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Εγχειρίδιο Χρήσης

Το Vision © Παθολογικό αποτελεί το πρώτο ολοκληρωµένο ελληνικό ιατρικό
πληροφοριακό σύστηµα (Healthcare Information System) διαχείρισης ηλεκτρονικού

φακέλου ασθενή (Electronic Medical Record). ∆ιακρίνεται για την πληρότητα του, την
ευκολία χρήσης, την προσαρµογή του στις απαιτήσεις του κάθε χρήστη αλλά και για την

συνδεσιµότητα και επικοινωνία του µε εξωτερικές εφαρµογές, καθώς και για την ταχύτητα και
σταθερότητα του. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται ένα πλήρες online εργαλείο
εκµάθησης και βοήθειας της εφαρµογής, ξεκινώντας από έναν ορισµό του τι είναι ένας

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενη, το πώς απαντάει η εφαρµογή Vision © Παθολογικό σε
αυτον τον ορισµό και τέλος η αναλυτική περιήγηση σε όλες τις ενότητες της συγκεκριµένης

εφαρµογής.

Άδεια Χρήσης: Πνευµατικά ∆ικαιώµατα © 1992-2017 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.
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1Εισαγωγή

Καλώς Ήρθατε

Το  Vision  ©  Παθολογικό  αποτελεί  το  πρώτο  ολοκληρωµένο  ελληνικό  ιατρικό

πληροφοριακό  σύστηµα  (Healthcare  Information  System)  διαχείρισης  ηλεκτρονικού

φακέλου  ασθενή  (Electronic  Medical  Record).  ∆ιακρίνεται  για  την  πληρότητα  του,  την

ευκολία  χρήσης,  την προσαρµογή του στις  απαιτήσεις  του κάθε  χρήστη  αλλά  και  για  την

συνδεσιµότητα και επικοινωνία του µε  εξωτερικές  εφαρµογές,  καθώς  και  για  την ταχύτητα

και σταθερότητα του. Στις ακόλουθες  ενότητες  παρουσιάζεται  ένα  πλήρες  online  εργαλείο

εκµάθησης  και  βοήθειας  της  εφαρµογής,  ξεκινώντας  από  έναν  ορισµό  του  τι  είναι  ένας

Ηλεκτρονικός  Φάκελος  Ασθενη,  το  πώς  απαντάει  η  εφαρµογή  Vision  ©  Παθολογικό  σε

αυτον τον ορισµό και τέλος η αναλυτική περιήγηση σε όλες τις ενότητες της  συγκεκριµένης

εφαρµογής.

Τί είναι ένας Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος

Παρουσίαση της εφαρµογής Vision Παθολογικό

Τεχνική Εγκατάσταση και Είσοδος στην εφαρµογή

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του Wiki

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

παρακαλώ  µην διστάζετε  να  επικοινωνείτε  µε  το  τµήµα  τεχνικής  υποστήριξης  της  Vision

Computer Applications για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας έχετε στον τρόπο  χρήσης

του λογισµικού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 2394 022964

Φαξ επικοινωνίας : +30 2394 020325

Email επικοινωνίας Τµήµατος Υποστήριξης

:
vision@visionca.gr - info@visionca.eu 

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

Μπ ο ρείτε  να κατεβάσετε την  

δο κ ιµαστ ική έκδο ση De mo

της εφαρµο γής απ ό  το ν

ακό λ ο υθο  σύνδεσµο : 

Μπ ο ρείτε  να διαβάσετε τα

π ερ ιεχό µενα της τελ ευταίας

έκδο σης στο ν ακό λ ο υθο

σύνδεσµο :

Τ ο  Κανάλ ι της Vis io n

Co mp ute r Ap p lica tio ns  στο

Yo uT ub e  

Download Vision Παθολογικό Νέες Εκδόσεις - What's New

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  ένα  ηλεκτρονικό  αρχείο  της  κατάστασης

υγείας  του  ασθενούς  που  δηµιουργείται  από  έναν  ή  περισσότερους  φορείς  υγείας.

Περιλαµβάνει τα  δηµογραφικά  στοιχεία  του ασθενούς,  τις  παρατηρήσεις  προόδου του,  το

ατοµικό ιστορικό του, τα φάρµακα τα οποία του έχουν χορηγηθεί καθώς και το οικογενειακό

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

εξετάσεις του. Ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος αυτοµατοποιεί τη ροή εργασίας του φορέα

υγείας.  Έχει  την ιδιότητα  να  παρουσιάζει  µία  πλήρη εικόνα  της  ιστορικότητας  του  ασθενή

ανα πάσα ώρα και στιγµή αλλά και να υποστηρίζει δραστηριότητες σχετικές µε τη φροντίδα

του ασθενούς υποστηριζόµενες από ποιοτικές αναφορές αποτελεσµάτων."

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
http://www.himss.org
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Vision Παθολογικό

Η  Vision  Computer  Applications  παρουσιάζει  ένα  πρωτοποριακό  και  εύχρηστο  λογισµικό

στο χώρο της  ολοκληρωµένης  διαχείρισης  ενός  Ιατρείου ή και  ενός  Ιατρικού Κέντρου.  Η

σχεδίαση και η φιλοσοφία του “Παθολογικού” ακολουθεί την εξελιγµένη τεχνολογία και το

φιλικό περιβάλλον των WINDOWS, εναρµονισµένη πλήρως µε τα σύγχρονα  και  απαιτητικά

πρότυπα ευχρηστίας και αξιοπιστίας. 

Η Εφαρµογή χρησιµοποιεί µία σύγχρονη βάση δεδοµένων µε ισχυρή κρυπτογράφηση για την

ασφάλεια  των  προσωπικών  δεδοµένων  των  ασθενών,  η  οποία  αξιοποιεί  στο  έπακρο  τις

δυνατότητες της πολυεπεξεργασίας και ανταλλαγής  δεδοµένων του νέου περιβάλλοντος.

Στόχος του “Παθολογικού” είναι η πλήρης και  γρήγορη διαχείριση των ασθενών,  πάντα  σε

απόλυτο  συνδυασµό  µε  τις  επισκέψεις  και  τις  εξετάσεις  που  υποβάλλονται  σε  κάποιο

διαγνωστικό κέντρο, στο νοσοκοµείο ή στο ιατρείο. Επεξεργάζεται και εµφανίζει  τα πλήρη

στοιχεία  των ιατρικών επισκέψεων γρήγορα  και  εύκολα  σε  µορφή κατάλληλη  και  πλήρως

κατανοητή.

Το  “Παθολογικό”  παρέχει  ένα  µεγάλο  πλήθος  δυνατοτήτων  και  εργαλείων.  Τα

σηµαντικότερα από αυτά είναι:

Πλήρη δηµογραφικά στοιχεία ασθενή. 

Ολοκληρωµένη διαχείριση Ιστορικών όπως: 

Οικογενειακό  Ιστορικό.

Ατοµικό  Ιστορικό  µε  Νόσους  που  Συνυπάρχουν,  Νοσηλεία  σε  Νοσοκοµείο,

Εγχειρήσεις και Συνήθειες.  

Βιοµετρικά  Στοιχεία,  Ρυθµός  Σπειραµατικής  ∆ιήθησης  (GFR  κατά  MDRD),

Αλλεργίες, Εµβόλια, ∆ιαθέσεις

Αναλυτική διαχείριση των επισκέψεων:  Κλινική Εξέταση,  Εργαστηριακές  Εξετάσεις,

∆ιαγνώσεις, ICD10, Θεραπείες, Πρωτόκολλα, Καρδιογράφηµα, Φάρµακα.
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∆υνατότητα Έκδοσης Παραστατικών Λιανικών Συναλλαγών (για παροχή υπηρεσιών)

∆υνατότητα εξαγωγής των παραστατικών προς εφαρµογές Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Σε  όλα  τα  παραπάνω  η  διαχείρηση  γίνεται  εύκολα  και  απλά  µε  την  χρησιµοποίηση

πινακοποιηµένων στοιχείων και δεδοµένων. 

∆ιαχείριση  Στατιστικών  Εκτυπώσεων µε  Φίλτρα  ∆εδοµένων  καθώς  και  ταξινόµηση

αυτών.

Εργαλεία δηµιουργίας εκτυπώσεων και γραφηµάτων από τον ίδιο τον ιατρό.

Βοηθητικά εργαλεία όπως:

∆ιευθυνσιογράφος

Έσοδα - Έξοδα

∆ιαχείριση και  παρακολούθηση Ραντεβού-Υποχρεώσεων µε  ηµερολόγιο  τύπου

Outlook

Εισαγωγή δεδοµένων από Excel (Import)

Εξαγωγή δεδοµένων σε Excel (Export) και σύνδεση µε εξωτερικές εφαρµογές

Clarion Xtra Reports για την δηµιουργία εκτυπώσεων και φορµών εκτύπωσης

Εργαλείο δηµιουργίας εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας

Επιπλέον  στη  νέα  έκδοση  της  εφαρµογής  αξιοποιήσαµε  πλήρως  τις  δυνατότητες  που

προσφέρει η  πλατφόρµα  Microsoft.Net  και  καταφέραµε  να  προσφέρουµε  ένα  σύγχρονο

περιβάλλον εργασίας µε απόλυτη προσαρµογή στις ανάγκες των χρηστών.

Οι  χρήστες  απολαµβάνουν  πλέον  όλες  τις  δυνατότητες  των  Windows,  όπως:  widgets,

thumbnails  previews  κ.α.  Η  εφαρµογή  λειτουργεί  χρησιµοποιώντας  σύγχρονες  Βάσεις

∆εδοµένων (RDBMS) για την απόλυτη προστασία των δεδοµένων.

Όροι  χρήσης:  Πνευµατικά  ∆ικαιώµατα  ©  1992-2017  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. 
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Εγκατάσταση

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

ανταποκρίνεται σ' αυτές.

2. Τεχνική εγκατάσταση: 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

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 ολοκληρώσετε την διαδικασία.

Τεχνική Εγκατάσταση

Οδηγίες Εγκατάστασης  VISION –  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

Καλώς  ήλθατε  στο  πρόγραµµα  εγκατάστασης  της  εφαρµογής  Vision  Παθολογικό.  Πριν
ξεκινήσετε την εγκατάσταση της εφαρµογής προτείνεται να κλείσετε όλες τις  εφαρµογές
των Windows που είναι ήδη ενεργές αυτή τη στιγµή.
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Με το κουµπί «Επόµενο» ακολουθούν σηµαντικές πληροφορίες για το µέρος του δίσκου
στο  οποίο  θα  εγκατασταθεί  η  εφαρµογή  λογισµικού  που  έχετε  στα  χέρια  σας.  Εφόσον
διαβάσετε τις σχετικές πληροφορίες επιλέγετε τη λέξη «Επόµενο >» για συνέχεια.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Προτείνεται  να  αφήσετε  την προεπιλεγµένη τοποθεσία  και  φάκελο  για  την
εγκατάσταση της εφαρµογής. Συνεχίζετε πατώντας πάντα «Επόµενο».

Στο  επόµενο  παράθυρο  αναγράφονται  οι  όροι  χρήσης  της  άδειας  του  Λογισµικού.  Εάν
συµφωνείτε επιλέγετε «Αποδέχοµαι τους όρους της άδειας χρήσης» και κάνετε «κλικ» 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  την  επιλογή  «Εκτέλεση  Παθολογικό»  να
εκτελέσετε την εφαρµογή. 
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Μετά  το  τέλος  της  εγκατάστασης,  έχει  δηµιουργηθεί  ένα  εικονίδιο  στην  επιφάνεια
εργασίας σας µε το όνοµα «Vision ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ». Με διπλό «κλικ» επάνω του µπορείτε
να ξεκινήσετε την εφαρµογή, όπου και εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.
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Τοποθετώντας τα ακόλουθα στοιχεία και «ΟΚ» εισέρχεστε στην εφαρµογή “Π Α Θ  Ο  Λ Ο
Γ Ι Κ Ο”.

