
Η WINGS ICT Solutions δημιούργησε την MigraineNet, μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου 

για όσους πάσχουν από ημικρανίες. Η MigraineNet διευκολύνει την επικοινωνία 

του ασθενή με τον γιατρό για την παροχή εξατομικευμένης θεραπείας, 

αποτελώντας έτσι ένα χρήσιμο εργαλείο για την διαχείριση των ημικρανικών επεισοδίων. 

Ημερολόγιο χρήστη 
Πιθανότητα εμφάνισης ημικρανίας

Το ημερολόγιο χρήστη παρέχει 
τη δυνατότητα στο γιατρό και τον 
ασθενή να βλέπουν τη συνολική 

εικόνα των περιστατικών. 
Επιλέγοντας μια συγκεκριμένη 

ημέρα στο ημερολόγιο 
πρόβλεψης, εμφανίζεται η 

πιθανότητα εμφάνισης ημικρανίας 
στις επόμενες μέρες.

Στενή συνεργασία 
γιατρού-ασθενούς

Ο γιατρός μπορεί να έχει 
πλήρη εικόνα για την εξέλιξη 

της υγείας του ασθενούς. 
Λαμβάνει συγκεντρωτικά 
στατιστικά στοιχεία για την 
φύση των επεισοδίων, τη 

συχνότητα εμφάνισής τους και 
την κατανομή τους μέσα στην 

εβδομάδα.

Γρήγορη και εύκολη καταγραφή 
ημικρανικών επεισοδίων

Η MigraineNet παρέχει τη 
δυνατότητα εύκολης και άμεσης 

καταγραφής των περιστατικών της 
ημικρανίας με τη συμπλήρωση 

απλών ερωτηματολογίων 
και τη βοήθεια εικόνων. 

Κάθε περιστατικό ημικρανίας 
εμφανίζεται με τα χαρακτηριστικά 

του και τις πιθανές αιτίες.



Η WINGS ICT Solutions είναι μια εταιρεία καινοτόμων τεχνολογιών που παρέχει ολοκλη-
ρωμένες λύσεις ΙοΤ για διάφορους τομείς (Έξυπνες Πόλεις, Ηλεκτρονική Υγεία, Υπηρεσίες 
Κοινής Ωφέλειας, κ.α.), μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, Big Data, προηγμένης ασύρματης 
δικτύωσης και τεχνολογιών ασφάλειας.

ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ
Περιβαλλοντικές, διατροφικές και ιατρικές πληροφορίες
παράγοντες της καθημερινότητας του χρήστη και λοιπά στοιχεία ημικρανίας

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Φυσική κατάσταση, διατροφικές συνήθειες, περιβαλλοντικοί και φαρμακευτικοί 
παράγοντες

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Περιγραφή συμπτωμάτων και ενέργειες ανακούφισης του πόνου

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΣ
Εμφάνιση 3 πιθανών αιτιών ημικρανίας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
Εμφάνιση έντασης πόνου και πιθανότητας ημικρανίας 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
•	Μέση	διάρκεια	περιστατικού,	πλήθος	περιστατικών,	κατανομή	περιστατικών 

σε ώρες της ημέρας, ημέρες της εβδομάδας και ώρες εργασίας.
•	Μέση	ένταση	πόνου	και	ενέργειες	ανακούφισης,
•	Διάρκεια	ύπνου	με	ή	χωρίς	ημικρανία	και	ποιότητα	ύπνου

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Εμφάνιση κοντινών φαρμακείων στο χάρτη

ΑΡΘΡΑ
Εμφάνιση άρθρων σχετικά με το πρόβλημα ημικρανιών

Ελληνικά και Αγγλικά
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