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Περίληψη 

 

Το θέµα της παρούσας µεταπτυχιακής διατριβής αφορά την κατασκευή ενός 
συστήµατος προσωπικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενούς (PHR) και πιο 
συγκεκριµένα µιας διαδικτυακής εφαρµογής αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων 
για χρήστες του διαδικτύου . Η εφαρµογή αυτή αποτελείται από 4 διαφορετικά µέρη – διεπαφές 
χρηστών , την διεπαφή ασύνδετου χρήστη , τη διεπαφή ασθενή , την διεπαφή διαχειριστή , και 
την διεπαφή ιατρού  . Η λειτουργία της εφαρµογής συνοψίζεται στην εξής λογική  . Στην σελίδα 
αυτή µέσω της διεπαφής ασύνδετου χρήστη µπορούν να εγγράφονται ασθενείς και να ανοίγουν 
νέο λογαριασµό χρήστη . Έπειτα αφού δηµιουργήσουν λογαριασµό , έχουν την δυνατότητα να 
συνδεθούν στον λογαριασµό τους και να αποθηκεύουν ιατρικές εξετάσεις στον προσωπικό 
ιατρικό τους φάκελο . Έχοντας µε αυτόν τον τρόπο όλες τους τις εξετάσεις συγκεντρωµένες 
ηλεκτρονικά σε ένα σηµείο µπορούν να αναζητήσουν το αρχείο τους είτε µέσω χρονολογικής 
αναζήτησης , είτε ανά κατηγορία εξέτασης και να προβάλουν άµεσα στον υπολογιστή τους την 
εξέταση που επιθυµούν . Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον ασθενή να προσθέτει ή να αλλάζει 
τις πληροφορίες του λογαριασµού του ή του ιατρικού του ιστορικού . Οι ασθενείς επίσης 
µπορούν να δηµιουργούν ή να καταργούν χρήστες ιατρούς και να µοιράζονται µαζί τους τις 
ιατρικές τους εξετάσεις . Οι χρήστες διαχειριστές από την άλλη διαχειρίζονατι ασθενείς ,  
περνάνε νέες φόρµες συµπλήρωσης εξετάσεων στην σελίδα ,  διαχειρίζονται παλιές εξετάσεις , 
προσθέτουν , διαγράφουν ,  επεξεργάζονται πρότυπα εξετάσεων και πειράζουν άλλες ρυθµίσεις 
της ιστοσελίδας . Τέλος οι γιατροί των ασθενών µπορούν να συνδέονται στους λογαριασµούς 
χρήστες Ιατροί που δηµιούργησαν οι ασθενείς εισάγοντας στην ιστoσελίδα τον  κλειδάριθµο 
εξέτασης που τους δόθηκε από τους ασθενείς  . Έτσι οι εξουσιοδοτηµένοι ιατροί έχουν την 
δυνατότητα να βλέπουν τις εξετάσεις των ασθενών τους για τις οποίες τους δόθηκε πρόσβαση 
από τους ασθενείς . Η διαδικτυακή αυτή εφαρµογή βασίζεται στην γλώσσα PHP που εκτελεί 
διάφορες λειτουργίες για να παράξει τελικά τον κώδικα XHTML που φορτώνεται στον 
φυλλοµετρητή . Επίσης έχουν χρησιµοποιηθεί οι ακόλουθες τεχνολογίες στην ανάπτυξη της 
ιστοσελίδας : CSS , Javascript , Ajax . Ενώ για την αποθήκευση των δεδοµένων των ιατρικών 
εξετάσεων χρησιµοποιούµε βάση δεδοµένων φτιαγµένη σε MySQL σε συνδυασµό µε γλώσσα 
XML  . 
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Abstract 

 
The topic of the following master thesis has to do with the creation of an electronic PHR 

system and especially a digital application of storaging and viewing medical tests for internet 
users. The application consists of 4 different parts - user interfaces, the interface of incoherent 
user, the interface of the patient, the interface of the administrator and the interface of the 
doctor. The application's function can be summarized in the following logic: In this webpage, 
through the interface of incoherent user, patients can subscribe and create a new user's 
account. Moreover, once they have created an account, they have the ability to login in their 
account and save medical tests in their personal account. In this way, all the medical tests are 
available electronically and the clients can search and access from their computer any file they 
need either through searching according to chronological  order, or according to test category. 
Also, the patient has the ability to add or alter the account information or their medical history. 
Additionally they can add or remove doctors that can also access the webpage and share with 
them their medical tests. Administrator users can fill in new medical forms, manage old ones, 
add, delete, work out examination patterns, manage patients and change various settings of the 
webpage. Finally, the doctors of the patients can login in the accounts “user doctors” that the 
patients have created by entering on the webpage the key code of the examination that was 
given to them by the patients. As a result, the authorized doctors have the ability to inspect their 
patients’ examinations for which they were granted access by the patients. This web application 
is based on PHP language which performs various functions in order to produce the XHTML 
code that loads in the browser. Also the following technologies in website development have 
been used: CSS, Javascript, Ajax. For the storage of data of the medical examinations a 
database is used ,created in MySQL together with XML. 
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1. Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό κάνουµε µια γενική εισαγωγή στο θέµα της παρούσας µεταπτυχιακής διατριβής , 
κάνουµε µια αναφορά στην ιστορία των ιατρικών φακέλων εξετάσεων,  ορίζουµε το πρόβληµα που 
καλούµαστε να επιλύσουµε και κάνουµε µια σύντοµη παρουσίαση  των δυνατοτήτων της εφαρµογής που 
αναπτύξαµε . 

1.1. Σχετικά µε την παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή 

Θέµα της παρούσας µεταπτυχιακής διατριβής που υλοποίησα στα πλαίσια των σπουδών µου στο 
Μεταπτυχιακό πρόγραµµα «Πληροφορική» του Πανεπιστηµίου Πειραιώς είναι η µελέτη και κατασκευή 
µιας διαδικτυακής Web εφαρµογής για την αποθήκευση και προβολή ιατρικών εξετάσεων online από 
χρήστες του διαδικτύου . Στην εφαρµογή αυτή θα µπορούν να εγγράφονται απλοί χρήστες και να 
αποθηκεύουν τις ιατρικές τους εξετάσεις . Έπειτα όποτε τις χρειαστούν θα µπορούν να τις ανασύρουν 
από το πρόγραµµα µε µια απλή αναζήτηση χωρίς να ψάχνουν που τις έχουν αποθηκευµένες . Με αυτόν 
τον τρόπο θα µπορούν να έχουν ανά πάσα στιγµή στην οθόνη του υπολογιστή τους την ιατρική εξέταση 
που επιθυµούν όπου και αν βρίσκονται αρκεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο . Μια τέτοια εφαρµογή 
είναι πολύ χρήσιµη γιατί όλοι µας έχουµε εξετάσεις από την παιδική µας ηλικία ακόµη , µέχρι και 
σήµερα , αλλά σπάνια κρατάµε σωστό αρχείο και τις έχουµε συγκεντρωµένες όλες µαζί . Το πρόγραµµα 
που είναι αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας έρχεται να καλύψει αυτό το κενό της άµεσης 
πρόσβασης στις εξετάσεις ενός ασθενούς από οποιαδήποτε µέρος και αν βρίσκεται αρκεί να υπάρχει 
πρόσβαση στο διαδίκτυο . Τέλος δίνεται η δυνατότητα από το πρόγραµµα οι ασθενείς να παρέχουν 
πρόσβαση σε συγκεκριµένες εξετάσεις τους σε προσωπικούς τους γιατρούς µε την χρήση ενός 
κλειδάριθµου εξέτασης . Με αυτόν τον τρόπο ο γιατρός έχει την δυνατότητα να έχει µια σαφέστερη 
εικόνα για την κατάσταση της υγείας του ασθενή του ώστε να µπορεί να του παράσχει καλύτερη 
θεραπεία . 

 

Στα παρακάτω κεφάλαια της εργασίας θα αναπτύξουµε το θέµα του ηλεκτρονικού ιατρικού 
φακέλου ασθενή από άποψη βιβλιογραφίας  και του τι εφαρµογές Η.Φ.Α. υπάρχουν µέχρι στιγµής . Θα 
παρουσιάσουµε την εφαρµογή που αναπτύξαµε στη παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή και θα αναπτύξουµε 
την λειτουργία της . 

 

Έτσι στο κεφάλαιο 1 µε τίτλο Εισαγωγή κάνουµε µια γενική εισαγωγή στο θέµα της παρούσας 
µεταπτυχιακής διατριβής , κάνουµε µια αναφορά στην ιστορία των ιατρικών φακέλων εξετάσεων,  
ορίζουµε το πρόβληµα που καλούµαστε να επιλύσουµε και κάνουµε µια σύντοµη παρουσίαση  των 
δυνατοτήτων της εφαρµογής που αναπτύξαµε . 

 

Στο κεφάλαιο 2 µε τίτλο Ανασκόπηση Πεδίου κάνουµε µια έρευνα πάνω στις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών στην ιατρική , ερευνούµε τις τεχνολογίες Η.Φ.Α. και την χρήση των 
Η.Φ.Α. στην Ελλάδα . Παρουσιάζουµε εµπορικές εφαρµογές Η.Φ.Α. σε ελλάδα και εξώτερικό , 
επιστηµονικά αρθρα που αναφέρονται σε Η.Φ.Α. και ακαδηµαικές εργασίες . Με βάση τα παραδείγµατα 
που βρήκαµε επιχειρούµε µια σύγκριση µε την εφαρµογή που αναπτύξαµε µε στόχο την εξαγωγή 
χρήσιµων συµπερασµάτων . 

 

Στο κεφάλαιο 3 µε τίτλο Παρουσίαση Και Χρήση Της Εφαρµογής , παρουσιάζουµε τα βασικά 
µέρη της διαδικτυακής εφαρµογής αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων και περιγράφουµε την χρήση της 
εφαρµογής από τα διάφορα είδη χρηστών που εµπλέκονται στην λειτουργία της . 

 

Στο κεφάλαιο 4 µε τίτλο Αρχιτεκτονική Συστήµατος περιγράφουµε τις τεχνολογίες που 
χρησιµοποιήθηκαν , ως προς την λειτουργία της ιστοσελίδας και ως προς την αποθήκευση των 
δεδοµένων. Τα προγραµµατα που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή και εκτέλεση της εφαρµογής . 
Κάνουµε ανάλυση απαιτήσεων της εφαρµογής  και περιγράφουµε την λειτουργία της σελίδας από 
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τεχνική σκοπιά . Αναλύουµε τον σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων και της εφαρµογής και παρουσίαζουµε 
διαγράµµατα UML που περιγράφουν την λειτουργία των τµηµάτων της εφαρµογής . Τέλος περιγράφουµε 
σηµαντικά querys πρός την βάση δεδοµένων , σηµαντικές περιοχές του κώδικα της σελίδας και τµήµατα 
κώδικα GNU που χρησιµοποιήθηκαν . 

 

Στο κεφάλαιο 5 µε τίτλο Συµπεράσµατα Και Μελλοντικές Επεκτάσεις παρουσιάζουµε τα 
συµπεράσµατα που προέκυψαν από το τελικό αποτέλεσµα και την χρήση της εφαρµογής , καθώς και 
προτείνουµε µελλοντικές επεκτάσεις που θα βελτιώσουν περαιτέρω την εφαρµογή ηλεκτρονικού 
ιατρικού φακέλου εξετάσεων . 

 

Στο κεφάλαιο 6 µε τίτλο Παραρτήµατα παρουσίαζουµε τα querys δηµιουργίας της βάσης 
δεδοµένων , καθώς και ένα σύντοµο οδηγό εγκατάστασης και χρησης  του πακέτου XAMPP που 
χρησιµοποιήσαµε για να αναπτύξουµε και να τρέξουµε την εφαρµογή τοπικά στον υπολογιστή µας .  

 

Τέλος στο κεφάλαιο 7 µε τίτλο Βιβλιογραφία , παρουσιάζουµε ταξινοµηµένη ανά κατηγορίες , 
την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία που χρησιµοποιήσαµε για την µελέτη του θέµατος του ηλεκτρονικού 
φακέλου ασθενούς και την συγγραφή αυτής της µεταπτυχιακής διατριβής .  

1.2. Ορισµός του προβλήµατος για επίλυση 

Από τα πολύ παλαιά χρόνια ακόµη στην αρχαία Ελλάδα του Ιπποκράτη οι άνθρωποι συνήθιζαν να 
συµβουλεύονται τους ιατρούς θεραπευτές  τους για να λύσουν καθηµερινά προβλήµατα της υγείας τους . 
Οι θεραπευτές προσπαθούσαν µε τα µέσα της εποχής που διέθεταν και την ιατρική γνώση που υπήρχε να 
δώσουν κατάλληλες εξηγήσεις και να προτείνουν θεραπείες στους ασθενείς τους για να αντιµετωπίσουν 
τα προβλήµατα της υγείας τους . Έτσι από την εποχή αυτή δηµιουργήθηκε η ανάγκη να υπάρχει ένας 
τρόπος να αντικατοπτρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα η πορεία της ασθένειας ενός ατόµου και να 
υποδεικνύονται οι πιθανές αιτίες της  , πράγµα που προτάθηκε και από τον ίδιο τον Ιπποκράτη . 

 

Προέκυψε λοιπόν η ιδέα να υπάρχει για κάθε ασθενή ένα αρχείο στο οποίο να φυλάσσεται το 
ιστορικό της υγείας του  . Το εργαλείο αυτό αποδείχτηκε πολύ σηµαντικό για τους ιατρούς και βοήθησε 
την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και την ανάπτυξη της ιατρικής επιστήµης . Οι ιατροί 
φύλαγαν πλέον ιατρικό ιστορικό για τους ασθενείς τους ώστε να µπορούν κάθε φορά συνεκτιµώντας όλα 
τα στοιχεία του ιστορικού του ασθενή να κάνουν πιο σωστή , έγκαιρη και εξατοµικευµένη διάγνωση για 
τον κάθε ασθενή ξεχωριστά .  

 

Με τον καιρό το ιατρικό ιστορικό άρχισε να εµπλουτίζεται µε όλο και περισσότερα στοιχεία και 
δηµιουργήθηκαν κανόνες και µέθοδοι φύλαξης του ανάλογα µε την χρήση που προορίζονταν 
.Αναπτύχθηκαν λοιπόν µέθοδοι συλλογής  ιατρικού ιστορικού που κάλυπταν διαφορετικές ανάγκες   , 
π.χ. ιστορικό για κάποια συγκεκριµένη ασθένεια  , γενικό ιστορικό ασθενούς  , ιστορικό εξετάσεων , 
ιατρικά στατιστικά για έρευνες ,  κ.α . Επίσης οι ασθενείς άρχισαν να φυλάνε τα αποτελέσµατα των 
ιατρικών τους εξετάσεων σε έντυπα που τους δίνονταν από  τα κέντρα υγείας .  

 

Αυτή η εξατοµίκευση του ιατρικού ιστορικού ανάλογα µε την περίπτωση χρήσης του βοήθησε 
σηµαντικά στην αντιµετώπιση ιατρικών ασθενειών αλλά λόγο  του ότι ήταν οργανωµένο µε 
διαφορετικούς τρόπους και δεν υπήρχε µια ολοκληρωµένη διαχείριση µπορούσε να βοηθήσει για την 
θεραπεία ενός ιατρικού προβλήµατος αλλά να µην προσέφερε  βοήθεια στην επίλυση κάποιου άλλου . 
Ακόµα όταν ο ασθενής άλλαζε ιατρό η κέντρο υγείας  , ο νέος γιατρός ή το προσωπικό του νέου κέντρου 
υγείας δεν είχαν πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό που είχε κρατηθεί παλιότερα . 

 

 Αλλά και από την άποψη του µέσου αποθήκευσης  του ιατρικού ιστορικού , το χαρτί  το οποίο 
είναι το παραδοσιακό µέσο αποθήκευσης του ιατρικού ιστορικού µε τον καιρό φθείρεται και τα στοιχεία 
που είναι καταγεγραµµένα σε αυτό µπορούν να χαθούν . Έτσι ο ιατρικός φάκελος του κάθε ασθενούς 
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είναι πολλές φορές ελλειπής , κατεστραµµένος και διασκορπισµένος σε διάφορα µέρη , στο αρχείο των 
ασθενών , στο αρχείο διάφορων ιατρών , σε αρχεία νοσοκοµείων , σε αρχεία διαγνωστικών κέντρων . 
Στην πραγµατικότητα έτσι ποτέ δεν υπήρχε µια ολοκληρωµένη εικόνα όλου του ιατρικού φακέλου του 
ασθενούς που θα µπορούσε να διευκολύνει περεταίρω το έργο του ιατρού  . 

 

Αυτή η αδυναµία  πρόσβασης στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς αποτελεί ένα από τα 
µεγαλύτερα προβλήµατα στην σωστή παροχή υπηρεσιών υγείας µε αποτέλεσµα µέχρι και σήµερα οι 
πληροφορίες για το ιατρικό ιστορικό του ασθενή να αντλούνται πολλές φορές  από την προφορική 
µαρτυρία του και τις έµµεσες πληροφορίες που προκύπτουν από το βιβλιάριο υγείας . Η πλειοψηφία των 
ασθενών δεν κατέχει προσωπικό ιατρικό αρχείο, µε αποτέλεσµα πολλοί ιατροί να αναγκάζονται να 
προχωρούν στην αντιµετώπιση τους µε ελλιπή στοιχεία αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες εσφαλµένης 
διάγνωσης και θεραπείας . 

 

Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο στην εποχή της επανάστασης της πληροφορίας να υπάρχει ένας 
καλύτερος τρόπος οργάνωσης , αποθήκευσης και αναζήτηση της ιατρικής πληροφορίας . Αυτό είναι το 
πρόβληµα που καλούµαι να αντιµετωπίσω στην παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή . Την δηµιουργία ενός 
οργανωµένου συστήµατος αποθήκευσης ιατρικής πληροφορίας εξατοµικευµένο για κάθε ασθενή  , και 
πιο συγκεκριµένα ενός συστήµατος το οποίο θα επιτρέπει την οργανωµένη αποθήκευση , αναζήτηση και 
άµεση προβολή των ιατρικών εξετάσεων ενός ασθενή στην οθόνη του υπολογιστή του ιατρού η του 
ασθενούς σε οποιαδήποτε µέρος και αν βρίσκεται αρκεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο .   

1.3. Στόχοι της εργασίας 

Ο στόχος της παρούσας µεταπτυχιακής διατριβής είναι πιο συγκεκριµένα η µελέτη της online 
αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων σε µια διαδικτυακή Web εφαρµογή που τρέχει σε  κάποιον 
αποµακρυσµένο εξυπηρετητή του διαδικτύου  , και η προσπάθεια κατασκευής µιας τέτοιας διαδικτυακής 
Web Εφαρµογής  . Για την κατασκευή της εφαρµογής αυτής καλούµε να χρησιµοποιήσω την γλώσσα 
προγραµµατισµού PHP και το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων MySQL . 

1.4. Λίγα λόγια για την εφαρµογή 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω η εφαρµογή ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εξετάσεων που ανέπτυξα 
θα τρέχει σε κάποιον εξυπηρετητή διαδικτύου και για τον σκοπό αυτό είναι κατασκευασµένη µε µια 
γλώσσα προγραµµατισµού ανοιχτού κώδικα την PHP που τρέχει σε εξυπηρετητές και χρησιµοποιείται 
για κατασκευή αλληλεπιδραστικών διαδικτυακών εφαρµογών . Επίσης από άποψη συστήµατος 
διαχείρισης της πληροφορίας έχουµε χρησιµοποιήσει το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων  
ανοιχτού κώδικα MySQL , για την αποθήκες , επεξεργασία και αναζήτηση των ιατρικών εξετάσεων. 
Όπως καταλαβαίνετε όλη η εφαρµογή που αναπτύξαµε βασίζεται σε εργαλεία ανοιχτού κώδικα .  

 

Η εφαρµογή που δηµιουργήθηκε επιτρέπει την αποθήκευση και κατηγοριοποίηση των ιατρικών 
εξετάσεων χρονολογικά και θεµατικά και την γρήγορη ανάσυρση τους ανά πάσα στιγµή όποτε αυτό 
παραστεί αναγκαίο.  Η ιστοσελίδα που δηµιουργήθηκε παρέχει 4 διεπαφές επικοινωνίας µε τους χρήστες 
του διαδικτύου ώστε να εξυπηρετήσει τα διαφορετικά είδη χρηστών που εµπλέκονται στην λειτουργία 
της ιστοσελίδας . 

 

Τα 4 αυτά διαφορετικά interfaces τα αναφέρουµε στην παρακάτω λίστα .  

 

1. Σελίδα Μη συνδεδεµένων χρηστών  . 

2. Σελίδα Ασθενούς  . 

3. Σελίδα Ιατρού . 

4. Σελίδα ∆ιαχειριστή .  
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Από τις 4 παραπάνω διεπαφές η πρώτη διεπαφή για τους µη συνδεδεµένους χρήστες έχει 
κατασκευαστεί µε απλό τρόπο µε χρήση της γλώσσας php και απλά php script . Ενώ οι επόµενες 3 έχουν 
κατασκευαστεί µε γλώσσα php αλλά µε αντικειµενοστραφή τρόπο προγραµµατισµού και βασίζονται 
πάνω στην κλάση page που κατασκεύασα για τον σκοπό 

αυτό .  

 

Η ιστοσελίδα µη συνδεδεµένων χρηστών  

 

Η ιστοσελίδα µη συνδεδεµένων χρηστών είναι το τµήµα της ιστοσελίδας που είναι προσβάσιµο 
από όλους τους  χρήστες του διαδικτύου . Χρησιµοποιείται για την παρουσίαση και ενηµέρωση των 
δυνατοτήτων της ιστοσελίδας στους µη εγγεγραµµένους χρήστες του διαδικτύου , για την σύνδεση των 
µη συνδεδεµένων χρηστών στην ιστοσελίδα , για την επικοινωνία των επισκεπτών της σελίδας µε τους 
διαχειριστές , για την εγγραφή µη συνδεδεµένων χρηστών και τέλος για την πρόσβαση γιατρών σε 
συγκεκριµένες εξετάσεις .  

 

Η Σελίδα Ασθενούς  . 

 

Η ιστοσελίδα ασθενούς είναι το τµήµα της ιστοσελίδας που είναι προσβάσιµο από τους 
συνδεδεµένους ασθενείς . Στο συγκεκριµένο τµήµα της σελίδας ο ασθενής µπορεί να αποθηκεύει 
ιατρικές εξετάσεις , να επεξεργάζεται παλιές ,  να τις αναζητεί και να τις προβάλει στον υπολογιστή του . 
Επίσης µπορεί να αλλάζει τα στοιχεία του λογαριασµού του , να αποθηκεύει , επεξεργάζεται και να 
προβάλει ιατρούς , καθώς και να τους παρέχει ή να αναιρεί δικαιώµατα προβολής των ιατρικών του 
εξετάσεων .  

 

Η Σελίδα Ιατρού . 

 

Η ιστοσελίδα ιατρού είναι το τµήµα της ιστοσελίδας που είναι προσβάσιµο από τους ιατρούς 
µέσω του κλειδάριθµου εξέτασης που τους παρέχεται από τον ασθενή . Στο συγκεκριµένο τµήµα της 
σελίδας ο  γιατρός µπορεί να αναζητεί και να προβάλει στον υπολογιστή του εξετάσεις για τις οποίες του 
έχει δώσει πρόσβαση ο ασθενής . Επίσης µπορεί να βλέπει το προφίλ και το ιστορικό του ασθενούς  .  

 

Η Σελίδα ∆ιαχειριστή . 

 

Η ιστοσελίδα διαχειριστή είναι το τµήµα της ιστοσελίδας που είναι προσβάσιµο από τους 
διαχειριστές µέσω του κωδικού διαχειριστή . Στο συγκεκριµένο τµήµα της σελίδας ο  διαχειριστής µπορεί 
να προσθέτει , να επεξεργάζεται , διαγράφει εξετάσεις υποκατηγορίες και κατηγορίες από το σύστηµα 
στη λίστα µε τα πρότυπα συµπλήρωσης ιατρικών εξετάσεων  . Επίσης µπορεί να ελέγχει λειτουργίες του 
Site , να αλλάζει το προφίλ του , να διαχειρίζεται τους χρήστες του Site .  
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2. Ανασκόπηση πεδίου 

Στο κεφάλαιο αυτό κάνουµε µια έρευνα πάνω στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην 
ιατρική , ερευνούµε τις τεχνολογίες Η.Φ.Α. και την χρήση των Η.Φ.Α. στην Ελλάδα . Παρουσιάζουµε 
εµπορικές εφαρµογές Η.Φ.Α. σε ελλάδα και εξώτερικό , επιστηµονικά αρθρα που αναφέρονται σε 
Η.Φ.Α. και ακαδηµαικές εργασίες . Με βάση τα παραδείγµατα που βρήκαµε επιχειρούµε µια σύγκριση 
µε την εφαρµογή που αναπτύξαµε µε στόχο την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων . 

2.1. Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην ιατρική 

2.1.1. Βιοϊατρική Πληροφορική 

Ο τοµέας της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας είναι ένας από τους κλάδους που χαρακτηρίζονται από 
ένταση πληροφορίας και ως εκ τούτου µπορεί να αποκοµίσει σηµαντικά οφέλη από τις σύγχρονες 
εξελίξεις στην πληροφορική και τις επικοινωνίες. Επιπλέον , ο τοµέας της υγείας υστερεί ακόµη σε 
σχέση µε άλλους τοµείς όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και άρα όλα 
τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες για ταχεία και βιώσιµη ανάπτυξη . Παράλληλα, 
η µεγάλη πρόοδος που παρατηρείται την τελευταία δεκαετία , σαν αποτέλεσµα της αποκωδικοποίησης 
του ανθρώπινου γονιδιώµατος , στην ανάπτυξη νέων βιολογικών φαρµάκων µε εντυπωσιακά 
αποτελέσµατα σε περιοχές όπως η ογκολογία, και η γενικότερη αλµατώδης ανάπτυξη των στοχευµένων 
θεραπειών, έχουν καταστήσει τη µεταφραστική έρευνα για τις «µεγάλες» νόσους των ηµερών µας 
θεµελιώδη. Η διαχείριση, ανάλυση και εξόρυξη γνώσης από τον τεράστιο όγκο της δηµιουργούµενης 
πληροφορίας είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχή µεταφορά των νέων και καινοτόµων 
ερευνητικών αποτελεσµάτων από τη βασική έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και τη Βιοχηµεία στην 
ιατρική επιστήµη και πράξη. Η επίδραση όλων αυτών των τεχνολογιών στην υγεία στο προσεχές µέλλον 
αναµένεται να µεγιστοποιήσει τη σχέση κόστους - ωφέλειας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας σε 
παγκόσµιο επίπεδο διαµέσου µιας ολιστικής, κλινικό-γενοµικής, προληπτικής αλλά και ‘προβλεπτικής’, 
εξατοµικευµένης ιατρικής περίθαλψης. 

 
Έτσι µπορούµε να δώσουµε τον ορισµό του όρου βιοϊατρική πληροφορική . Βιοϊατρική 

πληροφορική καλoυµε το επιστηµονικό πεδίο της πληροφορικής που εστιάζει στην ανάπτυξη 
µεθοδολογιών, υπολογιστικών εργαλείων, συστηµάτων και υπηρεσιών που θα καταστήσουν αυτήν την 
παραγωγή, διαχείριση, διακίνηση και αξιοποίηση της ιατρικής και βιοϊατρικής πληροφορίας 
αποτελεσµατική , µε τρόπο που να διασφαλίζει την εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των 
διακινούµενων πληροφοριών . Η επιστηµονική περιοχή της βιοϊατρικής πληροφορικής περικλείει 
αρκετές άλλες υποπεριοχές. Για να γίνουν πιο εύκολα κατανοητά τα όρια και οι διαφορές µεταξύ των 
περιοχών αυτών, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι περιοχές αυτές αντιστοιχούν σε διαφορετικό είδος, όγκο, 
και πολυπλοκότητα δεδοµένων και στην ανάπτυξη σχετικών µε την υποπεριοχή πληροφοριακών 
συστηµάτων διαχείρισης πληροφορίας καθώς και τεχνικών ανάλυσης της και µεθοδολογικών 
προσεγγίσεων σχεδιασµού συστηµάτων στήριξης αποφάσεων. Έτσι µπορούµε να πούµε ότι ο τοµέας της 
βιοϊατρικής πληροφορικής µπορεί να χωριστεί σε  τέσσερις  βασικούς τοµείς , τον τοµέα της 
βιοπληροφορικής (Bioinformatics)  , τον τοµέα της ιατρικής απεικόνισης (Medical Imaging )  ,  τον 
τοµέα της Ιατρικής Πληροφορικής ( Medical Informatics )  , τον τοµέα Πληροφορικής της ∆ηµόσιας 
Υγείας  (Public Health Informatics ) .  
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Εικόνα 1 : Οι τοµείς της βιοϊατρικής πληροφορικής . 

 
Μπορούµε να αναλύσουµε την κάθε µια από τις υπό - περιοχές της βιοιατρικής πληροφορικής 

ξεχωριστά  , έτσι ο επιστηµονικός τοµέας : 
 

 της βιοπληροφορικής, αφορά την διαχείριση και ανάλυση δεδοµένων που σχετίζονται µε το 
µοριακό ή κυτταρικό επίπεδο και τις σχετικές διαδικασίες ( molecular and cellular processes), 

 
 της ιατρικής απεικόνισης , ασχολείται µε τη διαχείριση και επεξεργασία δεδοµένων που 

σχετίζονται µε τα ανθρώπινα όργανα ή ιστούς (tissues and organs), κυρίως µέσω 
απεικονιστικών µεθόδων αλλά και ανακατασκευή τρισδιάστατων µοντέλων βιολογικών 
διαδικασιών ή οργάνων βασιζόµενοι σε δυσδιάστατη πληροφορία (εικόνες). 

 

 της ιατρικής πληροφορικής , ασχολείται µε τη διαχείριση και ανάλυση των δεδοµένων για τον 
άνθρωπο στο σύνολο του (συµπεριλαµβάνοντας και τις ασθένειες), τα οποία είναι διαχρονικά .  

 
 της πληροφορικής δηµόσιας υγείας , εστιάζει στη διαχείριση, επεξεργασία και εξαγωγή 

γνώσης από δεδοµένα που σχετίζονται µε ολόκληρους πληθυσµούς.  
 
 

Είναι φανερό ότι υπάρχουν επιστηµονικές προσεγγίσεις και τεχνικές που είναι κοινές σε όλους 
αυτούς τους τοµείς, όπως επίσης είναι φανερό ότι  λόγω της ιδιοµορφίας, και του βαθµού 
πολυπλοκότητας των δεδοµένων κάθε µία από τις υπό-περιοχές αυτές έχει τις δικές της ιδιαίτερες 
απαιτήσεις σε µεθόδους, τεχνικές και εργαλεία, παραµένουν όµως τµήµα ενός γενικότερου γνωστικού 
πεδίου το οποίο χαρακτηρίζεται από εγγενή διεπιστηµονικότητα. Ειδικότερα, ο όρος ηλεκτρονική υγεία 
αποτελεί εξέλιξη του όρου τηλεϊατρική και τηλεφροντίδα (telecare). Η ηλεκτρονική υγεία αποτελεί ένα 
αναδυόµενο πεδίο στην τοµή των επιστηµονικών πεδίων της ιατρικής πληροφορικής, της δηµόσιας 
υγείας και της επιχειρησιακής έρευνας, αναφερόµενο στην παροχή υπηρεσιών υγείας ή υπηρεσιών 
φροντίδας και στην παροχή πληροφορίας µέσω του διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών επικοινωνίας. 
Εξειδίκευση του όρου αποτελεί το mobile eHealth ή mHealth, που αναφέρεται στη χρήση των κινητών 
τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πολυµέσων, για την ανάπτυξη υπηρεσιών που στόχο έχουν την 
παροχή ασθενοκεντρικών και προσωποποιηµένων υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και φροντίδας.  

 
Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας σχηµατοποιούν και επαναπροσδιορίζουν την αγορά της 

υγειονοµικής περίθαλψης, δίνοντας τη δυνατότητα για την ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογικών λύσεων 
και υπηρεσιών. Με αυτήν την έννοια, η ακαδηµαϊκή εξειδίκευση σε θέµατα «ανάπτυξης υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής υγείας», αναπόφευκτα πρέπει να εισαγάγει και τις έννοιες της καινοτοµίας και των 
αναγκαίων µεθοδολογιών για την αποτίµηση της επίδρασής της στην κοινωνία.  
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2.1.2. Τα βασικότερα προβλήµατα που καλείται να λύσει η Τ.Π.Ε. στην υγεία 

 

Όπως είπαµε και προηγουµένως η βιοϊατρική πληροφορική είναι άµεσα συνυφασµένη µε την 
ανάπτυξη και την βελτίωση της ιατρικής επιστήµης . Μερικές από τις βασικότερες προκλήσεις  που 
καλείται να λύσει η βιοϊατρική πληροφορική είναι , η ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα ιατρικών 
πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών, η µοντελοποίηση και προσοµοίωση ασθενειών ή 
βιολογικών διαδικασιών και τέλος η δηµιουργία έµπειρων συστηµάτων και συστηµάτων στήριξης 
ιατρικών αποφάσεων . Τα προβλήµατα αυτά τα αναλύουµε µε λίγα λόγια παρακάτω :  

 

Ολοκλήρωση και ∆ιαλειτουργικότητα ιατρικών πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών.  

 

 Η ανάλυση  και η ολοκλήρωση  πολυεπίπεδων και ετερογενών δεδοµένων παραµένει µία από τις 
µεγαλύτερες προκλήσεις που προέρχονται, για παράδειγµα, από πειράµατα γονιδιωµατικής ή 
πρωτεϊνικής ανάλυσης, καθώς και από την κλινική πράξη ή έρευνα ,προκειµένου να ανακαλυφθούν 
συσχετίσεις µεταξύ των κλινικών δεδοµένων και των γενετικών χαρακτηριστικών του άτοµου. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, σηµαντικά τεχνολογικά προβλήµατα πρέπει να αντιµετωπιστούν µέσω της ανάπτυξης 
και εφαρµογής προτύπων µε τα οποία θα καθορίζεται ο τρόπος συνεργασίας  και συνύπαρξης του 
παρελθόντοςκαι του παρόντος µε το µέλλον. Τµήµα των προβληµάτων, σε αυτό το πεδίο δράσης, είναι 
το θέµα των εννοιολογικών προτύπων. Η ιατρική γλώσσα χρησιµοποιεί ένα εξαιρετικά πλούσιο και 
δύσκολο λεξιλόγιο. Οι ιατρικοί όροι είναι συχνά ασαφείς και σπανίως αυστηρά προσδιορισµένοι. Η ίδια 
νόσος µπορεί να είναι γνωστή µε διάφορα ονόµατα, που θεωρούνται συνώνυµα. Αντίστροφα, ένας 
ιατρικός όρος µπορεί να έχει διάφορες ερµηνείες, ανάλογα µε τον οµιλούντα και τα συµφραζόµενα. Η 
πρόκληση για την επίτευξη των παραπάνω είναι η δηµ ιουργία και χρήση συστηµάτων ταξινόµησης και 
κωδικοποίησης της ιατρικής πληροφορίας. 

 

 

Μοντελοποίηση και προσοµοίωση της νόσου ή βιολογικών διαδικασιών. 

 

Η µελέτη βιολογικών συστηµάτων µε µαθηµατικές µεθόδους απαιτεί πλήρη γνώση του 
υπάρχοντος ή του προτεινόµενου συστήµατος, καθώς και  δυνατότητα αναπαράστασης του συστήµατος 
µε την βοήθεια µαθηµατικών  µοντέλων. Σε πολύπλοκα συστήµατα είναι δύσκολο  να εφαρµοστουν τα 
παραπάνω για αυτό  αναπτύχθηκαν άλλες µεθοδολογίες µελέτης και ανάλυσης , οι οποίες αν και δεν 
είναι τόσο ακριβείς όσο οι µαθηµατικές µέθοδοι, προσφέρουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Μία από αυτές 
τις µεθόδους είναι η προσοµοίωση, η οποία λόγω της επιστήµης υπολογιστών και τη δυνατότητα για 
εκτέλεση µεγάλων υπολογισµών σε αποδεκτά χρονικά όρια γνώρισε µεγάλη εξέλιξη . Η προσοµοίωση 
αποτελεί µία πειραµατική µέθοδο που έχει ως σκοπό τη βελτιστοποίηση συστηµάτων, την ανάλυση της 
ευαισθησίας τους και τη µελέτη της λειτουργίας τους. Ως πειραµατική µέθοδος , εξαρτάται πολύ από την 
πιστότητα του µοντέλου του συστήµατος που χρησιµοποιείται, καθώς και από την επιλογή εκείνων των 
παραµέτρων που απαιτούνται για την εξαγωγή αξιόπιστων και χρήσιµων συµπερασµάτων. Σήµερα, η 
όλο και µεγαλύτερη κατανόηση βασικών βιολογικών διαδικασίων αποτέλεσµα των εξελίξεων στη 
µοριακή βιολογία και των σχετικών επιστηµών µας δίνει τη δυνατότητα να επιχειρήσουµε την ανάπτυξη 
πολύπλοκων µοντέλων για την εµφάνιση και την εξέλιξη της νόσου, ή ακόµη µοντέλα προσοµοίωσης 
της συµπεριφοράς συγκεκριµένων οργάνων του ατόµου σε φαρµακευτική ή άλλου είδους θεραπεία. Η 
χρήση τέτοιων καινοτόµων τεχνολογιών στο µελλοντικό νοσοκοµείο θα επιτρέψει την επιλογή της 
βέλτιστης θεραπείας για τον κάθε ασθενή.  

Η ικανότητά µας να χειριζόµαστε πολύ µεγάλης κλίµακας δεδοµένα που αφορούν ολόκληρους 
πληθυσµούς µε στόχο την κατασκευή µοντέλων πρόβλεψης ασθενειών, είναι ίσως το πιο κρίσιµο βήµα 
που πρέπει να επιτευχθεί στη βιοϊατρική και αν η ύπαρξη µεγάλης κλίµακας δεδοµένων και των 
αποτελεσµάτων που προέρχονται από την ανάλυση τους ,θα επειρεάσει  συστηµατικά τη βιολογική 
έρευνα και την κλινική πράξη. 
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Έµπειρα συστήµατα και συστήµατα στήριξης ιατρικών αποφάσεων 

 

Οι µελέτες που έχουν γίνει και αφορούν τη λήψη ιατρικών αποφάσεων έχουν επισηµάνει ότι οι 
στρατηγικές για τη συλλογή και την ερµηνεία των δεδηγµένων, επικεντρώνονται σε µια επαναληπτική 
διαδικασία, γνωστή ως υποθετικό-συµπερασµατική προσέγγιση (hypothetico – deductive approach). 
Είναι φανερό ότι η βελτίωση των επιδόσεων της  διαγνωστικής αυτής διαδικασίας απαιτεί εκτός από το 
υψηλό επίπεδο αντίληψης του ιατρού (που σχετίζεται µε την εκπαίδευσή του και τη δυνατότητα 
συνδυασµού πληροφοριών) και την πρόσβαση σε ένα µεγάλο όγκο δεδοµένων. Όµως ο εντοπισµός, η 
ερµηνεία και η εφαρµογή των αποτελεσµάτων  που προήλθαν από χιλιάδες κλινικές δοκιµές και µελέτες 
όπως αυτές έχουν δηµοσιευτεί , είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα µε αποτέλεσµα η αναποτελεσµατική 
µεταφορά της υπάρχουσας γνώσης από την κλινική έρευνα στην κλινική πράξη. Υπάρχει  µεγάλη 
διαφορά  µεταξύ του ποια είναι η υπάρχουσα γνώση και ποιο το επίπεδο φροντίδας που λαµβάνει ο 
ασθενής. Αυτά τα προβλήµατα έρχονται να αντιµετωπίσουν τα έµπειρα συστήµατα και κυρίως τα 
συστήµατα στήριξης ιατρικών αποφάσεων.  

Γενικότερα, η περιοχή της µάθησης εξακολουθεί να έχει κεντρική θέση στην ευρύτερη περιοχή 
της βιοϊατρικής πληροφορικής. Μεγάλο ενδιαφέρον προσελκύει ο νέος τοµέας της ευφυούς ανάλυσης 
δεδοµένων (intelligent data analysis – IDA) ή εξόρυξης δεδοµένων (data mining – DM) µε στόχο την 
ανακάλυψη γνώσης από µεγάλες βάσεις δεδοµένων (knowledge discovery in databases – KDD), που µε 
τη σειρά της στηρίζει τη διαδικασία ανάπτυξης συστηµάτων στήριξης ιατρικών αποφάσεων.   

 

2.2. Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς ( Η.Φ.Α. ) 

2.2.1. Τι ονοµάζουµε ιατρικό φάκελο ασθενούς 

 
Με τον  όρο «ιατρικός φάκελος ασθενούς» όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι είναι ένας φάκελος που το 

περιεχόµενο του αφορά έγγραφα σχετικά µε την κατάσταση της υγείας ενός ασθενή , όπως: 
παραπεµπτικά εξετάσεων, αποτελέσµατα εξετάσεων, καταγραφή στοιχείων νοσηλείας, ακτινογραφίες, 
καρδιογραφήµατα, κ.α.  Κάπου εδώ όµως αρχίζουν οι  προβληµατισµοί. 
 
Ανήκουν στο περιεχόµενο του ιατρικού φακέλου; 

• πληροφορίες που αφορούν το ασφαλιστικό προφίλ του ασθενή. 

• πληροφορίες που αφορούν τυχόν πληρωµές ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού από τον 
οικονοµικά υπόχρεο; 

Πόσο αναλυτική πρέπει να είναι η καταγραφή των ιατρικών στοιχείων στον φάκελο; 
Πόσο αναλυτική πρέπει να είναι η καταγραφή των δηµογραφικών στοιχείων ή του τρόπου ζωής του 
ασθενή; 
Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο θα πρέπει να καταγράφονται τα στοιχεία στον 
ιατρικό φάκελο; 

 
Στις παραπάνω ερωτήσεις η διεθνής κοινότητα που ασχολείται µε το θέµα, δεν έχει δώσει ξεκάθαρη και 
καθολικά αποδεκτή απάντηση. 
 

Ποιο είναι λοιπόν το πρόβληµα που καλείται να λύσει η χρήση του ιατρικού φακέλου; Η 
απάντηση στην ερώτηση αυτή, πιθανόν να οδηγήσει στον ορισµό του περιεχοµένου του. 
Παραδοσιακά ο ιατρικός φάκελος εξυπηρετεί τους παρακάτω σκοπούς [Guide to Medical Informatics, 
The Internet and Telemedicine by ENRICO COIERA, 1997]: 
 

• Κατά την περίοδο αντιµετώπισης ενός προβλήµατος, ο ιατρικός φάκελος αποτελεί το σηµείο 
αναφοράς στο οποίο ανατρέχει κάποιος για να έχει µια εικόνα της κατάστασης του ασθενή.  
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• Αποτελεί ένα µέσο επικοινωνίας ανάµεσα στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που 
ασχολείται µε τον συγκεκριµένο ασθενή. Οδηγίες θεραπείας, διαγνώσεις,παραπεµπτικά µε 
ειδικές οδηγίες, καταγραφή πορείας νόσου κ.λπ., δροµολογούνται στους διαφόρους 
εµπλεκόµενους, που δεν έχουν τη δυνατότητα της µεταξύ τους άµεσης επικοινωνίας, µέσω του 
ιατρικού φακέλου. 

 

• Επιπλέον ανεπίσηµα,  ο ιατρικός  φάκελος µπορεί να χρησιµεύει και ως  «χώρος  εργασίας» 
όπου καταγράφονται ιδέες και εντυπώσεις για το πρόβληµα του ασθενή και την πορεία της 
αντιµετώπισης του προβλήµατος 

• Με την ολοκλήρωση ενός επεισοδίου, ο ιατρικός φάκελος είναι το µέρος που φυλάσσονται όλα 
τα κλινικά δεδοµένα για µελλοντική χρήση, είτε αυτή αφορά περαιτέρω θεραπεία του ασθενή, 
είτε αφορά την έρευνα [Handbook of Medical Informatics by J.H. van Bemmel, M.A. Musen, 
1997]: κλινική έρευνα, επιδηµιολογικές µελέτες, εκτίµηση της ποιότητας των προσφερόµενων 
υπηρεσιών και έρευνα αγοράς φαρµάκων. 

 
 

Πλέον των παραπάνω θα µπορούσαµε να προσθέσουµε: 
 

� Ο ιατρικός φάκελος µπορεί να χρησιµεύσει για τον µετέπειτα έλεγχο των διαδικασιών που 
ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας του ασθενή, π.χ. στην περίπτωση υποψίας 
ιατρικού λάθους. 

 
� Μπορεί να χρησιµεύσει ως µέσο διασταύρωσης των οικονοµικών στοιχείων που αφορούν το 

επεισόδιο. Για παράδειγµα, οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, απαιτούν στοιχεία του 
φακέλου ώστε να αποφανθούν για την κάλυψη συγκεκριµένων εξετάσεων, ελέγχοντας την 
αναγκαιότητα πραγµατοποίησης της εξέτασης. 

 
� Για την καλύτερη  διοίκηση και διαχείριση, οι οποίες απαιτούν τη χρήση όσο το δυνατόν 

περισσότερων πληροφοριών που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε αποφάσεις που αφορούν 
τη διαχείριση ενός οργανισµού παροχής ιατρικών υπηρεσιών (π.χ. νοσοκοµείο), αλλά και 
ολόκληρου του συστήµατος υγείας µιας περιοχής ή ενός κράτους.  
 
Εποµένως ο ιατρικός φάκελος θα πρέπει να αποτελείται από όλα εκείνα τα στοιχεία που 

εξυπηρετούν τις προαναφερόµενες ανάγκες. Εξακολουθούν  όµως  ερωτήσεις να  παραµένουν 
αναπάντητες.Η προσέγγιση του ορισµού του προβλήµατος είναι και η προσέγγιση που υιοθετεί και το 
preStandard ENV 13606 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN).  
Αντιγράφουµε: 
 

«Ο Ιατρικός Φάκελος είναι η "αποθήκη" όλων των πληροφοριών που αφορούν στο ιατρικό 

ιστορικό του ασθενούς. Αποτελεί εποµένως τη βάση της διάγνωσης και της θεραπευτικής 

αντιµετώπισης του ασθενούς αλλά και τη βάση επιδηµιολογικών ερευνών. Επιπλέον, παρέχει 

πληροφορίες διοικητικής, οικονοµικής και στατιστικής φύσεως, καθώς και ποιοτικού ελέγχου». 

 
Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό σκιαγραφείται το όραµα του περιεχοµένου του ιατρικού 

φακέλου, χωρίς όµως να µπαίνει σε λεπτοµέρειες. ∆ίνει κατευθυντήριες γραµµές, χωρίς να ορίζει ή  να 
προτείνει λύση.Εποµένως ο  ιατρικός φάκελος ασθενή είναι ένα διεπιστηµονικό αντικείµενο µελέτης που 
εξαρτάται από διάφορους ετερογενείς παράγοντες, όπως: 

 

• η νοµοθεσία 

• τα ήθη και έθιµα των λαών 

• η πολιτική και οικονοµική κατάσταση των κρατών 

• η υλικό-τεχνολογική υποδοµή τους 

• το επίπεδο των εµπλεκοµένων στον χώρο της υγείας. 
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2.2.2. Η Ιστορία του ιατρικού φακέλου ασθενούς 

 
Οι J.H. van Bemmel M . A. Musen στο [Handbook of Medical Informatics by J.H. van Bemmel, 

M.A. Musen, 1997] περιγράφοντας την ιστορία του ιατρικού φακέλου αναφέρονται στις διαφορετικές 
προσεγγίσεις του ιατρικού κόσµου, όπως αυτές διαµορφώνονταν στο πέρασµα του χρόνου. 
Μεταφράζουµε: 

 
«Το ιστορικό του ασθενή αποτελεί έκθεση της υγείας και της νόσου ενός ασθενή από τη στιγµή που 

εκείνος/η αναζητά ιατρική φροντίδα Συνήθως, οι σηµειώσεις στο ιστορικό εµπεριέχουν ευρήµατα, 

παράγοντες, αποτελέσµατα εξετάσεων και πληροφορίες για την περίθαλψη, που σχετίζονται µε την πορεία 

της ασθένειας» . 

 
Τον  5ο  π.Χ. αιώνα, οι ιατρικές εκθέσεις επηρεάσθηκαν έντονα από τον Ιπποκράτη. Με βάση  

αυτό οι  ιατρικές εκθέσεις πρέπει να εξυπηρετούν δύο στόχους: 
 

• να αντικατοπτρίζουν µε ακρίβεια την πορεία της ασθένειας, 

• να υποδεικνύουν τις πιθανές αιτίες της. 
 

 
Εικόνα 2 : Ο Ιπποκράτης εξετάζει ασθενή . 

Με βάση τις ιατρικές γνώσεις της εποχής, τα ιστορικά περιείχαν γεγονότα που προηγούνταν της 
ασθένειας και όχι πραγµατικά αιτιώδεις διασαφηνίσεις . Ο Ιπποκράτης κατέγραφε τις παρατηρήσεις του 
µε καθαρά χρονολογική σειρά . Ένα τέτοιο ιστορικό ονοµάζεται time-oriented medical record . Οι 
περιγραφές, αντικατοπτρίζουν κυρίως την ιστορία, όπως την αναφέρει ο ασθενής και οι συγγενείς του. 
Στην ιατρική του Ιπποκράτη, ήταν πολύ σηµαντικό να υπολογιστεί η προγνωστική αξία των ευρηµάτων. 
Και στην επίτευξη αυτού του στόχου, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι επαρκώς καταγραµµένες 
ιστορίες των ασθενειών. Το σπουδαιότερο έργο των γιατρών και των νοσοκόµων είναι να ανακουφίσουν 
τον πόνο, εντούτοις πρέπει να γνωρίζουν τα όρια τους και να απέχουν από άσκοπες παρεµβάσεις. Το 
όραµα του Ιπποκράτη αποτελεί µέχρι σήµερα το εφαλτήριο για τον όρκο ή υπόσχεση που δίνουν όλοι οι 
γιατροί πριν αρχίσουν να εξασκούν το λειτούργηµα τους . 

 
Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, οι γιατροί στήριζαν τις παρατηρήσεις τους σε ό,τι άκουγαν, 

έπιαναν, έβλεπαν. Το 1816, ο Laennec εφηύρε το στηθοσκόπιο. Αυτό το όργανο συνέβαλε σηµαντικά 
στις διαθέσιµες διαγνωστικές τεχνικές. Όταν περισσότερα διαγνωστικά όργανα, όπως το οφθαλµοσκόπιο 
και το λαρυγγκοσκόπιο, τέθηκαν στη διάθεση των γιατρών, αναπτύχθηκε µια ορολογία προκείµενου να 
εκφραστούν τα καινούρια ευρήµατα αυτών των οργάνων. Η πρόοδος  της νέας τεχνολογίας προκάλεσε 
την επέκταση του εύρους του ιστορικού του ασθενούς, από την ιστορία που διηγείτο ο ίδιος ο ασθενής 
και οι συγγενείς του στα ευρήµατα του γιατρού και του νοσοκόµου. 

 
Λίγο µετά το 1880, ο Αµερικανός χειρουργός William Mayo σχηµάτισε την πρώτη πολυκλινική, 

που έγινε η γνωστή τώρα Κλινική Mayo, στο Ρότσεστερ της Μινεσότα. Στην αρχή, εκεί, κάθε γιατρός 
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κρατούσε ιατρικές σηµειώσεις σε ένα προσωπικό βιβλίο χρεών και υποχρεώσεων. Το βιβλίο περιείχε 
χρονολογική έκθεση όλων των συναντήσεων µε ασθενείς. Κατά συνέπεια, οι σηµειώσεις που σχετίζονταν 
µε έναν µόνο ασθενή µπορεί να απείχαν σελίδες, ανάλογα µε την χρονική απόσταση των επισκέψεων. 
Έτσι, οι σκόρπιες σηµειώσεις έκαναν πολύπλοκη την καλή συνολική θεώρηση όλης της ιστορίας της 
νόσου ενός ασθενή. Επιπλέον, µέρος των πληροφοριών σχετικά µε τον ασθενή µπορεί να βρίσκονταν στα 
βιβλία άλλων γιατρών. Το 1907, η κλινική Mayo υιοθέτησε έναν ξεχωριστό φάκελο για κάθε ασθενή. 
Από αυτήν την καινοτοµία προέκυψε το ασθενοκεντρικό ιατρικό ιστορικό. Όµως,το γεγονός ότι όλες οι 
σηµειώσεις φυλάσσονταν σε έναν µόνο φάκελο, δεν σήµαινε ότι τηρούνταν και τα κριτήρια στα οποία 
έπρεπε να ανταποκρίνεται το περιεχόµενο αυτών των ιστορικών. Το 1920, η διοίκηση της κλινικής Mayo 
συµφώνησε µια ελάχιστη ποσότητα δεδοµένων που όλοι οι γιατροί ήταν υποχρεωµένοι να καταγράφουν. 
Αυτό το σύνολο των δεδοµένων αποτελεί λίγο πολύ τον σκελετό για το σηµερινό ιατρικό ιστορικό. 