«Όνοµα Χειριστή» VISION

«Κλειδ ί  Χειριστή» SU

Η εφαρµογή διαθέτει πλήρες αρχείο βοηθείας το οποίο είναι διαθέσιµο µε το πλήκτρο “F1”
σε οποιοδήποτε σηµείο του προγράµµατος.

Για τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις είµαστε πάντα στη διάθεσή σας. 

∆οµή του συστήµατος

Η εφαρµογή Παθολογικό βασίζεται σε δύο σηµαντικά δοµικά στοιχεία: 

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 και  στο  αρχείο  «Επισκέψεων  –

Εξετάσεων»  στο  οποίο  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.
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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

Γενικές αρχές λειτουργίας

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

βασικές  λειτουργίες  της  εφαρµογής.  Τα  θέµατα  που  παρουσιάζονται  είναι  η  αναζήτηση

ενός  ή  και  περισσοτέρων  ασθενών,  το  γενικό  ευρετήριο  των  ασθενών  και  τα  οριζόµενα

φίλτρα  εξαίρεσης αυτών, η οθόνη καταχώρησης του ηλεκτρονικού φακέλου του  ασθενή,  η
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διαχείριση  των  επισκέψεων  και  εξετάσεων  αυτού  καθώς  και  η  δηµιουργία  βασικών

αναφορών  και  εκτυπώσεων.  Η  παρούσα  ενότητα  είναι  καθαρά  εισαγωγική  και  σε  καµία

περίπτωση δεν αναλύει σε βάθος τα θέµατα που παρουσιάζονται.

Αρχίστε  αµέσως  µε  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   ανοίγετε  το

ευρετήριο των ασθενών.
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!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Είναι αδύνατη η ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 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 παρουσιάζονται  όλα  τα

στοιχεία  προς  καταχώρηση  του  ασθενούς,  όπως  τα  δηµογραφικά  του  στοιχεία,  το

οικογενειακό και ατοµικό ιστορικό του, οι συνηµµένες εικόνες του ασθενούς, καθώς και  οι

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

του στην εφαρµογή και  είναι  αυτές ακριβώς που συγκεντρώνουν το  µεγαλύτερο  βάρος των

χειρισµών ΅ε τους οποίους πρέπει να εξοικειωθεί.
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 Πώς µπορώ να  καταχωρήσω µία  επίσκεψη ασθενή

Οι  επισκέψεις  &  εξετάσεις  των  ασθενών  αποτελούνται  από  διαδοχικές  επιφάνειες

εργασίας / πληροφοριών στις οποίες ο χειριστής έχει άµεση πρόσβαση ΅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:



19 Chapter 2 Αρχίστε Αµέσως

2Αρχίστε Αµέσως

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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Επιλέξτε την ένδειξη Νέα Εγγραφή

 Πώς µπορώ να  προσθέσω µία  νέα  διάγνωση στον πίνακα  διαγνώσεων



21 Chapter 2 Αρχίστε Αµέσως

2Αρχίστε Αµέσως

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

πίνακας.  Με  τις  βασικές  λειτουργίες  (π.χ.  <Νέα  Εγγραφή>  ή  <Μεταβολή>)  µπορείτε  να

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
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βρίσκετε το πεδίο της αναζήτησης:

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 µπορώ να ορίσω ένα δ ικό µου ευρετήριο ασθενών

Από  την  επιλογή   και  επιλέγοντας  ένα  από  τα  ήδη

δηµιουργηµένα φίλτρα εξαίρεσης, µπορείτε να εφαρµόσετε την επιθυµητή σας αναζήτηση.

Για  την  δηµιουργία  ενός  νέου  φίλτρου  κάντε  «κλικ»  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 ακόλουθο παράθυρο
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µε  τα  υπάρχοντα.  Μπορείτε  να  δηµιουργήσετε  ένα  καινούργιο  φίλτρο  εξαίρεσης

επιλέγοντας  το  πλήκτρο  <Εισαγωγή>  και  να  οµαδοποιήσετε  του  ασθενείς  σας  µε  τις

παραµέτρους που επιθυµείτε εσείς.

Αναλυτική χρήση των φίλτρων εξαίρεσης

∆ιαχείριση αναφορών

 Πώς µπορώ να δηµιουργήσω µία νέα αναφορά επισκέψεων

Κάντε «κλικ» 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:
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Στο παραπάνω µενού υπάρχουν πέντε ενότητες συσχετιζόµενες µε  τους  ασθενείς  από  τις

οποίες µπορείτε να δηµιουργήσετε µία ή και περισσότερες αναφορές.

Επιλέξτε έστω 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.

Επιλέγοντας  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
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καθώς και την µορφοποίηση των τίτλων των εγγραφών σας. 

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> εµφανίζεται η επόµενη οθόνη σχεδιασµού

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

να  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.
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Για του λόγου το αληθές στην ακόλουθη οθόνη επιλέγουµε το κυριότερο πεδίο  που θα µας

βοηθήσει στη δηµιουργία της εκτύπωσης "Χορηγούµενα Φάρµακα ανά Εταιρεία Φαρµάκου".

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

στην προκειµένη περίπτωση είναι η "Εταιρεία 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  <Τέλος>  η αναφορά  έχει  δηµιουργηθεί  και  έχει  την  ακόλουθη

µορφή.

Αναλυτική χρήση της δηµιουργίας αναφορών
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 Πώς µπορώ να µεταβάλω τα σταθερά στοιχεία µία βασικής εκτύπωσης

Επιλέγοντας  στο  µενού  τύπου  Outlook  Bar  του  αρχείου  ασθενών  την  ένδειξη

 εµφανίζεται  το  ακόλουθο  µενού  το  οποίο  περιλαµβάνει

σταθερές  εκτυπώσεις  ευρετηρίων  των  ασθενών,  των  ιστορικών,  των  επισκέψεων  των

ασθενών καθώς και των γενεθλίων ή των εορτών των καταχωρηµένων ασθενών,  καθώς  και  η

δυνατότητα εκτύπωσης επιστολών προς τους ασθενείς αλλά και βεβαιώσεων.

Έστω  ότι  επιλέγετε  την  οµάδα  "Ευρετήρια  Ασθενών"  κάνοντας  "κλικ"  στη  σήµανση  

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 Παράµετροι). 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.

Επιπλέον 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  µία  ιατρική βεβαίωση και  µία  επιστολή όπως

αυτές υπάρχουν µέσα στην εφαρµογή.
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Αναλυτική χρήση των εκτυπώσεων ασθενών

Προδιαγραφές του Συστήµατος σας

∆είτε  τις  απαιτούµενες Προδιαγραφές  Συστήµατος και  βεβαιωθείτε  ότι  το  σύστηµά  σας

ανταποκρίνεται σ' αυτές:

Application Server 

Παράµετρο ς Σ υνιστώµενη Απ ο δεκτή
Υπ ό  διερεύνηση

Μη π ιστο π ο ιηµένο
Ανεπ αρκής

π ρο διαγραφή

Λειτουργικό
Σύστηµα

Windows
Server 2012

(64-bit)

Windows
7/8/8.1/10 (32-

64bit)
Linux

Windows ME

Windows 98

Windows older

Επεξεργαστής
Xeon

C2D, C2Q
i3 ή i5

Dual Core
Core 2 Duo

Athlon/ Sempron

Παλαιότερος
του Pentium4

Μνηµη RAM 4096 Mbytes
RAM 2048

Mbytes
128 Mbytes

Κάτω από
256 Mbytes

Clients 

Παράµετρο ς Σ υνιστώµενη Απ ο δεκτή
Υπ ό  διερεύνηση

Μη π ιστο π ο ιηµένο
Ανεπ αρκής

π ρο διαγραφή

Λειτουργικό
Σύστηµα

Windows 10
(32-bit)

Windows 7/8/8.1
Linux

Windows 98/
XP or
older

Επεξεργαστής
i3, Pentium
Dual Core

Pentium 4
Core 2 Duo

Athlon/ Sempron

Παλαιότερος
του Pentium2

Μνηµη RAM 4096 Mbytes RAM 2048 128 Mbytes Κάτω από 256
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Mbytes Mbytes

Ανάλυση
οθόνης

1024x768 800x600

Προαιρετικές εφαρµογές αυτοµατισµού γραφείου & εργαλεία

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 (προτείνεται το MS Outlook για

την συνεργασία µε σχετικούς αυτοµατισµούς της εφαρµογής). 

Ευρετήριο βασικών πλήκτρων

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

διάρκεια χρήσης της εφαρµογής.

Πλ ήκτρο Περιγραφή

Συντόµευση για το αρχείο ασθενών.

Συντόµευση για το αρχείο επισκέψεων – εξετάσεων.

Συντόµευση για το αρχείο παραστατικών.

Συντόµευση για τα ραντεβού και τις υποχρεώσεις του
χρήστη.

Συντόµευση για το ευρετήριο των ραντεβού.

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 εφαρµογής (wiki)

Συντόµευση για την Αποκοπή περιεχοµένου στην
εφαρµογή
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Συντόµευση για την Αντιγραφή περιεχοµένου στην
εφαρµογή

Συντόµευση για την Επικόληση περιεχοµένου στην
εφαρµογή

Πλήκτρο συντόµευσης εξόδου 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 δέντρου των επισκέψεων των ασθενών.

Σύµπτυξη του δέντρου επισκέψεων των ασθενών. 

∆ηµιουργία προσωποποιηµένων φίλτρων επιλογής στα
ευρετήρια της εφαρµογής.

Βασικές εκτυπώσεις της εφαρµογής, µε δυνατότητα
αλλαγής µόνο των σταθερών 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  αποτελεσµατικά,  πρέπει  να  µάθετε

όλα  τα  τεχνάσµατα  για  να  πληκτρολογείτε  όσο  το  δυνατό  λιγότερο  και  για  να  βρίσκετε

γρήγορα τα αρχεία µε τα οποία θέλετε να εργαστείτε.

Τα βασικότερα πλήκτρα χρήσης της εφαρµογής είναι απολύτως ίδια µε τα πλήκτρα ή τους
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συνδυασµούς  πλήκτρων  που  χρησιµοποιούµε  στα  Windows  και  στις  εφαρµογές  των

Windows (π.χ. Microsoft Office). Παραδείγµατα αυτών µπορείτε να δείτε παρακάτω:

Πλήκτρα Συντόµευσης των Windows 

Παρακάτω αναφέρονται  γενικά  πλήκτρα  συντοµεύσεων των Windows  που είναι  διαθέσιµα

σε κάθε εφαρµογή των Windows. 

