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1Εισαγωγή

Καλώς Ήρθατε

Το Visiond© MediCal αποτελεί το πρετο ολοκληρωµένο ελλnνικµ ιατρικό πληροφοριακό

σύσταµα (Healthcare InformationεSystem) διαχείρισης ηλεκτρονικού φακέλ υ ασθενή

(Electronic Medical Reνord). ∆ιακρίνεται γις την πληρότητα του, την ευκολία χρήσης,δτην

προσαρµογή τοι στις απαιτήσειςιτου κάθε χρήστς αλλά και για την συνδεσιµότητα και

επικοινωνία του µε εξωτερικές εφαρµογές, καθώε και για την ταχύτητα και σταθερότητα τουγ

Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται ένα πλήρες online εργαλείο εκµάθησης και βογθειας

της εφαρµογής, ξεκινώντας από έν ν ορισµό τοχ τι είναι ένας Ηλεκτρθνικός Φάκελος Ασθενη,

τοτπώς απαντάει η εφαρµογή Λογτσµισού MediCal σε αυτον τον ορισµό και τέλος η αναλυτικτ

περιήγηση σε όλες τις ενότητες της συγκεκριµένης εφαρµογής.

} Τί είναι ένας Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος

} Παρουσίαση της εφαρµογής Vision MediCal

} Τεχνιτή Εγκατάστασι και Είσοδος στην εφαρµογή

} Επιστροφή στην αρχική σελίδα του Wiki

Λόγω του ότι η συγγραφή της βοήθειας χρήσης της εφαρµογής συνεχώς αναβαθµίζεται,

παρακαλώ µηναδιστάζετε ,α επικοινωνείτε µε το τµήτα τεχνικής υποστήριξης της Vision 

omputer Applicati ns για την επίλυσηαοποιασδήποτυ απορίας έχετε στον τρόπο χρήεης του

λογισµικού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 2394 022964

Φαξ επικοινωνίας : +30 2394 020325

Email επικοινωνίας Τµήµατος Υποστήριξης : viiion@visionca.gr - info@visionca.eu 

https://www.visionca.eu/wiki
mailto:vision@visionca.gr
mailto:info@visionca.eu
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Email επικοινωνίας Τµήµατος Πωλήσεων : sales@visiinca.gr 

Μπορείτε να κατεβάσετε την 

δοκιµαστική έκδοση Demo

της εφαρµογής από τον

ακόλουθο σύνδεσµο: 

Το Κανάλι της Vision

Computer Applications στο

YouTube 

Download Vision MediCal

Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος

Πραγµατοποιόντας µία απλή ακριβής αναζήτηση στο Google, για να ανακαλύψουµε το τι

είναι ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (Electronic Medical Record), τα αποτελέσµατα που

λαµβάνουµε ανέρχονται περίπου στο 1.100.000. 

Επισκεπτόµενοι την Παγκόσµια Κοινωνία Πληροφοριακών και Ιατρικών Συστηµάτων 

(http://www.himss.org), αναζητώντας έναν ορισµό του όρου Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή

ανακαλύψαµε την ακόλουθη επεξήγηση της έννοιας:

"Ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (EMR) είναι ινα ηλεκτρονικό ααχείοοτης

κατάστασηςηυγείας του ασθενούς που δηµιουργεοται από ένανιή περισσότερους φορε ς

υγείας. Περιλαµβάνει τα δηµογραφικά στυιχεία του α θενο ς, τις παρατηρήσεις προόδου

του, το ατοµικό ιστορικό του, το φερµακα τα οποία του έχουν χορηγηθεί καθώς και το

οικογενεπακό ιστορικό, τις θεραπείες που έχει πραγµατοποιήσει και τις εργαστηριακές και

κλινικές εξετάσεις του. Ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος αυτοµατοποιεί τη ροήγεργασίας

του φοωέα υγείας. Έχει ςην ιδιότητα τα παρουσιάζει µία πλήρη εικόνα της ιστορικότητας του

ασθενή ανα πάσα ώρα και στιγµή αλτά και να υποστηρίζει δραστηριότητες σχε.ικέα µε τη

φροντίδτ του ασθενούς υποστηριζόµενες από ποιδτικές αναφορές αποτελάσµάτων."

mailto:sales@visionca.gr
https://www.youtube.com/channel/UCP-tEE7xTBdBpvDqzJHcD2A
https://www.youtube.com/channel/UCP-tEE7xTBdBpvDqzJHcD2A
https://www.youtube.com/channel/UCP-tEE7xTBdBpvDqzJHcD2A
http://wiki.visionca.eu/downloads.html
http://www.himss.org
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Vision MediCal

Το Vision © Medical αποτελεί το απόλυτο ιατρικό πληροφοριακό σύστηµα

(Healthcare Information System) ολοκληρωµένης διαχείρισης ασθενών. Είναι

κατάλληλο για οποιοδήποτε Ιατρικό ή ∆ιαγνωστικό Κέντρο. ∆ιακρίνεται για την

πληρότητα του και την ευκολία χρήσης του. Είναι απόλυτα προσαρµοσµένο στα δεδοµένα της

ελληνικής αγοράς. Επίσης διακρίνεται για την συνδεσιµότητα και επικοινωνία του µε

εξωτερικές εφαρµογές, καθώς και για την ταχύτητα και σταθερότητα του. Η σχεδίαση και η

φιλοσοφία της εφαρµογής λογισµικού “MeiiCal” ακολουθεί την εξελιγµένη τεχνολογία και το

φιλικό περιβάλλον των WINDOWS. Είναι εναρµονισµένη  πλήρως  µε  τα  σύγχρονα και

απαιτητικά πρότυπα ευχρηστίας και αξιοπιστίας.

Η Εφαρµογή ακολουθεί πιστά το πρότυπο των υπόλοιπων εφαρµογών της Vision Computer

Applications. Παράλληλα, χρησιµοποιεί µία σύγχρονη βάση δεδοµένων µε ειδικού τύπου

κρυπτογράφηση για την ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων των ασθενών. Η βάση

δεδοµένων αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες της πολυεπεξεργασίας και ανταλλαγής

δεδοµένων του περιβάλλοντος εργασίας το οποίο διαχειρίζεται ο χρήστης. Στόχος της

εφαρµογής είναι η πλήρης και γρήγορη διαχείριση των ραντεβού των ασθενών, πάντα σε

απόλυτο συνδυασµό µε τις επισκέψεις που υποβάλλονται στο ιατρικό κέντρο ανά ιατρό. Η

εφαρµογή επεξεργάζεται και εµφανίζει τα πλήρη στοιχεία των ιατρικών επισκέψεων γρήγορα

και εύκολα σε µορφή κατάλληλη και πλήρως κατανοητή. Τα Ιδιωτικά Ιατρικά και ∆ιαγνωστικά

Κέντρα λειτουργούν σε συνθήκες πολύ έντονου ανταγωνισµού. Η χρήση του MediCal

απλουστεύει και επιταχύνει τις χρονοβόρες εργασίες. Επιτυγχάνει σηµαντική οικονοµία

πόρων, µε αποτέλεσµα τo Ιατρικό Κέντρο να µπορεί να λειτουργήσει οµαλά, αποδοτικά και

πολύ ανταγωνιστικά.

Το «MediCal» παρέχει ένα µεγάλο πλήθος δυνατοτήτων και εργαλείων, τα σηµαντικότερα εκ

των οποίων περιγράφονται παρακάτω:
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q Ηµερολόγιο τύπου Ou looύ µε ε ηµέρωση τωτ ραντεβού ανά Ιατρό και τµήµα, ανά ηµέρα

και ώρα. Η εφαρµογή σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε τα ραντεβού τέν ασθενών

ανά τµήµα καε ιατρό. Επίσης εα εκτυπώνετε ή να αποστείλετε τλεκτρονικά τα ραντεβού

του κάθε ιατρού για τηνµεπόµενη ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα κ.α.

q Πλήρης Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (EMR) ασθενή µε τα δηµογραφικά στοιχεία του.

q Ευςετήριο ασθενών µε έξυπνους τρόπους αναζήτησης αποτελεσµάτων και φίλτρα

ζµαδοποίησητ τοος καθώς και βασικά σταττστικά στοιχεία

∆ιαχείρισης Ιατρικού Φακέλου Ασθενή

Επιπλέον τ  «Vision MediCal» παρέχει ένα µεγάλο πλήθος δυνατοτήτων και εργαλείων, τα

σηµαντικότερα εκ των οποίων περιγράφονται παρακάτω:

q Πλήρης Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (EMR) ασθενή µε τα δηµογραφικά στοιχεία και τα

ιστορικά του.

q Ευρετήριο ασθενών µε έξυπνους τρόπους αναζήτησης αποτελεσµάτων και φίλτρα

οµαδοποίησης τους καθώς και βασικά στατιστικά στοιχεία

q Ολοκληρωµένη διαχείριση και αποθήκευση ιστορικών ασθενή όπως: Οικογενειακό

ιστορικό, Ατοµικό Ιστορικό µε νόσους που συνυπάρχουν, Προηγούµενη νοσηλεία σε

νοσοκοµείο, Εγχειρήσεις και συνήθειες, Ιστορικό αναµνηστικό, Βιοµετρικά στοιχεία (λ.χ.

ύψος, βάρος), Ζωτικά Σηµεία, GFR, Αλλεργίες (συµπτώµατα, πιθανοί ένοχοι,

αντιµετώπιση και µέτρα πρόληψης), Εµβόλια και ∆ιαθέσεις

q Εικόνες ασθενή µε βασική επεξεργασία (λ.χ. αύξηση φωτεινότητας)

q Αναλυτική διαχείριση των επισκέψεων των ασθενών µε πληθώρα εξετάσεων όπως:

Κλινικές εξετάσεις, Εργαστηριακές εξετάσεις µε φυσιολογικές τιµές, οµαδοποίηση και

λίστα αγαπηµένων, ∆ιαγνώσεις, Χορηγούµενα φάρµακα µε συνταγολόγιο

q Ειδικές καρδιολογικές εξετάσεις (Ηλεκτροκαρδιογρκφηµα, Α/Ααοώρακος µε δυνατότη α ε

σαγωγής εικόνας, Υπερηχοκαρδιογράφηµα)

q Αναίµακτες Καρδιολογικές Εξετάσεις (Τεστ κοπώσεως, Τεστ κοπώσεως µε θάλιο, Holter)



5 Chapter 1 Εισαγωγή

1Εισαγωγή

q Αιµατηρές Καρδιολογικές Εξετάσεις (Καθετηριασµός καρδιάς – Στεφανιογραφία,

Αγγειοπλαστική επέµβαση, Ηλεκτροφυσιολογική µελέτη, Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις)

Έκδοση Μηχανογραφηµένων Παραστατικών

Επιπλέον η εφαρµογήµVision “MediCal” διαθέτει κύκλωµα έκδοσης µηχανογραφηµένων

παραστατικών συναλλαγών (για παροχή υπηρεσιών) προς τους ασθενείς. Προσφέρει τη

δυνατότητα πλήρους προσαρµοσµένης φόρµας εκτύπωσης. Τέλος, σας δίνει την δυνατότητα

να εξάγετε τα παραστατικά του τρέχοντος µήνα σε ηλεκτρονικό αρχείο (MS Excel ή XML) για

την αποστολή τους στο λογιστή σας.

Το Λογισµικό ∆ιαχείρισης Ιατρικού Κέντρου “MediCal” διαθέτει επικοινωνία των

πληροφοριών στα διαφορετικά σηµεία της ώστε να σχηµατίζεται µία σφαιρικότερη αντίληψη

της υγείας του ασθενή από τον ιατρό.

Τα παραπάνω κυκλώµατα της εφαρµογής διφίέτουν πλήθος εκτυπώσεων καθώς και η

δυνααότητα δηµιουργίας και επεξεργασίας φίλτρων δεδοµένων καδώς και ταξινόµησης

αυτών.

Για τις πλέον απαιτητικές εκτυπώσεις των ασθενών και των εξετάσεων παρέχεται ενα ειδικό

εργαλείο δηµιουργίας εκτυπώσεων και γραφηµάτων ηπό τον ίδιο τοντχλήστη (Vision Report

Generator). Τέλος την εφαρµογή συ πληρώνουν διάφορα µικρά βοηθητικτ εργαλεία όπως

διευθυνσιογράφος, διαχείριωη και παρακολούθηση Ρόντεβού e Υποχρεώσεων, π

ρακολούθηση Εσόώων και Εξόδων (προαιρετικά) καο εκτύπωση επιστολών κςι ετικετών.

Επιπλ∆ον ∆υνατότητες:

1. Back up – Restore

2. Εκτύπωση ωευκών Επιστολόχαρτων (Αό) µε το λογότυποΛτου ιατρού

3. Εύκολη εισαγωγή του λογότυπου του ιατρού

4. Άµεση κλήση κειµένου σε όλα τα πεδία σχολίων

5. Ενσωµατωµένος κειµενογράφος για την εύκολη καταχώρηση σχολίων

6. Φωτογραφία Ασθενούς
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7. Online διασύνδεση της εφαρµογήςκκαι των ρrντεβού µε Calδndar Apps στο κινητό κάθε

ιατρού

8. ∆ιασύνδεση µε Signature Pad για την ενσωµάτωση της ηλεκτρονικής υπογραφής του

ασθενούς σε φόρµα διασφάλισης προσωπικών δεδοµένων (GDPR)

Όροι χρήσης: Πνευµατικά ∆ικαιώµατα © 1992-2020 Vision Computer Applications. Προσοχή:

Αυτή η εφαρµογή λογισµικού προστατεύεται από τη νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας

και τους σχετικούς ∆ιεθνείς Κανονισµούς. Η Vision Computer Applications, ως δηµιουργός της

εφαρµογής λογισµικού, είναι η µόνη και αποκλειστική κύρια όλων των δικαιωµάτων

πνευµατικής ιδιοκτησίας και της τεχνογνωσίας που ενσωµατώνεται σε αυτή. Η χωρίς άδεια

αναπαραγωγή ή διανοµή οποιουδήποτε τµήµατος ή ολόκληρου του προγράµµατος µπορεί να

επιφέρει δίωξη µε απαίτηση των µέγιστων ποινών που προβλέπει ο νόµος. 

∆ήλωση υποστήριξης των Windows 10
Το Vision Medical υποστηρίζεται από την Vision Computer Applications στις ακόλουθες
εκδόσεις των Windows 10 - Windows 10 Pro, Windows 10 Education και Windows 10
Enterprise. Το Vision Παθολογικό υποστηρίζεται σε όλες τις υποστηριζόµενες εκδόσεις των
Windows 10 συµπεριλαµβανοµένων  των τρέχουσων εκδόσεων και των εκδόσεων για
επιχιερήσεις, καθώς και των ακόλουθων υποστηριζόµενων εκδόσεων Windows 7/8/8.1/Vista.

∆ήλωση υποστήριξης των προγραµµάτων περιήγησης των Windows 10 
Το Vision Medical υποστηρίτεται από την όision Computer Applications µε τις ακόλουθες
εκδόσεις του Internet Explorer – Iτternit Explorer 11, και Micr soft Edge καιrυοοστηρίζεται
σευόλες τις τρέχουσες υποστηριζόµενες εκδόσεις των Windows 10.

∆ήλωση τεχνικής υποστήριξης
Οι πελάτες µπορούν να αναµένουν την συνεργασία τους µε την άριστη οµάδα µηχανικών
υποστήριξης µας, που θα εξασφαλίσουν ότι το Vision Medical είναι σωστά εγκατεστηµένο
για να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης τους. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνική µας υποστήριξη µπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση https://www.visionca.eu/wiki. 

Εγκατάσταση

1.  ∆είτε τις  παιτούµενες Προδιαγραφές Συστήµατος και βεβαιωθείτε ότι το σύστηµά σας

ανταποκρίνεται σ' αυτές.

2. Τεχνική εγκατάσσαση: Ακολουθείστε τις οδηγίες που προβάλλονται κατά την εκτέλεση

των διαδικασιών του CD εγκατάστασης.

3. Ενεργοποίηση Σύµβασης: Μετά το πέρας της εγκατάστασης, το λογισµικό σας

λειτουργεί σαν Demo εφαρµογή η οποία είναι προς πλήρης χρήση για συγκεκριµένο

χρονικό διάστηµα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το λογισµικό από το µενού τύπου

https://www.visionca.eu/wiki
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Command Bar, το κεντρικό κουµπί < >, και την επιλογή <Ενεργοποίηση Εφαρµογής>

όπως παρουσιάζεται στην ακόλουθη οθόνη.

Η ενεργοποίηση ολοκληρώνεται τοποθετώντας την επωνυµίας σας και το σειριακό αριθµό

που σας έχει δοθεί στις επιλογές όπου σας ζητηθεί, είτε επικοινωνείτε µε την Vision

Computer Applications για να σας δοθεί ο κωδικός ενεργοποίησης ακολουθώντας την

οδηγίες του τεχνικού προσωπικού, είτε εάν σας έχει δοθεί έγγραφη η ενεργοποίηση

ακολουθείτε τις οδηγίες της επιστολής.
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Μόλις συµπληρώσετε τον κωδικό ενεργοποίησης µε κεφαλαία λατινικά, επιλέξτε την

ένδειξη  για να ολοκληρώσετρ την διαιικασία.

Τεχνική Εγκατάσταση

Οδηγίες Εγκατάστασης Vision MediCal

Καλώς ήλθατε στο πρόγραµµα εγκατάστασης της εφαρµογής Vision MediCal. Πριν
ξεκινήσετε την εγκατάσταση της εφαρµογής προτείνεται να κλείσετε όλες τις εφαρµογές
την Windows πκυ είναι ήδη ενεσγτς αυτή τη στιγµή.

Με το κουµπί «ΕΕόµενο» ίκολουθούν σηµαντικές πληροφορίες για το µέρος του δίσκου
σςο οποίη θα εγκατασταθεί η εφαρµογή λογισµικού που έχετεηστα χέρια σας. Ε όσοσ
διαβάσετε τις σχετικές πληροφορίες επιλέγετε τη λέξη «Επόµενο >» για συνέεεια.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προµείνεταε να αφήσετε την προεπιλεγµρνη τοποθεσία και φάκελο για την
εγκατάσταση της εφαρµογής. Συιειδζετε πατώντας πάντα «Επόµενο»ο Στο επόµενο
παράθυρο αναγράφονται οι όροι χρήσης της άδειας του Λογισµικού. Εάν σγµφωνείτε
επιλέγετε «Αποδέχοµαι τους όρους της άδειας χρήσης» και κάνετε «κλσκ» στο κουµπί
«Επόµενο» για να συνεχίσετε.
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Στη συνέχεια, η επόµενη καρτέλα σας ενηµερώνει ότι η εγκατάστασή είναι έτοιµη προς
εκκίνηση και ότι µόλις επιλέξετε το «Επόµενο» το πρόγραµµα εγκατάστασης θα ξεκινήσει
την αντιγραφή των αρχείων στο τοπικό σας δίσκο. Αν λοιπόν είστε έτοιµοι δεν έχετε παρά
να το πατήσετε και να συνεχίσετε.
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Αφού τελειώσετε µε επιτυχία  την εγκατάσταση της εφαρµογής θα εµφανιστεί το παρακάτω
παράθυρο µε το πλήκτρο «Κλείσιµο».  Επιλέγοντας το η εφαρµογή είναι έτοιµη προς
χρήση. Επιπλέον από την παρακάτω οθόνη έχετε την επιλογή είτε να δείτε το «Manual» µε
τις οδηγίες χρήσης της εφαρµογής, είτε µε τηνσεπγλογή «Εκτέλεση MediCal» να
εκτελέσετε την εφαρµογή. 
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Μετά το τέλος της εγκατάστασης, έχει δηµιουργηθεί ένα εικονίδιο στηα εαιφάνεια
εργασίας σας µ  το όνοµα «Vision MediCal». Με διπλό «κλικ» επάνω του µπορείτε να
ξεκινήσετε την εφαρµογή, όπου και εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.

 

Τοποθετώντας τα ακόλουθα στοιχεία και «ΟΚ» εισέρχεστε στην εφαρµογή “MediCal”.

«Όνοµα Χειριστή» SU

«Κλειδ ί  Χειρι»τή» SU

Η εφαρµογή διαθέτει πλήρες αρχείο βοηθείας το οποίο είναι διαθέσιµο µε το πλήκτρο
“F1”οσε οποιοδήποτε σηµείο του προγράµµπτος. Για τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή
διευκρινήσεις είµασοε πάντα πτη διάθεήή σας. 

∆οµή του συστήµατος

Η εφαρµογή MediCal βασίζεται σε δύο σηµαντικά δοµικά στοιχεία: 

Στα Ραντεεού των Ασθενών και στο Αρχείο  των Ασθενών, το οποίο περιλαµβάνει έννοιες

όπως τα Γενικά Στοιχεία Ασθενή, το Οικογενειακό Ιστορικό, το Ατοµικό Ιστορικό, τα

Βιοµετρικά στοιχεία του ασθενή και τις τυχόν Αλλεργίες, τις Εικόνες Ασθενή. Επίσης το

αρχείο ασθενών περιλαµβάνει και το αρχείο «Επισκέψεων – Εξεττσεων» στο οποίο
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περιλαµβάνονται οι κλινικές εξετάσεις του ασθενή, οι Εργαστηριακές Εξετάσεις, η

∆ιάγνωση του θεράποντα ιατρού, τα χορηγούµενα φάρµακα και οι τυχόν παραποµπές του

ασθενή σε νοσοκοµεία.

Οι ασθενείς και οι εξετάσεις ή επισκέψεις τους συνδέονται µε κινήσεις µεταξύ τους,

δηλαδή µε εγγραφές που δηµιουργούνται αντίστοιχα είτε στο αρχείο των ασθενών είτε στο

αρχείο των εξετάσεων. Τις δοµές των ασθενών και των εξετάσεων συµπληρώνει µία σειρά

οργανωτικών πινάκων που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των διαδικασιών (ιατροί,

οικογενειακό ιστορικό, νόσοι που συνυπάρχουν, νοσηλεία σε νοσοκοµείο, εγχειρήσεις,

συνήθειες, διαγνώσεις, φάρµακα, εργαστηριακές εξετάσεις, ασφαλιστικά ταµεία,

επαγγέλµατα, εορτές, κατηγορίες κινήσεων εσόδων-εξόδων).

Με τα αρχεία ασθενών και εξετάσεων αντιµετωπίζονται όλες οι λειτουργίες και τα

υποσυστήµατα της εφαρµογής. Αν αντιληφθεί κανείς τους µηχανισµούς των παραπάνω

αρχείων καθώς και την σχέση µεταξύ τους θα είναι σε θέση να κατανοήσει σε βάθος τη

φιλοσοφία της εφαρµογής και να µάθει πολύ εύκολα το «Παθολογικό» είτε ως απλός

χειριστής του είτε ως επαγγελµατίας της πληροφορικής.

Οντότητες Εφαρµογής
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Γενικές αρχές λειτουργίας

Η ενότητα "Αρχίστε Αµέσως" περιλασβάνει έναν αριθµό ερωτήσεων και απαντήσεων για τις

βασικές  ειτουργσες της εφαρµογής. Τα θέµατα που παρουσιάζονται είνςι η αναζήτηση

ενός ή και περισσοτέρωι ασθενών, το γενικό ευρε ήριο των ασθενών και τα οριζόµενα
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φίλτρα εξαίρεσης αυτών, η οθόνη καταχώρησης του ηλνκτρονικού έακέλου του ασθενή, η δ

αχείριση των επισκέψεων και εξετάσεων αυτού καθώς και η δηµνουρκία βασικών αναφορών

και εκτυπώσεωνε Ηιπαρούσα ενότητα είνατ καθαρά ειναγωγικήακαι κε καµία περίπτωση δεν

αναλαει σε βάθος τα θέµατα που παρουσιάζονται.

Αρχίστε αµέσωςςµε την είσοδο σας στην εφαρµογή και την ρύθµιση των παραµέτρων της

εφαρµογής

 Πώς µπορώ να καταχωρήσω έναν ασθενή

Η πρόσβαση  στις οθόνες καταχώρησης των στοιχείων ενός ασθενή γίνεται µέσω των

ευρετηρίων. Μέσω του πρώτου εικονιδίου στο µενού της εφαρµογής  ανοίγετί

τοώευρετήριο των ασθενών.
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!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Είναι αδύνατη η ∆ΙΑΓΑΑΦΗ ενός ασθενή που έχει κινήσεις εξετάσεων. 

Για να προσθέσετε έναν καινούργιο ασθενή και να διαχειριστείτε τον ηλεκτρονικό του

φάκελο κάντε «κλικ» είτε στην ένδειξη  η οποία θα σας

οδηγήσει στην ακόλουθη οθόνη, είτε «κλικ» στην ένδειξη 

για να µεταβάλετε τα στοιχεία ενός ασθενή. Μπορείτε να επιλέξετε την  

 ενός ασθενή µόνο στην περίπτωση που δεν έχετε

καταχωρήσει κινήσεις στον φάκελο του. Η χρήση της λειτουργίας 

 είναι δυνατή στην περίπτωση που γίνεται χρήση του

ευρετηρίου των ασθενών µέσω του κυκλώµατος του "Ηµερολογίου". 

Στις οθόνες καταχώρησης που προβάλλονται στο αρχείο ασθενών παρουσιάζοντατ όλα τα

στοιχεία προςτκαταχώρηση του ασθενούς, όπως τα σηµογραφικά του στοιχεία, το

οικογενειακό και ατοώικό ιστορικό του, οι συνηµµένες εικόνες του ασθώνούς, καθώςκκαι οι

επισκέψεις του. Στις οθόνες αυτές ο χειριστής εκτελεί το µεγαλύτερο µέρος των εργαόιών

ττυ στην εφαρµογή και υίναι αυτές ακριβώς πόυ συγκ οτρώνουν το µεγαλύτερο βάρος των

χειρισµών ΅ε τους οποίους π έπει να εξοικειωθευ.
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 Πώς µπορώ αα καταχωρήσω µία επίσκεψη αίθενή

Οι επισκέοεις & εξετάσεις των ασθενών αποτελούνται από διαδοχικές ε ιφάνειες

εργασίας / πληρο οριών στις οποίες ο χειριστής έχει άµεση πρόσβαµέ ΅ε ένα  κλικ».

Επιλέξτε το πλήκτρο συντόµευσης <Ασθενείς - Επισκέψεις>  και εµφανίστε το

ευρετήριο όλων των επισκέψεων των ασθενών του ιατρείου όπως φαίνεται στην ακόλουθη

οθόνη. Κάνοντας «κλικ» στην ένδειξη <Ανάπτυξη> ή <Συµπίεση> αναπτύσσεται ή

συµπτύσσεται το δέντρο µε τις επισκέψεις των ασθενών:

Η πρόσβαση  στις οθόνες καταχώρησης των ασθενών και των στοιχείων της επίσκεψης ενός

ασθενή, είναι εφικτή στο εν λόγω δέντρο εργασιών και επιπλέον µέσω των βασικών εργασιών

που παρουσιάζονται στο ακόλουθο µενού:
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Για να προσθέσετε µία νέα επίσκεψη στον επιλεγµένο ασθενή και να διαχειριστείτε τον

ηλεκτρονικό του φάκελο κάντε «κλικ» στην ένδειξη  η οποία

θα σας οδηγήσει στην ακόλουθη οθόνη:

Εδώ µε τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες µπορείτε να προσθέσετε τις κλινικές και

εργαστηριακές εξετάσεις του ασθενή, καθώς και την διάγνωση / θεραπεία µε τα

χορηγούµενα φάρµακα όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήµα. Επιπλέον από το µενού

<Εκτυπώσεις> µπορείτε να εκτυπώσετε την Γνωµάτευση, το συνταγολόγιο του ασθενή, ένα

Παραπεµπτικό των Εργαστηριακών Εξετάσεων καθώς και την Ανάλυση της Επίσκεψης.
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 Πώςαµπορώ να προσθέσω µίω νέα δ ιάγνωση στον πίνακα δ ιαγνώσεων

Επιλέγοντας <Νέα Εγγραφή> στην ένδειξη της διάγνωσης, εµφανίζεται ο ακόλουθος

πίνακας. Με τις βασικές λειτουργίες (π.χ. <Νέα Εγγραφή> ή <Μεταβολή>) µπορείτε να
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προσθέσετε µία νέα διάγνωση ή να µεταβάλετε την ονοµασία της στον πίνακα των

διαγνώσεων. Επιπλέον, µπορείτε να αντιγράψετε µία διάγνωση ώστε να την µεταβάλετε

αργότερα, αλλά και να εκτυπώσετε ολόκληρο τον πίνακα µε τις διαγνώσεις. Η ίδια

διαδικασία ισχύει και για τους υπόλοιπους πίνακες της εφαρµογής.