 
Παρά την πρωτοβουλία αυτή για την πρώτο - τυποποίηση του ιστορικού των ασθενών, τα 

γραπτά τους περιεχόµενα ήταν συχνά µείγµα παραπόνων, αποτελεσµάτων εξετάσεων, σκέψεων, 
θεραπευτικών πλάνων και ευρηµάτων. Αυτές οι άναρχες σηµειώσεις δεν πρόσφεραν βαθιά γνώση, 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ασθενών που εξετάζονταν για περισσότερες από µια ενοχλήσεις ή ασθένειες. 
Ο Weed άδραξε την ευκαιρία να βελτιώσει την οργάνωση του ιστορικού των ασθενών και στη δεκαετία 
του 1960 εισήγαγε το problem-oriented medical record. Σύµφωνα µε αυτό, σε κάθε ασθενή αποδίδονταν 
ένα ή περισσότερα προβλήµατα . Οι σηµειώσεις καταγράφονταν για κάθε πρόβληµα ξεχωριστά σύµφωνα 
µε τη δοµή SOAP που σχηµατίζεται από το Subjective: υποκειµενικό, Objective: αντικειµενικό, 
Assessment: αξιολόγηση (π.χ. διάγνωση) και Plan: η θεραπεία ή αγωγή. 

 
Εκτός από την περαιτέρω βελτίωση στην πρώτο - τυποποίηση και διάταξη του ιστορικού του 

ασθενή, κύριος στόχος του µοντέλου SOAP είναι να αναπαραστήσει καλύτερα τη γραµµή κρίσης και 
λήψης αποφάσεων του θεράποντα ιατρού . Φαίνεται ξεκάθαρα σε ποιο πρόβληµα αναφέρονται τα 
ευρήµατα και το πλάνο της θεραπείας. Παρότι το problem-oriented ιστορικό του Weed έγινε εύκολα 
αποδεκτό σε επίπεδο ορθολογιστικό, αποδείχτηκε ότι στην πράξη απαιτούσε µεγάλη πειθαρχία 
προκείµενου να επιµείνει κανείς στη µέθοδο. Τα δεδοµένα που σχετίζονται µε περισσότερα από ένα 
προβλήµατα πρέπει να καταγράφονται αρκετές φορές». 

 

2.2.3. Μειονεκτήµατα του Paper-based ιατρικού φακέλου ασθενούς 

 
Για πολλές δεκαετίες , η λύση του paper-based ιατρικού φακέλου χρησιµοποιήθηκε µε σχετική 

επιτυχία. Είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιεί ως βάση το χαρτί µε το οποίο είναι εξοικειωµένοι οι 
περισσότεροι άνθρωποι καθώς και  οι ασχολούµενοι µε τα ιατρικά πράγµατα. Επιπροσθέτως στην 
εξοικείωση του ανθρώπου µε το χαρτί και τη γραφή  µπορούµε να αναφέρουµε την ευκολία µεταφοράς 
του και το αυτόνοµο της µεθόδου (π.χ. δεν χρειάζεται ρεύµα, ή υπολογιστής για να ανακτήσει κανείς το 
περιεχόµενο του φακέλου) . 
 
To χαρτί όµως ως υλικό έχει κάποια σηµαντικά µειονεκτήµατα: 
 

• Μπορεί να καταστραφεί εύκολα, ενώ είναι αρκετά επίπονη η διαδικασία της δηµιουργίας 
αντιγράφων ασφαλείας. 

• Φθείρεται µε τη χρήση ή τον χρόνο, οπότε έχει περιορισµένο χρόνο ζωής. 

• Είναι διαθέσιµο µόνο σε ένα µέρος την ίδια στιγµή. 
 
Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που εµφανίζονται από τη χρήση ενός paper-based ιατρικού φακέλου 

δεν οφείλονται στο βασικό χρησιµοποιούµενο υλικό αλλά στο τι αυτό συνεπάγεται. Για παράδειγµα, όταν 
ο ιατρός βρίσκεται µπροστά σε µια άδεια κόλλα χαρτί, κυριολεκτικά µπορεί να γράψει οτιδήποτε. Αυτό 
που θα γράψει δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι χρησιµοποιήσιµο από αυτούς που θα το διαβάσουν. Αυτό 
µπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, που ξεκινούν από πιθανόν δυσδιάκριτο γραφικό χαρακτήρα 
και φτάνουν µέχρι την παράλειψη σηµαντικών στοιχείων που πιθανόν δεν απασχολούν τον συγγραφέα 
αλλά αποτελούν καίρια στοιχεία που πρέπει να ξέρει ο αναγνώστης. Με λίγα λόγια, το περιεχόµενο του 
ιατρικού φακέλου εξαρτάται στον µέγιστο βαθµό από την ικανότητα του συγγραφέα του να καταγράψει 
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και να αποδώσει σωστά τα στοιχεία που τον αποτελούν. Βέβαια, αυτό δεν είναι ένα πρόβληµα που 
οφείλεται αποκλειστικά στην προσέγγιση του paper-based ιατρικού φακέλου, αλλά στις διαδικασίες και 
την προσέγγιση που ακολουθούνται στη συµπλήρωση του ιατρικού φακέλου. Πάντως, δεν είναι τυχαίο 
ότι αυτό το φαινόµενο συναντάται σχεδόν αποκλειστικά στην περίπτωση του paper-based ιατρικού 
φακέλου. 

 
Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι, όπως έχουν δείξει διάφορες µελέτες  , οι ιατρικοί φάκελοι είναι 

απροσπέλαστοι σε ποσοστό 30% του χρόνου σε µεγάλους οργανισµούς υγείας , ενώ συνήθως το 
περιεχόµενο τους είναι διασκορπισµένο σε διαφορετικά σηµεία:, γραφεία ιατρών, νοσοκοµεία, 
διαγνωστικά κέντρα, κ.λπ. Ένα άλλο µειονέκτηµα είναι ότι η πληθώρα ιατρικών φακέλων σε έναν 
οργανισµό µπορεί να είναι προβληµατική  όσο αφορά την χρησιµοποίηση τους από τους εργαζόµενους 
σε αυτόν, γιατί το κόστος σε χρόνο και χρήµα για τη σωστή αποθήκευση και ταξινόµηση πιθανόν 
χιλιάδων φακέλων είναι τεράστιο. 

 
Για την προώθηση της ερευνας , στην περίπτωση του paper-based ιατρικού φακέλου δεν µπορούµε 

να µιλάµε για την άµεση χρησιµοποίηση του περιεχοµένου πληθώρας ιατρικών φακέλων , γιατί κάτι 
τέτοιο απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια (ανάγνωση των φακέλων,  καταγραφή στοιχείων , κωδικοποίηση 
προβληµάτων και λύθσεων  κ.λπ.) και το σηµαντικότερο: χρόνο. 

 
Τέλος, έχει αποδειχθεί ότι το κλινικό προσωπικό κατ' εξακολούθηση αποτυγχάνει στην ανεύρεση 

πληροφοριών από ένα paper-based ιατρικό φάκελο κατά τη διάρκεια µιας συνεδρίας µε ασθενή. 
Η πραγµατικότητα πάντως είναι ότι , παρά τα µειονεκτήµατα , υπάρχει τουλάχιστον ένα µέρος 

ιατρών που προτιµούν τον paper - based ιατρικό φάκελο στην καθηµερινή τους κλινική ρουτίνα . 
Η µηχανογράφηση δεδοµένων ιατρικής υφής δεν ξεκίνησε από την ανάγκη αντιµετώπισης των 

προβληµάτων του paper-based ιατρικού φακέλου. Όπως σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις 
µηχανογράφησης, οι πρώτες διαδικασίες που µηχανογραφήθηκαν ήταν αυτές που είχαν να κάνουν µε τα 
οικονοµικά δεδοµένα και την διαχείριση πόρων ενός συστήµατος. Έτσι λοιπόν και στην περίπτωση του 
ιατρικού χώρου, οι πρώτες προσεγγίσεις είχαν να κάνουν µε τη µηχανογράφηση των λογιστηρίων των 
οργανισµών υγείας και κατόπιν µε τη διαχείριση πόρων (κλινών, ραντεβού, κ.λπ.). Οι λόγοι  που η 
µηχανογράφιση των λογιστηρίων προηγήθηκε  ήταν: 

 

• Οι διαδικασίες που αφορούν αυτούς τους χώρους είναι πιο καλά ορισµένες (γενική λογιστική, 
διαδικασίες υποβολών καταστάσεων σε ασφαλιστικούς φορείς, κ.λπ.). 

• Υπήρχε άµεσο όφελος για τους οργανισµούς από άποψη χρόνου (µια και η µηχανογράφηση 
βελτιώνει σηµαντικά το χρόνο ολοκλήρωσης τέτοιων διαδικασιών) και κόστους (µια και η 
µηχανογράφηση µειώνει τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναµικό). 

• Η µηχανογράφηση σχετικά εύκολα εκµηδένιζε την πιθανότητα ανθρώπινου (λογιστικού) 
λάθους. 

• Το προσωπικό που θα χρειαζόταν να εκπαιδευτεί σε νέες τεχνολογίες ήταν σηµαντικά λιγώτερα  
(απ' το αντίστοιχο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό) και κατά γενική  οµολογία πιο  
εξοικειωµένο µε τέτοιου είδους µηχανές (PCs, τερµατικούς σταθµούς). 

• Τέλος, οι επενδύσεις που χρειάζονταν να γίνουν από τους οργανισµούς για την εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών, ήταν καθοριστικά µικρότερες τόσο σε λογισµικό όσο και σε υλικό ή εκπαιδεύσεις 
προσωπικού. 

 
Σε αντίθεση, τοµείς όπως ο ιατρικός φάκελος, εµφανίζουν αρκετές δυσκολίες στη µηχανογράφηση 

τους γιατι: 
 

• ∆εν υπάρχουν καλά ορισµένες διαδικασίες. ∆εν υπάρχει πρωτόκολλο περιγραφής των στοιχείων 
που πρέπει να καταγράφονται κατά την εξέταση ενός ασθενούς, µια και αυτό εξαρτάται πολύ 
από την πείρα του ιατρού, το ιατρικό πρόβληµα του ασθενή, την ειδικότητα του ιατρού, κ.λπ. 

• Για τους οργανισµούς δεν υπήρχε άµεσο όφελος, εκτός ίσως από την υποψία ότι θα βελτιωνόταν 
η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών από τον οργανισµό και αυτό, µάλιστα, σε 
µακροπρόθεσµο ορίζοντα [Evaluation of automated information systems  in health care: an 
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approach to classifying evaluative studies, Computer Methods and programs in Biomedicine, 
R.P. van der Loo, E.M. van Gennip, A.R. Bakker, A. Hasman, F.F. Rutten, 1995]. 

• Η εφαρµογή µηχανογράφησης δεν θα µπορούσε να εξαλείψει την πιθανότητα ανθρώπινου 
λάθους, π.χ. στην περίπτωση µιας διάγνωσης. 

• Συνήθως οι απόπειρες µηχανογράφησης προς αυτή την κατεύθυνση, απαιτούσαν την καταγραφή 
µεγάλου όγκου πληροφοριών από το ιατρικό προσωπικό µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των καθηκόντων τους και  κατά συνέπεια, την «εκ των έσω» 
απόρριψη τέτοιων συστηµάτων που αντιµετώπιζαν έτσι κι αλλιώς αυτή τους την υποχρέωση ως 
πάρεργο. 

• Το ιατρικό προσωπικό συνήθως αντιµετώπιζε µε δέος και φόβο την τεχνολογία. 
 

Τα παραπάνω στοιχεία οδήγησαν στη σηµερινή πραγµατικότητα όπου πολύ λίγοι φορείς υγείας 
µπορούν να υποστηρίξουν ότι διαθέτουν ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή. Σχεδόν σε όλους, υπάρχουν 
πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία όµως σε πολύ µικρό βαθµό αφορούν κλινικά στοιχεία για τους 
ασθενείς. Μπορούµε να πούµε ότι είναι διαχειριστικο-κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα. Περιφερειακά 
σε αυτή την προσέγγιση, υπάρχουν τµήµατα ιατρικής πληροφορίας που καταγράφονται ηλεκτρονικά ή , 
ακόµα συχνότερα, παράγονται µε τη βοήθεια µηχανογραφικών λύσεων, όπως για παράδειγµα τα 
εργαστήρια ενός νοσοκοµείου. Σπάνια όµως τέτοιου είδους πληροφορίες συνθέτουν µια συνολική εικόνα 
για τον ασθενή, µια και αποτελούν ένα µικρό συνήθως µέρος της. Είναι χαρακτηριστικό ότι µια από τις 
πιο επιτυχηµένες εφαρµογές ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή [The impact of the HELP computer system 
on the LDS Hospital paper medical record, G.J. Kuperman, R.M. Gardner], κατάφερε να καταστήσει 
ηλεκτρονικά διαθέσιµα τα ιατρικά στοιχεία των ασθενών σε ποσοστό 25% επί του συνόλου, µόνο. Τα 
υπόλοιπα στοιχεία εξακολουθούσαν να είναι µε τη µορφή εγγράφων. Εξάλλου, τις περισσότερες φορές η 
πληροφορία είναι διασκορπισµένη όχι µόνο σε διαφορετικούς οργανισµούς υγείας, αλλά ακόµα και στον 
ίδιο τον οργανισµό που συνήθως χρησιµοποιεί διαφορετικά πληροφοριακά συστήµατα. 

 

2.2.4. Τι ονοµάζουµε ηλεκτρονικό φάκελο Ασθενούς ( Η.Φ.Α. ) 

 
Όπως αναφέραµε και παραπάνω δεν υπάρχει ευρύτερη συναίνεση για το πώς ορίζεται η έννοια 

του ιατρικού φακέλου, για µια κοινή για όλους ονοµασία, καθώς και για το περιεχόµενο του. Υπάρχει 
ένας ακαδηµαϊκός ορισµός από το Institute of Medicine (IOM - ΗΠΑ), που ονοµάζει τον ηλεκτρονικό 
ιατρικό φάκελο CPR (Computer-based Patient Record) και αντικατοπτρίζει, κυρίως, το όραµα για τη 
διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας και όχι την εφικτή υλοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος. 
Παραθέτουµε ένα απόσπασµα από την έκθεση του ΙοΜ µε θέµα «The Computer-based Patient Record: 
An Essential Technology for Health Care»: 

 
«A computer-based patient record (CPR) is an electronic patient record that resides in 

a system specifically designed to support users by providing accessibility to complete and accurate data, 

alerts, reminders, clinical decision support systems, links to medical knowledge, and other aids.Future 

patient records should support patient care and improve its quality, enhance productivity and reduce 

administrative costs, support clinical and health services research,accommodate future developments, 

and ensure patient data confidentiality». 
 

Στην Ευρώπη επικρατεί κυρίως ο όρος Electronic Health(Care) Record, ενώ τα τελευταία χρόνια 
ακούγεται όλο και περισσότερο ο όρος Citizen Health Record (CHR). 
Σχετικά µε το τελευταίο µπορούµε να κάνουµε δυο παρατηρήσεις: 
 

� Ο όρος Patient (ασθενής) αντικαταστάθηκε από το Citizen (πολίτης). Η αλλαγή αυτή δεν είναι 
µια απλή αντικατάσταση λέξης , είναι περισσότερο . ∆ίνει το στίγµα της νέας πολιτικής που 
πρέπει να ακολουθηθεί στον ευρύτερο χώρο της υγείας:που η πρόληψη θα πρέπει να είναι η 
βάση κάθε σύγχρονου συστήµατος υγείας. Επιπλέον, το συνεχώς ζητούµενο είναι η ποιότητα 
των παρεχοµένων υπηρεσιών . Ο πολίτης από ασθενής γίνεται καταναλωτής υπηρεσιών υγείας 
και συνεπώς είναι πιο απαιτητικός. Τέλος, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε την αλλαγή που 
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επιφέρει η νέα αυτή θεώρηση του ιατρικού φακέλου στο περιεχόµενο του: Θα πρέπει να 
περιλαµβάνει στοιχεία που πιθανόν πριν, λόγω της problem-oriented προσέγγισης, δεν είχαν 
θέση στον ιατρικό φάκελο όπως για παράδειγµα, εµβόλια, προγραµµατισµός ραντεβού, κ.λπ. 

 
� Ο όρος Electronic εξαλείφθηκε. Αυτό βέβαια δεν υπονοεί την οπισθοχώρηση στην απόφαση 

µηχανογράφησης του ιατρικού φακέλου. Το αντίθετο µάλιστα: σήµερα είναι αδιανόητο να 
αναφερόµαστε σε ιατρικό φάκελο και να µην υπονοούµε την ηλεκτρονική του µορφή. 

 
Σήµερα υπάρχουν δύο είδη βασικά είδη ιατρικών φακέλων ασθενους ο ιατρικος φάκελος PΗR από 

τα αρχικά των λέξεων Personal Health Record καθώς και οι ιατρικοι φάκελοι EMR από τα αρχικά των 
λέξεων Electronic Medical Record . Καµιά φορά γίνεται σύγχυση µεταξύ των όρων αυτών και θεωρούµε 
ότι σηµαίνουν το ίδιο πράγµα , οι ρόλοι τους όµως είναι διακριτοί . Παρακάτω εξηγούµε την διαφορά .  
 

Η πρώτη κατηγορία ιατρικών φακέλων , δηλαδή οι PHR απευθύνονται στον ασθενή 
συγκεντρώνοντας ιατρικές πληροφορίες από τον ίδιο και άλλα εξωτερικά συστήµατα . Οι ιατρικοι αυτοι 
φάκελοι είναι αυτοδιαχειριζόµενοι από τους ίδιους τους ασθενείς και βρίσκονται είτε σε κάποιον 
αποµακρυσµένο Server στον οποίο έχει πρόσβαση µέσω Internet o ασθένης , είτε σε κάποιον τοπικό 
υπολογιστή του ασθενή ή ακόµα και σε κάποιο φορητό µέσο αποθήκευσης .  
 

Η δεύτερη κατηγορία ιατρικών φακέλων , δηλαδή οι EMR απευθύνονται και πάλι στην φροντίδα του 
ασθενούς αλλά την συντήρηση και πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο αναλαµβάνουν άλλες υπηρεσίες 
υγείας. Τέτοιοι ιατρικοί φάκελοι υπάρχουν σε νοσοκοµεία , ιδιωτικά ιατρεία , κρατικές υπηρεσίες και 
αλλού .   
 

Οι δυο αυτές κατηγορίες είναι δυνατόν να συνεργαστούν σε ορισµένες περιπτώσεις ανταλάσωντας 
πληροφορίες µετά την εξουσιοδότηση των διαχειριστών τους . Αυτό µπορεί να οδηγήσει στην βελτίωση 
και ανάπτυξη καλύτερων υπηρεσιών υγείας πρός τους ασθενείς και να µειώσει τα κόστη υγείας . 
 

Η χώρα µας υιοθετεί τον όρο Citizen Health Record (Φάκελος Υγείας του Πολίτη, Φ.Υ.Π.) µιας  και 
είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός και κυρίως είναι αυτός που υποδηλώνει πληρέστερα το σύγχρονο όραµα 
του παγκόσµιου πολίτη ως προς τις απαιτούµενες υπηρεσίες υγείας. 
 

Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ο Φάκελος Υγείας του Πολίτη θα πρέπει να είναι  η κάλυψη 
της καταγραφής και συντήρησης του περιεχοµένου του ιατρικού φακέλου και επιπλέον η αντιµετώπιση 
επιτυχώς όλων των προβληµάτων που προκύπτουν από την ηλεκτρονική φύση του, όπως: 

 
� Ασφάλεια: Πρέπει να διασφαλίζονται τα προσωπικά  δεδοµένα, να πραγµατοποιείται πιστή 

καταγραφή των κλινικών ενεργειών και των ενεργειών του χρήστη, ταυτοποίηση του χρήστη και 
έλεγχος πρόσβασης. 

 
� ∆ιασυνδεσιµότητα: Είναι  αναγκαία η δυνατότητα διανοµής και ανταλλαγής δεδοµένων    σε 

σηµασιολογικό επίπεδο. Αυτό επιτρέπεi όχι µόνο την αναγνωσιµότητα των δεδοµένων από 
ανθρώπους αλλά και την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία των δεδοµένων από άλλα συστήµατα .  

 
� Ευρύτητα-περιεκτικότητα: Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης µιας ευρείας γκάµας 

πρακτικών στο χώρο της ιατρικής φροντίδας, υποστήριξης πολλών τύπων δεδοµένων, 
υποστήριξης εισαγωγής δεδοµένων σε δοµηµένη µορφή καθώς και σε µορφή ελευθέρου 
κειµένου. 

 
� Μεταφερσιµότητα: Θα   πρέπει   τα   συστήµατα   να   είναι   µεταφέρσιµα   και συνενώσιµα 

µεταξύ ιδρυµάτων, ανεξάρτητα από το υλικό, το λογισµικό και την εθνική γλώσσα που 
χρησιµοποιεί ο καθένας. 

 
� Εξέλιξη: Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης ιατρικού φακέλου για µακρά χρονικά 

διαστήµατα, µέσω της συµβατότητας επεξεργασίας του ιατρικού φακέλου από προηγούµενες 
και επόµενες εκδόσεις συστηµάτων λογισµικού. 
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� Επεκτασιµότητα 

 
� ∆ιαθεσιµότητα 

 
� Ευρεία χρήση προτύπων 

 

2.2.5. Ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς στην Ελλάδα 

 

Η χρήση των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων ασθενών είναι ευρέως διαδεδοµένη τα τελευταία 
χρόνια σε ολόκληρο τον κόσµο αλλά και τελευταία έχουµε περιπτώσεις χρήσης τέτοιων συστηµάτων 
ακόµα και στην Ελλάδα . 

 

Στην Ελλάδα άργησε κατά πολύ η εφαρµογή της Πληροφορικής στο δηµόσιο τοµέα. Στα δηµόσια 
νοσοκοµεία των µεγάλων αστικών κέντρων ξεκίνησε περίπου κατά το τέλος της δεκαετίας του 1980, µε 
την χρήση προσωπικών υπολογιστών σε κάποια τµήµατα κυρίως οικονοµικά. Το τµήµα Πληροφορικής 
δεν είχε θεσµοθετηθεί στους περισσότερους οργανισµούς των νοσοκοµείων, ενώ σε όποιους υπήρχε, είχε 
ελάχιστο εξειδικευµένο προσωπικό.  

 

Κατά την δεκαετία 1990-2000 µέσω της σταδιακής προσαρµογής αναπτύχθηκαν τα τοπικά δίκτυα, 
που επιτρέπουν την διασύνδεση, την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφορίας ανάµεσα σε 
αποµακρυσµένους υπολογιστές, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται οι βάσεις δεδοµένων που ισχυροποιούν 
και αξιοποιούν την παραγόµενη πληροφορία σε περισσότερα τµήµατα, κυρίως διοικητικά και καθόλου 
νοσηλευτικά/ιατρικά. Αρχικά οι βάσεις δεδοµένων χρησίµευαν απλά στην αυτοµατοποίηση µιας 
υπάρχουσας εργασίας, ενώ οι εργαζόµενοι εκπαιδεύονταν στην εισαγωγή δεδοµένων στο νέο σύστηµα, 
χωρίς να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας, αφού οι χρησιµοποιούµενοι αλγόριθµοι θεωρούνταν πολύ 
δύσκολοι. Παράλληλα δεν υπήρχαν ενιαίες βάσεις διαχειριστικών δεδοµένων, µε συνέπεια κάθε 
νοσοκοµείο να επιλέγει εφαρµογές χωρίς σχεδιασµό αποφεύγοντας τον άµεσο ανασχεδιασµό ζητηµάτων 
οργάνωσης, κατευθύνοντας την νοσοκοµειακή διαχείριση σε µια οργανωτική «µαύρη τρύπα», ενώ 
ελάχιστη σηµασία δόθηκε στην συλλογή και ηλεκτρονική καταγραφή των κλινικών δεδοµένων ή στην 
έρευνα για τη δοµή του ιατρικού φακέλου.  

Στα περισσότερα ∆ηµόσια νοσοκοµεία ακόµα και σήµερα οι ιατρικοί φάκελοι εξακολουθούν να είναι 
χειρόγραφοι, ογκώδεις, ασαφείς, δυσανάγνωστοι ενώ πολλές φορές χάνονται, φθείρονται και 
αλλοιώνονται. 

 

 
Εικόνα 3 : Στοίβα από συµβατικούς ιατρικούς φακέλους . 

Η αναζήτηση ιστορικών και κλινικών δεδοµένων είναι πολύ δύσκολη, ενώ η εξαγωγή στατιστικών 
συµπερασµάτων εντελώς πολύπλοκη και την ουσίθα αδύνατη. Ακόµα και στις ελάχιστες περιπτώσεις που 
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υπάρχει ατοµικός ηλεκτρονικός φάκελος, τα περιεχόµενα δεδοµένα δεν µπορούν να επικοινωνήσουν 
ακόµα και µε το εσωτερικό δίκτυο του ιδίου νοσοκοµείου, µε κυριότερη αιτία το ότι ο ηλεκτρονικός 
φάκελος και το πληροφοριακό διαχειριστικό σύστηµα δεν έχουν ούτε την κατάλληλη διασύνδεση . 

 

Η  κλινική πληροφορία για  τους εξωτερικούς ασθενείς καταγράφεται χειρόγραφα από τους 
εφηµερεύοντες γιατρούς σε πράσινες καρτέλες, και όταν ο ασθενής επαναεπισκεφθεί το νοσοκοµείο 
αποκτά νέα κάρτα είτε γιατί η προηγούµενη χάθηκε σε κάποια ράφια, είτε γιατί καταχωρήθηκε µε 
διαφορετικό όνοµα αποκτώντας άλλο αριθµό µητρώου. Ακόµα κι αν ο ασθενής έχει καταχωρηθεί στο 
∆ιαχειριστικό Πληροφοριακό σύστηµα αποκτώντας αυτόµατα έναν µοναδικό Αριθµό Μητρώου από το 
Γραφείο Κίνησης ή τη Γραµµατεία Εξωτερικών ιατρείων, οι γιατροί συνεχίζουν να αναζητούν την 
χειρόγραφη καρτέλα για να καταγράψουν τη διάγνωση και το θεραπευτικό σχήµα, αρνούµενοι την 
καταγραφή όχι µόνο στο τερµατικό τους, αλλά ακόµα και στο εκτυπωµένο έντυπο νοσηλείας. Απλές 
προγραµµατισµένες επεµβάσεις ενώ είναι ήδη καταχωρηµένες στο ∆ιαχειριστικό Πληροφοριακό 
σύστηµα και απαιτούν την χωρίς πολυπλοκότητα χειρισµού ηλεκτρονική επιβεβαίωση από το αντίστοιχο 
ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό, εξακολουθούν να καταγράφονται στις πράσινες καρτέλες χωρίς να 
ενηµερώνεται το ηλεκτρονικό πληροφορικό σύστηµα. 

 

Στην περίπτωση των νοσηλευόµενων ασθενών η διαδικασία συµπλήρωσης του ιατρικού φακέλου 
είναι το ίδιο ασαφής κυρίως ως προς τη διάγνωση και την πορεία της νόσου και λιγότερο ως προς την 
συνταγογραφία, αφού στα περισσότερα νοσοκοµεία εφαρµόζεται το ηλεκτρονικό ατοµικό συνταγολόγιο 
φαρµάκων. Η ασάφεια αυτή είναι  περισσότερο εµφανής στις περιπτώσεις της διάγνωσης στο 
ηλεκτρονικό εξιτήριο, στο οποίο οι διοικητικοί υπάλληλοι αντιγράφοντας στον Η-Υ την χειρόγραφη 
διάγνωση εξόδου, αναγκάζονται να «µαντέψουν» το χειρόγραφο κείµενο ή το κείµενο αυτό είναι πολύ 
γενικό, µη χαρακτηρίζοντας µε ευκρίνεια και αξιοπιστία την διάγνωση. Για παράδειγµα η χειρόγραφη 
διάγνωση «οξεία βρογχίτις» στο νοσοκοµείο Α αποτελεί έναν γενικό χαρακτηρισµό νόσου, ενώ σύµφωνα 
µε τη διεθνή κωδικοποίηση ICD-10 µπορεί να σηµαίνει 10 διαφορετικές µορφές νόσου (π.χ. J20.0 οξεία 
βρογχίτις οφειλόµενη στο µυκόπλασµα της πνευµονίας, J20.1 οξεία βρογχίτις οφειλόµενη στο αιµόφιλο 
της ινφλουέντζας, J20.2 οξεία βρογχίτις οφειλόµενη στο στρεπτόκοκκο κτλ). Η ίδια ασάφεια εµφανίζεται 
και στην εγγραφή χρεώσιµου υλικού, αφού πολλά νοσοκοµεία δεν χρησιµοποιούν την ηλεκτρονική 
ατοµική χρέωση υγειονοµικού υλικού, µε αποτέλεσµα λάθη κατά τον υπολογισµό του κόστους και κακή 
οικονοµική διαχείριση. Μεγάλο επίσης πρόβληµα αποτελεί η ηλεκτρονική καταγραφή χειρουργικών 
επεµβάσεων και η µετεγχειρητική κατάσταση, που µάλλον απαιτούν µορφή ελεύθερου κειµένου, µε 
συνέπεια την αποµόνωση της κλινικής κατάστασης του ασθενή σε κάποιον φθαρµένο ογκώδη φάκελο, 
στοιχείο του αρχείου κάθε νοσοκοµείου .  

 

Μετά από τα παραπάνω  γινεται αντιληπτό ότι οι γενικεύσεις στις διαγνώσεις εισόδου ή εξόδου ενός 
ασθενούς όχι µόνο εµποδίζουν την στοιχειώδη πληροφορία για την κατάσταση υγείας αλλά και δεν 
παρέχουν τη δυνατότητα της αποθήκευσης και διάχυσης αυτής της πληροφορίας. Έτσι ο ανωτέρω 
ασθενής που εισήχθη αργότερα σε ένα νοσοκοµείο Β συνοδευόµενος από τη γενική διάγνωση «οξεία 
βρογχίτις», υπόκειται σε πληθώρα εργαστηριακών εξετάσεων ανίχνευσης πιθανού στρεπτόκοκου ή 
πνευµονίας ή coxsackievirus, µε αποτέλεσµα την αλόγιστη αύξηση των δαπανών. Αξιοσηµείωτο είναι ότι 
ακόµα και αν εισαχθεί στο αρχικό νοσοκοµείο Α, θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ο χειρόγραφος 
φάκελός του, όποτε και πάλι θα επαναληφθούν άσκοπες εξετάσεις, ενώ παράλληλοι µεγαλώνουν οι 
κίνδυνοι για την υγεία του (πχ χορήγηση φαρµάκου στο οποίο παρουσιάζει αλλεργία). Μήπως όµως δεν 
έχει καθοριστεί ο τρόπος και κάτω από ποια πρότυπα πρέπει να καταγράφονται οι ιατρικές αποφάσεις; 

 

2.2.6. Τι ονοµάζουµε ηλεκτρονικό φάκελο εξετάσεων 

 

Με τον όρο « ηλεκτρονικός φάκελος εξετάσεων » συνήθως αναφερόµαστε σε ένα υποσύνολο ενός 
ολοκληρωµένου συστήµατος Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς είται PHR είτε EMR . Το υποσύνολο 
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αυτό αναφέρεται στο τµήµα του συστήµατος που ασχολείται µε την αποθήκευση και προβολή των 
ιατρικών εξετάσεων του ασθενούς . 

 

Τέτοια συστήµατα µπορούν να παρέχονται , 

� είτε από διαγνωστικά κέντρα που προσφέρουν online προβολή των ιατρικών εξετάσεων των 
ασθενών , 

� είτε από online υπηρεσίες φύλαξης ιατρικών εξετάσεων , 

� είτε  από εφαρµογές λογισµικού που τρέχουν στον τοπικό µας υπολογιστή ή σε ένα usb που 
µπορεί κάποιος να αποθηκέυσει το ιστορικό και τα αποτελέσµατα των ιατρικών του εξετάσεων 
και ύστερα να έχει πρόσβαση σε αυτό όποτε επιθυµεί . 

 

Στη διπλωµατική εργασία θα ασχοληθούµε µε τον σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός Web Based 
συστήµατος PHR που ειδικεύεται στην αποθήκευση και προβολή Ιατρικών Εξετάσεων . 

2.3. Τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ( Η.Φ.Α. ) 

 

2.3.1. Πρότυπα και κωδικοποιήσεις 

Οι ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι βασίζονται σε κάποια πρότυπα και κωδικοποιήσεις που ορίζουν τις 
προδιαγραφές ενός ιατρικού φακέλου εξετάσεων . Οι βασικοί και σηµαντικότεροι οργανισµοί που 
συντάσουν και διαχειρίζονται αυτά τα πρότυπα είναι οι παρακάτω  . 
 

� ISO (International Standards Organization) 
� CEN (Committee European Normalization) 
� HL7 (Health Level 7) 

2.3.2. Το πρότυπο CEN/TC 251 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (European Standards Committee - CEN) έχει δηµοσιεύσει ένα 
PreStandard για την αρχιτεκτονική ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου (Electronic HealthCare Record) µε 
την ονοµασία ENV 13606 το οποίο δηµοσιεύετηκε το 2000 . Αυτό το πρότυπο ορίζει γενικές δοµές 
πληροφορίας και χαρακτηριστικά κοινά σε κάθε ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, δηλαδή ένα λογικό 
µοντέλο που θα παράγει µια ακριβή, άκαµπτη και µεγάλη σε διάρκεια αρχιτεκτονική η οποία θα 
παριστάνει τον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο, χωρίς να καθορίζει ακριβώς τι ιατρική πληροφορία θα 
περιέχει ή πως θα υλοποιηθεί.  
 

Στόχος είναι να υποστηρίζει την διαλειτουργικότητα των συστηµάτων καθώς και τις συνιστώσες 
οι οποίες χρειάζονται για να αλληλεπιδρούν οι υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου ως 
 

• ∆ιακριτά συστήµατα 
 

• Να έχει πρόσβαση, να µεταφέρει, να προσθέτει καθώς και να µορφοποιεί διάφορες εισόδους 
νέων ιατρικών φακέλων 

 

• Να κάνει χρήση ηλεκτρονικών µηνυµάτων ή κατανεµηµένων αντικειµένων 
 

• Να διατηρεί το αρχικό κλινικό δεδοµένο που προηγείται απο τον σχεδιαστή του 
 
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η λογική διαλειτουργική αρχιτεκτονική µε βάση το πρωτόκολλο της 
επιτροπης CEN/TC 251 . 
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Εικόνα 4 : Λογική Αρχιτεκτονική κατά CEN/TC 251 . 

Το ENV 13606 ορίζει γενικές δοµές πληροφορίας και χαρακτηριστικά κοινά σε κάθε 
ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο χωρίς να καθορίζει ακριβώς τι ιατρική πληροφορία θα περιέχει ή πως θα 
υλοποιηθεί. 
 

Περιέχει πέντε τµήµατα από το 2005 και αποτελεί πρότυπο σε εικοσιπέντε χώρες. Τα τµήµατα 
είναι τα παρακάτω : 
 

1) Μοντέλο Αναφοράς 
2) Προδιαγραφή Πρωτότυπης Ανταλλαγής 
3) Πρότυπα Αναφοράς και Ονοµατολογία 
4) Χαρακτηριστικά Ασφαλείας 
5) Μοντέλα Ανταλλαγής 

 
Το πρότυπο ENV 13606 ακόµη προσαρµόζεται µε το HL7 CDA (Clinical 

Document Architecture). Το γεγονός αυτό σχηµατίζει µια γέφυρα επικοινωνίας 
ανάµεσα σε Ευρώπη και Η.Π.Α. 
 

Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε ένα σχηµατικό διάγραµµα που δείχνει τη σχέση ανάµεσα στα 
πρότυπα  openEHR, CEN 13606, HL7 CDA. 
 

 
Εικόνα 5 : Σχέση ανάµεσα στα πρότυπα ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου 
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To ENV 13606 είναι το µόνο πρότυπο ειδικά για ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο στον κόσµο που δεν έχει 
υλοποιηθεί σε κάποιο σύστηµα, αποτελεί όµως αναφορά και υπάρχουν προσπάθειες συνεργασίας και 
εναρµονισµού της CEN/TC 251 και άλλων προτύπων, όπως το HL7. 

2.3.3. Η επιτροπή ISO/TC 215 και τι πρότυπα ορίζει 

Ο οργανισµός ISO έχει ιδρύσει την Τεχνική Επιτροπή 215 (TC215) µε στόχο την προτυποποίηση στον 
τοµέα της ιατρικής πληροφορικής (Health Informatics) . Τα πρότυπα που είναι φταιαγµένα σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές που ορίζει η επτροπή ISO/TC 215 αποτελούν την παγκόσµια κορυφή για τον 
Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο , όπως και για άλλα standards που αφορούν στην Ιατρική Πληροφορική.  
 

Κάποιοι οργανισµοί έκαναν χρήση ήδη συγκεκριµένων προτυποποιήσεων διεθνών οργανισµών 
,όπως είναι το ISO. Μερικοί από τους οργανισµούς που το έκαναν αυτό είναι οι DICOM ,IEEE, CEN, 
HL7.  
 

Πιο συγκεκριµένα οι οργανισµοί IEEE, CEN και HL7 έχουν ειδική συµφωνία µε τον ISO που 
εξουσιοδοτούν τις υπάρχουσες προτυποποιήσεις προκειµένου να γίνουν πρότυπα κατά ISO.  
 

Ο οργανισµός ISO/TC 215 αποτελέιται απο έξι οµάδες εργασίας (working groups) που η κάθε 
µια φροντίζει για την βελτίωση των προδιαγραφών συγκεκριµένης περιοχής της ιατρικής πληροφορικής . 
Οι οµάδες αυτές είναι οι παρακάτω:  
 

 WG1: Ιατρικοί φάκελοι και συντονισµός των µοντέλων.  
 

 WG2: Μετάδοση πληροφορίας και επικοινωνία  
 

 WG3: Αναπαράσταση ιατρικών ήχων  
 

 WG4: Ασφάλεια  
 

 WG5: Ιατρικές κάρτες  
 

 WG6: Ηλεκτρονικό φαρµακείο 
 
 

Ειδικότερα, η οµάδα WG1 στοχεύει στην ανάπτυξη προτύπων για τη διαχείριση της ιατρικής 
πληροφορίας και των ιατρικών διαδικασιών. Η επιδίωξη είναι ένα πρότυπο ιατρικού φακέλου, όπου η 
κατάλληλη πληροφορία θα είναι διαθέσιµη όταν και όπου απαιτείται η υποστήριξη αποφάσεων. 

2.3.4. Το πρότυπο HL7 

Ο οργανισµός Health Level Seven Inc. (HL7) ιδρύθηκε  το 1987 στις Η.Π.Α. µε σκοπό την ανάπτυξη 
προτύπων σχετικά µε την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων και την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφορίας 
µεταξύ των διαφορετικών πληροφοριακών συστηµάτων στην υγειονοµική περίθαλψη.  

 
To HL7 (Health Level Seven) είναι σήµερα το πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών µέσω 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων στο χώρο της υγείας που χρησιµοποιείται ευρέως. Τα περισσότερα ευφυή 
διαγνωστικά µηχανήµατα ( ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός ) υποστηρίζουν το HL7 και σχεδόν όλα τα 
ιατρικά πληροφοριακά συστήµατα υψηλού επιπέδου είναι σε θέση να στείλουν και να λάβουν τα 
κατάλληλα HL7 µηνύµατα, χρησιµοποιώντας τους κανόνες ανταλλαγής µηνυµάτων του πρωτοκόλλου 
του HL7.  
To HL7 είναι το πιο καλό πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών µέσω µηνυµάτων. Η έρευνα από την 
ακαδηµαϊκή κοινότητα και την βιοµηχανία και τις εταιρίες συµβούλων οδήγησε σ' αυτό το πρότυπο, την 
κυριότητα του οποίου την κατέχει ο µη κερδοσκοπικός οργανισµός Health Level Seven που 
σχηµατιστηκε το 1987 στις ΗΠΑ και ο οποίος έχει  υποκαταστήµατα σε αρκετές  χώρες της Ευρώπης, 
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στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, στην Αυστραλία ,στη Νέα Ζηλανδία, την Ασία και στη ζώνη του 
Ειρηνικού. Το πρότυπο HL7 έχει αναγνωριστεί από πολλά εθνικά ιδρύµατα προτυποποίησης, όπως ο 
ANSI (USA) και ο DIN (Γερµανία) . 

Στην Ευρώπη  χρησιµοποιείται σχεδόν σε κάθε χώρα ως πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών 
µέσω µηνυµάτων ανάµεσα στα διάφορα υποσυστήµατα.  

Ο οργανισµός HL7 δηµιουργήθηκε προκειµένου να λειτουργεί ως αξιόπιστο µέσο επικοινωνίας 
µεταξύ των ενδιαφεροµένων φορέων στον τοµέα της ιατρικής περίθαλψης, γεγονός που αποτυπώνεται 
στην ποικιλία που παρουσιάζουν τα µέλη του όπως εταιρίες ιατρικής πληροφορικής, ιδιωτικοί και 
δηµόσιοι φορείς υγείας - πρόνοιας, ειδικοί σύµβουλοι, εµπειρογνώµονες, εταιρίες ολοκλήρωσης 
πληροφοριακών συστηµάτων (system integrators), ασφαλιστικοί φορείς, εταιρίες ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισµού, κτλ. 

Αναγνωρίζοντας λοιπόν την ανάγκη υποστήριξης των τοπικών οµάδων που δραστηριοποιούνται 
στην προώθηση των προτύπων, ο HL7 στηρίζει τις προσπάθειες αυτές µε         την δηµιουργία τοπικών 
παραρτηµάτων (HL7 affiliates). 

Μέχρι σήµερα έχουν ήδη ιδρυθεί 23 τέτοια παραρτήµατα (Ηνωµένο Βασίλειο, Καναδάς, 
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότιος Αφρική, Γερµανία, Ολλανδία, Φιλανδία, Ινδία, Ιαπωνία, Αργεντινή, 
Κίνα, Κορέα, Τσεχία, Λιθουανία, Ελβετία, Βραζιλία, Κροατία, Μεξικό, Ιταλία, ∆ανία και Ταϊβάν).  

Τα τοπικά παραρτήµατα είναι ανεξάρτητοι οργανισµοί διεθνούς χαρακτήρα που  
στοχεύουν στην ανάπτυξη, υποστήριξη, αποδοχή και χρήση των προτύπων HL7  
σε παγκόσµια κλίµακα µε την µεταφορά αυτών στην αντίστοιχη γλώσσα του  
παραρτήµατος. 

Στην Ελλάδα ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2003 το παράρτηµα (µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα) του διεθνούς οργανισµού Health Level Seven (HL7) µε την επωνυµία "HL7 Hellas" 
www.hl7.org.gr. Ο ιδρυτικός πυρήνας περιλαµβάνει δεκαπέντε (15) διακεκριµένα ονόµατα φορέων τόσο 
από τον Πανεπιστηµιακό όσο και από τον χώρο των εταιριών Ιατρικής Πληροφορικής και Τεχνολογίας. 
Η συµβολή του προτύπου HL7 στην διατηρησιµότητα και διαλειτουργικότητα των πληροφορικών 
συστηµάτων υγείας είναι τεράστια. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν πολλά παραδείγµατα, όπως στις ΗΠΑ 
άλλα και στην Ευρώπη. 

Το "Εθνικό Πρόγραµµα για την πληροφορική στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας της Μ.Βρετανίας" 
έχει συµπεριλάβει το πρότυπο HL7 στην στρατηγική διασύνδεσης και διαλειτουργίας των υπαρχόντων 
συστηµάτων προσδίδοντας του κυρίαρχο ρόλο και µάλιστα δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην επερχόµενη 
(νέα έκδοση 3.0 εξελιγµένη τεχνικά) έκδοση. 

Ανάλογες κινήσεις υπάρχουν σε Εθνικά Συστήµατα Υγείας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών 
(Ολλανδία, Γερµανία & Φιλανδία) άλλα και των ΗΠΑ όπου πλέον ο ρόλος του είναι κυρίαρχος και 
επιβεβληµένος από το κράτος άλλα και την ίδια την αγορά. Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος 
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Προτύπων (CEN) και του HL7 για την ενοποίηση ή "συνοµιλία" 
των προτύπων ηλεκτρονικού φακέλου της TC251 και του HL7. 
 

Το HL7 προτυποποιεί τα πρωτόκολλα και τις δοµές γιατην ανταλλαγή µηνυµάτων ιατρικού 
ενδιαφέροντος στο επίπεδο της εφαρµογής, στο επίπεδο 7 του µοντέλου OSI, δηλαδή είναι ανεξάρτητο 
από συγκεκριµένες πλατφόρµες και τεχνολογίες , βλέπε παρακάτω σχήµα . 

 

 
Εικόνα 6: Τα επίπεδα του προτωκόλου OSΙ στο HL7  
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Όπως είπαµε ποιο πάνω ο οργανισµός HL7 ιδρύθηκε το 1987, ενώ από το 1994 ο ANSI ενέκρινε 
τον HL7 ως Standards Developing Organization (SDO) και όλες οι εγκεκριµένες εκδόσεις του HL7 από 
το 1994 θεωρούνται «αµερικανικά εθνικά πρότυπα». Το πρότυπο έχει µεγάλη διάδοση κυρίως στις ΗΠΑ, 
αλλά και σε άλλες χώρες, και η έκδοση 2.3 (1997) έχει υλοποιηθεί ευρύτατα. 

Οι εκδόσεις HL7 2.x,  παρά την ευρύτερη  αποδοχή και τις πολλές υλοποιήσεις, παρουσιάζουν 
αρκετά µειονεκτήµατα: 

 
� ∆εν υπάρχει ένα λογικό µοντέλο αναφοράς της πληροφορίας που ανταλλάσσεται στα µηνύµατα, 

ούτε τρόπος αναπαράστασης της σχέσης µεταξύ των δεδοµένων. 
 
� Η ειδική σύνταξη που χρησιµοποιεί στα µηνύµατα, καθιστά δύσκολη την εκµάθηση και την 

υλοποίηση του προτύπου. 
 

� Έχει πολλά προαιρετικά χαρακτηριστικά, κάτι που του παρέχει ευελιξία και διευκόλυνε 
αποφασιστικά στη διάδοση του, αλλά ταυτόχρονα καθιστά σχεδόν αδύνατο τον έλεγχο της 
συµµόρφωσης προς το πρότυπο . Έτσι, απαιτείται µεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι 
δυο εφαρµογές, που θα επικοινωνήσουν µεταξύ τους, χρησιµοποιούν τα ίδια χαρακτηριστικά. 

 
Παράδειγµα µηνύµατος 

 
Το σενάριο: 
 

Patient William A. Jones, III was admitted on July 18, 1988 at 11:23 a.m. by doctor Sidney J. 
Lebauer (#004777) for surgery (SUR). He has been assigned to room 2012, bed 01 on nursing 
unit 2000. 
The message was sent from system ADT1 at the MCM site to systemLABADT, also at the 
MCM site, on the same date as the admission took place, but three minutes after the admit. 
 

To µήνυµα: 
 

MSH|^~\&|ADT1|MCM|LABADT|MCM|198808181126|SECURITY|ADT- 
^A01|MSG00001 
|P|2.4|<cr> EVN|A01|198808181123||<cr> 
WILLIAM^A^III|| 19610615|M||C| 1200NELM STREET^^GREENSBORO^NC^27401-
1020|GL|(919)379-1212|(919)271-3434||S|| 
PATID12345001^2^M10^ADT1^AN^A|123456789|987654^NC|<cr> 
NK1|1|JONES^BARBARA^K|WI^WIFE||||NK^NEXT OF KIN<cr> 
PV1|1|I|2000^2012^01||||004777^LEBAUER^SIDNEY^J.|||SUR||||ADM|A0|<cr> 
 
Η έκδοση HL7 Version 3, που βρίσκεται σε εξέλιξη, αντιµετωπίζει τα παραπάνω θέµατα, και 

ειδικότερα: 
 

� Θα είναι το πιο οριστικό πρότυπο HL7, αφήνοντας λίγα περιθώρια για προαιρετικά 
χαρακτηριστικά. 

 
� Χρησιµοποιεί αντικειµενοστραφή µεθοδολογία. 

 
� Ορίζει ένα κατανοητό και κοινό για όλους µοντέλο πληροφορίας (Reference Information  Model  

-   RIM)  που   εκφράζεται  σε  UML  και  είναι  η   σαφής αναπαράσταση   των  σχέσεων 
ανάµεσα στα  δεδοµένα που   ανταλλάσσουν  τα µηνύµατα. 

 
� Παρέχει µεθόδους για τη  χρήση,   µέσα σε  µηνύµατα κωδικών και ιατρικών λεξικών, από 

διάφορες εξωτερικές πηγές. 
 

� Παρέχει έναν αξιόπιστο τρόπο αξιολόγησης της συµµόρφωσης µιας συγκεκριµένης υλοποίησης 
µε το πρότυπο HL7. 
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� Χρησιµοποιεί XML για τη σύνταξη των µηνυµάτων. Κωδικοποίηση XML, δε, έχει ήδη 
χρησιµοποιηθεί στο HL7 από την έκδοση 2.4. 

 
Παράλληλα µε την έκδοση 3, αναπτύσσεται και το Clinical Document Architecture (CDA), 

γνωστό µέχρι πρόσφατα ως Patient Record Architecture (PRA), που παρέχει ένα µοντέλο ανταλλαγής 
ιατρικών εγγράφων και προσεγγίζει την πραγµατοποίηση ενός ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Από τον 
Νοέµβριο του 2000, το CDA έχει εγκριθεί ως πρότυπο του οργανισµού ANSI. Με τη χρήση της γλώσσας 
XML και του λογικού µοντέλου HL7 RIM, η αρχιτεκτονική CDΑ καθιστά τα ιατρικά έγγραφα 
κατανοητά από το ιατρικό προσωπικό, αλλά και άµεσα επεξεργάσιµα από υπολογιστές. Βασική επιδίωξη 
είναι η ανταλλαγή πιστοποιηµένων ιατρικών εγγράφων και η παρουσίαση τους σε XML-aware browsers, 
PDAs, κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές. 
 

2.3.5. Πρότυπα διαχείρισης ιατρικών εικόνων 

Εκτός από τα πρότυπα διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων , υπάρχουν και πιο εξειδικευµένα πρότυπα που 
ορίζουν τις προδιαγραφές για την διαχείριση της ιατρικής εικόνας .  
 

Τα σηµαντικότερα από αυτά που θα περιγράψουµε παρακάτω είναι το πρότυπο DICOM και το 
πρότυπο PACS . 
 

� DICOM (Digital Imaging and Communicatios) 
� PACS (Picture Archiving And Communication System) 

2.3.6. Το πρότυπο DICOM 

 
Το DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) είναι το παγκόσµιο standard για 

την µεταφορά ψηφιακών εικόνων από ένα πλήθος ιατρικών µηχανηµάτων, που διαθέτουν αυτή την 
τεχνολογία, αλλά και µεταξύ υπολογιστών. Το πρότυπο δηµιουργήθηκε από την συνεργασία  την NEMA 
(National Electrical Manufacturers Association) σε συνεργασία µε την ACR (American College of 
Radiology ) και αναπτύχθηκε µε σκοπό την κάλυψη της ανάγκης διασύνδεσης διαφόρων ιατρικών 
απεικονιστικών µηχανηµάτων αρχικά µε σύνδεση ανά δύο συσκευές και στη συνέχεια σε δίκτυο. Είναι 
πατενταρισµένο από την OSI ISO (Open System Interconnection of the International Standards 
Organization) .  το DICOM ενεργοποιεί την ψηφιακή επικοινωνία µεταξύ διαγνωστικών και 
θεραπευτικών µηχανηµάτων από διάφορους κατασκευαστές. Το Dicom βρίσκει εφαρµογή σε δικτυακό 
περιβάλλον αφού χρησιµοποιεί το γνωστό µας πρωτόκολλο TCP/IP. 
 

Το πρότυπο DICOM δοµήθηκε σαν κείµενο µε πολλά τµήµατα (multi-part document) µε βάση 
την οδηγία ISO/IEC Directive 1989 part 3: Drafting and presentation of International Standards. Η 
σχεδίαση του DICOM σε πολλά τµήµατα (parts) εξυπηρετεί την εύκολη επέκταση του προτύπου σε 
καινούργιες απαιτήσεις, σε όλες τις µορφές της ιατρικής απεικόνισης.  
 

Το πρότυπο του DICOM δίνει επίσης ένα µέσο στους χρήστες των µηχανηµάτων ιατρικής 
απεικόνισης να µπορούν να αποφανθούν αν δύο συσκευές που ισχυρίζονται ότι συµµορφώνονται µε το  
πρότυπο µπορούν να ανταλλάξουν µεταξύ τους µια ελάχιστη πληροφορία µε νόηµα.  
Μεταγενέστερες προσθήκες στο DICOM έχουν συµπεριλάβει τη δηµιουργία αρχείων σε µεταφερόµενα 
µέσα (όπως οπτικοί δίσκοι και µαγνητικές ταινίες), και καινούργιες δοµές δεδοµένων όπως π.χ. για την 
αγγειογραφία και το χειρισµό της εκτύπωσης των εικόνων σε φιλµ και χαρτί.  