Αντιγραφή στο Πρόχειρο CONTROL + C

Αποκοπή και Αντιγραφή στο Πρόχειρο CONTROL + X

Επικόλληση από το Πρόχειρο CONTROL + V

Πλήκτρα Συντόµευσης Επεξεργασίας 

Σε  όλα  τα  συνηθισµένα  Παράθυρα  Επεξεργασίας,  καθώς  επίσης  και  στις  περισσότερες

εφαρµογές  λογισµικού µπορείτε  να  χρησιµοποιήσετε  τις  παρακάτω οµάδες  συντόµευσης

πλήκτρων 

Π λ ή κ τρ α  Κ ί νη σ η ς

Επόµενος χαρακτήρας ∆ΕΞΙ ΒΕΛΟΣ

Προηγούµενος χαρακτήρας ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επόµενη λέξη CONTROL + ∆ΕΞΙ ΒΕΛΟΣ

Προηγούµενη λέξη CONTROL + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επόµενη γραµµή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Προηγούµενη γραµµή ΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επόµενη σελίδα οθόνης PAGE DOWN

Προηγούµενη σελίδα οθόνης PAGE UP

Αρχή γραµµής HOME

Τέλος γραµµής END

Αρχή αρχείου CONTROL + HOME

Τέλος αρχείου CONTROL + END

Π λ ή κ τρ α  Ε π ι λ ο γή ς

Επιλογή του επόµενου χαρακτήρα SHIFT + ∆ΕΞΙ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του προηγούµενου χαρακτήρα SHIFT + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
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Π λ ή κ τρ α  Ε π ι λ ο γή ς

Επιλογή επόµενης λέξης SHIFT + CONTROL+∆ΕΞΙ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή προηγούµενης λέξης SHIFT + CTRL + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή έως το τέλος της γραµµής SHIFT + END

Επιλογή έως την αρχή της γραµµής SHIFT + HOME

Επιλογή έως την επόµενη γραµµή SHIFT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή έως την προηγούµενη γραµµή SHIFT + ΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

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

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

Επιλογή έως το τέλος του αρχείου SHIFT + CONTROL + END

Επιλογή έως την αρχή του αρχείου SHIFT + CONTROL + HOME

Επιλογή όλων CONTROL + A

Π λ ή κ τρ α  ∆ι α γρ α φ ή ς  

∆ιαγραφή επόµενου χαρακτήρα DELETE

∆ιαγραφή προηγούµενου χαρακτήρα BACKSPACE

∆ιαγραφή λέξης CONTROL + DELETE

∆ιαγραφή προηγούµενης λέξης CONTROL + BACKSPACE

∆ιαγραφή επιλεγµένου κειµένου DELETE

Αναίρεση ενέργειας επεξεργασίας CONTROL + Η 

Π λ ή κ τρ α  Ε νε ρ γε ι ών

Εµφάνιση βοήθειας F1

Αποθήκευση εγγραφής F10

Πλήκτρα Συντόµευσης σε Μενού και Παράθυρα ∆ιαλόγου

Ενεργοποίηση του Βασικού Μενού ALT

Ένα επίπεδο των µενού επάνω ESCAPE

Μετακίνηση µεταξύ των Μενού ΑΡΙΣΤΕΡΟ και ∆ΕΞΙ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση µέσα σε ένα αναδυόµενο µενού ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Ενεργοποίηση επιλογής µενού ENTER

Επόµενο στοιχείο σε ένα παράθυρο διαλόγου TAB

Προηγούµενο  στοιχείο  σε  παράθυροSHIFT+TAB
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Πλήκτρα Συντόµευσης σε Μενού και Παράθυρα ∆ιαλόγου

δ

ι

α

λ

ό

γ

ο

υ

Επόµενο στοιχείο σε µια λίστα ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Προηγούµενο στοιχείο σε µια λίστα ΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Ενεργοποίηση πλαισίου ελέγχου SPACEBAR

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 + V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας CONTROL + Z 

Ενότητες Εφαρµογής (Ribbon)

Ενό τητα Μενο ύ Περιγραφή

Vis io n

Εργασίες αρχείων και ανακατασκευή κλειδιών. Παρουσίαση του µεγέθους των
εγγραφών όλων των αρχείων της εφαρµογής. ∆ιαδικασία συντήρησης των αρχείων
της εφαρµογής. Ηµερολόγιο καταγραφής των εργασιών κάθε χρήστη

Παράµετροι εκτυπωτή και εκτυπώσεων. ∆ιαχείριση των παραµέτρων εκτύπωσης.
Βασική λειτουργία των Windows.

Ενεργοποίηση εφαρµογής

Πληροφορίες τρέχουσας έκδοσης

Ταυτότητα της εφαρµογής και της Vision Computer Applications. ∆ήλωση περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας.

Έξοδος από την εφαρµογή

Αρχε ία
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Κ ύ ρ ια
Πλήρης διαχείριση του ηλεκτρονικού φακέλου των ασθενών µε τα δηµογραφικά στοιχεία τους, το
οικογενειακό και ατοµικό ιστορικό τους και τις συνηµµένες εικόνες τους.

Πλήρης διαχείριση του ηλεκτρονικού φακέλου των επ ισκέψεων και εξ ετάσεων των ασθενών µε
τις κλ ινικές και εργαστηριακές εξετάσεις τους, τις διαγνώσεις του θεράποντος ιατρού και τα
χορηγούµενα φάρµακα µε την δυνατότητα εκτύπωσης συνταγολογίου.

Πλήρης διαχείριση του συνόλου του αρχε ίο υ π αραστατ ικών που έχουν εκδοθεί προς όλους
τους ασθενείς, µε δυνατότητα εξαγωγής δεδοµένων προς εφαρµογές λογισµικού τρίτων
κατασκευαστών.

Β ο η θ η τ ικ ά
∆ιαχείριση του ηµερολογίου και των ραντεβού του ιατρείου, των πρσωπικών επαφών, των εσόδων
και εξόδων και προβολή βασικών στατιστικών.

Επ εξ εργασία

Βασική λειτουργία αποκοπής, αντιγραφής, επικόλλησης ενός στοιχείου µέσα στην εφαρµογή.

Π ίνακες (Ασθενών, Ιστο ρ ικών, Εξ ετάσεων, Παραµέτρων)
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Οµαδοποίηση στη διαχείριση των πινάκων της εφαρµογής που αφορά το αρχείο Ασθενών, τα

Ιστο ρ ικά του αρχείου ασθενών, τα Ιστορικά του αρχείου Εξ ετάσεων, και τις Παραµέτρο υς της

εφαρµογής.

Εργαλ ε ία (Βο ηθητ ικά, Παράµετρο ι, ασφάλ ε ια)

Βο ηθητ ικά:
Γενικές σηµειώσεις, εορτολόγιο µε τις ονοµαστικές εορτές του έτους και εφαρµογή
αριθµοµηχανής.

Παράµετρο ι:
Γ ε ν ικ έ ς Π αρ άµε τ ρ ο ι 
∆ιαχείριση των βασικών στοιχείων της επωνυµίας του ιατρού τα οποία τυπώνονται στις βασικές
εκτυπώσεις της εφαρµογής, παραµετροποίηση των καθηµερινών ραντεβού και υποχρεώσεων του
ιατρείου, διάφορες γενικές παράµετροι και τέλος εµφάνιση των πληροφοριών των εκτυπωτών που
είναι συνδεδεµένοι στον Η/Υ.

Π αρ άµε τ ρ ο ι Ε π ισ τ ο λ ών
∆ηµιουργία ή µεταβολή του κειµένου των εντύπων επιστολών που υπάρχουν στην εφαρµογή.

Π αρ άµε τ ρ ο ι Ε τ ικ ε τ ών
∆ηµιουργία ή µεταβολή του κειµένου των εντύπων επιστολών που υπάρχουν στην εφαρµογή
(Ιατρικές Βεβαιώσεις, Επιστολές κτλ).

Ασφάλ ε ια:
Καταχώριση των χειριστών της εφαρµογής, διαχείριση των δικαιωµάτων τους και µεταβολή του
κλειδιού για την είσοδο στην εφαρµογή.

Προ βο λ ή

Θέµατα:
∆ιάφορα θέµατα του User Interface και συγκεκριµένα του Ribbon.

Παράθυρα:
Θέση των επιλεγµένων παραθύρων στην εφαρµογή σε παράθεση ή σε επικάλυψη.
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Λίστα Παραθύρων:
Επιλογές µετακίνησης ανάµεσα στα ενεργά παράθυρα.

Εισαγωγή ∆εδο µένων

∆ιαδικασία εισαγωγής δεδοµένων από *.csv αρχεία προς όλους τους πίνακες της εφαρµογής
(Ασθενών, Πινάκων Ασθενών, Πινάκων Ιστορικών, Πινάκων Εξετάσεων, Αρχείων Συµβατότητας). 

ΠΡΟΣ ΟΧΗ: Η συγκεκριµένη διαδικασία θα πρέπει να εκτελείται µόνο από εξουσιοδοτηµένους
χρήστες.

Εξ αγωγή ∆εδο µένων

∆ιαδικασία εξαγωγής δεδοµένων σε ASCII αρχεία από όλους τους πίνακες της εφαρµογής
(Ασθενών, Πινάκων Ασθενών, Πινάκων Ιστορικών, Πινάκων Εξετάσεων, Αρχείων Συµβατότητας). 

ΠΡΟΣ ΟΧΗ: Η συγκεκριµένη διαδικασία θα πρέπει να εκτελείται µόνο από εξουσιοδοτηµένους
χρήστες.

Βο ήθε ια

Βο ήθε ια
Περιεχόµενα στην βοήθεια. Αναζήτηση θεµάτων στη βοήθεια της εφαρµογής. Άνοιγµα του αρχείου
βοηθείας της εφαρµογής.

Ιστο σελ ίδες
Εφαρµογή αποµακρυσµένης & online υποστήριξης. Online βιβλ ιοθήκη τεκµηρίωσης της εφαρµογής

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.
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Κάνοντας  κλικ  στο  εικόνιδιο  του  Vision  ©  Παθολογικό   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 . 

Τα στοιχεία του ∆ιαχειριστή και αρχικού χρήστη της εφαρµογής είναι:

«Όνοµα Χειριστή» VISION

«Κλειδ ί  Χειριστή» SU

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

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

συστηµάτων  της  εφαρµογής  καθώς  και  τις  συντοµεύσεις  των  βασικότερων  επιλογών  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   συντοµεύσεις  εργασιών,  είτε  βασικές

λειτουργίες της εφαρµογής. 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.

Ρυθµίσεις Παραµέτρων

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.
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Στοιχεία  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.

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

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.
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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

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  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.

Κατάσταση 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  παραπάνω  πίνακα  υπάρχει  το  πλήκτρο  ,  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. 

 

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

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

Επιλέγοντας το πλήκτρο  επιστέφετε στην προηγούµενη οθόνη.

Παράµετροι  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 εγγραφών εµφανίζεται  στο  κάτω αριστερό  µέρος της οθόνης  σας.   Από  το

σύντοµο  φίλτρο  στο  επάνω  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 µπορείτε να  δείτε  ένα  σετ Στατιστικών

όπως Νέοι Ασθενείς ή Επισκέψεις ανά µήνα.
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Αναζήτηση Ασθενών

Στο  σηµείο  αυτό  µπορείτε  να  αναζητήσετε  έναν ασθενή µέσω του  πεδίου  της  αναζήτησης

στο  πάνω  αριστερό  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  αρχικό  µέρος,  (έστω)  του  επωνύµου  του  ασθενούς  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  έναν  υπάρχον  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  Χ Η !!!

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

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

εξετάσεων  λόγω  του  ότι  υπάρχει  σύνδεση  του  ασθενούς  µε  το  αρχείο  εξετάσεων  του,

οπότε  θα  πρέπει  πρώτα  να  διαγράψετε  τις  κινήσεις  των  εξετάσεων  και  των  ιστορικών  και
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έπειτα να τον διαγράψετε. 