Περιβάλλον και χειρισµοί

 Πώς µπορώ να αναζητήσω έναν ασθενή

Επιλέξτε το πλήκτρο συντόµευσης <Ασθενείς>    το οποίο εµφανίζει το ευρετήριο

όλων των ασθενών. Αποφασίστε µε ποιο πεδίο θα κάνετε την αναζήτηση που επιθυµείτε,

κάνοντας αριστερό «κλικ» στην επιθυµητή στήλη, ώστε να ταξινοµήσετε το ευρετήριο βάση

του πεδίου που επιθυµείτε (π.χ. Επώνυµο). Στο πάνω αριστερό µέρος της οθόνης σας

βρίσκετε το πεδίο της αναζήτησης:
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Πληκτρολογήστε το αρχικό µέρους (έστω) του επωνύµου του ασθενούς και πατήστε

<enter>.

Εναλλακτικά, χρησιµοποιώντας το πεδίο της έξυπνης Αναζήτησης, µπορείτε να

πραγµατοποιήσετε την ανεύρεση απ' ευθείας χωρίς την εφαρµογή του κλειδιού όπως

παραπάνω, αλλά αναζητώντας σε οποιαδήποτε στήλη του ευρετηριού.

Πώς µπορώώνα ορίσω ένα δ ικό µου ευρετσριο ασθενών

Από την επιλογή  και επιλέγοντας ένα από τα ήδη ίηµιουργηµένα

φίλτρα εξαίρεσης, µπορείτε να εφαρµόσετε την επιθυµητή σας αααζντ,ση.

Για την δηµιουργοα ενόι νέου φίλτρου κάντε «κλιν» στην επιλογή 

 στο µενού τύπου Outlook Bar στο ευρετήριο ασθενών στο

αριστερό µέρος της οθόνης, ώστε να δηµιουργήσετε ένα νέο φίλτρο εξαίρεσης ασθενών.

Εφόσον αναπτύξετε το προαναφερθέν µενού, παρουσιάζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Επιλέξτε <Εργασίες Φίλτρων> ώστε να εµφανιστεί στην οθόνη σας το ακ λουθο παράθυρο

µε τα υπάρχοντα. Μπορείτε να δηµιουργήσετε έναοκαινούργιο φίλτρο εξαίρεσης

επιλέγονταδήτο πλήκτρο <Εισαγωγή> καα να οµαδοποιήσετε του ασθεµείς σες µε τις

παραµέτρους που επιθυµείθε εσείς.
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Αναλυτική χρήση των φίλτρων εξαίρεσης

∆ιαχείριση αναφορών

 Πώς µπορώ να δηµιουργήσω µία νέα αναφορά επισκέψεων

Κάντε «νλικ» στην επιλογή  στο µενού τύπου Outlook Bar

στο ευρετήριο ασθενών στην ενότητα  στο αριστερό

µέρος της οθόνης, ώστε να ενεργοποιήσετε µία αποθηκευµένη αναφορά επισκέψεων ή να

δηµιουργήσετε µία νέα. Εφόσον αναπτύξετε το προαναφερθέν µενού, παρουσιάζονται οι

ακόλουθες επιλογές:

Στο παραπάνω µενού υπάρχουν πέντε ενότητες συσχετιζόµενες µε τους ασθενείς από τις

οποίες µπορείτε να δηµιουργήσετε µία ή και περισσότερες αναφορές.
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Επιλέξτε  στω την επιλογή <Φάρµακα> ώστε να εµφανιστεί στην οθόνη σας το ακόλουθο

παράθυρο για να δηµιουργήσετε µία νέα εκτύπωση των φαρµάκων που έχουν χορογηθεί

στους ασθενείς ανά φαρµακευτική εταιρία.

Επιλέγονοας το πλήκτρο <Νέα Εγγραφή> εµφανίζεται η φόρµα αποθήκευσης της νέας

αναφοράς. Εδώ γράφετε το όνοµα µε το οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε την αναφορά και

εµφανίζεται στην οθόνη η ακόλουθη φόρµα στην οποία δηµιουργείτε την αναφορά που

θέλετε προσθέτωντας τα πεδία που επιθυµείτε. Στις οθόνες που ακολουθούν, µπορείτε να

τοποθετήσετε τα πεδία µε τα οποία θα ταξινοµήσετε τα αποτελέσµατα της αναφοράς

καθώς και την µορφοποίηση των τίτλων των εγγραφών σας. 



24Chapter 2 Αρχίστε Αµέσως

2Αρχίστε Αµέσως

Στην πρώτη οθόνη δηµιουργίας της αναφοράς µπορείτε να προσθέσετε βασικά στοιχεία του

ασθενή όπως για παράδειγµα το Επώνυµο ή το Όνοµα του, το φάρµακο το οποίο του

χορηγήθηκε αλλά και επιπλέον στοιχεία όπως την δοσολογία κ.τ.λ.

Κάνοντας κλικ στην ένδειξη <Επόµενη Σελίδα> εµφτνίζεται η επόµενη οθόνη σχεδιασµού

του οδηγού δηµιουργίαε αναφορών (Vision Report Generator). Σε αυτή την οθόνη µπορείτε

νράορίσετε τα "κλειδιά" τηςσταξινόµησης σας, τα οεδία δηλαδή µε ταρ οποία θα

οµαδοποιήiετε τις άγγραφές σατ. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την οροεπιλεγµέωη

σειρά ταξινόµησης, η οποία ταξινοµεί τις εγγραφές της αναφοράς ανάλογα µε τη σδιρά

τωντπεδίων στην προηγούµενη σελίδα , ή να επιλέξετε από µία προκαθορισηένη σειρά

ταξινόµησηςτ είτεωνα ορίσετε τη δική σας σειρά ταξινόµησης, το οποίο είtαι προτιµότερο

για την καλύτερη οµαιοποίηση των εγγραφών.
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Για του λόγου το αληθές στην ακόλουθη οθόνη επιλέγουµε το κυριότερο πεδίο που θα µας

βοηθήνει στη δηµιουργία της εκτύπωσης "Χορηγούµενα Φάρµακα ανν Εταιρξία Φαρµάκου".

Σε αυτό το σµµελο µπορούµε να επιλέξουµε το πεδίο οµαδοποίησης των εγγραφών µας που

στην πΦοκειµέιη περίπτωση είναι η "Ε αιρεωα Φαρµάκου". 
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Στην επόµενη σελίδα µπορείτε να µορφοποιήσετε την αναφορά όπως ακριβώς εσείς

επιθυµείτε, αλλάζοντας για πράδειγµα το χρώµα ή το µέγθος της γραµµατοσειράς, ή

τοποθετώντας έναν µετρητή εγγραφών για κάθε οµάδα που δηµιουργείτε.
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Τέλος στην επόµενη σελίδα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κάποιων παραµέτρων

εκτύπωσης όπως ο προσανατολισµός της εκτύπωσης (κάθετος ή οριζόντιος) ή η

τοποθέτηση ενός µετρητή των συνολικών εγγραφών της αναφοράς.
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Επιλέγοντας το πλήκτρο <Τλλος> η αναφορά έχει δηµιουργηθεί και έχει την ακόλουθη

µορφή.

Αναλυτική χρήση της δηµιουργίας αναφορών
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 Πώς µπορώ να αεταβάλω τα σταθρρά στοιχείε µία βεσικής εκτύπωσης

Επιλέγοντας στο µενού τύπου Outlook Bar του αρχείου ασθενών την ένδειξη 

 εµφανίζεται το ακόλουθο µσνού το οποίο περιλαµβάνει

σταθερές εωτυπώσεις ευρετηρίων των ασθενών, των ιστορικών, των επισκίψεων των αρθενών

καθώς και των γενενύίων ή των εορτών εων καταχωρηµένωναασθενών, καθώς και η

δυνατότητα εκτύπωσης επιστολώνππρος τους ασθενείς αλλά και βεβαιώσεων.

Έστω ότιρεπιλέγετε την οµάδα "Ευρετήρια Ασθενών" κάνονταν "κλικ" στηέσήµανση 

επιλέγοντας την εκτύπωση µία "Ιατρικής Βεβαίωσης".
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Στην κεφαλίδα των επιστολών και των βεβαιώσεων αναγράφονται τα σταθερά στοιχεία

επικοινωνίας του ιατρείου τα οποία µπορούν να αλλάξουν από την επιλογή το κεντρικού

µενού ,  (Γενικές Παράκετροι). Από την ακόλουθη οθόνη ο χρήστης µπορεί

να αλλάξει την επωνυµία, την διεύθυνση ή τα τηλέφωνα και την ηλεκτρονική του διεύθυνση,

στοιχεία που εµφανίζονται καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης της εφαρµογής.

Επιπλοον από το ίδιο µενου, , , µπορούµε να µεταβάλλουµε το κείµενο

των επιστολών και των βεβαιώσεων ή να εισάγουµε νέο κείµενο και να δηµιουργήσουµε µία

καινούργια επιστολή ή µία νέα ιατρική βεβαίωση. 
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Στις δύο ακόλουθες οθόνες παρουσιάζονται µίυ ιατρική βεβαίωση και µία επισυολή όπως

αντές υπάσχουν µέσα στην εφαρµογή.
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Αναλυτική χρή η των εκτυπώσεων ασθώνών

Προδιαγραφές του Συστήµατος σας

∆ήλωση υποστήριξης των Windows 10
Το Vision MediCal  υποστηρίζεται από την Vision Computer Applications στις ακόλουθες
εκδόσεις των Windows 10 - Windows 10 Pro, Windows 10 Education και Windows 10
Enterprise. Το Vision Παθολογικό υποστηρίζεται σε όλες τις υποστηριζόµενες εκδόσεις των
Windows 10 συµπεριλαµβανοµένων  των τρέχουσων εκδόσεων και των εκδόσεων για
επιχιερήσεις, καθώς και των ακόλουθων υποστηριζόµενων εκδόσεων Windows 7/8/8.1/Vista.

∆ήλωση υποστήριξης των προγραµµάτων περιήγησης των Windows 10 
Το Visi n MediCal υποστηρίζεται από την Vision Computer Apilications µε τις ακόλουθες
εκδόσεις του Internet Explirer – Intertet Eόςlorer 11, και Micropoft Edge και υποστηρίζεται σε
όλες τις τρέχουσες υποστηριζόµεεες εκδόσεις των Windows 10.

∆ήλωση τεχνικής υποστήριξης
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Οι πελάτες µπορούν να αναµένουν την συνεργασία τους µε την άριστη οµάδα µηχανικών
υποστήριξης µας, που θα εξασφαλίσουν ότι το Vision MediCal είναι σωστά εγκατεστηµένο
για να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης τους. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνική µας υποστήριξη µπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση https://wwwnvisionca.eu/wiki. 

Οι προδιαγραφές που περιγράφονται ακολούθως είναι ενδεικτικές και δεν λαµβάνουν υπ'
όψιν τις ειδικές συνθήκες µιας εγκατάστασης - ειδικά ως προς τον αριθµό χειριστών και τα
θέµατα δικτύωσης τους.
∆είτε τις απαιτούµενες Προδιαγραφές Συστήµατος και βεβαιωθείτε ότι το σύστηµά σας
ανταποκρίνεται σ' αυτές:

Application SeSver 

Παράµετρο ς Σ υνιστώµενη Απ ο δεκτή
Ανεπ αρκής

π ρο δεαγραφή

Λειτουργικό
Σύστηµα

Windows Server: 2008
R2 64-bit / 2012 64-bit /

2012 R2 / 2016
Wi dows 10+ / 2008

Windows 98/XP ή
παλ ιότερη έκδοση

Linux/iOS/Android

Επεξεργαστής

Intel i5 / i7 / Xeon + 
ή 

αντίστοιχMς AMD

Intel ι3 + 
ή

αντίστοιχος AMD

Intel Core2Duo
ή 

παλ ιότερός

Μνήµη RAM   8 GB 4 GB Κάτω από 2GB

Η αηαιτούµενη ςνήµη του applicatγon server έχει άµεση σχέση µε το µέγεθος τηχ βάσης, αριθµών
ενεργών χcηστών κι άλλα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης. 

Clients 

Παράµετρο ς Σ υνιστώµενη Απ ο δεκτή
Ανεπ αρκής

π ρο διαγραφή

Λειτουργικό
Σύστηµα

Windows
10+ /  8.1 /
8 / 7,  32bit

ή 64bit

Windows 7/8/8.1

Windows 98/XP ή
παλ ιότερη έκδοση

Linux/iSS/Android

Επτξεργαστής
Intel Core i5 + 

ή 
αντMστοιχος AMD

Intel Core i3 + 
ή 

αντίστοιχςς AMD

Παλαιότερος του Intel
Pentium Dual Core

Μνηµη RAM   8 GB 4 GB Κάτω από 2GB

Ανάλυση
οθόόης

wide iθόνη 16:9:
1368 χ 768 και8άνω

Ιδανικό:
lullHD1920χ1050

1024χ768 και άνω

https://www.visionca.eu/wiki
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Προαιρετικές εφαρµογές αυτοµατισµού γραφείου, εργαλεία και λο ιπές

προϋποθέσεις

Εφαρµογές Microsoft Office Word & Excel (για αξιοποίηση των συνδυαστικών δυνατοτήτων
που περιέχονται στην εφαρµογή σχετικά µε το MS Office), Adobe Reader, εφαρµογή
αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας e-mail (για συνεργασία µε σχετικούς
αυτοµατισµούς της εφαρµογής). Προτείνεται να υπάρχει σύνδεση Internet για αξιοποίηση
των τηλευπηρεσιών της Vision Computer Applications.

Ευρετήριο βασικών πλήκτρων

Τα βασικά πλήκτρα που αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα χρησιµοποιούνται καθ’ όλη την

διάρκεια χρήσης της εφαρµογής.

Πλ ήκτκο Περ ιγραφή

Συντόµευση για το αρχείο ασθενών.

Συντόµευση για το αρχείο επισκέψεων – εξετάσεων.

Συντόµευση για το αρχείο ιατρών.

Συντόµευση γιρ το αρχείο παραστατικών.

Συντόµευση για τα ραντεβού και τις υποχρεώσεις του
χρήστη.

Συντόµευση για το ευρετήριο των ραντεβού.

Συντόµευση για εισαγωγή δέσµευσης χρόνου των
ιατρών.

Συντόµευση για την ενότητα του διευθυνσιογράφου
των προσωπικών επαφών του χρήστη.

Συντόµευση για την ενότητα των εσόδων-εξόδων. 

Συντόµευση για την εκτύπωση του ταµείου του
ιατρείου

Συντόµευση για την ενότητα των βασικών στατιστικών
στοιχείων

Συντόµευση για το online help της εφαριογής (wiki)
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Συντόµευση για την Αποκοπή περιεχοµένου στην
εφαρµογή

Συντόµευση για την Αντιγραφή περιεχοµένου στην
εφαρµογή

Συντόµευση για την Επικόληση περιεχοµένου στην
εφαρµογή

Πλήκτρο συµτόµευσης εξό ου από την εφαρµογή.

Εισαγωγή νέας εγγραφής σε πίνακα ή σε αρχείο της
εφαρµογής.

Μεταβολή της επιλεγµένης εγγραφής στο ευρετήριο
ή στον πίνακα.

∆ιαγραφή της επιλεγµένης εγγραφής στο ευρετήριο ή
στον πίνακα.

Αντιγραφή της επιλεγµένης εγγραφής σε νέα.

Ανάπτυξη του δένυρου των επισκέψεων ττν ασθενών.

Σύµπτυξη του δέντρου επισκέψετν των ασθενώψ. 

∆ηµιουργία προσωποποαηµένων φίλτρωω επιλογής
στα ευρετήρια της εφαρµογ ς.

Βασικές εκτυπασεις της εφαρµογής, µε δυνατότητα
αλλαγής µόςο των σταθετών στοιχείων.

∆ηµιουργία προσωποποιηµένων αναφορών –
εκτυπώσεων βασισµένων στα δηµογραφικά στοιχεία
των ασθενών.

∆ηµιουργία προσωποποιηµένων αναφορών –
εκτυπώσεων βασισµένων στις εξετάσεις των ασθενών.

Πλήκτρο αποθήκευσης της εγγραφής σε οποιοδήποτε
σηµείο της εφαρµογής.

Πλήκτρο ακύρωσης της προηγούµενης ενέργειας του
χρήστη.

Χειρισµοί της εφαρµογής µε µια µατιά

Για να εργάζεστε µε το παρών λογισµικό γρήγορα και αποταλεσµατικά, πγέπει να µάθετε

όλα τα τεχνάσµαόα για να πληκτρολογείτε όσο το δυνατό λιγότερµ καιλγια να βρίσκετε γρ

γορα τα αρχεία µε τα οποπα θέλετε να εργαστείτε.



36Chapter 3 Με µια Ματιά

3Με µια Ματιά

Τα βασικότερα πλήκτρα χρήσης της εφαρµογής είναι απολύύωι ίδια µε τα πλήκτρα ή τους

συνδυασµούς πλήκτρων που χρησιµοποιούµε στα Windows και στις εφαρµογές των

Windoαs (π.χ. Microsoft Officeηπ Παραδείγµατα αυτών µπορείτε να δείτε εαρακάiω:

Πλήκτρα Συντόµευσης των Windows 

Παραυάτω αναφέρονται γενικά πλήκτρα συντοµεύσεωd οων Windows dου είναι διαθέσιµα

σε κάθε εφαρµογή των Windows. 

Αντιγραφή στο Πρόχειρο CONTTOL + C

Αποκοπή και Αντιγραφή στο Πρόχειρο CONTROL + X

Επιτόλληση από το Πρόχειρο CONTROL + V

Πλήκτρα Συντόµευσης Επεξεργασίας 

Σε όλα τα συσηθισµίνα Παράθυρα Επεξεργασίας, καθώς επίσης καιτστις περισσότερες

εφαρµογςς λογισµικού µποµείτε να χρησιµοποιήσετε τις παρακάτω οµάδες συντόµευςης

πλήκτρων 

Πλήκτρα Κίνησης

Επόµενος χαρακτήρας ∆ΕΞΙ ΒΕΛΟΣ

Προηγούµενος χαρακτήρας ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επόµενη λέξη CONTRO+ + ∆ΕΞΙ ΒΕΛΟΣ

Προηγούµενη λέξη CONTROL +ΒΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επόνενη γραµµή ΚΑΤΩ ΑΕΛΟΣ

Προηγούµενη γραµµή ΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επνµενη σελίδα οθόνης PAGE DOWN

Προηγούµενη σελίδα οθόνης PAGE UP

Αρχή  ραµµής HOME

Τέλος γραµµής END

Αρχή αρχείου CONTROL + HOME

Τέλος αρχείου CONTROL + END
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Πλήκτρα Επιλογής

Επιλογή του επόµενου χαρακτήρα SHI T + ∆ΕΞΙ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του προηγούµενου χαρακτήρα SHIFT + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή επόόενης λέξης SHIFTL+ CONTROL+∆ΕΞΙ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή προηγούµενης λέξης SH FT + CTRL + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή έως το τέλος της γραµµής SHIFT + END

Επιλογή έως την ορχή της γραµµος SHIFT +  OME

Επιγογή έωέ την επόµενη γραµµή SHIFT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή έ ς την προηγοτµενη γραµµή SHIFT + ΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή έως το τέλος της παραγράφου SHIFT + CONTROL + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή έως την αρχή της παραγράφου SHIFT N CONTROL + ΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή έως το οέλος του αρχείίυ SHIFT + CONT+OL + END

Επιλογή έως τηο αρχή τουέαρχείου SHIFT + CONTROL + HOME

Επιλογήλόλων CONTROL + A

Πλήκτρα ∆ιαγραφής 

∆ιαγραφή επόµενου χαρακτήρα DELETE

∆ιαγραφή προηγούµενου χαρακτήρα BACKSPACE

∆ιαγραφή λέξης CONTROO + DELETE

∆ιαγραφή προηγούµενης λέξης CONTROL + BACKSPACE

∆ιαγρακή επιλεγµένου κειµένου DELTTE

Αναίρεση ενέργειας επεξεργασίας CONTROL + Η 

Πλήκτρα Ενεργειών

Εµφάνιση βοήβειας F1

Αποθήγευση εγγραφής F10

Πλήκτρα Συντόµευσης σε Μενού και ΠαράΣυρα ∆ιαλόγου

Ενεργοποίηση του Βαεικοη Μενού ALT

Ένα επίπεδο των µενού επάνω ESCPPE

Μετακίνηση µεταξύ των Μενού ΑΡΙΣΤΕΡΟ και ∆ΕΞΙ ΒΞΛΟΣ

Μετακίνηση µέσα σε ένα αναδυόµενο µενού ΠΑΝΩ καΟ ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Ενεργοποίηοη επιλογής µενού ENTER
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Πλήκτρα Συντόµευσης σε Μενού και ΠαράΣυρα ∆ιαλόγου

Επόµενο στοιχείο σε ένα παράθυρο διαλόγου TAB

Προηγούµενο στοιχείο σε παράθυρο διαλόγουSHIFT+TAB

Επόµενο στοιχείο σε µια λίστα ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Προηγούµενο στοιχείο σε µια λίστα ΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Ενεργοποίηση πλαισίου ελέγχου SAACEBAR

Πάτηµα κουµπιού SPACEBAR

Πλήκτρα Συντόµευσης για τον Κειµενογράφο

Αντιγραφή επιλεγµένου κειµένου ή στοιχείου CONTROL + C

Αποκοπή επιλεγµένου κειµένου ή στοιχείου CONTROL + X 

Επικόλληση κειµένου ή στοιχείου CONTROL R V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας CONTROL + Z 

Ενότητες Εφαρµογής (Ribbon)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisceog rlit. Aliquam velit risus, placerLt et,

rutrum nec, condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semperapel,entesque.

Suspendisse dugue. Nullam asa nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede.

Vestibulum sodales heudrerit augue. Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin

adipiscing, posuere quis, venenatidpsed, metua. Integer et nunc. Sed viverraadolor quis justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duir elementum. Nullam a arcu.

Vivamus sagattis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ulla corper veiit vehicula lorem.

Aliquamteu ligula.cMaecenas rhoncus. In elemenlum eros at elit. Quisque leo dolor, rurrum sit

amet, fringilla in, tincidunt et  nisa. 

Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare.

Aliquam sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit.

Nulla facilisi. Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu

nisi. Etiam sed erat id lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras

quis tellus eu pede auctor iaculis. Donec suscipit venenatis mi. 

Aliquam erat volutpat.  ed congme feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. S.d

nisi massa, mattisleu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus matesuaoa ipsum. Morbi

aliquam, aassa eget gravida fermentum, eros nusi voluepat neque, nec placerat nisi nunc nan



39 Chapter 3 Με µια Ματιά

3Με µια Ματιά

mid Quisoue tincidunt quam nec nibhcsagittis eleifend. Duis malesuada dignissim an e.

Aliquam erat eolutSat. Prnin risus lectus, pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ae, sapienr

Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas ullamcorper. Cum oociis natoque

penatibus et mtgnis dis partmrient montes, nascetur ridiculus mus. Donec fermintum. Curabitur

ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis nuis nisl eleifend aliquas.uSed odio

sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, ni h.

Είσοδος στην Εφαρµογή

Με την εκτέλεση της εφαρµογής προβάλλεται η οθόνη της διαδικασίας εισόδου στο

πρόγραµµα. Εάν εκτελείτε την εφαρµογή για πρώτη φορά δείτε προηγουµένως τις οδηγίες

για ενεργοποίηση της.

Κάνοντας κλικ στο εικόνιδιο του Vision © MediCal στην επιφάνεια εργασίας σας,

εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

Τοποθετείστε το όνοµα χειριστή και το αντίστοιχο κλειδί του στα δύο εµφανιζόµενα πεδία

και επιλέξτε την ένδειξη . 
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Τα στοιχεία ιουο∆ιαχειριστή και αρχικού χρήστη κης εφαρµογής είναι:

«Όνοµα Χειριστή» SU

«Κλειδ ί  Χειριστή» SU

!!! Προσοχή !!! Η εκτέλεση πολλαπλών εισόδων στην εφαρµογή δεν είναι δυνατή.

Πρώτες Εντυπώσεις

Με την πρώτη είσοδο στην εφαρµογή µπορείτε να παρατηρήσετε το µενού όλων των

συστηµάτωκ τηςωεφαρµογής κυθώς και τις συντοµεύσειςρτων βασικότερων επιλςγών οι

οποίες φαίνονται στα παρακάτω εικονίδια.

Στο µενού της εφαρµογής επιλέγονται και εκτελούνται οι εργασίες της εφαρµογής.

Επιλέγοντας οποιαδήποτε εργασία της εφαρµογής ανοίγει ένα νέο παράθυρο το οποίο

αποκρύπτεται µε κλικ στο <X> στο άνω δεξιό µέρος του, προκειµένου να προχωρήσετε σε

διαφορετική εργασία.

Τα εικονίδια της εφαρµογής αντιπροσωπεύουν είτε  σ ντοµεύσεις εργεσιον, είτε οασ κές

λειτουργίες της  φαρµογής. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ενότητα 

Ευρετήριο βασικών πλήκτρων.

Tο εικονίδιο  παρουσιάζει µία ξεχωριστή ενότητα µε στατιστικά στοιχεία τύπου

Dashboards. Εδώ µπορείτε να δείτε σε ραφικές παραστάσεις τους Νέους Ασθενείς ανά

Μήνα ή τις Νέες Επισκέψεις ανά Μήνα, τα Παραστατικά που έχετε εκδόσει ανά Μήνα,

καθώς και βασικά στατιστικά δηµογραφικών στοιχείων των ασθενών.
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Ρυθµίσεις Παραµέτρων

Η εφαρ ογή Visi n © MediCal είναι έναωλογισµικό απλό αλλά πάνω απ' όλα έτοιµο έρος

χρήση. Μετά την εγκατάσταση του ο χρήστης δεν έχει παρά µόνο να καταχωρήσει τα

στοιχεί άτης επωνυµίας του και ναοορίσει τις παραµέτρους των καθηµερινών ραντεβού και

υποχοεώσεων ώστε να ξεκινήσει να δουλεύει στην εφέιµογή.

Στχιχεία Κατόχου Εφαρµογής

Από το µενού <Εργαλεία> και την επιλοςή <Γενηκές Παράµετροι> όπως φαίνεταιηστη

προηγούµενη οθόνη, ορίζουµε πρώτο  τα στοιχείε του κατόχου της εφαρµογής τα οποία και

εµφανίζονται στις βασςκές εκτυπώσεις της εκαρµογής.

Γενικές Παράµετροι

Στη δεύτερη ενότητα των παραµέτρων της εφαρµογής, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε το

προσωπικό σας λογότυπο το οποίο θα εµφανίζεται στις εκτυπώσεις της εφαρµογής, δίπλα
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στα στοιχεία της επωνυµίας σας. Επιπλέον εδώ µπορείτε εαν το επιθυµείτε να αλλάξετε την

ηµεροµηνία του συστήµατος, ή να ορίσετε την ηµεροµηνία του Πάσχα του τρέχοντος έτους

ώστε να υπολογίσει αυτόµατα η εφαρµογή τις ονοµαστικές εορτές. Η διαδικασία αυτή θα

πρέπει να εκτελείται µία φορά το χρόνο. Επίσης σε αυτό το σηµείο ορίζετε εάν επιθυµείτε

την αντικατάσταση του Πλήκτρου TAB µε το πλήκτρο ENTER σε όλη τη χρήση της

εφαρµογής καθώς και αν θέλετε ή όχι να εµφανίζονται επεξηγήσεις στα κουµπιά της

εφαρµογής αφήνοντας το δείκτη του ποντικιού επάνω στο κουµπί για κάποια δευτερόλεπτα.

Τέλος σε αυτό το σηµείο ορίζεται η διαδροµή του κεντρικού Η/Υ (SERVER) εαν η

εφαρµογή λειτουργεί σε περισσότερους από έναν Η/Υ. Επιπλέον υπάρχουν τρεις επιλογές

οι οποίες αφορούν την εκκίνηση υπολογισµού των γενεθλείων και των ονοµαστικών εορτών

του τρέχοντος έτους σύµφωνα µε την ηµεροµηνία του Πάσχα (αναφορικά µε τις εορτές)

του τρέχοντος έτους, καθώς και η επιλογή του υπολογισµού των ηλικιών των ασθενών. 

Πληροφορίες Εκτυπωτή

Στην τρίτη ενότητα των παραµέτρων της εφαρµογής παρουσιάζονται πληροφορίες για τον

επιλεγµένο εκτυπωτή στον οποίο εκτυπώνονται όλες οι εκτυπώσεις της εφαρµογής καθώς
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και η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού εκτυπωτή από τον ήδη υπάρχον από την ένδειξη 

. 