Το DICOM ψηφίστηκε και εγκρίθηκε το 1992 στο ετήσιο συνέδριο του RSNA (Radiology 
Society of North America) και συγκεκριµένα το part 1 (Introduction and Overview) και το part 8 
(Network Communication  Support for Message Exchange).  
 

Από τότε το πρότυπο DICOM βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και αυτή τη στιγµή βρίσκεται στην 
έκδοση DICOM Version 3.0 µε τις τελευταίες αλλαγές να έχουν γίνει το 1999 και σε συνεργασία πλέον 
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µε τους οργανισµούς τυποποίησης CEN TC251 της Ευρώπης και του JIRA στην Ιαπωνία µε την  
εποπτεία από άλλους οργανισµούς όπως IEEE, HL7 και ANSI.  
 

Ένα απλό µοντέλο κατανεµηµένης διεργασίας µπορεί να εξηγήσει τους µηχανισµούς και την 
ορολογία του προτύπου DICOM. Μια  κατανεµηµένη διεργασία  έχει τουλάχιστον δύο επιµέρους 
διεργασίες που µµοιράζονται πληροφορίες και η κάθε µια στηρίζεται σε δεδοµένα που θα πάρει από την 
άλλη.  
 

Ένας αριθµός κατανεµηµένων διεργασιών που δρουν από κοινού συνήθως ορίζουν µια 
υπηρεσία (service). Στις περισσότερες κατανεµηµένες διεργασίες, οι διαδικασίες που αφορούν την 
εφαρµογή είναι ανεξάρτητες από τις διαδικασίες που αφορούν την επικοινωνία µµεταξύ των διεργασιών.  
 

Πριν από τη κοινή δράση κατανεµηµένων διεργασιών πρέπει να καθοριστούν οι ρόλοι κάθε 
πλευράς. Αρχικά πρέπει να καθοριστεί ο ρόλος του client και ο ρόλος του server. Η πλευρά που 
χρησιµοποιεί τις δυνατότητες της άλλη πλευρά έχει συνήθως το ρόλο του client ενώ η άλλη το ρόλο του 
server.  
 

Οι απαιτήσεις που έχει η µία πλευρά από την άλλη καθορίζουν τη  σχέση (relation)  που τις 
διέπει. Η σχέση καθορίζει κάτω από ποιες συνθήκες θα αρχικοποιηθεί η διεργασία. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις το έναυσµα το δίνει ο client αλλά µµερικές φορές την αρχικοποίηση την κάνει ο server.  
 

Εκτός από τους ρόλους πρέπει να συµφωνηθεί ποιες πληροφορίες (information) θα 
ανταλλαγούν. Σε αυτό το σηµείο µας ενδιαφέρει η  ανταλλαγή πληροφοριών σηµασιολογικά και όχι από 
την άποψη του τρόπου που  παρουσιάζεται και κωδικοποιείται (syntax).  
 

Η πληροφορία καθορίζεται από το περιβάλλον (context) της υπηρεσίας (service) και από την 
διεργασία που υλοποιείται. Κάθε ξεχωριστή διεργασία έχει µια επιλεκτική όψη της πληροφορίας, αλλά 
αυτή η όψη πρέπει να συµβαδίζει µε όλο το περιβάλλον της διεργασίας. 

 

 
Εικόνα 7 : Μοντέλο κατανεµηµένης διεργασίας . 

Η  λειτουργία (operation) καθορίζει την επεξεργασία που θα υποστεί η ανταλλαγµένη 
πληροφορία στην άλλη πλευρά π.χ. αποθήκευση ή επιστροφή κάποιου αποτελέσµατος. Με όλα τα 
προηγούµενα θέµατα ασχολείται το  application domain της κατανεµηµένης διεργασίας. Ο συνδυασµός 
των context,relation, operation και information είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε κατανεµηµένης 
διεργασίας και πρέπει να καθοριστούν πριν πραγµατοποιηθεί κάθε επιτυχηµένη υλοποίηση αυτής της 
διεργασίας.  
 

Ο ακριβής τρόπος ανταλλαγής των δεδοµένων δεν είναι θέµα του application domain αλλά 
υπηρεσιών χαµηλότερων επιπέδων (π.χ. TCP/IP) που κανονίζονται από το exchange domain  της 
διεργασίας. Ο client και o server πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες χαµηλότερων 
επιπέδων.  
 

Οι υπηρεσίες των χαµηλότερων επιπέδων χειρίζονται την ανταλλαγή της πληροφορίας και 
γενικά δεν είναι εµφανείς από το application domain (είτε του client είτε του server).  
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Το µέλος εκείνο που ζητά κάποια υπηρεσία είναι ο  service user  ενώ το άλλο µέλος είναι ο  
service provider. Οι δύο πλευρές µπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική υλοποίηση αλλά αυτό που έχει 
σηµασία είναι να έχουν κοινή γνώση για τον τρόπο ανταλλαγή των δεδοµένων (protocol) και να έχουν το 
ίδιο λογικό interface µµεταξύ του service user και service provider.  
 

Ακόµη πρέπει και οι δύο πλευρές να γνωρίζουν τον τρόπο που η πληροφορία αντιπροσωπεύεται 
σε bits και bytes. O service provider πρέπει να προσδιορίζει το format που η πληροφορία µεταφέρεται 
και να την µετατρέψει στην αναπαράσταση (representation) εκείνη, που είναι κατανοητή από το 
application domain.  
 

Μετά την ανταλλαγή της πληροφορίας οι δύο πλευρές πρέπει να έχουν την ίδια πληροφορία 
ανεξαρτήτως των πόσων µετατροπών αυτή υποβλήθηκε και του τρόπου µεταφοράς της πληροφορίας.  
 

Η  φυσική ανταλλαγή (physical exchange)µµεταξύ των service providers κάθε πλευράς µπορεί 
να γίνει είτε µέσω του δικτύου είτε  µέσω των µέσων (π.χ. οπτικών δίσκων ή µαγνητικών ταινιών). Στην 
παρακάτω εικόνα φαίνονται οι αρχές λειτουργίας DICOM σε ένα δίκτυο. 
 

 
Εικόνα 8 : Αρχές λειτουργίας πρωτοκόλλου DICOM σε δίκτυο 

2.3.7. Το πρότυπο PACS 

Σκοπός του  προτύπου PACS (Picture Archiving and Communication Systems)  είναι  να 
αρχειοθετεί, να διαχειρίζεται, να διανέµει και να αποθηκεύει ιατρικές εικόνες και δεδοµένα, µε τρόπο 
ώστε η πρόσβαση σε αυτά να γίνεται εύκολα .   
 

Η διαδικασία µεταφοράς και επεξεργασίας της εικόνας παίζει σηµαντικό ρόλο στον 
ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο . Το PACS δουλεύει µέσα σε κατάλληλα διαµορφωµένο δίκτυο, από 
εξουσιοδοτηµένα τερµατικά, ώστε η πρόσβαση στα τερµατικά να είναι εφικτή . 

 
Με τη βοήθεια του PACS οι εικόνες µπορούν να προβληθούν σε οθόνες CRT και TFT ή σε flat 

panel. Είναι επίσης δυνατό να καταγραφούν µε video ή laser camera, σε φωτογραφικό φιλµ που µετά τη 
χηµική επεξεργασία µπορεί να προβληθούν σε κατάλληλες οθόνες .  

 
Το σύστηµα προβλέπει την χρήση ειδικών συστηµάτων DAC (Digital to Analog Converter) , σε 

περίπτωση που χρειαστεί η ψηφιακή εικόνα να µετατραπεί σε αναλογική . 
 

2.4. Εµπορικές Εφαρµογές µε ( Η.Φ.Α. ) 

2.4.1. Εµπορικές εφαρµογές στην Ελλάδα 

Τα τελευταία χρόνια αρχίζει να γίνεται χρήση τεχνολογιών ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εξετάσεων  
και στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα γίνεται χρήση από ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα που εφαρµόζουν την 
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χρήση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εξετάσεων για ασθενείς ώστε αυτοί να έχουν άµεση πρόσβαση 
στον ιατρικό φάκελο εξετάσεων τους είτε µέσω ίντερνετ είτε µέσω κάποιας εφαρµογής για το smart 
phone τους .  

 
Άλλοι τοµείς που γίνεται χρήση τεχνολογιών ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εξετάσεων στην 

Ελλάδα είναι για διαχείριση των ασθενών σε δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία ή σε εµπορικές υπηρεσίες 
που προσφέρουν ψηφιοποίηση και φύλαξη ιατρικών εξετάσεων .  Χαρακτηριστικές τέτοιες εµπορικές 
εφαρµογές στην Ελλάδα είναι το σύστηµα του οµίλου διαγνωστικών κέντρων Βιοϊατρική , που επιτρέπει 
στους ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις ιατρικές εξετάσεις που πραγµατοποίησαν σε κάποιο διαγνωστικό 
κέντρο της εταιρείας  , ηλεκτρονικά στην οθόνη του smart phone τους .  

 
Παρόµοια περίπτωση τέτοιου εµπορικού συστήµατος που βρήκα στην Ελλάδα είναι από το 

διαγνωστικά κέντρα Cub-Medicus που είναι µια online web εφαρµογή αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων 
και αναζήτησης αποτελεσµάτων που εκτός από τις εξετάσεις που αποθηκεύει το διαγνωστικό κέντρο για 
τον κάθε ασθενή , ο κάθε ασθενής µπορεί να αποθηκεύσει και δικές του εξετάσεις .  

 
Άλλη περίπτωση τέτοιας εµπορικής εφαρµογής ηλεκτρονικού φακέλου εξετάσεων  που δεν είναι 

όµως online εφαρµογή είναι από την εταιρεία Digital Life S.A. – Ψηφιακή ∆ιαβίωση Α.Ε. που παρέχει 
µια εφαρµογή αποθήκευσης ολόκληρου του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς σε ένα USB flash disk που 
ο ασθενής µπορεί να το έχει συνέχεια µαζί του και να αποκτάει πρόσβαση στα ιατρικά του δεδοµένα 
όποτε αυτό είναι αναγκαίο .  
 
Παρακάτω περιγράφουµε τις δυνατότητες µερικών από αυτών των υπηρεσιών .  
 
 
Εφαρµογή ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου BioMed 

 
Η εφαρµογή BioMed ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εξετάσεων των ιδιωτικών διαγνωστικών 

κέντρων βιοιατρική . Η εφαρµογή BioMed απευθύνεται σε χρήστες iPhone της Apple και επιτρέπει στους 
πελάτες της βιοιατρικής να έχουν πρόσβαση στο ιατρικό αρχείο εξετάσεων τους .  

 
Προς το παρόν η εφαρµογή αφορά µόνο τις εξετάσεις αίµατος . Η λήψη και αποθήκευση των 

προσωπικών ιατρικών δεδοµένων στο κινητό , γίνεται µε την χρήση της φωτογραφικής µηχανής του 
κινητού του χρήστη σε συνδυασµό µε την έντυπη γνωµάτευση που παραλαµβάνει από την Βιοιατρική . 
Στην εφαρµογή αυτή ο χρήστης εισάγει τον κωδικό της κάρτας µέλους της βιοιατρικής και στην συνέχεια 
φωτογραφίζει µέσω της εφαρµογής το qr-barcode που βρίσκεται στο τυπωµένο έντυπο των 
αποτελεσµάτων της εξέτασης  . Η εφαρµογή αναγνωρίζει την εξέταση και ο χρήστης έχει την επιλογή να 
δει η να αποθηκεύσει τις εξετάσεις στο κινητό του µέσω του ίντερνετ .  
 

 
Εικόνα 9 
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Έπειτα ο χρήστης µπορεί αν θέλει να δει το ιστορικό του επιλέγοντας Ιστορικό Εξετάσεων. Από 
την λίστα των επισκέψεων µπορεί να επιλέξει την ηµεροµηνία (επίσκεψη) που τον ενδιαφέρει και στην 
λίστα των εξετάσεων επιλέγει την εξέταση που τον ενδιαφέρει, ώστε να δει τα αποτελέσµατα αυτής.  
 

 
Εικόνα 10 

 
Επίσης έχει την δυνατότητα να δει γραφήµατα των εξετάσεων επιλέγοντας την εξέταση που τον 

ενδιαφέρει , ώστε να δει το γράφηµα των τιµών ανά επίσκεψη και ανά ηµεροµηνία επίσκεψης .  
 
 
Εφαρµογή ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου διαγνωστικού κέντρου Cub-Medicus 

 
Η εφαρµογή Cub-Medicus ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εξετάσεων των ιδιωτικών διαγνωστικών 
κέντρων Cub-Medicus . Η εταιρεία παρέχει δωρεάν υπηρεσία προσωπικού ηλεκτρονικού ιατρικού 
φακέλου στου πελάτες του διαγνωστικού της κέντρου .  

 
Η εφαρµογή έχει την δυνατότητα µε την χρήση ειδικού προσωπικού κωδικού που παρέχεται από 

την εταιρεία , και µε κρυπτογράφηση υψηλής ασφάλειας, να δώσει στον ασθενή την δυνατότητα να έχει 
πρόσβαση στον server του εργαστηρίου µέσω ίντερνετ και να κατεβάσει τα αποτελέσµατα των 
εξετάσεων του 24 ώρες το 24-ωρο . Να αποθηκεύει µε ασφάλεια τα ιατρικά του αρχεία ακόµα και 
εικόνες, από το παρελθόν και το µέλλον.  

 

 
Εικόνα 11 
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Έτσι ο ασθενής δεν χρειάζεται όταν πηγαίνει σε ένα γιατρό να αγχώνεται µε το εάν έχει ξεχάσει 
κάποιο ιατρικό έγγραφο. Απλά δίνει τον ειδικό κωδικό του στον γιατρό και µπορεί εκείνη ακριβώς την 
στιγµή ο γιατρός να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να κρίνει τα αποτελέσµατα µε βάση όλο το 
καταχωρηµένο ιστορικό .  

 
Επίσης ο ασθενής δεν χρειάζεται να βασίζεται µόνο σε χαρτιά τα οποία µπορεί να χαθούν ή να 

καταστραφούν, γιατί έχει ένα ηλεκτρονικό back-up όλων των ευαίσθητων στοιχείων της υγείας του 
διαθέσιµο ανά πάσα στιγµή µέσω ίντερνετ . Ακόµη δεν χρειάζεται πλέον να θυµάται επ' έξω τα φάρµακα 
τα οποία πιθανώς να παίρνει ή τα φάρµακα που του έχουν προτείνει να παίρνει γιατί µπορεί να 
αποθηκεύσει την φαρµακευτική του αγωγή στο internet .  

 
Τέλος η υπηρεσία δίνει πρόσβαση σε portal όπου ο ασθενής µπορεί να βρει συνεργαζόµενους 

ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου , φαρµακεία που κάνουν 
χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου , ακόµη και προσφορές από επιχειρήσεις καταναλωτικών ειδών που 
συνεργάζονται µε το portal. 
 
Εφαρµογή ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εταιρείας Digital Life S.A. 

 
Η εφαρµογή ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου της εταιρείας Digital Life S.A. µιας εταιρείας ανάπτυξης 
λογισµικού πληροφορικής , παρέχει την δυνατότητα δηµιουργίας  προσωπικού ηλεκτρονικού φακέλου 
ασθενούς το οποίο αποθηκεύεται µέσα σε ένα USB Flash Drive το οποίο έχει µέγεθος ενός κλειδιού.  
 

 
Εικόνα 12 

 
Η εφαρµογή παρέχει ολοκληρωµένες δυνατότητες διαχείρισης για όλους τους εµπλεκόµενους 

φορείς (ασφαλιστικό φορέα, γιατρό, φαρµακοποιό, νοσοκοµείο, κλπ). Με τη σύνδεση του USB Flash 
Drive σε έναν οποιοδήποτε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή παρουσιάζονται τα στοιχεία του 
κατόχου και ολόκληρο το ιατρικό του ιστορικό  όπως παθήσεις , εξετάσεις , αποτελέσµατα και στοιχεία 
ασφαλιστικής κάλυψης, µε δυνατότητα αποθήκευσης κειµένου, και εικόνας από εξουσιοδοτηµένους 
χρήστες (πχ γιατρούς). Επιλεγµένα στοιχεία µπορούν να προστατεύονται µε προσωπικό κωδικό.  Ο 
κάτοχος έχει συγκεντρωµένα όλα τα ιατρικά του στοιχεία. Υπάρχουν συγκεντρωµένες όλες οι ασθένειες, 
τα φάρµακα, οι αλλεργίες του κατόχου ώστε να µηδενίζεται περίπτωση Ιατρικού σφάλµατος, και να 
ενηµερώνεται σωστά, έγκαιρα και έγκυρα ο θεράπων Ιατρός για το πλήρες Ιατρικό Ιστορικό του 
κατόχου. Καταργείται η ταλαιπωρία από τις ουρές και τον συνωστισµό στα ασφαλιστικά ταµεία , διότι οι 
ενηµερώσεις γίνονται αυτόµατα και ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. Ο γιατρός και το νοσοκοµείο 
έχουν άµεσα στη διάθεσή τους το πλήρες ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Έτσι η περίθαλψη του ασθενούς 
γίνεται ποιο γρήγορη ποιο ακριβής και ποιο ασφαλής. Επίσης υπάρχει άµεση υπόδειξη κρίσιµων 
στοιχειών σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών. Ο γιατρός, το νοσοκοµείο και ο φαρµακοποιός 
µπορούν να αποζηµιώνονται ηλεκτρονικά, µέσω του ∆ιαδικτύου, χωρίς να χρειάζεται να µεταβαίνουν 
ούτε αυτοί ούτε ο ασθενής στον ασφαλιστικό φορέα. Τα στοιχεία των Ιατρικών πράξεων µεταφέρονται 
άµεσα και αυτόµατα στον ασφαλιστικό φορέα. Με τον τρόπο αυτό ο ασφαλιστικός φορέας αποκτά άµεσα 
καταχωρηµένα τα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν, και τα διαχειρίζεται µε ευχέρεια. Τα στοιχεία 
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παρουσιάζονται ανά κάτοχο, Ιατρό, φαρµακοποιό , ∆ιαγνωστικό κέντρο. Με τον τρόπο αυτό εκτός από 
την πλήρη, άµεση και ακριβή ενηµέρωση του οργανισµού για τις δαπάνες που προκύπτουν από όλο το 
σύστηµα υγείας που καλύπτει, δίνεται η δυνατότης πλήρους ελέγχου των δαπανών, ως και η ηλεκτρονική 
διευθέτηση των οφειλών µε την ελάχιστη χρονική απασχόληση του προσωπικού του Οργανισµού. Ο 
ασφαλιστικός φορέας θα έχει σηµαντικότατο οικονοµικό όφελος που θα προκύψει ως συνάρτηση 
ελέγχου πολλαπλών δραστηριοτήτων. Μπορούν να περιληφθούν στο βιβλιάριο :α) το έντυπο Ε111 που 
απαιτείται από τη Ε.Ε., όπως και άλλα κατά απαίτηση του φορέα στοιχεία. Β)στοιχεία που αφορούν 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αναπηρίες εξετάσεις και γνωµατεύσεις επιτροπών (µε ειδική αναφορά σε 
ανεξάρτητες σελίδες) µεταβολές στην κατάσταση των αναπηριών κ.λ.π.  Η δοµή του λειτουργικού 
συστήµατος επιτρέπει την προσθήκη επιπλέον απαιτήσεων του φορέα που θα συµµετάσχει στο 
πρόγραµµα εφαρµογής. 
 

 
Εικόνα 13 

2.4.2. Εµπορικές εφαρµογές στο Εξωτερικό 

Στο εξωτερικό υπάρχουν ήδη πολλές εµπορικές υπηρεσίες online αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων που 
προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες µε αυτές που προσφέρονται στην Ελλάδα αλλά είναι ευρύτερα 
διαδεδοµένες .  
 

Μερικές από αυτές που εντόπισα είναι η ΜyΜedicalRecords.com που είναι µια υπηρεσία επί 
πληρωµή για να φτιάξεις δικό σου ιατρικό φάκελο και να τον διαχειρίζεσαι µέσω internet , το Microsoft 
HealthVault που είναι ένας δωρεάν online ιατρικός φάκελος εξετάσεων που είναι κατασκευασµένος από 
την Microsoft και προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες αποθήκευσης και ανάσυρσης ιατρικών δεδοµένων για 
τους χρήστες της . Επίσης παλιότερα υπήρχε µια αντίστοιχη προσπάθεια από την google ,το Google 
Health το οποίο τελικά σταµάτησε την λειτουργία του .  

 
Άλλες δηµοφιλείς υπηρεσίες δηµιουργίας online ιατρικού φακέλου εξετάσεων είναι τo Dossia 

Help Manager ,  το Cerner Patient Portal , το Epic MyChart   ,  το GE Centricity Patient Online  , το 
MedSeek , το RelayHealth  , το eClinicalWorks Patient Portal  ,το Allscripts Patient Portal .  
 
Παρακάτω περιγράφουµε τις δυνατότητες µερικών από αυτών των υπηρεσιών .  
 
Microsoft Health Vault  

 
To Microsoft HealthVault είναι µια υπηρεσία PHR (Personal Health Record) , προσωπικού ιατρικού 
φακέλου , που όλα τα ιατρικά δεδοµένα αποθηκεύονται online . Τα πλεονεκτήµατα των ασθενών που 
κάνουν χρήση της συγκεκριµένης υπηρεσίας είναι η ικανότητα να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται τα 
προσωπικά τους ιατρικά δεδοµένα , να µπορούν να έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγµή στο ιατρικό τους 
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αρχείο ακόµη και όταν βρίσκονται εν κινήσει από το κινητό τους τηλέφωνο , να δίνουν πρόσβαση του 
ιατρικού τους φακέλου στους προσωπικούς τους ιατρούς η ακόµη και στα νοσοκοµεία που νοσηλεύονται.  
 

 
Εικόνα 14 

 
Η πλατφόρµα Health Vault περιλαµβάνει σχεδόν 300 ιατρικές εφαρµογές . Μεταξύ άλλων 

περιλαµβάνει εφαρµογές διαχείρισης των αλλεργιών , του διαβήτη , των καρδιακών παθήσεων , της 
υπέρτασης. Επιπλέον η εφαρµογή Health Vault µπορεί να συνδεθεί µε περισσότερες από 70 ιατρικές 
συσκευές του εµπορίου και να αποθηκεύει τα προσωπικά ιατρικά δεδοµένα που κατέγραψαν οι χρήστες 
της υπηρεσίας . Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να είναι , η πίεση του αίµατος, η τιµή της γλυκόζης στο αίµα , 
το ατοµικό βάρος , ο αριθµός των βηµάτων µέσω βηµατοµέτρου , επιτρέποντας στους χρήστες της 
υπηρεσίας να παρακολουθούν και να µοιράζονται πληροφορίες για την υγεία τους όπως επιθυµούν. 
 
Dossia Help Manager 

 
Το Dossia Help Manager είναι και αυτό µια εφαρµογή  PHR (Personal Health Record) , προσωπικού 
ιατρικού φακέλου , που όλα τα ιατρικά δεδοµένα αποθηκεύονται online . Η λειτουργία της υπηρεσίας 
απευθύνεται κυρίως σε υπαλλήλους επιχειρήσεων  και υποστηρίζεται από πλήθος µεγάλων εταιρειών, 
συµπεριλαµβανοµένων των AT&T, BP America, Inc., Cardinal Health, Intel, Pitney Bowes, Sanofani-
Aventis, Vanguard Health Systems, and Wal-Mart .  
 

 
Εικόνα 15 
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Η εφαρµογή παρέχει στους χρήστες της την δυνατότητα να αντλούν τα προσωπικά τους ιατρικά 
δεδοµένα από πολλαπλές πηγές και να κρατάνε το προσωπικό του ιατρικό αρχείο ακόµη και αν αλλάξουν 
πρόγραµµα υγείας , γιατρό ή εργοδότη . Η υπηρεσία αυτή µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως µια 
ευέλικτη πλατφόρµα από την οποία µπορούν να ξεκινήσουν από τις επιχειρήσεις δεκάδες προγράµµατα 
βελτίωσης της υγείας των εργαζοµένων τους . Η εταιρεία που αναπτύσσει την εφαρµογή είναι 
ανεξάρτητη από οποιαδήποτε χρηµατοδότηση από online διαφηµίσεις ή αναζητήσεις του ∆ιαδικτύου, και 
κρατά τα προσωπικά ιατρικά δεδοµένα απόρρητα .  
 
 
Cerner Patient Portal 

 
Άλλη µια υπηρεσια τύπου PHR ( Personal Health Record ) είναι η υπηρεσία Cerner Patient Portal . Η 
εφαρµογή αυτή της Cerner Corp., βοηθά τους οργανισµούς παροχής υπηρεσιών υγείας να βελτιώσουν 
την επικοινωνία τους µε τους ασθενείς και να ενισχύσουν της φροντίδας του ασθενή και των υπηρεσιών 
που του προσφέρουν . Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει αρκετές υπηρεσίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο 
ασθενής , σχεδιασµένες για να βελτιώσουν την επικοινωνία του µε τους ιατρούς και την µείωση των 
διοικητικών διαδικασιών του οργανισµού .  
 

 
Εικόνα 16 

 
 

Χρησιµοποιώντας την υπηρεσία , οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας µπορούν να στείλουν 
υπενθυµίσεις για ραντεβού, να παρέχουν φόρµες εγγραφής νέων ασθενών . 

 
Οι ασθενείς να κάνουν κοινή χρήση των εργαστηριακών αποτελεσµάτων και των υπολοίπων 

δεδοµένων που περιλαµβάνει ο ηλεκτρονικός ιατρικός τους φάκελος µε γιατρούς , να πραγµατοποιούν e-
επισκέψεις σε ιατρούς και να στέλνουν συνηµµένα αρχεία , όπως έγγραφα ή εικόνες . Οι ασθενείς 
µπορούν επίσης να χρησιµοποιήσουν την ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία για να κρατήσουν αρχείο της 
φαρµακευτικής αγωγής που λαµβάνουν , να ενηµερώσουν τα δηµογραφικά τους στοιχεία , να κλείσουν 
νέο ραντεβού , να αλλάξουν ραντεβού , να ακυρώσουν ραντεβού , να δουν το κόστος των ιατρικών 
υπηρεσιών που προσφέρει η υπηρεσία και να κάνουν online πληρωµές . Μπορούν επίσης να βλέπουν τις 
κλινικές πληροφορίες τους από οργανισµό υπηρεσιών υγείας καθώς και εκπαιδευτικό υλικό σε θέµατα 
υγείας . 
 
Epic MyChart 

 
Άλλη µια υπηρεσια τύπου PHR ( Personal Health Record ) είναι η υπηρεσία Epic MyChart. Η εφαρµογή 
MyChart της εταιρείας Epic Systems, δίνει στους ασθενείς ελεγχόµενη πρόσβαση στα ίδια ιατρικά αρχεία 
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που οι γιατροί τους κάνουν χρήση, και παρέχει self-service λειτουργίες που τα στελέχη της εταιρείας λένε 
ότι συµβάλουν στην µείωση του κόστους και την αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών . Επειδή η 
υπηρεσια ενσωµατώνεται µε τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο PHR (Lucy) της εταιρείας είναι εύκολο για 
τους ασθενείς να εµπλακούν στην διαχείρισης της υγειονοµικής τους περίθαλψης. Αυτές οι  self-service  
online λειτουργίες επιτρέπουν στους ασθενείς να αναλάβουν έναν ενεργό ρόλο στη φροντίδα τους και να 
µειώσουν το κόστος της παροχής υπηρεσιών . Οι ασθενείς έχουν επίσης τη δυνατότητα να δουν τα 
αποτελέσµατα των εξετάσεων τους  , να βλέπουν εκπαιδευτικό υλικό µε βάση τα προβλήµατα υγείας , να 
κλείνουν ραντεβού , να ζητάνε ανανεώσεις φαρµάκων , να πληρώνουν για τις ιατρικές τους υπηρεσίες µε 
ασφάλεια, να βλέπουν τα ιατρικά αρχεία των παιδιών τους και να τυπώνουν διαγράµµατα ανάπτυξης 
καθώς και να διαχειρίζονται καλύτερα την φροντίδα των ηλικιωµένων γονέων. 

 

 
Εικόνα 17 

 
Σε αντίθεση µε το MyChart το σύστηµα ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου PHR ( Lucy)  δεν είναι 

συνδεδεµένο µε κάποιο ηλεκτρονικό ιατρικό σύστηµα κάποιας εγκατάστασης . Το Lucy βάζει τη 
διαλειτουργικότητα του  κάτω από  τον έλεγχο και την επίβλεψη  των ασθενών. Αρχεία που είναι 
αποθηκευµένα στο Lucy δεν συνδέονται µε κάποιο σύστηµα ηλεκτρονικού φακέλου εξετάσεων κάποιας 
εγκατάστασης . Αντ 'αυτού, µένουν µε τους ασθενείς , προσβάσιµα από µια µονάδα flash drive  ή online 
µέσω του browser όπου και αν λαµβάνουν ιατρική φροντίδα. Οι ασθενείς µπορούν να περάσουν ιατρικά 
δεδοµένα  απευθείας στο Lucy, να τραβήξουν δεδοµένα από πολλαπλούς λογαριασµούς MyChart, να 
ενηµερώνουν συνέχεια το ιατρικό ιστορικό τους ανεξάρτητα από το που έγινε η ιατρική τους φροντίδα . 
Το  Epic's Care Everywhere software µπορεί επίσης να αντλήσει έγγραφα από το  Lucy, κάνοντας αυτές 
τις πληροφορίες διαθέσιµες για επιθεώρηση σαν µέρος ενός ηλεκτρονικού διαγράµµατος υγείας . Επίσης 
το Lucy είναι απαλλαγµένο από δύο σηµαντικά εµπόδια που αποτρέπουν τους ασθενείς να κάνουν χρήση 
ενός  PHR , δεν περιλαµβάνει διαφηµίσεις και η εταιρεία δεν θα πουλήσει προσωπικά ιατρικά δεδοµένα 
ασθενούς που είναι αποθηκευµένα σε αυτό για άλλες χρήσεις. 
 
GE Centricity Patient Online 

 
Άλλη µια υπηρεσια τύπου PHR ( Personal Health Record ) είναι η υπηρεσία GE Centricity Patient 
Online. Η εφαρµογή αυτή της εταιρίας General Electric Healthcare θεωρεί την υπηρεσία αυτή ως ένα 
ευέλικτο, επεκτάσιµο, και πολύ παραµετροποιήσηµο portal ασθενούς σχεδιασµένο για µεγάλους 
οργανισµούς υγείας. Με την επέκταση της ροής εργασίας του γιατρού στο σπίτι του ασθενούς µε µια 
σειρά από εύκολα στη χρήση self-service εργαλεία η υπηρεσία ενισχύει την επικοινωνία του γιατρού µε 
τον ασθενή και βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα και παραγωγικότητα του γιατρού και του ιατρικού 
προσωπικού.  
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Εικόνα 18 

 
 

Με την τελευταία έκδοση της υπηρεσίας  (version 13) οι ασθενείς µπορούν να βρίσκονται σε 
επαφή µε τους παρόχους υγειονοµικής περίθαλψης µέσω του διαδικτύου ή µέσω των κινητών τους 
τηλεφώνων για να κανονίζουν τα ραντεβού τους , να πληρώσουν τους λογαριασµούς τους , να 
διαχειρίζονται τις ιατρικές τους πληροφορίες , να συµπληρώνουν έντυπα για τους γιατρούς πριν κάνουν 
επίσκεψη , να πραγµατοποιούν µια e-επίσκεψη σε κάποιο γιατρό , να στέλνουν ασφαλή µηνύµατα καθώς 
και να απαντούν σε ειδοποιήσεις και υπενθυµίσεις που τους αποστέλλονται . 
 
 
MedSeek 

 
Άλλη µια υπηρεσια τύπου PHR (Personal Health Record) είναι η υπηρεσία MedSeek . Η εφαρµογή αυτή 
προσφέρει στους ασθενείς , µια όλα σε ένα , υπηρεσία για την διαχείριση της κατάστασης της υγείας 
τους. Αντλεί ιατρικά δεδοµένα για τους ασθενείς απευθείας από τα συστήµατα των διαγνωστικών 
κέντρων , ενώ παράλληλα επιτρέπει στους ασθενείς να εισάγουν ιατρικές εξετάσεις και πληροφορίες για 
να συµπληρώνουν το ιατρικό τους ιστορικό .  
 

 
Εικόνα 19 

 
Τα στελέχη της εταιρείας MedSeek αναφέρονται στον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας ως ένα 

συνεργατικό περιβάλλον στο οποίο οι ασθενείς µπορούν να συµµετέχουν στην ιατρική τους φροντίδα . 
Ενώ η πλευρά του διαχειριστή και παρόχου της υπηρεσίας , βοηθά τους οργανισµούς να επιτύχουν 
ουσιαστική χρήση της υπηρεσίας , ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούν µια µακρόχρονη σχέση εµπιστοσύνης 
σε θέµατα υγείας µε τους ασθενείς και τις οικογένειές τους . Η εφαρµογή  επιτρέπει στους χρήστες να 
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συγκεντρώνουν πληροφορίες για την νοσηλεία τους στο νοσοκοµείο , στα εξωτερικά ιατρεία, και άλλες 
πληροφορίες που παρέχονται για την υγεία τους σε µια περιοχή καθιστώντας την υπηρεσία κέντρο της 
οργάνωσης και διαχείρισης της υγείας κάθε ασθενούς. 
 
RelayHealth 

 
Άλλη µια υπηρεσία τύπου PHR (Personal Health Record) είναι η υπηρεσία RelayHealth. Η εφαρµογή 
αυτή επιτρέπει στους ασθενείς να λαµβάνουν και να διαχειρίζονται τα προσωπικά ιατρικά τους δεδοµένα, 
να ζητούν νέα φαρµακευτική αγωγή , να ανανεώνουν τις ιατρικές συνταγές τους , να στέλνουν µηνύµατα 
σε ιατρούς και ιατρικό προσωπικό , να κλείνουν ραντεβού µε ιατρούς ή µε διαγνωστικά κέντρα καθώς 
και να συζητάνε αποτελέσµατα ιατρικών εξετάσεων µε τους γιατρούς τους σε απευθείας σύνδεση µέσω 
της δυνατότητας WebVisit της υπηρεσίας .  

 
Εικόνα 20 

 
Μια άλλη δηµοφιλής δυνατότητα της υπηρεσίας PHR RelayHealth είναι έρευνες ικανοποίησης 

πελατών των χρηστών της υπηρεσίας . Η εταιρεία λέει ότι από τις απαντήσεις των χρηστών φαίνεται ότι 
οι ασθενείς εκτιµούν την εξοικονόµηση χρόνου που βιώνουν από την χρήση της υπηρεσίας . Επειδή οι 
ασθενείς έχουν 24/7 βοήθεια και υποστήριξη από την υπηρεσια αισθάνονται να έχουν πιο άµεση επαφή 
µε τους θεράποντες ιατρούς και τα µέλη του ιατρικού προσωπικού . Επιπλέον, οι ερωτήσεις και οι 
ανησυχίες µπορούν να αντιµετωπιστούν πιο γρήγορα, και η παρακολούθηση χρόνιων παθήσεων γίνεται 
πιο αποτελεσµατική . 
 
eClinicalWorks Patient Portal 

 
Άλλη µια υπηρεσια τύπου EHR είναι η υπηρεσία eClinicalWorks Portal . Η εφαρµογή αυτή επιτρέπει 
στους ασθενείς να επικοινωνούν µε τους γιατρούς τους και να έχουν πρόσβαση σε σηµαντικές ιατρικές 
πληροφορίες τους µέσω του ∆ιαδικτύου. Για παράδειγµα µέσω της υπηρεσίας οι γιατροί µπορούν να 
στέλνουν στους ασθενείς τους υπενθυµίσεις , ιατρικές αναφορές , ιατρικές συµβουλές , καθώς και τα 
εργαστηριακά αποτελέσµατα των εξετάσεων τους ηλεκτρονικά .  
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Εικόνα 21 

Μέσα στις δυνατότητες της εφαρµογής η υπηρεσία προσφέρει στους ασθενείς την δυνατότητα 
να έχουν πρόσβαση στο ιατρικό τους ιστορικό online , να στέλνουν µηνύµατα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου στους γιατρούς τους , να εγγράφουν νέους ασθενείς , να ανανεώνουν τις ιατρικές συνταγές 
τους , να ελέγχουν τα εργαστηριακά αποτελέσµατα των εξετάσεων , να κλείνουν ραντεβού , να βλέπουν 
τις ενηµερώσεις του λογαριασµού τους, και να µαθαίνουν πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στην  
βελτίωση της υγείας τους .  
 

Με την υπηρεσία αυτή τα διαγνωστικά κέντρα µπορούν να επικοινωνούν µε ασφάλεια µε τους 
ασθενείς τους , να βλέπουν το ιστορικό του ασθενούς, να προσθέτουν τα αποτελέσµατα των 
εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων στον φάκελο κάθε ασθενή , να λαµβάνουν αιτήσεις για 
παραποµπή ασθενών σε εξετάσεις , καθώς και να στέλνουν ενηµερωτικό υλικό κατευθείαν στον ασθενή. 
 
 
AllScripts 
 
Άλλη µια υπηρεσια τύπου EHR είναι η εφαρµογή Allscripts Patient Portal, της Allscripts Healthcare 
Solutions που χρηµατοδοτείται από την εταιρεία Intuit Health . Σε συνεργασία µε την Allscripts η 
εταιρεία Intuit Health παρέχει ένα online CCR / CCD συµβατό εργαλείο που επιτρέπει στους ασθενείς µε 
ευκολία να βλέπουν, να ενηµερώνουν , να διορθώνουν και να µοιράζονται τα ιατρικά τους δεδοµένα .  
 

 
Εικόνα 22 

 
Οι δυνατότητες της υπηρεσίας για κοινή χρήση των ιατρικών δεδοµένων ενός χρήστη είναι πολύ 

χρήσιµη ιδιαίτερα σε ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις και τους προσφέρει σηµαντική βοήθεια . Όπως και 
πολλές άλλες εµπορικές εφαρµογές ιατρικού φακέλου αυτή η υπηρεσία παρέχει στους ασθενείς την 
πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες υγείας , βοηθώντας τους να προβάλουν , να ενηµερώνουν , να 
διαχειρίζονται , και να µοιράζονται εύκολα τις ιατρικές πληροφορίες τους. Ως εκ τούτου προσφέρει µια 
καλύτερη εκτίµηση του ασθενούς από τον γιατρό χωρίς να παραλείπονται σηµαντικές πληροφορίες λόγω 
κακής επικοινωνίας . Επίσης µειώνει την ανάγκη τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τον γιατρό και την 
ανάγκη προσκόµισης κάθε φορά στον γιατρό αντιγράφων των εξετάσεων αφού ο γιατρός έχει άµεση 
πρόσβαση στις εξετάσεις του ασθενούς . 
 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 47 - 

2.5. Επιστηµονικά Άρθρα για Η.Φ.Α.  

 

2.5.1. Επιστηµονικές εργασίες από συνέδρια 

 
Εξετάζοντας την ευχρηστία δυο δηµοφιλών υπηρεσιών Web Based PHR 

 
To 2010 oι P. Gonzales και B.Q. Tran στο άρθρο που δηµοσίευσαν µε τίτλο «Assesing the usability of  
Web based health records » στο συνέδριο IFMBE µελέτησαν τον τρόπο που ο κόσµος αποθηκεύει τις 
ιατρικές του πληροφορίες  σε 2 δηµοφιλή συστήµατα Web based PHR . Το Microsoft Health Vault και το 
GoogleΗealth µε σκοπό να κάνουν έλεγχο ευχρηστίας αυτών των δύο προγραµµάτων . Η µελέτη παρέχει 
κάποια εικόνα για τον τρόπο που τα άτοµα χρησιµοποιούν web based PHRs . Παρατηρήθηκε ότι 
παρουσιάστηκαν σηµαντικές διαφορές ως προς την ευχρηστία µεταξύ των δύο προγραµµάτων σε 
κάποιους τοµείς και ειδικότερα σε συγκεκριµένες εργασίες . Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε σε ένα 
εργαστήριο υπολογιστών στο Catholic University of America in Washington D.C. . 
Το Microsoft Health Vault για να οργανώσει τις λειτουργίες του χρησιµοποιεί καρτέλες , ενώ το 
GoogleΗealth χρησιµοποιεί µενού επιλογών στην αριστερή πλαϊνή µπάρα της σελίδας .  
 
Για την πραγµατοποίηση της έρευνας συµµετείχαν 15 εθελοντές µε ηλικίες από 18 – 21 ετών , 74 % 
άντρες , 26 % γυναίκες και όλοι καλοί γνώστες της τεχνολογίας , φοιτητές στο Catholic University of 
America . 
 
Μερικές από τις διεργασίες που µπορούν να πραγµατοποιήσουν και οι δύο ιατρικοί φάκελοι είναι , 
σύνδεση του χρήστη στο PHR , προσθήκη αλλεργιών ασθενούς , προσθήκη παθήσεων ασθενούς , 
προσθήκη ακτινογραφιών , προσθήκη φαρµακευτικής αγωγής , προσθήκη ιατρικών εξετάσεων 
προγραµµατισµένων να γίνουν , προσθήκη εµβολιασµών που έχουν πραγµατοποιηθεί , προσθήκη 
ιατρικού ιστορικού , προσθήκη ιατρικού ιστορικού συγγενών και αποσύνδεση του ασθενή από το site .  
 
Μετά από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε βρέθηκε ότι για να δηµιουργήσει κάποιος λογαριασµό στο 
Microsoft Health Vault χρειάζεται τα διπλάσια κλικ ποντικιού από το να δηµιουργήσει λογαριασµό στο 
GoogleΗealth . Το ίδιο ακριβός και για να προσθέσει κάποιος στοιχεία για κάποια εγχείρηση του , το 
GoogleHealth πάλι υπερτερούσε . ∆εν παρατηρήθηκαν άλλες σηµαντικές διαφορές στον αριθµό τον κλικ 
που χρειάζεται να κάνει κάποιος για την πραγµατοποίηση άλλων λειτουργιών των ηλεκτρονικών 
φακέλων . 
 
Κατά την πληκτρολόγηση φάνηκε µια σηµαντική διαφορά µεταξύ των PHRs σε δυο είδη διεργασιών , 
στην προσθήκη οικογενειακού ιστορικού και στην αποσύνδεση από τον PHR  . Οι περισσότερες από τις 
πληκτρολογήσεις έχουν την τάση να γίνονται κατά την δηµιουργία λογαριασµού στον PHR λόγω της 
συµπλήρωσης από τον ασθενή πολλών δηµογραφικών δεδοµένων . Σε δεύτερη θέση συχνότητας 
πληκτρολογήσεων βρίσκεται η διαδικασία προσθήκης χειρουργικής επέµβασης . Υπήρχαν επίσης 
ορισµένες διαφορές στην λειτουργικότητα του interface . Για την προσθήκη των εµβολίων που έχει κάνει 
ο ασθενής το Microsoft HealthVault δεν επιτρέπει στους χρήστες του να πληκτρολογούν το όνοµα του 
εµβολίου αλλά πρέπει να το επιλέγουν µε το ποντίκι από µια dropdown λίστα που περιέχει ονόµατα 
εµβολίων  . Αντίθετα στο GoogleHealth τα πράγµατα είναι διαφορετικά γιατί κάποιος µπορεί είτε να 
πληκτρολογήσει το όνοµα του εµβολίου του , είτε να το επιλέξει από µια dropdown λίστα .  
 
Οι γενικεύσεις από αυτήν την µελέτη πρέπει  να γίνουν µε προσοχή λόγω του µικρού δείγµατος των 
συµµετεχόντων στην έρευνα . Η σηµασία της µελέτης θα µπορούσε να µην ληφθεί σοβαρά υπόψη λόγω 
ότι οι συµµετέχοντες είχαν το ίδιο µορφωτικό επίπεδο καθώς και την ίδια εµπειρία χρήσης του 
διαδικτύου . Επίσης η χρήση µεγαλύτερου δείγµατος πληθυσµού θα µπορούσε να δείξει µεγαλύτερες 
διαφορές στην χρήση µεταξύ των PHRs  .  Ένα από τα θέµατα που αυτή µελέτη δεν ερευνά είναι κατά 
πόσο οι συµµετέχοντες θα συνεχίσουν να χρησιµοποιούν  PHRs µετά την διενέργεια της µελέτης .  
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Ύστερα από την αποτίµηση των δύο παραπάνω PHRs , είδαµε ότι υπάρχουν αρκετά σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ των PHRs από εργασία σε εργασία , λόγω του διαφορετικού σχεδιασµού και της υλοποίησης της 
πλοήγησης στην υπηρεσία PHR από την Microsoft και την Google αντίστοιχα . Η εργασία αυτή στηρίζει 
µε τα αποτελέσµατα της και άλλες παρόµοιες ερευνητικές εργασίες όπου φαίνεται ότι οι µέθοδοι εισόδου 
των πληροφοριών από τους χρήστες έχουν άµεση σχέση µε την ταχύτητα και την ακρίβεια εισαγωγής 
των δεδοµένων µεταξύ των διαφορετικών χρηστών της υπηρεσίας . 
 
Προκαταρκτική αξιολόγηση των δεδοµένων δείχνει ότι το Microsoft HealthVault είναι λιγότερο φιλικό 
προς το χρήστη από ότι το Googlehealth στην δηµιουργία λογαριασµού  PHR, όπως αξιολογήθηκε από 
τον αριθµό των πληκτρολογήσεων , των κλικ του ποντικιού , και του χρόνου εργασίας. Χρειάζεται να 
γίνει περαιτέρω έρευνα σε αυτόν τον τοµέα µε χρήση όµως µεγαλύτερου µεγέθους δείγµατος και µε 
σύγκριση περισσότερων υπηρεσιών PHRs µε σκοπό να έχουµε ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγµα των 
διαθέσιµων συστηµάτων. 
 

 
Εικόνα 23 

 
 

 
Εικόνα 24 
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2.5.2. Επιστηµονικές εργασίες σε περιοδικά. 

 

Σχεδίαση ενός online συστήµατος PHR που υποστηρίζει διαµεσολάβηση ιατρών  

 

 

Το 2009 ο J.Y. Chen, S. Taduri, and F. Lloyd  σε άρθρο που δηµοσίευσαν µε τίτλο «Design of an Online 
Physician-Mediated Personal Health Record System» στο περιοδικό Biomedical Data and Applications, 
SCI 224, pp. 265–279 περιέγραψαν την δηµιουργία ενός συστήµατος PHR µε την ονοµασία PHΟF ,  
Personal Health Office Framework , το οποίο σχεδιάστηκε για να επιτρέψει στους ασθενείς να 
διαχειρίζονται τον δικό τους προσωπικό ιατρικό φάκελο . Στο σύστηµα αυτό ο προσωπικός ιατρικός 
φάκελος του ασθενούς ενσωµατώνεται µε ένα κοµµάτι του προσωπικού EMR των ασθενών που 
βρίσκεται κάτω από την καθοδήγηση των υπηρεσιών υγείας .  
 

To PHOF χαρακτηρίζεται από µία online διαδικασία αποδοχής ιατρών µέσω internet από τους 
ασθενείς τους , η οποία µπορεί να επιτρέψει σε ένα πρόγραµµα υπολογιστή να εξάγει µε ασφάλεια 
ιατρικές πληροφορίες από τον EMR ενός συγκεκριµένου ασθενή που συντηρείται από τον νοσοκοµειακό 
ιατρό του.  Η διαµεσολαβούµενη πρόσβαση του ασθενούς στις πληροφορίες για ιατρικές θεραπείες 
επιτρέπει σε έναν ιατρό να διαχειρίζεται και να καθοδηγεί την ενηµέρωση και την προσωπική φροντίδα 
υγείας για online ασθενείς του , κάτι που θα βοηθήσει να µειωθούν τα ιατρικά λάθη και τα κόστη για την 
παροχή υπηρεσιών υγείας .  Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται ένα πρωτότυπο σύστηµα συνδυασµού PHR 
και EMR µε web user interface και παρουσιάζονται πολλές µελέτες που µας εξηγήσουν πως µια τέτοια 
συνεργασία µπορεί να γίνει στην πράξη .  
 

Η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών υγείας οι οποίες θα προσφέρουν µε χαµηλό κόστος συντήρησης 
υψηλή ποιότητα υπηρεσιών είναι σήµερα ένα σηµαντικό κοµµάτι της βιοµηχανίας ανάπτυξής υπηρεσιών 
υγείας στις ΗΠΑ . Σε πολλές κλινικές σε όλες τις ΗΠΑ , ψηφιακά αντίγραφα των σηµειώσεων των 
ιατρών , ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία των ασθενών και αυτόµατα συστήµατα διαχείρισης ασθενών είναι 
πια πραγµατικότητα και καθηµερινή πρακτική . Κάθε φορά που ένας ασθενής θέλει να επισπευτεί ένα 
οργανισµό παροχής υπηρεσιών υγείας το σύστηµα EMR του θα µπορεί πλέον να κάνει µια ηλεκτρονική 
εγγραφή της επίσκεψης του . Να συλλέγει τις πληροφορίες αυτές και να τις συντηρεί σαν µέρος του 
συστήµατος πληροφοριών υπηρεσιών υγείας του παρόχου υγείας .  
 

Αυτός ο τύπος ενός συγκεντρωτικού συστήµατος διαχείρισης ιατρικών πληροφοριών αποτελεί 
έναν τύπο ανερχόµενης πλατφόρµας που εξυπηρετεί στην διαχείριση και τον σχεδιασµό ποιοτικών 
υπηρεσιών φροντίδας υγείας από νοσοκοµεία , ιατρούς , νοσοκόµους καθώς και άλλους ιατρικούς 
ερευνητές . Επίσης χρησιµεύει ως ένα αξιόπιστο σύστηµα καταγραφής , ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες 
να ρυθµίζουν καλύτερα τις χρεώσεις των πελατών τους . Σκοπός ενός τέτοιου συστήµατος είναι να 
αντικαταστήσει υπάρχοντα συστήµατα βασισµένα σε χαρτί , ώστε να επιτευχθεί µειώσει στα ιατρικά 
κόστη , στα ιατρικά λάθη , στις λανθασµένες ιατρικές χρεώσεις καθώς και να αυξηθεί η αποδοτικότητα .  
Κατά µήκος αυτής της τάσης έχει αρχίσει να γίνεται προσπάθεια στις ΗΠΑ για δηµιουργία υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων που θα αυτοδιαχειρίζονται και θα συντηρούνται από τους ίδιους τους 
ασθενείς τους .  
 

Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενούς . Ο πρώτος τύπος 
EMR (Electronic Medical Records) περιέχει ψηφιακά αρχεία υγείας για τους ασθενείς τα οποία 
βρίσκονται αποθηκευµένα σε κάποιο πληροφοριακό σύστηµα νοσοκοµείου η κλινικής . Ένα σύστηµα 
EMR διαχειρίζεται ηλεκτρονικά από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και περιλαµβάνει δεδοµένα από 
νοσοκοµεία , παθολογικά εργαστήρια , κλινικές  και ασφαλιστικές εταιρείες . Παραδείγµατα επιτυχούς 
υλοποίησης EMR συστηµάτων πρέπει να δείχνονται ώστε να µειώνονται τα κόστη και να αυξάνει η 
αποδοτικότητα στον χώρο της υγείας . Σαν ένα καλό παράδειγµα EMR συστήµατος η Medicware 
σκοπεύει να προάγει την ιατρική φροντίδα σε ασθενείς και να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα των 
θεραπειών δίνοντας στους οργανισµούς υπηρεσιών υγείας την δυνατότητα να διαχειρίζονται την 
συνολική κλινική εικόνα των ασθενών τους η οποία περιλαµβάνει ιατρικές επισκέψεις, αποτελέσµατα 
ιατρικών εξετάσεων , κατάσταση υγείας , θεραπευτικές αγωγές και χορηγούµενα φάρµακα.  
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Ο δεύτερος τύπος ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενούς ονοµάζεται PHR , (Personal Health 
Records) , o οποίος περιέχει το προσωπικό ιατρικό ιστορικό του ασθενούς που συντηρείται από τους 
ίδιους τους ασθενείς . Ένα καλό σύστηµα PHR πρέπει να περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο και ακριβές 
σύνολο του ιατρικού ιστορικού και του ιστορικού υγείας του ασθενούς . Σε αυτό πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται οι κεντρικές παροχές υγείας του ασθενούς , η ιατρική ασφάλιση , λίστα µε τις 
αλλεργίες , οι τρέχουσες θεραπευτικές αγωγές , αρρώστιες που πέρασε  ασθενής ,  διαµονές σε 
νοσοκοµείο , ιστορικό χειρουργικών επεµβάσεων που πραγµατοποιήθηκαν  , αποτελέσµατα 
εργαστηριακών εξετάσεων  , φαρµακευτική αγωγή , δίαιτες , βάρος , ψυχική κατάσταση καθώς και 
κατάσταση σωµατικής άσκησης .  
 

Η ηλεκτρονική µορφή του PHR µπορεί να είναι είτε βασισµένη στο ιντερνέτ µέσω ενός Web 
Interface , είτε βασισµένη σε λογισµικό υπολογιστή το οποίο συνδέεται σε backend συστήµατα .  
 