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 Ασθενών - Επισκέψεων

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή

Γενικά Στοιχεία Ασθενή

Επιλέγοντας το  πλήκτρο   ανοίγει  ένα  νέο  παράθυρο  στο

οποίο  µπορείτε  να  καταχωρήσετε  τα  στοιχεία  ενός  ασθενή.  Με  το  πλήκτρο

 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  ,

αποθηκεύετε  τα  νέα  στοιχεία  που  έχετε  καταχωρήσει  ενώ  µε  το  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 πλήκτρο  "Insert" από  το  πληκτρολόγιο.

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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Επιπλέον, από το  κεντρικό  µενού της εφαρµογής και  την επιλογή "Πίνακες" --> "Ιστορικών"

µπορείτε  να  επεξεργαστείτε  τις  εγγραφές  που  µπορείτε  να  επιλέξετε  στην  συγκεκριµένη

ενότητα.

 

             

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, στον τρίτο  πίνακα  µπορείτε  να  καταχωρήσετε  τυχόν εγχειρήσεις του  ασθενή  µε

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

χειρούργο.

Τέλος, στον τέταρτο και τελευταίο πίνακα µπορείτε να συµπληρώσετε τυχόν συνήθειες του

ασθενούς  τις  οποίες  επιλέγετε  από  τον  αντίστοιχο  πίνακα  της  εφαρµογής.  Σε  όλες  τις

παραπάνω  περιπτώσεις,  µπορείτε  να  επεξεργαστείτε  τα  δεδοµένα  των  πινάκων  από  το

κεντρικό µενού της εφαρµογής και την επιλογή "Πίνακες".
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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  µεταβολής  των  στοιχείων  της  ενότητας  "Βιοµετρικά  &

Αλλεργίες" στους αντίστοιχους πίνακες γίνεται µε τον ίδιο γνωστό τρόπο που ισχύει  σε  όλο

το  φάσµα  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".

Επιλέγοντας "Νέα  Εγγραφή" ανοίγει  η ακόλουθη φόρµα  στην οποία  καταγράφονται  βασικά
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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 καταχώρηση εµβολιασµών ανοίγει  ο  ενηµερωµένος σύµφωνα  µε  το  εθνικό

σύστηµα εµβολιασµών, πίνακας των εµβολίων όπως φίνεται παρακάτω:
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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 Ασθενή

Στην  τέταρτη  ενότητα  του  ηλεκτρονικού  φακέλου  του  ασθενή,  µπορείτε  να  εισάγετε

διάφορες  εικόνες  του  ασθενή  µε  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  εκτυπώσετε  µία  αναφορά

µε το ιστορικό των αποθηκευµένων εικόνων που έχετε εισάγει 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

εκτυπώσετε  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)



73 Chapter 5 Αρχείο Ασθενών

5Αρχείο Ασθενών

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  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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Επιπλέον,  µε  το  κουµπί   µπορείτε  να  επιλέξετε  προεπισκόπηση  της  εκτύπωσης  σε

πλήρες πλάτος ενώ µε  το  κουµπί   επιλέγετε  προεπισκόπηση  της  εκτύπωσης  σε  πλήρες

ύψος.  Στην  επιλογή   ορίζετε  τη  µεγέθυνση  της  προεπισκόπησης  της

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

κουµπί   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  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  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

"Παθολογικό". 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 καταχωρηµένα παραστατικά των ασθενών.
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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  παραστατικό,

µπορείτε  να  µεταβάλετε  τα  στοιχεία  του.  Με  το  πλήκτρο  

µπορείτε  να  το  διαγράψετε  ή  µε  το  πλήκτρο   να  το

εκτυπώσετε.

Επιλέγοντας  εισέρχεστε στην έκδοση παραστατικών.
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Από  την  επιλογή

επιλέγετε τον τύπο της Απόδειξης, χειρόγραφη (Χ) ή µηχανογραφηµένη. Στο πεδίο  "Αριθµός

Παραστατικού" εφόσον επιλέξατε  το  χειρόγραφο  παραστατικό  θα  πρέπει  να  εισάγετε  τον

αριθµό  της  Απόδειξης,  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  µία  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 η  φ όρµα  ε κτ ύπωσ ης

µε  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

Κάνοντας  κλικλ,  στο  κεντρικό  µενού  τύπου  Outlook  του  αρχείου  ασθενών  στην  ενότητα

,  αναπτύσσεται  το  µενου  µε  τις  εργασίες  των  φιλτρων

εξαίρεσης.  Στην  εν  λόγω  ενότητα  µπορείτε  να  δηµιουργήσετε  παραµετροποιηµένα

ευρετήρια ασθενών σύµφωνα µε τα κριτήρια που επιθυµείτε. 

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  στο  αρχικό  ευρετήριο  ασθενών, ενώ η

διαδικασία δηµιουργίας νέων φίλτρων 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.



82Chapter 5 Αρχείο Ασθενών

5Αρχείο Ασθενών

Στο  αριστερό  µέρος  του  παραθύρου  εµφανίζονται  τα  τέσσερα  βήµατα  που  µπορείτε  να

ακολουθήσετε καθ' όλη τη διάρκεια δηµιουργίας ενός νέου φίλτρου. Κάτω ακριβώς από  τα

βήµατα,  υπάρχουν  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  <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  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  <?λλο  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  <? κφραση>  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  και  τελευταίο  βήµα  του  οδηγού  µπορείτε  είτε  να  προσθέσετε  µία  ή  και

περισσότερες  εκφράσεις  επιπλέον  µε  τη  χρήση  του   ή  του  ,  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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Κάνοντας κλικ στο κουµπί  εµφανίζεται η ακόλουθη επιλογή που θα σας οδηγήσει

στην τελική αποθήκευση του φίλτρου.

Τέλος ενεργοποιώντας ένα  αποθηκευµένο  φίλτρο  στο  µενού  µε  τις  εργασίες  των  φίλτρων

εµφανίζεται  και  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 στο κουµπί, στο κεντρικό µενού τύπου Outlook του αρχείου 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 ευρετηρίων των ασθενών. Σε  αυτή την ενότητα

περιλαµβάνεται  και  η  εκτύπωση  "Ιατρικός  Φάκελος  Ασθενή"  ο  οποίος  αναφέρεται  στην

ολοκληρωµένη εικόνα των ιστορικών και των εξετάσεων 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  λειτουργίας  των  εκτυπώσεων  καθώς  και  τις

µεθόδους εξαγωγής τους σε εξωτερικά  αρχεία. Η λειτουργίες είναι  παρόµοιες σε  όλες τις

αναφορές  της  εφαρµογής.  Στην  επόµενη  ενότητα  του  help  γίνεται  εκτενής  ανάλυση  του

τρόπου δηµιουργίας αναφορών στις Αναφορές Ασθενών 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" της εκτύπωσης. 
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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  επιστρέφετε  στο  ευρετήριο. Τέλος,  µε

το κουµπί  καθορίζετε το "Zoom" της εκτύπωσης. 

Τα  αποτέλεσµατα  της  επόµενης  εκτύπωσης,   είναι  το

σύνολο των ιστορικών του επιλεγµένου ασθενή. 
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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  κουµπί  

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

οποίο θέλετε να στείλετε την εκτύπωση όπως φαίνεται παρακάτω.

Επιπλέον,  µε  το  κουµπί   µπορείτε  να  επιλέξετε  προεπισκόπηση  της  εκτύπωσης  σε

πλήρες πλάτος ενώ µε  το  κουµπί   επιλέγετε  προεπισκόπηση  της  εκτύπωσης  σε  πλήρες

ύψος.  Στην  επιλογή   ορίζετε  τη  µεγέθυνση  της  προεπισκόπησης  της

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

το  κουµπί   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.

Συνεχίζοντας  στην  εκτύπωση   εκτυπώνεται  η  ακόλουθη

αναφορά µε το σύνολο των επισκέψεων του επιλεγµένου ασθενή ανά ηµεροµηνία.
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Επιλέγοντας  την  εκτύπωση    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.

Τέλος η 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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Αντίστοιχα η εκτύπωση  εµφανίζει τους ασθενείς που έχουν

την ονοµαστική τους εορτή στον τρέχοντα µήνα.

Στις  εκτυπώσεις  του  τµήµατος  ,  η  επιλογή

 εµφανίζει στην οθόνη σας τις παραµέτρους των επιστολών

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

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

µεταβάλλετε  το  κείµενο  του  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>,  <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  επόµενη  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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Επιλέγοντας   η  εφαρµογή  µπορεί  να  σας  εµφανίσει  την  προεπισκόπηση  του

φακέλου εαν το επιθυµείτε ή να εκτυπώσετε απ' ευθείας τα δεδοµένα στον προεπιλεγµένο

εκτυπωτή. Τα αποτελέσµατα της εκτύπωσης παρουσιάζονται παρακάτω.

Αναφορές Ασθενών - Επισκέψεων

Κάνοντας κλικλ στο κουµπί, στο κεντρικό µενού τύπου Outlook του αρχείου ασθενών, στην

ενότητα  της   και  στις  ,

αναπτύσσεται το µενου µε τις παραµετροποιηµένες αναφορές της ενότητας. Στην εν λόγω

ενότητα  µπορείτε  να  δηµιουργήσετε  αναφορές  -  εκτυπώσεις  µέσω  του  εύχρηστου  και

απλού οδηγού ∆ηµιουργίας Αναφορών, µε τα πεδία που επιθυµείτε.



107 Chapter 5 Αρχείο Ασθενών

5Αρχείο Ασθενών

Οι  αναφορές  που  µπορείτε  να  δηµιουργήσετε  σε  σχέση  µε  τους  ασθενείς  αφορούν  τα

δηµογραφικά  στοιχεία  των  ασθενών,  το  οικογενειακό  ιστορικό,  τους  νόσους  που

συνυπάρχουν,  τυχόν νοσηλεία  σε  νοσοκοµεία,  εγχειρήσεις  των ασθενών  καθώς  και  τυχόν

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 έχετε διάφορες επιλογές όπως:

 ∆ηµιουργία νέας αναφοράς

 Μεταβολή ήδη υπάρχουσας αναφοράς

 ∆ιαγραφή της επιλεγµένης αναφοράς

 Μετονοµασία µιας αναφοράς

 Αντιγραφή αναφοράς µε δυνατότητα µεταβολής αργότερα
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 Χαρακτηριστικά και παράµετροι επιλεγµένης αναφοράς

 Επιλογή αναφοράς και προεπισκόπηση εκτύπωσης της

 Έξοδος από τον Vision Report Generator

 Ανάλυση των πεδίων της αναφοράς και ταξινόµηση τους

∆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 - ∆ιάταξη Πεδίων

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

δώσουν του ασθενείς που έχετε περιορίσει στο βασικό ευρετήριο µε τη χρήση των φίλτρων,

ανά  ασφαλιστικό  ταµείο.  Στο  πρώτο  από  τα  τέσσερα  βήµατα  δηµιουργίας  αναφορών,

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

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

παράδειγµα,  επιλέξαµε  το  "Επώνυµο",  "Όνοµα",  "Τόπο  Κατοικίας"  και  "Τηλέφωνο  Οικίας"

των ασθενών.  Το  "Ασφαλιστικό  Ταµείο"  θα  το  επιλέξετε  σε  επόµενο  βήµα  όπως  θα  δείτε

ακολούθως.

Η επιλογή των πεδίων γίνεται επιλέγοντας µε  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  µε  το  πλήκτρο   έχετε  τη  δυνατότητα  να  ορίσετε  διάφορα

χαρακτηριστικά  µορφοποίησης  του  κάθε  πεδίου,  όπως  το  πλάτος  του  ή  την  επιθυµητή

επικεφαλίδα του πεδίου (π.χ. Αντί για Επώνυµο --> Επώνυµο Ασθενούς). Η µορφοποίηση των

πεδίων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε το πλήκτρο .