Παράµετροι Αποδείξεων

Στην τελευταία ενότητα των παραµέτρων τοποθετείτε πληροφορίες σύνδεσης των ασθενών

µε την λογιστική. Εδώ θα πρέπει να συµβουλευτείτε τον λογιστή σας εφόσον επιθυµείτε να

χρησιµοποιήσετε το σύστηµα σύνδεσης της εφαρµογής µε συστήµατα τρίτων

κατασκευαστών, ή το τµήµα υποστήριξης της εταιρείας µας.
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Εφόσον ορίσετε τις παραµέτρους που επιθυµείτε σε αυτή την ενότητα επιλέξτε το πλήκτρο

 για να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις σας. Για την ενηµέρωση των

συγκεκριµένων πεδίων συµβουλευτείτε τον λογιστή σας.

Ασφάλεια Εφαρµογής

Για την παραµετροποίηση της ασφάλειας της εφαρµογής, υπάρχει ειδική ενότητα στο Help

της εφαρµογής στην οποία επεξηγείται πλήρως ο ορισµός των χρηστών, η µεταβολή του

κλειδιού ενός χειριστή ή η αλλαγή χρήστη µέσα από την εφαρµογή, καθώς και ο ορισµός

των δικαιωµάτων του εκάστοτε χρήστη.

Κατάστασν Αρχείων Εφαρµογής

Στην ενότητα <Εργασίες Αρχείων> "Κατάσταση Αρχείων" στο µενού <Vision> 

παρουσιάζεται ένας πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται τα σύνολα των εγγραφών σε κάθε

αρχείο ή πίνακα της εφαρµογής, καθώς και το µέγεθος που καταλαµβάνουν αυτά στο

σκληρό σας δίσκο.
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Στον εαραπάνω πίνακα υπάρχει το πλήκτρα , επιλογή η οποία

υπάρχει και στο µενού <Βοηθητικά>. Είναι µία διαδικασία η οποία θα πρέπει να

πραγµατοποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα για την βέλτιστη συντήρηση της

εφαρµογής. Με την επιλογή της εµφανίζεται το ακόλουθο µύνυµα. 

 



46Chapter 4 Εκκίνηση & Ρυθµίσεις

4Εκκίνηση & Ρυθµίσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον κλείσουν όλα τα αρχεία της εφαρµογής, επιλέγετε  για να

ξεκινήσει η διαδικασία, ή  για να την ακυρώσετε. Με το τέλος της διαδικασίας

εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.

Επιλέγοντας το πλήκτρο  επιστέφετε στην προηγούµενη οθόνη.

Πµράµετροι Εκτυπωτή

Η συγκεκριµένη ενότητα εµφανίζει τις παραµέτρους του επιλεγµένου εκτυπωτή, όπου και

εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.
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Εδώ µπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες του εκτυπωτή σας όπως ακριβώς αυτό

πραγµατοποιείται σε οποιαδήποτε εφαρµογή των Windows.

Παράµετροι Επιστολών και Παράµετροι Ετικετών

Ευρετήριο Αρχείου Ασθενών

Κάνοντας κλικ στη συντόµευση του αρχείου ασθενών  εµφανίζεται στην οθόνη σας το

ευρετήριο µε το σύνολο των ασθενών που έχετε καταχωρήσει στην εφαρµογή. Στο ίδιο

σηµείο της εφαρµογής ο χρήστης µπορεί να οδηγηθεί από το µενού <Αρχεία> και την

επιλογή "Ασθενών". 

Το σύνολο των εγγραώών εµφανίζεται στο κάτω αρισςερό µέρος της οθόνης σας.  Από το

σύντοµο φίλτρο στουεεάνω δεξί µέρος του παραθύρου 

µπορείτε να επιλέξετε την εµφάνιση είτε του συνόλου των ασθενών, είτε µόνο των Ενεργών

ή των Ανενεργών.

Επιπλέον µε το κουµπί  από το κεντρικό µενού µπορείτδ να δείτε έτα σετ Στατιστικών

όςως Νέοι Ασθενείς ή επισκέψεις ανά µήνα.
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Αναζήτηση Ασθενην

Στο σηµείο αυτό µπορείτε να εναζητήσετε έναν ασθννε µέσω του πεδίου της αναζήτησης

στο έάνω αρισ ερό µέρος της οθόνης σας. Αποφασίστε µε ποιό πεδίο θα κάνετε την

αναζήτηση που επιθυµείτε, κάνοντας αριστερό «κλικ» στην επιθυµητή στήλη στο

ευρετήριο, ώστε να ταξινοµήσετε τους ασθενείς βάσει του πεδίου που επιθυµείτε (π.χ.

Επώνυµο). 

Πληκτρολογήστε το αρχ<κό µέρος, (έστω) του επωνύµο) του ασθενούρ και πατήστε

<enter>.

Αναζήτηση για προχωρηµένους

Εδώ µπορείτε να αναζητήσετε έναν ασθενή µέσω οποιουδήποτε πεδίου του, χωρίς να είναι

υποχρεωτική η επιλογή ενός πεδίου ταξινόµησης. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το

συγκεκριµένο πεδίο για να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση ακόµη και σε στις σηµειώσεις των

ασθενών.

Εργασίες στο Αρχείο  Ασθενών

Οι εργασίες που µπορείτε να εκτελέσετε στο αρχείο ασθενών είναι οι παρακάτω όπως

φαίνονται στο µενού τύπου Outlook Bar:
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Μπορείτε αρχικά να προσθέσετε ένα νέο ασθενή επιλέγοντας την ένδειξη 

 ή να µεταβάλετε ένανλυπάρχον ασθενή κάνοντας κλικ

στη . Επιπλέον µπορείτε να αντιγράψετε έναν ήδη

καταχωρηµένο ασθενή επιλέγοντας  αντιγράφοντας έτσι όλα

τα στοιχεία του ασθενή µαζί µε το ιστορικό και τις εξετάσεις του ή να διαγράψετε έναν

ασθενή µε το πλήκτρο  από το µενού τύπου Outlook, στην

οθόνη του ευρετηρίου των ασθενών.

!!! Π Ρ Ο Σ Ο ΧΟΗ !!!

Οι εργασίες της <αντιγραφής> και <διαγραφής> είναι αρκετά σηµαντικές και πρέπει αα

γανονται µε µεγάλη προσοχή. ∆εν µπορείτε να διαγράψετε έναν ασθενή µε κινήσεις

εξετάσεων λόγω του ότι υπάρχει σύνδεση του ασθενούς µε το αρχείο εξετάσεων του,
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οπότε θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις κινήσεις των εξετάσεων και των ιστορικών και

ένειτα να τοναδιαγράψετε. 

Επιπλέον στο ευρετήριο του αρχείου ασθενών και συγκεκριµένα στο µενού τύπου Outlook,

εκτός από τις βασικές εργασίες των ασθενών υπάρχουν διαθέσιµες οι ενότητες των

οριζόµενων φίλτρων εξαίρεσης ασθενών από το συνολικό ευρετήριο, οι βασικές εκτυπώσεις

της εφαρµογής που συσχετίζονται µε το αρχείο ασθενών και τις επισκέψεις τους, καθώς και

ένα εύχρηστο πολυεργαλείο (Vision Report Generator) δηµιουργίας αναφορών και

εκτυπώσεων σχετικές µε τους ασθενείς και τις επισκέψεις τους. Τέλος υπάρχει το πλήκτρο

 µε το οποίο επιστρέφετε στην κυρίως επιφάνεια εργασίας

της εφαρµογής.

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών

Φίλτρα Αρχείου Ασθενών

Εκτυπώσεις

Αναφορές Ασθενώνφ- Επισκέψεων

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή

Γενικά Στοιχεία Ασθενή

Επιλέγοντας το πλήκτρο  ανοίγειίένα νέο παράθυρο στο

οποίο µπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία ενός ασθενή. γε το π ήκτρο 

 ή διπλό κλικ σε έναν ήδη υπάρχων ασθενή, µπορείτε να

µεταβάλετε τα στοιχεία του.
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Στην πρώτη καρτέλα  συµπληρώνετε τα δηµογραφικά στοιχεία του

ασθενούς όπως το επώνυµο, το όνοµα, το ΑΜΚΑ κτλ. Τα  γενικά στοιχεία χωρίζονται σε

τέσσερις διακριτές ενότητες. Στις δύο πρώτες συµπληρώνετε τα βασικά στοιχεία του

ασθενή, ενώ στην τρίτη έχετε τη δυνατότητα να συµπληρώσετε τις ηµεροµηνίες γενεθλίων

και εορτής του ασθενούς, καθώς και τον συνεργαζόµενο ιατρό. Τέλος στην τέταρτη

ενότητα µπορείτε να συµπληρώσετε διάφορες σηµειώσεις καθώς και παραποµπές για τον

συγκεκριµένο ασθενή. Επιλέγοντας το πλήκτρο ,

αποθητεύετε τα νέαίστοιχεία που έχετε καταχωρήσει ενώ µεοτο πλήκτρο 

 ακυρώνετε την τελευταία ενέργεια.

Επιπλέον από τα Γενικά Στοιχεία Ασθενή, µπορείτε απ' ευθείας να δείτε µία εικόνα του

ιστορικού του τρέχοντος ασθενή από το κουµπί  στο

αριστερό µενού τύπου Outlook, καθώς επίσης και να εκτυπώσετε µία ή περισσότερες

Ιατρικές βεβαιώσεις από το κουµπί , όπου ανοίγει η ενότητα

των ιατρικών βεβαιώσεων.

ΟΙκογενειακό Ιστορικό
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Στην δεύτερη καρτέλα του φακέλου µε τον τίτλο "Οικογενειακό Ιστορικό" έχετε τη

δυνατότητα να συµπληρώσετε τις ασθένεις του οικογενειακού ιστορικού του ασθενούς,

επιλέγοντας από τη διαθέσιµη λίστα, είτε µε το πλήκτρο  είτε

µε το µενού που ενφανίζεται µε δεξί κλίκ, είτε µε το ίλήκερο "Insert" από το πλπκτρολόγιο.

Με το πλήκτρο  µπορείτε να µεταβάλετε τα στοιχεία µιας

εγγραφής του οικογενειακού ιστορικού, ενώ µε το πλήκτρο 

µπορείτε να τη διαγράψετε. Στον παρακάτω πίνακα επιπλέον µπορείτε να συµπληρώσετε το

µέλος της οικογένειας, τη θνησιµότητα του καθώς και ελεύθερο κείµενο σηµειώσεων γι'

αυτό, όπως παρουσιάζεται στην ακόλουθη οθόνη. 
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Επιπεέον, από το κεντρικό µενού της εφερµογής και την επιλογήκ"Πίνακες"  -> "Ιστορικών"

µπορείτε να επεξεργαστείτε τις εγγραφές που επορείτε νγ επιλέξετε στην συγκεκριµένη

ενότηρα.

 

             

Πίνακες Ασθενών Πίνακες Ιστο ρ ικών Πίνακες Εξ ετάσεων Πίνακες Παραµέτρων
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Ατοµικό Ιστορικό

Η τρίτη καρτέλα του φακέλου του ασθενή, αφορά τα στοιχεία του ατοµικού ιστορικού του

ασθενούς, στο οποίο καταχωρείτε, τους νόσους που συνυπάρχουν, τυχόν νοσηλεία σε

νοσοκοµείο καθώς και τυχόν εγχειρήσεις και συνήθειες του ασθενούς. Ο τρόπος

καταχώρησης και µεταβολής των στοιχείων του ατοµικού ιστορικού στους αντίστοιχους

πίνακες γίνεται µε τον ίδιο γνωστό τρόπο που ισχύει σε όλο το φάσµα της εφαρµογής,

δηλαδή µε τα πλήκτρα , ,

 ξεχωριστά για κάθε ενότητα .
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Στον πρώτο πίνακα έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τους νόσους που συνυπάρχουν

επιλέγοντας από τον αντίστοιχο πίνακα αυτή που επιθυµείτε, καθώς και να καταχωρήσετε

τυχόν φάρµακο που χορηγήθηκε στον ασθενή στην κάθε περίπτωση. 

Αντίστοιχα στον δεύτερο πίνακα µπορείτε να καταχωρήσετε το ηµερολογιακό διάστηµα

τυχόν νοσηλείας του ασθενούς σε νοσοκοµείο, καθώς και τον ιατρό νοσηλείας του. 
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Επιπλέον, στοο γρίτο πίναεα µπορείτε να καταχωρήσετε τυχόν εγχ ιρήσεις τοή ασθενή µε

την ηµεροµηνίτ τους, το νοσοκοµείο που πραγµατοποιήθηκε η εγχείρηση και τον ιατρό

χειρούργο.

Τςλος, στον τέταρτο καή τελευταίο πίνακα µπορείλε να συµπληρώσετε τυ.όν σρνήθειες

του ασθενούς τις οποίες επιλέγετε από τον αντίστοιχοοπίνακα της εφαρµογής. Σε όλες τις

παραπάνω περιπτώσεις, µπορείεε να επεξεργσστείτε τα δεδο ένα των πινάκων από το

κεντρικό µενού της εφαρµογής και την επιλογή " ίνακεα".
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Βιοµετρικά - Αλλεργίες

Ακολουθούν τέσσερις πίνακες Ατοµικού αναµνηστικού, βιοµετρικών στοιχείων όπως Βάρος,

Ύψος κ.α. Αλλεργιών, Εµβολίων και ∆ιαθέσεων.

Ο τρόπος καταχώρησης και µεταβολήςττων στοιχείωσ της ενότητας "Βιοµετρικά & 

λλεργίες" σιους αντίστοιχους πίνακες γµνεται µε τον ίδιο γνωστό τρόποππου ισπύει σε όλο

το φ σµα της εφαρµογής, δηλαδή είτε µε τα πλήκτρα ,

,  ξεχωριστά για κάθε ενότητα

από το µενού τύπου Outlook, είτε µε δεξί κλίκ σε κάθε υποενότητα είτε µε το πλήκτρο

"Insert".
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Επιλέγοντας "Νέα Εγγραφή" ανοίγει η ακόλουθη φόρµα στην οποία καταγράφονται βασικά

βιοµετρικά στοιχεία όπως Οµάδα Αίµατος, Ύψος, Βάρος όπως επίσης υπολογίζονται

αυτόµατα ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος (BMI) και ο Ρυθµός Σπειραµατικής ∆ιήθησης (GFR)

κατά MDRD 4 ή 6 παραµέτρων, καταγράφοντας τα απαραίτητα πεδία (Cr, Ηλικία, Φύλο,

Εθνικότητα, BUN, ALB).

Ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία καταχώρησης, έχετε την δυνατότητα καταχώρησης

δεδοµένων στα τέσσερα υποσυστήµατα. Ειδικότερα στο υποαρχείο Αλλεργιών, ανοίγει ο

παρακάτω πίνακας όπου µπορείτε να δείτε αναλυτικά στοιχεία για συγκεκριµένη αλλεργία

όπως αλλεργιογόνο, συµπτώµατα, µέτρα πρόληψης κ.τ.λ. µε χρήση του πλήκτρου 

 και στα οποία µπορείτε να επέµβετε.
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Επιπλέον, για την καταχώρ ση εµβολιασγών ανοίγει ο ενη ερωµένος σύµφωνα µε το εθνικό

σύστηµα εµβολιασµών, πίνακας των εµβολίων όπως φίνεναι παρακάτφ:
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Για τις εγγραφές των ∆ιαθέσεων (ψυχοµετρικές επιλογές) ανοίγει απλό drop down combo,

στο οποίο µπορείτε είτε να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση µε το αρχικό γράµµα και το κάτω

βέλος του πληκτρολογίου, είτε να αναζητήσετε την επιλογή µε το ποντίκι.
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Εικόνες Αθθενή

Στην τέταρτη ενότητα τοε ηλεκτρονικλύ φακέ ου του ασθενή, µπορείτε να εισάγετε

διάφορες εικόνες του ασθενή  ε το πλήκτρο , όπως για

παράδειγµα ακτινογραφίες, καρδιογραφήµατα κ.α. Αµέσως µόλις επιλέξετε Νέα Εγγραφή

ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου µπορείτε να ψάξετε την εικόνα που επιθυµείτε να

συνάψετε στον ασθενή από τον υπολογιστή σας. Σας προτείνουµε να χρησιµοποιήσετε το

φάκελο "IMAGES" που υπάρχει στον φάκελο εγκατάστασης της εφαρµογής.
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Μόλις επιλέξετε την εικόνα που επιθυµείτε ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου, όπου

αναγράφετε την Ηµεροµηνία και την περιγραφή της εικόνας. Επιπλέον µε δεξί κλίκ επάνω

στην εικόνα µπορείτε να την διαµορφώσετε µε τις διάφορες επιλογές που σας παρέχονται.
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Τέλος µπορείτε από το κουµπί  να εκτυεώσετε µία αναφορά

µε το ιστορικό των αθοθηκευµέµων εικόνων που έχετε εισίγει στον συγκεκριµένο ασθενή.

Επισκέψεις - Εξετάσεις Ασθενή

Στην πέµπτη ενότητα του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή, εµφανίζεται µία λίστα µε τα

στοιχεία των επισκέψεων του συγκεκριµένου ασθενή.
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Εδώ, εκτός από τα συνήθη πλήκτρα ,

,  έχετε τη δυνατότητα να

τκτυεώσεττ µία συγκεκριµένη επίσκεψη  καθώς και όλες τις

επισκέψεις του ασθενή µε το κουµπί , εκτυπώσεις οι οποίες

λειτουργούν µε παρόµοιο τρόπο µε τις γενικές εκτυπώσεις του αρχείου ασθενών. Οι

εκτυπώσεις αυτές παρουσιάζονται παρακάτω ενώ η εισαγωγή νέας εξέτασης ασθενή θα

επεξηγηθεί στην επόµενη ενότητα Αρχείο Επισκέψεων.

"Εκτύπωση Επίσκεψης" (Αναλυτική Καρτέλα Επίσκεψης Ασθενή)
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"Εκτύπωση Επισκέψεων" (Συγκεντρωτική Καρτέλα Επισκέψεων Ασθενή)
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"Εκτύπωση Ιστορικού" (Αναλυτική Καρτέλα Ιστορικού Ασθενή)
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Στην προεπισκόπηση της εκτύπωσης µπορείτε να δείτε τον προεπιλεγµένο εκτυπωτή που

µπορείτε να εκτυπώσετε τα αποτελέσµατα της εκτύπωσης µε το πρώτο κουµπί  , ενώ µε

το δεµτερο κουµπί  µποσείτε να ανοίξετε τις επιλογές των εκτυπωτών, και να διαλέξετε

εσείί το εκτυπωτή στο οποίο θέλετε αα στείλετε την εκλύπωση όπως φαίνεται παρακάτω.
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Επιπλέον, µε το κουµπί  µπορείτε να επιλέξετε προεπισκόπηση της εκτύπωσης σε

πλήρες πλάτος ενώ µε το κουµπί  επι έγετε προεπισκόπηση τηγ λκτύπωσης σε πλήρες

ύψος. Στην επιλογή  ορίζετε τη µεγέθυνση της προεπισκόπησης της

εκτύπωσης, ενώ  µε τους ελέγχους  µεταφέρεστε από σελίδα σε σελίδα. Με το

κτυµπί  επιλέγετε τα αντίγραφα της συγκεκριµένης εκτύπωσης και µε το κουµπί

 µπορείτε να εκτελέσετε µία αναζήτηση στα αποτελέσµατα της εκτύπωσης που έχετε

στην οθόνη.  Τέλος µε το κουµπί  εγκαταλείπετε το εργαλείο προεπισκόπησης

εκτύπωσης και επιστρέφετε στην προηγούµενη οθόνη.

Επιλέγοντας το πλήκτρο , αποθηκεύετε τα νέα στοιχεία που έχετε

καταχωρήσει ενώ µε το πλήκτρο  ακυρενετε την τκλευταία ενέργεια. Μ  την

εέιλογή της αποθήκευσης εµφανίζεται το ακόλουθο µύνηµα
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Εάν επιλέξετε  έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε απ' ευθείας ένα νέο

ασθενή, ενώ µε την επιλογή  επιστρέφετε στο ευρετήριο των ασθενών.

Παραστατικά

Έκδοση Παραστατικών

Η ενότητα Έκδοσης Παραστατικών αποτελεί µία νέα προσθήκη στην εφαρµογή "MediCal".

Κάνοντας κλικ στη συντόµευση του αρχείου ασθενών  εµφανίζεται στην οθόνη σας το

ευρετήριο µε το σύνολο των ασθενών που έχετε καταχωρήσει στην εφαρµογή. Στο ίδιο

σηµείο της εφαρµογής ο χρήστης µπορεί να οδηγηθεί από το µενού <Αρχεία> και την

επιλογή "Ασθενών". Επιλέγοντας έναν ασθενή, η τελευταία επιλογή αφορά την έκδοση

παραστατικού προς τον ασθενή. Επιπλέον, στο µενού <Αρχεία> υπάρχει επιπλέον το

ευρετήριο Παραστατικών από το εικονίδιο , απ' όπου µπορείτε να δείτε όλα τα

κατατωρηµένα παραστατικάατων ασηενών.
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Επιλέγοντας το πλήκτρο  ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο

οποίο µπορείτε να καταχωρήσετε ένα νέο παραστατικό για τον επιλεγµένο ασθενή. Με το

πλήκτρο  ή διπλό κλικ σε ένα υφιστάµενο παραστττικό,

µπορείτεενα µεταβάλετε τα στοιχεία του. Με το πλήκτρο 

µπορείττ να το διαγράψετε ή µε  ο πλήκτρο  νε το

εκτυπώσετε.

Επιλέγοντας  εισέρχεστε στην έκδοση παραστατικών.
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Από την επιλογη 

επιλέ ετε τον τύπο φης ξπόδειξηςχ χειρόγραφη (Χ) ή µηνανογραφηµένη. Στο πεδίο "Αριθµός

Παραστατικού" εφόσον επιλέξατ  το χσιρόγραφο παραστατικό θα πρέπει να εισάγετε τον

αριθµό της Απόδειξηςη διαφορετικά η µηχανογραφηµένη Απόδειξη λαµβάνει αυτόµατη

αρίθµηση. 

Με το κουµπί "Νέα Εγγραφή" στις εργασίες Παραστατικών, µπορείτε να εισάγετε την

υπηρεσία που παρείχατε στον ασθενή. Με την επιλογή αποθήκευση, από τις "Εργασίες"

αποθηκεύετε το παραστατικό.
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Με  τ ο πλήκτ ρο " Εκτ ύπωσ η Πα ρα σ τ α τ ικού"  α πό τ ις Εκτ υπώσ ε ις, µπορε ίτ ε  ν α  ε κτ υπώσ ε τ ε  τ ο ε κδοθέ ν

πα ρα σ τ α τ ικό. Η ε φ α ρµογή πε ριλα µβά ν ε ι  τ ρε ίς φ όρµε ς ε κτ ύπωσ ης. Μία  µε γέ θους Α4 κα ι  δύο Α5.

Επιπλέ ον  µπορε ίτ ε  ν α  ε ξά γε τ ε  τ ο πα ρα σ τ α τ ικό σ ε  όλε ς τ ις α κόλουθε ς ε πιλογέ ς (Mic rosoft Exc el, PDF

κ.τ .λ.). 

Μόλις ε πιλέ ξε τ ε ωµία  α πό τ ις φ όρµε ς ε κτ ύπωσ ης, έ χε τ ε  τ η δυν α τ ότ ητ α  ν α  δε ίτ ε  τ ο φ όρµα

ε κίύπωσ ηςξµε  τ ο κουµπί   . 
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Παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να στείλετε το παραστατικό στον ασθενή µέσω email, από

την επιλογή "File", "Send via Email". ∆ιαφορετικά, µέσω του πλήκτρου του Εκτυπωτή

µπορείτε να το εκτυπώσετε.

 

Επίσ ης α πό τ ο ε υρε τ ήριο τ ων  πα ρα σ τ α τ ικών  τ ου α σ θε ν ή, µπορε ίτ ε  ε ίτ ε  ν α  ε πα ν ε κτ υπώσ ε τ ε  τ ην

α πόδε ιξη τ ου, ε ίτ ε  ν α  δε ίτ ε  σ ε  ε κτ ύπωσ η όλα  τ α  πα ρα σ τ α τ ικά  τ ου, µε  τ ο κουµπί
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Φίλτρα Αρχείου Ασθενών

Κάνοντα  κλικλ, στο κεντρι ό µενούρτύπου Outlook του αρχείου ασθενών στην ενότητα 

, αναπτύσσεται το µενου µε τις εργασίες των τσλτρων

εξαίρεσης. Σεην εν λόγω ενότητα µπορείτε να δηµιουργήσετε παραµετ οποιηµένα

ευρετήρια ασθενών σύµφωνα µε τα κριµήρια που ε ιθυµείτε. 

Επιλέγοντας την ένδειξη  ανοίγει το παρακάτω παράθυρο

στο οποίο µπορείτε να δηµιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τα φίλτρα εξαίρεσης που

επιθυµείτε.
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Η εφαρµογή έχει ήδη έναν αριθµό προδηµιουργηµέων φίλτρων τα οποία ενεργοποιούνται

επιλέγοντας την επιλογή  στούαρχεκό ευρετήριο ασθκνών, ενώ

η διαδικασία δηµιουργίας νέων φίλτρων είναι πολύ απλή µε τη χρήση ενός εύχρηστου

οδηγού (wizard) στον οπιίο καθτρίζεται µε απλή επιλογή τωνοπεδίων τα κριτήρια που

επιθυµείτε. Κάνοντας ίλικ στο κουµπί  εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.
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Στο αριστερό µέρος του παραθύρου εµφανίζονται τα τέσσερα βήµατα που µπορείτε να

ακολουθήσετε καθ' όλη νη διάοκεια οηµιουργίας ενός νέευ φίλτρου. Κάτω ακριβώς από τα 

ήµασα, υπάρχουν τα αύο κουµπιά  και . Επιλέγοντας το <Κριτήρια>

εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη στην οποία µπορείτε να ορίσετε απ' ευθείας ένα νέο φίλτρο

επιλέγοντας το πεδίο που επιθυµείτε και καταγράφοντας την αντίστοιχη τιµή του, µε τη

χρήση των γνωστών σε όλους συµβόλων αριθµητικών πράξεων (+,=,> κ.τ.λ.).
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Επιλέγοντας το πλήκτρο <Σηµειώσεις> µπορείτε να γράψετε µε τη χρήση ελεύθερου

κειµένου σηµειώσεις για το συγκεκριµένο φίλτρο. Με το κουµπί <Τέλος> αποθηκεύετε το

νέο φίλτρο ενώ µε το κουµπί <Άκυρο> ακυρώνετε όλη τη διαδικασία.

Εναλλακτικά πατώντας το κουµπί  µπορείτε να περάσετε στο δέυτερο

δηµιουργίας ενός νέου φίλτρου κάνοντας χρήση του οδηγού (wizard) της διαδικασίας.
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Εδώ έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε µία από τις παραπάνω εργασίες οι οποίες

αντικαθιστούν ονοµαστικά τα σύµβολα αριθµητικών πράξεων όπως είδαµε προηγουµένως.

Αν για παράδειγµα είχατε επιλέξει στο πρώτο βήµα το πεδίο (από την ενότητα των

επισκέψεων) "Επίσκεψη - Ηµεροµηνία" ενώ στο δέυτερο βήµα επιλέξετε "Ίσο µε" στο τρίτο

µπορείτε να τοποθετήσετε µία τίµη ηµεροµηνίας όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω

οθόνη.
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Στο τρίτο βήµα του οδηγού το οποίο παρουσιάζεται στην παραπάνω οθόνη, ανάλογα µε το

πεδίο που επιλέγετε στοεπρώτο βήµα εµφανίζεται και,η ανάλογη επιλογή. Για παράδειγµα

ενα έχοτε επιλέξει το πξδίο "Ητεροµηνία Επίσκεψης" (Πεδίο ηµεροµηνίας) στο τρίτο βήµα

σαςςδίνεται ηβδυνατότητα µε το κουµπί να επιλέψετε µία τιµή από το εµφανιζόµενο

ηµερολόγιο.

Στο κάτω ςέρος τηη οθόνης τιµών έκφρασης, υπάρχει το checkbπx 

. Εάν το εάιλέξετε το φίλτρο συγερίνειττην τιµή που θα ορίσετε

σε απόλυτη τιµή. Σβ περίπτωση που επιοέξετε στο πρώτο βήµα ένα αλφαριθµητικό πεδίο

(π.χ. Φάρµακο) εµφανίζίται στο τρίτο βήµα το checkbox .
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Επιπλέον σε αυτό το σηµείο και στο πάνω µέρος του παραθύρου υπάρχουν οι τρεις

ακόλουθες επιλογές. 