Από όλα αυτά προκύπτει ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος τα συστήµατα PHR να 
συγκεντρώνουνε δεδοµένα για τους ασθενείς από τα συστήµατα EMR καθώς και τα συστήµατα να 
αντλούνε δεδοµένα από τα συστήµατα PHR . Πρέπει δηλαδή να υπάρχει µια ανταλλαγή πληροφοριών 
µεταξύ αυτών των δύο συστηµάτων µε τελικό στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας .  
 

Μετά από προσεκτική µελέτη των συστηµάτων PHR και EMR η καταλήξαµε στο συµπέρασµα 
ότι για να έχουµε έναν επιτυχηµένο σχεδιασµό PHR που θα ενσωµατώνεται µαζί µε σύστηµα EMR θα 

πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω σχεδιαστικά πρότυπα . 
 

� Το σύστηµα πρέπει να είναι ασφαλές και να προσφέρει πολλαπλά επίπεδα ελένχου 
πρόσβασης . Η δηµοτικότητα πρέπει να βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα , λόγω του 
ευαίσθητου χαρακτήρα των ιατρικών δεδοµένων . 

 
� Το σύστηµα πρέπει να επιτρέπει µια ολοκληρωµένη αυτοδιαχείριση από τους ίδιους τους 

ασθενείς σχετικά µε την κατάσταση της υγείας τους καθώς και την κατάσταση των 

ασθενειών τους . Αυτό περιλαµβάνει συγκρίσεις και επισκόπηση στις πληροφορίες των χρηστών , 
στις επικοινωνίες των χρηστών µε τους ιατρούς τους , στο ιστορικό των θεραπειών τους , στις 
αλλεργίες τους , στο ιατρικό ιστορικό τους , στην λίστα καταστάσεων επειγουσών περιστατικών , 
στην λίστα επισκέψεων τους σε νοσοκοµεία καθώς και σε διετές που είχε ακολουθήσει στο 
παρελθόν ο ασθενής . 

 
� Το σύστηµα πρέπει να προωθεί τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ ιατρών και ασθενών . Οι 

ασθενείς ίσως να µην έχουν την καλύτερη εµπειρία στο να αντιλαµβάνονται την σηµασία πολλών 
ιατρικών πληροφοριών της υγείας τους . Έτσι η αλληλεπίδραση και καθοδήγηση των ασθενών 
από γνώστες ιατρούς κρίνεται απαραίτητη. Οι ιατροί ίσως να µην έχουν χρόνο να τηλεφωνήσουν , 
να γράψουν η να στείλουν email στους ασθενείς τους λόγω φόρτου εργασίας . Για να λύσουν 
λοιπόν το πρόβληµα έλλειψης ενηµέρωσης για απλά θέµατα υγείας µπορούν να παρέχουν µέσω  
του συστήµατος στους ασθενείς τους , τρόπους να ενηµερώνονται για εξελίξεις στα θέµατα της 
υγείας τους από έγκυρες πηγές τις οποίες προτείνουν οι ιατροί τους .  

 
� Το σύστηµα πρέπει να µπορεί να πείσει για την χρηστικότητα του όσο µεγαλύτερη οµάδα  

χρηστών γίνεται , ώστε να αποκτήσει ευρύτερη αποδοχή . Για αυτό το σύστηµα πρέπει να 
υιοθετεί ανοιχτά πρότυπα για να µεγιστοποιήσει τις δυνατότητες συνεργασίας του µε άλλα 
παρόµοια συστήµατα και συστήµατα προοριζόµενα για παροχή υπηρεσιών υγείας . Το σύστηµα 
επίσης πρέπει να δίνει την δυνατότητα σε κάποιον ασθενή να αποθηκεύει µε ιδιαίτερη ευκολία το 
σύνολο του περιεχοµένου του ιατρικού του φακέλου σε κάποιο εξωτερικό µέσο αποθήκευσης ,  
όπως ένα φορητό δίσκο η CD  . 

 
Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε τον σχεδιασµό του συστήµατος PHR ως προς τις αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ διαφορετικών χρηστών που κατασκευάστηκε για την παρούσα µελέτη το οποίο παρέχει µια 
σύνδεση PHR και ΕΜR .   
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Εικόνα 25 

 
Το σύστηµα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης του ασθενή στον EMR φάκελο του που διατηρεί ο ασθενής 
µε την έγκριση του ιατρού του , καθώς επίσης και πρόσβαση του ιατρού στις ιατρικές πληροφορίες που 
αποθηκεύει ο ασθενής στο σύστηµα PHR µε την έγκριση του ασθενούς . 

2.6. Ακαδηµαϊκές Εργασίες για Η.Φ.Α. στην Ελλάδα 

Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος ασθενούς για τις ασθενείς της γυναικολογικής κλινικής 

 
Η Ελένη Ηλιάκη το 2008 στα πλαίσια της µεταπτυχιακής της  διατριβής µε θέµα «Σχεδιασµός και 
υλοποίηση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου µε την αξιοποίηση τεχνολογιών βάσεων δεδοµένων και 
διαδικτύου»  στο διατµηµατικό πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών πληροφορικής επιστηµών ζωής 
(Π.Ε.Ζ.) στο πανεπιστήµιο Πατρών έφτιαξε έναν Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο τύπου EMR για τους 
ασθενείς της Γυναικολογικής Κλινικής.  

 

 
Εικόνα 26 
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Ο συγκεκριµένος Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος δίνει τη δυνατότητα στους ιατρούς της 
γυναικολογικής κλινικής να ασχοληθούν µε τα παρακάτω εξής στοιχεία  των ασθενών τους  :  
 

• Με την ταυτότητα του ασθενούς .  ∆ηλαδή να µπορούν να ,  εισάγουν στοιχεία για µια  νέα 
ασθενή , διαγράφουν ασθενείς  από το σύστηµα , τροποποιούν στοιχεία κάποιου ασθενούς ,  
ανακτούν τα στοιχεία όλων των ασθενών , ανακτούν το ονοµατεπώνυµο και αριθµό 
αστυνοµικής ταυτότητας όλων των ασθενών , αναζητούν στοιχεία µιας συγκεκριµένης 
Ασθενούς . 

 

• Με το ιατρικό ιστορικό ασθενούς . ∆ηλαδή να µπορούν να , προβάλουν το ιατρικό ιστορικό 
ασθενούς , εισάγουν στοιχεία ιατρικού ιστορικού ασθενούς , διαγράφουν στοιχεία του ιατρικού 
ιστορικού ενός ασθενούς , τροποποιούν στοιχεία του ιατρικού ιστορικού ασθενούς , αναζητούν 
στοιχεία ιατρικού ιστορικού ασθενούς . 

 

• Με το ιατρικό ιστορικό συγγενών του ασθενούς . ∆ηλαδή να µπορούν να , βλέπουν το ιατρικό 
ιστορικό συγγενών ασθενούς , εισάγουν στοιχεία ιατρικού ιστορικού συγγενών του ασθενούς , 
διαγράφουν στοιχεία του ιατρικού ιστορικού συγγενών του ασθενούς , τροποποιούν στοιχεία 
ιατρικού ιστορικού συγγενών ασθενούς , αναζητούν στοιχεία ιατρικού ιστορικού συγγενών του 
ασθενούς . 

 

• Με εργαστηριακές εξετάσεις της ασθενούς και εξετάσεις σχετικές µε τον τοκετό της 

Ασθενούς . ∆ηλαδή να µπορούν να ,  εµφανίζουν εργαστηριακές εξετάσεις ασθενούς , 
επεξεργάζονται στοιχεία γενικής αίµατος ασθενούς , επεξεργάζονται στοιχεία βιοχηµικών 
εξετάσεων αίµατος ασθενούς , επεξεργάζονται στοιχεία άλλων εξετάσεων αίµατος ασθενούς  ,  
επεξεργάζονται στοιχεία εξετάσεων ούρων ασθενούς  , επεξεργάζονται στοιχεία κολπικής 
καλλιέργειας ασθενούς , επεξεργάζονται στοιχεία τραχηλικής καλλιέργειας ασθενούς  , 
επεξεργάζονται στοιχεία τεστ ΠΑΠ ασθενούς  , επεξεργάζονται στοιχεία τοκετού ασθενούς  .  

 

• Με την φαρµακευτική αγωγή του ασθενή τους  .  ∆ηλαδή να µπορούν να ,  εµφανίζουν την 
φαρµακευτική αγωγή του ασθενούς  , εισάγουν τα στοιχεία φαρµακευτικής αγωγής του 
ασθενούς  ,  διαγράφουν τα στοιχεία φαρµακευτικής αγωγής του ασθενούς   ,  αναζητούν τα 
στοιχεία φαρµακευτικής αγωγής του ασθενούς  , τροποποιούν τα στοιχεία της φαρµακευτικής 
αγωγής του ασθενούς  .   

 

• Με τα ραντεβού ασθενούς . ∆ηλαδή να µπορούν να , εισάγουν στοιχεία ραντεβού ασθενούς , 
διαγράφουν στοιχεία ραντεβού ασθενούς , τροποποιούν στοιχεία ραντεβού ασθενούς  ,  
ανακτούν στοιχεία ραντεβού όλων των ασθενών ,  αναζητούν στοιχεία ραντεβού συγκεκριµένης 
ασθενούς ,  αναζητούν στοιχεία ραντεβού για συγκεκριµένη ηµεροµηνία  , ανακτούν όλα τα 
σηµερινά ραντεβού . 

 

• Με ιατρικές εικόνες Υπερήχου/ Κολποσκοπήσεως / Καρδιογραφήµατος του ασθενούς .  
∆ηλαδή να µπορούν να ,  εισάγουν νέες εικόνες από την εξέταση , να διαγράφουν εικόνες από 
την εξέταση , να αναζητούν εικόνες  από  την εξέταση , να  προβάλουν εικόνες από την εξέταση 
, να τροποποιούν εικόνες από την εξέταση  . 

 

• Με ιατρικά video Υπερήχου / Κολποσκοπήσεως / Καρδιογραφήµατος  του  ασθενούς .  
∆ηλαδή να µπορούν για την εξέταση ασθενούς , να βλέπουν Video , να εισάγουν video , να 
διαγράφουν video , να αναζητούν video , να τροποποιούν video .  

 
Τέλος στον σχεδιασµό του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εξετάσεων της Ελένης Ηλιάκη για 

κάθε είδος ιατρικών εξετάσεων που µπορεί να αποθηκεύσει το σύστηµα , πρέπει να υπάρχει και ένας 
αντίστοιχος πίνακας στην βάση δεδοµένων που σκοπό έχει να αποθηκεύει αυτού του τύπου τις ιατρικές 
εξετάσεις .  
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Ανάπτυξη ∆ιαλειτουργικού Πληροφοριακού Συστήµατος Υγείας Προσανατολισµένου σε υπηρεσίες 

– Παράδειγµα χρήσης σε ακτινολογική κλινική .  

 
 
Ο Πρεσβέλος Νίκος ∆ηµήτριος το 2011 στα πλαίσια της µεταπτυχιακής τους διατριβής στο τµήµα 
ψηφιακών συστηµάτων του πανεπιστηµίου Πειραιώς υλοποίησε µια web εφαρµογή ηλεκτρονικού 
φακέλου υγείας για ακτινολογικό τµήµα νοσοκοµείου .  
 

Οι χρήστες του συστήµατος µπορεί να έχουν διακριτούς ρόλους  . Έτσι υπάρχει ο χρήστης 
γραµµατεία εξωτερικών ιατρείων , ο χρήστης θεράποντας ιατρός  , ο χρήστης ακτινολόγος , η γραµµατεία 
ακτινολογικού τµήµατος  , ο χρήστης διαχειριστής , ο χρήστης σύστηµα  .   
 

Από την κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού συστήµατος του ακτινολογικού τµήµατος 
συνδέονται οι διάφοροι χρήστες του συστήµατος µε το username και password  τους και αποκτούν 
πρόσβαση στην κατάλληλη σελίδα για κάθε τύπο χρήστη   .  
 
Έτσι στην περίπτωση που ο συνδεδεµένος  χρήστης είναι η  γραµµατεία εξωτερικών ιατρείων , υπάρχει η  
δυνατότητα για  : 
 

• Εισαγωγή νέου ασθενή στο σύστηµα .   

• Αναζήτηση ασθενή στο σύστηµα  .  

• Επεξεργασία στοιχείων ασθενή στο σύστηµα  .  

• Επεξεργασία στοιχείων χρήστη στο σύστηµα .  
 
 
Ενώ στην περίπτωση που ο συνδεδεµένος χρήστης είναι θεράποντας ιατρός , υπάρχει η δυνατότητα από 
τον θεράποντα ιατρό για : 
 

• Προσθήκη νέας εντολής για ακτινολογική πράξη . 

• Αναζήτηση παλαιότερων ακτινολογικών αιτηµάτων ασθενών .  

• Εµφάνιση εκκρεµών αιτηµάτων δηλαδή αιτηµάτων για τα οποία εκκρεµεί η απάντηση του 
ακτινολόγου ιατρού . 

• Εµφάνιση µη αναγνωσµένων απαντήσεων από ακτινολόγο ιατρό .  

• Αναζήτηση ασθενή και πρόσβαση σε ιατρική πληροφορία του ασθενούς .  

• Αναφορά ακτινολογικού αιτήµατος ως αναγνωσµένο . 

• Επεξεργασία στοιχείων εισόδου του θεράποντα ιατρού στην σελίδα .   

• Ανάγνωση ακτινολογικής αναφοράς ασθενούς από τον θεράποντα ιατρό . 
 
Αντίστοιχα  στην περίπτωση που ο συνδεδεµένος χρήστης είναι η γραµµατεία του ακτινολογικού 
τµήµατος , υπάρχει η δυνατότητα από την γραµµατεία για : 
 

• Να διαχειρίζεται τα ραντεβού των ασθενών στο ακτινολογικό τµήµα . 

• Να δροµολογεί τα ραντεβού σε άλλο νοσοκοµείο αν υπάρχει φόρτος εργασίας στο συγκεκριµένο 
νοσοκοµείο .  

 
Τέλος στην περίπτωση που ο συνδεδεµένος χρήστης είναι ακτινολόγος ιατρός , υπάρχει η δυνατότητα 
από τον ακτινολόγο ιατρό για : 
 

• Εµφάνιση νέων ραντεβού µε ασθενείς . 

• Αναζήτηση ασθενή που έχει παραπεµφθεί για ακτινολογική εξέταση στο συγκεκριµένο 
ακτινολόγο και πρόσβαση στην καρτέλα του ιστορικού του ασθενή .  

• Προσθήκη απάντησης , γνωµάτευση και ακτινογραφία στον θεράποντα ιατρό που αιτήθηκε την 
ακτινολογική εξέταση  για το συγκεκριµένο ασθενή .  

• Αναζήτηση αιτήµατος ραντεβού κατά ηµεροµηνία .  

• Επεξεργασία στοιχείων εισόδου ακτινολόγου ιατρού . 
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Επίσης στην εφαρµογή  έχει χρησιµοποιηθεί ξεχωριστή βάση δεδοµένων όπου εκεί γίνεται η 
αποθήκευση των στοιχείων ταυτοποίησης των χρηστών της ιστοσελίδας , δηλαδή το username και 
password  ως επιπλέον µέτρο ασφαλείας . 
 

Στην εφαρµογή επίσης έχει γίνει χρήση του SOAP ( Simple Οbject Access Protocol ) που είναι 
ένα πρωτόκολλο για peer to peer επικοινωνία µεταξύ υπολογιστών καθώς και η  WSDL .  
 

2.7. Οµοιότητες – ∆ιαφορές µε την Εφαρµογή Η.Φ.Α. της ∆ιατριβής 

 

Η εφαρµογή που κατασκευάσαµε είναι ένας ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος ασθενούς PHR µε 
βασικό διαχειριστή τον ίδιο τον ασθενή . Πιο συγκεκριµένα είναι ένας Web Based ιατρικός φάκελος που 
απευθύνεται στην αποθήκευση και προβολή ιατρικών εξετάσεων . Παρόµοιες περιπτώσεις τέτοιων 
εµπορικών web εφαρµογών Η.Φ.Α. είναι η εφαρµογή PHR της εταιρείας Microsoft µε την ονοµασία 
Microsoft HealthVault καθώς και η αντίστοιχη εφαρµογή PHR της Google , το GoogleHealth που 
πρόσφατα σταµάτησε την λειτουργία του . Εκτός από τις δύο πιο γνωστές περιπτώσεις εµπορικών 
εφαρµογών Η.Φ.Α. που αναφέραµε τελευταία υπάρχουν ήδη διαθέσιµες πλήθος άλλων περιπτώσεων web 
based υπηρεσίων όπως είδαµε στα κεφάλαια 2.4.1. και 2.4.2.  .  

 

Από την ερευνά που κάναµε καµία από όλες τις παρόµοιες εφαρµογές Η.Φ.Α. που εντοπίσαµε 
δεν µας παρείχε αποκλειστικά την λειτουργία αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων που ήταν και το 
αντικείµενο της µεταπτυχιακής µου διατριβής , αλλά η αποθήκευση και προβολή ιατρικών εξετάσεων 
ήταν ένα µέρος µόνο της λειτουργικότητας της εφαρµογής . 

2.7.1. Οµοιότητες 

Με βάση την έρευνα που κάναµε , από τις εµπορικές και ακαδηµαϊκές εφαρµογές που εντοπίσαµε 
παραπάνω µεγαλύτερες οµοιότητες µε την εφαρµογή του PHR που σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε 
παρουσιάζουν , το Microsoft HealthVault , το GoogleHealth , το Dossia Help Manager , η εφαρµογή 
Η.Φ.Α. της Ελένης Ηλιάκη , το πρόγραµµα αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων του ∆ιαγνωστικού 
Κέντρου Cube – Medicus , καθώς και το σύστηµα Η.Φ.Α. µε την ονοµασία PCO των J.Y. Chen, S. 
Taduri και  F. Lloyd . 

 

Από όλες τις παραπάνω εφαρµογές οι λειτουργίες της εφαρµογής µου που παρουσιάζουν 
οµοιότητες µε άλλες εµπορικές και ακαδηµαϊκές εφαρµογές αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων είναι οι 
παρακάτω  . 

 

 Η εφαρµογή µας επιτρέπει την αποθήκευση διαφόρων τύπων ιατρικών εξετάσεων  

 Η εφαρµογή µας επιτρέπει την αναζήτηση εξετάσεων µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους . 

 Η εφαρµογή µας επιτρέπει την εµφάνιση και επεξεργασία ιατρικών εξετάσεων .  

  Η εφαρµογή µας επιτρέπει την δηµιουργία λογαριασµού στο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο 
εξετάσεων . 

 Η εφαρµογή µας επιτρέπει την εισαγωγή προσωπικών στοιχείων και ιατρικού ιστορικού .  

 Η δυνατότητα προσθήκης προσωπικών ιατρών στην λίστα προσωπικών ιατρών . 

 Η δυνατότητα να δώσουµε σε κάποιον ιατρό την δυνατότητα να προβάλει ιατρικές εξετάσεις 
του ασθενή του µέσω ειδικού κωδικού πρόσβασης  που παρέχει ο ασθενής .  

 Η αναζήτηση προσωπικών στοιχείων των ιατρών από τους ασθενείς . 

 Η προβολή των προσωπικών στοιχείων και του ιατρικού ιστορικού των ασθενών από τους 
ιατρούς. 
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2.7.2. ∆ιαφορές 

 

Στις διάφορες της εφαρµογής µας µε άλλες αντίστοιχες εφαρµογές που εντοπίσαµε , είναι ότι η εφαρµογή 
µας είναι διαχειριζόµενη από τους ίδιους τους ασθενείς . Κάτι που δεν είδαµε στις περισσότερες από τις 
περιπτώσεις εφαρµογών παραπάνω . 

 

Οι περισσότερες από τις εµπορικές εφαρµογές απευθύνονται σε οργανισµούς υγείας και είναι 
ιατρικοί φάκελοι τύπου EMR που µπορεί να έχουν πρόσβαση οι ασθενείς µέσω κάποιας εφαρµογής PHR 
λαµβάνοντας την κατάλληλη εξουσιοδότηση από το σύστηµα . 

 

Στην εφαρµογή µας κάνουµε ακριβώς το αντίθετο , είναι κατεξοχήν µια εφαρµογή PHR όπου οι 
ασθενείς αν επιθυµούν µπορούν να δώσουν πρόσβαση στους ιατρούς τους ώστε να βλέπουν τις 
προσωπικές τους εξετάσεις .  

 

Άλλες διαφορές σε σχέση µε τις προηγούµενες εφαρµογές που περιγράψαµε είναι το γεγονός ότι 
στις εφαρµογές ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων ασθενούς της Ελένης Ηλιακή και του Πρεσβέλου 
Νίκου το είδος των εξετάσεων που µπορεί να πραγµατοποιήσει ένας ασθενής είναι περιορισµένο . Αυτό 
γίνεται λόγω ότι τα είδη των ιατρικών εξετάσεων που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο ασθενής 
εξαρτιούνται άµεσα από τον σχεδιασµό των πινάκων στην βάση δεδοµένων , καθώς οι εφαρµογές 
ακολουθούν την λογική κάθε είδος εξέτασης και διαφορετικός πίνακας .  

 

Στην δική µου εφαρµογή αντίθετα χρησιµοποιώ 3 πίνακες .  

 Έναν πίνακα στην βάση δεδοµένων που κρατάει τα στοιχεία για όλα τα είδη των εξετάσεων . 

 Έναν πίνακα που κρατάει τα αποτελέσµατα των ιατρικών εξετάσεων  

 Έναν πίνακα που κρατάει τα στοιχεία των πολυµέσων των ιατρικών εξετάσεων καθώς και την 
διαδροµή τους στον χώρο αποθήκευσης του Web Server .  

 

Αυτή η καινοτοµία της εφαρµογής που υλοποίησα την κάνει πιο ευέλικτη σε σχέση µε άλλες 
αντίστοιχες εφαρµογές καθώς ο διαχειριστής µπορεί να φτιάχνει XML πρότυπα συµπλήρωσης ιατρικών 
εξετάσεων και να τα προσθέτει στον πίνακα προτύπων εξετάσεων . Με αυτόν τον τρόπο  κάνει  το 
σύστηµα ικανό να υποστηρίζει πολύ περισσότερους τύπους εξετάσεων και εύκολα αναβαθµίσιµο .  

 

Στις εµπορικές εφαρµογές δεν ξέρω αν χρησιµοποιείται αυτή η µέθοδος , οπότε δεν µπορώ να 
συγκρίνω τον συγκεκριµένο τρόπο αποθήκευσης . Στις ακαδηµαϊκές εφαρµογές που συνάντησα δεν είδα 
κάτι αντίστοιχο οπότε µπορώ να το θεωρήσω ως µία καινοτοµία .  

 

Άλλη διαφορά σε σχέση µε αντίστοιχες εµπορικές εφαρµογές είναι ότι δεν έχω λάβει σοβαρά 
υπόψη µου το θέµα της ασφάλειας , εφόσον η εφαρµογή δεν λειτουργεί µε χρήση ασφαλών συνδέσεων . 
Αυτό είναι όµως κάτι που εύκολα µπορεί να προστεθεί στο µέλλον µε χρήση κάποιου ψηφιακού 
πιστοποιητικού , ενεργοποιώντας το https στον web server .  

 

Τέλος στις διάφορες εµπορικές εφαρµογές που εντόπισα οι ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι πέραν 
της αποθήκευσης ιατρικού ιστορικού και ιατρικών εξετάσεων , διαθέτουν και πλήθος άλλων 
δυνατοτήτων και λειτουργιών , όπως : 

 αποθήκευση αλλεργιών , 

 αποθήκευση ιατρικού ιστορικού συγγενών , 

 αποθήκευση φαρµάκων , 

 αποθήκευση ιστορικού χειρουργείων , 

 ιστορικό επισκέψεων σε ιατρούς , 
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 ηλεκτρονική επικοινωνία του ασθενή µε τον ιατρό του ,  

 ηλεκτρονική επικοινωνία του ασθενή µε το νοσοκοµείο του η  

 ηλεκτρονική επικοινωνία του ασθενή µε το διαγνωστικό του κέντρο . 

 κλείσιµο ραντεβού µε τον ιατρό µέσω του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενούς ,  

 ο ασθενής να πραγµατοποιεί ηλεκτρονικά ραντεβού µε τον ιατρό του ενώ αυτός βρίσκεται 
online .  

2.8. Συµπεράσµατα  

 

Από όλα τα παραπάνω συµπεραίνω ότι οι ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι ασθενών έχουν γίνει πλέον ένα 
κοµµάτι της καθηµερινότητας του ιατρικού προσωπικού καθώς και των ιδίων των ασθενών . 

 

Οι χρήσεις τους είναι πολλές . Χρησιµοποιούνται είτε από δηµόσιους οργανισµούς υγείας , είτε 
από κέντρα υγείας , διαγνωστικά κέντρα , νοσοκοµεία , είτε από ιατρούς , είτε ακόµα από τους ίδιους 
τους ασθενείς .  

 

Βασικός σκοπός των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων είναι η φύλαξη µε οργανωµένο τρόπο 
του συνόλου του ιατρικού ιστορικού ενός ασθενούς . ∆ηλαδή του συνόλου των ιατρικών του εξετάσεων , 
του ιστορικού υγείας του , του ιστορικού των ασθενειών του , του συνόλου των αλλεργιών του , του 
συνόλου των παθήσεων , του συνόλου των ιατρών που έχει επισκεφτεί , του συνόλου των φαρµάκων που 
έχει πάρει , των διαµονών του ασθενούς στα νοσοκοµεία και γενικότερα όλων των στοιχείων που έχουν 
σχέση µε την υγεία του ασθενούς . Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελο ενός ασθενούς µας παρέχει ένα 
αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο αποθήκευσης όλων των παραπάνω πληροφοριών και δίνει στον ασθενή ή 
στον ιατρό την γρήγορη αναζήτηση που χρειάζεται σε όλα τα ιατρικά δεδοµένα του ασθενή ώστε να του 
παρέχει µια εξατοµικευµένη αποτελεσµατική θεραπεία .  

 

Αργότερα όταν έγιναν αντιληπτές οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων εκτός 
από τον βασικό σκοπό που καλούνταν να λύσουν µέχρι στιγµής οι στόχοι τους επεκτάθηκαν . Έτσι 
σήµερα σκοπός των ιατρικών φακέλων είναι να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας στου ασθενείς , να 
βελτιώσουν την οργάνωση των φορέων υγείας και των εµπλεκόµενων σε αυτών εργαζοµένων , να 
βοηθήσουν στην περεταίρω ανάπτυξη της ιατρικής έρευνας για βελτίωση των υπαρχόντων θεραπειών και 
τέλος να µειώσουν τα κόστη υγείας .  

 

Υπάρχουν δύο βασικά είδη ιατρικών φακέλων ασθενών , οι PHR που απευθύνονται στην 
αποθήκευση και διατήρηση του ιατρικού ιστορικού από την πλευρά του ασθενούς και οι EMR που 
απευθύνονται στην αποθήκευση και διατήρηση του ιατρικού ιστορικού από διάφορους φορείς και 
επαγγελµατίες της υγείας .  

 

Τα δύο είδη αυτών των ιατρικών φακέλων δύναται να συνεργαστούν µε σκοπό την αναταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ των οµάδων των εµπλεκόµενων µερών . ∆ηλαδή µεταξύ ιατρών , ασθενών , 
κέντρων υγείας , ασφαλιστικών εταιρειών , νοσοκοµείων , οργανισµών υγείας και άλλων φορέων .  Έτσι 
µπορεί να είναι πιο αποτελεσµατικές οι λειτουργίες όλων των παραπάνω µερών µε αποτέλεσµα ο 
ασθενής τελικά να απολαµβάνει καλύτερες υπηρεσίες υγείας . 

 

Στις διάφορες εφαρµογές ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων που ήδη υπάρχουν , είτε εµπορικές 
είτε ακαδηµαϊκές υπάρχουν και οι δύο τύποι ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων εξετάσεων . Ενώ οι 
περισσότερες εφαρµογές συνδυάζουν την λειτουργικότητα ενός PHR και ενός ή περισσότερων EMR 
ιατρικών φακέλων ασθενούς .  
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Στην Ελλάδα οι πιο πολλοί τύποι ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων ασθενών απευθύνονται σε 
οργανισµούς υγείας , ιατρούς και νοσοκοµεία και όχι τόσο απευθείας στους ασθενείς . Στο εξωτερικό 
συναντάµε και τα δύο είδη ιατρικών φακέλων καθώς και συστήµατα συνεργασίας µεταξύ αυτών . Στην 
Ελλάδα γίνονται βήµατα  προς αυτόν τον σκοπό τα τελευταία χρόνια .  

 

Με βάση την βιβλιογραφική αναζήτηση που έκανα συµπέρανα ότι οι περισσότερες ακαδηµαϊκές 
εργασίες αναφέρονται σε σχεδιασµό και υλοποιήσεις ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων τύπου EMR και 
όχι PHR . Επίσης λίγες ακαδηµαϊκές εργασίες , όπως η εργασία της Ελένης Ηλιάκη και του Πρεσβέλου 
Νίκου έχουν υλοποιήσεις ιατρικών φακέλων κατασκευασµένων µε καθαρά  Web Interface , δηλαδή να 
παράγουν τελικό κώδικα HTML για την αλληλεπίδραση µε τους χρήστες  . Οι περισσότερες υλοποιήσεις 
που βρήκα κατά την βιβλιογραφική αναζήτηση σε ακαδηµαϊκές και ερευνητικές εργασίες στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό , αναφέρονταν σε συµβατικές εφαρµογές Η/Υ γραµµένες σε γλώσσα  
προγραµµατισµού JAVA , C  ή  C ++.  

 

Η εφαρµογή που σχεδίασα είναι απλώς ένα παράδειγµα κατασκευής ενός web based 
ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εξετάσεων τύπου PHR που αποτελεί ένα υποσύνολο ενός ηλεκτρονικού 
ιατρικού φακέλου ασθενή PHR . Σε αυτόν µπορούµε να δηµιουργήσουµε έναν λογαριασµό και ύστερα να 
αρχίσουµε να αποθηκεύουµε ιατρικές µας εξετάσεις . Έπειτα µπορούµε να συνδεθούµε στον λογαριασµό 
µας , να αναζητήσουµε κάποια ιατρική εξέταση και να προβάλουµε τα αποτελέσµατα της . ∆ίνεται 
επίσης η δυνατότητα να κρατάµε αρχείο των προσωπικών µας ιατρών και αν θέλουµε να τους παρέχουµε 
δικαιώµατα να προβάλουνε τις ιατρικές µας εξετάσεις . Οι παραπάνω λειτουργίες µπορούν ήδη να 
επιτευχθούν και σε άλλες υλοποιήσεις συστηµάτων ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενούς , άλλες 
ακαδηµαϊκές και άλλες εµπορικές .  

 

Η καινοτοµία που εισάγει η µέθοδος που αναπτύξαµε στην υλοποίηση του ηλεκτρονικού 
ιατρικού φάκελου εξετάσεων σε σχέση µε αντίστοιχες ακαδηµαϊκές εργασίες είναι ότι για την αναζήτηση 
εµφάνιση και αποθήκευση όλων των τύπων ιατρικών εξετάσεων χρησιµοποιεί µόνο 3 πίνακές στην βάση 
δεδοµένων . Ένα πίνακα για τα πρότυπα συµπλήρωσης µιας ιατρικής εξέτασης που περιέχει πρότυπα µε 
σετ ιατρικών εξετάσεων τα οποία οργανώνονται σε µορφή κώδικα XML . Έναν πίνακα που 
αποθηκεύονται σε µορφή XML τα σετ αποτελεσµάτων ιατρικών εξετάσεων των ασθενών . Και έναν 
πίνακα που αποθηκεύονται τα στοιχεία των ιατρικών πολυµέσων που περιλαµβάνει η ιατρική εξέταση .  

 

Μπορούµε δηλαδή µε την χρήση 3 µόνο πινάκων στην βάση δεδοµένων να προσθέσουµε 
απεριόριστο πλήθος τύπων ιατρικών εξετάσεων στο σύστηµα . Για να δηµιουργήσουµε µια νέα εξέταση 
απλά δηµιουργούµε ένα αρχείο XML µε όλες τις παραµέτρους της εξέτασης που θέλουµε να 
δηµιουργήσουµε και τα υπόλοιπα τα αναλαµβάνει η κλάση δηµιουργίας των εξετάσεων από τον XML 
κώδικα . Τέλος τα αποτελέσµατα που συµπληρώνει ο χρήστης και αυτά αποθηκεύονται σε µορφή κώδικα 
XML σε µία εγγραφή της βάσης δεδοµένων και συσχετίζονται µε το πρότυπο της ιατρικής εξέτασης .  

 

Από όλα τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η Web εφαρµογή PHR που ανέπτυξα  , 
κάλυψε τους βασικούς στόχους της αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων και εισήγαγε και µια καινοτοµία . 
∆εν έγινε βέβαια πέραν της φάσης του σχεδιασµού δυνατή η υλοποίηση αποθήκευση ιατρικών 
εξετάσεων ιατρικών πολυµέσων λόγω έλλειψης χρόνου , άλλα είναι εύκολο να επιτευχθεί επεκτείνοντας 
την λειτουργικότητα της κλάσης διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων . Έτσι οι µόνες εξετάσεις που µπορεί 
να αποθηκεύσει αυτή την στιγµή η υλοποιηµένη έκδοση του συστήµατος είναι σετ εξετάσεων του τύπου 
Όνοµα Εξέτασης – Τιµή – Μονάδα Μέτρησης – Φυσιολογικές Τιµές .  

 

Συνοψίζοντας µπορούµε να καταλάβουµε ότι ο τοµέας της βιοπληροφορικής είναι ένας ραγδαία 
αναπτυσσόµενος κλάδος και οι εφαρµογές και προοπτικές ανάπτυξης για συστήµατα ηλεκτρονικών 
ιατρικών φακέλων ασθενών πολύ µεγάλες . Είναι ένας τοµέας της πληροφορικής που χρήζει περεταίρω 
έρευνας και διερεύνησης και έχει να δώσει πολλά στην ανάπτυξη έξυπνων υπηρεσιών για την υγεία. 
Καθώς και να βελτιώσει τις µεθόδους διάγνωσης και κατ’ επέκταση την καλύτερη ανάπτυξη της ιατρικής 
επιστήµης .  
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3. Παρουσίαση και χρήση της εφαρµογής 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε τα βασικά µέρη της διαδικτυακής εφαρµογής αποθήκευσης ιατρικών 
εξετάσεων και περιγράφουµε την χρήση της εφαρµογής από τα διάφορα είδη χρηστών που εµπλέκονται 
στην λειτουργία της . 

3.1. Γενική παρουσίαση της εφαρµογής 

3.1.1. Εισαγωγή στην χρήση και λειτουργία της εφαρµογής 

Όπως είπαµε και παραπάνω η διαδικτυακή εφαρµογή που υλοποιήσαµε αποτελείται από 4 διαφορετικές 
διεπαφές . Την διεπαφή ασύνδετου χρήστη , την διεπαφή συνδεδεµένου ασθενούς , την διεπαφή 
συνδεδεµένου ιατρού και την διεπαφή διαχειριστή της ιστοσελίδας . Από κάθε µια από αυτές τις 
διαφορετικές διεπαφές τα διαφορετικά είδη χρηστών εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες . Παρακάτω 
βλέπουµε τις κεντρικές σελίδες της κάθε διεπαφής .  

 

 
Εικόνα 27 : Κεντρική σελίδα Ασύνδετου χρήστη . 

 
Εικόνα 28 : Κεντρική σελίδα Συνδεδεµένου Ασθενούς . 
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Εικόνα 29 : Κεντρική σελίδα Συνδεδεµένου Ιατρού . 

 

 
Εικόνα 30 : Κεντρική σελίδα Συνδεδεµένου ∆ιαχειριστή . 

Παρακάτω βλέπουµε το User Manual της εφαρµογής για κάθε έναν από τους παραπάνω τύπους χρήστη  .  
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3.1.2. Χρήση της online βοήθειας της εφαρµογής 

Η βοήθεια χρήσης της εφαρµογής παρέχεται στον χρήστη και µέσω της online βοήθειας της εφαρµογής 
σε κάθε διαφορετική σελίδα χρήστη .  

 

Έτσι βλέποντας τα περιεχόµενα της βοήθειας , πατάτε στο λήµµα που σας ενδιαφέρει να µάθετε βοήθεια 
για την χρήση της σελίδας και η σελίδα µεταφέρεται στο σηµείο που υποδεικνύει το λήµµα .  

 

Αν θέλετε να επιστρέψετε στα περιεχόµενα , πατάτε στο κουµπί επιστροφή στα περιεχόµενα και 
επιστρέφεται στα περιεχόµενα της βοήθειας .  

3.2. Εγχειρίδιο χρήσης Ασύνδετου Χρήστη 

3.2.1. Κεντρική σελίδα εφαρµογής 

 

Η περιοχή ασύνδετου χρήστη της ιστοσελίδας αποτελεί µια σελίδα υποδοχής  . Χρησιµοποιείται από 
εγγεγραµµένους χρήστες της ιστοσελίδας που δεν έχουν προλάβει ακόµη να συνδεθούν ,  η από µη 
εγγεγραµµένους χρήστες - επισκέπτες της σελίδας . Η κεντρική σελίδα εµφανίζεται όταν επισκεπτόµαστε 
για πρώτη φορά τον ιστότοπο και έχει σκοπό να παρέχει ένα µήνυµα υποδοχής , µια σύντοµη ενηµέρωση 
για τον ιστότοπο , ένα µέσο πρόσβασης στις λειτουργίες της ιστοσελίδας , καθώς επίσης και έναν 
γρήγορο τρόπο σύνδεσης στον λογαριασµό των ασθενών η των ιατρών . 

 
Παρακάτω βλέπουµε την κεντρική σελίδα ασύνδετου χρήστη .  

 
Εικόνα 31 : Κεντρική σελίδα ασύνδετου χρήστη . 
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Όπως παρατηρήσουµε στην σελίδα υπάρχει ένα Βασικό µενού µε κατηγορίες . Όταν ο δείκτης του 
ποντικιού βρεθεί πάνω σε κάποια υποκατηγορία εµφανίζονται πτυσσόµενα υποµενού που µας δίνουν 
περισσότερες επιλογές για κάθε κατηγορία . Επίσης υπάρχει ένα σταθερό µενού στο πάνω δεξιό µέρος 
της ιστοσελίδας που µας οδηγεί σε κάποιες σηµαντικές περιοχές της σελίδας ασύνδετων χρηστών . Στο 
δεξιό µέρος της σελίδας βλέπουµε την πλευρική µπάρα της σελίδας που µας δίνει µια πιο άµεση 
πρόσβαση κάθε φορά στην σελίδα σύνδεσης του ασθενή η του ιατρού . Στο κέντρο της σελίδας βρίσκεται 
η περιοχή περιεχοµένου της σελίδας , ενώ υπάρχει και ο σελιδοδείκτης που µας δείχνει σε ποια περιοχή 
της σελίδας βρισκόµαστε κάθε φορά καθώς και ποια είναι τα προηγούµενα τµήµατα της σελίδας στα 
οποία οργανωτικά ανήκει το τµήµα της σελίδας . Στο πάνω µέρος της σελίδας βρίσκεται το logo του 
ιστοτόπου , ενώ στο κάτω µέρος της σελίδας βρίσκεται το υποσέλιδο . Το φορµάτ αυτό της ιστοσελίδας, 
ακολουθείται και στις άλλες σελίδες της περιοχής ασύνδετου χρήστη απλά αλλάζει κάθε φορά η περιοχή 
περιεχοµένου και τα περιεχόµενα της πλευρικής µπάρας . 
 
Παρακάτω βλέπουµε το βασικό µενού της ιστοσελίδας µε τις βασικές κατηγορίες και τι επιλογές 
περιλαµβάνει το κάθε υποµενού της κάθε κατηγορίας . 
 
Όπως βλέπουµε και παρακάτω οι βασικές επιλογές του µενού είναι Κεντρική σελίδα , Σχετικά µε την 
σελίδα , Για τους Ασθενείς , Για τους Γιατρούς .  
  

Πατώντας την επιλογή κεντρική σελίδα , εµφανίζεται η κεντρική σελίδα που µας παρέχει µια βασική 
ενηµέρωση για την σελίδα και κάποιες επιλογές άµεσης σύνδεσης στις αποθηκευµένες ιατρικές 
εξετάσεις.  

 

Πατώντας στην επιλογή  Σχετικά µε την σελίδα εµφανίζεται το πτυσσόµενο υποµενού µε τις υπο-
επιλογές αυτής της κατηγορίας . Οι υπο-επιλογές αυτής της κατηγορίας όπως βλέπουµε και στο 
παρακάτω σχήµα είναι Σχετικά µε την σελίδα , Ποιοί είµαστε , Που είµαστε , Επικοινωνία , F.A.Q. , 
Κανόνες Χρήσης .  

 
Εικόνα 32 : Υποµενού κατηγορίας - Σχετικά µε την σελίδα . 

 

Αντίστοιχα πατώντας στην επιλογή  Για τους Ασθενείς  εµφανίζεται το πτυσσόµενο υποµενού µε τις υπο-
επιλογές αυτής της κατηγορίας . Οι υπο-επιλογές αυτής της κατηγορίας όπως βλέπουµε και στο 
παρακάτω σχήµα είναι Οι υπηρεσίες µας …  , Βοήθεια ασθενή  , F.A.Q. , Εγγραφή νέου ασθενή , 
Είσοδος ασθενή .  

 

 
Εικόνα 33 : Υποµενού κατηγορίας – Για τους Ασθενείς . 
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Αντίστοιχα πατώντας στην επιλογή  Για τους Ιατρούς εµφανίζεται το πτυσσόµενο υποµενού µε τις υπο-
επιλογές αυτής της κατηγορίας . Οι υπο-επιλογές αυτής της κατηγορίας όπως βλέπουµε και στο 
παρακάτω σχήµα είναι Οι υπηρεσίες µας …  , Βοήθεια ιατρού  , F.A.Q. , Είσοδος ιατρού σε εξέταση .  

 

 
Εικόνα 34 : Υποµενού Κατηγορίας – Για τους Ιατρούς . 

 

Στα επόµενα κεφάλαια της βοήθειας θα εξηγήσουµε την λειτουργία της κάθε επιλογής του βασικού 
µενού της σελίδας .   

 

 

3.2.2. Εµφάνιση σελίδας πληροφοριών - Ποιοί είµαστε 

 

Για να εµφανίσουµε την σελίδα πληροφοριών Ποιοι είµαστε , επιλέγουµε από το βασικό µενού στο 
µενού σχετικά µε την σελίδα  την επιλογή ποιοι είµαστε  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 35 

 

Εναλλακτικά µπορούµε να κάνουµε κλικ στην επιλογή Σχετικά µε εµάς στο σταθερό µενού στην πάνω 
δεξιά πλευρά της σελίδας . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 36 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 63 - 

Χρησιµοποιώντας έναν από τους δύο παραπάνω τρόπους µας εµφανίζεται η σελίδα πληροφοριών ποιοι 
είµαστε . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 37  : Περιοχή πληροφοριών της σελίδας - Ποιοί είµαστε . 

 

3.2.3. Εµφάνιση σελίδας πληροφοριών -  Που θα µας βρείτε 

 

Για να εµφανίσουµε την σελίδα πληροφοριών Που θα µας βρείτε… ,  επιλέγουµε από το κεντρικό µενού 
στο µενού Σχετικά µε την σελίδα την επιλογή που είµαστε  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 
Εικόνα 38 

 

Τότε µας εµφανίζεται η σελίδα πληροφοριών που θα µας βρείτε , που περιέχει πληροφορίες επικοινωνίας 
και που βρίσκεται η έδρα της υπηρεσίας µας . Βλέπε παρακάτω εικόνα  
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Εικόνα 39 

3.2.4. Επικοινωνία ενός επισκέπτη µε τον διαχειριστή της σελίδας 

 

Για την επικοινωνία των επισκεπτών µε τον διαχειριστή της σελίδας χρησιµοποιούµε την σελίδα 
επικοινωνίας , Επικοινωνήστε µαζί µας . Για να εµφανίσουµε την σελίδα πληροφοριών Επικοινωνήστε 
µαζί µας …  , επιλέγουµε από το κεντρικό µενού στο µενού Σχετικά µε την σελίδα την επιλογή 
Επικοινωνήστε µαζί µας  . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  

 

 
Εικόνα 40 
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Εναλλακτικά µπορούµε να βρεθούµε απευθείας στην σελίδα επικοινωνίας κάνοντας κλικ πάνω στο 
κουµπί επικοινωνία στο σταθερό µενού της ιστοσελίδας στην πάνω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας . Βλέπε 
παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 41 

 

Χρησιµοποιώντας έναν από τους δύο τρόπους για να προβάλουµε την σελίδα επικοινωνίας  , µας 
εµφανίζεται η σελίδα πληροφοριών Επικοινωνήστε µαζί µας . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 
Εικόνα 42 
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Στην σελίδα που µας εµφανίζεται συµπληρώνουµε τα στοιχεία µας και κάποιο µήνυµα που θέλουµε να 
στείλουµε στον διαχειριστή της σελίδας , αν έχουµε ερωτήσεις η σχόλια . 

Απαραίτητο είναι να συµπληρώσουµε ένα όνοµα , ένα email επικοινωνίας και το µήνυµα . Προαιρετικά 
στοιχεία συµπλήρωσης είναι τα πεδία Επώνυµο , ∆ιεύθυνση , Ταχυδροµικός Κώδικας , Πόλη , Χώρα , 
Τηλέφωνο , ∆ιεύθυνση Website , Θέµα µηνύµατος , Παρακαλώ απαντήστε  .  

Τέλος απαραίτητο είναι να συµπληρώσουµε τον κωδικό ασφαλείας που εµφανίζεται στην εικόνα ώστε να 
αποδείξουµε ότι δεν είµαστε µηχανή  .  

 

 
Εικόνα 43 
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Αφού συµπληρώσουµε τα παραπάνω στοιχεία πατάµε το κουµπί Αποστολή και αν τα στοιχεία που 
συµπληρώσαµε είναι σωστά το µήνυµα στέλνεται µε e-mail στον διαχειριστή της σελίδας . 

 

Σε αυτήν την περίπτωση µας εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα ότι η αποστολή του µηνύµατος 
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία . 

 

 
Εικόνα 44 

 

Στις παρακάτω 2 εικόνες βλέπουµε ότι το µήνυµα που έστειλε ο επισκέπτης της σελίδας έχει φτάσει στο 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του διαχειριστή 

 

Εικόνα 45 

 

 
Εικόνα 46 
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Σε περίπτωση που κάποιο πεδίο που συµπληρώσαµε είναι λάθος ( πχ. δώσαµε µη έγκυρο e-mail ) , η 
κάποιο υποχρεωτικό πεδίο δεν έχει συµπληρωθεί και πατήσουµε Αποστολή , τότε εµφανίζεται µήνυµα 
σφάλµατος και µας ζητάτε να ξανασυµπληρώσουµε αυτό το πεδίο αν είναι υποχρεωτικό για το µήνυµα 
επικοινωνίας  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 47 

 

3.2.5. Εµφάνιση κανόνων χρήσης για τους χρήστες της Ιστοσελίδας 

 
Για να εµφανίσουµε τους κανόνες χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τα µέλη της ιστοσελίδας , 
πάµε πάνω στο κουµπί Σχετικά µε την σελίδα στο βασικό µενού της Ιστοσελίδας . Από το υποµενού που 
µας εµφανίζεται κάνουµε κλικ στη επιλογή Κανόνες χρήσης . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 48 

 
Τότε µας εµφανίζεται η παρακάτω σελίδα που περιγράφει τους κανόνες χρήσης για κάθε τύπο χρήστη της 
ιστοσελίδας . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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Εικόνα 49 
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3.2.6. Εµφάνιση σελίδας ενηµέρωσης για τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας 

 

Για να εµφανίσουµε την γενική σελίδα ενηµέρωσης για της υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα , 
πάµε πάνω στο κουµπί Σχετικά µε την σελίδα στο βασικό µενού της Ιστοσελίδας . Από το υποµενού που 
µας εµφανίζεται κάνουµε κλικ στη επιλογή Σχετικά µε την σελίδα . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 50 

 

Τότε µας εµφανίζεται η σελίδα πληροφοριών Σχετικά µε την σελίδα µας . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 51 

 

3.2.7. Εµφάνιση σελίδας ενηµέρωσης των δυνατοτήτων της ιστοσελίδας για 

ασθενείς 

 

Για να εµφανίσουµε την γενική σελίδα ενηµέρωσης για της υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα στους 
ασθενείς , πάµε πάνω στο κουµπί Γεια τους Ασθενείς στο βασικό µενού της Ιστοσελίδας . Από το 
υποµενού που µας εµφανίζεται κάνουµε κλικ στη επιλογή Οι υπηρεσίες µας… . Βλέπε παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 52 

 

Τότε εµφανίζεται η σελίδα πληροφοριών , Οι υπηρεσίες της σελίδας για Ασθενείς . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα . 

 

 
Εικόνα 53 

 

3.2.8. Εµφάνιση σελίδας ενηµέρωσης των δυνατοτήτων της ιστοσελίδας για 

ιατρούς 

 
Για να εµφανίσουµε την γενική σελίδα ενηµέρωσης για της υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα στους 
ιατρούς , πάµε πάνω στο κουµπί Γεια τους Γιατρούς στο βασικό µενού της Ιστοσελίδας . Από το 
υποµενού που µας εµφανίζεται κάνουµε κλικ στη επιλογή Οι υπηρεσίες µας… . Βλέπε παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 54 

 
Τότε εµφανίζεται η σελίδα πληροφοριών , Οι υπηρεσίες της σελίδας για Ιατρούς . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα . 

 

 
Εικόνα 55 

 

3.2.9. Εµφάνιση βοήθειας για τον ασθενή 

 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα βοήθειας για τους ασθενείς , πάµε πάνω στο κουµπί Για τους Ασθενείς 
στο βασικό µενού της Ιστοσελίδας . Από το υποµενού που µας εµφανίζεται κάνουµε κλικ στη επιλογή 
Βοήθεια Ασθενή  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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Εικόνα 56 

Τότε εµφανίζεται η σελίδα υπηρεσιών βοήθειας για τους ασθενείς   , Βοήθεια Ασθενή . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα . 

 

 
Εικόνα 57 
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Στην παραπάνω σελίδα βοήθειας µπορεί κάποιος να επιλέξει κάποιο λήµµα της βοήθειας από τα 
περιεχόµενα και κάνοντας κλικ πάνω του µεταφέρεται αυτόµατα στο σηµείο της βοήθειας που 
αναφέρεται σε αυτό το λήµµα . Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιήσει τις µπάρες κύλισης για να δει µε 
την σειρά την βοήθεια . Αν θέλει να γυρίσει πίσω στα περιεχόµενα , στο τέλος κάθε άρθρού βοήθειας 
υπάρχει το κουµπί επιστροφή στα περιεχόµενα . Κάνοντας κλικ πάνω του η σελίδα επιστρέφει στα 
περιεχόµενα .  

3.2.10. Εµφάνιση βοήθειας για τους ιατρούς 

Για να εµφανίσουµε την σελίδα βοήθειας για τους γιατρούς , πάµε πάνω στο κουµπί Για τους Γιατρούς 
στο βασικό µενού της Ιστοσελίδας . Από το υποµενού που µας εµφανίζεται κάνουµε κλικ στη επιλογή 
Βοήθεια γιατρού  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 

 
Εικόνα 58 

Τότε εµφανίζεται η σελίδα υπηρεσιών βοήθειας για τους γιατρούς   , Βοήθεια Ιατρού . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα . 

 

 
Εικόνα 59 
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Στην παραπάνω σελίδα βοήθειας µπορεί κάποιος να επιλέξει κάποιο λήµµα της βοήθειας από τα 
περιεχόµενα και κάνοντας κλικ πάνω του µεταφέρεται αυτόµατα στο σηµείο της βοήθειας που 
αναφέρεται σε αυτό το λήµµα . Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιήσει τις µπάρες κύλισης για να δει µε 
την σειρά την βοήθεια . Αν θέλει να γυρίσει πίσω στα περιεχόµενα , στο τέλος κάθε άρθρού βοήθειας 
υπάρχει το κουµπί επιστροφή στα περιεχόµενα . Κάνοντας κλικ πάνω του η σελίδα επιστρέφει στα 
περιεχόµενα .  

