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Η startup εταιρεία ψηφιακής υγείας DOCANDU συνεργάζεται με τους Έλληνες 
Προσκόπους, την μεγαλύτερη Κίνηση για νέους στην Ελλάδα και στο πλαίσιο 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η εταιρεία προσφέρει δωρεάν την 
πλατφόρμα αυτοελέγχου για τον κορωνοϊού. 
Μέσω της πλατφόρμας της DOCANDU, οι επισκέπτες του επίσημου site των 
Προσκόπων (www.gineproskopos.gr), μέσα από μία σειρά απλών βημάτων, 
θα μπορούν να κάνουν τον δικό τους αυτοέλεγχο, μέσω του οποίου θα 
μπορούν να διαπιστώσουν τις πιθανότητες να νοσούν από τον COVID-19 και 
στην συνέχεια αν επιθυμούν να μιλήσουν με κάποιον ιατρό της DOCANDU. 
Για την ανάπτυξη της εφαρμογής, η DOCANDU, έχει βασιστεί σε 
επιστημονικές δημοσιεύσεις των μεγαλύτερων περιοδικών του κόσμου 
(NEJM, BJM, JAMA, LANCET κ.α.) και στις διεθνείς και 
εθνικές οδηγίες CDC, WHO και ΕΟΔΥ. Η επιστημονική ομάδα 
της DOCANDU που αποτελείται από ιατρούς και αναλυτές στην Ελλάδα, 
Αγγλία και Γερμανία, αλλά και μέλη του Imperial Consulting Group του 
Πανεπιστημίου Imperial College London, έχει ενσωματώσει την σύγχρονη 
ιατρική γνώση γύρω από τον κορωνοϊό σε αυτή την εφαρμογή. Η εφαρμογή 
είναι προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα και ανανεώνεται όσο αλλάζουν 
οι πληροφορίες που έχουμε για τον ιό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
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Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα 
 
Οι επισκέπτες του site καλούνται να απαντήσουν σε μία σειρά ερωτήσεων, και 
μέσω αυτών ιχνηλατούνται τα συμπτώματα, το ιστορικό και οι κοινωνικές - 
επαγγελματικές επαφές που έχει ο πολίτης. Στην συνέχεια μπορεί να 
διαπιστώσει εάν είναι πιθανό να έχει προσβληθεί από τον κορωνοϊό, καθώς 
και αν ανήκει στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες και δεν το γνωρίζει. Μέσα από 
την απάντηση που θα λάβει από την πλατφόρμα, οδηγείται σε επόμενα 
βήματα,όπου λαμβάνει συμβουλές από επίσημους κρατικούς φορείς ή 
συστήνεται επικοινωνία με το θεράποντα ιατρό ή ιατρό του τηλεφωνικού 
κέντρου της DOCANDU. Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες έρχονται σε επαφή με 
τον γιατρό αν το χρειάζονται αλλά ταυτόχρονα αποφορτίζονται τα νοσοκομεία 
και περιορίζονται οι μετακινήσεις των πολιτών,κάνοντας πράξη το «Μένουμε 
Σπίτι». 

 
Τι είναι η Docandu 

 
Η docandu (www.docandu.com) είναι μια start-up εταιρεία με έδρα το Λονδίνο 
και ασχολείται αποκλειστικά στον χώρο της ψηφιακής υγείας. Το όραμα της 
εταιρείας είναι να προσφέρει στους πολίτες καλύτερες υπηρεσίες υγείας 
χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και υπηρεσίες. Η εταιρεία ιδρύθηκε 
τον Μάρτιο του 2017 από τους Δρ. Πέτρο Πανδή, διδάκτωρ μηχανικό 
βιοτεχνολογίας και ψηφιακής καινοτομίας του Imperial College London, και 
τον Ιωάννη Γεωργόπουλο, παιδοχειρουργό με κλινικό και ακαδημαϊκό έργο 
και ενασχόληση με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην ιατρική πράξη. 
Το docanduapp προσφέρει στους πολίτες την δυνατότητα ψηφιοποίησης όλου 
του ιατρικού τους ιστορικού και την άμεση επικοινωνία με τον ιατρό της 
προτίμησής τους. Με προσωποποιημένες συμβουλές για έλεγχο 
συμπτωμάτων και επιλογή αυτόματης μετάφρασης όλων των ιατρικών 
δεδομένων, η docandu είναι ιδανική για όλους εμάς και ειδικά για αυτούς που 
ταξιδεύουν συχνά ή μένουν στο εξωτερικό και θέλουν να είναι πάντοτε κοντά 
στον γιατρό τους! 
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