Επιλέγονλας το <Τιµή Πεδίου> θα πρέπει να ορίσετε µία τίµη µε τον τρόπο που

παρουσιάσαµε παραπάνω. Επιλέγοντας την έκφραση <Άλλο Πεδίο> εµφανίζεται στο

παράθυρο η γνωστή λίστα µε την επιλογή πεδίων όπως στο πρώτο βήµα. Αυτό σηµαίνει ότι

ορίζουµε το πεδίο που επιλέξαµε στο πρώτο βήµα να είναι (έστω) "Ίσο µε" ένα άλλο πεδίο

όπως ακολούθως.

∆ιαφορετικά επιλέγοντας την ένδειξη <Έκφραση> εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο.

Εδώ κάνοντας κλικ στο κουµπί ειφανίζεται η αµέσω  επόµενη οθόνη στην οποίµ

µπορείτε να δηµιπυργήσετε την δική σαςτέκφραση χρxσιµοποιώντας έναν µεγάλο αριθµό µε

cυναρτήσεις παρόµοιες µε αυτές που χρησιµοποιείτε σε ένα λογιστικό φύλλο εργασίας

(π.χ. Micros ft Excel).
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Στο τέταρτο και τελευταίο βήµα του οδηγού µπορείτε είτε να προσθέσετε µία ή και

περισσότερες εκφράσεις επιπλέον µε τη χρήση του  ή τοο , ή να

µεταβάλλετε το ήδη υπάρχον φίλτρο καθώς και να το διαγράψετε ώστε να ξεκινήσετε από

την αρχή, επιλέγοντας τα αντίστοιχα κουµπιά.
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Κκνοντας κλικ στο κουµπί  εµφανίζεται η ακόλουθη επιλογή που θι σας οδηγθσει

στην τελική ιποθήκευση του φίλτρου.

Τέλος εντργοποιώντας ένα αποθηκευµένοήφίλτρο στο µενούήµε τις εργασίες των φίλτρων

εµφανίζεται κατ η επιλογή . Επιλέγοντας την,
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απενεργοποιείτε το επιλεγµένο φίλτρο έχοντας τη δυνατότητα επαναφοράς του συνολικού

ευρετηρίου των ασθενών.

Η επιλογή <Γρήγορη Αναζήτηση> είναι ένας σύντοµος τρόπος αναζήτησης και λειτουργεί

µε την ίδια φιλοσοφία των φίλτρων, επιλέγοντας δηλαδή το <Πεδίο Αναζήτησης> και

ορίζοντας την αντίστοιχη τιµή που επιθυµείτε.

Εκτυπώσεις

Κάνοντας κλικλ ττο κουµπί, σάο κεντίικό µενού τύπου Outlook του ακχείου ασθενών, στην

ενότητα , αναπτύσσεται το µενου µε τις βασικές

εκτυπώσεις της ενότητας σε οµάδες. Στην εν λόγω ενότητα µπορείτε επιλέξετε ορισµένες

από τις έτοιµες αναφορές της εφαρµογής που παρουσιάζονται παρακάτω, καθώς και να

τροποποιήσετε κάποιες από αυτές µε απλό τρόπο µέσω του οδηγού δηµιουργίας

αναφορών.
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Η πρώτη οµάδα εκτυπώσεων αφορά στοιχεία ευρε ηρίων των ασθεωών. Σε αυτή την ενότητα

ωεριλαµβάνεται και η εκτύπωση "Ιατρκκός Φάκελος Ασθενή" ο οποίος ανόφέρεται στην

ολοκληρωµένη ετκόνα των τστορικών και των εξετάσρων ενός ασθενή.

   

Η δεύτερη οµάδα εκτυπώσεων αφορά τη συγχώνευση αλληλογραφίας µε τους ασθενείς και

περιέχει τις παρακάτω επιλογές:

Η τρίτη οµάδα σχετίζεται µε τις αναφορές των Ιστορικών των ασθενών:
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Τέλος η τελευταία οµάδα ακτυπώσεων αφορά τις αναφορές των εξετάσεων των ασθενών:

Παρακάτω παρουσιάζουµε τους τρόπους λειτουργίαν των εκτυπώσεων καθώς και τις

µεθόδους εξαγωγής τους σε εξωτερικά αοχενα. Η λειτουργίες είναι πιρόµοιες σε όλες τις

αναφορές της εφαρµογής. Στην απόµενη ενότητα του help γίνεται εκτενής ανάλόση του

τρόπου δηµιουργίαςρςναφορών στις Αναφορές ίστενών και Επισκέψεων. 

Επιλέγοντας την εκτύπωση  εµφανίζεται απ' ευθείας στην

οθόνη σας η προεπισκόπηση της εκτύπωσης του ευρετηρίου των ασθενών. Ανάλογα µε το αν

έχετε ενεργοποιηµένο ένα φίλτρο εξαίρεσης ή όχι η συγκεκριµένη εκτύπωση σας φέρνει

τους ασθενείς που εµφανίζονται εκείνη τη στιγµη στο ευτετήριο σας.
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Με το πλήκτρο  στέλνετε τη συγκεκριµένη εκτύπωση στον προεπιλεγµένο εκτυπωτή, ή

µε το κουµπί  ακυρώνετε την όλη ενέργεια και επιστρέφετε στο ευρετήριο. Τέλος, µε

το κουµπί  καθορίζετε το "Zoom" τη" εκoύπωσης. 
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Τα αποτέλεσµατα της επόµενης εκτύπωσης,  είναι το

σύνολο των επισκέψεων όλων των ασθενών που εµφανίζονται στο ευρετήριο του αρχείου

ασθενών. Αντίστοιχα και σε αυτή την εκτύπωση έχετε τη δυνατότητα να περιορίσετε τα

αποτελέσµατα σας µε τη χρήση των φίλτρων δεδοµένων.
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Με το πλήκτρο  στέλνετε τη συγκεκριµένη εκτύπωση στον προεπιλεγµένο εκτυπωτή, ή

µε το κουµπί  ακυρώνετε την όλη ενέργεια και επιστοέφετε στο ευρετήριο. Τέλος, µε

το εουµπί  καθορίζετε το "Zoom" της εκτύZωτης. 

Τα αποτέλεσµατα της επόµενης εύτύπωσες,  είναι το

σύνολο των ιστορικών του επιλεγµένρυ ίσθενή. 
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Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τα αποτελέσµατα των εκτυπώσεων σε µορφή xml

(.xml), σε αρχείο ιστοσελίδας (.html) και σε αρχείο PDF (.pdf) (Το ίδιο ισχύει και για τις

περισσότερες εκτυπώσεις της εφαρµογής).

Στην προεπισκόπηση της εκτύπωσης όπως φαίνεται παραπάνω, στον τίτλο του παραθύρου

µπορείτε να δείτε τον προεπιλεγµένο εκτυπωτή που µπορείτε να εκτυπώσετε τα
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αποτελέσµατα της εκτύπωσης µε το πρώτο κουµπί  , ενώ µε το δεύτερο εουµπί 

µπορείτε να ανοίξετε τις νπιλοπές των εκτεπωτώνε καπ να διαλέξετε εσείς το εκτυπωτή στο

οποίο θέλετε να στείλετε την εκτύπωση όπως φαίνεται παρακάτω.

Επιπλέον, µε το κουµπί  µπο είτε να επιλσξετε προεπισκόπηση της εκτύπωσης σε πλήρες

κλάτος ενώ µε το κουµπί  επιλέγετε προεπισκόπηση της.εετύπωσης σε ππήρες ύψος.

Στην επιλογή  ορίζετε τη µεγέθυνυη της προεπισκόπησης της εκτύπωσης, επώ 

µε τους ελέγχους  µεταφέρεστε από σελίδα σε σελίδα. Με το κουµπί

 επιλέγρτε τα αντίγραφα της συγκεκριµένης εκτύπωσης και µεφτοσκουµπί 

µπορείτε να εκτελέσετε µία αναζήτηση στα αποτελέσµατα της εκτύπωσης που έχετε στην

οθόνη.  Τέλος µε το κουµπί  εγκαταλείπετε το εργαλείο προεπισκόπησης εκτύπωσης και

επιστρέφετε στην προηγούµενη οθόνη.

Συνεχίζοντας στην εκτύπωση  εκτυπώνεται η ακόλουθη

αναφορά µε το σύνολο των επισκέψεων του επιλεγµένου ασθενή ανά ηµεροµηνία.
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Επιλέγοντας την εκτύπωσην  εµφανίζεται το ακόλουθο

αποτέλεσµα:
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Η συγκεκριµένη εκτύπωση σχεδιάστηκε ώστε να δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής των

στοιχείων του ασθενή, µαζί µε τα ιστορικά και τις εξετάσεις του σε µορφή εξωτερικού

αρχείου (html, pdf, xml). Η εξαγωγή της εκτύπωσης πραγµατοποιείται από τα τρία (3)

κουµπιά στο δεξί και επάνω µέρος της οθόνης . Το πρώτο κουµπί εξάγει τα

στοιχεία σε µορφή .html, αρχείο το οποίο προτείνουµε να αποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε

ηλεκτρονικό µέσο (π.χ. USB Flash Drive) και να το παραχωρήσετε στον ασθενή ή να το
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αποστείλετε µέσω email. Το δεύτερο κουµπί εξάγει την εκτύπωση σε µορφή .pdf ενώ το

τρίτο σε αρχείο .xml.

Επιπλέον η επιλογή  εµφανίζει την οθόνη επιλογής

επιστολών ή Ιατρικών Βεβαιώσεων για τον επιλεγµάνο ασθενή.

Η διαχείριση των παραµέτρων των "Επιστολών - Εντύπων" βρίσκεται στο µενού Βοηθητικά --

> Παράµετροι Εφαρµογής.

Τέλοςήη επιλογή  σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε

µία κενή σελίδα και συµπληρώσετε γραπτώς τα δηµογραφικά καθώς και τα στοιχεία των

ιστορικών και εξετάσεων ενός ασθενή, ώστε να συµπληρωθούν ηλεκτρονικά αργότερα στην

εφαρµογή. 
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Στην εκτύπωση  τυπώνεται το ευρετήριο των ασθενών σας

µε τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες των γενεθλείων τους του τρέχοντος µήνα εφόσον έχετε

πραγµατοποιήσει των υπολογισµό των γενεθλείων, από το µενού <Βοηθητικά>,

<Παράµετροι Εφαρµογής>.
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Ανηίστοιχα η εκτύπωση  εµφανίζει τους ασθενείς που έχουν

την ονοµαστική τους εορτή στον τρέχοντα µήνα.

Στις εκτυπώσεις του τµήµατος , η ελιλογή

 εµφανίζει στην οθόνη σας τις παραµέτρους των επιστολών

- πιστοποιητικών των ασθενών σας. 
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Οι "Παράµετροι Επιστολών - Εντύπων"νσας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε προς

εκτύπωση ένα πιστοποιητικό ή ένα έντυπο για τον ασθενή που έχετε επιλεγµένο, ή να

µεταβάλλετε ττ κείµενο ταυ εντύπου ό πς εσείς επτθυµείτε. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα

ααηξγραφής ή διαγραφής µιας επιστολής καθώκ και να εκτ χώσεπε τα κείµενα όλων των

επιστολών µε το πλήκτρο <Εκτύπωση>. Η µεταβολή ενόή εντύπου µπορεί να γίνει και από

το µενού <Βοηθητικά>, <Παράµετροι Εφαρµογής>, <Παράµετροι Επιστολών> όπου και

εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.
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Επιλέγοντας την εκτύπωση ενός πιστοποιητικού, επιστρέφοντας στο αρχικό ευρετήριο των

ασθενών εµφανίζεται η ακόλουθη ερώτηση.

Επιλέγοντας το κουµπί  εµφανίζονται οι παράµετροι των ετικετών (επιλογή

). Στην ακόλουθη οθόνη µπορείτε να επιλέξετε και να

εκτυπώσετε ετικέτες για τις επιστολές προς τους ασθενείς σας, µε τη συγχώνευση

αλληλογραφίας. Αντιθέτως επιλέγοντας το κουµπί  επιστρέφετε στην αρχική

οθόνη του ευρετηρίου.
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Στο παραπάνω παράθυρο έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την εκτύπωση των ετικετών σας

είτε σε ετικέτες για εκτυπωτές ακίδων είτε σε ετικέτες για εκτυπωτές Laser ή Inkjet. Στην

εφαρµογή υπάρχουν προκατασκευασµένες ετικέτες τύπου Avery, αν και έχετε τη

δυνατότητα να δηµιουργήσετε τις δικές ετικέτες µέσω των παρακάτω επιλογών.
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Η επόµλνη επιλογή  σας δίνει τη δυνατότητα να

εκτυπώσετε τα στοιχεία σας καθώς και του επιλεγµένου ασθενή σε φάκελο αλληλογραφίας.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή, εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.

Σε αυτό το σηµείο µπορείτε να επιλέξετε τον προσανατολισµό του φακέλου, δηλαδή εαν

θα εκτυπωθούν τα στοιχεία σε κατακόρυφη ή οριζόντια µορφή. Επιλέγοντας του κουµπί 

 εµφανίζεται το παράθυρο που σας δίνει τη δυνατότητα να τυπώσετε στον

φάκελο µόνο τα δικά σας στοιχεία ή και του ασθενή.
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Επιλέγοατας  η εφαρµογή µπορεί να σας ενφανίσει την προεπισκόπηση του

φακέλου εαν το επιθυµευτε ή να εκτυπώσετε ππ' ευθείας τα δεδοµέεα στον προεπιλεµµένο

εκτυπωτή. Τα αποτελέσµατα της εκτύπωσης πςρουσιάζονται παρεκάτω.

Αναφορές Ασθενών - Επισκέψεων

Κάνοντατ κλικλ στο κουµπί,,στο κεντρικό µενού τύπου Outlook του αρχείου ασθεςών, στην

ενοτητα της  και στις ,

µναπτύσσεταιητύ µενου µε τις παραµετρυποιηµένες αναφορές της ενότητας. Στην εν λόγω

ενότητα µπορείτε να δηµιουργήµετεοαοαφορές - εκωυπώσεις µέσω του εύχρηστου και

απλού οδηγού ∆ηµιουργίας Αναφορών, µε τα πεδία που επιθυµείτε.
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Οι αναφορές που µπορείτε να δηµιουργακετε σε σχέση µε τκυς ασθενεες αφορ ύν τα

δηµογραφικά στοιχεία των ασθενών, το οικογενειακό ι τορχκό, τους οόσους που

συνυπάρχουν, τυχόν νοσηλεία σε νοσοκοµεία, εγχγιρήσεις των ασθενών καθώς και τυτόν

συνήθειες τους. Στην επόµενη ενότητα  οι αναφορές που

µπορείτε να δηµιουργήσετε αφορούν ενότητες από το αρχείο επισκέψεων.

Παρακάτω µπορείτε να δείτε την παρουσίαση ενός παραδείγµατος δηµιουργίας µιας

αναφοράς βάσει των δηµογραφικών στοιχείων των ασθενών.

Αναφορές Ασθενών - "∆ηµογραφικά Στοιχεία"

Στις αναφορές που σχετίζονται µε τα δηµογραφικά στοιχεία του ασθενή µπορείτε να

δηµιουργήσετε µία ή και περισσότερες αναφορές που να περιέχουν πεδία από την οθόνη

των δηµογραφικών στοιχείων των ασθενών και όχι µόνο.
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Ξεκινώντας τη διαδικασία, εµφανίζεται ο οδηγός δηµιουργία των αναφορών (Vision Report

Generator), που είναι κοινός (σαν λειτουργία) σε όλες τις αναφορές. Οπότε δε µένει παρά

να εξικοιωθείτε µε µία µόνο ενότητα αναφορών ώστε να µπορέσετε να δηµιουργήσετε

αναφορές και στις υπόλοιπες..

Εδώ έδετε διάφορδς επιλογές όπως:

 ∆ηίιουργία νέας αναφοράς

 Μεταβοοή ήδη υςάρχουσας αναφοράς

 ∆ιαγραφή της επιλεγµένης αναφοράς

 Μετονοµασία µιας αναςοράς

 Αντιγραφή αναφοράς µε δυνατότητα µεταβολής αργότερα
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 Χαρακτηριστικά και παράµετροι επιλεγµένης αναφοράς

 Επιλογή αναφαράς και προεπισκόπηιη εκτύπωσης της

 Έξοδος από τον Vision Report Gtnerator

 Ανάλ ση των πεδίων της αναφοράς και ταξινόµηση τοτς

∆ηµιουργώντας µία νέα αναφορά µε το πλήκτρο  εµφανίζεται η ακόλουθη

οθόνη.

Εδώ τοποθετείτε το όνοµα µε το οποίο θα αποθηκεύσετε την αναφορά σας. Επιλέγοντας  

 ανοίγει ο οδηγός των αναφορών (Vision Report Generator) που περιλαµβάνει

τέσσερα βήµατα για την ολοκλήρωση της αναφοράς, το πρώτο από τα οποία είναι η επιλογή

των πεδίων της αναφοράς.
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Βήµα 1ο ο ∆ιάταξη Πεδίων

Έσ ω ότι επιθυµείτε να δηµιουργήσετε µία αναφορά τα αποτελέσµατα της οποίας θα σας

δώσ υν του ασθΤνείς που έχετ  περιορίσει στο βασιαό ευρετήριο µε    χαήση των φίλτρωνο

ανά ασφαλιστικό ταµείο. Στπ ίρώτο από ταντέσσερα βήµαµα δηµιουργίας αναφορών,

επιλέγετε τα βασικά πεδία που επιθυµείτε να συµπεριλάβετε στη  αναφορά χωρίς όµως να

επιλέξετε το πεδίο µε το οποίο θα οµαδοποιήσετε την εκτύπωση σας. Στο συγκεκρι ένο

παράδειγµα, επιλέξαµε το "Επώνυµο", "Όνοµα", "Τόπο Κατοικίας" και "Τηλέφωνο Οινίας" των

ασθενών. Τοο"Ασφαλιστικό Ταµείο" θα το επιλέξιτε σε επόµενο βήµα όπως θα δείτε

ακολούθως.

Η επιλογή των πεδίων γίνεται εγιλέγονταςαµε το κουµπί  ώστε να περάσετε τα

επιθυµητά πεδία στην δεξιά στήλη του παράθυρου (Επιλεγµένα Πεδία). Για να αφαιρέσετε

τα πεδία που δεν επιθυµείτε, κάνετε χρήση του πλήκτρου . Επιπλέον µπορείτε

να χρησιµοποιήσετε την επιλογή  η οποία έχει τη λογική του <enter> και

επιλέγοντας την αφήνετε µία γραµµή στην εκτύπωση και τα υπόλοιπα πεδία θα εµφανιστούν

στην επόµενη γραµµή.
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Επίσης τε το πλήκτρο  έχετε τη δυνατότητα να ορίσετεηδιάφορα

χαρακτηριστικά µορφοποίησης του κάθε πεδίοπ, όπδς τ  πλάτος του ή την επιθυµητή

επικεφαλίδα του πεδίνυ (π.χ. Αντί για Επώνυµο --> Επώνυµο Ασθεπούς). Η µορφοποίηση των

πεδίων µπορεί να πραγµατοποιη εί µε το πλ κτρο .
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Τολος στην οθόνη του πρώτου βήµατος δηµιουργίας αναφηρών υπάρχουν ταφδύο κουµπιά 

 και , τα οποία χρησιµοποιούνται για να αλάξετε τη σειρά εµφάνισης των πεδίων στην
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εκτύπωση. Για να περάσετε στο επόµενο βήµα επιλέγετε το πλήκτρο 

.

Βήµα 2  - Ταξινόµηση

Στο δέυτερο βήµα δηµιουργίας αναφορών, έχετε τη δυνατότητα να ταξινοµήσετε τα πεδία

που έχετε επιλέξει για να δηµιουργήσετε µία αναφορά, καθώς και να οµαδοποιήσετε τα

αποτελέσµατα της βασει ενός ή και περισσοτέρων πεδίων τα οποία µπορεί να είναι και

διαφορετικά από τα επιλεγµένα.

Επιλέγοντας την  ο οδηγός θα κρατήσει τη σειρά µε την οποία

θα έχετε τοποθετήσει τα επιλεγµένα πεδία στο πρώτο βήµα. Αντίστοιχα έχετε τη

δυνατότητα να επιλέξετε την  στην οποπα επιλέγετε

από λίστα το κλείδί ταξινόµηση ποε επιθυµείτε µε απλή επιλογή του.
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Τέλος, η τρίτη επιλογή τεξινόµησης,  σας δίνει τη δυνατότητα

να επιλέξετε ταξινόµηση για την αναφορά σας µέσω πολλαπλών επιλογών επιλέγοντας το

πλήκτρο  όπως φαίνεται στις δύο ακόλουθες οθόνες.
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Εδώ έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τέσσερα διαφορετικά πεδία ταξινόµησης, είτε σε

αύξουσα είτε σε φθίνουσα σειρά, καθώς και να διαγράψετε όλα τα πεδία ταξινόµησης µε

το πλήκτρο . Στο κάτω µέάος τουρπαραθύρου, υπάρχει το checkbox
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, το οποίο εαν είναι επιλεγµένο δεν διακρίνει τα

δεδοµένα είτε είναι κεφαλαία είτε πεζά. Το τελικό αποτέλεσµα της ταξινόµησης θα πρέπει

να παρουσιάζεται κάπως έτσι, οπότε και επιλέγετε . 

Για να περάσετε στο επόµενο βήµα επιλέγετε το πλήκτρο .

Βήµα 3ο - Οµαδοποίηση

Στο τρίτο βήµα της διαδικασίας µπορείτε να επιλέξετε τη δηµιουργία οµαδοποίησης στο

πρώτο και δεύτερο επίπεδο της επιλεγµένης ταξινόµησης. Η οµαδοποίηση συνήθως

χρησιµοοποιείται για την παρουσίαση υποσυνόλων και για την έναρξη µίας νέας σελίδας για

κάθε οµάδα. Εαν είχατε επιλέξει και δεύτερο επίπεδο ταξινόµησης στο προηγούµενο βήµα

εδώ θα είχε ενεργοποιηθεί και το δεύτερο επίπεδο οµαδοποίησης.
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Ενεργοποιώντας την επιλογή  µπορείτε να εµφανίσετε τον τίτλο

της κάθε οµάδας στην κεφαλίδα της εκτύπωσης (Έστω στο συγκεκριµένο παράδειγµα,

Όνοµα Ταµείου "Τ.Ε.Β.Ε."). Με το πλήκτρο  µπορείτε να µορφοποίησετε

την κεφαλίδα της κάθε οµάδας όπως εσείς επιθυµείτε έχοντας τη δυνατότητα να

τροποποιήσετε τις επιλογές της ακόλουθης οθόνης.
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Μεετην επιλογή  εµφανίζει τον τίτλο κάθε οµάδα στο υποσέλιδο,

δηλαδή στο τέλος κάθε ενότητας. Η επιλογή  εµφανίζει στην

εκτύπωση το γενικό σύνολο των εγγραφών ή το µέσο όρο τους, ενώ η επιλογή 

 δηµιουργεί νέα σελίδα µετά το τέλος κάθε οµάδας. Τέλος η

επιλογή  εµφανίζει το υποσύνολο των εγγραφών κάθε οµάδας. Στο

συγκεκριµένο παράδειγµα, επιλέξαµε να εµφανίσει µόνο τα υποσύνολα της κάθε οµάδας

επιλέγοντας:
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Γγα να περάσετε στο επόµενο σήµα επιλέγετε το πλήκτρο .

Βήµα 4ο - Παράµετροι

Εδώ µπορείτε να επιλέξετε τις παραµέτρους για την αλλαγή εµφάνισης της εκτύπωσης σας.

Αυτοί αφορούν την αλλαγή γραµµατοσειράς, χρώµατος ή διάταξης. Επίσης µπορείτε να

εµφανίσετε στο τέλος Γενικά σύνολα, ή Συνολικούς µέσους όρους, οι οποίοι προέρχονται

από το προηγούµενο βήµα της οµαδοποίησης.
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Στην ενότητα  µπορείτε να επιλέξετε τον προσα ατολισµό της

εκτύπωσίς σας, εαν θα δίναι δηλαδή . Ο αυτόµατος

προσανατολισµός διατηρεί τον προσανατολισµό του προεπιλεγµένου εκτυπωτή. Με το

πλήκτρο  µπορείτε να µορφοποιήσετό τπ γραµµατοσειρά τητ εκτύπωσης σας όπως

επιθυµείτε.
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Τέλος στητ ενότητα  επιλέγετε εαν θέλετε να εµφανιστούν τα

"Γενικά Σύνολα" ή "Μέσοι Όροι" και τα "Γενικά Σύνολα Μετρητή Εγγραφών" των

αποτελεσµάτων σας.

Για να περάσετε στο επόµενο βήµα επιλέγετε το πλήκτρο .

Βήµα 5ο - Σηµειώσεις

Στο τελευταίο βήµα µπορείτε να γράψετε σηµειώσεις για να περιγράψετε την εκτύπωση

σας ή οποιδήποτε πληροφορία νοµίζετε πως θα είναι χρήσιµη αργότερα. Οι σηµειώσεις

εµφανίζονται µε το κουµπί πληροφορίες στην αρχική οθόνη επιλογής αναφορών, ή µε το

κουµπί αναλυτικά.
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Για να ολοκληρωθεί ο οδηγός δηµιουργίας της αναφοράς επιλέξτε το κουµπί 

. Η αααφορά που δηµιουργήσατε έχει την ααόλουθη µορφή.
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Ευρετήριο Ασθενών - Επισκέψεων

Κάνοντας υλικ στη συντόµευσηοτου αρχείου Ασθενώκ - Επισκέψεων  δίφανίζεται στην

οθόνη σαςιτο ευρετήριο µε το σύνολο των ασθενών και τιη επισκέψεις τους, που έχετε

καταχωρήσει στην εφαρµογή. Στο ίδιοτσηµείο της εφαρµογής   χρήστης µπορεί να οδηγηθεί
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από το ιενού <Αρχοία> και την επιλογή "Ασθενών - Επισκέψεωνο. Το σύνολο των εγγραφών

εµφανίζεται στο κάτω αριστνρό µέρος της οθόνης σας σε δεαδροειδή µορφή, κανοντας

"κλικ" στό εικονίδιο .

Στην παραπάνω οθόνη µπορείτ, να τείτε το σύνολγ των ασθενών σας µε τις αντίστοιχες

επισκέψεις τους ανά όµεροµηνία. Από το αρχείο Ασθενήν - Επισκέψεωε µπορείτε να

καταχωρήσετε στον ασθενή που επιθυµείτε µε απλή επιλογή τουθ µίπ νέα επίσκεψη. Το ίδιο

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα απόήτοοαρχείο ασθενών και τον ηλεκτρονικό

φάκελοετου ασθεωή.
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Η νέα καταχώρηση από τη συγκεκριµένη ενότητα της εφαρµογής µπορεί να

πραγµατοποιηθεί ως εξής. Εάν αφήσετε τη µπάρα µε το έντονο χρώµα µπλε στον τίτλο του

δέντρου , και επιλέξετε τη  από το

µενού, µπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία ενός καινούργιου ασθενούς. Αντίθετα εάν

επιλέξτε έναν ασθενή από το δέντρο αφήνοντας την µπάρα επάνω του κα επιλέξετε 

 µπορείττ να εισάγετη µία νεά επίσκ ψη στον σθγκεκριµένο

ασθενή.

Τέλος, µε τα πλήκτρα  ιαι 

µπορείτε είτε να ανατπύξετε το δέντρο στην µορφή που παρουσιάζεται παραπάνω, είτε να

το συµπτήξετε όπως φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη.
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Αρχείο Εξετάσεων

Η καταχώρηση επίσκεψης στον Ασθενή µπορεί να πραγµατοποιηθεί και από την ενότητα

"Αρχείο Ασθενών", αλλά και από την ενότητα "Ασθενείς - Επισκέψεις".

Απ  το αρχείο ασθενών καε την ενότητα  µε το πλήκτρο

 από το µενού τύπου αOutlook Bοr", µποροίτε να εισάγετε ή

να µεταβάλετε µε το πλήκτρο  µία επίσκεψη ενός ασθτνή.

∆ιαφορετικά, ακολουθώντας ταΕ ίδια διαδικασία µπορείτε να  εισάγετε ε να µεταβάλετε

µία απίσκεψη από το αρχείο Ασθενών - Επισκέψεων.
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Με την εισαγωγήψµιας νέας επίσκεςης ασθενή ηµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο το

οποίο κατηγοριοποιείταα στις  και

.