112Chapter 5 Αρχείο Ασθενών

5Αρχείο Ασθενών

 

Τέλος στην οθόνη του πρώτου βήµατος  δηµιουργίας  αναφορών υπάρχουν τα  δύο  κουµπιά

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

.

Βήµα 2ο - 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  οποία  επιλέγετε

από λίστα το κλείδί ταξινόµηση που 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  µέρος  του  παραθύρου,  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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Με την 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:



119 Chapter 5 Αρχείο Ασθενών

5Αρχείο Ασθενών

Για να περάσετε στο επόµενο βήµα 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  προσανατολισµό  της

εκτύπωσης  σας,  εαν θα  είναι  δηλαδή  .  Ο  αυτόµατος

προσανατολισµός  διατηρεί  τον  προσανατολισµό  του  προεπιλεγµένου  εκτυπωτή.  Με  το

πλήκτρο  µπορείτε να µορφοποιήσετε τη γραµµατοσειρά της εκτύπωσης σας  όπως

επιθυµείτε.
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Τέλος  στην  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 αναφορά που δηµιουργήσατε έχει την ακόλουθη µορφή.
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Ευρετήριο Ασθενών - Επισκέψεων

Κάνοντας κλικ στη συντόµευση του αρχείου Ασθενών - Επισκέψεων  εµφανίζεται  στην

οθόνη  σας  το  ευρετήριο  µε  το  σύνολο  των  ασθενών  και  τις  επισκέψεις  τους,  που  έχετε

καταχωρήσει  στην  εφαρµογή.  Στο  ίδιο  σηµείο  της  εφαρµογής  ο  χρήστης  µπορεί  να
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οδηγηθεί  από  το  µενού <Αρχεία>  και  την επιλογή "Ασθενών - Επισκέψεων". Το  σύνολο  των

εγγραφών  εµφανίζεται  στο  κάτω αριστερό  µέρος  της  οθόνης  σας  σε  δενδροειδή  µορφή,

κάνοντας "κλικ" στο εικονίδιο .

Στην  παραπάνω οθόνη  µπορείτε  να  δείτε  το  σύνολο  των  ασθενών  σας  µε  τις  αντίστοιχες

επισκέψεις  τους  ανά  ηµεροµηνία.  Από  το  αρχείο  Ασθενών  -  Επισκέψεων  µπορείτε  να

καταχωρήσετε στον ασθενή που επιθυµείτε µε απλή επιλογή του, µία  νέα  επίσκεψη. Το  ίδιο

µπορεί να πραγµατοποιηθεί  µέσα  από  το  αρχείο  ασθενών και  τον ηλεκτρονικό  φάκελο  του

ασθενή.
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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

 µπορείτε  να  εισάγετε  µία  νεά  επίσκεψη  στον  σθγκεκριµένο

ασθενή.

Τέλος,  µε  τα  πλήκτρα   και  

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".

Από  το  αρχείο  ασθενών  και  την  ενότητα   µε  το  πλήκτρο

 από  το  µενού  τύπου  "Outlook  Bar",  µπορείτε  να  εισάγετε  ή

να  µεταβάλετε  µε  το  πλήκτρο   µία  επίσκεψη  ενός  ασθενή.

∆ιαφορετικά,  ακολουθώντας  την  ίδια  διαδικασία  µπορείτε  να   εισάγετε  ή  να  µεταβάλετε

µία επίσκεψη από το αρχείο Ασθενών - Επισκέψεων.
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Με  την  εισαγωγή  µιας  νέας  επίσκεψης  ασθενή  εµφανίζεται  το  ακόλουθο  παράθυρο  το

οποίο  κατηγοριοποιείται  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. 

Κλινική 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  να  εισάγετε  το  ελεύθερο  κείµενο  ενώ  µε  το

πλήκτρο   να  µεταβάλετε  το  ήδη  υπάρχον.  Αντίστοιχα  µε  το

πλήκτρο   να  ακυρώσετε  την  συγκεκριµένη  καταχώρηση.

Επίσης µε δεξί κλίκ στην περιοχή "Κλινική Εξέταση" υπάρχουν οι ίδιες επιλογές.
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Εργαστηριακές Εξετάσεις

Στην ενότητα  "Εργαστηριακή Εξέταση" ο  χρήστης έχει  τη δυνατότητα  να  καταχωρήσει  τις

εξετάσεις  καθώς  και  τις  αντίστοιχες  τιµές  (Αποτελέσµατα  -  ή  να  µεταβάλει  τις

φυσιολογικές τιµές  από  τον  αντίστοιχο  πίνακα)  για  κάθε  εργαστηριακή  εξέταση  που  έχει

πραγµατοποιήσει  ο  ασθενής.  Με  το  πλήκτρο   από  την

αντίστοιχη ενότητα του µενού τύπου "Outlook Bar", και  επιλέγοντας 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. 

Εφόσον επιθυµείτε  να  εισάγετε  πολλαπλές  επιλογές  εργαστηριακών  εξετάσεων,  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.
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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  από  τις  επιλογές  "Εισαγωγή",  "Μεταβολή",  "∆ιαγραφή"  κ.τ.λ.  υπάρχουν  οι

επιλογές  του  φιλτραρίσµατος  των  εγγραφών.  Έχοντας  επιλέξει  τις  εγγραφές  που

επιθθµείτε  να  εισάγετε  (µε  το  κουµπί  επιλογή)  µαζικά  στις  εργαστηριακές  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.

Αναλυτικά τα πλήκτρα συντοµεύσεων για το εφαρµογή της πολλαπλής επιλογής, όπου αυτή

είναι διαθέσιµη είναι τα ακόλουθα:

∆ιαθέσ ιµες λε ιτο υρ γίες µε  την χρ ήση πο ντικ ιο ύ (m o use):

·  Μονό

"Κλίκ" 

: Επιλογή µονής εγγραφής

·  Ctrl  +

"Κλίκ"

:  Επιλογή  /  Αποεπιλογή  εγγραφής  χωρίς  να  επηρεάζει  τις  ήδη  επιλεγµένες

εγγραφές
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∆ιαθέσ ιµες λε ιτο υρ γίες µε  την χρ ήση πο ντικ ιο ύ (m o use):

·  Shift  +

"Κλίκ"

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

"Κλίκ" / Shift + "Κλίκ". 

 

∆ιαθέσ ιµες λε ιτο υρ γίες µε  τη χρ ήση το υ πληκτρ ο λο γίο υ:

·  Κάτω

βέλος 

: Αποεπιλογή όλων των εγγραφών και 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 : Επιλογή όλων των εγγραφών από την επιλεγµένη εγγραφή µέχρι  την τελευταία

(συµπεριλαµβανοµένης αυτής)

·  Shift  +

PageDown

: Επιλογή όλων των εγγραφών από  την επιλεγµένη εγγραφή µέχρι  το  τέλος της

τρέχουσας 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 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  επόµενη  εγγραφή  χωρίς  να  επηρεάζεται  η

πολλαπλή επιλογή

· Ctrl + A : Επιλογή του συνόλου των εγγραφών

     

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  από  τις  ήδη

υπάρχουσες 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 κουµπί  µπορείτε να επιλέξετε  την διάγνωση που

θέλετε να καταχωρήσετε από την ακόλουθη οθόνη ή να εκτελέσετε απ' ευθείας 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  σηµειώσεις  της  διάγνωσης  ανοίγει  το  ακόλουθο

παράθυρο, στο οποίο µπορείτε να σηµειώσετε τις παρατηρήσεις σας.
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∆ιάγνωση ICD 10

Στην ενότητα "∆ιάγνωση ICD 10" ο  χρήστης καταχωρεί  τη διάγνωση της εξέτασης, σύµφωνα

µε  την  ∆ιεθνή  Στατιστική  Ταξινόµηση  Νοσηµάτων  και  Συναφών  Προβληµάτων

Υγείας (ICD).

Η ∆ιεθνής Στατιστική Ταξινόµηση Νοσηµάτων και Συναφών Προβληµάτων Υγείας
(ICD) αποτελεί µία κωδικοποίηση των νοσηµάτων από τον Παγκόσµιο Οργανισµός Υγείας
που αρχικά έχει σαν σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη ανάλυση και επεξεργασία των
ιατρικών διαγνώσεων παγκοσµίως. 

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

(Π ηγή: W ik ipedia)

Είτε  µε  το  πλήκτρο   από  την  αντίστοιχη  ενότητα  του  µενού

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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τύπου "Outlook Bar", και επιλέγοντας το κουµπί , είτε  µε  δεξί  κλικ  µπορείτε  να  επιλέξετε

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

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.

Με  το  πλήκτρο   από  το  µενού  τύπου  "Outlook  Bar"  στην
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ενότητα  ,  ανοίγει  η  δυνατότητα  καταχώρησης  κειµένου  στο  πεδίο  "Θεραπεία".  Με  το

πλήκτρο  µεταβάλεται  µία  υφιστάµενη 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).

Θεραπευτικό  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 διάθεσή τους ένα χρήσιµο εργαλείο αναφοράς
για τις θεραπευτικές αποφάσεις που µπορούν να λαµβάνουν για τους ασθενείς. Θα
µπορούν να συνταγογραφούν δηλαδή µε βάση όσα ορίζει το πρωτόκολλο. Εάν
παρεκκλίνουν από τις κατευθυντήριες γραµµές, θα πρέπει να είναι σε θέση να
τεκµηριώνουν τις επιλογές τους. 

Με την πρακτική αυτή, που είναι διαδεδοµένη στο εξωτερικό, ο στόχος του υπουργείου
είναι διττός: να βελτιωθεί η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ασθενών δεδοµένου ότι
περιορίζονται οι πιθανότητες λανθασµένης συνταγογράφησης, αλλά και να ελεγχθεί η
φαρµακευτική δαπάνη. 

 

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

ενότητα   και  επιλέγοντας  την  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  µία  συγκεκριµένη  καταχώρηση.  Επίσης  µε  δεξί

κλίκ  στην  περιοχή  "Θεραπευτικό  Πρωτόκολλο"  υπάρχουν  οι  ίδιες  επιλογές  σε  µενού

(Εισαγωγής, Μεταβολής, ∆ιαγραφής).

Επιλέγετε  το  πρωτόκολλο  όπως  φαίνεται  στο  επόµενο  παράθυρο  µε  το  κουµπί

.  Επιπλέον  ισχύουν  και  οι  βασικές  λειτουργίες  της  νέας

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

νέο  θεραπευτικό  πρωτόκολλο  ή  να  µεταβάλετε  ένα  υφιστάµενο.  Επιπλέον,  µπορείτε  να

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

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

εγγραφή  βάση  της  περιγραφής  τους.  Η  ίδια  διαδικασία  ισχύει  και  για  τους  υπόλοιπους

πίνακες της εφαρµογής.
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Επιλέγοντας   ανοίγει  η  επόµενη  φόρµα  στην  οποία  µπορείτε

να  καταχωρήσετε  την  τεκµηρίωση  της  θεραπείας  (µε  "Τίτλο"  και  "Περιγραφή")  καθώς  και

την  διεύθυνση  internet  (URL  Τεκµηρίωσης)  που  παραπέµπει  στην  βιβλιογραφία  της.

