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Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία των ασθενών
με υπνική άπνοια: Διασυνδεδεμένες συσκευές από
τη Vitalaire Hellas για την παρακολούθηση της
θεραπείας
Μία νέα εποχή φέρνει στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς φροντίδας υγείας στο σπίτι η Vitalaire
Hellas, θυγατρική του Ομίλου Air Liquide Hellas, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία της με την ResMed ως
επίσημος διανομέας της στην Ελλάδα. Η ResMed αποτελεί μία παγκοσμίως πρωτοπόρο εταιρία
παροχής διασυνδεδεμένων λύσεων υγείας, που διαθέτει περισσότερες από 6 εκατομμύρια cloud
συσκευές για την καθημερινή απομακρυσμένη παρακολούθηση των ασθενών. Η Vitalaire Hellas θα
διαθέτει στην ελληνική αγορά τις διασυνδεδεμένες συσκευές της ResMed, θέτοντας έτσι τα οφέλη της
ψηφιακής τεχνολογίας στην υπηρεσία της θεραπείας και διαχείρισης ασθενών με υπνική άπνοια,
χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες και άλλες αναπνευστικές παθήσεις.
Χάρη στη συνεργασία αυτή, η Vitalaire Hellas εξελίσσει την προσφορά των προϊόντων και των υπηρεσιών
στην θεραπεία της υπνικής άπνοιας και άλλων αναπνευστικών παθήσεων. Συνδυάζοντας την υιοθέτηση
των ψηφιακών τεχνολογιών με την τεράστια εμπειρία στην φροντίδα υγείας, ανοίγονται νέοι ορίζοντες
στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σε ασθενείς που πάσχουν από υπνική άπνοια.
Ο Pierre Cintrat, διευθυντής Κλάδου Υγείας Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Air Liquide Hellas, δήλωσε: «Η
Vitalaire Hellas βρίσκεται σε ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία της αναφορικά με την εξυπηρέτηση των
αναγκών των ασθενών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και
καινοτόμο ιατρικό εξοπλισμό σε ασθενείς και επαγγελματίες υγείας. Συνδυάζοντας τη συγκεκριμένη
προσφορά με τις διασυνδεδεμένες συσκευές και τους ανθρώπινους πόρους για τη σχετική υποστήριξη,
ενισχύεται η θεραπευτική πορεία των ασθενών».

Ο Κλάδος Healthcare της Air Liquide

Ο Κλάδος Healthcare της Air Liquide παρέχει ιατρικά αέρια, κατ’ οίκον ιατρικές υπηρεσίες, προϊόντα υγιεινής, ιατρικό
εξοπλισμό και εξειδικευμένα συστατικά. Το 2017, εξυπηρέτησε παγκοσμίως πάνω από 15.000 νοσοκομεία και κλινικές, καθώς
και περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια ασθενείς στο χώρο του σπιτιού τους. O Κλάδος Healthcare του Ομίλου, απασχολεί
συνολικά 16.500 εργαζόμενους και το 2017 κατέγραψε έσοδα € 3.401 εκατ.

ΟΚλάδος Φροντίδας Υγείας στο Σπίτι της Air Liquide
Η Air Liquide, ηγέτης στην Ευρώπη στο χώρο της Φροντίδας Υγείας στο Σπίτι, παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες κατόπιν συνταγής
ιατρού, στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο
(ΣΑΥ) και διαβήτη. Οι υπηρεσίες της Φροντίδας Υγείας στο Σπίτι ακολουθούν τη φροντίδα υγείας στο χώρο του νοσοκομείου,
αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών και μειώνοντας τα συνολικά έξοδα περίθαλψης. Το 2017, ο Κλάδος
Φροντίδας Υγείας στο Σπίτι α
 ντιπροσώπευσε το 45% του συνόλου των εσόδων του Κλάδου Healthcare.
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H ResMed

Η ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD), είναι μια παγκοσμίως πρωτοπόρα εταιρία παροχής διασυνδεδεμένων λύσεων υγείας, που
διαθέτει περισσότερες από 6 εκατομμύρια συνδεμένες σε cloud συσκευές, για την καθημερινή απομακρυσμένη παρακολούθηση
των ασθενών, αλλάζοντας τη ζωή τους σε κάθε ανάσα. Οι βραβευμένες συσκευές και λύσεις λογισμικού βοηθούν στη θεραπεία
και διαχείριση της υπνικής άπνοιας, των χρόνιων αποφρακτικών πνευμονοπαθειών και άλλων αναπνευστικών παθήσεων.
Διαθέτει μια ομάδα από 6.000 μέλη, που έχει ως αποστολή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, τη μείωση των
επιπτώσεων των χρόνιων παθήσεων και την εξοικονόμηση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης σε περισσότερες από 120
χώρες.
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Παγκόσμιος ηγέτης στα αέρια, τις τεχνολογίες και υπηρεσίες για τη Βιομηχανία και την Υγεία η Air Liquide είναι παρούσα σε 80
χώρες, αριθμεί 65.000 εργαζόμενους και εξυπηρετεί περισσότερους από 3,5 εκατ. πελάτες και ασθενείς. Το οξυγόνο, το άζωτο και
το υδρογόνο, τα βασικά μικρά μόρια για τη ζωή, την ύλη και την ενέργεια, αποτελούν το επιστημονικό πεδίο της Air Liquide και
βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της από τη στιγμή της ίδρυσής της το 1902.
Η φιλοδοξία της Air Liquide είναι να αποτελεί τον ηγέτη της βιομηχανίας της, εξασφαλίζοντας διαχρονική απόδοση και ενεργώντας
υπεύθυνα. Η επικεντρωμένη στις ανάγκες των πελατών στρατηγική της, αποσκοπεί διαχρονικά στην κερδοφόρο ανάπτυξη. Βασίζεται
στην υψηλή λειτουργική απόδοση, στις ποιοτικές επενδύσεις, στην καινοτομία και στην διαδικτυακή οργάνωση που υιοθετείται από
τον Όμιλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Χάρη στη δέσμευση και την εφευρετικότητα των εργαζομένων του Ομίλου, η Air Liquide μπορεί να
απαντά στις προκλήσεις που προέρχονται από τους τομείς ενέργειας και περιβάλλοντος, υγείας και ψηφιακού μετασχηματισμού, και
να προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους μετόχους της.
Ο κύκλος εργασιών της Air Liquide το 2017 ήταν 20,3 δις ευρώ. Οι λύσεις που προτείνει για την προστασία της ζωής και του
περιβάλλοντος αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% των πωλήσεών της. Η Air Liquide είναι μέλος του χρηματιστηρίου του
Παρισιού (Α θέση) και η μετοχή της συμμετέχει στους δείκτες CAC 40, EURO STOXX 50 και FTSE4Good.
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