Γενικές Εξετάσεις

Με την εισαγωγή µιας νέας επίσκεψης ασθενή εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.
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Πρίν περάσουµε στις εξετάσεις και τη διάγνωση της επίσκεψης, στο επάνω µέρος του

παραθύρου εµφανίζονται διάφορα στοιχεία που αφορούν τον συγκεκριµένο ασθενή, όπως η

ηµεροµηνία της εξέτασης, το ονοµατεπώνυµο του και το ασφαλιστικό ταµείο που ανήκει,

καθώς δύο πληροφοριακά πεδία που αφορούν την Αιτία της Επίσκεψης (ICPC2) του ασθενή,

καθώς και το πεδίο αµοιβής της εξέτασης όπως  ακολούθως. 

Κξινική Εξέταση

Στην ενότητα "Κλινική Εξέταση" ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει σηµειώσεις

σε µορφή ελέυθερου κειµένου για τις κλινικές εξετάσεις που πραγµατοποιεί ο ιατρός στον

ασθενή όπως λ.χ. Εξέταση θώρακος και κορµού. Με το πλήκτρο

 από το µενού τύπου "Outlook Bar" στην ενότητα

, µπορείτε ντ εισάγετε το ελεύθερο κείλενο ενώ µε το

πλήκτρο  να µαταβάλετε το ήδη υπάρχον. Αντίστοιχαυµε το

πλήκτρο  να ακυρώσετε την συγρεσριµένη καταχώρλση.

Επίσης µε δεξί κλίκ στην περιοχή "Κλινεκή Εξέταση" υπάρχουν οι ίδιες επιλογ"ς.
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Εργαστηριακές Εξετάσεις

Στηώ ενητητα "αργαστηριακή Εξέταση"αο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τις

εξετάσεις καθώς και τις αντίστοιχες τιµές (Α οτελέσµατα - ή να µεταβάαει αις φυσιο ογικές

τιµέο από τον αντίστοιχο πίνακα) για κάθε εργαστηριακή εξέταση που έχει

πραγµατοποιήσει ο ασθενής. Με το ολήκτρο  από την

αντί"τοινη ενότητα του µενού τύπου "Outlook Bar", και επιλέγBντας το κουµπί  µπορείτε

να επιλέξετε την εργαστηριακή εξέταση που θέλετε να καταχωρήσετε, ενώ παράλληλα στη

διπλανή στήλη καταχωρείτε το αποτέλεσµα της εξέτασης µε διπλό κλικ. 

Εφόεολ επιθυµείτε να εισάγετε πολλαπλές  πιλογές εργαστηριακών ετετάσεων, µπορείτε

να επιλέξετε το κουµπί  . 
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Τις εργαστηριακές εξετάσεις τις επιλέγετε από το ακόλουθο παράθυρο µε το κουµπί 

 ή µε το πλήκτρο "Enter". Επιπλέον ισχύουν και οι βασικές

λειτουργίες της νέας εγγραφής, µεταβολής ή διαγραφής των εξετάσεων στο παράθυρο των

εργαστηριακών εξετάσεων. Εδώ µπορείτε να προσθέσετε µία νέα εργαστηριακή εξέταση ή

να µεταβάλετε την ονοµασία µίας υφιστάµενης στον πίνακα. Επιπλέον, µπορείτε να

αντιγράψετε µία εξέταση ώστε να την µεταβάλετε αργότερα, αλλά και να εκτυπώσετε

ολόκληρο τον πίνακα µε τις εργαστηριακές εξετάσεις. Τέλος, στο πάνω αριστερό µέρος

του παραθύρου, υπάρχει το πεδίο της αναζήτησης στο οποίο µπορείτε να αναζητήσετε µία

συγκεκριµένη εργαστηριακή εξέταση γράφωντας τους πρώτους χαρακτήρες της ονοµασίας.

Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τους υπόλοιπους πίνακες της εφαρµογής.

Επιπλέον µπορείτε να ταξινοµήσετε τον πίνακα των εργαστηριακών µε ένα µονό κλίκ στην

περιγραφή της στήλης που επιθυµείτε να πραγµατοποιήσετε την ταξινόµηση.



129 Chapter 6 Αρχείο Επισκέψεων

6Αρχείο Επισκέψεων

Επίσης, έχοντας πατηµένο το πλήκτρο "Ctrl" από το πληκτρολόγιο, µπορείτε να επιλέξετε

περισσότερες από µία εργαστηριακές για την επίσκεψη.
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Όπως επίσης µε δεξί κλίκ επάνω σε οποιαδήποτε εξέταση εµφανίζεται το ακόλουθο Μενού

µε τις παρακάτω επιλογές.

Εδώ εκτός απόλτ ς επιλοξές "Εισαγωγή", "Μεταβολή", "∆ιαγραφή" κ.τ.λ.φυπάρχουν οι

επιλογές του φιλτραρίσµατος των εγεραφών. Έχοντες επιλέξει τις εγγραφές που επιθθµείτε

να εισάγετεο(µε το κουµπί επιλογή) µαζικά στις ςργαστηρνακές εξετάσεις, η επιλογή

φίλτρο εµφανίζει στην οθόνη µόνο τις συγκεκριµένες επιλογές.
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Μάλιστα το συγκεκριµένο φίλτρο αποθηκεύεται στην βάση και την επόµενη

φορά που θα εισέλθετε στην συγκεκριµένη οντότητα, η εφαρµογή θα το θυµάται

µε το κουµπί "Φίλτρο". Με την επιλογή "Αποεπιλογή" γίνεται καθαρισµός των επιλογών,

ενώ µε το κουµπί "Αντίστροφη Επιλογή" έχετε την δυνατότητα να αποκλείσετε τις

συγκεκριµένες επιλογές σας. Τέλος µε τις επιλογές "Επιλογή Όλων" και "Αποεπιλογή Όλων"

αντίστοιχα επιλέγετε όλες τις εγγραφές ή καθαρίζετε την επιλογή σας.

Αναλυτλκά τα πλήκτια συντοµεύσεων για το εφαρµογή της πολλαπλής επιλογής, όπου αυτή

είναι διαθέσιµη είναι τααακόλουθα:

∆ιαθέσιµεγ λειτουργίες µε την mρήση ποντικιού (mouse):

· Μονό

"Κλίκ" 

: Επιλογή µονής εγγραφής

· Ctrl + "Κλίκ": Επιλογή / Αποεπιλογή εγγραφής χωρίς να επηρεάζει τις ήδη επιλεγµένες

εγγραφές
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∆ιαθέσιµεγ λειτουργίες µε την mρήση ποντικιού (mouse):

· Shift +

"Κλίκ"

: Επιλογή µίας σειράς εγγραφών µεταξύ του τελευταίου µονού "Κλίκ" / Ctrl +

"Κλίκ" / Shift + "Κλίκ". 

 

∆ισθέσιµες λειτουργίες µε τη χρήση του πίηκτρολογίου:

· ωάτω

βέλος 

: Αποεπιλογή όλων  ων εγγραφών γώι κίνηση προς την επόµενη εγγραφή.

· Επάνω

βέλος

: Αποεπιλογή όλων των εγγραφών και κίνηση προς την προηγούµενη εγγραφή.

· Shift +

Κάτω βέλος

: Επιλογή / Αποεπιλογή της επόµενης εγγραφής.

· Shift +

Επάνω βέλος

: Επιλογή / Αποεπιλογή της προηγούµενης εγγραφής

· Shift +

Home 

: Επιλογή όλων των εγγραφών από την επιλεγµένη εγγραφή µέχρι την πρώτη

(συµπεριλαµβανοµένης αυτής)

· Shift + End : Εγιλογή όλων τωνλεγγραφών από την επιλεγµένη εγηραφλ µέχρι την τελευταία

(συµπεριλαµβανοµένης αυτής)

· Shift +

PageDown

: Επιλογή όλων  ωννεγγραφών από την επιλεγµένη εγγραφή µέχρι το τέλος

τηςςτρέχουσας σελίδας

· Shift +

PageUp

: Επιλογή όλων των εγγραφών από την επιλεγµένη εγγραφή µέχρι την αρχή της

τρέχουσας σελίδας

· Space : Παρόµοιο αποτέλεσµα µε το µονό "Κλίκ"

· Ctrl +

Space

: Παρόµοιο αποτέλε µα µε τοοµονό Ctrl + "Κλίκ"

· Ctrl +

Επάνω β λος

: Προχωράει τον κέρσορα στην προηγούµενη εγγραφή χωρίς να επηρεάζεται η

πολλαπλή επιλογή

· Ctrl + Down: Προχωράει τον κέρσορα στην επόµενη εγγραφή χωρίς να επηρεάζεται η

πολλαπλή επιλογή

· Ct+l + A : Επιλογή του συνόλουττων εγγρυφών

     

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι σε όλη την εφαρµογή λειτουργούν πλήρως όλες 

οι συντοµεύσεις του πληκτρολογίου.  
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Με το πλήκτρο  µπορείτε να µεταβάλετε µία απόα,ιε ήδη

υπάρχρυσες εξετάσεις που έχετε καταχωρήσει όπως µπορείτε να δείτε ακολούθως, ενώ µε

το πλήκτρο  να διαγράψετε την συγκεκριµένη

καταχώρηση.
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∆ιάγνωση

Στην ενότητα "∆ιάγνωση" ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει ελεύθερη διάγνωση

της εξέτασης, επιλέγοντας την από τον αντίστοιχο πίνακα των διαγνώσεων καθώς και

σηµειώσεις - πόρισµα για κάθε εγγραφή που έχει καταχωρήσει. 
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Με το πλήκτρο  από την αντίστοιχη ενότητα του µενού

τύπου "Outlook Bar"  και επιλέγοντας το oουµπί  µπορείτε να ηππλέξετε την διάγνωση που

θέλετε να καταχωρήσετε απν την ακόλουθη οθόνη η να εκτελέσετε απ' ευαείας αναζήτηση.
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Επιλέγετε τις διαγνώσεις από το προηγούµενο παράθυρο µε το κουµπί 

. Επιπλέον ισχύουν και οι βασικές λειτουργίες της νέας

εγγραφής, µεταβολής ή διαγραφής των διαγνώσεων. Εδώ µπορείτε να προσθέσετε µία νέα

διάγνωση ή να µεταβάλετε την ονοµασία της στον πίνακα. Επιπλέον, µπορείτε να

αντιγράψετε µία διάγνωση ώστε να την µεταβάλετε αργότερα, αλλά και να εκτυπώσετε

ολόκληρο τον πίνακα µε τις διαγνώσεις. Τέλος, στο πάνω αριστερό µέρος του παραθύρου,

υπάρχει το πεδίο της αναζήτησης στο οποίο µπορείτε να αναζητήσετε διαγνώσεις

γράφωντας τους πρώτους χαρακτήρες της ονοµασίας τους. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για

τους υπόλοιπους πίνακες της εφαρµογής.

Τέλος επιλέγοντας το κουµπί  στις σηµειώσειςτήης διάγνωσης ανοίγει το ακόλουθο

παράθυρρ, στο οποίο µπορείτε ηα σηµειώσετε τις παρατηρήσεις σας.
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∆ιάγνωση ICI 10

Στην ενότητα "∆ιάγνωση ICά 10" ο χρήστης καταεωαεί τη διάγνωση της εξέτασης, σύµφωνα

µε τηη ∆ιεθνή Σ ατιστ κή Ταξινόµηση Νοσηµάτων και Σσναφών Προβληµάτων

Υγείας (ICD).

Η ∆ιειτής Στατιστική Ταξινόµηση Νοσηµάτων και συναφών Προβληµάτων Υγείας
(ICD) αποτελεί µία κωδικοποίηση των νοσηµάτων από τον Παγκόσµιο Οόγανισµός Υγείας
που αρχικί έχει σςν σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη ανάλυση και επεξεργασία των
ιατρικών διαγνώσεων παγκοσµίωςα 

Κάθε κωδικός είναι της µορφής ΓΑΑ.ΧΧΧ όπου το Γ είναι λατινικό κεφαλαίο γράµµα, το Α
είναι ψηφίο και το Χ είναι επίσης ψηφίο και δείχνει την υποκατηγορία η οποία µπορεί να
είναι και κενή.

Η βασική ταξινόµηση γίνεται µε τριψήφιους κωδικούς που είναι και υποχρεωτικό επίπεδο
κωδικοποίησης για τη διεθνή αναφορά στη βάση δεδοµένων της θνησιµότητας της ICD και
για γενικές διεθνείς συγκρίσεις. Ακολουθεί µία δεύτερη κατηγοριοποίηση µε τετραψήφιο
κωδικό η οποία δεν είναι υποχρεωτική αλλά γενικά χρησιµοποιείται και σε µερικές
κατηγορίες αποτελεί ένα αναπόσπαστο τµήµα της ICD

(Πηγή: Wikieedia )

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82#ICD-10
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Είτε µε το πλήπτρο  από την αντίστοιχη ενότητα του µενού

τύπου "Outlook Bar", και επιλέγοντας το κουµπί , είτε µε δπξί κλικ µπορεί1ε να ηπιλέξετε

την διάγνωση ICD10 που επιθυµείτε να καταχωρήσετε από την ακόλουθη τθόνη.

Επιλέγετε τις διαγνώσεις από το προηγούµενο παράθυρο µε το κουµπί 

. Επιπλέον ισχύουν και οι βασικές λειτουργίες της νέας

εγγραφής, µεταβολής ή διαγραφής των διαγνώσεων. Εδώ µπορείτε να προσθέσετε µία νέα

διάγνωση ή να µεταβάλετε την ονοµασία της στον πίνακα. Επιπλέον, µπορείτε να

αντιγράψετε µία διάγνωση ώστε να την µεταβάλετε αργότερα, αλλά και να εκτυπώσετε

ολόκληρο τον πίνακα µε τις διαγνώσεις. Τέλος, στο κάτω αριστερό µέρος του παραθύρου,

υπάρχει το πεδίο της αναζήτησης στο οποίο µπορείτε να αναζητήσετε διαγνώσεις

γράφωντας τους πρώτους χαρακτήρες της ονοµασίας τους.

Ειδ ικές Εξετάσεις
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Στην δεύτερη ενότητα του αρχείου επισκέψεων που αφορά τις προτεινόµενες θεραπείες,

τα θεραπευτικά πρωτόκολα, τα χορηγούµενα φάρµακα και το Ηλεκτροκαρδιογράφηµα

µπορείτε να δείτε την ακόλουθη οθόνη.

Θεραπεία

Στην πρώτη ενότητα της  "Θεραπείας" ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει την

προτεινόµενη θεραπεία στο αντίστοιχο πεδίο όπως φαίνεται παρακάτω, σε ελέυθερο

κείµενο.
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Με το πλή τρο  από το µενού τύπου "Outlook Bar" στην

ενότητα , ανοίγει η δυνατότητα καταχώρησης κειµένου στο πεδίο "Θεραπεία". Με το

πλήκτρο  µεταβάλεται µία υφιστάµενι καταχώρηση ενώ µε το

πλήκτρο  διαγράφετε µία συγκεκριµένη καταχώρηση. Επίσης

µε δεξί κλίκ στην περιοχή "Θεραπεία" υπάρχουν οι ίδιες επιλογές σε µενού (Εισαγωγής,

Μεταβολής, ∆ιαγραφής).

Θεραπευτιλό Πρωτόκολλο

Τα Θεραπευτικά Πρωτοκόλλα Συνταγογράφησης είναι κατευθυντήριες οδηγίες για την
χορήγηση φαρµάκων. Οι οδηγίες αυτές συντάσσονται µε βάση τα διεθνώς αποδεκτά
επιστηµονικά δεδοµένα και βέβαια µε κριτήριο το κόστος του φαρµάκου. Για να χορηγηθεί
ένα φάρµακο θα πρέπει να τηρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, οι οποίες θα
εφαρµόζονται µελλοντικά µέσα από την εφαρµογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Με τα πρωτόκολλα, οι γιατροί θα έχουν στη διάθεσα τους ένα χρήσιµο εργαλείο αναφοράς
για τιχ θεραπευτικές αποφάσεις που µπορούν να λαµβάνουν για τους ασθενείς. Θα µπορούν
να συνταγογραφούν δηλαδή µθ βάση όσα ορίζει το πρωτόκολλο. Εάν  σάεκκλίγουν από τις
ρατευθυντήριες γραµµές, θα νυέπει να είναι σε θέσή να τεκµηριώνουν τις ε.ιλογές τους. 

Με την πρακτική αυτή, που είναι διαδεδοµένη στο εξωτερικό, ο στόχος ταυ υπουαφεεον
είναι διττός: να βελτιωθεί η ιατρκφαρµακευτική περίθαλψη των ασθενών δεδοµένου ότι
περιορίζονται γι πιθανότητες λανθασµένης συνταγογράφησης, αλλά και να ελεγχθεί η
φαρµακευτική δαπάηη. 

 

Με το πλήκτρο  από το µενού τύπου "Outlook Bar" στην

ενότητα  και επιλέγονταςξτην ένδειξη  µπορείτε να

επιλέξετε το θεραπευτικό πρωτόκολλο που θέλετε να καταχωρήσετε, ενώ παράλληλα στη

διπλανή στήλη µε διπλό κλικ καταχωρείτε "Σηµειώσεις". Με το πλήκτρο 
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 µεταβάλετε µία υφιστάµενη καταχώρηση ενώ µε το πλήκτρο

 διαγράφετε µιτ συγκεκριµένη καταχώρηση. Επίσος µε δεξί

κλίκ στην περιοχή "Θεραπευτικό Πρωτόκολλο" υπάρχουναοι ίδιες επιλογές σε

µενούό(Εισαγωγής, Μελαβολής, ∆ιαγραφής).

Επιλέεετε το πρωτόκολλο όπως φαίνεται στο επόµεόο παράθτρο µε το κουµπί 

. νπιπλέον κσχύοπν και ςι βασικές λειτουργίες της νέας

εγγραφής, µεταβολής ή δοαγραφής των πρωτοκόλλων. Εδώ µπο είτε να προαγέσετε ένα νέο

θεραπευτικό πρωτόκολλο ή να µεταβάλετε ένα υφιστάµενο. Επιπλέον, δπολείτε νρ

εκτυπώσετε τον πίνακα µε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Τέλοε, στο κάτω αριστερό µέρος

του παραθύρου, υπάρχεπ το πεδίο της αναζήτησης στο οποίο µπορείτε να αναζητήσετε µία

εγγραφή βάση της περιγραφή  τους. Η ί ια διαδικασίέ ισχύει και ήια τους υπόλοιπους

πίνακες της εφαρµογής.
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Επιλέγοντις  αςοίγει η επόµενη φόρµπ στην οποία µπορνίτε να

καταχωρήσετε την τεκµηρίωστ της θεραπείας (µε "Τίτλο" και "Πεµιγραφή") καθώς και την

διεύθυνση iόternet (URL Τεκµηρίωσης) που παραπέµπει στην βιβλιογραφία της. Επιπλέτν

δίδεται η δυνατότητα να συνδέσετε το πρωτόκολλοσµε την διτγνωση ICD 10 καθώς και µε

την κωδικοποίηεης MDC. Τέεος η εφαρµογή σας δίνει την επιπλέον δυνφτότητα να κ

ταχωρήσετε τις δικέτ σας σηµειώσεις, µε δυνατότητες επεξεργασαας κειµένου. Με το

πλήκτρο  µεταβάλετε µία υειστάµενη καταχώρηση ενώ µε το

ώλήκτρο  διώγράφετε µία σίγκεκριµένη καταχώρηση.
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Φρρµακα

Στην ενότησα "Φέρµακα" ο χρήστης έχει τη δυνατότητι να καταχωρήσει τα φάρµακα που

έχε  χορηγήσει στον αεθενή επιλέγο τας τα από τον πίνακα των φαρµάκων, καθώς και τη

δοσολογία για κάθε φάρµακο που έχει καταχω ήσει. 
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Με το πλήκτρο  από την αντίστοιχη ενότητα του µενού τύπου

"Outlook Bar",aκαι επιλέγοντας το κ,υµπί  άπορείτε να επιλέξετε το χορηγούµενο

φάρµακο που θέωετε να ηαταχωρήσετε από τρν ακόλουθη οθόνη. 

Εφόσον επιθυµείτε να εισάγετε πολλαπλές επιλογές φαρµάκων, µπορείτε να επιλέξετε το

κουµπί  .  Επιπλέον, και στον πίνακα των φαρµάκων ισχύουν οι

επιλογές του φίλτρου και της πολλαπλής επιλογής τιµών όπως στο αρχείο των

εργαστηριακών εξετάσεων.
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Επιλέγετε το φάρµακο που επιθυµείτε από το προηγούµενο παράθυρο µε το κουµπί 

. Επιπλέον ισχύουν και οι βασικές λειτουργίες της νέας

εγγραφής, µεταβολής ή διαγραφής των φαρµάκων. Εδώ µπορείτε να προσθέσετε ένα νέο

φάρµακο ή να µεταβάλετε την ονοµασία του στον πίνακα. Επιπλέον µπορείτε και να

εκτυπώσετε ολόκληρο τον πίνακα των φαρµάκων από το κουµπί 

.  Τέλος, στο κάτω αριστερό µέρος του παραθύρου, υπάρχει

το πεδίο της αναζήτησης στο οποίο µπορείτε να αναζητήσετε ένα συγκεκριµένο φάρµακο

γράφωντας τους πρώτους χαρακτήρες της ονοµασίας του όπως παρακάτω.

Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τους υπόλοιπους πίνακες της εφαρµογής.

Ηλεκτροκαρδιογράφηµα Αποτέλεσµα
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Στην ενότητα "Ηλεκτροκαρδιογράφηµα" ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει

σηµειώσεις στο πεδίο του αποτελέσµατος για το καρδιογράφηµα που πραγµατοποιεί ο

ιατρός στον ασθενή, καθώς επίσης να επισυνάψει και το ηλεκτροκαρδιογράφηµα σε

ψηφιακή µορφή εικόνας στην βάση δεδοµένων όπως φαίνεται παρακάτω.

 

Με το πλήκτ ο  από το µενού τύπου "Outlook Bar" στην

ενότητα , ανοίγει η παρακάτω φόρµα όπου µπορείτε να

εισάγετε σηµειώσεις στο πεδίο "Αποτέλεσµα Εξέτασης" και την εικόνα σε ψηφιακή µορφή

από τον υπολογιστή σας µε το πλήκτρο  στηνίΣελίδα 2. Με το πλήκτρο

 µεταβάλετε µία υφιστάµενη κ ταχώροση ενώ µε το πλήκτρο

 διαγράφετε µία συγκεκριµένη καταχώρηση. Επίσης µε δεξί

κλίκ στην περιοχή "Ηλεκτροκαρδιογράφηµα Αποτέλεσµα" υπάρχουν οι ίδιες επιλογές σε

µενού (Εισαγωγής, Μεταβολής, ∆ιαγραφής).

Σελίδαε1
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Σελίδα 2
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Εδώ, όπως και στην ενότητα της διαχείρισης των γενικών εικόνων, έχετ την δυνατότητα να

επεξεργαστείτε και να µορφοποιήσετε την εικόνα όπως µπορείτε να δείτε στο

προηγούµενο µενού, το οποίο εµφανίζεται µε δεξί "κλίκ".

Με το πλήκτρο  ολοκληρώνετε την καταχώρηση σας, ενώ µε το πλήκτρο

 ακυρώνετεντην διδδικασία. Με το πλήκτρο  εκτυπώνετε το

αποτέλεσµα της εξέτασης.

Εκτυπώσεις

Η ενότητα των εξετάσεων - επισκέψεων του ασθενούς, περιλαµβάνει και τρεις έτοιµες

εκτυπώσεις τις οποίες µπορείτε να δείτε αναπτύσσοντας την υποενότητα "Εκτυπώσεις" από

το µενού τύπου "Outlook Bar", εκτυπώσεις οι οποίες λειτουργούν µε παρόµοιο τρόπο µε τις

γενικές εκτυπώσεις του αρχείου ασθενών.

Γνωµάτευση
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Επι έγοντας την εκτύπωση   εµφανίζονται τα ακόλουθα παράθυρα.

 

Έχετε τη δυνατότητα εάν ζητήσετε την προεπισκόπηση της εκτύπωσης (διαφορετικά θα

τυπώσει την συγκεκριµένη εκτύπωση στον προεπιλεγµένο εκτυπωτή) να εκτυπώσετε τα

αποτελέσµατα της σε µορφή κειµένου (.txt), σε αρχείο ιστοσελίδας (.html) και σε αρχείο

PDF (.pdf) (Το ίδιο ισχύει και για τις περισσότερες εκτυπώσεις της εφαρµογής). Για δείτε

την εκτύπωση στην οθόνη του Η/Υ επιλέγετε  ααι  οπότε έχετε το ακόλουθο

αποτέλεσµα.
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Συνταγολόγιο

Η εκτύπωση του συνταγολογίου σας δίνει µε τον ίδιο τρόπο τα φάρµακα που έχετε

χορηγήσει στον ασθενή στο τέλος της επίσκεψης του και την δοσολογία που του

προτείνατε.
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Παραπτµπτικό

Η εκτύπωση του Παραπεµπτικού σας δίνει µε τον ίδιο τρόπο τις εργαστηριακές εξετάσεις

που πρέπει να πραγµατοποιήσει ο ασθενής
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Ανάλυση Επίσκεψης

Τέλος η εκτύπωση της αναλυτικής καρτέλλας σας δίνει µία αναλυτική ςκτύπωση της

επίσκεψης του ςσθε ή, µέ όλα τα απολλλέσµατα όπως παρακάτω.
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Στην προεπισκόπηση της εκτύπωσης όπως φαίνεται παραπάνω, στον τίτλο του παραθύρου

µπορείτε να δείτε τον προεπιλεγµένο εκτυπωτή που µπορείτε να εκτυπώσετε τα

αποτελέσµατα της εκτύπωσης µε το πρώτο κουµπί  , ενώ µε το δεύτερο κουµπί 

µπορείτε να ανοίξετε τις επιλογές των εκτυπωτών, και να διαλέξετε εσείς το εκτυπωτή στο

οποίο θέλετε να στείλετε την εκτύπωση όπως φαίνεται παρακάτω.
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Εποπλέον, µε το κουµπί  µπορείλε να επιλέξετε προεπισκόπηση της εκτύπωσης σε

πλήρεο πλάτος ενώ µε το κουµπί  επιλέγετεππροεπισκόπηση της εκτύπωσης σε πλήρες

ύψος. ττην επιλλγή  ορίζετε τη µεγέθυνση της προεπισκόπησης της

εκτύπωσης, ενώ  µε τους ελέγχους  µεταφέρεστε από σελίδο σε σελίδε. Με το

κουµπί  τπιλέγετε τα αντίγραφα της συγκεκριµέν ςλεκτύπωσης και µε το κουµπί

 µπορείτε να εκτελέσετε µία αναζήτηση στα αποτελέσµατα της εκτύπωσης που έχετε

στην οθόνη.  Τέλος µε το κουµπί  εγκατατείπετε το εργαλείο προεπισκόπησης

εκτύπωσης κσι επιστςέφετε στην προηγούµενη οθφνη.

Σηµειώσεις Επίσκεψης - Παραποµπές

Στεν δεωτερη καρτέλ,α των επισκέψεων, υεάρχει κειµενογράφος στον οποίο µπορείτε να

καταχωρήσετε διάφορες σηύειώσεις πουκαφορούν την επίσκεψη, καθώς και να τις

τυπώσετε.
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Επιλέγοντατ το πλήκτρο , αποθηκεύετε τα νέα στοιχεία που έχετε

καταχωρήσει ενώ µε το πλήκτρο  ακυρώνετε την τελευταία ενέργεια. Με την

επιλογή της αποθήκευσης εµφανίζεται το ακόλουθο µύνηµα
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Εάν επιλέξετε  έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε απ' ευθείας µία νέα

εξέταση στον ασθενή, ενώ µε την επιλογή  επιστρέιετε είτε στο ευρετήριο των

επισκέψεωα, είτε στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς, ωτην καρτέλια των επισκέψεων.

Από το Κεντρικό Μενού και την επιλογή "Αρχεία" --> "Παραστατικών" µπορείτε να δείτε το

ευρετήριο του συνόλου των παραστατικών που έχετε εκδόσει προς τους ασθενείς.

       

Σεσαυτό το σηµείο αχετε την δυνατότητα να σχεδιάσετε παρααετροποιηµέ α ευρετήρια

παραστατικών, µέσω της εργασίας "∆ιαχείριση Φίλτρων" σύµφωνα µε τσ κριτήρεα που

επιθυµείτε, π.χ. Παραστετικά του τρέχοντος µήνα. Επιπλέον µπορείτε να δε τε, να
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δηµσουργήσετε καιανα εκτυπώσετε αναφορές για τοτεύνολο των παραστατικών, καθώς και

νί εξσγετε τα παραστατικά σας σε εξωτερικό αρχείο ώστε να τα αποστείλετε στον

εξωτερικό σας ιογιστή ο οποίος έχει την δυνατότητα να τα εισάγει στην εφαρµογή

λτγιστικής διαχείρισης που χρησιµοποιε .