Επιπλέον  δίδεται  η  δυνατότητα  να  συνδέσετε  το  πρωτόκολλο  µε  την  διάγνωση  ICD  10

καθώς  και  µε  την  κωδικοποίησης  MDC.  Τέλος  η  εφαρµογή  σας  δίνει  την  επιπλέον

δυνατότητα  να  καταχωρήσετε  τις  δικές  σας  σηµειώσεις,  µε  δυνατότητες  επεξεργασίας

κειµένου.  Με  το  πλήκτρο   µεταβάλετε  µία  υφιστάµενη

καταχώρηση ενώ µε το πλήκτρο  διαγράφετε  µία  συγκεκριµένη

καταχώρηση.
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Φάρµακα

Στην ενότητα  "Φέρµακα" ο  χρήστης  έχει  τη  δυνατότητα  να  καταχωρήσει  τα  φάρµακα  που

έχει  χορηγήσει  στον ασθενή  επιλέγοντας  τα  από  τον  πίνακα  των  φαρµάκων,  καθώς  και  τη

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

"Outlook  Bar",  και  επιλέγοντας  το  κουµπί   µπορείτε  να  επιλέξετε  το  χορηγούµενο

φάρµακο που θέλετε να καταχωρήσετε από την 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

Στην  ενότητα  "Ηλεκτροκαρδιογράφηµα"  ο  χρήστης  έχει  τη  δυνατότητα  να  καταχωρήσει
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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  πλήκτρο   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   στην  Σελίδα  2.  Με  το  πλήκτρο

 µεταβάλετε  µία  υφιστάµενη καταχώρηση  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).

Σελ ίδ α  1
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Σελ ίδ α  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

 ακυρώνετε  την διαδικασία. 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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Επιλέγοντας 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  και   οπότε  έχετε  το  ακόλουθο

αποτέλεσµα.
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Συνταγο λό γιο

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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Π αρ απεµπτικό

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

που πρέπει να πραγµατοποιήσει ο ασθενής
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Ανάλυση Επίσκεψ ης

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

επίσκεψης του ασθενή, µέ όλα τα αποτελέσµατα 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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Επιπλέον,  µε  το  κουµπί   µπορείτε  να  επιλέξετε  προεπισκόπηση  της  εκτύπωσης  σε

πλήρες πλάτος ενώ µε  το  κουµπί   επιλέγετε  προεπισκόπηση  της  εκτύπωσης  σε  πλήρες

ύψος.  Στην  επιλογή   ορίζετε  τη  µεγέθυνση  της  προεπισκόπησης  της

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

κουµπί   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.

Σηµειώσεις Επίσκεψης - Παραποµπές

Στην δεύτερη καρτέλλα  των επισκέψεων, υπάρχει  κειµενογράφος στον  οποίο  µπορείτε  να

καταχωρήσετε  διάφορες  σηµειώσεις  που  αφορούν  την  επίσκεψη,  καθώς  και  να  τις

τυπώσετε.
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Επιλέγοντας  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

Εάν  επιλέξετε   έχετε  τη  δυνατότητα  να  καταχωρήσετε  απ'  ευθείας  µία  νέα

εξέταση στον ασθενή, ενώ µε  την επιλογή  επιστρέφετε  είτε  στο  ευρετήριο  των
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επισκέψεων, είτε στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς, στην καρτέλλα 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.

       

Σε  αυτό  το  σηµείο  έχετε  την  δυνατότητα  να  σχεδιάσετε  παραµετροποιηµένα  ευρετήρια

παραστατικών,  µέσω  της  εργασίας  "∆ιαχείριση  Φίλτρων"  σύµφωνα  µε  τα  κριτήρια  που

επιθυµείτε,  π.χ.  Παραστατικά  του  τρέχοντος  µήνα.  Επιπλέον  µπορείτε  να  δείτε,  να

δηµιουργήσετε  και  να  εκτυπώσετε  αναφορές για  το  σύνολο  των  παραστατικών,  καθώς  και

να  εξάγετε  τα  παραστατικά  σας  σε  εξωτερικό  αρχείο  ώστε  να  τα  αποστείλετε  στον
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εξωτερικό  σας  λογιστή  ο  οποίος  έχει  την  δυνατότητα  να  τα  εισάγει  στην  εφαρµογή

λογιστικής διαχείρισης που χρησιµοποιεί.

Με το πλήκτρο "Εξαγωγή Παραστατικών", µπορείτε  να  εξάγετε  την λίστα  των κινήσεων σας

σε  µορφή Excel. Η  εφαρµογή  περιλαµβάνει  προς  το  παρών,  Export  των  κινήσεων  προς  τις

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

σειρών "Extra" και "Hyper". 
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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.



161 Chapter 7 Αρχείο Παραστατικών

7Αρχείο Παραστατικών

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

Και στις δύο περιπτώσεις, για την εξαγωγή των αρχείων σε  µορφή Excel, δεν έχετε  παρά  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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Επιπλέον,  δίδεται  η  δυνατότητα  να  αποστείλετε  απ'  ευθείας  τα  δύο  αρχεία  στο  λογιστή

σας µέσω Email µε την επιλογή

 

        

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, έχοντας ανοικτά 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  στην

οθόνη σας το  ηµερολόγιο  τύπου Outlook µε  το  σύνολο  των ραντεβού τα  οποία  είτε  έχουν

πραγµατοποιηθεί, είτε είναι προς εκτέλεση. 
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Στην παραπάνω οθόνη ο χρήστης µπορεί να δει και να επεξεργαστεί τα ραντεβού που έχουν

οριστεί  ανά  στέλεχος,  τον  τόπο  όπου  πραγµατοποιήθηκε  ή  θα  πραγµατοποιηθεί  το

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

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

εβδοµάδα ή µήνα αλλά και σε µορφή χρονοδιαγράµµατος.
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Στο  αριστερό  µέρος  της  οθόνης  µπορεί  να  καθοριστεί  το  χρονικό  διάστηµα  βάση  του

οποίου  θα  εµφανίζονται  τα  ραντεβού  αλλά  και  το  θέµα  του  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 εκτυπώνεται στην οθόνη αλλά  και

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

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

ακολούθως:
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 Το  κουµπί   ενεργοποιεί  απ' ευθείας την εκτύπωση των windows,

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

εκτυπώσει το ηµερολόγιο.
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 Με  το  κουµπί   εµφανίζεται  απ'  ευθείας  στην  οθόνη  σας  η

προεπισκόπηση της εκτύπωσης του ευρετηρίου  των  ενεργών  ραντεβού.  Ανάλογα  µε  το  αν

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

ραντεβού που εµφανίζονται εκείνη τη στιγµή στο ευρετήριο σας.

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. 

 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   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. 

 Επιλέγοντας την  εκτύπωση   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, εµφανίζεται η προεπισκόπηση της ακόλουθης εκτύπωσης.
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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" της εκτύπωσης. 

 Με  το  κουµπί   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 παράθυρο της ενότητας.

Ραντεβού Ασθενών άνευ Περιοδικότητας
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Όπως  και  στην  υπόλοιπη  εφαρµογή,  ο  χρήστης  διαχειρίζεται  την  ενότητα  µε  γνώριµα

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

χρόνο, είτε  σε  υφιστάµενο  ραντεβού)  µπορείτε  αρχικά  να  προσθέσετε  ένα  νέο  ραντεβού

επιλέγοντας την ένδειξη  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  συγκεκριµένο  χρονικό  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  οθόνη  το

ευρετήριο  των  ασθενών  όπου  µε  το  κουµπί   ,  επιλέγετε

έναν ασθενή για το ραντεβού. 
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Εναλλακτικά, στο πεδίο "Θέµα - Πρόσωπο", µπορείτε  να  επιλέξετε  την επαφή µε  την οποία

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

οπότε  και  εµφανίζεται  στην  οθόνη  το  ευρετήριο  των  προσωπικών  σας  επαφών,  όπου  µε

διπλό "κλικ" επιλέγετε µία επαφή για το ραντεβού, όπως 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 την τελευταία 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 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. 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 πέµπτη επιλογή αφορά την "Ετήσια  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
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υποχρεωτικά  στοιχεία  όµως  είναι  ο  "Τύπος  Περιοδικότητας"  ανά  "Ηµέρα"  µε  επιλογή

συγκεκριµένης ηµέρας σε συγκεκριµένο  µήνα  (Ιανουάριος, Φεβρουάριος ... ∆εκέµβριος), 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.

 Η  έκτη  και  τελευταία  επιλογή  αφορά  την  "Ετήσια  Επανάληψη"  µε  Υπενθύµιση,  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 σε συγκεκριµένο  µήνα  (Ιανουάριος, Φεβρουάριος ... ∆εκέµβριος), ή

ανά  "Ραντεβού"    µε  επιλογή  της  πρώτης  /  δεύτερης  /  τρίτης  /  τέταρτης  /  τελευταίας  ...
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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. Η συγκεκριµένη επιλογή διαφοροποιείται  βάση της υπενθύµισης. Εφόσον ο  χρήστης

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

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

υπενθύµιση (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,

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 σύνολο των ραντεβού τα οποία είτε έχουν
πραγµατοποιηθεί, είτε είναι προς εκτέλεση. 
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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.

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  ή να
µεταβάλετε τα στοιχεία ενός ήδη κανονισµένου ραντεβού ασθενή κάνοντας κλικ στη 

. Επιπλέον µπορείτε να διαγράψετε ένα ήδη καταχωρηµένο

ραντεβού επιλέγοντας .

Ραντεβού Ασθενών µε Περιοδικότητα 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.
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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). 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 οθόνη το ευρετήριο των ασθενών όπου µε το κουµπί ,

επιλέγετε έναν ασθενή για το ραντεβού. 
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Εναλλακτικά, στο πεδίο "Θέµα - Πρόσωπο", µπορείτε να επιλέξετε την επαφή µε την οποία

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

οπότε και εµφανίζεται στην οθόνη το ευρετήριο των προσωπικών σας επαφών, όπου µε

"κλικ" στο κουµπί  επιλέγετε µία επαφή για το ραντεβού,

όπως 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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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 µπορείτε να δείτε και να µεταβάλλετε κάθε ραντεβού περιοδικότητας στο

σύνολο τους. 

Φίλτρα Ραντεβού

Κάνοντας  "κλικ"  στο  κουµπί,  στο  µενού  τύπου  Outlook  των  Ραντεβού  στην  ενότητα

,  αναπτύσσεται  το  µενου  µε  τις  εργασίες  των  φιλτρων

εξαίρεσης.  Στην  εν  λόγω  ενότητα  µπορείτε  να  δηµιουργήσετε  παραµετροποιηµένα

ευρετήρια  των ραντεβού σας σύµφωνα  µε  τα  κριτήρια  που  επιθυµείτε.  Η  διαδικασία  είναι

ίδια µε τα φίλτρα στο αρχείο των ασθενών.  

Επιλέγοντας την ένδειξη  ανοίγει το παρακάτω παράθυρο στο

οποίο  µπορείτε  να  δηµιουργήσετε  και  να  αποθηκεύσετε  τα  φίλτρα  εξαίρεσης  που



191 Chapter 8 Ηµερολόγιο - Ραντεβού

8Ηµερολόγιο - Ραντεβού

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  παραθύρου  εµφανίζονται  τα  τέσσερα  βήµατα  που  µπορείτε  να

ακολουθήσετε καθ' όλη τη διάρκεια δηµιουργίας ενός νέου φίλτρου. Κάτω ακριβώς από  τα

βήµατα,  υπάρχουν  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  <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  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  <?λλο  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  <? κφραση>  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  και  τελευταίο  βήµα  του  οδηγού  µπορείτε  είτε  να  προσθέσετε  µία  ή  και

περισσότερες  εκφράσεις  επιπλέον  µε  τη  χρήση  του   ή  του  ,  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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Κάνοντας κλικ στο κουµπί  εµφανίζεται η ακόλουθη επιλογή που θα σας οδηγήσει

στην τελική αποθήκευση του φίλτρου.