3.2.11. Σελίδα απάντησης σε συχνές ερωτήσεις – F.A.Q – για όλη την 

ιστοσελίδα 

Για να εµφανίσουµε την σελίδα απάντησης σε συχνές ερωτήσεις F.A.Q. για την χρήση της ιστοσελίδας , 
πάµε πάνω στο κουµπί Σχετικά µε την Σελίδα στο βασικό µενού της Ιστοσελίδας . Από το υποµενού που 
µας εµφανίζεται κάνουµε κλικ στη επιλογή F.A.Q. . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 60 

 
Τότε εµφανίζεται η σελίδα απάντησης σε συχνές ερωτήσεις F.A.Q. για την χρήση της ιστοσελίδας , 
F.A.Q. ∆ιαδικτυακής Υπηρεσίας Ιατρικών Εξετάσεων . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 61 
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3.2.12. Σελίδα απάντησης σε συχνές ερωτήσεις - F.A.Q. για τους ασθενείς 

 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα απάντησης σε συχνές ερωτήσεις F.A.Q. για την χρήση της ιστοσελίδας 
από τους ασθενείς , πάµε πάνω στο κουµπί Για τους Ασθενείς στο βασικό µενού της Ιστοσελίδας . Από 
το υποµενού που µας εµφανίζεται κάνουµε κλικ στη επιλογή F.A.Q. . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 62 

 
Τότε εµφανίζεται η σελίδα απάντησης σε συχνές ερωτήσεις F.A.Q. για την χρήση της ιστοσελίδας από 
τους ασθενείς , F.A.Q. Ιστοσελίδας – Για τους ασθενείς . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 63 
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3.2.13. Σελίδα απάντησης σε συχνές ερωτήσεις - F.A.Q. για τους ιατρούς 

 

Για να εµφανίσουµε την σελίδα απάντησης σε συχνές ερωτήσεις F.A.Q. για την χρήση της ιστοσελίδας 
από τους ιατρούς  , πάµε πάνω στο κουµπί Για τους Γιατρούς στο βασικό µενού της Ιστοσελίδας . Από το 
υποµενού που µας εµφανίζεται κάνουµε κλικ στη επιλογή F.A.Q. . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 64 

 

Τότε εµφανίζεται η σελίδα απάντησης σε συχνές ερωτήσεις F.A.Q. για την χρήση της ιστοσελίδας από 
τους γιατρούς , F.A.Q. Ιστοσελίδας – Για τους γιατρούς . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 65 

3.2.14. Εµφάνιση του Sitemap της ιστοσελίδας 

 

Για να έχουµε άµεση πρόσβαση σε όλες τις επιλογές που µας προσφέρει η περιοχή µη  συνδεδεµένου 
χρήστη της ιστοσελίδας µπορούµε να εµφανίσουµε την σελίδα του Sitemap . Για να εµφανίσουµε την 
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σελίδα Sitemap της ιστοσελίδας , κάνουµε κλικ πάνω στο κουµπί Sitemap  στο σταθερό µενού της 
Ιστοσελίδας . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 66 

 

Τότε εµφανίζεται η σελίδα γρήγορης πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες του ιστοτόπου ,  Sitemap – 
Χάρτης Ιστοτόπου. Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 67 

 

Στην σελίδα του Sitemap κάνοντας κλικ σε κάποια από τις διαθέσιµες επιλογές µεταφερόµαστε αυτόµατα 
στην αντίστοιχη σελίδα της επιλογής . Παρέχει δηλαδή µια ολοκληρωµένη κατηγοριοποίηση των 
υπηρεσιών που προσφέρονται και µια άµεση πρόσβαση προς αυτές . 
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3.2.15. Εγγραφή νέου ασθενούς στην ιστοσελίδα 

 

Για να εµφανίσουµε την σελίδα εγγραφής νέου ασθενούς στην ιστοσελίδα και να κάνουµε εγγραφή νέου 
ασθενή , πάµε πάνω στο κουµπί Για τους Ασθενείς στο βασικό µενού της Ιστοσελίδας . Από το υποµενού 
που µας εµφανίζεται κάνουµε κλικ στη επιλογή Εγγραφή νέου ασθενή . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 68 

 

Τότε εµφανίζεται µια σελίδα που µας ρωτάει αν ήδη είµαστε γραµµένοι στην σελίδα και απλώς θέλουµε 
να συνδεθούµε , η αν πράγµατι θέλουµε να γραφτούµε για πρώτη φορά . 

Για να γραφτούµε για πρώτη φορά πατάµε στην επιλογή  , Είστε νέος χρήστης και δεν έχετε λογαριασµό 
στην σελίδα και η διαδικασία εγγραφής συνεχίζεται . ∆ιαφορετικά κάνουµε κλικ στην άλλη επιλογή για 
να συνδεθούµε στην Ιστοσελίδα . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 69 

 

Αφού κάναµε κλικ στην επιλογή , Είστε νέος χρήστης και δεν έχετε λογαριασµό στην σελίδα , 
µεταφερόµαστε στην σελίδα συµπλήρωσης των στοιχείων εγγραφής . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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Εικόνα 70 

 

Αφού συµπληρώσουµε όλα τα απαραίτητα στοιχεία εγγραφής , συµπληρώνουµε το κείµενο της εικόνας 
ασφαλείας και πατάµε το κουµπί Εγγραφή . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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Εικόνα 71 

 

Αν όλα πήγαν καλά και δεν βρέθηκε κάποιο λάθος κατά τον αυτόµατο έλεγχο των στοιχείων της φόρµας 
η φόρµα αποστέλλεται και πραγµατοποιείται η εγγραφή του ασθενή στην σελίδα εµφανίζοντας 
παράλληλα και το παρακάτω µήνυµα επιτυχίας . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 72 
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Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή µας στην σελίδα , η υπηρεσία µας αποστέλλει αυτόµατα email µε τα 
στοιχεία λογαριασµού µας και µε ένα link ενεργοποίησης . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 73 

Έπειτα ανοίγουµε το email που µας στάλθηκε από την υπηρεσία αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων και 
κάνουµε κλικ στο link ενεργοποίησης  ώστε να επιβεβαιώσουµε το email και να ολοκληρωθεί η 
ενεργοποίηση του λογαριασµού  µας . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  

 
Εικόνα 74 

 

Αν όλα πήγαν καλά και η ενεργοποίηση του λογαριασµό έγινε µε επιτυχία εµφανίζεται µήνυµα επιτυχίας 
που µας ενηµερώνει ότι ο λογαριασµός µας ενεργοποιήθηκε µε επιτυχία . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 75 
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Τέλος σε περίπτωση λάθους συµπλήρωσης των στοιχείων µας εµφανίζονται στο κάτω µέρος της φόρµας 
τα λάθη συµπλήρωσης και τα πεδία που περιείχαν µη έγκυρα στοιχεία αδειάζουν ώστε να τα 
συµπληρώσουµε . Στην συνέχεια πάλι συµπληρώνουµε τον κωδικό ασφαλείας που εµφανίζεται στην 
εικόνα  και πατάµε το κουµπί εγγραφή ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία εγγραφής στην σελίδα . Αν όλα 
πάνε καλά και δεν βρεθούν λάθη συµπλήρωσης η διαδικασία της εγγραφής συνεχίζεται , διαφορετικά η 
φόρµα εγγραφής επιστρέφεται στον χρήστη µε υποδείξεις για τα λάθη που έκανε κατά την συµπλήρωση . 
Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 76 

 

3.2.16. Είσοδος εγγεγραµµένου ασθενούς στην ιστοσελίδα 

 

Για να συνδεθούµε στην ιστοσελίδα σαν Ασθενείς στον λογαριασµό που δηµιουργήσαµε  , πάµε πάνω 
στο κουµπί Για τους Ασθενείς στο βασικό µενού της Ιστοσελίδας . Από το υποµενού που µας 
εµφανίζεται κάνουµε κλικ στη επιλογή Είσοδος ασθενή . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 77 

 

Τότε µας εµφανίζεται η σελίδα , Είσοδος ασθενή στην σελίδα και µας ζητάει να συµπληρώσουµε το 
username και το password που έχουµε δηλώσει στον λογαριασµό µας και να πατήσουµε το κουµπί 
Είσοδος  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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Εικόνα 78 

 

Αν όλα πήγαν καλά και τα στοιχεία που συµπληρώσαµε είναι ορθά η σελίδα µας ανακατευθύνει στην 
σελίδα ασθενών και µας συνδέει στον λογαριασµό µας . 

 

Εναλλακτικά µπορούµε να συνδεθούµε στην σελίδα ασθενούς από την φόρµα σύνδεσης ασθενούς στην 
πλευρική µπάρα  όταν αυτή εµφανίζεται  , συµπληρώνοντας το username και password και πατώντας το 
κουµπί Login . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 79 

 

Σε περίπτωση που το username η το password που συµπληρώσαµε δεν είναι σωστά , δεν συµπληρώσαµε 
κάποιο από τα δύο ή δεν ταιριάζουν µεταξύ τους , εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος κάτω από την φόρµα 
σύνδεσης που µας ενηµερώνει πια στοιχεία της φόρµας που συµπληρώσαµε είναι ελλιπή η είναι λάθος . 
Βλέπε παρακάτω εικόνες . 
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Εικόνα 80 

 

 
Εικόνα 81 

 

 

 

 
Εικόνα 82 
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3.2.17. Είσοδος ιατρού σε εξετάσεις ασθενών 

 
Για να συνδεθούµε στην ιστοσελίδα σαν Ιατροί στον λογαριασµό που µας έχουν δηµιουργήσει οι 
ασθενείς µας , πάµε πάνω στο κουµπί Για τους Γιατρούς στο βασικό µενού της Ιστοσελίδας . Από το 
υποµενού που µας εµφανίζεται κάνουµε κλικ στη επιλογή Είσοδος γιατρού σε εξέταση . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα . 

 
 

 
Εικόνα 83 

 
Τότε µας εµφανίζεται η σελίδα , Είσοδος γιατρού σε εξέταση και µας ζητάει να συµπληρώσουµε τον 
Κλειδάριθµο εξέτασης που µας έχει δοθεί από τον ασθενή µας και να πατήσουµε το κουµπί Είσοδος  . 
Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 84 

 
Αν όλα πήγαν καλά και τα στοιχεία που συµπληρώσαµε είναι ορθά η σελίδα µας ανακατευθύνει στην 
σελίδα ιατρού και µας συνδέει στον λογαριασµό µας . 

 

Εναλλακτικά µπορούµε να συνδεθούµε στην σελίδα ιατρού από την φόρµα εισόδου ιατρού σε εξέταση 
στην πλευρική µπάρα  όταν αυτή εµφανίζεται  , συµπληρώνοντας τον Κλειδάριθµο εξέτασης που µας έχει 
δοθεί από τον ασθενή µας και πατώντας το κουµπί Login . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 87 - 

 
Εικόνα 85 

 

Σε περίπτωση που ο κλειδάριθµος εξέτασης που συµπληρώσαµε δεν είναι σωστός η δεν έχουµε δώσει 
κλειδάριθµο εξέτασης , εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος κάτω από την φόρµα σύνδεσης που µας 
ενηµερώνει πια στοιχεία της φόρµας που συµπληρώσαµε είναι ελλειπή η είναι λάθος . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα . 

 

 
Εικόνα 86 

 

 

 
Εικόνα 87 
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3.2.18. Επαναφορά κωδικού πρόσβασης λογαριασµού ασθενούς 

 
Αν ξεχάσουµε το Username ή το Password του λογαριασµού µας µπορούµε να κάνουµε επαναφορά του 
λογαριασµού µας χρησιµοποιώντας την λειτουργία της σελίδας Ανάκτηση Λογαριασµού . Έτσι για να 
ανακτήσουµε τον λογαριασµό µας στην ιστοσελίδα  σε κάποια φόρµα σύνδεσης ασθενούς στην 
ιστοσελίδα , είτε στην πλευρική µπάρα όταν εµφανίζεται , είτε στην σελίδα σύνδεσης ασθενή στην 
υπηρεσία , κάνουµε κλικ στην επιλογή Ανάκτηση Λογαριασµού κάτω από την φόρµα . Βλέπε παρακάτω 
εικόνες . 
 

 
Εικόνα 88 

 
 
 

 
Εικόνα 89 

 

Τότε εµφανίζεται η σελίδα Επαναφοράς Λογαριασµού Χρήστη . Στην φόρµα που µας 
εµφανίζεται συµπληρώνουµε ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που θυµόµαστε όταν 
δηµιουργήσαµε τον λογαριασµό , όπως το username µας , η το email χρήστη που 
χρησιµοποιήσαµε για την ενεργοποίηση του λογαριασµού κατά την εγγραφή µας στην 
σελίδα και πατάµε το κουµπί Επαναφορά . Βλέπε παρακάτω εικόνα  
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Εικόνα 90 

Αν το email η το username που συµπληρώσαµε στην φόρµα επαναφοράς λογαριασµού χρήστη υπάρχει 
στον λογαριασµό που θέλουµε να ανακτήσουµε τότε εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα επιτυχίας και µας 
αποστέλλεται στο email που χρησιµοποιήσαµε για την ενεργοποίηση του λογαριασµού το username και 
ένας νέος προσωρινός κωδικός πρόσβασης στον λογαριασµό µας που δηµιουργείται τυχαία από την 
υπηρεσία .Τον κωδικό αυτό αργότερα µπορούµε να τον αλλάξουµε αν συνδεθούµε στην σελίδα ασθενών. 
Βλέπε παρακάτω εικόνες . 

 

 
Εικόνα 91 

 

 
Εικόνα 92 
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Εικόνα 93 

 

3.3. Εγχειρίδιο χρήσης Ασθενούς 

Παρακάτω βλέπουµε τα περιεχόµενα της βοήθειας για τους ασθενείς . 
 

3.3.1. Εισαγωγή στην χρήση της υπηρεσίας 

 
Το τµήµα της σελίδας που απευθύνεται στους ασθενείς είναι η ιστοσελίδα συνδεδεµένου ασθενούς .  
Από την ιστοσελίδα συνδεδεµένου ασθενούς ο ασθενής µπορεί να εκτελεί διαχειριστικές λειτουργίες 
στον λογαριασµό του . Να προσθέτει ιατρικές εξετάσεις , να τις προβάλει , να τις τροποποιεί , να τις 
διαγράφει . Να διαχειρίζεται τους προσωπικούς του ιατρούς , να αποθηκεύει νέους ιατρούς , να αναζητά 
και να προβάλει ιατρούς , να επεξεργάζεται ιατρούς , να διαγράφει ιατρούς .  
 
Στην ιστοσελίδα συνδεδεµένων ασθενών µπορούν να συνδέονται εγγεγραµµένοι χρήστες ασθενείς της 
ιστοσελίδας µε την διαδικασία σύνδεσής εγγεγραµµένου ασθενή που περιγράψαµε στην βοήθεια για την 
διεπαφή ασύνδετου χρήστη .  
Αφού συµπληρώσουµε το username και password στην σελίδα ασύνδετου χρήστη και πατήσουµε του 
κουµπί LOGIN  αν το username και password που δώσαµε είναι σωστά συνδεόµαστε στην διεπαφή 
συνδεδεµένου ασθενούς . 
 
Η διεπαφή συνδεδεµένου ασθενή όπως παρατηρούµε αποτελείται από ένα βασικό δυναµικό µενού στο 
πάνω µέρος της οθόνης που µε το σύρσιµο του ποντικιού πάνω του µας εµφανίζονται 
κατηγοριοποιηµένες όλες οι επιλογές που µπορεί ο χρήστης συνδεδεµένος ασθενής να εκτελέσει πάνω 
στον προσωπικό ιατρικό του φάκελο εξετάσεων . Επίσης σε κάθε σελίδα του ισοτόπου υπάρχει 
σελιδοδείκτης και τίτλος σελίδας που µας δείχνει σε πιο σηµείο της ιστοσελίδας βρισκόµαστε . Τέλος στο 
πάνω µέρος αριστερά της σελίδας στην επικεφαλίδα µας ενηµερώνει ότι έχουµε συνδεθεί ως ασθενείς 
στην περιοχή συνδεδεµένων ασθενών του ισοτόπου . Βλέπε παρακάτω εικόνα 
.

 
Εικόνα 94 
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Στις παρακάτω 5 εικόνες βλέπουµε τις επιλογές που µας δίνουν τα δυναµικά µενού της σελίδας 
συνδεδεµένου χρήστη ασθενούς για κάθε βασική κατηγορία του µενού  .  
 
 

 
Εικόνα 95 

 
 

 
Εικόνα 96 

 
 

 
Εικόνα 97 
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Εικόνα 98 

 
 

 
Εικόνα 99 

 
 
Επίσης σε µερικές υποσελίδες της περιοχής συνδεδεµένων ασθενών στην αριστερή πλευρά της σελίδας 
µας εµφανίζεται µενού επιλογών σχετικό µε την κατηγορία του βασικού µενού που επιλέξαµε , καθώς και 
τονίζεται µε µπλε χρώµα η υποπεριοχή της ιστοσελίδας που βρισκόµαστε τώρα . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα. 
 

 
Εικόνα 100 

 
 
Στο κάτω µέρος της ιστοσελίδας εµφανίζεται το υποσέλιδο µε πληροφορίες σχετικές µε τα πνευµατικά 
δικαιώµατα της σελίδας , τις τεχνολογίες κατασκευής και άλλα . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 101 
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Το τρέχων περιεχόµενο της ιστοσελίδας ανάλογα µε το τι θα επιλέξουµε φορτώνεται κάθε φορά στο 
κεντρικό µέρος της ιστοσελίδας συνδεδεµένου ασθενούς .   
 
Η παραπάνω δοµή ακολουθείται σε όλη την ιστοσελίδα συνδεδεµένου ασθενούς και η πλοήγηση γίνεται 
από το βασικό µενού , τα πλαϊνά µενού και τις άλλες επιλογές που µας δίνονται κάθε φορά στο 
περιεχόµενο της ιστοσελίδας  .  
 

3.3.2. ∆ηµιουργία νέου λογαριασµού ασθενούς 

 
Η διαδικασία δηµιουργίας νέου λογαριασµό συνδεδεµένου ασθενούς έχει ήδη περιγραφεί στην ενότητα 
3.2.15. του εγχειρίδιου χρήσης ασύνδετου χρήστη , Εγγραφή νέου ασθενή στην ιστοσελίδα . 
 

3.3.3. Σύνδεση στον λογαριασµό του ασθενούς 

 
Η διαδικασία σύνδεσης χρήστη ασθενούς στην ιστοσελίδα έχει ήδη περιγραφεί στην ενότητα 3.2.16. του 
εγχειρίδιου χρήσης ασύνδετου χρήστη , Είσοδος εγγεγραµµένου ασθενούς στην ιστοσελίδα . 
 

3.3.4. Αποσύνδεση από τον λογαριασµό του ασθενούς 

 
Για να αποσυνδεθούµε από την σελίδα ασθενούς , στην σελίδα ασθενούς κάνουµε κλικ στο κουµπί πάνω 
δεξιά Αποσύνδεση Χρήστη  και αποσυνδεόµαστε από την σελίδα . Βλέπε παρακάτω εικόνα 

 
Εικόνα 102 

 
Με την αποσύνδεση από την ιστοσελίδα , εµφανίζεται µήνυµα που µας ενηµερώνει ότι αποσυνδεθήκαµε 
µε επιτυχία από την ιστοσελίδα συνδεδεµένου ασθενή και µας ανακατευθύνει αυτόµατα στην κεντρική 
σελίδα µη συνδεδεµένου χρήστη . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 103 
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3.3.5. Λειτουργίες κεντρικής σελίδας συνδεδεµένου ασθενούς 

 
Όταν συνδεθούµε για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα συνδεδεµένου ασθενούς από την σελίδα ασύνδετου 
χρήστη εµφανίζεται η ιστοσελίδα συνδεδεµένου ασθενή και κατευθυνόµαστε αυτόµατα στην κεντρική 
σελίδα συνδεδεµένου ασθενούς . Η κεντρική σελίδα συνδεδεµένου ασθενούς είναι  µια σελίδα που 
περιγράφει συνοπτικά όλες τις λειτουργίες που µπορεί να εκτελέσει ένας συνδεδεµένος ασθενής στην 
σελίδα . Λειτουργίες που βρίσκονται και στο βασικό µενού της ιστοσελίδας µόνο που σε αυτήν την 
περίπτωση βρίσκονται οµαδοποιηµένες σε µια σελίδα µε κάποια µικρή περιγραφή της ενέργειας που 
εκτελεί κάθε λειτουργία ώστε να µπορεί ο χρήστης να έχει µια γρήγορη ολοκληρωµένη πρόσβαση σε 
όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας .  Με αυτόν τον τρόπο δίνεται στον χρήστη µια πιο άµεση πρόσβαση 
στις λειτουργίες της σελίδας. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε την κεντρική σελίδα συνδεδεµένου 
ασθενούς . 
 

 
Εικόνα 104 
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Ένας άλλος τρόπος να προσεγγίσουµε το panel της κεντρικής σελίδας συνδεδεµένου ασθενή είναι 
επιλέγοντας από το βασικό µενού προφίλ χρήστη την επιλογή , Κεντρική σελίδα  η κάνοντας κλικ πάνω 
στον σελιδοδείκτη Κεντρική σελίδα . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 105 

 
 
 

3.3.6. Εµφάνιση του προφίλ χρήστη 

 
Από την σελίδα προφίλ χρήστη Ασθενούς µπορείτε να δείτε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε 
αποθηκεύσει στο προφίλ σας κατά την δηµιουργία του λογαριασµού σας χρήστη ασθενούς στην σελίδα 
online αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων . Τέτοια στοιχεία που µπορείτε να εµφανίσετε είναι στοιχεία 
επικοινωνίας , προσωπικά στοιχεία , στοιχεία διαµονής κ.α.  
 
Για να εµφανίσετε την σελίδα προφίλ χρήστη κάνετε κλικ στο κουµπί αριστερά του βασικού µενού της 
σελίδας ασθενούς µε την ονοµασία Προφίλ Χρήστη . 

 
Εικόνα 106 

 
 
Τότε εµφανίζεται η παρακάτω σελίδα που περιέχει όλες τις πληροφορίες που αποτελούν τον λογαριασµό 
µας και τις παρείχαµε στην σελίδα κατά την δηµιουργία του λογαριασµού χρήστη ασθενούς η κατά την 
χρήση της ιστοσελίδας .  
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Εικόνα 107 

 

3.3.7. Εµφάνιση στατιστικών ασθενή 

 
Για να εµφανίσουµε διάφορα στατιστικά σχετικά µε τον λογαριασµό του χρήστη ασθενή χρησιµοποιούµε 
την σελίδα εµφάνισης στατιστικών ασθενή . Από την σελίδα αυτή µας δίνεται η δυνατότητα να δούµε 
πόσες εξετάσεις έχουµε αποθηκεύσει στην σελίδα online αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων . Πόσες 
εξετάσεις έχουµε αποθηκεύσει ανά κατηγορία εξέτασης . Ποιά είναι η κατηγορία εξέτασης µε τις 
περισσότερες εξετάσεις . Ποιά εξέταση ίδιου τύπου έχουµε αποθηκεύσει περισσότερες φορές στον 
φάκελο ιατρικών εξετάσεων .  
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 97 - 

Για να εµφανίσουµε την σελίδα µε τις στατιστικές πληροφορίες για τον λογαριασµό µας επιλέγουµε στο 
βασικό µενού Προφίλ Χρήστη την επιλογή Στατιστικά .Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 108 

 
Τότε µας εµφανίζεται η οθόνη στατιστικών χρήστη ασθενή . Βλέπε παρακάτω εικόνα  . 

 
Εικόνα 109 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 98 - 

3.3.8. Αλλαγή ρυθµίσεων και στοιχείων λογαριασµού του ασθενή 

 
Για να ενηµερώσουµε η να τροποποιήσουµε τα στοιχεία του λογαριασµού µας αφού σύρουµε τον δείκτη 
του ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Προφίλ Χρήστη µας εµφανίζεται η 
επιλογή Ρυθµίσεις Λογαριασµού . Κάνουµε κλικ στην επιλογή Ρυθµίσεις Λογαριασµού και µας 
εµφανίζεται µια σελίδα µε τις ρυθµίσεις που µπορούµε να εκτελέσουµε  πάνω στον προσωπικό µας 
λογαριασµό χρήστη ασθενούς  . 
 

 
Εικόνα 110 

 
 
Στην σελίδα που µας εµφανίστηκε κάνουµε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία Στοιχείων Λογαριασµού για 
να εµφανιστεί η σελίδα επεξεργασίας και ενηµέρωσης του προφίλ του λογαριασµού µας . 
 

 
Εικόνα 111 

 
Έτσι αφού κάνουµε κλικ στην παραπάνω επιλογή εµφανίζεται η φόρµα επεξεργασίας λογαριασµού 
ασθενούς που περιέχει όλες τις ρυθµίσεις και τα στοιχεία του λογαριασµού µας µε φορτωµένα στα πεδία 
της φόρµας τα τρέχοντα στοιχεία του λογαριασµού µας , έτοιµα για επεξεργασία  . 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 99 - 

 
Εικόνα 112 

Αφού αλλάξουµε ότι θέλουµε στα πεδία επεξεργασίας του λογαριασµού µας πατάµε το κουµπί 
Ενηµέρωση και ο λογαριασµός µας ενηµερώνεται µε τα στοιχεία που τροποποιήσαµε , αποθηκεύοντας 
στην θέση τους τα ενηµερωµένα στοιχεία . 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 100 - 

Άµα η διαδικασία ενηµέρωσης των στοιχείων του λογαριασµού µας πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία , τότε 
µας εµφανίζεται µήνυµα επιτυχούς ενηµέρωσης και ανακατευθυνόµαστε αυτόµατα στην σελίδα 
επεξεργασίας λογαριασµού ασθενούς . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 113 

 
∆ιαφορετικά αν κάποιο πεδίο που συµπληρώσαµε δεν είναι έγκυρο η είναι κενό εµφανίζεται µήνυµα 
σφάλµατος που µας προτρέπει να διορθώσουµε το σφάλµα και να επαναλάβουµε την διαδικασία 
συµπλήρωσης της φόρµας µε µεγαλύτερη προσοχή επισηµαίνοντας τα λάθη µας . 
 
 

3.3.9. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης λογαριασµού χρήστη Ασθενούς 

 
Για να αλλάξουµε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασµού µας αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού 
πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Προφίλ Χρήστη µας εµφανίζεται η επιλογή 
Ρυθµίσεις Λογαριασµού . Κάνουµε κλικ στην επιλογή Ρυθµίσεις Λογαριασµού και µας εµφανίζεται µια 
σελίδα µε τις ρυθµίσεις που µπορούµε να εκτελέσουµε  πάνω στον προσωπικό µας λογαριασµό χρήστη 
ασθενούς  . 
 
 

 
Εικόνα 114 

 
 
Στην σελίδα που µας εµφανίστηκε κάνουµε κλικ στην επιλογή Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης για να 
εµφανιστεί η σελίδα αλλαγής κωδικού πρόσβασης του λογαριασµού µας . 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 101 - 

 
Εικόνα 115 

 
Έτσι αφού κάνουµε κλικ στην παραπάνω επιλογή εµφανίζεται η φόρµα αλλαγής κωδικού πρόσβασης του 
λογαριασµού ασθενούς . Αφού συµπληρώσουµε στα αντίστοιχα πεδία της φόρµας τον παλιό και τον νέο 
κωδικό πρόσβασης που διαλέξαµε , πατάµε το κουµπί Αλλαγή Κωδικού για να ενηµερωθεί ο κωδικός 
πρόσβασης του λογαριασµού µας στην ιστοσελίδα . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 116 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 102 - 

Αν όλα πήγαν καλά και η ενηµέρωση του κωδικού πρόσβασης του χρήστη ασθενή έγινε µε επιτυχία 
εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα επιτυχίας και ανακατευθυνόµαστε αυτόµατα στην σελίδα αλλαγής 
κωδικού πρόσβασης ασθενούς . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 117 

 
∆ιαφορετικά µας εµφανίζεται ένα από τα ακόλουθα σφάλµατα που µας προτρέπουν να 
ξανασυµπληρώσουµε σωστά την φόρµα αλλαγής κωδικού πρόσβασης ασθενούς , εστιάζοντας µας κάθε 
φορά στο αντίστοιχο σφάλµα που εµφανίστηκε . Βλέπε παρακάτω εικόνες . 

 
Εικόνα 118 

 

 

 
Εικόνα 119 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 103 - 

3.3.10. ∆ιαγραφή του ασθενή από την υπηρεσία και κατάργηση του 

λογαριασµού 

 
Για να διαγράψουµε τον λογαριασµό µας στην σελίδα αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων µαζί µε όλες τις 
εξετάσεις που έχουµε αποθηκεύσει χρησιµοποιούµε τις λειτουργίες της σελίδας διαγραφής λογαριασµού 
χρήστη . Προσοχή !!! Αν διαγράψετε τον λογαριασµό σας δεν υπάρχει δυνατότητα να αναιρέσετε την 
ενέργεια που κάνατε και όλα τα δεδοµένα που έχετε αποθηκεύσει χάνονται . 
 
Έτσι για να εκτελέσουµε την διαδικασία διαγραφής του λογαριασµού µας , αφού σύρουµε τον δείκτη του 
ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Προφίλ Χρήστη µας εµφανίζεται η 
επιλογή Ρυθµίσεις Λογαριασµού . Κάνουµε κλικ στην επιλογή Ρυθµίσεις Λογαριασµού και µας 
εµφανίζεται µια σελίδα µε τις ρυθµίσεις που µπορούµε να εκτελέσουµε  πάνω στον προσωπικό µας 
λογαριασµό χρήστη ασθενούς  . 
 
 

 
Εικόνα 120 

 
Στην σελίδα που µας εµφανίστηκε κάνουµε κλικ στην επιλογή ∆ιαγραφή Λογαριασµού Χρήστη για να 
εµφανιστεί η σελίδα επιβεβαίωσης διαγραφής του λογαριασµού µας . 
 

 
Εικόνα 121 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 104 - 

 
Έτσι αφού κάνουµε κλικ στην παραπάνω επιλογή εµφανίζεται η σελίδα διαγραφής λογαριασµού χρήστη 
που βλέπουµε στην παρακάτω εικόνα . Αν είµαστε απόλυτα σίγουροι ότι θέλουµε να διαγράψουµε τον 
λογαριασµό µας µαζί µε όλες τις εξετάσεις που περιέχει συµπληρώνουµε ξανά για λόγους ασφαλείας το 
προσωπικό µας κωδικό πρόσβασης και πατάµε το κουµπί ∆ιαγραφή Λογαριασµού . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα .  
 
 

 
Εικόνα 122 

 
 
Αν όλα πήγαν και ο  κωδικός πρόσβασης που δώσαµε είναι σωστός τότε ο λογαριασµός µας στην σελίδα 
αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων µαζί µε όλες τις εξετάσεις που έχουµε αποθηκεύσει διαγράφεται µε 
επιτυχία , εµφανίζεται µήνυµα επιτυχούς διαγραφής και η σελίδα µας ανακατευθύνει αυτόµατα στην 
αρχική σελίδα µη συνδεδεµένου χρήστη .  
 
 

 
Εικόνα 123 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 105 - 

∆ιαφορετικά αν δεν συµπληρώσαµε κωδικό πρόσβασης στην φόρµα επιβεβαίωσης διαγραφής 
λογαριασµού χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης που συµπληρώσαµε είναι λανθασµένος µας εµφανίζεται 
µήνυµα σφάλµατος παρακινώντας µας έτσι να ελέγξουµε ξανά τον κωδικό πρόσβασης που 
συµπληρώσαµε στην φόρµα επιβεβαίωσης . 
 
 

 
Εικόνα 124 

 
 

3.3.11. Λειτουργίες κεντρικής σελίδας διαχείρισης εξετάσεων 

 
Η κεντρική σελίδα διαχείρισης εξετάσεων µας παρέχει συγκεντρωτικά σε µια σελίδα µε επεξηγήσεις όλες 
τις λειτουργίες που µπορεί ο χρήστης ασθενής να εκτελέσει πάνω στην διαχείριση των ιατρικών του 
εξετάσεων . Όπως την προβολή , την επεξεργασία , την διαγραφή , την εµφάνιση στατιστικών στοιχείων 
και άλλα .  
 
Για να εµφανίσουµε την κεντρική σελίδα διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων αφού σύρουµε τον δείκτη του 
ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Οι εξετάσεις µου µας εµφανίζεται η 
επιλογή ∆ιαχείριση εξετάσεων  . Κάνουµε κλικ στην επιλογή ∆ιαχείριση εξετάσεων η στην κατηγορία Οι 
εξετάσεις µου και µας εµφανίζεται µια σελίδα µε όλες τις λειτουργίες που µπορούµε να εκτελέσουµε 
πάνω στις ιατρικές µας εξετάσεις . Βλέπε παρακάτω εικόνα  . 
 
 

 
Εικόνα 125 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 106 - 

Από την κεντρική σελίδα διαχείρισης εξετάσεων µπορούµε αν θέλουµε να εκτελέσουµε κάποια ενέργεια 
πάνω στις ιατρικές µας εξετάσεις . 
 
 

 
Εικόνα 126 

 
 

3.3.12. Προσθήκη νέας ιατρικής εξέτασης ασθενούς στην σελίδα 

 
Για να προσθέσουµε µια ιατρική µας εξέταση στην προσωπική µας σελίδα αποθήκευσης ιατρικών 
εξετάσεων αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία 
Οι εξετάσεις µου µας εµφανίζεται η επιλογή Προσθήκη νέας εξέτασης. Κάνουµε κλικ στην επιλογή 
Προσθήκη νέας εξέτασης και µας εµφανίζεται µια σελίδα µε όλες τις διαθέσιµες κατηγορίες εξετάσεων 
που υπάρχουν . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 
Εικόνα 127 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 107 - 

Αφού κάνουµε κλικ στην προηγούµενη επιλογή εµφανίζεται µια σελίδα µε όλες τις διαθέσιµες 
κατηγορίες εξετάσεων που υπάρχουν . για να επιλέξουµε την κατηγορία στην οποία ανήκει η ιατρική 
εξέταση που θέλουµε να προσθέσουµε . Κάνουµε κλικ στην κατηγορία που ανήκει η ιατρική εξέταση που 
θέλουµε να προσθέσουµε για να συνεχίσουµε . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 128 

 
Αφού επιλέξουµε µία από τις παραπάνω κατηγορίες κάνοντας αριστερό κλικ µε τον δείκτη του ποντικιού 
στην αντίστοιχη κατηγορία µας εµφανίζεται η παρακάτω σελίδα που µας δείχνει τι υποκατηγορίες 
εξετάσεων και τι ιατρικές εξετάσεις χωρίς κάποια κατηγορία υποστηρίζει για αποθήκευση η ιστοσελίδα .  
 
 

 
Εικόνα 129 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 108 - 

Αν η κατηγορία δεν υποστηρίζει ιατρικές εξετάσεις που δεν ανήκουν σε υποκατηγορία της επιλεγµένης 
κατηγορίας είτε η κατηγορία δεν υποστηρίζει υποκατηγορίες εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα ότι είτε η 
κατηγορία δεν περιέχει χύµα εξετάσεις , είτε η κατηγορία δεν υποστηρίζει υποκατηγορίες . Βλέπε 
παρακάτω εικόνα .  
 
 

 
Εικόνα 130 

 
Αφού επιλέξουµε κάποια ιατρική εξέταση που ανήκει είτε χύµα σε κάποια κατηγορία , είτε σε κάποια 
υποκατηγορία κάποιας κατηγορίας , εµφανίζεται στην οθόνη η φόρµα προσθήκης νέας ιατρικής εξέτασης 
µε τα πεδία της συγκεκριµένης εξέτασης που επιλέξαµε να συµπληρώσουµε και να αποθηκεύσουµε . 
Βλέπε παρακάτω εικόνα .  

 
Εικόνα 131 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 109 - 

Συµπληρώνουµε τα πεδία των παραµέτρων της ιατρικής εξέτασης στην φόρµα και πατάµε το κουµπί 
Αποθήκευση Ιατρικής Εξέτασης . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  

 
Εικόνα 132 

 
Αν όλα πήγαν καλά και η ιατρική εξέταση αποθηκεύτηκε µε επιτυχία εµφανίζεται στην οθόνη κατάλληλο 
µήνυµα επιτυχίας που µας ενηµερώνει ότι η ιατρική εξέταση που συµπληρώσαµε αποθηκεύτηκε σωστά , 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 110 - 

ενώ παράλληλα µας ρωτάει αν θέλουµε να προσθέσουµε νέα ιατρική εξέταση στον προσωπικό µας 
ιατρικό φάκελο εξετάσεων . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 133 

 
∆ιαφορετικά αν κάποιο από τα πεδία της φόρµας που συµπληρώνεται υποχρεωτικά δεν είναι 
συµπληρωµένο , η κάποιο πεδίο είναι λάθος συµπληρωµένο , εµφανίζεται στην οθόνη µήνυµα 
σφάλµατος που µας ενηµερώνει για τα σφάλµατα που βρέθηκαν κατά την συµπλήρωση της φόρµας ώστε 
να τα διορθώσουµε . 
 

3.3.13. Αναζήτηση αποθηκευµένης ιατρικής εξέτασης στην σελίδα 

 
Για να αναζητήσουµε στον ιατρικό µας φάκελο κάποια αποθηκευµένη ιατρική εξέταση που θέλουµε να 
προβάλουµε , να  επεξεργαστούµε  ή να διαγράψουµε χρησιµοποιούµε την σελίδα αναζήτησης 
αποθηκευµένων ιατρικών εξετάσεων . 
 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα αναζήτησης αποθηκευµένων ιατρικών εξετάσεων αφού σύρουµε τον 
δείκτη του ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Οι εξετάσεις µου µας 
εµφανίζεται η επιλογή Αναζήτηση – επεξεργασία και προβολή εξετάσεων . Κάνουµε κλικ στην επιλογή 
Αναζήτηση – επεξεργασία και προβολή εξετάσεων και µας εµφανίζεται µια σελίδα µε την φόρµα 
αναζήτησης αποθηκεµένων ιατρικών εξετάσεων  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 111 - 

 
Εικόνα 134 

Έτσι κάνοντας κλικ στην προηγούµενη επιλογή , εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα αναζήτησης 
αποθηκευµένων ιατρικών εξετάσεων . Για να αναζητήσουµε αποθηκευµένες ιατρικές εξετάσεις 
επιλέγουµε τουλάχιστον ένα η και περισσότερα κριτήρια αναζήτησης . Και συµπληρώνουµε τα 
αντίστοιχα πεδία αναζήτησης που εµφανίζονται αν αυτό απαιτείται . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 135 

Έτσι αν θέλουµε να εµφανίσουµε όλες τις ιατρικές εξετάσεις που έχουµε αποθηκεύσει στον ιατρικό µας 
φάκελο , επιλέγουµε  στην φόρµα αναζήτησης την επιλογή Εµφάνισε όλες τις ιατρικές εξετάσεις και η 
περιοχή κάτω από την επιλογή γίνεται κίτρινη για να µας ενηµερώσει ότι το συγκεκριµένο κριτήριο 
αναζήτησης είναι επιλεγµένο . 
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Εικόνα 136 

Αν θέλουµε πάλι να κάνουµε µια πιο συγκεκριµένη αναζήτηση χρησιµοποιώντας πιο αναλυτικά κριτήρια 
αναζήτησης µπορούµε να επιλέξουµε κάποιο από τα άλλα κριτήρια αναζήτησης που µας δίνονται είτε 
µεµονωµένα είτε συνδυασµένα .  
 
Έτσι µπορούµε να κάνουµε αναζήτηση ιατρικών εξετάσεων , α) κατά ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της 
ιατρικής εξέτασης , β)  κατά ηµεροµηνία προσθήκης της ιατρικής εξέτασης στο σύστηµα , γ) κατά 
κατηγορία ιατρικής εξέτασης , δ) κατά υποκατηγορία ιατρικών εξετάσεων , ε)  κατά όνοµα ιατρικής 
εξέτασης . 
Βλέπε παρακάτω εικόνες .   
 

 
Εικόνα 137 
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Εικόνα 138 

 
Εικόνα 139 

 
Εικόνα 140 
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Αφού επιλέξουµε τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια αναζήτησης ιατρικών εξετάσεων και 
συµπληρώσουµε σωστά τα τυχόν πεδία που µπορεί να απαιτούν συµπλήρωση πατάµε το κουµπί 
Αναζήτηση ∆ιαθέσιµων Ιατρικών Εξετάσεων στην κάτω αριστερά γωνία της φόρµας .  
 
Τότε εµφανίζονται σε µορφή λίστας οι αποθηκευµένες ιατρικές εξετάσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσµα 
της αναζήτησης ιατρικών εξετάσεων για τα κριτήρια αναζήτησης που δώσαµε  . 
 
Ως προεπιλογή σε κάθε νέα αναζήτηση ταξινοµούνται κατά ηµεροµηνία προσθήκης της ιατρικής 
εξέτασης στο πρόγραµµα και µε αύξουσα ταξινόµηση .  Βλέπε παρακάτω εικόνα .   
 

 
Εικόνα 141 
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Στα παραπάνω αποτελέσµατα που µας επέστρεψε η αναζήτηση ( βλέπε προηγούµενη εικόνα )  µπορούµε 
να δούµε ότι για κάθε αποτέλεσµα υπάρχουν κάποιες βασικές πληροφορίες που το προσδιορίζουν  καθώς 
και ένα κουτί επιλογής και κάποια κουµπιά κάτω από αυτό . Επιλέγοντας πολλές εξετάσεις µαζικά στα 
κουτιά επιλογής Επιλογή εξέτασης για µαζική διαγραφή µπορούµε να τις διαγράψουµε από τον ιατρικό 
µας φάκελο οµαδικά . Με την επιλογή Εµφάνιση Εξέτασης  εµφανίζουµε την επιλεγµένη ιατρική εξέταση 
Με την επιλογή Επεξεργασία Εξέτασης ανοίγουµε την επιλεγµένη ιατρική εξέταση για επεξεργασία . Με 
την επιλογή ∆ιαγραφή Εξέτασης διαγράφουµε την επιλεγµένη ιατρική εξέταση .  
 
Αν θέλουµε οι ιατρικές εξετάσεις που µας επιστράφηκαν από το πρόγραµµα ως αποτέλεσµα της  
αναζήτησης που κάναµε να ταξινοµηθούν µε άλλο τρόπο . Μπορούµε να επιλέξουµε την µέθοδο 
ταξινόµησης και αν η ταξινόµηση θα είναι αύξουσα η φθίνουσα από τα δύο µενού επιλογής που 
εµφανίζονται στην αρχή των αποτελεσµάτων της σελίδας . Με κάθε αλλαγή που κάνουµε τα 
αποτελέσµατα της σελίδας αναταξινοµούνται σύµφωνα µε την τρέχουσα επιλεγµένη µέθοδο 
ταξινόµησης.  Βλέπε παρακάτω εικόνες .  
 

 
Εικόνα 142 

 
Εικόνα 143 

Τέλος σε περίπτωση που δεν συµπληρώσαµε σωστά την φόρµα αναζήτησης µας εµφανίζονται τα 
σφάλµατα κατά την  αναζήτηση αποθηκευµένων ιατρικών εξετάσεων . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 144 
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3.3.14. Προβολή αποθηκευµένης ιατρικής εξέτασης ασθενούς 

 
Για να προβάλουµε µια αποθηκευµένη ιατρική µας εξέταση , αφού κάνουµε αναζήτηση για την 
συγκεκριµένη ιατρική εξέταση στον ηλεκτρονικό φάκελο ιατρικών εξετάσεων , όπως είδαµε στην 
ενότητα  3.3.13.  στα αποτελέσµατα που εµφανίζονται πατάµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα το κουµπί 
Εµφάνιση Εξέτασης στην κάτω αριστερή γωνία του αποτελέσµατος .  Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 
 

 
Εικόνα 145 

 
 
Τότε µας εµφανίζεται  η επιλεγµένη ιατρική εξέταση µαζί µε τις τιµές που αποτελείται . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα .  
 
 

 
Εικόνα 146 
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Παρατηρούµε στην παραπάνω εικόνα ότι µας δίνονται τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ιατρικής 
εξέτασης που επιλέξαµε µαζί µε κάποιες βοηθητικές πληροφορίες . Επίσης στο κάτω µέρος της σελίδας 
µας δίνονται κάποιες επιπλέον επιλογές . Έτσι εάν θέλουµε να επιστρέψουµε στην λίστα αποτελεσµάτων 
ιατρικών εξετάσεων που αναζητήσαµε κατά την τελευταία αναζήτηση πατάµε στην επιλογή Επιστροφή 
στην λίστα αποτελεσµάτων ιατρικών εξετάσεων . 
Αν θέλουµε να ανοίξουµε την συγκεκριµένη ιατρική εξέταση για επεξεργασία πατάµε στην επιλογή 
Άνοιγµα αποθηκευµένης ιατρικής εξέτασης για επεξεργασία . 
Αν θέλουµε να διαγράψουµε την συγκεκριµένη ιατρική εξέταση πατάµε στην επιλογή ∆ιαγραφή 
αποθηκευµένης ιατρικής εξέτασης . 
Αν θέλουµε να εκτελέσουµε µια νέα αναζήτηση για αποθηκευµένες ιατρικές εξετάσεις πατάµε στην 
επιλογή Εκτέλεση νέας αναζήτησης για αποθηκευµένες ιατρικές εξετάσεις . 
 
 

3.3.15. Επεξεργασία αποθηκευµένης ιατρικής εξέτασης Ασθενούς 

 
Για να επεξεργαστούµε µια αποθηκευµένη ιατρική εξέταση , αφού κάνουµε αναζήτηση για την 
συγκεκριµένη ιατρική εξέταση στον ηλεκτρονικό φάκελο ιατρικών εξετάσεων , όπως είδαµε στην 
ενότητα  3.3.13.  στα αποτελέσµατα που εµφανίζονται πατάµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα το κουµπί 
Επεξεργασία Εξέτασης στο κάτω µέρος στην µέση του αποτελέσµατος .  Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 147 

 
Επίσης µπορούµε να ανοίξουµε µια αποθηκευµένη ιατρική εξέταση για να την επεξεργαστούµε ενώ 
έχουµε ανοίξει την ιατρική εξέταση για να την προβάλουµε κάνοντας κλικ στην επιλογή Άνοιγµα 
αποθηκευµένης ιατρικής εξέτασης για επεξεργασία που βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας προβολής 
της ιατρικής εξέτασης . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 148 

 
Κάνοντας µια από τις δυο παραπάνω ενέργειες που περιγράψαµε στην αποθηκευµένη ιατρική εξέταση 
που επιλέξαµε να επεξεργαστούµε εµφανίζεται η φόρµα επεξεργασίας της ιατρικής εξέτασης και 
φορτώνονται στην φόρµα οι τιµές των πεδίων για να τις επεξεργαστούµε . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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Εικόνα 149 
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Αφού αλλάξουµε τις τιµές των πεδίων που θέλουµε να ενηµερώσουµε πατάµε το κουµπί Ενηµέρωση 
εξετάσεων στο κάτω µέρος της φόρµας για να ενηµερωθεί η ιατρική εξέταση µε τις νέες τιµές που 
προσθέσαµε . Αν όλα πήγαν καλά και δεν υπήρχαν λάθη κατά την συµπλήρωση της φόρµας εµφανίζεται 
µήνυµα επιτυχίας που µας ενηµερώνει ότι η ιατρική εξέταση ενηµερώθηκε µε επιτυχία . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα . 
 

 
Εικόνα 150 

 
 
Ύστερα το πρόγραµµα µας ανακατευθύνει αυτόµατα στην λίστα ιατρικών εξετάσεων που µας επέστρεψε 
η τελευταία αναζήτηση ιατρικών εξετάσεων που κάναµε . 
 
Σε περίπτωση λανθασµένης συµπλήρωσης της φόρµας , εµφανίζονται µηνύµατα λάθους που µας 
βοηθάνε να συµπληρώσουµε σωστά την φόρµα . 
 
Επίσης στο κάτω µέρος της σελίδας µας δίνονται κάποιες επιπλέον επιλογές . Έτσι εάν θέλουµε να 
επιστρέψουµε στην λίστα αποτελεσµάτων ιατρικών εξετάσεων που αναζητήσαµε κατά την τελευταία 
αναζήτηση πατάµε στην επιλογή Επιστροφή στην λίστα αποτελεσµάτων ιατρικών εξετάσεων . 
Αν θέλουµε να εκτελέσουµε µια νέα αναζήτηση για αποθηκευµένες ιατρικές εξετάσεις πατάµε στην 
επιλογή Εκτέλεση νέας αναζήτησης για αποθηκευµένες ιατρικές εξετάσεις . 
 

3.3.16. ∆ιαγραφή αποθηκευµένης ιατρικής εξέτασης Ασθενούς 

 
Για να διαγράψουµε αποθηκευµένες ιατρικές εξετάσεις µπορούµε να το κάνουµε , είτε διαγράφοντας 
πολλές µαζί µαζικά . Είτε διαγράφοντας µεµονωµένα κάποια ιατρική εξέταση .  
 
Για να διαγράψουµε µαζικά αποθηκευµένες ιατρικές εξετάσεις , αφού κάνουµε αναζήτηση µε τα 
συγκεκριµένα κριτήρια αναζήτησης στον ηλεκτρονικό φάκελο ιατρικών εξετάσεων , όπως είδαµε στην 
ενότητα  3.3.13. . Στα αποτελέσµατα που εµφανίζονται επιλέγουµε σε κάθε αποτέλεσµα που θέλουµε να 
διαγράψουµε το κουτάκι  Επιλογή εξέτασης για µαζική διαγραφή .  Η αν θέλουµε να επιλέξουµε όλα τα 
αποτελέσµατα προς διαγραφή πατάµε στο κάτω µέρος της φόρµας το κουµπί Επιλογή όλων των 
εξετάσεων . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
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Εικόνα 151 

 
Αφού επιλέξουµε τις ιατρικές εξετάσεις που θέλουµε να διαγράψουµε από την λίστα αποτελεσµάτων , 
πατάµε το κουµπί Μαζική διαγραφή εξετάσεων . Αν όλα πήγαν καλά και οι ιατρικές εξετάσεις που 
επιλέξαµε να διαγράψουµε , διαγραφούν µε επιτυχία , εµφανίζεται µήνυµα επιτυχούς διαγραφής και 
ανακατευθυνόµαστε αυτόµατα στην λίστα αποτελεσµάτων ιατρικών εξετάσεων  . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα .  
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Εικόνα 152 

 
 
Για να διαγράψουµε µεµονωµένα ιατρικές εξετάσεις µπορούµε ,  αφού κάνουµε αναζήτηση για την 
συγκεκριµένη ιατρική εξέταση στον ηλεκτρονικό φάκελο ιατρικών εξετάσεων , όπως είδαµε στην 
ενότητα  3.3.13.  στα αποτελέσµατα που εµφανίζονται πατάµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα που θέλουµε 
να διαγράψουµε το κουµπί ∆ιαγραφή Εξέτασης στην κάτω δεξιά γωνία του αποτελέσµατος .  Βλέπε 
παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 153 

Τότε εµφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο επιβεβαίωσης που µας ζητά να επιβεβαιώσουµε την ενέργεια της 
διαγραφής για την συγκεκριµένη εξέταση . Για να συνεχίσουµε την ενέργεια της διαγραφής πατάµε το 
κουµπί ΟΚ .  Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 154 

 
Αν όλα πήγαν καλά και η διαγραφή της εξέτασης έγινε µε επιτυχία  , εµφανίζεται µήνυµα επιτυχούς 
διαγραφής της ιατρικής εξέτασης από τον ιατρικό µας φάκελο και έπειτα ανακατευθυνόµαστε αυτόµατα 
στην λίστα αποτελεσµάτων της τελευταίας αναζήτησης ιατρικών εξετάσεων που κάναµε . Βλέπε 
παρακάτω εικόνα . 
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Εικόνα 155 

 
 
Εναλλακτικά µπορούµε να διαγράψουµε κάποια ιατρική εξέταση από την κατάσταση προβολής της 
ιατρικής εξέτασης , ενώ δηλαδή την έχουµε ανοίξει για προβολή . Για να το κάνουµε αυτό κάνουµε κλικ 
στο κάτω µέρος της σελίδας εµφάνισης ιατρικής εξέτασης στην επιλογή ∆ιαγραφή αποθηκευµένης 
ιατρικής εξέτασης . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 
 

 
Εικόνα 156 

 
Αφού κάνουµε κλικ στην παραπάνω επιλογή , µας εµφανίζεται όπως και στην προηγούµενη περίπτωση 
διαγραφής µεµονωµένης ιατρικής εξέτασης το πλαίσιο επιβεβαίωσης διαγραφής . Έπειτα αφού 
πατήσουµε το κουµπί ΟΚ η εξέταση διαγράφεται , εµφανίζεται µήνυµα επιτυχίας και 
ανακατευθυνόµαστε πάλι στα αποτελέσµατα της τελευταίας αναζήτησης ιατρικών εξετάσεων που είχαµε 
κάνει . 
 

3.3.17. Εµφάνιση τελευταίων ιατρικών εξετάσεων που προστέθηκαν 

 
Για να εµφανίσουµε τις τελευταίες ιατρικές εξετάσεις που προστέθηκαν καθώς και τις τελευταίες 
εξετάσεις που υποστηρίζονται από την σελίδα χρησιµοποιούµε την σελίδα εµφάνισης των τελευταίων 
ιατρικών εξετάσεων που προστέθηκαν .  
 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα εµφάνισης των τελευταίων ιατρικών εξετάσεων που προστέθηκαν αφού 
σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Οι εξετάσεις µου 
µας εµφανίζεται η επιλογή Τελευταίες προσθήκες εξετάσεων . Κάνουµε κλικ στην επιλογή Τελευταίες 
προσθήκες εξετάσεων  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 157 
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Τότε µας εµφανίζεται µια σελίδα µε τις τελευταίες 10 ιατρικές εξετάσεις που προστέθηκαν , τις 
τελευταίες 10 κατηγορίες εξετάσεων που υποστηρίζει η σελίδα , τις τελευταίες 10 υποκατηγορίες 
εξετάσεων που υποστηρίζει η σελίδα  καθώς και τα 10 τελευταία σενάρια ιατρικών εξετάσεων που 
υποστηρίζει η σελίδα . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 158 
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3.3.18. Εµφάνιση τελευταίων ιατρικών εξετάσεων που προβλήθηκαν 

 
Για να εµφανίσουµε τις τελευταίες εξετάσεις που προβλήθηκαν χρησιµοποιούµε την σελίδα τελευταίων 
προβολών ιατρικών εξετάσεων .  
 