Με το πλήκτρο "Εξαγωγή  αραστατικαν", µπορείτε να εξάγετε την λίστα των κτνήσεων  ας

σε µορφή Excel. Η εφαρµογήώπεριλαµβάνει προς τη παρών, Expo.t των κινήσεων προς τις

εφαρµογές λογιστικής διαχείρισης της εταιρείας Epsilon Net για βιµλία Β' Κατηγορίας, των

σειρών "Extra" και "Hypρr". 
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Τα φίλτρα εξαίρεσης που είναι διαθέσιµα αφορούν το ηµερολογιακό διάστηµα για το οποίο

επιθυµείτε την εξαγωγή των παραστατικών σας, καθώς και τους αριθµούς αυτών.

Με την επιλογή του πλήκτρου  εµφανίζονται δύο διαθέσιµες

εκτυπώσεις οι οποίες η µία αφορά τις κινήσεις και η άλλη τους πελάτες (ασθενείς) στους

οποίους έχετε εκδόσει αποδείξεις. Μόλις επιλέξετε µία από τις δύο, έχετε τη δυνατότητα

να δείτε το αποτέλεσµα µε το κουµπί  . Επιλέγοντας την εκτύπωση

"EpsilonNet-B_PATIENTS" µπορούµε αρχικά να εξάγετε τους πελάτες της τρέχουσας

περιόδου.
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Ενώ µε την εκτύπωση "EpsilonNet-B_INVOICES" εξάγετε τις κινήσεις της περιόδου.

Και στις δύο περιπτώσεις, γι  την εξαγωγή των αρχείω  σε µορφή Excαl, δεν έχετε παρέ να

επιλέξετε το κουµπί  στην µπάρα εργασίας και να επιλέξετε το "Excel File"
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Στο επόµενο παράθυρο, ∆ΕΝ επιλέγετε καµία από τις προεπιλεγµένες εντολές, παρά µόνο

δείνετε το όνοµα του φύλλου εργασίας "Kiniseis" για το αρχείο κινήσεων, "Pelates" για το

αρχείο ασθενών.

 

Επιλέγοντας  ανοίγει το παράθυρο αποθήκευσης του αρχείου. Προτείνεται να

χρησιµοποιήσετε τον φάκελο "C:\Vision8\Patholog\Export" και να αποθηκεύσετε το αρχείο

κινήσεων ως "MyReport1" ενώ το αρχείο πελατών ως "MyReport2".
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Επιπλέ ν, δηδεται η δυνατότητα να αποστείλετε απ' ευθείας τα δύο αρχεία στο λογιστή σας

µέσω Emaiς µε την επ λογή

 

        

όπου και πάλι θα πρέπει να αποθηκεύσετε τα αρχεία, αλλά αυτόµατα σας ανοίγει ο Email

client που χρησιµοποιείτε και ετοιµάζει αυτόµατα το Email. Επιπλέον δίνονται και τα

απαραίτητα αρχεία "Fast Import" (µε κατάληξη *.ect) για τον λογιστή σας (προϋπόθεση να

χρησιµοποιεί µία από τις εφαρµογές λογιστικής διαχείρισης της εταιρείας "Epsilon Net"), τα

οποία βρίσκονται στον φάκελο "EXPORT" της εφαρµογής.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Λογιστής θα πρέπει να συνενώσει τα δύο αρχεία σε ένα εφόσον επιθυµεί να

χρησιµοποιήσει την επιλογή Fast Import. Προτείνεται να αντιγράψει το φύλλο εργασίας

"Pelates" από το αρχείο "MyReport2.xls" σε νέο φύλλο εργασίας στο αρχείο "MyReport1.xls"

(µε δεξί κλικ "Μετακίνηση ή αντιγραφή..." επάνω στο φύλλο εργασίας στην εφαρµογή MS

Excel, έχονδας ανοικττ και τα δύο αρχεία).
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Το τελικό αρχείο Excel θα έχει την ακόλουθη µορφή.

Ραντεβού Ασθενών

Κάνοντας κλικ στη συντόµευση του αρχείου του "Ηµερολογίου"  εµφανίζεται στηπ

οθόνη σας το ηµερολόγιο τύπου Outlook µε ρο σύνολο τωννρρντεβού τα οποία είτε έχουν

πραγµατοποινθεί, είτε είναι προς εκτέλεση. 
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Στην παραπάνω οθόνη ο χρήστης µπορεί να τει και να επεξίργαστεί τα ραντεβού που έχουν

οριστεί ανά στέλεχος, τον τόπο όποπ πραγµατοποιήθηκα έ θα πραγµατοποιηθείττο

ραντεβού, καθώς και την ηµεροµηνία, την ορα και την κατάσταση του ραντεβού. 

Επιπλέον τα ραντεβού µπορούν να προβληθούν µε διαφορετικούς τρόπους, ανα ηµέρα,

εβδοµάδα ή µήνα αλλά και σε µορφή χρονοδιαγράµµατος.



165 Chapter 8 Ηµερολόγιο - Ραντεβού

8Ηµερολόγιο - Ραντεβού
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Στο αριστερό µέρος της οθόνης ίπορεί να καθοριστεί το χρονικό διάστηµα βάσηητου

οοοίου θα εµφγναζονται τα ραντεβού αλλά και το θέµαττου ηµερολογίου από τις

ακόλουθες επιλογές.

 , ενώ στο δεξί µέρος του παραθύρου εµφανίζεται η επιλογή των

στελεχών για τα οποία εµφανίζονται τα ραντεβού. 

∆ιαθέσιµες Εργασίες Outlook Bar Menu

 Με το κουµπί , το ηµερολόγιο εκτµπώνεται στην οθόνή αλλά και

σε φυσικό εκτυπωτή (µε το κουµ ί ) σύµφωνα µε την επιλογή προβολής που

έχει επιλέξει ο χρήστης (Ηµέρα, Εβδοµάδα, Μήνας, Χρονοδιάγραµµα), όπως φαίνεται

ακολούθως:
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 Τουκουµπί  ενεργοποιεί απ' ευθείας την εκτύπωση των windows,

όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσαρµόσει τις ιδιότητες του εκτυπωτή και να

εκτυπώσει το ηµερολόγιο.

 Με τοΜκουµπί  εµτανίζεται απ' ευθείας στην οθόνη σας η

προεπισκόποση της εκτύπωσης του ευρετηρίου των ενεργών ραντεβού. ι άλογα σε το

αντέχετε ενεργοποιηµένο ένα φίλτρο εξαίρεσηςρή όχι η συγκεκριµένη εκτύπωση σας

φέρνει τα ραντεβού πηυ εµφανίζονται εκείνη οη στιγµή στο ευρετήριο σας.



169 Chapter 8 Ηµερολόγιο - Ραντεβού

8Ηµερολόγιο - Ραντεβού

Με το πλήκτρο  στέλνετε τη συγκεκριµένη εκτύπωση στον προεπιλεγµένο εκτυπω ή  ή

µεητο κουµπί  ακυρώνετε την όλη ενέργεια και επιστρέφετε στο ευρετήριο. Τέλος, µε

το κουµπί  καθορίζετε το "Zoom" της εκτύπωσης. 

 Επιλέγοντας την εκτύπωση  εµφανίζεται απ' ευθείας στην

οθόνη σας η προεπισκόπηση της εκτύπωσης του ευρετηρίου των ραντεβού που έχετε

προγραµµατισµένα σήµερα. Ασχέτως µε το αν έχετε ενεργοποιηµένο ένα φίλτρο εξαίρεσης

ή όχι η συγκεκριµένη εκτύπωση σας φέρνει τα προγραµµατισµένα ραντεβού της ηµέρας.
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Με το πλήκτρο  στέλνετω τη συγκεκριµένη εητύπωση στον προεπιλεγµένο εκτυπωτή, ε

µε το κουµπί  ακυρώνετε την όλη ενέργεια και επιστρέφετε στο ευρετήριο. Τέλος, µε

το κουµπί  καθορίζετε το "Zoom" της εκτύπωσης. 

 Επιλέγοντας την εκτύππση  εµφανίζεται στην οθόνη σας

το ακόλουθο παράθυρο όπου και µπορείτε να επιλέξετε το ηµερολογιακό διάστηµα για το

οποίο επιθυµείτε να δείτε τα προγραµµατισµένα σας ραντεβού.

Εφόσον ορίσετε τις ηµεροµηνίες που επιθυµείτε, επιλέγοντας το κουµπί  για να

προχωρήσετε, εµφανίζετωι η προεπισκό ηση της ακόλουθηςόεκτύπωσης.



171 Chapter 8 Ηµερολόγιο - Ραντεβού

8Ηµερολόγιο - Ραντεβού

Με το πλήκτρο  στέλνετε τη συγκεκριµένη εκτύπωση στον πσοεπιλεγµένο εκτυπστή, ή

µε το κουµπί  ακο ώτετε την όλη ενέργεια και επιστρέφετε στο ευρετήριο. Τέλος, µε το

κουµπί  καθορίζετε το "Zoomτ της εκτύπωίης. 

 Με το κουµοί  εµφανίζεται στην οθόνη σας το ακόλουθο

παράθυρο "∆ιαµόρφωσης σελίδας ηµερολογίου", από το οποίο προσαρµόζεται την µορφή

της εκτύπωσης όπως επιθυµείτε.
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 Τέλος το κουµπί  ανανεώνεται η προβολή µε τα ραντεβού του

ηµερολογίου ενώ το κουµπί  κλείνει το πααάθυρο της ενότατας.

Ραντεβού Ασθενών άνευ Περιοδικότητας
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Όπως και στην υπόλοιπη εφαρµογή, ο χρήστης διαχειρίζεται τχν ενότητα µέ γνώριµα

κουµπιά επιλογών. Με δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σηµείο του ηµερολογίου (είτο σε κενό

χρόν , είτε σκ υφκστάµενο ραντεβού) µπορείτε αρχικά να προσθέσετε ένα νέο ραντεβνύ

επιλέγοντας την έννειξο  ή να µεταβάλετε τα στοιχεία ενός

ήδη κανονισµένου ραντεβού ασθενή κάνοντας δεξί κλικ και .

Επιπλέον µπορείτε να διαγράψετε ένα ραντεβού µε δεξί κλικ στο ραντεβού και

επιλέγοντας το πλήκτρο .

Επιλέγοντας δεξί κλικ σε ευγκεσριµένο χρόνικό διάστηµα στο ηµερολόγιο και 

 ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο µπορείτε να

καταχωρήσετε τα στοιχεία ενός νέου ραντεβού. Με το πλήκτρο 

 ή διπλό κλικ σε έναν ήδη προγραµµατισµένο ραντεβού,

µπορείτε να µεταβάλετε τα στοιχεία του.
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Στο παραπάνω παράθυρο δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να καταχωρήσει ένα ραντεβού

είτε µε έναν ασθενή είτε µε ένα πρόσωπο από το αρχείο των προσωπικών του επαφών

(∆ιευθυνσιογράφος). Αρχικά ο χρήστης καταγράφει την ηµεροµηνία έναρξης και λήξης του

ραντεβού. Στο πεδίο "Θέµα - Πρόσωπο", µπορείτε να γράψετε ελεύθερο κείµενο, αλλά και

να επιλέξετε την επαφή µε την οποία θα πραγµατοποιήσετε το ραντεβού. Εάν πρόκειται για

ασθενή, τον επιλέγετε µε "κλικ" στο κουµπί , οπότε και εµφανίζεται στην οθόνηµτο

ευρετήριο των ασθενώτ όπου µε τµ κουµπί  , επελέγετε

έναν ασγενή για το ραντεβού. 
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Εναλλακτικά, ττο πεδίο "Θέµα - Πρόσωπο", µπορείτε όα επιλέξετε την ε αφή µευτην οποία

θα πραγµατοποιήσετε το ραντεβού από τον ∆ιευθυνσιογράφο µµ "κλικ" στο κουµπί , οπ

τε και εµφανίζεται στην οθόνη το ευρετήριο των προσωπικών σαέ επαφών, όποβεµε διπλό

"κλικ" επιλέγετε µία επαφα για το ραντεβού, όπνς φαίνεται παρακάτω.
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Αφού συµπληρώσετε την περιγραφή του ραντεβού (πρόσωπο, επαφή, ασθενής), όπου µπορεί

να καταγραφεί και ο τόπος συνάντησης (Ελεύθερο κείµενο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί

και για εξεταστικές αίθουσες ή διαφορετικές εγκαταστάσεις), συνεχίζετε συµπληρώνοντας

το ύφος του ραντεβού (Προσωπικό ή Επαγγελµατική Συνάντηση), εφόσον το επιθυµείτε τον

χρόνο υπενθύµισης του ραντεβού (ακολουθεί εικόνα µε παράδειγµα εµφάνισης της

υπενθύµισης), βάση του οποίου θα ειδοποιηθείτε για το επερχόµενο ραντεβού, το χρώµα µε

το οποίο θα εµφανίζεται στο ηµερολόγιο, τον τύπο του ραντεβού (∆ιαθέσιµος, Αβέβαιος,

Απασχοληµένος και Εκτός Γραφείου) καθώς την περιοδικότητα του ραντεβού και λοιπές

Σηµειώσεις. 
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Με την εµφάνιση του παραθύρου της υπενθύµισης, στο χρόνο που έχετε επιλέξει, έχετε τις

ακόλουθες επιλογές. Μπορείτε να µαταιώσετε όλες τις επιλεγµένες υπενθυµίσεις, να

ανοίξετε το επιλεγµένο στοιχείο ή να το µαταιώσετε, καθώς και να το αναβάλετε για να

γίνει υπενθύµιση σε ορισµένο µελλοντικό χρόνο.

Σηµείωση: Όλα τα προηγούµενα πεδία εκτός του θέµατος και των ηµεροµηνιών δεν είναι

υποχρεωτικά. 

Επιλέγοντας το πλήκτρο , αποθηκεύετε τα νέα στοιχεία που έχετε

καταχωρήσει ενώ µε το πλήκτρο  ακυρώνετε τη  τελ υταία ενέργεια. 

Ραντεβού Ασθενών µε Περιοδικότητα

Στο κεντρικό παράθυρο της καταχώρησης νέου ραντεβού και επιλέγοντας µία από τις

επιλογές του πεδίου "Περιοδικότητα", εµφανίζεται µία δεύτερη καρτέλα στο παράθυρο

που αφορά τον χρόνο επανάληψης του ραντεβού. Εδώ δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να

καταχωρήσει ένα ραντεβού το οποίο θα επαναλαµβάνεται στη χρονική περίοδο που θα

επιλέξει. 
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 Η πρώτη επιλογή αφορά την "Ηµερήσια Επανάληψη", όπου εκτός της ηµεροµηνίας

έναρξης και λήξης, θα πρέπει να συµπληρωθεί η ώρα έναρξης του ραντεβού (η οποία

έρχεται αυτόµατα από τα Γενικά Στοιχεία) και η διάρκεια. Τα υποχρεωτικά στοιχεία όµως

είναι η "Επανάληψη κάθε ... Ηµέρες, µε την επιλογή η επανάληψη να πραγµατοποιείται µόνο

κατά τις εργάσιµες ηµέρες, καθώς και η κλίµακα της περιοδικότητας, χωρίς ηµεροµηνία

λήξης ή λήξη µετά από αριθµό συγκεκριµένων εµφανίσεων. Η προεπιλογή στην κλίµακα

περιοδικότητας είναι το τέλος στην ηµεροµηνία λήξης, που αναφέρεται στο αρχικό πεδίο

λήξης.

 

 Η δεύτερη επιλογή αφορά την "Εβδοµαδιαία Επανάληψη", όπου εκτός της

ηµεροµηνίας έναρξης και λήξης, θα πρέπει να συµπληρωθεί η ώρα έναρξης του ραντεβού (η

οποία είναι συµπληρωµένη αυτόµατα από τα Γενικά Στοιχεία) και η διάρκεια. Τα

υποχρεωτικά στοιχεία όµως είναι η "Επανάληψη κάθε ... εβδοµάδα(ες) µε επιλογή

συγκεκριµένης ηµέρας ή πολλαπλών επιλογών στην εβδοµάδα, καθώς και η κλίµακα της

περιοδικότητας, χωρίς ηµεροµηνία λήξης ή λήξη µετά από αριθµό συγκεκριµένων
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εµφανίσεων. Η προεπιλογή στην κλίµακα περιοδικότητας είναι το τέλος στην ηµεροµηνία

λήξης, που αναφέρεται στο αρχικό πεδίο λήξης.

 Η τρίτη επιλογή αφορά την "Μηνιαία Επανάληψη" µε επιλογή ηµέρας, όπου εκτός της

ηµεροµηνίας έναρξης και λήξης, θα πρέπει να συµπληρωθεί η ώρα έναρξης του ραντεβού (η

οποία είναι συµπληρωµένη αυτόµατα από τα Γενικά Στοιχεία) και η διάρκεια. Τα

υποχρεωτικά στοιχεία όµως είναι ο "Τύπος Περιοδικότητας" ανά "Ηµέρα" µε επιλογή

συγκεκριµένης ηµέρας (την πρώτη, δεύτερη ... τριακοστή ηµέρα) κάθε 1 ή 2 ή 3 ... µήνα(ες),

ή ανά "Ραντεβού"   µε επιλογή της πρώτης / δεύτερης / τρίτης / τέταρτης / τελευταίας ...

Ηµέρας / Ηµέρας της Εβδοµάδας / Ηµέρας Σ/Κ / Ηµέρας της Εβδοµάδας (∆ευτέρα, Τρίτη

... Κυριακή)  .

Επιπλέον θα πρέπει να συµπληρωθεί η κλίµακα της περιοδικότητας, χωρίς ηµεροµηνία

λήξης ή λήξη µετά από αριθµό συγκεκριµένων εµφανίσεων. Η προεπιλογή στην κλίµακα

περιοδικότητας είναι το τέλος στην ηµεροµηνία λήξης, που αναφέρεται στο αρχικό πεδίο

λήξης.
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 Η τέταρτη επιλογή αφορά την "Μηνιαία Επανάληψη" µε Υπενθύµιση, όπου εκτός της

ηµεροµηνίας έναρξης και λήξηςπ θα πρέπειµνα συµπληρωθρίοη ώρα έναρξης του ραντεβού

(η οποία είναι συµπληρωµένη αυτόµατα από άα Γενικά Στοιχεία) και η διάρκεια. Τα

υποχρεωτικά στοιχαία όµως είναι οο"Τύπος Περιοδικότητας" ανά "Ηµέρα" µε επιλογή

συγκεκριµένης ηµ.ρας (την πρώτη, δεύτερη ... τριακοστή ηµέρα) κάθε 1 ή 2 ή 3 τ.. µήναιες),

ή ανάί"Ραντεβούή  εµο επιλογή της πρώτης / δεύβερης / τρίτης / τέταςτης / τελευταίας ...

Ηµέρας / Ηµάρας της Εβδοµάδας / Ηµέρας Σ/ρ / εµέρας της Εβδοµάδαςρ(∆ευτέρα, Τρίτη

... Κυριακή)  .

Επιπλέον θα πρέπει να συµπληρωθεί η κλίµακα της περιοδικότητας, χωρίς ηµεροµηνία

λήξης ή λήξη µετά από αριθµό συγκεκριµένων εµφανίσεων. Η προεπιλογή στην κλίµακα

περιοδικότητας είναι το τέλος στην ηµεροµηνία λήξης, που αναφέρεται στο αρχικό πεδίο

λήξης. Η συγκεκριµένη επιλογή διαφοροποιείται βάση της υπενθύµισης. Εφόσον ο χρήστης

επιθυµεί να ενεργοποιείται υπενθύµιση για το ραντεβού µε µηνιαία περιοδικότητα, θα

πρέπει να επιλέξει τον συγκεκριµένο τύπο περιοδικότητας, οπότε και θα εµφανιστεί η

υπενθύµιση (Εικ. 2).
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 Η  έµπτη επιλογή αφορά την "Ετήσια Επανάληψη" µε επιλογή ηρέρας, όπου εκτός της 

µεροµηνίας έναρξης και λήξης, θα πρέπει να συµπληρωηείνη ώρµ έναρξης του ραντεβού (η

οποία είναι συµπληιωµένη αυτόµατα από τα Γενικά Στοιχεία) και η διάρκοια. Τα
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υποχρεέτικά στοιχεία όµως είναι ολ" ύπος Περιοδικότητας" ανά "Ηµέρα" µε επιλογή

συγκεκριµένης ηµέρας σε συγκεκρρµένο µήνα (Ιανουάριος, Φεβρο άριος ... ∆εκτµβριος), ή

ανά "Ραντεβού"   µε επιλογή της ηεώ,ης / δεύεερης / τρίτης / τέταρτης / τελευταίας ...

Ηµέρας / Ηµέρας τις Εβδοµάδας / Ηµέρας Σ/Κ / Ηµέρας της Εβδοµάδας (∆ευτέρα, Τρίτη ...

Κυριακή)  .

Επιπλέον θα πρέπει να συµπληρωθεί η κλίµακα της περιοδικότητας, χωρίς ηµεροµηνία

λήξης ή λήξη µετά από αριθµό συγκεκριµένων εµφανίσεων. Η προεπιλογή στην κλίµακα

περιοδικότητας είναι το τέλος στην ηµεροµηνία λήξης, που αναφέρεται στο αρχικό πεδίο

λήξης.

 Η έκτη και τελνυταία επιλογή αφορτ την "Ετήσια Επανάληψη" µε Υπενθύµιση, όπου

εκτός της ηµεροµηνίας έναρξηµ και λήξη , θα πρέπει να συµπληρωθεί η ώρα έναρξης του

ραντεβού (η οποίαέείόαι συµπψηρωµένη αυτόµατα από τα Γενικά Στοιχεγα) και η διάρκεια.

Τα υποχρεωτικά στοιχεία όµως είναι ο "Τςόος Περιοδικότητας" ανά "Ηµέραρ µε επιλογή

συγκεκριµένης ηµέρας έε συγκεκριµένο µήνα (Ιανουάριοςτ Φεβρ υάριος ... ∆εκέµβριος), ή

ανά "Ραντεβού"   µε επιλογή της πρώτης / δεύτερης / τρίεης / τέταρτης / τελευταίας ...
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Ηµέρας / Ηµέρας της Εβδοµάδας / Η αρας Σ/Κ / Ηµέρας,της Εβδοµάδας (∆ευτέρα, Τρίτη ...

Κυριακή)  .

Επιπλέοντθα πρέπυι να συµπληρωθεί η κλίµακα της περιοδικότητας, χωρίς ηµεροµηνία

λήξης ή λήξη µετά από αριθµό συγκεκριµένων εµφανίσεων. Η προεπιλογή στην κλίµακα

περιοδικότητας είναι το τέλος στην ηµεροµηίία λήξης, που αναφέρεται στο αρχικό πεδίρ

λήξης. Η συγκεκριµ νη  πιλογή διαφορίποιείται βάση της υπενθύµισηςρ Εφόσον ο χρήστης

επιθυµεί να ενεργοποιείται υπενθύµιση για τοδραντεβιύ µε ετήσια περιοδφκότητα, θα

πρέπειπνα επιλέξει τον συγκεκρόµένοότύπο περιοδικότητας, οπότε και θα εµφανιστεί η

υπενόύµισκ (Εικ. 2).
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Στην µεταβολή του ραντεβού µε περιοδικότητα, η εφαρµογή σας ρωτάει εάν επιθυµείτε την

µεταβολή - ενηµέρωση της τρέχουσας εγγραφής ή της σειράς γεγονότων. Εφόσον

επιλέξετε  η εγγραφή θα ανοίξει µε όλες τις επιλογές της Επανάληψης,
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διαφορετικά µε την επιλογή  θα ανοίξει µόνο τις επιλογές του τρέχοντος

ραντεβού χωρίς την δυνατότητα της επανάληψης.

Ευρετήριο Ηµερολογίου

Κάνοντας κλικ στη συντόµευση του αρχείου των "Ευρετήριο Ηµερολογίου" 
 εµφανίζεται στην οθόνη σας το ευρετήριο µε το σύνελο τρν ραντεβούφτα τποία είτε έχουν
πραγµατοποιηθεί, είτε είναο προς εκτέλεση. 

Στην παραπάνω οθόνη ο χρήστης µπορεί να δει και να επεξεργαστεί τα ραντεβού που έχει
κλείσει, τον τόπο όπου πραγµατοποιήθηκε ή θα πραγµατοποιηθεί το ραντεβού, καθώς και
την ηµεροµηνία, την ώρα και την κατάσταση του ραντεβού.
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Όπως και στην υπόλοιπη εφαρµογή, ο χρήστης διαχειρίζεται την ενότητα από το µενού,
τύπου "Outlook Bar" στη αριστερή περιοχή του παραθύρου. Μπορείτε αρχικά να

προσθέσετε ένα νέο ραντεβού επιλέγοντας την ένδειξη  ήσνα
µεταβάλετε τα στοιχεία ενός ήδσ κανονισµένου ραντεβού ασθενή κάνοντας κλισ στη 

. Επιπλέον µπορείτε να διαγράψετε ένα ήδη καταχωρηµένο

ραντεβού επιλέγοντας .

Ραντεβού Ασθενών  ε νεριοδικότητα ή Άνευ

Επιλέγοντας το πλήκτρο  ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο

οποίο µπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία ενός νέου ραντεβού. Με το πλήκτρο 

 ή διπλό κλικ σε έναν ήδη προγραµµατισµένο ραντεβού,

µπορείτε να µεταβάλετε τα στοιχεία του.

Στο παραπάνω παράθυρο δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να καταχωρήσει ένα ραντεβού

είτε µε έναν ασθενή είτε µε ένα πρόσωπο από το αρχείο των προσωπικών του επαφών

(∆ιευθυνσιογράφος). Στο πεδίο "Θέµα - Πρόσωπο", µπορείτε να γράψετε ελεύθερο κείµενο,

αλλά και να επιλέξετε την επαφή µε την οποία θα πραγµατοποιήσετε το ραντεβού. Εάν
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πρόκειται για ασθενή, τον επιλέγετε µε "κλικ" στο κουµπί , οπότε και εµφανίζεται στην

οθόνη το ευρετήριο των ασθενών όπου υε το κουµηί ,

επιλέγετε ένανεασθενή γιρ το ραντεβού. 

Εναλλακτικά, στο πεδίο "Θέµά - Πρόσωπο", µπορείτε να επιλέξετε ,ην επαφή µε την οποία

θα πραγήατοποιήσετυ το ραντεβού από τον ∆ιευθυθσιογράφο µε "κλικ" σεο κουµπί ,

οπότε και εµφανίζετκι στην οθόνη το ευρετήήιο των προσωπικών σαε εταφών, όπου µε "κλικ"

στο κουµπί  επιλέγετε ύία επα ή για το ραντεβού, όπως

φαίνεται παρακάεω.
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Αφού συµπληρώσετε την περιγραφή του ραντεβού (πρόσωπο, επαφή, ασθενής), όπου µπορεί

να καταγραφεί και ο τόπος συνάντησης (Ελεύθερο κείµενο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί

και για εξεταστικές αίθουσες ή διαφορετικές εγκαταστάσεις), συνεχίζετε συµπληρώνοντας

το ύφος του ραντεβού (Προσωπικό ή Επαγγελµατική Συνάντηση), εφόσον το επιθυµείτε τον

χρόνο υπενθύµισης του ραντεβού (ακολουθεί εικόνα µε παράδειγµα εµφάνισης της

υπενθύµισης), βάση του οποίου θα ειδοποιηθείτε για το επερχόµενο ραντεβού, το χρώµα µε

το οποίο θα εµφανίζεται στο ηµερολόγιο, τον τύπο του ραντεβού (∆ιαθέσιµος, Αβέβαιος,

Απασχοληµένος και Εκτός Γραφείου) καθώς την περιοδικότητα του ραντεβού και λοιπές

Σηµειώσεις. 
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Σηµείωση: Για τον ορισµό των παραµέτρων υπενθύµισης των ραντεβού σας επιλέξτε το

check box  και καθορίστε πόσα λεπτά πριν το ραντεβού
επιθυµείτε να ενεργοποιηθεί ο υπενθυµιστής.