Τέλος ενεργοποιώντας ένα  αποθηκευµένο  φίλτρο  στο  µενού  µε  τις  εργασίες  των  φίλτρων

εµφανίζεται  και  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 Ραντεβού

Κάνοντας  "κλικ"  στο  κουµπί,  στο  µενού  τύπου  Outlook  των  Ραντεβού,  στην  ενότητα

,  αναπτύσσεται  το  µενου  µε  τις  βασικές  εκτυπώσεις  της

ενότητας.  Στην εν λόγω ενότητα  µπορείτε  επιλέξετε  ορισµένες  από  τις  προεπιλεγµένες

εκτυπώσεις της εφαρµογής που παρουσιάζονται παρακάτω καθώς και να δηµιουργήσετε τις

δικές σας µε πολύ απλό τρόπο.
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 Ευρετήριο  Ενεργών Ραντεβού

Επιλέγοντας  την  εκτύπωση   εµφανίζεται  απ'  ευθείας  στην

οθόνη  σας  η  προεπισκόπηση  της  εκτύπωσης  του  ευρετηρίου  των  ενεργών  ραντεβού.

Ανάλογα  µε  το  αν  έχετε  ενεργοποιηµένο  ένα  φίλτρο  εξαίρεσης  ή  όχι  η  συγκεκριµένη

εκτύπωση εµφανίζει  τα  ραντεβού που υπάρχουν διαθέσιµα  εκείνη τη στιγµη στο  ευρετήριο

σας.

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. 
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 Ευρετήριο  Ραντεβού Ηµέρας

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.

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

Επιλέγοντας  την  εκτύπωση   εµφανίζεται  στην  οθόνη  σας  το
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ακόλουθο  παράθυρο  όπου  και  µπορείτε  να  επιλέξετε  το  ηµερολογιακό  διάστηµα  για  το

οποίο επιθυµείτε να δείτε τα προγραµµατισµένα σας ραντεβού.

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

προχωρήσετε, εµφανίζεται η προεπισκόπηση της ακόλουθης εκτύπωσης.

Με το  πλήκτρο   στέλνετε  τη συγκεκριµένη εκτύπωση στον προεπιλεγµένο  εκτυπωτή, ή
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µε  το  κουµπί   ακυρώνετε  την όλη ενέργεια  και  επιστρέφετε  στο  ευρετήριο. Τέλος,  µε

το κουµπί  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 να δηµιουργήσετε µία νέα. 

Επιλέγοντας  το  πλήκτρο   εµφανίζεται  η  φόρµα  αποθήκευσης  της  νέας

εκτύπωσης. Στο νέο παράθυρο αναγράφετε το όνοµα µε το οποίο  θέλετε να αποθηκεύσετε

την νέα αναφορά. Επιλέγοντας  εµφανίζεται στην οθόνη η ακόλουθη φόρµα στην
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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  µπορείτε  να  προσθέσετε  βασικά  στοιχεία

από το ραντεβού όπως για παράδειγµα το Όνοµα του Ασθενή (το Θέµα) αλλά και επιπλέον

στοιχεία όπως την Ηµεροµηνία Έναρξης / Λήξης κ.τ.λ.

Κάνοντας  κλικ  στην  ένδειξη  <Επόµενη>  εµφανίζεται  η  επόµενη  οθόνη  σχεδιασµού  του

οδηγού δηµιουργίας αναφορών (Vision Report  Generator).  Σε  αυτή την οθόνη µπορείτε  να

ορίσετε  τα  "κλειδιά"  της  ταξινόµησης  σας,  τα  πεδία  δηλαδή  µε  τα   οποία  θα

οµαδοποιήσετε τις εγγραφές  σας.  Έχετε  τη δυνατότητα  να  επιλέξετε  την προεπιλεγµένη
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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 επιλέξουµε το πεδίο  οµαδοποίησης των εγγραφών µας  µε

την επιλογή της τρίτης 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.

Τέλος  στην  επόµενη  σελίδα  υπάρχει  η  δυνατότητα  επιλογής  κάποιων  παραµέτρων
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εκτύπωσης  όπως  ο  προσανατολισµός  της  εκτύπωσης  (κάθετος  ή  οριζόντιος)  ή  η

τοποθέτηση ενός µετρητή των συνολικών εγγραφών της αναφοράς.

Επιλέγοντας  το  πλήκτρο  <Τέλος>  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  πλήκτρο   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 ένδειξη  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>,  <Παράµετροι

Επιστολών>.

Επιλέγοντας  την  εκτύπωση  µίας  επιστολής,  επιστρέφοντας  στο  αρχικό  ευρετήριο  των

επαφών σας εµφανίζεται η ακόλουθη ερώτηση.
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Επιλέγοντας  το  κουµπί   εµφανίζονται  οι  παράµετροι  των  ετικετών.  Στην

ακόλουθη οθόνη µπορείτε να επιλέξετε και να εκτυπώσετε ετικέτες για τις επιστολές προς

τις  επαφές  σας,  µε  τη  συγχώνευση  αλληλογραφίας.  Αντιθέτως  επιλέγοντας  το  κουµπί

 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 επόµενη 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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Επιλέγοντας   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  µέρος του παραθύρου εµφανίζονται  τα  γνωστά  µενού των "Εργασιών", "Φίλτρων"

και  "Εκτυπώσεων".  Οι  λειτουργίες  των  µενού,  είναι  παρόµοιες  µε  αυτών  της  υπόλοιπης

εφαρµογής. 

Το  κουµπί   εκτελεί  µία  διεργασία  που  πρέπει  να

πραγµατοποιείται  µία  φορά  ανα  έτος.  ∆ιαγράφει  τις  επι  µέρους  εγγραφές  της  περιόδου

(συνήθως ένα οικονοµικό έτος) και δηµιουργεί δύο εγγραφές µία  µε  το  σύνολο  των εσόδων

και µία µε το σύνολο των εξόδων. Επιλέγονταςτο 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  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.

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.

Κάνοντας κλικ  στη συντόµευση 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.
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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":

ενώ στην  τρίτη  οµάδα  (3ο  Παράθυρο)  το  σύνολο  των  εσόδων  από  το  πεδίο  "Αµοιβή"  των

"Επισκέψεων":
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Η  οµάδα  των  εξόδων  περιέχει  το  σύνολο  των  εξόδων  της  ενότητας  "Έσοδα  -  Έξοδα"  µε

τύπο "Έξοδα", καθώς και τα γενικά σύνολα του ταµείου:

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:
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Η  δηµιουργία  των  φίλτρων  πραγµατοποιείται  δίνοντας  την  περιγραφή  του  φίλτρου  και

επιλέγοντας το κουµπί .

Επιλέγοντας  την  "Φόρτωση"  των  πεδίων  της  αντίστοιχης  ενότητας  που  επιλέξατε,  όλα  τα

πεδία  ενσωµατώνονται  στις  "Παραµέτρους  Φίλτρου",  όπου  µε  το  κουµπί  

ενεργοποιείται 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  γραµµή  ενώ  µε  το   µεταβάλετε  µία  από  τις

υπάρχουσες. Επιπλέον µε το κουµπί ,  δια γρά φ ε τ ε  τ ο  ε πιλε γµέ ν ο  πε δίο. 

Η στήλη "Τελεστής" περιλαµβάνει τις επιλογές: 

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
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"Ηµεροµηνία" + Τελεστής "=" + Τιµή "20/04/2017", οπότε  στο  Ταµείο  θα  εµφανιστούν  µόνο

τα έσοδα της 20 Απριλίου 2017.

Το εικονίδιο µε το οποίο µπορείτε να κλείσετε την ενότητα του ταµείου είναι το  στο

κάτω δεξιό µέρος της οθόνης, ενώ στο κάτω αριστερό µέρος της οθόνης εµφανίζεται η

περιγραφή του παραθύρου .

Πίνακες (Ασθενών, Ιστορικών, Εξετάσεων, Παραµέτρων)

Η συγκεκριµένη ενότητα περιλαµβάνει την οµαδοποίηση της διαχείρισης των πινάκων της
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εφαρµογής που αφορά το αρχείο Ασθενών, τα Ιστορικά του αρχείου ασθενών, τα

Ιστορικά του αρχείου Εξετάσεων, και τις Παραµέτρους της εφαρµογής. Από την

συγκεκριµένη ενότητα µπορείτε να παραµετροποιήσετε, να προσθέσετε ή να µεταβάλετε

όλους τους πίνακες των αρχείων της εφαρµογής.

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.

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 πίνακα των Υπηρεσιών που
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χρησιµοποιούνται στα παραστατικά, τους Τύπους των Παραστατικών, τις Κατηγορίες

Εσόδων - Εξόδων και τον πίνακα των Στελεχών του Ηµερολογίου.

Σε όλους τους πίνακες, η διαχείριση Νέας Εγγραφής, Μεταβολής, ∆ιαγραφής και

Εκτύπωσης καθώς και αντιγραφής της κάθε εγγραφής, µπορεί να γίνει από το ακόλουθο

µενού τύπου Outlook Bar, που εµφανίζεται στο αριστερό µέρος της οθόνης µόλις ανοίξει ο

κάθε πίνακας.

Βοηθητικά Εργαλεία

Η  επιλογή  "Εργαλεία"  του  κεντρικού  µενού  αφορά  την  παραµετροποίηση  της  εφαρµογής

καθώς επίσης και τα βοηθητικά εργαλεία.
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Βοηθητικά

Κάνοντας  κλικ  στη  συντόµευση  του  αρχείου  Γενικών  Σηµειώσεων   εµφανίζεται  στην

οθόνη σας το  ευρετήριο  µε  το  σύνολο  των  εγγραφών  σηµειώσεων  που  έχετε  καταχωρήσει

στην  εφαρµογή.  Στο  ίδιο  σηµείο  της  εφαρµογής  ο  χρήστης  µπορεί  να  οδηγηθεί  από  το

µενού <Vision> και την επιλογή "Γενικές Σηµειώσεις". Το  σύνολο  των εγγραφών εµφανίζεται

σε νέο παράθυρο στο κέντρο της οθόνης όπως φαίνεται παρακάτω.

Αναζήτηση Σηµειώσεων
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Στο  πάνω  αριστερό  µέρος  του  παραθύρου  µπορείτε  να  αναζητήσετε  µία  σηµείωση  ανά

ηµεροµηνία. Αποφασίστε µε ποιο πεδίο θα κάνετε την αναζήτηση που επιθυµείτε, κάνοντας

αριστερό  «κλικ»  στην  επιθυµητή  στήλη  στο  ευρετήριο,  ώστε  να  ταξινοµήσετε  τις

σηµειώσεις βάσει του πεδίου που επιθυµείτε (π.χ. Ηµεροµηνία). 

Πληκτρολογήστε το αρχικό µέρος, (έστω) της ηµεροµηνίας της σηµείωσης  που επιθυµείτε

να αναζητήσετε και πατήστε <enter>.

Εργασίες Γενικών Σηµειώσεων

Μπορείτε  αρχικά  να  προσθέσετε  µία  νέα  σηµείωση  επιλέγοντας  την  ένδειξη

 ή να  µεταβάλετε  µία  υπάρχουσα  σηµείωση κάνοντας κλικ  στη

.  Επιπλέον  µπορείτε  να  αντιγράψετε  µία  ήδη  υπάρχουσα

σηµείωση  επιλέγοντας  το  κουµπί   ή  να  διαγράψετε  µία

σηµείωση  µε  το  πλήκτρο  .  Επιπλέον  ο  χρήστης  µπορεί  να

εκτυπώσει  απ'  ευθείας  τις  σηµειώσεις  του  κάνοντας  "κλικ"  στο  κουµπί

, οπότε  και  εµφανίζεται  η προεπισκόπηση του ευρετηρίου των

σηµειώσεων.