Για να εµφανίσουµε την σελίδα εµφάνισης των τελευταίων ιατρικών εξετάσεων που 
προβλήθηκαν αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην 
κατηγορία Οι εξετάσεις µου µας εµφανίζεται η επιλογή Τελευταίες προβολές εξετάσεων . Κάνουµε κλικ 
στην επιλογή Τελευταίες προβολές εξετάσεων  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 159 

 
Τότε µας εµφανίζεται µια σελίδα µε τις τελευταίες 10 ιατρικές εξετάσεις που προβλήθηκαν από τον 
ασθενή  , οι τελευταίες 10 ιατρικές εξετάσεις που προβληθήκαν από όλους τους προσωπικούς του 
ιατρούς καθώς και τέλος υπάρχει η δυνατότητα µε το πλαίσιο επιλογής Επιλέξτε προσωπικό ιατρό στο 
κάτω µέρος της σελίδας να επιλέξουµε  συγκεκριµένο προσωπικό µας ιατρό για να δούµε τι ιατρικές 
εξετάσεις προέβαλε  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 160 
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3.3.19. Λειτουργία σελίδας διαχείρισης ιατρών 

 
Η κεντρική σελίδα διαχείρισης ιατρών µας παρέχει συγκεντρωτικά σε µια σελίδα µε επεξηγήσεις όλες τις 
λειτουργίες που µπορεί ο χρήστης ασθενής να εκτελέσει πάνω στην διαχείριση των προσωπικών του 
ιατρών . Όπως την  προσθήκη ,  την προβολή , την επεξεργασία , την διαγραφή  προσωπικών του ιατρών 
καθώς και άλλες λειτουργίες σχετικές µε τους προσωπικούς του ιατρούς  .  
 
Για να εµφανίσουµε την κεντρική σελίδα διαχείρισης ιατρών αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού 
πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Οι ιατροί µου µας εµφανίζεται η επιλογή 
∆ιαχείριση Ιατρών  . Κάνουµε κλικ στην επιλογή ∆ιαχείριση Ιατρών η στην κατηγορία Οι ιατροί µου και 
µας εµφανίζεται µια σελίδα µε όλες τις λειτουργίες που µπορούµε να εκτελέσουµε πάνω στους 
προσωπικούς µας ιατρούς . Βλέπε παρακάτω εικόνα  . 
 

 
Εικόνα 161 

 
Από την κεντρική σελίδα διαχείρισης ιατρών µπορούµε αν θέλουµε να εκτελέσουµε κάποια ενέργεια 
πάνω στην λίστα των προσωπικών µας ιατρών . 
 

 
Εικόνα 162 
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3.3.20. Προσθήκη νέου ιατρού στην ιστοσελίδα 

 
Για να προσθέσουµε νέο προσωπικό ιατρό στην λίστα προσωπικών µας ιατρών αφού σύρουµε τον δείκτη 
του ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Οι ιατροί µου µας εµφανίζεται η 
επιλογή Προσθήκη Νέου Ιατρού . Κάνουµε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Νέου Ιατρού . Βλέπε 
παρακάτω εικόνα .   
 
 
 

 
Εικόνα 163 

 
Τότε µας εµφανίζεται η σελίδα προσθήκης νέου προσωπικού ιατρού µε την φόρµα προσθήκης 
προσωπικού ιατρού έτοιµη για να την συµπληρώσουµε µε τα στοιχεία του νέου ιατρού που θέλουµε να 
προσθέσουµε στους ιατρούς µας  . Βλέπε παρακάτω εικόνα  . 
 

 
Εικόνα 164 
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Στην φόρµα που µας εµφανίστηκε συµπληρώνουµε τουλάχιστον τα απαραίτητα πεδία της φόρµας 
προσθήκης νέου προσωπικού ιατρού . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 165 

 
Αφού συµπληρώσουµε την φόρµα πατάµε το κουµπί Προσθήκη Ιατρού στο κάτω µέρος της παραπάνω 
φόρµας . Αν όλα πήγαν καλά και ο προσωπικός µας ιατρός αποθηκευτεί στο σύστηµα µε επιτυχία , τότε 
εµφανίζεται µήνυµα που µας ενηµερώνει ότι ο προσωπικός µας ιατρός αποθηκεύτηκε στην λίστα ιατρών 
µας µε επιτυχία και έπειτα το πρόγραµµα µας ανακατευθύνει αυτόµατα στην σελίδα προσθήκης νέου 
προσωπικού ιατρού .  Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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Εικόνα 166 

 
Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο σφάλµα , είτε λόγο λάθους συµπλήρωσης της φόρµας , είτε γιατί ο 
προσωπικός ιατρός που προσπαθούµε να αποθηκεύσουµε υπάρχει ήδη στην λίστα προσωπικών µας 
ιατρών , εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος που µας ενηµερώνει ότι η φόρµα συµπληρώθηκε 
λάθος και πρέπει να την ξανασυµπληρώσουµε . 
 

3.3.21. Αναζήτηση ιατρού στην λίστα προσωπικών ιατρών 

 
Για να αναζητήσουµε στον ιατρικό µας φάκελο κάποιον αποθηκευµένο προσωπικό ιατρό που θέλουµε να 
προβάλουµε , να  επεξεργαστούµε  ή να διαγράψουµε χρησιµοποιούµε την σελίδα αναζήτησης 
αποθηκευµένων προσωπικών ιατρών . 
 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα αναζήτησης αποθηκευµένων προσωπικών ιατρών αφού σύρουµε τον 
δείκτη του ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Οι ιατροί µου µας 
εµφανίζεται η επιλογή Εύρεση - Προβολή – Επεξεργασία – Στοιχείων – ∆ικαιωµάτων Ιατρών . Κάνουµε 
κλικ στην επιλογή Εύρεση - Προβολή – Επεξεργασία – Στοιχείων – ∆ικαιωµάτων Ιατρών και µας 
εµφανίζεται µια σελίδα µε την φόρµα αναζήτησης αποθηκευµένων προσωπικών ιατρών . Βλέπε 
παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 167 

 
Έτσι κάνοντας κλικ στην προηγούµενη επιλογή , εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα αναζήτησης 
αποθηκευµένων προσωπικών ιατρών . Για να αναζητήσουµε αποθηκευµένους προσωπικούς ιατρούς 
επιλέγουµε τουλάχιστον ένα η και περισσότερα κριτήρια αναζήτησης . Και συµπληρώνουµε τα 
αντίστοιχα πεδία αναζήτησης που εµφανίζονται αν αυτό απαιτείται . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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Εικόνα 168 

 
Έτσι αν θέλουµε να εµφανίσουµε όλους τους προσωπικούς ιατρούς που έχουµε αποθηκεύσει στην λίστα 
προσωπικών µας ιατρών , επιλέγουµε στην φόρµα αναζήτησης την επιλογή Εµφάνισε όλους τους 
αποθηκευµένους προσωπικούς ιατρούς και η περιοχή κάτω από την επιλογή γίνεται κίτρινη για να µας 
ενηµερώσει ότι το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης είναι επιλεγµένο . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 169 
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Αν θέλουµε πάλι να κάνουµε µια πιο συγκεκριµένη αναζήτηση χρησιµοποιώντας πιο αναλυτικά κριτήρια 
αναζήτησης µπορούµε να επιλέξουµε κάποιο από τα άλλα κριτήρια αναζήτησης που µας δίνονται είτε 
µεµονωµένα είτε συνδυασµένα .  
 
Έτσι µπορούµε να κάνουµε αναζήτηση αποθηκευµένων προσωπικών ιατρών   , α) κατά όνοµα ιατρού , β)  
κατά επώνυµο ιατρού , γ) κατά ειδικότητα ιατρού , δ) κατά δικαιώµατα πρόσβασης των ιατρών σε 
εξετάσεις . Βλέπε παρακάτω εικόνα .   
 
 

 
Εικόνα 170 

 
 
Αφού επιλέξουµε τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια αναζήτησης αποθηκευµένων προσωπικών ιατρών και 
συµπληρώσουµε σωστά τα τυχόν πεδία που µπορεί να απαιτούν συµπλήρωση πατάµε το κουµπί 
Αναζήτηση ∆ιαθέσιµων Προσωπικών Ιατρών στην κάτω αριστερή γωνία της φόρµας .  
 
Τότε εµφανίζονται σε µορφή λίστας οι αποθηκευµένοι προσωπικοί ιατροί που προέκυψαν ως αποτέλεσµα 
της αναζήτησης ιατρών για τα κριτήρια αναζήτησης που δώσαµε  . 
Ως προεπιλογή σε κάθε νέα αναζήτηση τα αποτελέσµατα ταξινοµούνται κατά ηµεροµηνία προσθήκης 
ιατρού στο πρόγραµµα και µε αύξουσα ταξινόµηση .  Βλέπε παρακάτω εικόνα .   
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Εικόνα 171 

 
Στα παραπάνω αποτελέσµατα που µας επέστρεψε η αναζήτηση ( βλέπε προηγούµενη εικόνα )  µπορούµε 
να δούµε ότι για κάθε αποτέλεσµα υπάρχουν κάποιες βασικές πληροφορίες που το προσδιορίζουν καθώς 
και ένα κουτί επιλογής και κάποια κουµπιά κάτω από αυτό . Επιλέγοντας πολλούς προσωπικούς ιατρούς 
µαζικά στα κουτιά επιλογής Επιλογή προσωπικών ιατρών  για µαζική διαγραφή µπορούµε να τους 
διαγράψουµε από την λίστα προσωπικών ιατρών µας οµαδικά . Με την επιλογή Εµφάνιση Ιατρού  
εµφανίζουµε τον επιλεγµένο προσωπικό ιατρό . Με την επιλογή Επεξεργασία Ιατρού ανοίγουµε τον 
επιλεγµένο προσωπικό ιατρό για επεξεργασία . Με την επιλογή ∆ιαγραφή Ιατρού διαγράφουµε τον 
επιλεγµένο προσωπικό ιατρό από τον ιατρικό µας φάκελο εξετάσεων  .  
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Αν θέλουµε οι προσωπικοί ιατροί που µας επιστράφηκαν από το πρόγραµµα ως αποτέλεσµα της  
αναζήτησης που κάναµε να ταξινοµηθούν µε άλλο τρόπο . Μπορούµε να επιλέξουµε την µέθοδο 
ταξινόµησης και αν η ταξινόµηση θα είναι αύξουσα η φθίνουσα από τα δύο µενού επιλογής που 
εµφανίζονται στην αρχή των αποτελεσµάτων της σελίδας . Με κάθε αλλαγή που κάνουµε τα 
αποτελέσµατα της σελίδας αναταξινοµούνται σύµφωνα µε την τρέχουσα επιλεγµένη µέθοδο ταξινόµησης 
. Βλέπε παρακάτω εικόνες .  
 
 

 
Εικόνα 172 

 
 

 
Εικόνα 173 

 
Τέλος σε περίπτωση που δεν συµπληρώσαµε σωστά την φόρµα αναζήτησης µας εµφανίζονται τα 
σφάλµατα κατά την αναζήτηση αποθηκευµένων προσωπικών ιατρών . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 174 
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3.3.22. Προβολή στοιχείων προσωπικού ιατρού 

 
Για να προβάλουµε τα στοιχεία ενός αποθηκευµένου προσωπικού ιατρού , αφού κάνουµε αναζήτηση για 
τον συγκεκριµένο ιατρό στην λίστα αποθηκευµένων προσωπικών ιατρών ασθενούς , όπως είδαµε στην 
ενότητα  3.3.21.  στα αποτελέσµατα που εµφανίζονται πατάµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα το κουµπί 
Εµφάνιση Ιατρού στην κάτω αριστερή γωνία του αποτελέσµατος .  Βλέπε παρακάτω εικόνα .  

 
Εικόνα 175 

 
Τότε µας εµφανίζεται µια σελίδα µε όλα τα στοιχεία του επιλεγµένου προσωπικού ιατρού που θέλουµε 
να προβάλουµε  . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 176 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 134 - 

Παρατηρούµε στην παραπάνω εικόνα ότι µας δίνονται τα στοιχεία του συγκεκριµένου προσωπικού 
ιατρού ταξινοµηµένα ανά είδος στοιχείων , έτσι έχουµε τα στοιχεία πρόσβασης προσωπικού ιατρού στην 
υπηρεσία , τα προσωπικά στοιχεία , την διεύθυνση ιατρείου ,  τα στοιχεία επικοινωνίας , τα στοιχεία 
επεξεργασίας προσωπικού ιατρού  .  
Επίσης στο κάτω µέρος της σελίδας µας δίνονται κάποιες επιπλέον επιλογές . Έτσι εάν θέλουµε να 
επιστρέψουµε στην λίστα αποτελεσµάτων προσωπικών ιατρών που αναζητήσαµε κατά την τελευταία 
αναζήτηση πατάµε στην επιλογή Επιστροφή στην λίστα προσωπικών ιατρών . 
Αν θέλουµε να ανοίξουµε το προφίλ του συγκεκριµένου προσωπικού ιατρού για επεξεργασία πατάµε 
στην επιλογή Άνοιγµα στοιχείων προσωπικού ιατρού για επεξεργασία . 
Αν θέλουµε να διαγράψουµε τον συγκεκριµένο προσωπικό ιατρό πατάµε στην επιλογή ∆ιαγραφή ιατρού 
από την λίστα προσωπικών ιατρών . 
Αν θέλουµε να εκτελέσουµε µια νέα αναζήτηση για αποθηκευµένους προσωπικούς ιατρούς πατάµε στην 
επιλογή Νέα αναζήτηση στην λίστα προσωπικών ιατρών . 
 
 
 

3.3.23. Επεξεργασία στοιχείων προσωπικού ιατρού 

 
Για να επεξεργαστούµε έναν αποθηκευµένο προσωπικό ιατρό , αφού κάνουµε αναζήτηση για τον 
συγκεκριµένο προσωπικό ιατρό στην λίστα αποθηκευµένων προσωπικών ιατρών  , όπως είδαµε στην 
ενότητα  3.3.21.  στα αποτελέσµατα που εµφανίζονται πατάµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα το κουµπί 
Επεξεργασία Ιατρού στο κάτω µέρος , στην µέση του αποτελέσµατος .  Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 
 

 
Εικόνα 177 

 
 
Επίσης µπορούµε να ανοίξουµε έναν αποθηκευµένο προσωπικό ιατρό για να επεξεργαστούµε τα στοιχεία 
του ενώ έχουµε ανοίξει τον προσωπικό ιατρό για να προβάλουµε τα στοιχεία του  κάνοντας κλικ στην 
επιλογή Άνοιγµα στοιχείων προσωπικού ιατρού για επεξεργασία που βρίσκεται στο κάτω µέρος της 
σελίδας εµφάνισης στοιχείων προσωπικού ιατρού  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 178 
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Κάνοντας µια από τις δυο παραπάνω ενέργειες που περιγράψαµε στον αποθηκευµένο προσωπικό ιατρό 
που επιλέξαµε να επεξεργαστούµε εµφανίζεται η φόρµα επεξεργασίας στοιχείων του προσωπικού ιατρού 
και φορτώνονται στην φόρµα οι τιµές των πεδίων για να τις επεξεργαστούµε . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 179 

 
Μεταξύ των επιλογών που έχουµε , είναι να αλλάξουµε τον κλειδάριθµο πρόσβασης στις ιατρικές µας 
εξετάσεις και την πρόσβαση του ιατρού η όχι στις ιατρικές µας εξετάσεις βλέπε την παραπάνω εικόνα . 
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Αφού αλλάξουµε τις τιµές των πεδίων που θέλουµε να ενηµερώσουµε πατάµε το κουµπί Επεξεργασία 
Ιατρού στο κάτω µέρος της φόρµας για να ενηµερωθεί ο προσωπικός ιατρός µε τις νέες τιµές που 
προσθέσαµε . Αν όλα πήγαν καλά και δεν υπήρχαν λάθη κατά την συµπλήρωση της φόρµας εµφανίζεται 
µήνυµα επιτυχίας που µας ενηµερώνει ότι τα στοιχεία του προσωπικού µας ιατρού ενηµερώθηκαν µε 
επιτυχία . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 180 

 
 
 

3.3.24. ∆ιαγραφή ιατρού από την λίστα προσωπικών ιατρών 

 
Για να διαγράψουµε αποθηκευµένους προσωπικούς ιατρούς από την λίστα προσωπικών ιατρών µας 
µπορούµε να το κάνουµε , είτε διαγράφοντας πολλούς µαζί µαζικά . Είτε διαγράφοντας µεµονωµένα 
κάποιον προσωπικό ιατρό .  
 
Για να διαγράψουµε µαζικά αποθηκευµένους προσωπικούς ιατρούς , αφού κάνουµε αναζήτηση µε τα 
συγκεκριµένα κριτήρια αναζήτησης στην λίστα προσωπικών ιατρών µας , όπως είδαµε στην ενότητα  
3.3.21. . Στα αποτελέσµατα που εµφανίζονται επιλέγουµε σε κάθε αποτέλεσµα που θέλουµε να 
διαγράψουµε το κουτάκι  Επιλογή προσωπικών ιατρών για µαζική διαγραφή .  Η αν θέλουµε να 
επιλέξουµε όλα τα αποτελέσµατα προς διαγραφή πατάµε στο κάτω µέρος της φόρµας το κουµπί Επιλογή 
όλων των ιατρών . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 181 
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Αφού επιλέξουµε τους προσωπικούς ιατρούς που θέλουµε να διαγράψουµε από την λίστα 
αποτελεσµάτων , πατάµε το κουµπί Μαζική διαγραφή ιατρών . Αν όλα πήγαν καλά και οι προσωπικοί 
ιατροί που επιλέξαµε να διαγράψουµε , διαγραφούν µε επιτυχία , εµφανίζεται µήνυµα επιτυχούς 
διαγραφής και ανακατευθυνόµαστε αυτόµατα στην λίστα αποτελεσµάτων της τελευταίας αναζήτησης 
προσωπικών ιατρών που κάναµε  . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 182 

 
Για να διαγράψουµε µεµονωµένα προσωπικούς ιατρούς µπορούµε να το κάνουµε αφού κάνουµε 
αναζήτηση για τον συγκεκριµένο ιατρό στην λίστα προσωπικών µας ιατρών , όπως είδαµε στην ενότητα  
3.3.21. .Στα αποτελέσµατα που εµφανίζονται πατάµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα που θέλουµε να 
διαγράψουµε το κουµπί ∆ιαγραφή Ιατρού στην κάτω δεξιά γωνία του αποτελέσµατος .  Βλέπε παρακάτω 
εικόνα . 
 

 
Εικόνα 183 

 
Τότε εµφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο επιβεβαίωσης που µας ζητά να επιβεβαιώσουµε την ενέργεια της 
διαγραφής για τον συγκεκριµένο προσωπικό ιατρό . Για να συνεχίσουµε την ενέργεια της διαγραφής 
πατάµε το κουµπί ΟΚ .  Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 184 
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Αν όλα πήγαν καλά και η διαγραφή του προσωπικού ιατρού έγινε µε επιτυχία  , εµφανίζεται µήνυµα 
επιτυχούς διαγραφής του προσωπικού ιατρού από τον ιατρικό µας φάκελο και έπειτα 
ανακατευθυνόµαστε αυτόµατα στην λίστα αποτελεσµάτων της τελευταίας αναζήτησης προσωπικών 
ιατρών που κάναµε . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 185 

 
Εναλλακτικά µπορούµε να διαγράψουµε κάποιον προσωπικό ιατρό από την κατάσταση προβολής των 
στοιχείων ενός επιλεγµένου προσωπικού ιατρού , ενώ δηλαδή τον έχουµε ανοίξει για προβολή των 
στοιχείων του προφίλ του . Για να το κάνουµε αυτό κάνουµε κλικ στο κάτω µέρος της σελίδας εµφάνισης 
στοιχείων προσωπικού ιατρού στην επιλογή ∆ιαγραφή ιατρού από την λίστα προσωπικών ιατρών . Βλέπε 
παρακάτω εικόνα .  
 
 

 
Εικόνα 186 

 
 
Αφού κάνουµε κλικ στην παραπάνω επιλογή , µας εµφανίζεται όπως και στην προηγούµενη περίπτωση 
διαγραφής µεµονωµένου προσωπικού ιατρού το πλαίσιο επιβεβαίωσης διαγραφής . Έπειτα αφού 
πατήσουµε το κουµπί ΟΚ o ιατρός διαγράφεται , εµφανίζεται µήνυµα επιτυχίας και ανακατευθυνόµαστε 
πάλι στα αποτελέσµατα της τελευταίας αναζήτησης προσωπικών ιατρών που είχαµε κάνει . 
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3.3.25. Εµφάνιση ιατρών που έχουν δικαιώµατα πρόσβασης για προβολή 

εξετάσεων 

 
Για να εµφανίσουµε λίστα µε τους προσωπικούς µας ιατρούς που έχουν δικαιώµατα πρόσβασης για 
προβολή των ιατρικών µας εξετάσεων µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την σελίδα λίστας κοινών 
προβολών εξετάσεων . 
 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα λίστας κοινών προβολών εξετάσεων αφού σύρουµε τον δείκτη του 
ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Οι ιατροί µου µας εµφανίζεται η επιλογή 
Εµφάνιση λίστας κοινών προβολών εξετάσεων . Κάνουµε κλικ στην επιλογή Εµφάνιση λίστας κοινών 
προβολών εξετάσεων και µας εµφανίζεται µια σελίδα µε την φόρµα αναζήτησης αποθηκεµένων ιατρικών 
εξετάσεων  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 187 

Αφού κάνουµε κλικ στην παραπάνω επιλογή εµφανίζεται η σελίδα λίστας κοινών προβολών εξετάσεων . 
Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 188 
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Στην σελίδα λίστας κοινών προβολών ιατρικών εξετάσεων εκτός ότι βλέπουµε τους ιατρούς που έχουν 
δικαιώµατα κοινών προβολών ιατρικών εξετάσεων για τις εξετάσεις του ασθενή τους επιπλέον µας 
δίνονται κάποιες επιλογές .  
 
Μπορούµε αν θέλουµε πατώντας στην πρώτη επιλογή µε το µπλε χρώµα κάτω από την λίστα ιατρών µε 
δικαιώµατα κοινών προβολών εξετάσεων να εµφανίσουµε αυτόµατα όλους τους ιατρούς που είναι στην 
λίστα και έχουν δικαίωµα προβολής σε ιατρικές εξετάσεις , στην σελίδα αναζήτησης ιατρών για να 
επεξεργαστούµε τα δικαιώµατα πρόσβασης τους . 
 
Μπορούµε αν θέλουµε πατώντας στην δεύτερη επιλογή µε το πράσινο χρώµα κάτω από την λίστα ιατρών 
µε δικαιώµατα κοινών προβολών εξετάσεων να εµφανίσουµε αυτόµατα όλους τους ιατρούς που δεν 
έχουν δικαίωµα προβολής σε ιατρικές εξετάσεις ,  στην σελίδα αναζήτησης ιατρών για να 
επεξεργαστούµε τα δικαιώµατα πρόσβασης τους . 
 
Μπορούµε αν θέλουµε πατώντας στην τρίτη επιλογή µε το κίτρινο χρώµα κάτω από την λίστα ιατρών µε 
δικαιώµατα κοινών προβολών εξετάσεων να κάνουµε αναζήτηση για κάποιον συγκεκριµένο γιατρό που 
θέλουµε να του επεξεργαστούµε τα δικαιώµατα πρόσβασης στην σελίδα αναζήτησης ιατρών για να 
επεξεργαστούµε τα δικαιώµατα πρόσβασης του στις ιατρικές εξετάσεις του ασθενούς . 

3.3.26. Παροχή και άρση σε ιατρό δικαιωµάτων πρόσβασης σε εξετάσεις 

ασθενούς του 

 
Για να αλλάξουµε τα δικαιώµατα πρόσβασης κάποιου ιατρού σε ιατρικές εξετάσεις του ασθενή του . 
Αφού αναζητήσουµε τον ιατρό και ανοίξουµε τα στοιχεία του για επεξεργασία όπως στην ενότητα 3.3.23. 
µας εµφανίζεται η φόρµα επεξεργασίας στοιχείων προσωπικού ιατρού και φορτώνονται στα πεδία της 
φόρµας τα στοιχεία του προσωπικού ιατρού  για να τα επεξεργαστούµε . Εµείς θα επικεντρωθούµε σε ένα 
σηµείο της φόρµας που έχει να κάνει µε την πρόσβαση των ιατρών σε εξετάσεις των ασθενών τους . 
Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 189 
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Στην παραπάνω εικόνα παρατηρούµε τις δυο περιοχές που είναι σηµειωµένες µε το µπλε χρώµα (πάνω) 
και το κόκκινο χρώµα (κάτω) .  
Από την περιοχή µε το µπλε χρώµα ορίζουµε αν ο ιατρός θα έχει η δεν θα έχει δικαιώµατα πρόσβασης σε 
ιατρικές εξετάσεις του ασθενούς του επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή . 
Από την περιοχή µε το πράσινο χρώµα βλέπουµε τον τρέχων κλειδάριθµο πρόσβασης του ιατρού στον 
φάκελο ιατρικών µας εξετάσεων αν του έχει δοθεί πρόσβαση σε ιατρικές µας εξετάσεις και αν θέλουµε 
επιλέγοντας το κουτάκι ∆ηµιουργία νέου κλειδάριθµου εξέτασης δίνουµε εντολή στο πρόγραµµα να 
δηµιουργήσει αυτόµατα έναν νέο κλειδάριθµο εξέτασης για τον συγκεκριµένο ιατρό .  
 
Αφού πατήσουµε το κουµπί Επεξεργασία Ιατρού στο κάτω µέρος της φόρµας η εντολή µας επικυρώνεται 
και εµφανίζεται µήνυµα ότι το προφίλ του προσωπικού µας ιατρού ενηµερώθηκε µε επιτυχία . Βλέπε 
παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 190 

 

3.3.27. Online βοήθεια ασθενούς 

 

Για να εµφανίσουµε την σελίδα βοήθειας για τους ασθενείς αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού 
πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Βοήθεια χρήστη επιλέγουµε την κατάλληλη 
επιλογή για το τµήµα της σελίδας για την οποία θέλουµε να πάρουµε βοήθεια η επιλέγουµε την βασική 
επιλογή Βοήθεια χρήστη για να µας πάει στα περιεχόµενα της βοήθειας χρήστη . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα. 
 

 

 
Εικόνα 191 

 

Αφού κάνουµε κλικ σε µια από τις παραπάνω επιλογές της βοήθειας χρήστη ασθενή εµφανίζεται η 
σελίδα βοήθειας χρήστη ασθενή .  

Η χρήση της σελίδας βοήθειας χρήστη ασθενή είναι παρόµοια µε την βοήθεια ασύνδετου χρήστη και 
περιγράφεται στην ενότητα 3.2.9. . 
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3.3.28. Εµφάνιση κανόνων χρήσης ιστοσελίδας 

 

Για να εµφανίσουµε την σελίδα κανόνων χρήσης για τους ασθενείς αφού σύρουµε τον δείκτη του 
ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Κανόνες χρήσης επιλέγουµε την βασική 
επιλογή Κανόνες χρήσης για να µας πάει στην σελίδα κανόνων χρήσης της ιστοσελίδας . Βλέπε 
παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 192 

 

Αφού κάνουµε κλικ στην παραπάνω επιλογή εµφανίζεται η σελίδα µε τους κανόνες χρήσης της 
ιστοσελίδας που είναι ίδια µε την σελίδα κανόνων χρήσης ασύνδετου χρήστη που περιγράφεται στην 
ενότητα 3.2.5. . 

 

3.4. Εγχειρίδιο χρήσης Ιατρού 

 

Παρακάτω βλέπουµε τα περιεχόµενα της βοήθειας για τους ιατρούς . 
 

3.4.1. Εισαγωγή στην χρήση της υπηρεσίας για ιατρούς 

 
Το τµήµα της σελίδας που απευθύνεται στους προσωπικούς ιατρούς είναι η ιστοσελίδα συνδεδεµένου 
χρήστη προσωπικού ιατρού .  
Από την ιστοσελίδα συνδεδεµένου προσωπικού ιατρού , ο ιατρός µπορεί να εκτελεί διαχειριστικές 
λειτουργίες στον λογαριασµό του . Να αναζητά ιατρικές εξετάσεις του ασθενούς του και να τις προβάλει 
. Να βλέπει τα στοιχεία και το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς του . Να βλέπει στατιστικά στοιχεία για 
τον ασθενή του και τις ιατρικές εξετάσεις που έχει αποθηκεύσει στον ιατρικό του φάκελο . Να βλέπει τα 
στοιχεία που γνωρίζει για τον ίδιο τον ιατρό ο ασθενής .  
 
Στην ιστοσελίδα συνδεδεµένων προσωπικών ιατρών µπορούν να συνδέονται χρήστες προσωπικοί ιατροί 
της ιστοσελίδας στους οποίους έχει δοθεί κλειδάριθµος πρόσβασης σε εξετάσεις από τους ασθενείς τους 
και επιπλέον έχουν δικαίωµα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο εξετάσεων . Η σύνδεση προσωπικού 
ιατρού στην ιστοσελίδα γίνεται µε την διαδικασία σύνδεσής προσωπικού ιατρού που περιγράψαµε στην 
βοήθεια για την διεπαφή ασύνδετου χρήστη .  
Αφού συµπληρώσουµε τον 16ψήφιο κλειδάριθµο εξέτασης στην σελίδα ασύνδετου χρήστη και 
πατήσουµε το κουµπί LOGIN  αν ο κλειδάριθµος εξέτασης που δώσαµε είναι σωστός συνδεόµαστε στην 
διεπαφή συνδεδεµένου προσωπικού ιατρού  . 
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Η διεπαφή συνδεδεµένου προσωπικού ιατρού όπως παρατηρούµε αποτελείται από ένα βασικό δυναµικό 
µενού στο πάνω µέρος της οθόνης που µε το σύρσιµο του ποντικιού πάνω του µας εµφανίζονται 
κατηγοριοποιηµένες όλες οι επιλογές που µπορεί ο χρήστης συνδεδεµένος προσωπικός ιατρός να 
εκτελέσει πάνω στον προσωπικό ιατρικό φάκελο εξετάσεων του ασθενούς του . Επίσης σε κάθε σελίδα 
του ιστοτόπου υπάρχει σελιδοδείκτης και τίτλος σελίδας που µας δείχνει σε ποιό σηµείο της ιστοσελίδας 
βρισκόµαστε . Τέλος στο πάνω µέρος αριστερά της σελίδας στην επικεφαλίδα µας ενηµερώνει ότι έχουµε 
συνδεθεί ως προσωπικοί ιατροί στην περιοχή συνδεδεµένων προσωπικών ιατρών του ιστοτόπου . Βλέπε 
παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 193 

 
Στις παρακάτω 5 εικόνες βλέπουµε τις επιλογές που µας δίνουν τα δυναµικά µενού της σελίδας 
συνδεδεµένου χρήστη προσωπικού ιατρού για κάθε βασική κατηγορία του µενού  .  
 
 

 
Εικόνα 194 
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Επίσης σε µερικές υποσελίδες της περιοχής συνδεδεµένων προσωπικών ιατρών στην αριστερή πλευρά 
της σελίδας µας εµφανίζεται µενού επιλογών σχετικό µε την κατηγορία του βασικού µενού που 
επιλέξαµε , καθώς και τονίζεται µε µπλε χρώµα η υποπεριοχή της ιστοσελίδας που βρισκόµαστε τώρα . 
Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 
Εικόνα 198 

 
Στο κάτω µέρος της ιστοσελίδας εµφανίζεται το υποσέλιδο µε πληροφορίες σχετικές µε τα πνευµατικά 
δικαιώµατα της σελίδας , τις τεχνολογίες κατασκευής και άλλα . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 199 

 
Το τρέχων περιεχόµενο της ιστοσελίδας ανάλογα µε το τι θα επιλέξουµε φορτώνεται κάθε φορά στο 
κεντρικό µέρος της ιστοσελίδας συνδεδεµένου προσωπικού ιατρού .   
 
Η παραπάνω δοµή ακολουθείται σε όλη την ιστοσελίδα συνδεδεµένου προσωπικού ιατρού και η 
πλοήγηση γίνεται από το βασικό µενού , τα πλαϊνά µενού και τις άλλες επιλογές που µας δίνονται κάθε 
φορά στο περιεχόµενο της ιστοσελίδας  .  
 

3.4.2. Σύνδεση στον λογαριασµό του ιατρού 

 
Η διαδικασία σύνδεσης χρήστη ιατρού στην ιστοσελίδα έχει ήδη περιγραφεί στην ενότητα 3.2.17. του 
εγχειρίδιου χρήσης ασύνδετου χρήστη , Είσοδος ιατρού σε εξετάσεις ασθενών . 
 

3.4.3. Αποσύνδεση από τον λογαριασµό του ιατρού 

 
Για να αποσυνδεθούµε από την σελίδα προσωπικού ιατρού ,  κάνουµε κλικ στο κουµπί πάνω δεξιά 
Αποσύνδεση Χρήστη  και αποσυνδεόµαστε από την σελίδα . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 200 
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Με την αποσύνδεση από την ιστοσελίδα , εµφανίζεται µήνυµα που µας ενηµερώνει ότι αποσυνδεθήκαµε 
µε επιτυχία από την ιστοσελίδα συνδεδεµένου ιατρού και µας ανακατευθύνει αυτόµατα στην κεντρική 
σελίδα µη συνδεδεµένου χρήστη . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 201 

 
 
 

3.4.4. Λειτουργίες κεντρικής σελίδας συνδεδεµένου ιατρού 

 
Όταν συνδεθούµε για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα συνδεδεµένου προσωπικού ιατρού από την σελίδα 
ασύνδετου χρήστη εµφανίζεται η ιστοσελίδα συνδεδεµένου προσωπικού ιατρού και κατευθυνόµαστε 
αυτόµατα στην κεντρική σελίδα συνδεδεµένου ιατρού . Η κεντρική σελίδα συνδεδεµένου ιατρού είναι 
µια σελίδα που περιγράφει συνοπτικά όλες τις λειτουργίες που µπορεί να εκτελέσει ένας συνδεδεµένος 
προσωπικός ιατρός στην σελίδα . Λειτουργίες που βρίσκονται και στο βασικό µενού της ιστοσελίδας 
µόνο που σε αυτήν την περίπτωση βρίσκονται οµαδοποιηµένες σε µια σελίδα µε κάποια µικρή περιγραφή 
της ενέργειας που εκτελεί κάθε λειτουργία ώστε να µπορεί ο χρήστης να έχει µια γρήγορη ολοκληρωµένη 
πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας .  Με αυτόν τον τρόπο δίνεται στον χρήστη µια πιο 
άµεση πρόσβαση στις λειτουργίες της σελίδας. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε την κεντρική σελίδα 
συνδεδεµένου προσωπικού ιατρού  . 
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Ένας άλλος τρόπος να προσεγγίσουµε το panel της κεντρικής σελίδας συνδεδεµένου προσωπικού ιατρού 
είναι επιλέγοντας από το βασικό µενού προφίλ χρήστη την επιλογή , Κεντρική σελίδα  η κάνοντας κλικ 
πάνω στον σελιδοδείκτη Κεντρική σελίδα . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 203 

 
 

3.4.5. Εµφάνιση στοιχείων προφίλ ιατρού 

 
Από την σελίδα προφίλ χρήστη προσωπικού ιατρού µπορείτε να δείτε τις προσωπικές πληροφορίες που ο 
ασθενής σας έχει αποθηκεύσει στο προφίλ σας όταν δηµιούργησε τον λογαριασµό σας στην σελίδα 
online αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων . Τέτοια στοιχεία που µπορείτε να εµφανίσετε είναι στοιχεία 
επικοινωνίας , προσωπικά στοιχεία , στοιχεία διεύθυνσης ιατρείου , στοιχεία πρόσβασης στην 
ιστοσελίδα, κ.α.  
 
Για να εµφανίσετε την σελίδα προφίλ ιατρού κάνετε κλικ στο κουµπί αριστερά του βασικού µενού της 
σελίδας ασθενούς µε την ονοµασία Προφίλ Ιατρού . 
 

 
Εικόνα 204 
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Τότε εµφανίζεται η παρακάτω σελίδα που περιέχει όλες τις πληροφορίες που αποτελούν τον λογαριασµό 
µας και τις παρείχε ο ασθενής στην σελίδα κατά την δηµιουργία του λογαριασµού σας η κατά την χρήση 
της ιστοσελίδας .  
 

 
Εικόνα 205 
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3.4.6. Εµφάνιση στατιστικών ασθενούς 

 
Για να εµφανίσουµε διάφορα στατιστικά σχετικά µε τον λογαριασµό του χρήστη ασθενή χρησιµοποιούµε 
την σελίδα εµφάνισης στατιστικών ασθενή . Από την σελίδα αυτή µας δίνεται η δυνατότητα να δούµε 
πόσες εξετάσεις έχει ο ασθενής µας αποθηκεύσει στην σελίδα online αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων . 
Πόσες εξετάσεις έχει αποθηκεύσει ανά κατηγορία εξέτασης . Ποιά είναι η κατηγορία εξέτασης µε τις 
περισσότερες εξετάσεις . Ποιά εξέταση ίδιου τύπου έχει αποθηκεύσει περισσότερες φορές στον φάκελο 
ιατρικών εξετάσεων .  
 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα µε τις στατιστικές πληροφορίες για τον λογαριασµό του ασθενή µας 
επιλέγουµε στο βασικό µενού Προφίλ Ιατρού την επιλογή Στατιστικά .Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 206 

 
Τότε µας εµφανίζεται η οθόνη στατιστικών χρήστη ασθενή . Βλέπε παρακάτω εικόνα  . 
 

 
Εικόνα 207 
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3.4.7. Λειτουργίες κεντρικής σελίδας διαχείρισης εξετάσεων του ασθενούς 

 
Η κεντρική σελίδα διαχείρισης εξετάσεων του ασθενούς µας παρέχει συγκεντρωτικά σε µια σελίδα µε 
επεξηγήσεις όλες τις λειτουργίες που µπορεί ο χρήστης ιατρός να εκτελέσει πάνω στην διαχείριση των 
εξετάσεων του ασθενή του . Όπως την αναζήτηση εξετάσεων , την προβολή εξετάσεων , την εµφάνιση 
στατιστικών στοιχείων και άλλα .  
 
Για να εµφανίσουµε την κεντρική σελίδα διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων του ασθενούς αφού σύρουµε 
τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Εξετάσεις ασθενούς µας 
εµφανίζεται η επιλογή ∆ιαχείριση εξετάσεων  . Κάνουµε κλικ στην επιλογή ∆ιαχείριση εξετάσεων η στην 
κατηγορία Εξετάσεις ασθενούς και µας εµφανίζεται µια σελίδα µε όλες τις λειτουργίες που µπορούµε να 
εκτελέσουµε πάνω στις ιατρικές εξετάσεις του ασθενούς µας . Βλέπε παρακάτω εικόνα  . 
 

 
Εικόνα 208 

 
Από την κεντρική σελίδα διαχείρισης εξετάσεων ασθενούς µπορούµε αν θέλουµε να εκτελέσουµε κάποια 
ενέργεια πάνω στις ιατρικές εξετάσεις του ασθενούς µας . 
 

 
Εικόνα 209 
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3.4.8. Εύρεση αποθηκευµένης ιατρικής εξέτασης ασθενούς 

 
Για να αναζητήσουµε στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς µας κάποια αποθηκευµένη ιατρική εξέταση που 
θέλουµε να προβάλουµε χρησιµοποιούµε την σελίδα Εύρεσης αποθηκευµένης ιατρικής εξέτασης 
ασθενούς . 
 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα Εύρεσης αποθηκευµένης ιατρικής εξέτασης ασθενούς αφού σύρουµε τον 
δείκτη του ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Εξετάσεις ασθενούς µας 
εµφανίζεται η επιλογή Αναζήτηση και προβολή εξετάσεων . Κάνουµε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση και 
προβολή εξετάσεων και µας εµφανίζεται µια σελίδα µε την φόρµα αναζήτησης αποθηκεµένων ιατρικών 
εξετάσεων του ασθενούς .Βλέπε παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 210 

 
Έτσι κάνοντας κλικ στην προηγούµενη επιλογή , εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα αναζήτησης 
αποθηκευµένων ιατρικών εξετάσεων . Για να αναζητήσουµε αποθηκευµένες ιατρικές εξετάσεις 
επιλέγουµε τουλάχιστον ένα η και περισσότερα κριτήρια αναζήτησης . Και συµπληρώνουµε τα 
αντίστοιχα πεδία αναζήτησης που εµφανίζονται αν αυτό απαιτείται . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 211 
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Έτσι αν θέλουµε να εµφανίσουµε όλες τις ιατρικές εξετάσεις που έχει ο ασθενής µας  αποθηκεύσει στον 
ιατρικό του φάκελο , επιλέγουµε  στην φόρµα αναζήτησης την επιλογή Εµφάνισε όλες τις ιατρικές 
εξετάσεις και η περιοχή κάτω από την επιλογή γίνεται κίτρινη για να µας ενηµερώσει ότι το 
συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης είναι επιλεγµένο . 
 

 
Εικόνα 212 

 
Αν θέλουµε πάλι να κάνουµε µια πιο συγκεκριµένη αναζήτηση χρησιµοποιώντας πιο αναλυτικά κριτήρια 
αναζήτησης µπορούµε να επιλέξουµε κάποιο από τα άλλα κριτήρια αναζήτησης που µας δίνονται είτε 
µεµονωµένα είτε συνδυασµένα .  
 
Έτσι µπορούµε να κάνουµε αναζήτηση ιατρικών εξετάσεων , α) κατά ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της 
ιατρικής εξέτασης , β)  κατά ηµεροµηνία προσθήκης της ιατρικής εξέτασης στο σύστηµα , γ) κατά 
κατηγορία ιατρικής εξέτασης , δ) κατά υποκατηγορία ιατρικών εξετάσεων , ε)  κατά όνοµα ιατρικής 
εξέτασης . 
Βλέπε παρακάτω εικόνες .   
 
 

 
Εικόνα 213 
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Εικόνα 215 
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Αφού επιλέξουµε τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια αναζήτησης ιατρικών εξετάσεων και 
συµπληρώσουµε σωστά τα τυχόν πεδία που µπορεί να απαιτούν συµπλήρωση πατάµε το κουµπί 
Αναζήτηση ∆ιαθέσιµων Ιατρικών Εξετάσεων στην κάτω αριστερά γωνία της φόρµας .  
Τότε εµφανίζονται σε µορφή λίστας οι αποθηκευµένες ιατρικές εξετάσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσµα 
της αναζήτησης ιατρικών εξετάσεων για τα κριτήρια αναζήτησης που δώσαµε  . 
Ως προεπιλογή σε κάθε νέα αναζήτηση τα αποτελέσµατα ταξινοµούνται κατά ηµεροµηνία προσθήκης της 
ιατρικής εξέτασης στο πρόγραµµα και µε αύξουσα ταξινόµηση .  Βλέπε παρακάτω εικόνα .   
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Στα παραπάνω αποτελέσµατα που µας επέστρεψε η αναζήτηση ( βλέπε προηγούµενη εικόνα )  µπορούµε 
να δούµε ότι για κάθε αποτέλεσµα υπάρχουν κάποιες βασικές πληροφορίες που το προσδιορίζουν  καθώς 
και ένα κουµπί κάτω από αυτό . Με την επιλογή Εµφάνιση Εξέτασης  εµφανίζουµε την επιλεγµένη 
ιατρική εξέταση για προβολή .  
Αν θέλουµε οι ιατρικές εξετάσεις που µας επιστράφηκαν από το πρόγραµµα ως αποτέλεσµα της  
αναζήτησης που κάναµε να ταξινοµηθούν µε άλλο τρόπο . Μπορούµε να επιλέξουµε την µέθοδο 
ταξινόµησης και αν η ταξινόµηση θα είναι αύξουσα η φθίνουσα από τα δύο µενού επιλογής που 
εµφανίζονται στην αρχή των αποτελεσµάτων της σελίδας . Με κάθε αλλαγή που κάνουµε τα 
αποτελέσµατα της σελίδας αναταξινοµούνται σύµφωνα µε την τρέχουσα επιλεγµένη µέθοδο 
ταξινόµησης. Βλέπε παρακάτω εικόνες .  
 
 

 
Εικόνα 218 
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Τέλος σε περίπτωση που δεν συµπληρώσαµε σωστά την φόρµα αναζήτησης µας εµφανίζονται τα 
σφάλµατα κατά την αναζήτηση αποθηκευµένων ιατρικών εξετάσεων . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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Εικόνα 220 

 
 

3.4.9. Προβολή αποθηκευµένης ιατρικής εξέτασης ασθενούς 

 
Για να προβάλουµε µια αποθηκευµένη ιατρική εξέταση του ασθενή µας , αφού κάνουµε αναζήτηση για 
την συγκεκριµένη ιατρική εξέταση στον ηλεκτρονικό φάκελο ιατρικών εξετάσεων του ασθενούς µας  , 
όπως είδαµε στην ενότητα  3.4.8.  στα αποτελέσµατα που εµφανίζονται πατάµε στο επιθυµητό 
αποτέλεσµα το κουµπί Εµφάνιση Εξέτασης στην κάτω αριστερή γωνία του αποτελέσµατος .  Βλέπε 
παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 221 

 
Τότε µας εµφανίζεται  η επιλεγµένη ιατρική εξέταση µαζί µε τις τιµές που αποτελείται . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα .  
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Εικόνα 222 

 
Παρατηρούµε στην παραπάνω εικόνα ότι µας δίνονται τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ιατρικής 
εξέτασης που επιλέξαµε µαζί µε κάποιες βοηθητικές πληροφορίες . Επίσης στο κάτω µέρος της σελίδας 
µας δίνονται κάποιες επιπλέον επιλογές . Έτσι εάν θέλουµε να επιστρέψουµε στην λίστα αποτελεσµάτων 
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ιατρικών εξετάσεων που αναζητήσαµε κατά την τελευταία αναζήτηση πατάµε στην επιλογή Επιστροφή 
στην λίστα αποτελεσµάτων ιατρικών εξετάσεων . 
Αν θέλουµε να εκτελέσουµε µια νέα αναζήτηση για αποθηκευµένες ιατρικές εξετάσεις πατάµε στην 
επιλογή Εκτέλεση νέας αναζήτησης για αποθηκευµένες ιατρικές εξετάσεις . 
 
 

3.4.10. Εµφάνιση τελευταίων ιατρικών εξετάσεων ασθενούς που προστέθηκαν 

 
Για να εµφανίσουµε τις τελευταίες ιατρικές εξετάσεις που προστέθηκαν από τον ασθενή καθώς και τις 
τελευταίες εξετάσεις που υποστηρίζονται από την σελίδα χρησιµοποιούµε την σελίδα εµφάνισης των 
τελευταίων ιατρικών εξετάσεων που προστέθηκαν .  
 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα εµφάνισης των τελευταίων ιατρικών εξετάσεων που προστέθηκαν αφού 
σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Εξετάσεις 
ασθενούς µας εµφανίζεται η επιλογή Τελευταίες προσθήκες εξετάσεων . Κάνουµε κλικ στην επιλογή 
Τελευταίες προσθήκες εξετάσεων  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 223 

 
Τότε µας εµφανίζεται µια σελίδα µε τις τελευταίες 10 ιατρικές εξετάσεις που προστέθηκαν , τις 
τελευταίες 10 κατηγορίες εξετάσεων που υποστηρίζει η σελίδα , τις τελευταίες 10 υποκατηγορίες 
εξετάσεων που υποστηρίζει η σελίδα  καθώς και τα 10 τελευταία σενάρια ιατρικών εξετάσεων που 
υποστηρίζει η σελίδα . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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3.4.11. Εµφάνιση τελευταίων ιατρικών εξετάσεων ασθενούς που προβλήθηκαν 

 
Για να εµφανίσουµε τις τελευταίες εξετάσεις που προβλήθηκαν χρησιµοποιούµε την σελίδα τελευταίων 
προβολών ιατρικών εξετάσεων .  
 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα εµφάνισης των τελευταίων ιατρικών εξετάσεων που προβλήθηκαν αφού 
σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Εξετάσεις 
ασθενούς µας εµφανίζεται η επιλογή Τελευταίες προβολές εξετάσεων. Κάνουµε κλικ στην επιλογή 
Τελευταίες προβολές εξετάσεων  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 225 

 
Τότε µας εµφανίζεται µια σελίδα µε τις τελευταίες 10 ιατρικές εξετάσεις που προβλήθηκαν από τον 
ασθενή σας  , οι τελευταίες 10 ιατρικές εξετάσεις που προβληθήκαν από όλους τους προσωπικούς του 
ιατρούς καθώς και οι τελευταίες 10 ιατρικές εξετάσεις του ασθενή σας που προβληθήκαν από εσάς . 
Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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3.4.12. Λειτουργίες κεντρικής σελίδας διαχείρισης ασθενούς 

 
Η κεντρική σελίδα διαχείρισης ασθενούς µας παρέχει συγκεντρωτικά σε µια σελίδα µε επεξηγήσεις όλες 
τις λειτουργίες που µπορεί ο χρήστης προσωπικός ιατρός να εκτελέσει πάνω στην διαχείριση του 
ασθενούς του . Όπως την προβολή των προσωπικών στοιχείων και του Ιατρικού Ιστορικού του Ασθενή 
κ.α.  .  
 
Για να εµφανίσουµε την κεντρική σελίδα διαχείρισης ασθενούς αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού 
πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Ο ασθενής µου µας εµφανίζεται η επιλογή 
∆ιαχείριση Ασθενούς . Κάνουµε κλικ στην επιλογή ∆ιαχείριση Ασθενούς η στην κατηγορία Ο ασθενής 
µου και µας εµφανίζεται µια σελίδα µε όλες τις λειτουργίες που µπορούµε να εκτελέσουµε πάνω στον 
ασθενή µας . Βλέπε παρακάτω εικόνα  . 
 
 

 
Εικόνα 227 

 
Από την κεντρική σελίδα διαχείρισης Ασθενούς µπορούµε αν θέλουµε να εκτελέσουµε κάποια ενέργεια 
πάνω στα στοιχεία του ασθενή µας  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 228 
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3.4.13. Εµφάνιση προσωπικών στοιχείων και ιστορικού ασθενούς 

 
Για να προβάλουµε τα προσωπικά στοιχεία και το ιατρικό ιστορικό του ασθενή µας , αφού σύρουµε τον 
δείκτη του ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Ο ασθενής µου µας 
εµφανίζεται η επιλογή Στοιχεία και Ιστορικό Ασθενούς . Κάνουµε κλικ στην επιλογή Στοιχεία και 
Ιστορικό Ασθενούς και µας εµφανίζεται µια σελίδα µε τα Προσωπικά στοιχεία και το ιστορικό του 
ασθενούς . Βλέπε παρακάτω εικόνα  . 
 

 
Εικόνα 229 

 
Τότε µας εµφανίζεται µια σελίδα µε όλα τα στοιχεία του ασθενούς καθώς και το ιατρικό του ιστορικό . 
Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
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3.4.14. Online βοήθεια Ιατρού 

 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα βοήθειας για τους προσωπικούς ιατρούς αφού σύρουµε τον δείκτη του 
ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Βοήθεια ιατρού επιλέγουµε την 
κατάλληλη επιλογή για το τµήµα της σελίδας για την οποία θέλουµε να πάρουµε βοήθεια η επιλέγουµε 
την βασική επιλογή Βοήθεια ιατρού για να µας πάει στα περιεχόµενα της βοήθειας προσωπικού ιατρού . 
Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 231 

 
Αφού κάνουµε κλικ σε µια από τις παραπάνω επιλογές της βοήθειας χρήστη προσωπικού ιατρού 
εµφανίζεται η σελίδα βοήθειας χρήστη προσωπικού ιατρού .  

Η χρήση της σελίδας βοήθειας χρήστη προσωπικού ιατρού είναι παρόµοια µε την βοήθεια ασύνδετου 
χρήστη και περιγράφεται στην ενότητα 3.2.9. . 

 

3.4.15. Εµφάνιση κανόνων χρήσης ιστοσελίδας 

 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα κανόνων χρήσης για τους προσωπικούς ιατρούς αφού σύρουµε τον 
δείκτη του ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Κανόνες χρήσης επιλέγουµε 
την βασική επιλογή Κανόνες χρήσης για να µας πάει στην σελίδα κανόνων χρήσης της ιστοσελίδας . 
Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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Αφού κάνουµε κλικ στην παραπάνω επιλογή εµφανίζεται η σελίδα µε τους κανόνες χρήσης της 
ιστοσελίδας που είναι ίδια µε την σελίδα κανόνων χρήσης ασύνδετου χρήστη που περιγράφεται στην 
ενότητα 3.2.5. . 

 
 

3.5. Εγχειρίδιο χρήσης ∆ιαχειριστή 

 

Παρακάτω βλέπουµε τα περιεχόµενα της βοήθειας για τους διαχειριστές . 
 