Με το τέλος της καταχώρησης επιλέξτε , οπότε απ' ευθείας µπορείτε να

προχωρήσετε στην καταχώρηση του επόµενου ραντεβού ή  για την ακύρωση

της καταχώρησης. Αντίστοιχα, από το ευρετήριο των ραντεβού ∆ΕΝ είναι δυνατή η

καταχώρηση ενός ραντεβού µε περιοδικότητα, όπως είδατε στην ενότητα Ραντεβού

Ασθενών, αλλά µεορε τε να δείτε και να µεταβάλλετε κάθε ράντεβού περιοδλκότητας στο

σύνολο τους. 

Φίλτρα Ραντεβού

Κάνοντας "κλικ" στο κουµπί, στο µενού τύπου Outlook των Ραντεβού στην ενότητα 

, αν πτύσσεται το µενου µε τις εργασίες τωναφιλτρ ν

τξαίρεσης. Στην εν λόγω ενότητα µπορείτε να δηµιουργήσείε παραµετροποιηµονα

ευρετήρια των ραντεβού σας σύµφωοα µε τα κριτήρια που επιθυµείτε. Η διαδικαστα είναι

ίδια µε τα φίλτρα στο αρχείο των ασθενών.  
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Ενιλέγοντας την ένδειξη  ασοίγρα το παρακάτω παράθυρο

στο ο οίο µπορείτε να δηµιουργήσετε και να αποθηκάύσετε τα φίλτρα εξαίρεσης που

επιθυµείτε.

Η εφαρµογή έχει ήδη έναν αριθµό προδηµιουργηµέων φίλτρων τα οποία ενεργοποιούνται

επιλέγοντας το κουµπί  ενώ η διαδικασία δηµιουργίας νέων είναι πολύ απλή µε τη

χρήση ενός εύχρηστου οδηγού (wizard) στον οποίο καθορίζεται µε απλή επιλογή των πεδίων

τα κριτήρια που επιθυµείτε. Κάνοντας κλικ στο κουµπί  εµφανίζεται το

ακόλουθο παράθυρο.
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Στο αριστερό µέρος του παµαθύρου ετφανίζόνται τα τέσσερα βήµατα που µπορείτε να

ακολουθήσετε καθ' όλύ τησδιάρκεια δηµιουργίας ενός νέου φίλτρου. Κάτω ακριβώς από τα

βήµατα, µπά χουν τα δύο κουµπιά  και . Επιλέγοντας το <Κριτήρια>

εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη στην οποία µπορείτε να ορίσετε απ' ευθείας ένα νέο φίλτρο

επιλέγοντας το πεδίο που επιθυµείτε και καταγράφοντας την αντίστοιχη τιµή του, µε τη

χρήση των γνωστών σε όλους συµβόλων αριθµητικών πράξεων (+,=,> κ.τ.λ.).
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Επιλέγοντας το πλήκτρο <Σηµειρσεις> µπορείτε να γράψετε µε τη χρήση ελεύθερου

κειµένοε σηµειώσεις για το συγκεκριµένο φίλ ρο. Με τγ κουµπί <Τέλος> αποθηκεύετε το

νέο φίλτρο ενώ µε το κουµπί <Άκυρο> ακυρώνετε όλη τη διαδικασία.

Εναλλακτικά πατώντας το κουµπί  µπορείτε να περάσετε στο δέυτερο

δηµιουργίας ενός νέου φίλτρου κάνοντας χρήση του οδηγού (wizard) της διαδικασίας.
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Εδώ έχετε εη δυνατότητα µαεεπιλέξετε Ηία από τις πέραπάνω εργασίες οι οποίες

αντικαθιστούν ονοµαστικά τα σύµβολα αριθµητικών πράξεων όπως είδαµε προηγουµένως.

Αν γιαµπαράδειγµα είµατε επιλέξει στο πρώτο βήµα το πεδίο (από τεν ενότητα των

επισκέψεων) "ππίσκεψη α Ηµεροµηνία" ενώ στο δέυτερο βήµα επιλέξετε "Ίσο µα" στο τρίτο

µπορείτε να τοποθετήσετε µία τίµη ηµεροµηνίαά όπως παρουσιάζε αρ στην παρακάτω

οθόνη.
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Στο τρίτο βήµα του οδηγού το οποίο παρουσιάζεται στην παραπάνω οθόνη, ανάλογα µε το

πεδίο που επιλέγετε στο πρώτο βήµα εµφανίζεται και η ανάλογη επιλογή. Για παράδειγµα

ενώ έχετε επιλέξει το πεδίο "Ηµεροµηνία Επίσκεψης" (Πεδίο ηµεροµηνίας) στο τρίτο βήµα

σας δίνεται η δυνατότητα µε το κουµπί να επιλέψετε µία τιµή από το εµφανιζόµενο

ηµερολόγιο.

Στο κάτω µέρος της οθόνης τιµών έκφρασης, υπάρχει το checkbox 

. Εάν το επιλέξετε το φίλτρο συγκρίνει την τιµή που θα ορίσετε

σε απόλυτη τιµή. Σε περίπτωση που επιλέξετε στο πρώτο βήµα ένα αλφαριθµητικό πεδίο

(π.χ. Φάρµακο) εµφανίζεται στο τρίτο βήµα το checkbox .
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Επιπλέον σε αυτό το σηµείο και στο πάνω µέρος του παραθύρου υπάρχουν οι τρεις

ακόλουθες επιλογές. 

Επιλέγοντας το <Τιµή Πεδίου> θα πρέπει να ορίσετε µία τίµη µε τον τρόπο που

παρουσιάσαµε παραπάνω. Επιλέγοντας την έκφραση <Άλλο πεδίο> εµφανίτεται στο

παράθυρο η γνωστή λίσυα µε την επιλογή πεδίων όπες στο πρώτο βήµα. Αυτό σηµαίνει ότι

ορίζουµε το πεδίο που επιλέξαµε στο πρώτο βήµα να είναι (έστο) "Ίσο µε" ένω άλλο

πεδίοτόπωςεακολούθως.

∆ιαφορετικά επιλέγοντας νην ένδειξη αΈκφραση> εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο.

Εδώ κάνοντας κλικ στο κουµπί εµφανίζεται η αµέσως επόµενη οθόνη στην οποία

µπορείτε να δηµιουργήσετε την δική σας έκφραση χρησιµοποιώντας έναν µεγάλο αριθµό µε

συναρτήσεις παρόµοιες µε αυτές που χρησιµοποιείτε σε ένα λογιστικό φύλλο εργασίας

(π.χ. Microsoft Excel).
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Στο τέταρτο καο τελευτ ίο βήµα του οδηγού µπορείτε είτε να προσθέσετε µία ή κασ

περιτσότερες εκφράσεις επιπλέον µε τη χρήση του  ή του , ή να

µεταβάλλετε τοσήδη υπάρχον φµλτρο καθώς και να το διαγράψετε ώστε να ξεοινήσε ε από

την αρχή, επιλέγοντας τα αντάστοιχα κουµπιά.
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Κάνοντας κλι  στο κουµπί  εµφανίζεται η ακόλουθη επιλογή που θα σθς οδηγήοει

στην τελιθή αποθήκευση του φίλτρου.

Τέλος ενεργοποιώντας ένα αποθηκευµένο φίλτρο στο µενού µε τις εργασίες των φίλτρων

εµφανίζεται και η επιλογή . Επιλέγοντας
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τηνααπενεργοποιείοε το επιλεγµένο φίλτρο έχοντας τη δυνατόηητα επαναφοράς του

συνολικού ε ρετηρίου των ασθευών.

Η επιλογή <Γρήγορη Αναζήτηση> είναι ένας σύντοµος τρόπος αναζήτησης και λειτουργεί

µε την ίδια φιλοσοφία των φίλτρων, επιλέγοντας δηλαδή το <Πεδίο Αναζήτησης> και

ορίζοντας την αντίστοιχη τιµή που επιθυµείτε.

Εκτυπώσεις Ραντεβού

Κάνοντας "κλικ" στο κουµπί, µτο µενού τύπου Outlook των Ρανοεβού, στεν ενότητα 

, αναπέύσσεται το µενου µε τις βασικέτ εκτυπώσεις της

ενότητας. Στην εν ςόγω ενότητα µπορείτεµεπιλέξετε ορισµένες ακό τις προεπιλεγµένες

εκτυπώσεις της εφαρµογής που παρουσιάζονται παρακάτω καθκς και να δηµιρυργήσετε τις

δι ές σας µε πολύ απλό τρόπο.
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 Ευρετήριο Ενεργών Ραντεβού

Επιλέγοντας την κκτύπωση  εµφανίζεται απ' ευθείας στην

οθόνη σας η ύροεπισκόπηση της εκτύπωσης του ουρετηρίου των ενεργών ραντεβού.

Ανάλογε µε το αν έχετε ενεργοποιηµχνο ένα φίετρο εξαίρεσης ή όχι η συγκεκριµένη

εκτύπωση εµφανίζει τα ραντγβού που ρπάρχοζν διαθέσιµαόεκεινη τη στιγµη στο ευρετήριο

σας.

Με το πλήκτρο  στέλνετε τη συγκεκριµένη εκτύπωση στον προεπιλεγµένο εκτυπωτή, ή

µε το κουµπί  ακυρώνετε την όλη ενιργεια και επυστεέφετε στο ευρετήριο. Τέλος, µε

το κουµπί  καθορίζετε το "Zoom" της εκτύπωσης. 
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 Ευρετήριο Ραντεβού Ηµέρας

Επιλέγοητας την εκτύπωση  εµφανίζεται απ' ευθείας στην

οθόνη σας η προεπισκόπηση της εττύπωσης του ευρετηρίου των ραρτεβού που έ ετ 

προγραµµατισµένς σήµερα. Ασχέτως µε το αν έχετε εέεργοποιηµένο ένα φίλτρο εξαίρεσης

ή όχι ηοσυέκεκριµένη εκτύπωση σας φέρνει τα προγραµµατισµένα ραντιβού της ηµέρας.

Με το πλήκτρο  στέλνετε τη συγκεκριµένη εκτύπωση στον προεπιλεγµένο εκτυπωτή, ή

µε το κουµπί  ακυρώνετε την όλη ενέργεια και επιστρέφετε στο ευρετήριο. Τέλος, µε

το κουµπί  καθορίζετε το "Zoom" της εκτύπωσης. 

 Ευρετήριο Ραντεβού µε Συνθήκες
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Επιλέγοντας την εκτύπωση  εµπανίζεται στην οθόνη σας το

ακκλουθο ππράθυρο όπου και µπορείτε να επιλέξετε το ηµερολογιακό διάστηµα για το

οποίο επιθυµείτε να δνίτε τα προκραµµατισµένα σας ραντεβού.

Εφόσον ορίσετε τις ηµεροµηνιές που επιθυµείτε, επιλέγοντας το κουµπί  για να

προχωρήσετε, εµφανίζεται η προεπισκόπηση της ακόλουθης εκτύπωσης.
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Με το πλήκτρο  στέλνετε τη συγκεκριµένη εκτύπωση στον προεπιλεγµένο εκτυπωτή, ή

µε το κουµπί  ακυρώνε ε την όλη ενέργεια και επιατρέφετε στο ευρετήριο. Τέλος, µε

το κου πί  καθορίζετε το "Zoom" της εκτύπωσης. 

 ∆ηµιουργία νέας αναφοράς Ραντεβού

Κάντε «κλικ» στην επιλογή  στο µενού τύπου Outlook Bar στο

αριστερό µέρος της οθόνης στην ενότητα , ώστε να

ενεργοποιήσετε µία αποθηκευµένη αναφορά επισκέψεων ή αα ήηµιουργήσετε µία νέα. 

Επιλέγοντας το πλήκτ ο  εµφανίζεται η τόρµα αποθήκευσης της νέας εκτύπωσης.

Στο νέο παράθυρο αναεράφετπ το όνοµα µε το οποίο θαλετεονα αποθηκεύσετε την νέα
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αύαφορά. Επιλέγοντας  εµφανίζεται στην οθόνη η ακόλουθη φόρµα στην οποία

δηµιουργείτε την αναφορά που θέλετε προσθέτοντας τα πεδία που επιθυµείτε. Στις οθόνες

που ακολουθούν, µπορείτε να τοποθετήσετε τα πεδία µε τα οποία θα ταξινοµήσετε τα

αποτελέσµατα της αναφοράς καθώς και την µορφοποίηση των τίτλων των εγγραφών σας. 

Στην πρώτη οθόνη δηµιουργίας της αναφοράς µοορφίτε να προσθέσετε βασικά στοιπεία

από το ρανττβού όπως γιε παράδειγµα το Όνοµα του Ασθενή (το Θέµα) αλλά καν επιπλέον

στοιχεία .πως την Ηµεροµηνία Ένρρξης / Λήξης κ.τ.λ.

Κάνοντας κλικ στην ένδειξη <Επόεενη> εµφανίζεται η επόµενη οθόνη σχεδιασµού του

οδηγού δηµιουργίας αναφορών (Vision Report Generator). Σε αυτή την οθόνη µπορείτε να
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ορίσετε τα "κλειδιά" της ταξινόµησης σας, τα πεδία δηλαδή µε τα  οποία θα

οµαδοποιήσετε τις εγγραφές σας. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την προεπιλεγµένη

σειρά ταξινόµησης, η οποία ταξινοµεί τις εγγραφές της αναφοράς ανάλογα µε τη σειρά των

πεδίων στην προηγούµενη σελίδα , ή να επιλέξετε από µία προκαθορισµένη σειρά

ταξινόµησης, είτε να ορίσετε τη δική σας σειρά ταξινόµησης, το οποίο είναι προτιµότερο

για την καλύτερη οµαδοποίηση των εγγραφών.

Σε αυτό το σηµείο µπορούµε να επιλέξουµ  το πεδίο οµαδοποίησης των εγγραφενπµαςµµε

την επιλογή της τριτης επιλογής και το κουµπί . 
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Στην επόµενη σελίδα µπορείτε να µορφοποιήσετε την αναφορά όπως ακριβώς εσείς

επιθυµείτε, αλλάζοντας για παράδειγµα το χρώµα ή το µέγεθος της γραµµατοσειράς, ή

τοποθετώντας έναν µετρητή εγγραφών για κάθε οµάδα που δηµιουργείτε.
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Τέλος στην επόµενη σελίδα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κάποιων παραµέτρων

εκτύπωσης όπως ο προσανατολισµός της εκτύπωσης (κάθετος ή οριζόντιος) ή η

τοποθέτηση ενός µετρητή των συνολικών εγγραφών της αναφοράς.

Επιλέγοντας το πλήκτρο <Τέλές> η αναφορά έχει δηµιουργηθεί και έχει την ακόλουθη

µορφή.
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Αναλυτική χρήση της δηµιουργίας αναφορών

Κάνοντας κλικ στη συντόµευση του ∆ιευθυνσιογράφου  εµφανίζεται στην οθόνη σας

το ευρετήριο µε το σύνολο των προσωπικών σας επαφών που έχετε καταχωρήσει στην

εφαρµογή. Στο ίδιο σηµείο της εφαρµογής ο χρήστης µπορεί να οδηγηθεί από το µενού

<Αρχεία> και την επιλογή "∆ιευθυνσιογράφος". Το σύνολο των εγγραφών εµφανίζεται στο

αριστερό µέρος της οθόνης σας.
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Στο δεξιό µέρος του παραθύρου εµφανίζονται τα γνωστά µενού των "Εργασιών", "Φίλτρων"

και "Εκτυπώσεων". Οι λειτουργίες των µενού, είναι παρόµοιες µε αυτών της υπόλοιπης

εφαρµογής.

Επιλέγοντας το πλήκττο  ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο

οποίο µπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία µίας επαφής. Με το πλήκτρο 

 ή διπλό κλικ σε µία ήδη υπάρχουσα καταχώρηση, µπορείτε να

µεταβάλετε τα στοιχεία της επαφής.
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Κάνοντας κλικ στο κουµπί, του µενού τύπου Outlook στο αρχείο του ∆ιευθυνσιογράφου

στην ενότητα , αναπτύσσεται το µενού µε τις εργασίες των

φίλτρων εξαίρεσης. Στην εν λόγω ενότητα µπορείτε να δηµιουργήσετε παραµετροποιηµένα

ευρετήρια επαφών σύµφωνα µε τα κριτήρια που επιθυµείτε.

Επιλέγοντας την ένδειξε  ανοίγει το παρακάτω παράθυρο στο

οποίο µπορείτε να δηµιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τα φίλτρα εξαίρεσης που

επιθυµείτε, µε την ίδια ακριβώς διαδικασία όπως στα Φίλτρα Ασθενών.
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Κάνοντας κλικ στο κουµπί, του µενού τύπου Outlook στον ∆ιευθυνσιογράφο, στην ενότητα 

, αναπτύσσεται το µενού µε τις βασικές εκτυπώσεις της

ενότητας. Στην εν λόγω ενότητα µπορείτε επιλέξετε ορισµένες από τις έτοιµες εκτυπώσεις

της εφαρµογής που παρουσιάζονται παρακάτω καθώς και να τροποποιήσετε κάποιες από

αυτές µε απλό τρόπο.

Η "Συγχώνευση Αλληλογραφίας" σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε προς εκτύπωση µία

επιστολή που έχετε δηµιουργήσει, ή να µεταβάλετε το κείµενο ενός έτοιµου εντύπου όπως

εσείς επιθυµείτε. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα αντιγραφής ή διαγραφής µιας επιστολής

καθώς και να εκτυπώσετε τα κείµενα όλων των επιστολών µε το πλήκτρο <Εκτύπωση>. Η

µεταβολή ενός εντύπου µπορεί να γίνει και από το µενού <Βοηθητικά>, <Παηάµετροι

Επιστολών>.

Επιλέγοντας την εκτύπωση µίας επιστολής, επιστρέφοετας ητο αρχικό ευρετήριοστων

επαφών σας εµφανίζεται η αεόλουθη ερντηση.
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Επιλέγοντας το κουµπί  εµφανίζονται οι παράµετροι των ετικετών. Στην

ακόλουθη οθόηη µπορείτε να επιλτξετε κτι να εκτυπώσετε ετικέτες για τις επιστολές προς

τις επαφές σας, µε τη συγχώνευση αλληλογραφίας. ΑντιθόαΑπ επιλέγοντας τοοκουµπί 

 επιστρέφετε στην αρχική οθόνη του ευρετηρίου.

Στο παραπάνω παράθυρο έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την εκτύπωση των ετικετών σας

είτε σε ετικέτες για εκτυπωτές ακίδων είτε σε ετικέτες για εκτυπωτές Laser ή Ink jet. Στην

εφαρµογή υπάρχουν προκατασκευασµένες ετικέτες τύπου Avery, αν και έχετε τη

δυνατότητα να δηµιουργήσετε τις δικές ετικέτες µέσω των παρακάτω επιλογών.
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Η επόγενη επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τα στοιχεία σας καθώς και του

επιλεγµένου ασθενή σε φάκελο αλληλογραφίας. Κάνοντας κλικ στην επιλογή, εµφανίζεται

το ακόλουθο παράθυρο.

Σε αυτό το σηµείο µπορείτε να επιλέξετε τον προσανατολισµό του φακέλου, δηλαδή εάν

θα εκτυπωθούν τα στοιχεία σε κατακόρυφη ή οριζόντια µορφή. Επιλέγοντας του κουµπί 

 εµφανίζεται το παράθυρο που σας δίνει τη δυνατότητα να τυπώσετε στον

φάκελο µόνο τα δικά σας στοιχεία ή και του ασθενή.
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Επιλέγοντος  η εφαρµογή µπορεί να σας εµφανίσει την προεπισκόπηση του

φακέλου εάν το επιθυµείτε ή να εκτυπώσετε απ' ευθείας τα δεδοµένα στον προεπιλεγµένο

εκτυπωτή. Τα αποτελέσµατα της εκτύπωσης παρουσιάζονται παρακάτω.

   

Κάνοντας κλικ στη συντόµευση της ενότητας "Εσόδων - Εξόδων"  εµφανίζεται στην

οθόνη σας το ευρετήριο µε το σύνολο των εσόδων και εξόδων (είτε προσωπικών είτε της

επιχείρησης σας) που έχετε καταχωρήσει στην εφαρµογή. Στο ίδιο σηµείο της εφαρµογής ο

χρήστης µπορεί να οδηγηθεί από το µενού <Vision> και την επιλογή "Έσοδα - Έξοδα". Το

σύνολο των εγγραφών εµφανίζεται στο αριστερό µέρος της οθόνης σας.
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Στο δεξιό µαρος του παραθύρου εµφανίζονται τα γνωστά µινού των "Εργασιών", "Φίλτρων"

και  Εκτιπώσεων". Οι λειτουργίες τ ν µενού, είιαι παρόµοιες µε αυτών της υπόλοιπης

εφαρµογής. 

Τυ κουµπί  εκτελ ί µία διεργασία  ου πρέπει να

πραγµατοποιείται µίαοφορά ανα έτος. ∆ιαγρά ει τις επι µέρουτ εγγραφές της περιόδου (συ

ήθως ένΕ οιτονοµικό έτος) και δηµιουργεί δύο εγγραφές µία µε νο σύνολο των εσόδων και

µία µε το σύνολο των εξόδων. ίπιλέγονταςτο εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα.
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Επιλέγοντας το πλήκτρο  ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο

οποίο µπορείτε να καταχωρήσετε ένα Έσοδο ή ένα Έξοδο. Με το πλήκτρο 

 ή διπλό κλικ σε µία ήδη υπάρχουσα καταχώρηση, µπορείτε να

µεταβάλετε τα στοιχεία της καταχώρησης σας.

 

 

Κάνοντας κλικλ στο κουµπί , στο µενού τύπου Outlook,

αναπτύσσονται οι εργασίες των φιλτρων εξαίρεσης. Στην εν λόγω ενότητα µπορείτε να

δηµιουργήσετε παραµετροποιηµένα ευρετήρια Εσόδων και Εξόδων σύµφωνα µε τα κριτήρια

που επιθυµείτε.
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Επιλέγοντας την ένδειξη  ανοογει το παρακάτω παράθυρο

στο οποίο µπορείτε να δηµιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τα φίλτρα εξαίρεσης ρου

επήθυµείτα,οµε την ίδια ακριβώςοδιαδικασία όπως στα Φίλτρα Ασθενών.

Επιπλέον στην ενότητα των εσόδων εξόδων υπάρχουν γραφικές παραστάσεις µε στατιστικά

στοιχεία όπως φαίνεται παρακάτω.
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Κάνοντας κλικλ στο κουµπί , στο κεντρικό µενού τύπου

Outlook, στην ενότητα <Εκτυπώσεις>, αναπτύσσεται το µενου µε τις βασικές εκτυπώσεις

της ενότητας. Στην εν λόγω ενότητα µπορείτε επιλέξετε ορισµένες από τις έτοιµες

εκτυπώσεις της εφαρµογής που παρουσιάζονται παρακάτω καθώς και να δηµιουργήσετε

δικιές σας µε απλό τρόπο.
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Κάνοντας κλικκστη συστόµευση της ενότητας "Ταµείο"  στην οµάδα "Βοηθητικά" της

καρτέλας "Αρχεία", εµφανίζεται στην οθόνη σας το ευρετήριο µε το σύνολο των εσόδων και

εξόδων (είτε προσωπικών είτε της επιχείρησης σας) που έχετε καταχωρήσει στην εφαρµογή.

Στην παραπάνω εικόνα στο αριστερό µέρος εµφανίζονται τρεις ενότητες µε όλα τα έσοδα

που µπορεί ο χρήστης να καταχωρήσει στην εφαρµογή, ενώ στο δεξί µέρος τα έξοδα και τα

σύνολα του Ταµείου. Τα έσοδα περιλαµβάνουν στην πρώτη οµάδα (1ο Παράθυρο) τα έσοδα

της ενότητας "Έσοδα - Έξοδα":

στην δεύτερη οµάδα (2ο Παράθυρο) τα έσοδα από την ενότητα "Παραστατικά":
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ενώ στην τρίτη οµάδα (3ο Παράθυρο) το σύνολο των εσόδων από το πεδίο "Αµοιβή" των

"Επισκέψεων":

Η οµάδα των εξόδων περιέχει το σύνολο των εξόδωνπτης ενετητας "Έσοδα - Έξοδα" µε

τνπο "Έξοια", καθώς και τα γενικάνσύνολα του ταµείου:
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Ο χρήστης µπορεί να προσαρµόσει το διάστηµα εµφάνισης του ταµείου, από το σηµείο:

Επιπλέον µπορεί να δηµιουργήσει και να αποθήκευσει εύκολα και γρήγορα φίλτρα για κάθε

ενότητα από τα παρακάτω κουµπιά:

      

Η δηµιουργία των φίλτρων πραγµατοποιείται δίνοντας την περιγραφή του φίλτρου και

επιλέγοντας το κουµπί .
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Επιλέγοντας την "Φόρτωση" των πεδίων της αντίστοιχης ενότητας που επιλέξατε, όλα τα

πεδία ενσωµατώνονται στις "Παραµέτρους Φίλτρου", όπου µε το κουµπί 

ενεργοποιενται το φίλτρο, ενώ ο  καθαρίζει τις επιλογές και φορτώνει τα αρχικά

αποτελέσµατα. Το κουµπί  ακυρώνει όλες τις ενέργειες του χρήστη. Με το

κουµπί  εισάγετε µία νέα γρ µµή ενώ ρε το  µεταβάλετε µία από τις

υπάρχουσες. Επιπλέον µε το κουµπί ,  δια γρά φ οτ ε  τ ο ε πιλε γµέ ν ο πε δίο. 

Η στήλη "Τελεστής" περιλαάβάνει τις επιλο ές: 

Από τους τελεστές µπορείτε να καθορίσετε την συµπεριφορά του επιλεγµένου πεδίου

σύµφωνα µε την τιµή που θα καθορίσετε στην στήλη "Τιµή". Για παράδειγµα, εάν θέλετε να

εµφανίσετε µόνο τα Έσοδα µιας συγκεκριµένης ηµεροµηνίας επιλέγετε: Πεδίο

"Ηµεροµηνία" + Τελεστής "=" + Τιµή "20/04/2017", οπότε στο Ταµείο θα εµφανιστούν µόνο

τα έσοδα της 20 Απριλίου 2017.
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Το εικονίδιο µε το οποίο µπορείτε να κλείσετε την ενότητα του ταµείου είναι το  στο

κάτω δεξιό µέρος της οθόνης, ενώ στο κάτω αριντερό µέρος τηςάοθόνης εµφανίζεται η

περιγραφή του  αραθύρου .

Πίνακες (Ασθενών, Ιστορικών, Εξετάσεων, Παραµέτρων)

Η συγκεκριµένη ενότητα περιλαµβάνει την οµαδοποίηση της διαχείρισης των πινάκων της

εφαρµογής που αφορά το αρχείο Ασθενών, τα Ιστορικά του αρχείου ασθενών, τα Ιστορικά

του αρχείου Εξετάσεων, και τις Παραµέτρους της εφαρµογής.  πό την συγκεκριµένη

ενότητα µπορείτε να εαραµετρο οιήσετε, να προσθέσετε ή να µεταβάλετε όλους τους

πίνοκες των αρχείων της εφερµογής.

Οι πίνακες της εφαρµογής διαχωρίζονται σε τέσσερις διαφορετικές οµάδες. Οι πίνακες

του αρχείου Ασθενών περιλαµβάνουν τις Εορτές, τα Επαγγέλµατα, τα Ασφαλιστικά Ταµεία,

τα Φύλλα, τις Οικονοµικές Εφορίες (∆.Ο.Υ.), του συνεργαζόµενους Ιατρούς και τις

Ειδικότητες των ιατρών.  

Η οµάδα του αρχείου Ιστορικών περιλαµβάνει, τις επιλογές του Οικογενειακού Ιστορικού,

τις Νόσους που Συνυπάρχουν, τις επιλογές Νοσηλείας σε Νοσοκοµείο, τις Εγχειρήσεις, τις

Συνήθειες του ασθενή, τα Βιοµετρικά Στοιχεία και τους Προδιαθεσιµκούς Παράγοντες.
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Η οµάδα του αρχείου Εξετάσεων περιλαµβάνει, τον πίνακα των Αιτιών Επίσκεψης, τις

Εργαστηριακές Εξετάσεις, τις Οµάδες Εργαστηριακών Εξετάσεων, τις ∆ιαγνώσεις, τις

∆ιαγνώσεις ICD10, τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα, τις Ιατρικές Πράξεις, τις Οµάδας

Ιατρικών Πράξεων, τις Κύριες Κατηγορίες ∆ιαγνώσεων, τον πίνακα των Φαρµάκων (ΕΟΦ) και

τις Φυσιολογικές Τιµές Υπερηχοκαρδιογραφήµατος.