Επιλέγοντας το πλήκτρο  ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο

µπορείτε να καταχωρήσετε µία νέα σηµείωση.
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Κάθε  νέα  σηµείωση  παίρνει  αυτόµατα  την  ηµεροµηνία  της  καταχώρησης,  και  ο  χρήστης

µπορεί  να  καταχωρήσει  το  κείµενο  που  επιθυµεί  στον  κειµενογράφο,  καθώς  και  να  το

µορφοποιήσει όπως αυτός επιθυµεί. Επιπλέον µπορεί να εκτυπώσει  το  κείµενο, αλλά  και  να

το αποθηκεύση σε εξωτερικό αρχείο µε το κουµπί .

Επιλέγοντας  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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Κάνοντας  κλικ  στη  συντόµευση  του  Ηµερολογίου   εµφανίζεται  στην  οθόνη  σας  ένα

ηµερολόγιο  µε  τις  ονοµαστικές  εορτές  της  ηµέρας.  Στο  ίδιο  σηµείο  της  εφαρµογής  ο

χρήστης  µπορεί  να  οδηγηθεί  από  το  µενού  <Vision>  και  την  επιλογή  "Ηµερολόγιο  -

Εορτολόγιο". 

Επιλέγοντας το κουµπί  επιστρέφετε στην προηγούµενη οθόνη. Στο  παραπάνω

παράθυρο  εµφανίζονται  οι  εορτές της περιόδου, ή αυτές ανάλογα  µε  την ηµεροµηνία  που

εσείς  µπορείτε  να  επιλέξετε.  Επιλέγοντας  το  κουµπί   επιστρέφετε  στην

προηγούµενη οθόνη.

Κάνοντας  κλικ  στη  συντόµευση  του  Αριθµοµηχανής   εµφανίζεται  στην  οθόνη  σας  η
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παρακάτω βοηθητική αριθµοµηχανή, την οποία  µπορείτε  να  χρησιµοποιήσετε  ως βοηθητικό

εργαλείο για τις εργασίες σας.

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.

Στοιχεία  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 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

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  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.

Παράµετροι  Εκτυπωτή

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

εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.

Εδώ  µπορείτε  να  ορίσετε  τις  ιδιότητες  του  εκτυπωτή  σας  όπως  ακριβώς  αυτό

πραγµατοποιείται σε οποιαδήποτε εφαρµογή των Windows.

Σχετικό  Θέµα:
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Παράµετροι Επιστολών και Παράµετροι Ετικετών

Ασφάλεια Εφαρµογής

Ασφάλεια Εφαρµογής

Για  να  ορίσετε  τις  παραµέτρους  ασφαλείας  της  εφαρµογής  µπορείτε  από  το  µενού

<Εργαλεία>, <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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Επιλέγοντας   εµφνανίζεται  ένα  νέο  παράθυρο  στο  οποίο

τοποθετείτε το όνοµα και το επώνυµο σας. Στο τρίτο πεδίο του παραθύρου τοποθετείτε  το

επιθυµητό όνοµα χειριστή µε το οποίο θα πραγµατοποιείτε τη είσοδος σας στην εφαρµογή.

Επιπλέον  έχετε  το  δικαίωµα  ο  νέος  χειριστής  να  ανήκει  σε  µία  συγκεκριµένη  οµάδα

χρηστών, µε  συγκεκριµένα  δικαιώµατα,  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  πλήκτρο  ,  αποθηκεύετε  τα  νέα  στοιχεία  που

έχετε καταχωρήσει ενώ µε το πλήκτρο  ακυρώνετε την τελευταία ενέργεια.
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Εφόσον έχετε δηµιουργήσει έναν νέο χρήστη µπορείτε είτε να  µεταβάλετε  τα  στοιχεία  του

µε  το  πλήκτρο   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  παράδειγµα  το  προεπιλεγµένο  όνοµα  χειριστή  για  την  εφαρµογή  του  Παθολογικού

είναι:

Username: VISION

Password: SU

Για  να  µεταβάλετε  το  κλειδί  του  χειριστή  που  δηµιουργήσατε  θα  πρέπει  αρχικά  να
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αλλάξετε  χρήστη και  να  εισαχθείτε  στην εφαρµογή µε  το  νέο  χρήστη  που  δηµιουργήσατε.

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 <Βοηθητικά>, 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

δεξί  µέρος  της  οθόνης  σας,  εµφανίζεται  το  ονοµατεπώνυµο  του  νέου  χρήστη  που

δηµιουργήσατε.

Μεταβολή Κλειδ ιού

Επιλέξτε  από  το  µενού  <Βοηθητικά>,  Ασφάλεια  Εφαρµογής  την  επιλογή  "Μεταβολή

Κλειδιού", οπότε και θα εµφανιστεί στην οθόνη σας το ακόλουθο παράθυρο.



240Chapter 13 Εργαλεία

13Εργαλεία

Εδώ πληκτρολογείτε το παλιό κλειδί του χρήστη για την είσοδο  του στην εφαρµογή, καθώς

και  το  επιθυµητό  νέο  κλειδί  και  την  επικύρωση  αυτού.  Σε  περίπτωση  που  ο  χρήστης  είναι

νέος, και το κλειδί εισόδου του είναι ίδιο µε το  όνοµα  χειριστή, στο  πεδίο  "Παλαιό  Κλειδί"

τοποθετείτε  το  όνοµα  χειριστή.  Για  να  ολοκληρώσετε  την  διαδικασία  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 (Ασφάλεια 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
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εφαρµογής, ανάλογα µε τις λειτουργίες που εκτελούν και τα τµήµατα που ανήκουν.

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. Επιλέγοντας το  πλήκτρο  , αποθηκεύετε  τα  νέα

στοιχεία  που  έχετε  καταχωρήσει  ενώ  µε  το  πλήκτρο   ακυρώνετε  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.
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Τέλος η επιλογή "Ενεργά  Παράθυρα" σας ενηµερώνει  για  τα  ενεργά  παράθυρα  που  έχετε

την παρούσα στιγµή ανοικτά.

Η  βιβλιοθήκη  τεκµηρίωσης  της  εφαρµογής  εµπλουτίζεται  συνεχώς  µε  νέα  κείµενα.
Μπορείτε  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  σε  ένα  συγκεκριµένο  θέµα,  χρησιµοποιώντας  την
επιλογή αναζήτησης στο πάνω µέρος της οθόνης ή να περιηγηθείτε χρησιµοποιώντας  τους
παρακάτω συνδέσµους.

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 http://wiki.visionca.eu.

http://wiki.visionca.eu
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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 το ακόλουθο παράθυρο και
επιλέγοντας "Αποδοχή".

Στην επιφάνεια  εργασίας του υπολογιστή σας, µετά  την εγκατάσταση  της  εφαρµογής  έχει

δηµιουργηθεί το εικονίδιο "Vision Backup - Restore".
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  Vision Backup - 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
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εγκατάστασης της εφαρµογής.

 

Επιλέγοντας  "Άλλος  ∆ίσκος"   τοποθετείτε  το  γράµµα  της  εξωτερικής  µονάδας
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αποθήκευσης  που  επιθυµείτε  (µπορείτε  να  το  δείτε  αφού  την  εισάγετε  από  τον

"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  πληροφορίες  για

αρχείο το οποίο περιέχεται στην µονάδα  αποθήκευσης και  το  οποίο  θα  χρησιµοποιηθεί  για

την επαναφορά.
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Τα  αρχείο  καταγραφής  αντιγράφων  ασφαλείας  ανοίγει  µε  το  εικονίδιο   κα ι

πα ρουσ ιά ζε ι  τ ο  α κόλουθο  ισ τ ορικό.

Τέλος  για  την  έξοδο  σας  από  την  εφαρµογή  Vision Backup -  Restore  χρησιµοποιήστε  το

κουµπί 
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 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

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  η εφαρµογή "Παθολογικό" 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:

 Γνωρίζατε  ότι  στα  ευρετήρια  µε  δυνατότητα  "Edit  in  Place"  (λ.χ.  "Οικογενειακό

Ιστορικό")  αντί  να  επιλέξετε  το  κουµπί  "Νέα  εγγραφή"  µπορείτε  να  εισάγετε  νέα

δεδοµένα µε το πλήκτρο "Insert" από το πληκτρολόγιο σας?
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 Γνωρίζατε  ότι  στον  πίνακα  "Αλλεργίες"  µε  την  µεταβολή  µίας  εγγραφής  µπορείτε  να

δείτε ή να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες σε κάθε αλλεργία?

 Γνωρίζατε  ότι  στην  προεπισκόπιση  του  προς  έκδοση  παραστατικού,  µπορείτε  να

επιλέξετε ένα υδατογράφηµα (λ.χ. την λέξη "Πρωτότυπο")?
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 Γνωρίζατε  ότι  στο  ευρετήριο  των  ασθενών  µε  δεξί  κλικ,  έχετε  τη  δυνατότητα

διαµόρφωσης και  επιλογής των πεδίων του ασθενή που είναι  διαθέσιµα? Με  αυτόν τον

τρόπο  µπορείτε  να  έχετε  την  προβολή  διαφορετικών  ευρετηρίων,  µε  διαφορετικά

στοιχεία στην 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 προεπισκόπησης. 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.

 Γνωρίζατε  ότι  µπορείτε  να  εισάγετε  σταθερά  δεδοµένα  σε  όλους  τους  πίνακες  της
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εφαρµογής από το Κεντρικό Μενού, στην επιλογή Import από αρχεία MS Excel (.csv).

 Γνωρίζατε  ότι  τα  πλήκτρα  συντοµεύσεων  για  την  εφαρµογή  της  πολλαπλής  επιλογής,

όπου αυτή είναι διαθέσιµη είναι τα ακόλουθα:

∆ιαθέσ ιµες λε ιτο υρ γίες µε  την χρ ήση πο ντικ ιο ύ (m o use):

·  Μονό

"Κλίκ" 

: Επιλογή µονής εγγραφής

·  Ctrl  +

"Κλίκ"

: Επιλογή / Αποεπιλογή εγγραφής χωρίς να  επηρεάζει  τις  ήδη  επιλεγµένες

εγγραφές

·  Shift  +

"Κλίκ"

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

+ "Κλίκ" / Shift + "Κλίκ". 

 

∆ιαθέσ ιµες λε ιτο υρ γίες µε  τη χρ ήση το υ πληκτρ ο λο γίο υ:

·  Κάτω

βέλος 

: Αποεπιλογή όλων των εγγραφών και 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 :  Επιλογή  όλων  των  εγγραφών  από  την  επιλεγµένη  εγγραφή  µέχρι  την

τελευταία (συµπεριλαµβανοµένης αυτής)
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∆ιαθέσ ιµες λε ιτο υρ γίες µε  τη χρ ήση το υ πληκτρ ο λο γίο υ:

·  Shift  +

PageDo

wn

: Επιλογή όλων των εγγραφών από  την επιλεγµένη εγγραφή µέχρι  το  τέλος

της τρέχουσας 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 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 επόµενη εγγραφή χωρίς να  επηρεάζεται  η

πολλαπλή επιλογή

· Ctrl + A : Επιλογή του συνόλου των εγγραφών
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