3.5.1. Εισαγωγή στην χρήση της υπηρεσίας για διαχειριστές 

 
Το τµήµα της σελίδας που απευθύνεται στους διαχειριστές είναι η ιστοσελίδα συνδεδεµένου διαχειριστή .  
Από την ιστοσελίδα συνδεδεµένου διαχειριστή ο διαχειριστής µπορεί να εκτελεί διαχειριστικές 
λειτουργίες σε ολόκληρο τον ιστότοπο . Να προσθέτει κατηγορίες , υποκατηγορίες και σενάρια 
εξετάσεων καθώς και να τα προβάλει , τροποποιεί , διαγράφει . Να διαχειρίζεται τους εγγεγραµµένους 
ασθενείς της ιστοσελίδας . Να ενηµερώνεται για την κατάσταση της ιστοσελίδας καθώς και να ελέγχει 
βασικές ρυθµίσεις λειτουργίας του Site . Να επεξεργάζεται τα στοιχεία του λογαριασµού του .  
 
Στην ιστοσελίδα συνδεδεµένων διαχειριστών µπορούν να συνδέονται εγγεγραµµένοι διαχειριστές 
ασθενείς της ιστοσελίδας µε την διαδικασία σύνδεσής εγγεγραµµένου ασθενή που περιγράφουµε στην 
ενότητα 3.5.2. . 
Αφού συµπληρώσουµε το username και password στην σελίδα ασύνδετου διαχειριστή και πατήσουµε του 
κουµπί LOGIN  αν το username και password που δώσαµε είναι σωστά συνδεόµαστε στην διεπαφή 
συνδεδεµένου διαχειριστή . 
 
Η διεπαφή συνδεδεµένου διαχειριστή όπως παρατηρούµε αποτελείται από ένα βασικό δυναµικό µενού 
στο πάνω µέρος της οθόνης που µε το σύρσιµο του ποντικιού πάνω του µας εµφανίζονται 
κατηγοριοποιηµένες όλες οι επιλογές που µπορεί ο χρήστης συνδεδεµένος διαχειριστής να εκτελέσει 
πάνω στην διαχείριση του Ιστοτόπου . Επίσης σε κάθε σελίδα του ιστοτόπου υπάρχει σελιδοδείκτης και 
τίτλος σελίδας που µας δείχνει σε πιο σηµείο της ιστοσελίδας βρισκόµαστε . Τέλος στο πάνω µέρος 
αριστερά της σελίδας στην επικεφαλίδα , µας ενηµερώνει ότι έχουµε συνδεθεί ως διαχειριστές στην 
περιοχή συνδεδεµένων διαχειριστών του ιστοτόπου . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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Στις παρακάτω 6 εικόνες βλέπουµε τις επιλογές που µας δίνουν τα δυναµικά µενού της σελίδας 
συνδεδεµένου χρήστη διαχειριστή για κάθε βασική κατηγορία του µενού  .  
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Εικόνα 239 

 
 
Επίσης σε µερικές υποσελίδες της περιοχής συνδεδεµένου διαχειριστή στην αριστερή πλευρά της σελίδας 
µας εµφανίζεται µενού επιλογών σχετικό µε την κατηγορία του βασικού µενού που επιλέξαµε , καθώς και 
τονίζεται µε µπλε χρώµα η υποπεριοχή της ιστοσελίδας που βρισκόµαστε τώρα . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα. 
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Στο κάτω µέρος της ιστοσελίδας εµφανίζεται το υποσέλιδο µε πληροφορίες σχετικές µε τα πνευµατικά 
δικαιώµατα της σελίδας , τις τεχνολογίες κατασκευής και άλλα . Βλέπε παρακάτω εικόνα  
 

 
Εικόνα 241 

 
Το τρέχων περιεχόµενο της ιστοσελίδας ανάλογα µε το τι θα επιλέξουµε φορτώνεται κάθε φορά στο 
κεντρικό µέρος της ιστοσελίδας συνδεδεµένου διαχειριστή .   
 
Η παραπάνω δοµή ακολουθείται σε όλη την ιστοσελίδα συνδεδεµένου διαχειριστή και η πλοήγηση 
γίνεται από το βασικό µενού , τα πλαϊνά µενού και τις άλλες επιλογές που µας δίνονται κάθε φορά στο 
περιεχόµενο της ιστοσελίδας  .  
 
 

3.5.2. Σύνδεση στον λογαριασµό του διαχειριστή 

 
Για να συνδεθούµε στην σελίδα διαχειριστή πληκτρολογούµε στην γραµµή διευθύνσεων του 
φυλλοµετρητή την διεύθυνση της ιστοσελίδας αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων και στο τέλος 
προσθέτουµε  /admin  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 
Εικόνα 242 

Τότε εµφανίζεται η σελίδα υποδοχής για την σύνδεση του διαχειριστή στην σελίδα . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα . 

 
Εικόνα 243 
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Στην συνέχεια συµπληρώνουµε το Username και Password του λογαριασµού διαχειριστή της ιστοσελίδας 
και πατάµε το κουµπί σύνδεση . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 244 

 
Αν όλα πήγαν καλά και το Username και Password που συµπληρώσαµε στην φόρµα σύνδεσης στην 
σελίδα διαχειριστή ταιριάζουν τότε συνδεόµαστε στον λογαριασµό του ∆ιαχειριστή και 
ανακατευθυνόµαστε αυτόµατα στην σελίδα ∆ιαχειριστή . 

3.5.3. Αποσύνδεση από τον λογαριασµό του διαχειριστή 

 
Για να αποσυνδεθούµε από την σελίδα διαχειριστή , στην σελίδα διαχειριστή κάνουµε κλικ στο κουµπί 
πάνω δεξιά Αποσύνδεση Χρήστη  και αποσυνδεόµαστε από την σελίδα . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 245 

 
Με την αποσύνδεση από την ιστοσελίδα , εµφανίζεται µήνυµα που µας ενηµερώνει ότι αποσυνδεθήκαµε 
µε επιτυχία από την ιστοσελίδα συνδεδεµένου διαχειριστή και µας ανακατευθύνει αυτόµατα στην 
κεντρική σελίδα µη συνδεδεµένου διαχειριστή . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 246 
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3.5.4. Λειτουργίες κεντρικής σελίδας διαχειριστή 

 
Όταν συνδεθούµε για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα συνδεδεµένου διαχειριστή από την σελίδα ασύνδετου 
διαχειριστή κατευθυνόµαστε αυτόµατα στην κεντρική σελίδα συνδεδεµένου διαχειριστή . Η κεντρική 
σελίδα συνδεδεµένου διαχειριστή είναι µια σελίδα που περιγράφει συνοπτικά όλες τις λειτουργίες που 
µπορεί να εκτελέσει ένας συνδεδεµένος διαχειριστής στην σελίδα . Λειτουργίες που βρίσκονται και στο 
βασικό µενού της ιστοσελίδας µόνο που σε αυτήν την περίπτωση βρίσκονται οµαδοποιηµένες σε µια 
σελίδα µε κάποια µικρή περιγραφή της ενέργειας που εκτελεί κάθε λειτουργία ώστε να µπορεί ο 
διαχειριστής να έχει µια γρήγορη ολοκληρωµένη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας .  Με 
αυτόν τον τρόπο δίνεται στον διαχειριστή µια πιο άµεση πρόσβαση στις λειτουργίες της σελίδας. Στην 
παρακάτω εικόνα βλέπουµε την κεντρική σελίδα συνδεδεµένου διαχειριστή . 
 

 
Εικόνα 247 
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Ένας άλλος τρόπος να προσεγγίσουµε το panel της κεντρικής σελίδας συνδεδεµένου διαχειριστή είναι 
επιλέγοντας από το βασικό µενού Προφίλ διαχειριστή την επιλογή , Κεντρική σελίδα  η κάνοντας κλικ 
πάνω στον σελιδοδείκτη Κεντρική σελίδα . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 248 

 

3.5.5. Εµφάνιση προφίλ χρήστη διαχειριστή 

 
Από την σελίδα προφίλ χρήστη ∆ιαχειριστή µπορείτε να δείτε τις προσωπικές πληροφορίες που είναι 
αποθηκευµένες στο προφίλ σας κατά την δηµιουργία του λογαριασµού σας χρήστη διαχειριστή στην 
σελίδα online αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων . Τέτοια στοιχεία που µπορείτε να εµφανίσετε είναι 
στοιχεία επικοινωνίας , προσωπικά στοιχεία , στοιχεία πρόσβασης στην σελίδα κ.α.  
 
Για να εµφανίσετε την σελίδα προφίλ διαχειριστή κάνετε κλικ στο κουµπί αριστερά του βασικού µενού 
της σελίδας ασθενούς µε την ονοµασία Προφίλ ∆ιαχειριστή . 
 

 
Εικόνα 249 

 
Τότε εµφανίζεται η παρακάτω σελίδα που περιέχει όλες τις πληροφορίες που αποτελούν τον λογαριασµό 
µας και αποθηκεύτηκαν στην σελίδα κατά την δηµιουργία του λογαριασµού χρήστη διαχειριστή η κατά 
την χρήση της ιστοσελίδας .  
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Εικόνα 250 

3.5.6. Αλλαγή ρυθµίσεων και στοιχείων λογαριασµού διαχειριστή 

 
Για να ενηµερώσουµε η να τροποποιήσουµε τα στοιχεία του λογαριασµού µας αφού σύρουµε τον δείκτη 
του ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Προφίλ ∆ιαχειριστή µας εµφανίζεται 
η επιλογή Ρυθµίσεις Λογαριασµού . Κάνουµε κλικ στην επιλογή Ρυθµίσεις Λογαριασµού και µας 
εµφανίζεται µια σελίδα µε τις ρυθµίσεις που µπορούµε να εκτελέσουµε  πάνω στον προσωπικό µας 
λογαριασµό χρήστη διαχειριστή  . 
 
 

 
Εικόνα 251 
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Στην σελίδα που µας εµφανίστηκε κάνουµε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία Στοιχείων Λογαριασµού για 
να εµφανιστεί η σελίδα επεξεργασίας και ενηµέρωσης του προφίλ του λογαριασµού µας . 
 

 
Εικόνα 252 

 
Έτσι αφού κάνουµε κλικ στην παραπάνω επιλογή εµφανίζεται η φόρµα επεξεργασίας λογαριασµού 
διαχειριστή που περιέχει όλες τις ρυθµίσεις και τα στοιχεία του λογαριασµού µας µε φορτωµένα στα 
πεδία της φόρµας τα τρέχοντα στοιχεία του λογαριασµού µας , έτοιµα για επεξεργασία  . 
 
 

 
Εικόνα 253 
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Αφού αλλάξουµε ότι θέλουµε στα πεδία επεξεργασίας του λογαριασµού µας πατάµε το κουµπί 
Ενηµέρωση και ο λογαριασµός µας ενηµερώνεται µε τα στοιχεία που τροποποιήσαµε , αποθηκεύοντας 
στην θέση τους τα ενηµερωµένα στοιχεία . 
 
Άµα η διαδικασία ενηµέρωσης των στοιχείων του λογαριασµού µας πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία , τότε 
µας εµφανίζεται µήνυµα επιτυχούς ενηµέρωσης και ανακατευθυνόµαστε αυτόµατα στην σελίδα 
επεξεργασίας λογαριασµού διαχειριστή . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 254 

 
∆ιαφορετικά αν κάποιο πεδίο που συµπληρώσαµε δεν είναι έγκυρο η είναι κενό εµφανίζεται µήνυµα 
σφάλµατος που µας προτρέπει να διορθώσουµε το σφάλµα και να επαναλάβουµε την διαδικασία 
συµπλήρωσης της φόρµας µε µεγαλύτερη προσοχή επισηµαίνοντας τα λάθη µας . 
 
 
 
 

3.5.7. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή 

 
Για να αλλάξουµε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασµού µας αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού 
πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Προφίλ ∆ιαχειριστή µας εµφανίζεται η επιλογή 
Ρυθµίσεις Λογαριασµού . Κάνουµε κλικ στην επιλογή Ρυθµίσεις Λογαριασµού και µας εµφανίζεται µια 
σελίδα µε τις ρυθµίσεις που µπορούµε να εκτελέσουµε  πάνω στον προσωπικό µας λογαριασµό χρήστη 
διαχειριστή  . 
 

 
Εικόνα 255 

 
Στην σελίδα που µας εµφανίστηκε κάνουµε κλικ στην επιλογή Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης για να 
εµφανιστεί η σελίδα αλλαγής κωδικού πρόσβασης του λογαριασµού µας . 
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Εικόνα 256 

 
Έτσι αφού κάνουµε κλικ στην παραπάνω επιλογή εµφανίζεται η φόρµα αλλαγής κωδικού πρόσβασης του 
λογαριασµού διαχειριστή . Αφού συµπληρώσουµε στα αντίστοιχα πεδία της φόρµας τον παλιό και τον 
νέο κωδικό πρόσβασης που διαλέξαµε , πατάµε το κουµπί Αλλαγή Κωδικού για να ενηµερωθεί ο κωδικός 
πρόσβασης του λογαριασµού µας στην ιστοσελίδα . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 257 
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Αν όλα πήγαν καλά και η ενηµέρωση του κωδικού πρόσβασης του χρήστη διαχειριστή έγινε µε επιτυχία 
εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα επιτυχίας και ανακατευθυνόµαστε αυτόµατα στην σελίδα αλλαγής 
κωδικού πρόσβασης διαχειριστή . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 258 

 
∆ιαφορετικά µας εµφανίζεται ένα από τα ακόλουθα σφάλµατα που µας προτρέπουν να 
ξανασυµπληρώσουµε σωστά την φόρµα αλλαγής κωδικού πρόσβασης ασθενούς , εστιάζοντας µας κάθε 
φορά στο αντίστοιχο σφάλµα που εµφανίστηκε . Βλέπε παρακάτω εικόνες . 
 

 
Εικόνα 259 

 

 
Εικόνα 260 
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3.5.8. Λειτουργίες κεντρικής σελίδας διαχείρισης εξετάσεων 

 
Η κεντρική σελίδα διαχείρισης εξετάσεων µας παρέχει συγκεντρωτικά σε µια σελίδα µε επεξηγήσεις όλες 
τις λειτουργίες που µπορεί ο χρήστης διαχειριστής να εκτελέσει πάνω στην διαχείριση των 
υποστηριζόµενων κατηγοριών , υποκατηγοριών και σεναρίων ιατρικών εξετάσεων της ιστοσελίδας . 
Όπως την προβολή , την επεξεργασία και την διαγραφή κατηγοριών – υποκατηγοριών – σεναρίων 
εξετάσεων . Την εµφάνιση στατιστικών στοιχείων και άλλα .  
 
Για να εµφανίσουµε την κεντρική σελίδα διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων αφού σύρουµε τον δείκτη του 
ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία ∆ιαχείριση Εξετάσεων µας εµφανίζεται η 
επιλογή ∆ιαχείριση εξετάσεων . Κάνουµε κλικ στην επιλογή ∆ιαχείριση εξετάσεων η στην κατηγορία 
∆ιαχείριση Εξετάσεων και µας εµφανίζεται µια σελίδα µε όλες τις λειτουργίες που µπορούµε να 
εκτελέσουµε πάνω στην διαχείριση των σεναρίων ιατρικών εξετάσεων του ιστοτόπου . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα   
 

 
Εικόνα 261 

 
Από την κεντρική σελίδα διαχείρισης εξετάσεων µπορούµε αν θέλουµε να εκτελέσουµε κάποια ενέργεια 
πάνω στα σενάρια ιατρικών εξετάσεων του ιστοτόπου . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 262 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 178 - 

3.5.9. Εύρεση αποθηκευµένων κατηγοριών - υποκατηγοριών - σεναρίων 

ιατρικών εξετάσεων 

 
Για να εµφανίσουµε τι κατηγορίες , υποκατηγορίες και σενάρια ιατρικών εξετάσεων υποστηρίζει η 
ιστοσελίδα µας χρησιµοποιούµε την σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγόριων - 
Υποκατηγοριών και Εξετάσεων  . Από την σελίδα αυτή µπορούµε να δούµε συνολικά την δεντρική δοµή 
κατηγορία , υποκατηγορία , εξέταση όλων των υποστηριζόµενων ιατρικών εξετάσεων . Το φύλλο που 
υποστηρίζει κάθε κατηγορία , υποκατηγορία , σενάριο εξέτασης . Αν η κατηγορία , υποκατηγορία , 
σενάριο εξέτασης είναι ενεργά ή ανενεργά . Μπορούµε να επεξεργαστούµε κατηγορίες , υποκατηγορίες 
και σενάρια εξετάσεων . Μπορούµε να διαγράψουµε , κατηγορίες , υποκατηγορίες και σενάρια ιατρικών 
εξετάσεων . Τέλος µπορούµε να εµφανίσουµε σε δοκιµαστική προβολή σενάρια ιατρικών εξετάσεων .  
 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγόριων - Υποκατηγοριών και 
Εξετάσεων  αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην 
κατηγορία ∆ιαχείριση Εξετάσεων µας εµφανίζεται η επιλογή Εµφάνιση και Επεξεργασίας - Κατηγόριων 
- Υποκατηγοριών και Εξετάσεων  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 263 

 
 
Κάνουµε κλικ σε αυτήν την επιλογή και µας εµφανίζεται µια σελίδα µε όλες τις κατηγορίες – 
υποκατηγορίες – σενάρια εξετάσεων οµαδοποιηµένα σε µορφή δέντρου . Βλέπε παρακάτω εικόνα  . 
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Εικόνα 264 
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Όπως είπαµε και πριν οι κατηγορίες , οι υποκατηγορίες και τα σενάρια των ιατρικών εξετάσεων είναι 
διατεταγµένα σε δενδρική δοµή και είναι διατεταγµένα µε εσοχές . Έτσι µε µπλε χρώµα και κίτρινο 
φόντο είναι οι κατηγορίες . Με κόκκινο χρώµα και κόκκινο φόντο είναι οι υποκατηγορίες ,επίσης µε 
κόκκινο χρώµα και κόκκινο φόντο οµαδοποιούνται και εξετάσεις που δεν ανήκουν σε κάποια 
υποκατηγορία αλλά είναι χύµα σε κάποια κατηγορία . Με πράσινο χρώµα και λευκό φόντο 
συµβολίζονται τα σενάρια ιατρικών εξετάσεων .  
Με τα κουµπάκια Εdit και Delete µπορούµε να επεξεργαστούµε η να διαγράψουµε αντίστοιχα κάποια 
κατηγορία , υποκατηγορία , σενάριο ιατρικής εξέτασης . Ενώ πατώντας πάνω σε κάποιο σενάριο ιατρικής 
εξέτασης µπορούµε να το προβάλουµε για δοκιµαστική προβολή . Τέλος µπορούµε να δούµε ποιές 
κατηγορίες , υποκατηγορίες , σενάρια εξετάσεων είναι ενεργές η ανενεργές αντίστοιχα από το σύµβολο 
πράσινο  V  η  κόκκινο  Χ  δεξιά της κατηγορίας  , υποκατηγορίας η σεναρίου εξέτασης . 
 
 

3.5.10. Εµφάνιση αποθηκευµένου σεναρίου ιατρικής εξέτασης 

 
Για να εµφανίσουµε ένα σενάριο ιατρικής εξέτασης για δοκιµαστική προβολή αρχικά ανοίγουµε την 
σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και Εξετάσεων  . κεφάλαιο 3.5.9. . 
Αφού εντοπίσουµε το σενάριο ιατρικής εξέτασης που θέλουµε να προβάλουµε δοκιµαστικά για να δούµε 
πως εµφανίζεται στον χρήστη ασθενή κάνουµε κλικ πάνω στον τίτλο του σεναρίου εξέτασης . Βλέπε 
παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 265 

 
Τότε εµφανίζεται η σελίδα εµφάνισης σεναρίου ιατρικής εξέτασης και φορτώνεται σε αυτήν το σενάριο 
ιατρικής εξέτασης που φορτώσαµε για δοκιµαστική προβολή . Βλέπε παρακάτω εικόνα. 
 
Στην σελίδα που εµφανίζεται παρατηρούµε 3 µέρη . 
 
Το πρώτο µέρος της σελίδας µας προβάλει την δοµή του σεναρίου ιατρικής εξέτασης  , δηλαδή τα 
ονόµατα των πεδίων , το µήκος των στοιχείων , τον τύπο των δεδοµένων που αποθηκεύονται σε κάθε 
πεδίο , τις φυσιολογικές τιµές ανά είδος πεδίου και άλλα .  
 
Το δεύτερο µέρος της σελίδας µας προβάλει το σενάριο ιατρικής εξέτασης όπως εµφανίζεται στον 
χρήστη ασθενή σε κατάσταση εµφάνισης για προβολή µιας ήδη αποθηκευµένης ιατρικής εξέτασης . 
 
Το τρίτο µέρος της σελίδας µας προβάλει το σενάριο της ιατρικής εξέτασης όπως εµφανίζεται στον 
χρήστη ασθενή για νέα αποθήκευση η επεξεργασία εξέτασης . ∆ηλαδή µας εµφανίζει την φόρµα 
προσθήκης η επεξεργασίας ιατρικής εξέτασης . Με την φόρµα αυτή µπορούµε να ελέγξουµε και τους 
κανόνες του form validation της φόρµας για να δούµε αν αυτή κάνει σωστό form validation . 
 
Επίσης στο κάτω µέρος της σελίδας έχουµε κάποιες επιπλέον επιλογές πάνω στο επιλεγµένο 
προβαλλόµενο σενάριο ιατρικής εξέτασης .   
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 181 - 

 
Εικόνα 266 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 182 - 

3.5.11. Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση αποθηκευµένων κατηγοριών - 

υποκατηγοριών - σεναρίων ιατρικών εξετάσεων 

 
Για να ενεργοποιήσουµε απενεργοποιήσουµε κατηγορίες , υποκατηγορίες και σενάρια εξετάσεων 
χρησιµοποιούµε την αντίστοιχη επιλογή , ενεργή και ανενεργή  στις σελίδες προσθήκης και επεξεργασίας 
κατηγοριών , υποκατηγοριών και σεναρίων εξετάσεων αντίστοιχα.  
 
 

3.5.12. Προσθήκη νέας κατηγορίας ιατρικών εξετάσεων στην σελίδα 

 
Για να προσθέσουµε µια νέα κατηγορία ιατρικών εξετάσεων στην σελίδα χρησιµοποιούµε την σελίδα 
Προσθήκης νέας κατηγορίας .  
 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα Προσθήκης νέας κατηγορίας αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού 
πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία ∆ιαχείριση Εξετάσεων µας εµφανίζεται η επιλογή 
Προσθήκης νέας κατηγορίας  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 267 

 
Κάνουµε κλικ σε αυτήν την επιλογή και µας εµφανίζεται η σελίδα Προσθήκης νέας κατηγορίας µε την 
φόρµα προσθήκης νέας κατηγορίας . Βλέπε παρακάτω εικόνα  . 
 

 
Εικόνα 268 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 183 - 

Αφού συµπληρώσουµε το όνοµα της κατηγορίας που θέλουµε να προσθέσουµε , το φύλο στο οποίο 
απευθύνεται η κατηγορία , καθώς και αν η κατηγορία θέλουµε να είναι ενεργή η όχι από τους ασθενείς 
της ιστοσελίδας πατάµε το κουµπί Προσθήκη Κατηγορίας . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 269 

Αν η κατηγορία προστεθεί στο σύστηµα οργάνωσης των ιατρικών εξετάσεων του ηλεκτρονικού ιατρικού 
φακέλου εξετάσεων µε επιτυχία εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα επιτυχίας . Και µας ρωτάει αν θέλουµε 
να προσθέσουµε νέα κατηγορία εξετάσεων ή αν θέλουµε να επισκεφτούµε το δέντρο οργάνωσης των 
σεναρίων ιατρικών εξετάσεων . Βλέπε παρακάτω εικόνα .   
 
 

 
Εικόνα 270 

 

Σε διαφορετική περίπτωση αν η κατηγορία υπάρχει η δεν συµπληρώσαµε σωστά την φόρµα , 
εµφανίζονται κατάλληλα µηνύµατα σφάλµατος που µας βοηθάνε να συµπληρώσουµε σωστά την φόρµα . 
 

3.5.13. Επεξεργασία αποθηκευµένης κατηγορίας ιατρικών εξετάσεων 

 
Για να επεξεργαστούµε µια κατηγορία ιατρικής εξέτασης εµφανίζουµε την σελίδα Εµφάνισης και 
Επεξεργασίας - Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και Εξετάσεων   όπως είδαµε στην ενότητα 3.5.9. .  
Έπειτα βρίσκουµε την κατηγορία που µας ενδιαφέρει στο δέντρο κατηγοριών – υποκατηγοριών – 
σεναρίων ιατρικών εξετάσεων και κάνουµε κλικ στο κουµπί Edit δεξιά του ονόµατος της κατηγορίας . 
Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 184 - 

 
Εικόνα 271 

 
Τότε εµφανίζεται η σελίδα επεξεργασίας κατηγορίας εξέτασης και φορτώνεται η κατηγορία εξέτασης για 
επεξεργασία . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 272 

 
Αφού κάνουµε ότι αλλαγές θέλουµε στην επιλεγµένη κατηγορία πατάµε το κουµπί Αποθήκευση 
Αλλαγών και οι αλλαγές που κάναµε ενηµερώνουν την συγκεκριµένη κατηγορία και όλες τις 
υποκατηγορίες και τα σενάρια εξετάσεων που περιέχει αυτή η κατηγορία .  
 
Αν όλα πήγαν καλά και έγινε σωστή ενηµέρωση των αλλαγών που κάναµε στην κατηγορία εµφανίζεται 
µήνυµα επιτυχίας . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 273 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 185 - 

∆ιαφορετικά αν το νέο όνοµα της κατηγορίας που πήγαµε να δώσουµε υπήρχε ήδη σε κάποια άλλη 
κατηγορία η δεν συµπληρώσαµε σωστά την φόρµα  επεξεργασία κατηγορίας εµφανίζεται κατάλληλο 
µήνυµα σφάλµατος .  

3.5.14. ∆ιαγραφή αποθηκευµένης κατηγορίας ιατρικών εξετάσεων 

 
Για να διαγράψουµε µια κατηγορία ιατρικών εξετάσεων µαζί µε όλες τις υποκατηγορίες και τα σενάρια 
ιατρικών εξετάσεων που περιέχει χρησιµοποιούµε την λειτουργία διαγραφής κατηγορίας ιατρικών 
εξετάσεων .  
 
Μπορούµε να διαγράψουµε τις κατηγορίες ιατρικών εξετάσεων µε δύο διαφορετικούς τρόπους . Είτε ενώ 
βρισκόµαστε στην σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και Εξετάσεων   
µέσω της επιλογής Delete στα δεξιά κάθε κατηγορίας .   
Είτε ενώ έχουµε ανοίξει κάποια κατηγορία για επεξεργασία από το κουµπί ∆ιαγραφή Κατηγορίας στην 
φόρµα επεξεργασίας κατηγορίας .  
 
Έτσι στην πρώτη περίπτωση αφού εντοπίσουµε την κατηγορία που µας ενδιαφέρει να διαγράψουµε από 
την σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και Εξετάσεων   που εξηγούµε 
στην ενότητα 3.5.9. , πατάµε στην επιλογή Delete δεξιά της κατηγορίας . Τότε εµφανίζεται το παρακάτω 
µήνυµα που µας ζητάει να επιβεβαιώσουµε την ενέργεια µας να διαγράψουµε την κατηγορία εξέτασης  . 
Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 274 

 
Πατάµε το κουµπί ΟΚ στο παραπάνω πλαίσιο επιβεβαίωσης και η κατηγορία διαγράφεται από το 
σύστηµα οργάνωσης υποστηριζόµενων σεναρίων ιατρικών εξετάσεων της ιστοσελίδας .  Παράλληλα 
εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα επιτυχίας που µας ενηµερώνει ότι η κατηγορία εξετάσεων διαγράφηκε 
µε επιτυχία και η σελίδα µας ανακατευθύνει αυτόµατα στην σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - 
Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και Εξετάσεων  . 
 

 
Εικόνα 275 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 186 - 

Εναλλακτικά όπως είπαµε και πριν αν έχουµε ανοίξει την κατηγορία εξετάσεων για επεξεργασία όπως 
είδαµε στην ενότητα 3.5.13. µπορούµε να την διαγράψουµε από την φόρµα επεξεργασίας κατηγορίας 
πατώντας το κουµπί ∆ιαγραφή Κατηγορίας . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 276 

 
Μετά την διαγραφή της κατηγορίας εµφανίζεται το ίδιο µήνυµα επιτυχίας που δείξαµε παραπάνω και η 
σελίδα µας ανακατευθύνει αυτόµατα στην σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγοριών - 
Υποκατηγοριών και Εξετάσεων  . 
 
 

3.5.15. Προσθήκη νέας υποκατηγορίας ιατρικών εξετάσεων στην σελίδα 

 
Για να προσθέσουµε µια νέα υποκατηγορία ιατρικών εξετάσεων στην σελίδα χρησιµοποιούµε την σελίδα 
Προσθήκης νέας υποκατηγορίας .  
 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα Προσθήκης νέας κατηγορίας αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού 
πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία ∆ιαχείριση Εξετάσεων µας εµφανίζεται η επιλογή 
Προσθήκης νέας υποκατηγορίας  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 277 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 187 - 

Κάνουµε κλικ σε αυτήν την επιλογή και µας εµφανίζεται η σελίδα Προσθήκης νέας υποκατηγορίας µε 
την φόρµα προσθήκης νέας υποκατηγορίας . Βλέπε παρακάτω εικόνα  . 
 

 
Εικόνα 278 

 
Αφού συµπληρώσουµε το όνοµα της υποκατηγορίας που θέλουµε να προσθέσουµε , την κατηγορία που 
θέλουµε να ανήκει , το φύλο στο οποίο απευθύνεται η υποκατηγορία , καθώς και αν η υποκατηγορία 
θέλουµε να είναι ενεργή η όχι από τους ασθενείς της ιστοσελίδας πατάµε το κουµπί Προσθήκη 
Υποκατηγορίας . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 279 

 
Αν η υποκατηγορία προστεθεί στο σύστηµα οργάνωσης των ιατρικών εξετάσεων του ηλεκτρονικού 
ιατρικού φακέλου εξετάσεων µε επιτυχία εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα επιτυχίας . Και µας ρωτάει αν 
θέλουµε να προσθέσουµε νέα υποκατηγορία εξετάσεων ή αν θέλουµε να επισκεφτούµε το δέντρο 
οργάνωσης των σεναρίων ιατρικών εξετάσεων . Βλέπε παρακάτω εικόνα .   
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 188 - 

 
Εικόνα 280 

 
Σε διαφορετική περίπτωση αν η υποκατηγορία υπάρχει για την επιλεγµένη κατηγορία ή δεν 
συµπληρώσαµε σωστά την φόρµα , εµφανίζονται κατάλληλα µηνύµατα σφάλµατος που µας βοηθάνε να 
συµπληρώσουµε σωστά την φόρµα . 
 
 

3.5.16. Επεξεργασία αποθηκευµένης υποκατηγορίας ιατρικών εξετάσεων 

 
Για να επεξεργαστούµε µια υποκατηγορία ιατρικής εξέτασης εµφανίζουµε την σελίδα Εµφάνισης και 
Επεξεργασίας - Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και Εξετάσεων   όπως είδαµε στην ενότητα 3.5.9. .  
Έπειτα βρίσκουµε την υποκατηγορία που µας ενδιαφέρει στο δέντρο κατηγοριών – υποκατηγοριών – 
σεναρίων ιατρικών εξετάσεων και κάνουµε κλικ στο κουµπί Edit δεξιά του ονόµατος της υποκατηγορίας. 
Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 
 

 
Εικόνα 281 

 
Τότε εµφανίζεται η σελίδα επεξεργασίας υποκατηγορίας εξέτασης και φορτώνεται η υποκατηγορία 
εξέτασης για επεξεργασία . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 282 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 189 - 

Αφού κάνουµε ότι αλλαγές θέλουµε στην επιλεγµένη υποκατηγορία πατάµε το κουµπί Αποθήκευση 
Αλλαγών και οι αλλαγές που κάναµε ενηµερώνουν την συγκεκριµένη υποκατηγορία και όλα τα σενάρια 
εξετάσεων που περιέχει αυτή η υποκατηγορία .  
 
Αν όλα πήγαν καλά και έγινε σωστή ενηµέρωση των αλλαγών που κάναµε στην υποκατηγορία 
εµφανίζεται µήνυµα επιτυχίας . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 283 

∆ιαφορετικά αν το νέο όνοµα της υποκατηγορίας που πήγαµε να δώσουµε υπήρχε ήδη στην επιλεγµένη 
κατηγορία της φόρµας ή δεν συµπληρώσαµε σωστά την φόρµα  επεξεργασίας υποκατηγορίας 
εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος .  
 
 

3.5.17. ∆ιαγραφή αποθηκευµένης υποκατηγορίας ιατρικών εξετάσεων 

 
Για να διαγράψουµε µια υποκατηγορία ιατρικών εξετάσεων µαζί µε όλα τα σενάρια ιατρικών εξετάσεων 
που περιέχει χρησιµοποιούµε την λειτουργία διαγραφής υποκατηγορίας ιατρικών εξετάσεων .  
 
Μπορούµε να διαγράψουµε τις υποκατηγορίες ιατρικών εξετάσεων µε δύο διαφορετικούς τρόπους . Είτε 
ενώ βρισκόµαστε στην σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και 
Εξετάσεων   µέσω της επιλογής Delete στα δεξιά κάθε υποκατηγορίας .   
Είτε ενώ έχουµε ανοίξει κάποια υποκατηγορία για επεξεργασία από το κουµπί ∆ιαγραφή Υποκατηγορίας 
στην φόρµα επεξεργασίας υποκατηγορίας .  
 
Έτσι στην πρώτη περίπτωση αφού εντοπίσουµε την υποκατηγορία που µας ενδιαφέρει να διαγράψουµε 
από την σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και Εξετάσεων   που 
εξηγούµε στην ενότητα 3.5.9. , πατάµε στην επιλογή Delete δεξιά της υποκατηγορίας . Τότε εµφανίζεται 
το παρακάτω µήνυµα που µας ζητάει να επιβεβαιώσουµε την ενέργεια µας να διαγράψουµε την 
υποκατηγορία εξέτασης  . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 
 

 
Εικόνα 284 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 190 - 

Πατάµε το κουµπί ΟΚ στο παραπάνω πλαίσιο επιβεβαίωσης και η υποκατηγορία διαγράφεται από το 
σύστηµα οργάνωσης υποστηριζόµενων σεναρίων ιατρικών εξετάσεων της ιστοσελίδας .  Παράλληλα 
εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα επιτυχίας που µας ενηµερώνει ότι η υποκατηγορία εξετάσεων 
διαγράφηκε µε επιτυχία και η σελίδα µας ανακατευθύνει αυτόµατα στην σελίδα Εµφάνισης και 
Επεξεργασίας - Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και Εξετάσεων  . 
 

 
Εικόνα 285 

 
Εναλλακτικά όπως είπαµε και πριν αν έχουµε ανοίξει την υποκατηγορία εξετάσεων για επεξεργασία 
όπως είδαµε στην ενότητα 3.5.16. µπορούµε να την διαγράψουµε από την φόρµα επεξεργασίας 
υποκατηγορίας πατώντας το κουµπί ∆ιαγραφή Υποκατηγορίας . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 286 

 
Μετά την διαγραφή της υποκατηγορίας εµφανίζεται το ίδιο µήνυµα επιτυχίας που δείξαµε παραπάνω και 
η σελίδα µας ανακατευθύνει αυτόµατα στην σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγοριών - 
Υποκατηγοριών και Εξετάσεων  . 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 191 - 

3.5.18. Προσθήκη νέου σεναρίου εξέτασης στην σελίδα 

 
Για να προσθέσουµε  ένα νέο σενάριο ιατρικής εξέτασης στην σελίδα χρησιµοποιούµε την σελίδα 
Προσθήκης νέου σεναρίου εξέτασης  .  
 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα Προσθήκης νέου σεναρίου εξέτασης  αφού σύρουµε τον δείκτη του 
ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία ∆ιαχείριση Εξετάσεων µας εµφανίζεται η 
επιλογή Προσθήκης νέου σεναρίου εξετάσεων . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 287 

 
Κάνουµε κλικ σε αυτήν την επιλογή και µας εµφανίζεται η σελίδα Προσθήκης νέου σεναρίου εξέτασης  
µε την φόρµα προσθήκης σεναρίου εξετάσεων . Βλέπε παρακάτω εικόνα  . 
 

 
Εικόνα 288 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 192 - 

Αφού συµπληρώσουµε το όνοµα του σεναρίου ιατρικής εξέτασης που θέλουµε να προσθέσουµε, την 
κατηγορία που θα να ανήκει , την υποκατηγορία που θα ανήκει , το φύλο στο οποίο απευθύνεται το 
σενάριο εξέτασης , η δοµή του σεναρίου εξέτασης σε µορφή κώδικα xml καθώς και αν το σενάριο 
εξέτασης θέλουµε να είναι ενεργό η όχι από τους ασθενείς της ιστοσελίδας πατάµε το κουµπί 
Καταχώριση Εξέτασης  . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 289 

 
Αν το σενάριο ιατρικών εξετάσεων προστεθεί στο σύστηµα οργάνωσης των ιατρικών εξετάσεων του 
ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εξετάσεων µε επιτυχία εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα επιτυχίας . Και 
µας ρωτάει αν θέλουµε να προσθέσουµε νέο σενάριο ιατρικών εξετάσεων ή αν θέλουµε να επισκεφτούµε 
το δέντρο οργάνωσης των σεναρίων ιατρικών εξετάσεων . Βλέπε παρακάτω εικόνα  
 

 
Εικόνα 290 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 193 - 

Σε διαφορετική περίπτωση αν δεν συµπληρώσαµε σωστά την φόρµα , εµφανίζονται κατάλληλα 
µηνύµατα σφάλµατος που µας βοηθάνε να συµπληρώσουµε σωστά την φόρµα . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 
 

 
Εικόνα 291 

 

3.5.19. Επεξεργασία αποθηκευµένου σεναρίου ιατρικών εξετάσεων 

 
Για να επεξεργαστούµε ένα ήδη αποθηκευµένο σενάριο ιατρικής εξέτασης χρησιµοποιούµε την 
λειτουργία επεξεργασίας υπάρχοντος σεναρίου εξέτασης αφού επιλέξουµε το σενάριο εξέτασης που 
θέλουµε να επεξεργαστούµε .  
 
Μπορούµε να επεξεργαστούµε ένα σενάριο ιατρικών εξετάσεων µε δύο διαφορετικούς τρόπους. Είτε ενώ 
βρισκόµαστε στην σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και Εξετάσεων   
µέσω της επιλογής Edit στα δεξιά κάθε σεναρίου εξέτασης .   
Είτε ενώ έχουµε ανοίξει το σενάριο ιατρικής εξέτασης για εµφάνιση από την επιλογή Άνοιγµα 
συγκεκριµένου σεναρίου εξέτασης για επεξεργασία στο τέλος της σελίδας . 
 
Έτσι στην πρώτη περίπτωση αφού εντοπίσουµε το σενάριο ιατρικής εξέτασης που µας ενδιαφέρει να 
διαγράψουµε από την σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και 
Εξετάσεων   που εξηγούµε στην ενότητα 3.5.9. , πατάµε στην επιλογή Delete δεξιά του σεναρίου . Τότε 
εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα που µας ζητάει να επιβεβαιώσουµε την ενέργεια µας να διαγράψουµε 
το σενάριο ιατρικής εξέτασης  . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 
 
Έτσι στην πρώτη περίπτωση αφού εντοπίσουµε το σενάριο ιατρικής εξέτασης που µας ενδιαφέρει να 
επεξεργαστούµε στην σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και 
Εξετάσεων  που εξηγούµε στην ενότητα 3.5.9. , πατάµε στην επιλογή Edit δεξιά του σεναρίου . Βλέπε 
παρακάτω εικόνα .  
 
 

 
Εικόνα 292 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 194 - 

Τότε εµφανίζεται η σελίδα επεξεργασίας υπάρχοντος σεναρίου εξέτασης και φορτώνεται το σενάριο 
εξέτασης για επεξεργασία . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 
 

 
Εικόνα 293 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 195 - 

 
 
Αφού κάνουµε ότι αλλαγές θέλουµε στο επιλεγµένο σενάριο εξέτασης πατάµε το κουµπί Αποθήκευση 
αλλαγών εξέτασης και οι αλλαγές που κάναµε ενηµερώνουν το συγκεκριµένο σενάριο ιατρικών 
εξετάσεων .  
 
Αν όλα πήγαν καλά και έγινε σωστή ενηµέρωση των αλλαγών που κάναµε στο σενάριο ιατρικών 
εξετάσεων εµφανίζεται µήνυµα επιτυχίας . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 
 
 

 
Εικόνα 294 

 
∆ιαφορετικά αν δεν συµπληρώσαµε σωστά την φόρµα  επεξεργασίας σεναρίου ιατρικών εξετάσεων 
εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος .  
 
 
Εναλλακτικά στην δεύτερη περίπτωση όπως είπαµε και πριν αν έχουµε ανοίξει το σενάριο ιατρικών 
εξετάσεων για εµφάνιση όπως είδαµε στην ενότητα 3.5.10. µπορούµε να το ανοίξουµε για επεξεργασία 
κάνοντας κλικ στην επιλογή κουµπί Άνοιγµα συγκεκριµένου σεναρίου εξέτασης για επεξεργασία στο 
κάτω µέρος της σελίδας εµφάνισης σεναρίου ιατρικής εξέτασης .  Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 196 - 

Όπως και στην πρώτη περίπτωση όταν πατήσουµε στην επιλογή , Άνοιγµα συγκεκριµένου σεναρίου 
εξέτασης για επεξεργασία , εµφανίζεται η φόρµα επεξεργασίας σεναρίου εξέτασης και τα στοιχεία του 
σεναρίου φορτώνονται στα πεδία της φόρµας .  
 
Μετά την επιτυχή επεξεργασία του σεναρίου εξετάσεων , όπως είπαµε και πριν εµφανίζεται το ίδιο 
µήνυµα επιτυχίας που δείξαµε παραπάνω στην πρώτη περίπτωση . Έπειτα η σελίδα µας ανακατευθύνει 
αυτόµατα στην σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και Εξετάσεων  . 
 
 

3.5.20. ∆ιαγραφή αποθηκευµένου σεναρίου ιατρικών εξετάσεων 

 
Για να διαγράψουµε ένα σενάριο ιατρικών εξετάσεων χρησιµοποιούµε την λειτουργία διαγραφής 
σεναρίου ιατρικών εξετάσεων .  
 
Μπορούµε να διαγράψουµε ένα σενάριο ιατρικών εξετάσεων µε τρείς διαφορετικούς τρόπους . Είτε ενώ 
βρισκόµαστε στην σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και Εξετάσεων   
µέσω της επιλογής Delete στα δεξιά κάθε σεναρίου εξέτασης .   
Είτε ενώ έχουµε ανοίξει κάποιο σενάριο εξέτασης για επεξεργασία από το κουµπί ∆ιαγραφή εξέτασης 
στην φόρµα επεξεργασίας σεναρίου ιατρικής εξέτασης .  
Είτε ενώ έχουµε ανοίξει το σενάριο ιατρικής εξέτασης για εµφάνιση από την επιλογή ∆ιαγραφή 
συγκεκριµένου σεναρίου εξέτασης από την λίστα σεναρίων εξετάσεων στο τέλος της σελίδας . 
 
Έτσι στην πρώτη περίπτωση αφού εντοπίσουµε το σενάριο ιατρικής εξέτασης που µας ενδιαφέρει να 
διαγράψουµε από την σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και 
Εξετάσεων   που εξηγούµε στην ενότητα 3.5.9. , πατάµε στην επιλογή Delete δεξιά του σεναρίου . Τότε 
εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα που µας ζητάει να επιβεβαιώσουµε την ενέργεια µας να διαγράψουµε 
το σενάριο ιατρικής εξέτασης  . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 296 

 
 
Πατάµε το κουµπί ΟΚ στο παραπάνω πλαίσιο επιβεβαίωσης και το σενάριο ιατρικής εξέτασης 
διαγράφεται από το σύστηµα οργάνωσης υποστηριζόµενων σεναρίων ιατρικών εξετάσεων της 
ιστοσελίδας . Παράλληλα εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα επιτυχίας που µας ενηµερώνει ότι το 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 197 - 

σενάριο εξετάσεων διαγράφηκε µε επιτυχία και η σελίδα µας ανακατευθύνει αυτόµατα στην σελίδα 
Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και Εξετάσεων  . 
 
 

 
Εικόνα 297 

 
Εναλλακτικά όπως είπαµε και πριν αν έχουµε ανοίξει το σενάριο εξετάσεων για επεξεργασία όπως 
είδαµε στην ενότητα 3.5.19. µπορούµε να το διαγράψουµε από την φόρµα επεξεργασίας σεναρίου 
εξετάσεων πατώντας το κουµπί ∆ιαγραφή εξέτασης . Βλέπε παρακάτω εικόνα  
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 198 - 

Μετά την διαγραφή του σεναρίου εξετάσεων , όπως είπαµε και πριν εµφανίζεται το ίδιο µήνυµα 
επιτυχίας που δείξαµε παραπάνω στην πρώτη περίπτωση . Έπειτα η σελίδα µας ανακατευθύνει αυτόµατα 
στην σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και Εξετάσεων  . 
Εναλλακτικά όπως είπαµε και πριν αν έχουµε ανοίξει το σενάριο εξέτασης για εµφάνιση όπως είδαµε 
στην ενότητα 3.5.10. µπορούµε να το διαγράψουµε κάνοντας κλικ στην επιλογή  ∆ιαγραφή 
συγκεκριµένου σεναρίου εξέτασης από την λίστα σεναρίων εξετάσεων στο τέλος της σελίδας . Βλέπε 
παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 299 

 
Μετά την διαγραφή του σεναρίου εξετάσεων , όπως είπαµε και πριν εµφανίζεται το ίδιο µήνυµα 
επιτυχίας που δείξαµε παραπάνω στην πρώτη περίπτωση . Έπειτα η σελίδα µας ανακατευθύνει αυτόµατα 
στην σελίδα Εµφάνισης και Επεξεργασίας - Κατηγοριών - Υποκατηγοριών και Εξετάσεων  . 
 

3.5.21. Εµφάνιση τελευταίων σεναρίων ιατρικών εξετάσεων που προστέθηκαν 

 
Για να προβάλουµε λίστα µε τα τελευταία σενάρια ιατρικών εξετάσεων που προστέθηκαν στην σελίδα 
χρησιµοποιούµε την σελίδα Τελευταίες Προσθήκες  .  
 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα Τελευταίες Προσθήκες αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού πάνω 
από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία ∆ιαχείριση Εξετάσεων µας εµφανίζεται η επιλογή 
Τελευταίες προσθήκες εξετάσεων  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 199 - 

Κάνουµε κλικ σε αυτήν την επιλογή και µας εµφανίζεται η σελίδα Τελευταίες Προσθήκες µε τους 
πίνακες των 10 πιο πρόσφατών κατηγοριών , 10 πιο πρόσφατων υποκατηγοριών και 10 πιο πρόσφατων 
σεναρίων εξετάσεων αντίστοιχα που προστέθηκαν πιο πρόσφατα στην ιστοσελίδα. Βλέπε παρακάτω 
εικόνα  . 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 200 - 

3.5.22. Εµφάνιση στατιστικών ιατρικών εξετάσεων 

 
Για να προβάλουµε λίστα µε τα τελευταία στατιστικά ιατρικών εξετάσεων της σελίδας αποθήκευσης 
ιατρικών εξετάσεων χρησιµοποιούµε την σελίδα Στατιστικά εξετάσεων.  
 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα Στατιστικά εξετάσεων αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από 
το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία ∆ιαχείριση Εξετάσεων µας εµφανίζεται η επιλογή Στατιστικά 
εξετάσεων . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 302 

 
Κάνουµε κλικ σε αυτήν την επιλογή και µας εµφανίζεται η σελίδα Στατιστικά εξετάσεων µε διάφορα 
στατιστικά σε σχέση µε τις ιατρικές εξετάσεις κατά την λειτουργία της ιστοσελίδας . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα  . 
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∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 201 - 

3.5.23. Λειτουργίες κεντρικής σελίδας διαχείρισης χρηστών 

 
Η κεντρική σελίδα διαχείρισης χρηστών µας παρέχει συγκεντρωτικά σε µια σελίδα µε επεξηγήσεις όλες 
τις λειτουργίες που µπορεί ο χρήστης διαχειριστής να εκτελέσει πάνω στην διαχείριση των 
εγγεγραµµένων ασθενών της σελίδας . Όπως την  αναζήτηση , την προβολή , την επεξεργασία , την 
διαγραφή  , το µπλοκάρισµα ,  την ενεργοποίηση λογαριασµού , την επαναφορά λογαριασµού - 
εγγεγραµµένων ασθενών καθώς και άλλες λειτουργίες σχετικές µε τους χρήστες ασθενείς  .  
 
Για να εµφανίσουµε την κεντρική σελίδα διαχείρισης χρηστών αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού 
πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Οι χρήστες µου µας εµφανίζεται η επιλογή 
∆ιαχείριση Χρηστών  . Κάνουµε κλικ στην επιλογή ∆ιαχείριση Χρηστών  η στην κατηγορία Οι χρήστες 
µου και µας εµφανίζεται µια σελίδα µε όλες τις λειτουργίες που µπορούµε να εκτελέσουµε πάνω στους 
εγγεγραµµένους ασθενείς του ιστοτόπου . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 304 

 
Από την κεντρική σελίδα διαχείρισης χρηστών µπορούµε αν θέλουµε να εκτελέσουµε κάποια ενέργεια 
πάνω στην λίστα των εγγεγραµµένων ασθενών του ιστοτόπου . 
 
 

 
Εικόνα 305 
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3.5.24. Αναζήτηση ασθενών 

 
Για να αναζητήσουµε στην ιστοσελίδα Αποθήκευσης Ιατρικών Εξετάσεων κάποιον εγγεγραµµένο 
χρήστη Ασθενή που θέλουµε να προβάλουµε , να  επεξεργαστούµε  ή να διαγράψουµε χρησιµοποιούµε 
την σελίδα Εύρεσης – Προβολής και Επεξεργασίας Στοιχείων Ασθενών  . 
 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα αναζήτησης Εύρεσης – Προβολής και Επεξεργασίας Στοιχείων Ασθενών  
αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Οι χρήστες 
µου µας εµφανίζεται η επιλογή Εύρεση – Προβολή και Επεξεργασία Στοιχείων Ασθενή . Βλέπε 
παρακάτω εικόνα . 
 
 
 

 
Εικόνα 306 

 
Κάνουµε κλικ στην επιλογή Εύρεση – Προβολή και Επεξεργασία Στοιχείων Ασθενή και µας εµφανίζεται 
µια σελίδα µε την φόρµα αναζήτησης χρηστών ασθενών . 
 
Για να αναζητήσουµε εγγεγραµµένους χρήστες Ασθενείς  επιλέγουµε τουλάχιστον ένα η και περισσότερα 
κριτήρια αναζήτησης . Και συµπληρώνουµε τα αντίστοιχα πεδία αναζήτησης που εµφανίζονται αν αυτό 
απαιτείται . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 307 
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Έτσι αν θέλουµε να εµφανίσουµε όλους τους εγγεγραµµένους χρήστες ασθενείς που έχουν λογαριασµό 
στην ιστοσελίδα , επιλέγουµε στην φόρµα αναζήτησης την επιλογή Εµφάνισε όλους τους 

αποθηκευµένους χρήστες Ασθενείς και η περιοχή κάτω από την επιλογή γίνεται κίτρινη για να µας 
ενηµερώσει ότι το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης είναι επιλεγµένο . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 308 

 
Αν θέλουµε πάλι να κάνουµε µια πιο συγκεκριµένη αναζήτηση χρησιµοποιώντας πιο αναλυτικά κριτήρια 
αναζήτησης µπορούµε να επιλέξουµε κάποιο από τα άλλα κριτήρια αναζήτησης που µας δίνονται είτε 
µεµονωµένα είτε συνδυασµένα .  
 
Έτσι µπορούµε να κάνουµε αναζήτηση εγγεγραµµένων χρηστών ασθενών  , α) κατά όνοµα Ασθενή , β)  
κατά επώνυµο Ασθενή , γ) κατά username Ασθενή , δ) κατά email Ασθενή  ,   ε) κατά κατάσταση 
λογαριασµού Ασθενή . Βλέπε παρακάτω εικόνα .   
 

 
Εικόνα 309 
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Αφού επιλέξουµε τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια αναζήτησης εγγεγραµµένων χρηστών ασθενών και 
συµπληρώσουµε σωστά τα τυχόν πεδία που µπορεί να απαιτούν συµπλήρωση πατάµε το κουµπί 
Αναζήτηση Ασθενών στην κάτω αριστερή γωνία της φόρµας .  
 
Τότε εµφανίζονται σε µορφή λίστας οι εγγεγραµµένοι χρήστες ασθενείς που προέκυψαν ως αποτέλεσµα 
της αναζήτησης ασθενών για τα κριτήρια αναζήτησης που δώσαµε  . 
Ως προεπιλογή σε κάθε νέα αναζήτηση τα αποτελέσµατα ταξινοµούνται κατά ηµεροµηνία εγγραφής 
ασθενούς στην ιστοσελίδα και µε αύξουσα ταξινόµηση .  Βλέπε παρακάτω εικόνα .   
 
