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myPAS-Σύστημα Διαχείρισης Ασθενών 

 

Το myPAS είναι το πιο σύγχρονο, προηγμένο και ευέλικτο σύστημα διαχείρισης ραντεβού 

και έκδοσης αποδείξεων το οποίο είναι διασυνδεδεμένο με τo myDATA του ΑΑΔΕ και 

είναι πλήρως εναρμονισμένο με το GDPR. 

 

Με το myPAS μπορείτε να αυτοματοποιήσετε πλήρως τη διαχείριση των ραντεβού σας 

και την έκδοση αποδείξεων καθώς και να προγραμματίζετε και να πραγματοποιείτε 

ασφαλείς βιντεοκλήσεις μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας τηλεϊατρικής, Doctor 

Anywhere. 

 

Είναι ειδικά σχεδιασμένο από γιατρούς του Βρετανικού NHS και της Ελλάδας για να 

καλύψει τις ανάγκες όλων των επαγγελματιών υγείας τόσο στην Ελλάδα και Κύπρο, όσο 

και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Οφέλη myPAS 

 

Οργάνωση και Διαχείριση με ένα Κλικ από Παντού 

Οι εργασίες, τα ραντεβού και όλα τα αρχεία σας προσβάσιμα και διαχειρίσιμα οπού και 

αν βρίσκεστε. Ο απολυτός έλεγχος της επιχείρησης σας εύκολα, γρήγορα και με 

ασφάλεια. 

 

Πλήρης Αυτοματοποίηση των Ραντεβού σας 

Επιλέγετε εσείς αν οι ασθενείς σας θα έχουν τη δυνατότητα να  προγραμματίζουν και να 

ακυρώνουν τα ραντεβού τους οι ίδιοι on line ακόμη και εάν δεν διαθέτετε website ή η 

γραμματέας σας θα έχει τον πλήρη έλεγχο των ραντεβού σας. 

 

Άμεση Τιμολόγηση και Διασύνδεση με το myData 

Το myPAS θα αναλάβει την έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων αυτόματα από παντού 



για εσάς και είναι διασυνδεδεμένο με το myData.  

 

Δυνατότητα βιντεοκλήσεων  

Το myPAs σας παρέχει τη δυνατότητα να προγραμματίσετε και να πραγματοποιήσετε 

ασφαλείς βιντεοκλήσεις μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεϊατρικής, Doctor Anywhere, 

χωρίς επιπλέον κόστος. 

  

Χωρίς επιπρόσθετο κόστος τεχνικής υποστήριξης 

Το myPAS παρέχεται ως Cloud λύση. Εσείς ασχολείστε αποκλείστηκα με τους ασθενείς 

σας. 

 

Αυξημένη Ασφάλεια 

Στην MDIT η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι η προτεραιότητα μας για αυτό το λόγο 

εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους κωδικοποίησης και ασφάλειας των Server. Το 

myPAS είναι πλήρως συμβατό με το GDPR. 

 

Δυνατότητα Online Πληρωμών 

Το myPAS μπορεί́́́ σας δίνει την δυνατότητα Online πληρωμών κατά την διαδικασία 

κλεισίματος ραντεβού. 

 

Υπενθύμιση Ραντεβού 

Το myPAS στέλνει επιβεβαίωση και υπενθύμιση του ραντεβού αυτόματα μέσω email και 

SMS στον ασθενή μειώνοντας τη μη προσέλευσή στα ραντεβού. 

 

Πρόσβαση από όλες τις συσκευές, διαθέσιμο 24/7 

 

Υποστήριξη 24/7 

Η εξιδεικευμένη ομάδα τεχνικών της MDIT παρέχει υποστήριξη 24/7 μέσω τηλεφώνου, 

email ή μέσω του Service Desk Portal χωρίς επιπλέον χρέωση. 

 

Δυναμικές Αναλύσεις 

Δημιουργία αναλύσεων και στατιστικών στοιχείων. 

 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα 

 

Δυναμικός έλεγχος της βάσης δεδομένών 

Δυναμικός έλεγχος της βάσης δεδομένών με τον ΑΜΚΑ, τηλέφωνο ή email για αποφυγή 

διπλοεγγραφής 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε στο site μας www.mdit.gr/mypas  

 

https://crm.mdit.gr/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=c53508cf-8565-c0e7-e7f4-619224daf164&identifier=f12051c6-ef8a-379c-7a4b-619e21a5fcea


Κλείστε σήμερα μια δωρεάν Online παρουσίαση του myPAS εδώ  
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