεζικό έμβασμα.
Εν κατακλείδι, το happi doctor δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ ιατρού και ασθενή με
σκοπό την εξόφληση και έκδοση της αναγκαίας για τον ασθενή ιατρικής συνταγής ή
παραπεμπτικών εξέτασης χωρίς να χρειάζεται η δια ζώσης επίσκεψη για την εξόφληση μίας
επαναλαμβανόμενης άυλης συνταγής ή παραπεμπτικού.
Η χρήση της εφαρμογής είναι πολύ απλή. Ο ιατρός εγγράφεται στην πλατφόρμα εντελώς δωρεάν.
Για την εγγραφή του, ο ιατρός δηλώνει όνομα, επώνυμο, ειδικότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, email, κινητό
τηλέφωνο, ΗΔΙΚΑ username, ΚΑΔ και ταυτότητα, για λόγους ταυτοποίησης, IBAN τραπεζικού
ιδρύματος για την κατάθεση των χρημάτων εντός μίας ημέρας από την εξόφληση από τον ασθενή.
Και προαιρετικά ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, ΑΑΔΕ userid (εάν θέλει αυτόματη έκδοση
παραστατικού και καταχώρησή του στο Mydata - https://www.aade.gr/mydata).
Όσον αφορά στον τρόπο πληρωμής της παρεχόμενης από τον ιατρό υπηρεσίας, ο εγγεγραμμένος
ιατρός μέσω της πλατφόρμας αιτείται στον ασθενή την ιατρική του αμοιβή και του την αποστέλλει
απευθείας.
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας, η ομάδα μας παραμένει στη διάθεση σας για περισσότερες
πληροφορίες και διευκρινήσεις.
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