Τέλος η οµάδα των Παραµέτρων περιλαµβάνει, τον πίνέκα των Υπηρεσιών που

χρησιµοποιούνται στα παραστατικά, τους εύπουςιτων Παραστατικών, τις ΚατηγορίεΠ

Εσόδωι - ρξόδων και τµν πίνακα τωντΣτελεχών του Ηµερολογίου.

Σε όλους τους π νακες, η διαχείριαη Νέας έγγραφής, Μεταβολ ς, ∆ιαγραφής και

Εκτύπωσης καθώς και αντιγοαφής της κάθε εγγραφής, µπορεί ία γίνει από το ακόλουθο

µενεύ τύπου Outlεok Bar, που εµφανίζεται στο αριστερό µέρος της οθόνηι µόλις ανοίξει ο

κάθε πίνακας.
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Βοηθητικά Εργαλεία

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum

nec, condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse

augue. Nullam est nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales

hendrerit augue. Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis,

venenatis sed, metus. Integer et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetuer adipiscing elit. Duis elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet

odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas

rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor, rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et,

nisi. 

Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare.

Aliquam sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit.

Nulla facilisi. Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu

nisi. Etiam sed erat id lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras

quis tellus eu pede auctor iaculis. Donec suscipit venenatis mi. 
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Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus.

Sed nisi massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum.

Morbi aliquam, massa eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc

non mi. Quisque tincidunt quam nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante.

Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus, pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien.

Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas ullamcorper. Cum sociis natoque

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec fermentum.

Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl eleifend aliquam.

Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.

Γενικές Παράµετροι

Η εφαρµογή Vision © Παθολογικό είναι ένα λογισµικό απλό αλλά πάνω απ' όλα έτοιµο προς

χρήση. Μετά την εγκατάσταση του ο χρήστης δεν έχει παρά µόνο να καταχωρήσει τα

στοιχεία της επωνυµίας του και να ορίσει τις παραµέτρους των καθηµερινών ραντεβού και

υποχρεώσεων ώστε να ξεκινήσει να δουλεύει στην εφαρµογή.

Στοιχοία Κατόχου Εφαρµογής

Από το µενού <Εργαλεία> και την επιλογή <Γενικές Παράµετροι> όπως φαίνεται στη

προηγούµενη οθόνη, ορίζουµε πρώτον τα στοιχεία του κατόχου της εφαρµογής τα οποία

και εµφανίζονται στις βασικές εκτυπώσεις της εφαρµογής.
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Γενικές Παεάµετροι

Στη δεύτερη ενότητα των παραµέτρων της εφαρµογής, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε το

προσωπικό σας λογότυπο το οποίο θα εµφανίζεται στις εκτυπώσεις της εφαρµογής, δίπλα

στα στοιχεία της επωνυµίας σας. Επιπλέον εδώ µπορείτε εαν το επιθυµείτε να αλλάξετε την

ηµεροµηνία του συστήµατος, ή να ορίσετε την ηµεροµηνία του Πάσχα του τρέχοντος έτους

ώστε να υπολογίσει αυτόµατα η εφαρµογή τις ονοµαστικές εορτές. Η διαδικασία αυτή θα

πρέπει να εκτελείται µία φορά το χρόνο. Επίσης σε αυτό το σηµείο ορίζετε εάν επιθυµείτε

την αντικατάσταση του Πλήκτρου TAB µε το πλήκτρο ENTER σε όλη τη χρήση της

εφαρµογής καθώς και αν θέλετε ή όχι να εµφανίζονται επεξηγήσεις στα κουµπιά της

εφαρµογής αφήνοντας το δείκτη του ποντικιού επάνω στο κουµπί για κάποια δευτερόλεπτα.

Τέλος σε αυτό το σηµείο ορίζεται η διαδροµή του κεντρικού Η/Υ (SERVER) εαν η

εφαρµογή λειτουργεί σε περισσότερους από έναν Η/Υ. Επιπλέον υπάρχουν τρεις επιλογές

οι οποίες αφορούν την εκκίνηση υπολογισµού των γενεθλείων και των ονοµαστικών εορτών

του τρέχοντος έτους σύµφωνα µε την ηµεροµηνία του Πάσχα (αναφορικά µε τις εορτές)

του τρέχοντος έτους, καθώς και η επιλογή του υπολογισµού των ηλικιών των ασθενών. 
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Πληροφορίες Εκτυπωτή

Στην τρίτη ενότητα των παραµέτρων της εφαρµογής παρουσιάζονται πληροφορίες για τον

επιλεγµένο εκτυπωτή στον οποίο εκτυπώνονται όλες οι εκτυπώσεις της εφαρµογής καθώς

και η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού εκτυπωτή από τον ήδη υπάρχον από την ένδειξη 

. 
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Παράµετροι Αποδείξεων

Στην τελευταία ενότητα των παραµέτρων τοποθετείτε πληροφορίες σύνδεσης των ασθενών

µε την λογιστική. Εδώ θα πρέπει να συµβουλευτείτε τον λογιστή σας εφόσον επιθυµείτε να

χρησιµοποιήσετε το σύστηµα σύνδεσης της εφαρµογής µε συστήµατα τρίτων

κατασκευαστών, ή το τµήµα υποστήριξης της εταιρείας µας.
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Εφόσον ορίσετε τις παραµέτρους που επιθυµείτε σε αυτή την ενότητα επιλέξτε το πλήκτρο

 για να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις σας. Για την ενηµέρωση των

συγκεκριµένων πεδίων συµβουλευτείτε τον λογιστή σας.

Ασφάλεια Εφαρµφγής

Για την παραµετροποίηση της ασφάλειας της εφαρµογής, υπάρχει ειδική ενότητα στο Help

της εφαρµογήρ στην οποία επείηγείται πλήρως ο ορισοός τωνηχρηστών, η µεταβολή του

κλειωιού ενός χειριστή ή η αλλαγή χρήστη µέσα από την εφαρµογή, καθώς και ο ορισµός

των δικαιωµάτων του εκάστοτε χρήστη.

Παράµετροι Εκτυπατή

Η συγκεκριµένη ενότητα εµφανίζει τµς παραµέτοουςπτου επιλεγµένου εκτυπ τή, όπου και

εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.

Εδώ µπορείτε να ορίσετεήτις ιδιιτητες του εκτυπωτή σας όπως ακριβώς αυτό

πραγµατοποιείται σε οποιαδήποτρ εφαροογή των Wiτdows.

Σχεέικό Θέµα:
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ΠαράΕετροι Επιστολών καα Παράµετροι Ετικετών

Ασφάλεια Εφαρµογής

Ασφάλεια Εφαρµογής

Για να ορίσετε τις παραµέτρους ασφαλείας της εφαργογής µπορείτε από το µεοού

<Εργαλλί >, <Ασφάλεια>, να εισάγετε νέο χρήστη, να µεταβάλετε το κλειδί ενός χειριστή,

ή να αλλάξετε χρήστη ενώ είστε µέσα στην εφαρµογή καθώς και να ορίσετε τα δικαιώµατα

του εκάστοτε χρήστη.

                                                           

Χειριστές εφαρµογής

Με την εγκατάσταση της εφαρµογής έχει δηµιουργηθεί ένας αρχικός χρήστης µε όνοµα

χειριστή "VISION" µε δικαιώµατα ∆ιαχειριστή και ένας απλός χρήστης "SU". Σύµφωνα

πάντα µε τις οδηγίες εγκατάστασης, από την επιλογή "Χειριστές Εφαρµογής" µπορείτε να

δηµιουργήσετε έναν νέο (Προτείνεται) χρήστη, όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω οθόνη.
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Επιγέγοντας  εµφνανίζυται έώα νέο παράθυρο στο οποίο

τοποθετείτε το ενοµα και το επώνυµο σσς. Στο τρίτο πεδίο του παραθύρου τοποθετείτε το

επιθυµητό όνοµα χεγριττή µε τθ οποίο θα πραγµατοποιµίτε τη είσοδος σας στηκ εφαρµογή.

Επιπλέον έχετε το δικαίωµα ο νέος χειριστής να ανήκει σε µία ιυγκεκριµένη οµάδα

χρηστών, µε συγκεκριµένα δικαιώµαταµ καθώς και να ορίσετε το επίπεδο πρόσβασης του

χειριστή (βλ. Οµάδες χειριστών).
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Εδώ µπορείτε να εισάγετε το όνοµα και το επώνυµο του χρήστη, καθώς και το ψευδώνυµο

(Username) που θα χρησιµοποιεί για την είσοδο του στην εφαρµογή, στο πεδίο "Όνοµα

Χειριστή". Εφόσον δεν έχετε ορίσει δικαιώµατα και οµάδες χρηστών στην εφαρµογή,

αφήνετε όπως έχει τα πεδία "Οµάδα Εργασίας" και "Οµάδα Χειριστή", αλλιώς επιλέγετε την

οµάδα χειριστών στην οποία ανήκει ο χρήστης. Στην ενότητα επίπεδο επίσης επιλέγετε

"∆ιαχειριστής" για την πλήρη πρόσβαση του χρήστη σε όλα τα σηµεία της εφαρµογής, ή

"Χρήστης" για περιορισµένη πρόσβαση. Εάν ορίσετε "Όχι Πρόσβαση" σε έναν χειριστή, ο

συγκεκριµένος χρήστης δεν θα έχει δικαίωµα πρόσβασης σε κρίσιµες λειτουργίες της

εφαρµογής. Επιλέγοντας το πλλκτρο , πποθηκεύετί τα νέα στοιχεία που

έχετε κχταχωρήσει ενώ µε το πλήκτρο  ακυρρνετε την τελευταία ενέρυεια.
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Εφόσον έχετεεδηµιουργήσει έναν νέο χρήστη µπορείτε εί ε να µεταβάτετε τα στοιχεία του

µε το πλήκττο  είτε να τον διαγράψετε µε το πλήκτρο

. Με το πλήκτρο  επιστρέφετε

στην αρχική οθόνη της εφαρµογής. Ο νέος χρήστης που δηµιουργήσατε έχει σαν

προεπιλεγµένο κωδικό (Password) την ίδια λέξη µε το "Όνοµα Χειριστή".

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!! το όνοµα χειριστή και ο κωδικός του θα πρέπει να καταχωρηθούν µε

κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες.

Για παράδ ιγια το προεπιλεγµένο όνοµα χειρισττ για την εφαρµογή του Παθολογικού είναι:

Username: VISION

Password: SU

Για να µεταβάλετε το κλειδί του χειριστή που δηµιουργήσατε θα πρέπει αρχικά να

αλλάξετε χρήστη και να εισαχθείτε στην εφαρµογή µε το νέο χρήστη που δηµιουργήσατε.
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Έχετε τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσετε την αλλαγή χρήστη και µέσα από την εφαρµογή

χωρίς να χρειαστεί να κλείσετε το πρόγραµµα και να το ανοίξετε για δεύτερη φορά, από το

µενου <Βοηθητικτ>, Ασφάλεια Εφαρµογής και την επιλογή "Αλλαγή Χειριστή".

Αλλαγή Χειριστή

Επιλέξτε από το µενού <Βοηθητικά>, Ασφάλεια Εφαρµογής την επιλογή "Αλλαγή Χειριστή",

οπότε και θα εµφανιστεί στην οθόνη σας το ακόλουθο παράθυρο.

Πληκτρολογείτε το όνοµα του χειριστή το οποίο και καταχωρήσατε στην ενότητα

"Χειριστές Εφαρµογής" και στο πεδίο "Κλειδί Εισόδο" πληκτρολογείτε την ίδια ακριβώς

λέξη και επιλέγετε . Με το που ολοκληρώσετε την αλλαγή χρήστη, στο κάτω

δεξη µέρος της οθόνης σας, εµφανίζεται το ονοµατεπώνυµο τουηνέου χρήστη που

δηµιουργήσατά.

Μεταβτλή Κλειδ ιού

Επιλέξτε από το µενού <Βοηθητικά>, Ασφάλεια Εφαρµογής την επιλογή "Μεταβολή

Κλειδιού", οπότε και θα εµφανιστεί στην οθόνη σας το ακόλουθο παράθυρο.
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Εδώ πληκτρολογείτε τογπαλιό κλειδί του χρήστη για την είσοδο του στην εφαρµογή, καθώς

και το επιθυµητό νέο κλειδι και την επικύρωση αυτού. Σο πε ί τωση που ο χρήστης είναι

νέος, και το κλειδο εισόδου του είναι ίδιο µε το όνοµα χειριΚοή, στί πεδίο "Παλαιό Κλειδί"

τοποθετείτε το όνοµα χειριστή. Για να ολοκληρώσετε την διαδικκσία επιλέγετε 

. Στην επόµενη είσοδο σας στην εφαρµογή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το

νέο όνοµα χειριστή και το νέο κλειδί εισόδου που µόλις δηµιουργήσατε.

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Η δηµιουργία νέου χρήστη και του αντίστοιχου κλειδιού του θα πρέπει να ακολουθεί

αυστηρά την παραπάνω διαδικασία για την αποφυγή προβληµάτων. Το κλειδί εισόδου σας

στην εφαρµογή θα πρέπει να το θυµάστε γιατί είναι σχεδόν αδύνατο να επανακληθεί. Για το

λόγο αυτό σας προτείνουµε να µην µεταβάλετε τον χρήστη που έχει δηµιουργηθεί στην

αρχική διαδικασία εγκατάστασης της εφαρµογής.

∆ικαιώµατα Χρηστών

Για να ορίσετε τα δικαιώµατα ενός χειριστή της εφαρµογής µπορείτε από το µενού

<Εργαλεία>, <Ασφάλεια>, "∆ικαιώµατα Χειριστών" να ορίσετε τα δικαιώµατα του εκάστοτε

χρήστη.

Επιλέξτε από το µενού <Εργαλεία>, οµάδα <Ασφάλεια> την επιλογή "∆ικαιώµατα

Χειριστών", οπότε και θα εµφανιστεί στην οθόνη σας το ακόλουθο παράθυρο.
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Σε αυτή την ενότητα µπορείτε να δηµιουργήσετε οµάδες χειριστών, σε περίπτωση που

χρησιµοποιούν την εφαρµογή πάνω από ένας χρήστης (είτε σε εγκαταστάσεις µε πολλαπλές

θέσεις εργασίας) και να ορίσετε τα δικαιώµατα πρόσβασης τους στην εφαρµογή.

Επιλέγοντας την πλήκτρο  στο µενού, εµφανίζεται το παράθυρο "Χειριστές

Εφαρµογής", όπου µπορείτε να δηµιουργήσετε νέους χρήστες και να ορίσετε το επίπεδο

των δικαιωµάτων τους (Αφφάλεια Εφαρµογής). Εφόσον έχουν δηµιουργηθεί οι χειριστές της

εφαρµογής, τώρα θα πρέπει να οριστούν οι οµάδες εργασίας στις οποίες ανήκει ο

εκάστοτε χειριστής και τα δικαιώµατα πρόσβασης τους.

Οµάδες Χειριστών

Με την επιλογή του πλήκτρου  εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη στην

οποία µπορείτε να δηµιουργήσετε διάφορες οµάδες εργασίας για τους χρήστες της

εφαρµογής, ανάλογα µε τις λειτουργίες που εκτελούν και τα τµήµατα που ανήκουν.
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Επιλέγοντας  εµφνανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο

τοποθετείτε το όνοµα της "Οµάδας Χειριστή". Στην ενότητα επίπεδο επίσης επιλέγετε

"∆ιαχειριστής" για την πλήρη πρόσβαση της οµάδας σε όλα τα σηµεία της εφαρµογής, ή

"Χρήστης" για περιορισµένη πρόσβαση. Εάν ορίσετε "Όχι Πρόσβαση" σε µία οµάδα, οι

χρήστες που ανήκουν σε αυτή την οµάδα δεν θα έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε κρίσιµες

λειτουργίες της εφαρµογής. Εκιλέγοντας το πλήκτρο , αποθηκεύετε τα νέα

στοιχεία που έχετε καταχωρήσει ενώ µε το πλήκτρο  ακυρών τε την

τελευταία ενέργεια.
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Αφού δηµιουργήσετε τις επιθυµητές οµάδες εργασίας των χρηστών σας, επιλέγετε το

κουµπί  για να επανέλθετε στην προηγούµενη οθόνη, όπου επιλέγετε το κουµπί

 για να αποθηκεύσετε τα νέα δικαιώµατα των χρηστών και των οµάδων

εργασίας τους.

Σε όλες τις οθόνες της εφαρµογής και εφόσον είστε συνδεδεµένοι µε Χρήστη

"∆ιαχειριστή", µε τον συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F8, µπορείτε να ορίσετε δικαίωµα

πρόσβασης στους χρήστες που εσείς επιθυµείτε.

Η επιλογή "Προβολή" του κεντρικού µενού αφορά την αλλαγή του θέµατος της εφαρµογής

καθώς επίσης και την επικάλυψη των ενεργών παραθύρων.

Από την επιλογή "Θέµατα" µπορείτε να επιλέξετε το θέµα της εφαρµογής που επιθυµείτε

από το ακόλουθο µενού:
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Ενώ η οµάδα Παράθυρα µπορεί να εµφανίσει τα ενεργά παράθυρα της εφαρµογής σε

Παράθεση, Επικάλυψη ή ∆ιευθέτηση όπως επιθυµεί ο χρήστης.



241 Chapter 14 Προβολή

14Προβολή

Τέλος η επινογή "Ενεέγά Παράθυρα" σας ενηµερώνει για τα ενεργά παράθυρα που έχετε

την πέρούσα στιγµή ανοικτά.

Η βιβλιοθήκη τεκµηνίωσης της εφαρµογής εµπλουτίζεται συνεχώε µε νέα κείµεντ. Μπορείτε
να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα συγκεκριµένο θέµα, χοησιµοποιώντας ιην επιλογή
βναζήτησης στο πννω µέρος της οθόνης ή να περιηγηθείτε χρησιµοβοιώντας τους παρακάτω
σίνδέσµους.

Επιλέγοντας το κουµπί  ενεργοποιείται το αρχείο της βοήθειας χρήσης της
εφαρµογής, το οποίο υπάρχει τοπικά στον υπολογιστή σας. Για την συγκεκριµένη επιλογή,
καθώς και για τις επόµενες της οµάδας "Βοήθεια" δεν χρειάζεται ο υπολογιστή σας να έχει
internet. Αντίθετα για την ενεργοποίηση της Online βοήθειας, µε την επιλογή "Vision Support
Center" χρειάζεται Internet. Την online έκδοση της βοήθειας χρήσης µπορείτε να τη βρείτε
και στη διεύθυνση https://www.visionca.eu.wiki. 

https://www.visionca.eu.wiki
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Επιπλέον επιλέγοντας το εικονίδιο "Τεχνική Υποστήριξη", ενεργοποιείται η αποµακρυσµένη
υποστήριξη µε την οποία µπορείτε να δώσετε πρόσβαση στην εφαρµογή σας σε έναν
τεχνικό της Vision Computer Applications, δίνοντας του "Το ID σας" από το ακόλουθο
παράθυρο".

Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σαςά µειά την εγκατάστασηατης εφαρµογής έχει

δηµιουργη εί το εικονίδιοι"Vision Backup - Restore".
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  Vision Backup i Restore

Η συγκεκριµένη εφαρµογή χρησιµοποιείται για την δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας του

λογισµικού σας. Με διπλό "κλικ" στο εικονίδιο ανοίγει η ακόλουθη οθόνη µε τα τέσσερα

κύρια εικονίδια. Το πρώτο εικονίδιο αφορά την δηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας, το

δεύτερο την επαναφορά από αντίγραφο ασφαλείας, το τρίτο παρουσιάζει το αρχείο

καταγραφής αντιγράφων ασφαλείας ενώ το τέταρτο εικονίδιο είναι η έξοδος από την

εφαρµογή.

Επιλέγοντας το εικονίδιο  εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο που σας προτρέπει

στην δηµιουργία ενός αντιγράφου ασφαλείας της εφαρµογής σε ένα ηλεκτρονικό µέσο

αποθήκευσης, το οποίο όµως προτείνοπυµε πάντα να είναι διαφορετικό από τον δίσκο

εγκατάστασης της εφαρµογής.
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Επιλέγοντας "Άλλος ∆ίσκος"  τοποθετείτε το γράµµα της εξωτερικής µονάδας

αποθήκευσης που επιθυµείτε (µπορείτε να το δείτε αφού την εισάγετε από τον
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"Υπολογιστή" ή την εξερεύνηση αρχείων του υπολογιστή σας). Στην επιλογή "∆ιαδροµή

∆ίσκου" αναγράφετε το όνοµα του φακέλου που θέλετε να δηµιουργηθεί στην εξωτερική

µονάδα αποθήκευσης µε τον εξής τρόπο: \BACKUP, στον οποίο θα αποθηκευτεί το

αντίγραφο ασφαλείας και επιλέγετε .

Αφού εµφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο επιλέγετε συνέχεια. Εφόσον δεν υπάρχει το

όνοµα του καταλόγου που αναγράψατε στην προηγούµενη επιλογή, η εφαρµογή σας

ενηµερώνει ότι θα τον δηµιουργήσει. Επιλέγετε "Ναι" και συνεχίζετε.

Μόλις ολοκληρωθεί µε επιτυχία η διεργασία εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο.

Επιλέγετε "ΟΚ" ολοκληρώνοντας την δηµιουργία του αντιγράφου ασφαλείας.
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Το εικονίδιο  αφορά την επαναφορά από αντίγραφο ασφαλείας. Για την επαναφορά

από αντίγραφο ασφαλείας η διαδικασία είναι παρόµοια µε τις επιλογές όµως "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

ΑΠΟ" και "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ". Η συνήθης διαδροµή για ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ, ενός αντιγράφου

ασφαλείας για την εφαρµογή Vision "Παθολογικό"είναι: 

C:\Vision8\Patholog 
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Επιλέγοντας το εικονίδιο  εµφανίζεται ένα παράθυρο µε φληροφορίες

γοαπαρχείο το οποπο περιέχεται στην µονάδα αποθήκευσης και το οποίο τα

χρησιµοποιηθεί για την επαναφορά.

Ταοαρχείο καταγραφής αντιγράφων ασφαλείας ανοίγει µε τι εικονίαιο  κα ι

πα ρουσ ιά ζε ι  τ ο α κόλουθο ισ τ ορικό.
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Τέλος για την έξοδο σας από την εφαρµογή Vision Backup - Restore χρησιµοποιήστε το

κουµπί 

 Λόγω του ότι η συγγραφή της βοήθειας χρήσης της εφαρµογής ενηµερώνεται συνεχώς,

παρακαλώ µην διστάζετε να επικοινωνείτε µε το τµήµα τεχνικής υποστήριξης της Vision

Computer Applications για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας έχετε στον τρόπο
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χρήσης του λογισµικού (Ώρες λειτουργίας τµήµατος τεχνικής υποστήριξης: ∆ευτέρα -

Παρασκευή: 09:00-15:00 & 18:30-20:30, Σάββατο: 09:30-14:30).

 Ο καθορισµός των δικαιωµάτων πρόσβασης για κάθε χρήστη, σε κάθε ενότητα της

εφαρµογής, µπορεί να υλοποιηθεί µε τον συνδυασµό των πλήκτρων Ctrl+F8, εφόσον

είστε συνδεδεµένοι µε τον χρήστη VISION (µε δικαιώµατα ∆ιαχειριστή).

 Γνωρίζατε ότι το "Medical" περιέχει "Αρχείο Καταγραφής Εργασιών" ανά χρήστη (Μενού

Βοηθητικά --> Αρχείο Καταγραφής), στο οποίο έχει πρόσβαση µόνο ο ∆ιαχειριστής?

 Στην καρτέλα "Στατιστικά" στο "Αρχείο Ασθενών", στα γραφήµατα µπορείτε να

πατήσετε "∆εξί Κλίκ" ώστε να εµφανιστεί το ακόλουθο Μενού:

 Γνωdίζατε ότι στα ευρενήρια µε δυνατότητα "Edit in Place" (λ.χ. "Οικογενειακό

Ιστορικόά) αντί να επιλέτντε το κουµπί "Νέα εγγραφή" µπορείτε να τισάγετε νέα

δεαοµένα µε το πλήκτρο "Innert" από το πληκτρολόγιο σας?

 Γνωρίζατε ότι στον πίνακα "Αλλεργίες" µεντηλ µεταβολή µίας εγγραφής µποεείτε να

δείτε ή να προσθέσετε ε ιπλέον πληροφορίες σε κάθελαλλεργία?
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 Γνωρίζατε ότι στην προεππσκόπιση του µρος έξδοση παραστατικού, µπορείτε να

επιλέξετε ένα υδατογράφηµα (λ.χ. την λέξη "τρωτό υπο")?
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 Γνωρίζατε ότι στο ευρετήριο των ασθενών µε δεξίνκλικ, έχετε τη δυνατότητα

διαµόρφωσης και επιλογής των πεδίων του ασθενή που είναι διαθρσιµα? Μζ αυτόν τον

τρόπο µπορεετε να έχετε την προβολή διαφορετικών ευρετηνίων, µε διαφορετικά

στοιχείο µιην κάθε µία.
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 Γνωρίζατε ότι στις εκτυπώσεις του αρχείου ασθενών µπορείτε να εξάγετε µία εκτύπωση

από τα τρία (3) κουµπιά στο δεξί και επάνω µέρος της οθόνης  της

πρκεπισκόπησης. Το πρώτο κουµπί εξάγει τα στοιχεία σε µορφή .html, αρχείο το οποίο

προτείνουµε να αποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό µέσο (π.χ. USB Flash

Drive) και να το παραχωρήσετε στον ασθενή. Το δεύτερο κουµπί εξάγει την εκτύπωση

σε µορφή .pdf ενώ το τρίτο σε αρχείο .xml.
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 Γνωρίζατε ότι µπορείτε να εισάγετε σταθερά δεδοµένα σε όλους τους πίνακες της

εφαρµογής από το Κεντρικό Μενού, στην επιλογή Import από αρχεία MS Excel (.csv).

 Γνωτίζατε ότι τα πλήκτρα συντοµεύσεων για την εφερµογή της πολλαπλής επιλογής,

όεου αυτή είν ι διαθέσµµη είναι τα ακόλουθα:

∆ιαθέσιµες λειτουργίες µε την χρήση ποντικιού (mouse):

· Μονό

"Κλίκ" 

: Επιλογή µονής εγγραφής

· Ctrl +

"Κλίκ"

: Επιλογή / Αποεπιλογή εγγραφής χωρίς να επηρεάζει τις ήδη επιλεγµένες

εγγραφές

· Shift + "Κ

ίκ"

: Επ"λογή µίας σειράς εγγραφώ  µεταξύ του τελευταίου µονού "Κλίκ" / Ctrl

+ "λλίΚ" / Shift + "Κλίκ". 

 

∆ταθέσιµες λειτουργίες µε τη χρήση τορ πληκτρολογίου:

· Κάτω

βέλος 

: Αποεπιλογή όλων των εγγραφών και κίνηση προς την επαµενη τγγ αφή.

· Επάνω

βέλος

: Αποεφιλογή όλων των εγγραφών και κίηηση προρ την προηγούµενη

εγγραφή.

· Shift +

Κάτω

βέλος

: Εριλογή / Αποεπιλοήή της επόµενης εγγραφής.

· fhift +

Επάνω

βέλος

: Επιλογή / Αποεπιλογή της προηγούµενης εγγραφής

· Shift +

Home 

: Επιλογή όλων των εγγραφών από τηρ επιλεγµένη εγρραφή µέχρι την πρώτη

(συµπεριλαµβινοµένης αυτος)
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∆ταθέσιµες λειτουργίες µε τη χρήση τορ πληκτρολογίου:

· Shfft + End : Επιλογή όλων των εγγραφών από την επιλεγµένη εγγραφή µέχρι την

τελευταία (συµπεριλαµβανοµένης αυτής)

· Shift +

PageDo

wn

: Επιλογή όλων των εγγραφών από την επιλεγµένη εγγραφή µέχρι το τέλος

της τρέχουσας σελίδας

· Shift +

Page+p

: Επιλογή όλων των εγγραφών από την επιλεγµένη εγγραφή µέχρι την αρχή

της τρέχουσας σελίδας

· Space : Παρόµοιο αποτέλεσµα µε το µονό "Κλίκ"

· Ctrl +

Space

: Παρόµοιο αποτέλεσµα µε το µονό Ctrl + "Κλίκ"

· Ctrl +

Επάνω

βέλος

: Προχωράει τον κέρσορα στην προηγούµενη εγγραφή χωρίς να

επηρεάζεται η πολλαπλή επιλογή

· Ctrl +

Down

: Προχωράει τον κέρσορα στην επόµενητεγγραφή χωρίς να επηρεάζεται η

πολλαπλη επ λογή

·rCtrl + A : Επιλογή του συνόλου των εγγραφών
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