 

 
Εικόνα 310 

 
Στα παραπάνω αποτελέσµατα που µας επέστρεψε η αναζήτηση ( βλέπε προηγούµενη εικόνα )  µπορούµε 
να δούµε ότι για κάθε αποτέλεσµα υπάρχουν κάποιες βασικές πληροφορίες που το προσδιορίζουν καθώς 
και ένα κουτί επιλογής και κάποια κουµπιά κάτω από αυτό . Επιλέγοντας πολλούς εγγεγραµµένους 
ασθενείς µαζικά στα κουτιά επιλογής Επιλογή ασθενών για µαζική διαγραφή µπορούµε να τους 
διαγράψουµε από την λίστα εγγεγραµµένων χρηστών ασθενών της ιστοσελίδας οµαδικά . Με την επιλογή 
Εµφάνιση Ασθενή  εµφανίζουµε τα στοιχεία του επιλεγµένου χρήστη Ασθενή . Με την επιλογή 
Επεξεργασία Ασθενή ανοίγουµε τα στοιχεία του επιλεγµένου χρήστη Ασθενή για επεξεργασία . Με την 
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επιλογή ∆ιαγραφή Ασθενή διαγράφουµε τον επιλεγµένο χρήστη Ασθενή από την ιστοσελίδα online 
αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων .  
 
Αν θέλουµε οι εγγεγραµµένοι χρήστες ασθενείς που µας επιστράφηκαν από το πρόγραµµα ως 
αποτέλεσµα της  αναζήτησης που κάναµε να ταξινοµηθούν µε άλλο τρόπο . Μπορούµε να επιλέξουµε 
την µέθοδο ταξινόµησης και αν η ταξινόµηση θα είναι αύξουσα η φθίνουσα από τα δύο µενού επιλογής 
που εµφανίζονται στην αρχή των αποτελεσµάτων της σελίδας . Με κάθε αλλαγή που κάνουµε τα 
αποτελέσµατα της σελίδας αναταξινοµούνται σύµφωνα µε την τρέχουσα επιλεγµένη µέθοδο ταξινόµησης 
Βλέπε παρακάτω εικόνες  
 

.  

Εικόνα 311 

 
 

 
Εικόνα 312 

 

3.5.25. Εµφάνιση στοιχείων ασθενούς 

 
Για να προβάλουµε τα στοιχεία ενός εγγεγραµµένου χρήστη ασθενή , αφού κάνουµε αναζήτηση για τον 
συγκεκριµένο χρήστη ασθενή στην λίστα εγγεγραµµένων χρηστών ασθενών , όπως είδαµε στην ενότητα  
3.5.24.  στα αποτελέσµατα που εµφανίζονται πατάµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα το κουµπί Εµφάνιση 
Ασθενή στην κάτω αριστερή γωνία του αποτελέσµατος .  Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 313 
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Τότε µας εµφανίζεται µια σελίδα µε όλα τα στοιχεία του επιλεγµένου εγγεγραµµένου χρήστη ασθενούς 
που θέλουµε να προβάλουµε  . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 314 

 
Παρατηρούµε στην παραπάνω εικόνα ότι µας δίνονται τα στοιχεία του συγκεκριµένου χρήστη ασθενούς 
ταξινοµηµένα ανά είδος στοιχείων , έτσι έχουµε τα Βασικά στοιχεία και Στοιχεία πρόσβασης Ασθενούς 
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στην υπηρεσία , τα προσωπικά στοιχεία Ασθενούς , την διεύθυνση κατοικίας ασθενούς ,  τα στοιχεία 
επικοινωνίας ασθενούς  , τα στοιχεία επεξεργασίας προφίλ ασθενούς  .  
Επίσης στο κάτω µέρος της σελίδας µας δίνονται κάποιες επιπλέον επιλογές . Έτσι εάν θέλουµε να 
επιστρέψουµε στην λίστα αποτελεσµάτων ασθενών που αναζητήσαµε κατά την τελευταία αναζήτηση 
πατάµε στην επιλογή Επιστροφή στην λίστα ασθενών που αναζητήσαµε τελευταία . 
Αν θέλουµε να ανοίξουµε το προφίλ του συγκεκριµένου ασθενή για επεξεργασία πατάµε στην επιλογή 
Άνοιγµα στοιχείων επιλεγµένου ασθενούς για επεξεργασία . 
Αν θέλουµε να διαγράψουµε τον συγκεκριµένο ασθενή από την σελίδα ιατρικών εξετάσεων πατάµε στην 
επιλογή ∆ιαγραφή ασθενή από την λίστα εγγεγραµµένων Ασθενών . 
Αν θέλουµε να εκτελέσουµε µια νέα αναζήτηση για εγγεγραµµένους χρήστες Ασθενείς πατάµε στην 
επιλογή Νέα αναζήτηση στην λίστα εγγεγραµµένων Ασθενών . 
 

3.5.26. Ενηµέρωση στοιχείων ασθενούς 

 
Για να επεξεργαστούµε έναν εγγεγραµµένο χρήστη Ασθενή , αφού κάνουµε αναζήτηση για τον 
συγκεκριµένο χρήστη Ασθενή στην λίστα εγγεγραµµένων ασθενών της ιστοσελίδας , όπως είδαµε στην 
ενότητα  3.5.24.  στα αποτελέσµατα που εµφανίζονται πατάµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα το κουµπί 
Επεξεργασία Ασθενούς στο κάτω µέρος , στην µέση του αποτελέσµατος.  Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 315 

 
Επίσης µπορούµε να ανοίξουµε έναν αποθηκευµένο εγγεγραµµένο ασθενή για να επεξεργαστούµε τα 
στοιχεία του ενώ έχουµε ανοίξει τον χρήστη ασθενή για να προβάλουµε τα στοιχεία του  κάνοντας κλικ 
στην επιλογή Άνοιγµα στοιχείων επιλεγµένου ασθενούς για επεξεργασία που βρίσκεται στο κάτω µέρος 
της σελίδας εµφάνισης στοιχείων επιλεγµένου ασθενούς  . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 316 
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Κάνοντας µια από τις δυο παραπάνω ενέργειες που περιγράψαµε στον εγγεγραµµένο χρήστη Ασθενή που 
επιλέξαµε να επεξεργαστούµε εµφανίζεται η φόρµα επεξεργασίας στοιχείων του χρήστη Ασθενούς και 
φορτώνονται στην φόρµα οι τιµές των πεδίων για να τις επεξεργαστούµε . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 317 
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Όπως βλέπουµε από την παραπάνω φόρµα επεξεργασίας του προφίλ του χρήστη Ασθενή , ο διαχειριστής 
µπορεί  : α) Να ενεργοποιήσει τον λογαριασµό του επιλεγµένου ασθενή αν δεν είναι ενεργοποιηµένος η 
να δει αν έχει ήδη ενεργοποιηθεί . β) Να µπλοκάρει η να ξεµπλοκάρει τον χρήστη , γ) Να του αλλάξει το 
email σε περίπτωση που του το ζητήσει ο Ασθενής , δ) Να επαναφέρει τον λογαριασµό του Ασθενή . 
Βλέπε παρακάτω και παραπάνω εικόνες . 
 

 
Εικόνα 318 

 
Αφού αλλάξουµε τις τιµές των πεδίων που θέλουµε να ενηµερώσουµε πατάµε το κουµπί Ενηµέρωση 
Ασθενή στο κάτω µέρος της φόρµας για να ενηµερωθεί ο χρήστης ασθενής µε τις νέες τιµές που 
προσθέσαµε . Αν όλα πήγαν καλά και δεν υπήρχαν λάθη κατά την συµπλήρωση της φόρµας εµφανίζεται 
µήνυµα επιτυχίας που µας ενηµερώνει ότι τα στοιχεία του χρήστη ασθενή ενηµερώθηκαν µε επιτυχία .  
 

3.5.27. ∆ιαγραφή στοιχείων ασθενούς 

 
Για να διαγράψουµε εγγεγραµµένους χρήστες Ασθενείς από την λίστα εγγεγραµµένων Ασθενών της 
ιστοσελίδας µπορούµε να το κάνουµε , είτε διαγράφοντας πολλούς µαζί µαζικά . Είτε διαγράφοντας 
µεµονωµένα κάποιον χρήστη Ασθενή .  
 
Για να διαγράψουµε µαζικά χρήστες Ασθενείς , αφού κάνουµε αναζήτηση µε τα συγκεκριµένα κριτήρια 
αναζήτησης στην λίστα εγγεγραµµένων χρηστών ασθενών της ιστοσελίδας , όπως είδαµε στην ενότητα  
3.5.24. . Στα αποτελέσµατα που εµφανίζονται επιλέγουµε σε κάθε αποτέλεσµα που θέλουµε να 
διαγράψουµε το κουτάκι Επιλογή ασθενών για µαζική διαγραφή . Η αν θέλουµε να επιλέξουµε όλα τα 
αποτελέσµατα προς διαγραφή πατάµε στο κάτω µέρος της φόρµας το κουµπί Επιλογή όλων των 
ασθενών. Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 319 
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Αφού επιλέξουµε τους ασθενείς που θέλουµε να διαγράψουµε από την λίστα αποτελεσµάτων , πατάµε το 
κουµπί Μαζική διαγραφή ασθενών . Αν όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς που επιλέξαµε να διαγράψουµε , 
διαγραφούν µε επιτυχία , εµφανίζεται µήνυµα επιτυχούς διαγραφής και ανακατευθυνόµαστε αυτόµατα 
στην λίστα αποτελεσµάτων της τελευταίας αναζήτησης ασθενών που κάναµε  . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 

Εικόνα 320 

 
Για να διαγράψουµε µεµονωµένα ασθενείς µπορούµε να το κάνουµε αφού κάνουµε αναζήτηση για τον 
συγκεκριµένο ασθενή στην λίστα ασθενών , όπως είδαµε στην ενότητα  3.5.24. .Στα αποτελέσµατα που 
εµφανίζονται πατάµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα που θέλουµε να διαγράψουµε το κουµπί ∆ιαγραφή 
Ασθενή στην κάτω δεξιά γωνία του αποτελέσµατος .  Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 321 

 
Τότε εµφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο επιβεβαίωσης που µας ζητά να επιβεβαιώσουµε την ενέργεια της 
διαγραφής για τον συγκεκριµένο ασθενή . Για να συνεχίσουµε την ενέργεια της διαγραφής πατάµε το 
κουµπί ΟΚ .  Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 322 
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Αν όλα πήγαν καλά και η διαγραφή του ασθενή έγινε µε επιτυχία  , εµφανίζεται µήνυµα επιτυχούς 
διαγραφής του ασθενή από την ιστοσελίδα online αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων και έπειτα 
ανακατευθυνόµαστε αυτόµατα στην λίστα αποτελεσµάτων της τελευταίας αναζήτησης ασθενών που 
κάναµε . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 323 

 
Εναλλακτικά µπορούµε να διαγράψουµε κάποιον ασθενή από την κατάσταση προβολής των στοιχείων 
ενός επιλεγµένου ασθενή , ενώ δηλαδή τον έχουµε ανοίξει για προβολή των στοιχείων του προφίλ του . 
Για να το κάνουµε αυτό κάνουµε κλικ στο κάτω µέρος της σελίδας εµφάνισης στοιχείων ασθενή στην 
επιλογή ∆ιαγραφή Ασθενή από την λίστα εγγεγραµµένων Ασθενών . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 324 

 
Αφού κάνουµε κλικ στην παραπάνω επιλογή , µας εµφανίζεται όπως και στην προηγούµενη περίπτωση 
διαγραφής µεµονωµένου ασθενή το πλαίσιο επιβεβαίωσης διαγραφής . Έπειτα αφού πατήσουµε το 
κουµπί ΟΚ ο ασθενής διαγράφεται , εµφανίζεται µήνυµα επιτυχίας και ανακατευθυνόµαστε πάλι στα 
αποτελέσµατα της τελευταίας αναζήτησης ασθενών που είχαµε κάνει . 
 
 

3.5.28. Χρήση κεντρικής σελίδας διαχείρισης Site 

 
Η κεντρική σελίδα διαχείρισης Site µας παρέχει συγκεντρωτικά σε µια σελίδα µε επεξηγήσεις όλες τις 
λειτουργίες που µπορεί ο χρήστης διαχειριστής να εκτελέσει πάνω στην διαχείριση των βασικών 
ρυθµίσεων του ιστοτόπου καθώς και στην διαχείριση άλλων βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας . 
Όπως την αναζήτηση , την κατάσταση του Site , την λίστα ιστορικού συµβάντων , καθώς και την 
διαχείριση βασικών ρυθµίσεων του Site . 
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Για να εµφανίσουµε την κεντρική σελίδα διαχείρισης Site αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού πάνω 
από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία ∆ιαχείριση Site µας εµφανίζεται η επιλογή ∆ιαχείριση 
Site . Κάνουµε κλικ στην επιλογή ∆ιαχείριση Site  η στην κατηγορία ∆ιαχείριση Site και µας εµφανίζεται 
µια σελίδα µε όλες τις λειτουργίες που µπορούµε να εκτελέσουµε πάνω στην βασική διαχείριση του 
ιστοτόπου . Βλέπε παρακάτω εικόνα  . 
 

 
Εικόνα 325 

 
Από την κεντρική σελίδα διαχείρισης Site µπορούµε αν θέλουµε να εκτελέσουµε κάποια ενέργεια πάνω 
στις βασικές ρυθµίσεις του ιστοτόπου . 
 

 
Εικόνα 326 

3.5.29. Αλλαγή ρυθµίσεων Site 

 
Για να αλλάξουµε τις βασικές ρυθµίσεις του Site χρησιµοποιούµε την σελίδα Ρυθµίσεις Site .  
Μέσα από την σελίδα αλλαγή των ρυθµίσεων του Site µπορούµε να ορίσουµε την κατάσταση 
λειτουργίας του ιστοτόπου για όλους τους άλλους χρήστες πλην των διαχειριστών . Έτσι έχουµε δύο 
καταστάσεις λειτουργίας στην ιστοσελίδα , κατάσταση κανονικής λειτουργίας και κατάσταση 
λειτουργίας συντήρησης .  
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Για να εµφανίσουµε την σελίδα  Ρυθµίσεις Site  αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το 
βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία ∆ιαχείριση Site µας εµφανίζεται η επιλογή Ρυθµίσεις Site  . 
Βλέπε παρακάτω εικόνα  . 
 

 
Εικόνα 327 

 

Κάνουµε κλικ στην επιλογή Ρυθµίσεις Site και µας εµφανίζεται µια σελίδα µε τις βασικές ρυθµίσεις που 
µπορούµε να εκτελέσουµε πάνω στην λειτουργία του ιστοτόπου . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  

 

Από την σελίδα Ρυθµίσεις Site µπορούµε να αλλάξουµε την κατάσταση λειτουργίας του Site 
Αποθήκευσης Ιατρικών Εξετάσεων . Κάτω από την φόρµα αλλαγής κατάστασης λειτουργίας της 
ιστοσελίδας βλέπουµε µια προεπισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της ιστοσελίδας .  

 

 
Εικόνα 328 
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Ενηµερώνοντας τις ρυθµίσεις κατάστασης λειτουργίας του Site βλέπουµε ότι αλλάζει και η οθόνη 
προεπισκόπησης σελίδας . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 329 

 

3.5.30. Κατάσταση Site 

 
Για να εµφανίσουµε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας της Ιστοσελίδας καθώς και να εµφανίσουµε 
άλλες σηµαντικές παραµέτρους της σελίδας χρησιµοποιούµε την ιστοσελίδα Κατάστασης Site .  
 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα Κατάστασης Site αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το 
βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία ∆ιαχείριση Site µας εµφανίζεται η επιλογή Κατάσταση Site . 
Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 330 
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Κάνουµε κλικ στην επιλογή Κατάσταση Site και µας εµφανίζεται η σελίδα τρέχουσας κατάστασης του 
site . Βλέπε παρακάτω εικόνες . 
 
 

 
Εικόνα 331 

3.5.31. Ιστορικό συµβάντων 

 
Για να εµφανίσουµε τα διάφορα συµβάντα που συνέβησαν στην ιστοσελίδα είτε από εγγεγραµµένους η 
µη εγγεγραµµένους χρήστες στην σελίδα , είτε από την ίδια την σελίδα περιηγούµαστε στην σελίδα 
ιστορικού συµβάντων . Για κάθε συµβάν που αποθηκεύεται από την σελίδα αυτόµατα καταγράφεται : 

• Ο αριθµός συµβάντος . 

• O τύπος του συµβάντος . 
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• Tο κλειδί σύνδεσης µε τον πίνακα στην βάση δεδοµένων που έχει να κάνει µε το συµβάν αν 
είναι συµβάν που σχετίζεται µε ενέργεια στην Β∆ . 

• H τρέχουσα ip του υπολογιστή που προκάλεσε το συµβάν . 

• H χρονική στιγµή που προκλήθηκε το συµβάν . 

• O κωδικός χρήστη που προκάλεσε το συµβάν στον πίνακα χρηστών αν το συµβάν σχετίζεται µε 
κάποιον χρήστη του συστήµατος . 

• Το όνοµα χρήστη του χρήστη που προκάλεσε το συµβάν ή # αν είναι προσωπικός ιατρός . 
 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα ιστορικού συµβάντων αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από 
το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία ∆ιαχείριση Site µας εµφανίζεται η επιλογή Ιστορικό 
Συµβάντων . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 
 

 
Εικόνα 332 

 
Κάνουµε κλικ στην επιλογή Ιστορικό Συµβάντων και µας εµφανίζεται η σελίδα ιστορικού συµβάντων . 
Βλέπε παρακάτω εικόνες . 

 
Εικόνα 333 
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Εικόνα 334 

 

3.5.32. Online βοήθεια διαχειριστή 

 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα βοήθειας για τους διαχειριστές αφού σύρουµε τον δείκτη του ποντικιού 
πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Βοήθεια ∆ιαχειριστή επιλέγουµε την κατάλληλη 
επιλογή για το τµήµα της σελίδας για την οποία θέλουµε να πάρουµε βοήθεια η επιλέγουµε την βασική 
επιλογή Βοήθεια ∆ιαχειριστή για να µας πάει στα περιεχόµενα της βοήθειας διαχειριστή . Βλέπε 
παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 335 

 

Αφού κάνουµε κλικ σε µια από τις παραπάνω επιλογές της βοήθειας χρήστη διαχειριστή εµφανίζεται η 
σελίδα βοήθειας χρήστη διαχειριστή .  

Η χρήση της σελίδας βοήθειας χρήστη διαχειριστή είναι παρόµοια µε την βοήθεια ασύνδετου χρήστη και 
περιγράφεται στην ενότητα 3.2.9. . 

 
 

3.5.33. Εµφάνιση κανόνων χρήσης 

 
Για να εµφανίσουµε την σελίδα κανόνων χρήσης για τους διαχειριστές αφού σύρουµε τον δείκτη του 
ποντικιού πάνω από το βασικό µενού επιλογών στην κατηγορία Κανόνες χρήσης επιλέγουµε την βασική 
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επιλογή Κανόνες χρήσης για να µας πάει στην σελίδα κανόνων χρήσης της ιστοσελίδας . Βλέπε 
παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 336 

 
Αφού κάνουµε κλικ στην παραπάνω επιλογή εµφανίζεται η σελίδα µε τους κανόνες χρήσης της 
ιστοσελίδας που είναι ίδια µε την σελίδα κανόνων χρήσης ασύνδετου χρήστη που περιγράφεται στην 
ενότητα 3.2.5. . 
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4. Αρχιτεκτονική συστήµατος 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουµε τις τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν , ως προς την λειτουργία της 
ιστοσελίδας και ως προς την αποθήκευση των δεδοµένων. Τα προγραµµατα που χρησιµοποιήθηκαν για 
την κατασκευή και εκτέλεση της εφαρµογής . Κάνουµε ανάλυση απαιτήσεων της εφαρµογής  και 
περιγράφουµε την λειτουργία της σελίδας από τεχνική σκοπιά . Αναλύουµε τον σχεδιασµό της βάσης 
δεδοµένων και της εφαρµογής και παρουσίαζουµε διαγράµµατα UML που περιγράφουν την λειτουργία 
των τµηµάτων της εφαρµογής . Τέλος περιγράφουµε σηµαντικά querys πρός την βάση δεδοµένων , 
σηµαντικές περιοχές του κώδικα της σελίδας και τµήµατα κώδικα GNU που χρησιµοποιήθηκαν . 

 

4.1. Τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν  

4.1.1. Γενικά 

 

Για την κατασκευή του προγράµµατος   «Ατοµικός φάκελος ιατρικών εξετάσεων» που είναι µια 
διαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων χρησιµοποιήθηκαν διάφορες τεχνολογίες οι 
οποίες είναι οι εξής   XHTML , PHP , CSS , AJAX , MYSQL , XML  . 

Η ιστοσελίδα βασίζει την λειτουργία της στην γλώσσα php που κάθε φορά , ανάλογα µε την 
επιλογή που κάνει ο χρήστης της σελίδας εκτελεί διαφορετικό τµήµα κώδικα το οποίο τρέχει παράγοντας 
και φορτώνοντας διαφορετικό περιεχόµενο στην οθόνη µε την µορφή κώδικα XHTML , χειρίζεται τα 
δεδοµένα που κινούνται από  και προς την βάση δεδοµένων και εκτελεί κατάλληλες λειτουργίες την 
οποία έχουµε προγραµµατίσει να κάνει πάνω στα δεδοµένα που διαχειριζόµαστε .  

Επίσης άλλη σηµαντική γλώσσα προγραµµατισµού στην οποία βασίζει σηµαντικά την 
λειτουργία της η ιστοσελίδα µας από την πλευρά του υπολογιστή του χρήστη client-side , είναι η  
γλώσσα JavaScript , επειδή χρησιµοποιείται από την ιστοσελίδα για προ επικύρωση των δεδοµένων πριν 
σταλούν στον διακοµιστή για να τα αποθηκεύσει στην βάση δεδοµένων , για διάφορα εφέ και δυναµική 
συµπεριφορά της σελίδας ώστε να αποφευχθεί πιο πολύπλοκη χρήση κώδικα php , καθώς και για 
ασύγχρονη επικοινωνία  AJAX τµηµάτων της σελίδας µε τον διακοµιστή Apache που τρέχει γλώσσα php 
, ώστε να γίνεται εύκολα ενηµέρωση τµηµάτων της σελίδας . 

Η γλώσσα παρουσίασης και διαµόρφωσης του περιεχοµένου της ιστοσελίδας στον  
φυλλοµετρητή του υπολογιστή µας είναι η XHTML η οποία συµπληρώνεται από την  γλώσσα CSS ( 
Cascading Style Sheets )  για την καλύτερη εµφάνιση και την διαµόρφωση των γραφικών των σελίδων 
στα διαφορετικά είδη φυλλοµετρητών που υπάρχουν . 

Η βασική γλώσσα αποθήκευσης , ανάσυρσης και επεξεργασίας των δεδοµένων που 
χρησιµοποιεί η εφαρµογή είναι η γλώσσα MySQL . Τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί και αποθηκεύει το 
πρόγραµµα βρίσκονται στην βάση δεδοµένων που βρίσκεται στον MySQL διακοµιστή που 
χρησιµοποιούµε . Εκτός από την γλώσσα χειρισµού των δεδοµένων MySQL στην εφαρµογή 
χρησιµοποιούµε και άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης , όπως την γλώσσα XML σε συνεργασία µε την 
MySQL και την PHP για την πιο εύκολη οργάνωση και ανάσυρση κάποιων δεδοµένων .  

 
Ποιο συγκεκριµένα οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν είναι  : 

 

• Application Server  

o PHP 5 on Apache (XAMPP Pack)  

• Database Server 

o  MySQL Server version 5.5.27. (XAMPP Pack) 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 220 - 

• Other Data Storage Technologies 

o  XML  

• Client Side  

o Javascript  

o XHTML 

o CSS 

 

 

Εκτός από τις παραπάνω τεχνολογίες πιο ειδικά χρησιµοποιηθήκαν τµήµατα λογισµικού GNU , 
και συγκεκριµένα κάποια έτοιµα πακέτα λογισµικού php και κάποια έτοιµα javascript applications .   

 

Έτσι χρησιµοποίησα το πακέτο λογισµικού secure image για php που περιέχει την κλάση της php secure 
image που σκοπό έχει να δηµιουργεί τυχαίες εικόνες µε φράσεις που τις πληκτρολογεί ο χρήστης ώστε να 
επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι µηχανή . Secure Image χρησιµοποίησα στην εγγραφή νέου χρήστη και στην 
ηλεκτρονική επικοινωνία µε την ιστοσελίδα, ώστε να µειώσω τις τυχόν επιθέσεις από net bots στην 
ιστοσελίδα.  

 

Επίσης χρησιµοποίησα το πακέτο λογισµικού Php-Mailer για php που περιέχει την κλάση της 
php Php-Mailer και χρησιµοποιείται στο πρόγραµµα για την αποστολή email για την επικοινωνία , την 
επιβεβαίωση της εγγραφής των χρηστών , την επαναφορά του λογαριασµού και γενικά για όλες τις 
ανάγκες που ο ιστότοπος θα χρειαστεί  να στείλει email σε κάποιον χρήστη . 

 

Επίσης χρησιµοποίησα το πακέτο λογισµικού  Tigra-Calendar που είναι µια JavaScript-
Application για την πιο δυναµική επιλογή ηµεροµηνιών , όπου κρίνεται αναγκαία µέσα στο πρόγραµµα .  

 

Επίσης χρησιµοποίησα το xhtml - css θέµα multiflex 3 το οποίο προσάρµοσα και τροποποίησα 
κατάλληλα ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες του προγράµµατος .  

 

Επίσης χρησιµοποίησα εικόνες Creative Commons καθώς και άλλες εικόνες από το διαδίκτυο . 

 

Όλα τα παραπάνω πακέτα λογισµικού που χρησιµοποίησα στον κώδικα της εργασίας , έχουν 
άδεια GNU και µπορούν να χρησιµοποιηθούν δωρεάν από τον καθένα αρκεί να αναφέρεται το όνοµα του 
δηµιουργού τους και η άδεια χρήσης τους .  

 

4.1.2. Ως προς την λειτουργία της σελίδας 

Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν ως προς την λειτουργία της ιστοσελίδας είναι η γλώσσα 
προγραµµατισµού PHP , η γλώσσα προγραµµατισµού Javascript  καθώς και η γλώσσα σήµανσης 
υπερκειµένου XHTML  .   

 

Χρησιµοποιώντας την γλώσσα PHP και Javascript που αλληλεπιδρά µέσω του προγράµµατος 
της εφαρµογής που αναπτύξαµε µε τον χρήστη και την βάση δεδοµένων , παράγεται κατάλληλο 
υπερκείµενο που εµφανίζεται στο παράθυρο του web browser του υπολογιστή µας . 

4.1.3. Ως προς την αποθήκευση των δεδοµένων 

Ως προς την αποθήκευση των δεδοµένων χρησιµοποιήσαµε το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 
MySQL µέσω της βάσης δεδοµένων που δηµιουργήσαµε µε όνοµα iatrikes_exetaseis2  .  
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Η βάση δεδοµένων αποτελείται από ένα σύνολο πινάκων κατάλληλα διαµορφωµένων για την 
οργάνωση των δεδοµένων της εφαρµογής µας και µέσω της γλώσσας SQL σε συνεργασία µε την γλώσσα 
PHP επιτρέπει την αποθήκευση , αναζήτηση , εµφάνιση  και ενηµέρωση των δεδοµένων που 
διαχειρίζεται η εφαρµογή µας .  

 

Επίσης για την αποθήκευση , αναζήτηση , εµφάνιση και οργάνωση των δεδοµένων έχουµε 
χρησιµοποιήσει και την γλώσσα σήµανσης δεδοµένων XML. ∆εδοµένα που έχουν αποθηκευτεί σε µορφή 
XML σε κάποιο πεδίο ενός πίνακα της βάσης δεδοµένων τα χειριζόµαστε αρχικά µε την  γλώσσα PHP 
και την Mysql και έπιτα µέσω της ειδικής βιβλιοθήκης της γλώσσας PHP για χειρισµό δεδοµένων XML 
την SimpleXML . Την αντίστροφη διαδικάσία εφαρµόζουµε αν θέλουµε να αποθηκεύσουµε νέα 
δεδοµένα σε µορφή XML η να ενηµερώσουµε δεδοµένα που είναι ήδη αποθηκευµέναν σε µπρφή XML . 

4.1.4. Περιγραφή των τεχνολογιών . 

 

PHP 

 

H PHP είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού για τη δηµιουργία σελίδων web µε δυναµικό 
περιεχόµενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συµβατό διακοµιστή του Παγκόσµιου 
Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγµατικό χρόνο το τελικό περιεχόµενο, που θα σταλεί στο 
πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών σε µορφή κώδικα HTML. 

 

XHTML 

 

Η γλώσσα XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) είναι µια εκτεταµένη γλώσσα 
σήµανσης υπερκειµένου και χρησιµοποιείται στον παγκόσµιο ιστό (World Wide Web ) . H γλώσσα 
XHTML δεν είναι γλωσσα προγραµµατισµού αλλα γλώσσα περιγραφής και διαµόρφωσης της 
εµαφάνισης του κειµένου όπως αυτό θα εµφανίζεται στον φυλλοµετρήτη του υπολογιστή, είναι δηλαδή 
γλώσσα περιγραφής του υπερκειµένου των ιστοσελίδων . Η XHTML είναι σχεδόν ίδια µε την HTML 
4.01 και σκοπεύει να αντικαταστήσει την HTML στο µέλλον , από το 2000 αποτελεί ένα στάνταρτ του 
Web και του W3C . Γενικά η XHTML αποτελεί µια αυστηρότερη και καθαρότερη έκδοση (version) της 
HTML και έχει πιο αυστηρή σύνταξη ,  είναι η HTML ορισµένη σαν µια εφαρµογή της XML. Ενας από 
του λόγους για τον οποίο αναπτύχθηκε είναι η ύπαρξη πολλών σελίδων στον παγκόσµιο ιστό µε κακό 
κώδικα HTML . Γράφεται υπο την µορφή ετικετών Xhtml tags της µορφής      

                             

< ονοµα_ετικέτας     ιδιοτητα _αν_υπαρχει=”τιµή_ιδιότητας”  >   

Περιεχόµενο που µορφοποιούν τα Tags 

</ ονοµα_ετικέτας > 

 

που περικλείουν ενδίαµεσα το περιεχόµενο που µορφοποιούν . 

Οι σηµαντικότερες διαφορές ανάµεσα στην XHTML και την HTML είναι : 

α)Τα στοιχεία της XHTML πρέπει να είναι σωστά φωλιασµένα (nested). 

β)Τα έγγραφα της XHTML πρέπει να είναι σωστά µορφοποιηµένα (well-formed). 

γ)Τα ονόµατα των tags πρέπει να γράφονται µε πεζά γράµµατα. 

δ)Ολα τα στοιχεία της XHTML πρέπει να είναι κλειστά. 

ε)Οι τιµές των χαρακτηρηστικών περιέχονται σε εισαγωγικά . 

Ετσι χρησιµοποιώντας τους κανόνες xhtml χτίζουµε την σελίδα υπερεκειµένου που θα εµφανίζει το 
περιεχόµενο που θέλουµε στην οθόνη του υπολογιστή .  
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CSS 

 

Η CSS (Cascading Style Sheets-∆ιαδοχικά Φύλλα Στυλ) ή ( αλληλουχία φύλλων στύλ ) είναι µια 
γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων στυλ που χρησιµοποιείται για τον 
έλεγχο της εµφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί µε µια γλώσσα σήµανσης. Χρησιµοποιείται 
δηλαδή για τον έλεγχο της εµφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε στις γλώσσες HTML και XHTML, 
δηλαδή για τον έλεγχο της εµφάνισης µιας ιστοσελίδας και γενικότερα ενός ιστοτόπου. Η CSS είναι µια 
γλώσσα υπολογιστή προορισµένη να αναπτύσσει στυλιστικά µια ιστοσελίδα δηλαδή να διαµορφώνει 
περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώµµατα, στοίχιση και δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση µε την 
html. Για µια όµορφη και καλοσχεδιασµένη ιστοσελίδα η χρήση της CSS κρίνεται ως απαραίτητη. 

 

Javascript 

 

Η JavaScript (JS) είναι µια διερµηνευµένη γλώσσα προγραµµατισµού σεναρίων για 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αρχικά χρησιµοποιήθηκε για δυναµικο προγραµµατισµό από την πλευρά 
του πελάτη (client), που ήταν ο φυλλοµετρητής (browser) του χρήστη, και χαρακτηρίστηκε σαν client-
side γλώσσα προγραµµατισµού. Αυτό σηµαίνει ότι η επεξεργασία του κώδικα Javascript και η παραγωγή 
του τελικού περιεχοµένου HTML δεν πραγµατοποιείται στο διακοµιστή, αλλά στο πρόγραµµα 
περιήγησης των επισκεπτών, ενώ µπορεί να ενσωµατωθεί σε στατικές σελίδες HTML. Με τον τρόπο 
αυτό δίνεται η δυνατότητα στα σενάρια από την πλευρά του πελάτη (client-side scripts) να µπορούν να 
επικοινωνούν µε τον χρήστη, να ανταλλάσσουν δεδοµένα ασύγχρονα και να αλλάζουν δυναµικά το 
περιεχόµενο του εγγράφου που εµφανίζεται. Όλα τα γνωστά πλέον προγράµµατα εξυπηρετητών ιστού 
διαθέτουν ενσωµατοµένη υποστήριξη Javascript . 

Η JavaScript βασίζεται στα πρωτότυπα (prototype-based), είναι δυναµική, µε ασθενείς τύπους 
και έχει συναρτήσεις ως αντικείµενα πρώτης τάξης. Η σύνταξή της είναι επηρεασµένη από τη C. Η 
JavaScript αντιγράφει πολλά ονόµατα και συµβάσεις ονοµατοδοσίας από τη Java, αλλά γενικά οι δύο 
αυτές γλώσσες δε σχετίζονται και έχουν πολύ διαφορετική σηµασιολογία. Οι βασικές αρχές σχεδιασµού 
της JavaScript προέρχονται από τις γλώσσες προγραµµατισµού Self και Scheme.Είναι γλώσσα 
βασισµένη σε διαφορετικά προγραµµατιστικά παραδείγµατα (multi-paradigm), υποστηρίζοντας 
αντικειµενοστρεφές , προστακτικό και συναρτησιακό στυλ προγραµµατισµού.Η JavaScript αυτήν την 
στιγµή έχει γίνει µία από τις πιο δηµοφιλείς γλώσσες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών στον 
Παγκόσµιο Ιστό (Web) ακόµη και για κατασκευή προγραµµάτων υπολογιστών που δεν έχουν ως στόχο 
το διαδίκτυο. Αρχικά πολλοί επαγγελµατίες προγραµµατιστές υποτίµησαν τη γλώσσα διότι το κοινό της 
ήταν ερασιτέχνες συγγραφείς ιστοσελίδων και όχι επαγγελµατίες προγραµµατιστές . Με µε τη χρήση της 
τεχνολογίας Ajax, η JavaScript γλώσσα επέστρεψε στο προσκήνιο και έφερε πιο επαγγελµατική προσοχή 
προγραµµατισµού. Το αποτέλεσµα ήταν ένα καινοτόµο αντίκτυπο στην εξάπλωση των πλαισίων και των 
βιβλιοθηκών, τη βελτίωση προγραµµατισµού µε JavaScript, καθώς και αυξηµένη χρήση της JavaScript 
έξω από τα προγράµµατα περιήγησης στο Web. 

 

SQL 

 

H SQL (Structured Query Language) είναι µία γλώσσα υπολογιστών που σχεδιάστηκε για τη 
διαχείριση δεδοµένων , σε συστήµατα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (Relational Database 
Management System, RDBMS) και η οποία αρχικά, βασίστηκε στη σχεσιακή άλγεβρα. Η γλώσσα 
περιλαµβάνει δυνατότητες ανάκτησης και ενηµέρωσης δεδοµένων, δηµιουργίας και τροποποίησης 
σχηµάτων και σχεσιακών πινάκων, αλλά και ελέγχου πρόσβασης στα δεδοµένα. Η SQL ήταν µία από τις 
πρώτες γλώσσες για το σχεσιακό µοντέλο του Edgar F. Codd , στο σηµαντικό άρθρο του το 1970, και 
έγινε η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη γλώσσα για τις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 223 - 

 

MySQL 

 

Η MySQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων που µετρά 
περισσότερες από 11 εκατοµµύρια εγκαταστάσεις. Έλαβε το όνοµά της από την κόρη του Μόντυ 
Βιντένιους, τη Μάι (My). Το πρόγραµµα τρέχει έναν εξυπηρετητή (MySQL server) παρέχοντας 
πρόσβαση πολλών χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων δεδοµένων. Ο κωδικός του εγχειρήµατος είναι 
διαθέσιµος µέσω της GNU General Public License, καθώς και µέσω ορισµένων ιδιόκτητων συµφωνιών. 
Ανήκει και χρηµατοδοτείται από µία και µοναδική κερδοσκοπική εταιρία, τη σουηδική MySQL AB, η 
οποία σήµερα ανήκει στην Oracle. 

 

XML  

 

H XML (Extensible Markup Language) είναι µία γλώσσα σήµανσης, που περιέχει ένα σύνολο 
κανόνων για την ηλεκτρονική κωδικοποίηση κειµένων. Ορίζεται, κυρίως, στην προδιαγραφή XML 1.0 
(XML 1.0 Specification), που δηµιούργησε ο διεθνής οργανισµός προτύπων W3C (World Wide Web 
Consortium), αλλά και σε διάφορες άλλες σχετικές προδιαγραφές ανοιχτών προτύπων. Η XML 
σχεδιάστηκε δίνοντας έµφαση στην απλότητα, τη γενικότητα και τη χρησιµότητα στο ∆ιαδίκτυο. Είναι 
µία µορφοποίηση δεδοµένων κειµένου, µε ισχυρή υποστήριξη Unicode για όλες τις γλώσσες του κόσµου. 
Αν και η σχεδίαση της XML εστιάζει στα κείµενα, χρησιµοποιείται ευρέως για την αναπαράσταση 
αυθαίρετων δοµών δεδοµένων, που προκύπτουν για παράδειγµα στις υπηρεσίες ιστού. Υπάρχει µία 
ποικιλία διεπαφών προγραµµατισµού εφαρµογών, που µπορούν να χρησιµοποιούν οι προγραµµατιστές, 
για να προσπελαύνουν δεδοµένα XML, αλλά και διάφορα συστήµατα σχηµάτων XML, τα οποία είναι 
σχεδιασµένα για να βοηθούν στον ορισµό γλωσσών, που προκύπτουν από την XML. 

 

AJAX 

 

Το ιδιο το AJAX δεν είναι από µόνο του µια γλώσσα προγραµµατισµού ή ακόµη και µια 
τεχνολογία αλλά ένας συνδυασµός τεχικων και τεχνολογίων . Γενικά µια ιστοσελίδα είναι ένα σύνολο 
html οδηγιών που στέλνει ο server στον browser του επισκέπτη όταν αυτός αιτείται να "δει" το 
περιεχόµενο της ιστοσελίδας αυτής. Η αποστολή των html οδηγιών γίνεται µια φορά και αφού αυτή 
ολοκληρωθεί η επικοινωνία server-browser κλείνει. Έτσι κάθε φορά που ο κάτοχος-δηµιουργός-
διαχειριστής της ιστοσελίδας κάνει αλλαγές στο περιεχόµενο της, οι αλλαγές αυτές δεν είναι άµεσα 
ορατές από τον επισκέπτη εκτός και αν αυτός ανανεώσει την ιστοσελίδα . Αντίθετα η χρήση της τεχνικής 
AJAX επιτρέπει σε µια ιστοσελίδα να ανανεώνεται ασύγχρονα (asynchronously) ανταλλάσοντας στο 
παρασκήνιο µικρού όγκου δεδοµένα µε τον server επιτρέποντας να ανανεώνονται µέρη της ιστοσελίδας 
(ένα div για παράδειγµα), χωρίς να ανανεώνεται ολόκληρη η σελίδα! Ο προγραµµατισµός σε AJAX όπως 
είπαµε και προηγουµένος είναι συνδυασµός τεχικων και τεχνολογίων και χρησιµοποιει Javascript 
προγραµµαρτισµό από την πλευρά του πελάτη και PHP η κάποια άλλη γλώσσα προγραµµατισµού από 
την πλευρά του εξυπηρετητή , µε  µεταφορές XML δεδοµένων µεταξύ πελάτη και  αξυπηρετητη . Η 
τεχνική AJAX χρησιµοποιείται πολύ συχνά σε σελίδες που περιέχουν φόρµες εγγραφής σε κάποια 
ιστοσελίδα ή forum. Είναι γνωστό ότι στις φόρµες αυτές πρέπει να επιλέξουµε ένα επιθυµητό username. 
Αν συµπληρώσατε ποτέ µια τέτοια φόρµα και είδατε να εµφανίζεται ένα µήνυµα προειδοποίησης ότι το 
username που πληκτρολογήσατε υπάρχει ήδη, χωρίς να ξαναφορτωθεί η σελίδα, τότε αυτή η σελίδα 
χρησιµοποιεί την τεχνική AJAX. Επίσης το Facebook χρησιµοποιεί ευρέως την τεχνική αυτή σε διάφορα 
τµήµατα της σελίδας, όπως για να εµφανίζει τα νέα posts των φίλων σας που σκρολάρουν συνεχώς στην 
λίστα επάνω δεξιά ή για να εµφανίσει τα σχόλια κάτω από τα posts σας. 
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4.1.5. Προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν 

 

 

APACHE 

 

Ο Apache είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσµιου ιστού (world wide web). Όποτε ένας 
χρήστης επισκέπτεται ένα ιστότοπο το πρόγραµµα πλοήγησης (browser) επικοινωνεί µε έναν διακοµιστή 
(server) µέσω του πρωτοκόλλου HTTP, ο οποίος παράγει τις ιστοσελίδες και τις αποστέλλει στο 
πρόγραµµα πλοήγησης. O Apache είναι ένας από τους δηµοφιλέστερους εξυπηρετητής ιστού, εν µέρει 
γιατί λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρµες όπως τα Windows, το Linux, το Unix και το Mac OS X. 
Κυκλοφόρησε υπό την Apache License και είναι λογισµικό ανοιχτού κώδικα. Συντηρείται από µια 
κοινότητα ανοικτού κώδικα µε επιτήρηση από το Ίδρυµα Λογισµικού Apache (Apache Software 
Foundation).Ο Apache χρησιµοποιείται και σε τοπικά δίκτυα σαν διακοµιστής συνεργαζόµενος µε 
συστήµατα διαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων π.χ. Oracle, MySQL. 

 

XAMPP 

 

Το XAMPP (cross-platform Apache MySQL PHP Perl) είναι ένα πακέτο προγραµµάτων 
ελεύθερου λογισµικού, ανοικτού κώδικα και ανεξαρτήτου πλατφόρµας το οποίο περιέχει τον 
εξυπηρετητή ιστοσελίδων http Apache, την βάση δεδοµένων MySQL και ένα διερµηνέα για κώδικα 
γραµµένο σε γλώσσες προγραµµατισµού PHP και Perl. Το XAMPP περιέχει ένα εξυπηρετητή 
ιστοσελίδων το οποίο µπορεί να εξυπηρετεί και δυναµικές ιστοσελίδες τεχνολογίας PHP/MySQL. Είναι 
ανεξάρτητο πλατφόρµας και τρέχει σε Microsoft Windows, Linux, Solaris, and Mac OS X και 
χρησιµοποιείται ως πλατφόρµα για την σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων µε την τεχνολογίες όπως 
PHP, JSP και Servlets.Το XAMPP συµπεριλαµβάνει επίσης τα πακέτα OpenSSL και το phpMyAdmin. 
Επίσηµα οι σχεδιαστές του XAMPP προόριζαν το λογισµικό ως εργαλείο ανάπτυξης και δοκιµής 
ιστοσελίδων τοπικά στον υπολογιστή χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο. Για να είναι 
δυνατή η χρήση του, πολλές σηµαντικές λειτουργίες ασφάλειας έχουν απενεργοποιηθεί . Στην πράξη το 
XAMPP ορισµένες φορές χρησιµοποιείται και για την φιλοξενία ιστοσελίδων. Υπάρχει ειδικό εργαλείο 
το οποίο περιέχεται στο XAMPP για την προστασία µε κωδικό των σηµαντικών µερών. Το XAMPP 
υποστηρίζει την δηµιουργία και διαχείριση βάσεων δεδοµένων τύπου MySQL και SQLite. 

 

PHPMYADMIN 

 

Το PhpMyAdmin  αποτελει  ένα πρόγραµµα πελάτη MySQL φτιαγµένο σε γλωσσα php . Με το 
πρόγραµµα αυτό µπορούµε να συνδεθούµε σε έναν διακοµιστή MySQL και να διαχειριστούµε τις βάσεις 
δεδοµένων που περιέχει . Με το πρόγραµµα αυτό δηλαδή  µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια βάση 
δεδεοµένων στον διακόµιστή MySQL να την διαµορφώσουµε όπως εµείς θέλουµε , να εµαφανίσουµε 
στοιχεία και δεδεοµένα που περιέχει καθώς και να τα επεξεργαστουµε .  

 

NOTEPAD ++ 

 

Το notepad++ αποτελεί ένα πρόγραµµα κειµενογράφου µε προηγµένες δυνατότητες σήµανασης 
για διάφορες γλώσσες προγραµµατισµού . Βοηθά τον πογραµµατιστή να δεί καλύτερα τον κώδικα του 
και να µειώσει τα συνατκτικά λαθη . Ολος ο κώδικας της εφαρµογης που έφτιαξα για την µεταπτυχιακή 
διατριβή γράφτηκε σε notepad++ . 
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4.2. Ανάλυση απαιτήσεων 

4.2.1. Λειτουργικές απαιτήσεις 

 
Θέλουµε να κατασκευάσουµε µια διαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών 
εξετασεων  . Στην εφαρµογή αυτή θα µποροούν να έχουν πρόσβαση χρήστες µέσω ιντερνετ και αφου 
δηµιουργήσουν λογαριασµό χρήστη να εχουν την δυνατότητα να συνδεθουν στην δελιδα και να 
αποθηκεύουν τις ιατρικές εξετάσεις τους . Επειτα οποτε  θέλουν οι χρήστες ασθενείς θα µπορουν να τις 
αναζητούν , να τις προβάλουν στην οθόνη του υπολογιστή τους  , να τις επεξεργάζονται η να τις 
διαγράφουν . Οι ασθενείς επίσης θα έχουν την δυνατότητα να προσθέτουν ή να αφαιρούν γιατρούς από 
τον ηλεκτρονικό ιατρικό τους φάκελο τους και να τους δίνουν η να αναιρούν από αυτούς δικαιώµατα 
πρόσβασης σε δικές τους ιατρικές εξετάσεις .  
 

Επίσης οι διαχειριστές της σελίδας θα πρέπει να έχουν την δυνατοτητα να περνάνε νέες φόρµες 
συµπλήρωσης εξετάσεων στο σύστηµα , να επεξεργάζονται φόρµες συµπλήρωσης εξετάσεων που ήδη 
υπάρχουν , να διαµορφώνουν τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες εξετάσεων , να διαχειρίζονται τους 
χρήστες της σελίδας , να ελέγχουν ρυθµίσεις της σελίδας και να παρέχουν βοήθεια στους χρήστες .  
 

Η εφαρµογή επίσης  θα πρέπει να ενηµερώνει τους επισκέπτες της σελίδας για τις δυνατότητες 
του ιστοτόπου , τι προφερει η υπηρεσία και να παρέχει επικοινωνία µε τους επισκέπτες της  . Καθώς και 
να επιτρέπει να εγγράφονται νέοι χρήστες ασθενεις στην υπηρεσία.  

 
Από τα παραπάνω καταλαβαίνουµε ότι η εφαρµογή θα  πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε 4 είδη 

χρηστών σε απλούς επισκέπτες της σελίδας  , σε συνδεδεµένους χρήστες ασθενείς , σε συνδεδεµένους 
διαχειριστές , και σε προσωπικούς ιατρούς . Για τον λόγο αυτό η σελίδα θα πρέπει να αποτελειται από 4 
βασικές διεπαφές ωστέ να χωρίζονται οι δυνατότητες και αρµοδιότητες του κάθε χρήστη . Παρακάτω 
περιγράφουµε τις δυνατότητες που έχει ο κάθε τύπος χρήστη που αλληλεπιδρά µέσω της αντίστοιχης 
διεπαφής µε την εφαρµογή . 
 
Συγκεκριµένα στους ασύνδετους χρήστες επισκέπτες µέσω της διεπαφής µη συνδεδεµένων 

χρηστών της σελίδας θα πρέπει να δίνεται η  δυνατότητα να , 

 

� βλέπουνε γενικές ενηµερωτικές πληροφορίες για την σελίδα ,  

� βλέπουν οδηγίες βοήθειας  για τα διάφορα µέρη της σελίδας , 

� βλέπουν πληροφορίες για τον δηµιουργό της σελίδας ,  

� ενηµερώνονται για το που βρίσκεται η έδρα της υπηρεσίας , 

� βλέπουν λίστα µε F.A.Q. δηλαδή απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά µε τις υπηρεσίες που 
προσφέρει η ιστοσελίδα . 

� υπάρχουν διαφορετικά µενού που να ενηµερώνουν ποιες δυνατότητες χρήσης έχουν πιο 
συγκεκριµένα ο ασθενής και ο γιατρος στην ιστοσελίδα .  

� συνδέονται στην ιστοσελίδα αν είναι εγγεγραµένοι χρήστες ασθενείς στην υπηρεσία . 

� κάνουν νέα εγγραφή στην υπηρεσία αν δεν είναι ήδη εγγεγραµενοι χρήστες ασθενείς στην 
ιστοσελίδα αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων  .  

� µπορούν οι εγγεγραµένοι χρήστες που ξέχασαν τον κωδικό τους να έχουν την δυνατότητα να 
τον επαναφέρουν χρησιµοποιόντας το username η το email τους . 
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� έχουν πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις ασθενών αν είναι ιατροί και τους έχει παρασχεθεί 
κλειδάριθµος εξετάσεων από τους ασθενείς τους για να έχουν πρόσβαση στις ιατρικές τους 
εξετάσεις .  

� υπάρχει η δυνατότητα διατύπωσης απορίων και ηλεκτρονικής επικοινωνίας µε τους διαχειριστές 
της σελίδας .  

� µπορούν να ενηµερώνονται για τους κανόνες της υπηρεσίας πριν εγγραφούν σε αυτήν και να 
βλέπουν οδηγίες χρήσης για τους επιτρεπόµενους τοµείς της σελίδας .  

 

 

Συγκεκριµένα στους συνδεδεµένους χρήστες ασθενείς της ιστοσελίδας θα πρέπει να δίνεται η 

δυνατότητα να , 

 

� συνδέονται στην ιστοσελίδα αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων . 

� αποσυνδέονται από την σελίδα αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων .  

� βλέπουν το προφίλ χρηστη τους , που περιγράφει τα βασικα στοιχεία του λογαριασµού τους και 
να τα επεξεργάζονται τα στοιχεία αυτά όποτε θέλουν  . 

� βλεπουν στατιστικά χρήσης για τον ιστότοπο αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων και  πιο 
συγκεκριµένα και για την χρήση του ιστοτόπου από τους ίδιους  . 

� υπάρχει µια κεντρική σελίδα που να δίνει αµεση πρόσβαση σε όλες τις δυνατές επιλογές των 
ασθενών όταν αυτοί είναι συνδεδεµένοι στην περιοχή ασθενών της ιστοσελίδας  . 

� προσθέτουν νέες ιατρικές εξετάσεις τους στο σύστηµα , ακόµα να υπάρχει η δυνατότητα 
επεξεργασίας παλαιών εξετάσεων ή διαγραφής τους από τον φάκελο εξετάσεων .  

� υπάρχει τρόπος να αναζητούν εξετάσεις που υπάρχουν αποθηκευµένες στην ιστοσελίδα , 
χρονολογικά , ανα κατηγορία εξέτασης και κατά όνοµα εξέτασης .  

� µπορούν να βλέπουν λίστα µε τις τελευταίες 10 εξετάσεις που αποθήκευσαν στον λογαριασµό 
τους .  

� µπορούν να  βλέπουν τις 10 πιο πρόσφατες προβολές ιατρικών εξετασεων που έγιναν στον 
λογοριασµό τους . 

� µπορούν να βλέπουν τις 10 τελευταίες προβολές ιατρικών εξετάσεων που έκανε κάποιος 
συγκεκριµένος προσωπικός ιατρός τους . 

� βλέπουν στατιστικά για τις εξετασεις τους . 

� προσθέτουν νέους προσωπικούς ιατρούς στην λίστα ιατρών τους συµπληρώνοντας κάποια 
βασικά στοιχεία επικοινωνίας των ιατρών . 

� επεξεργάζοναι τα στοιχεία κάποιου ιατρού τους που υπάρχει ήδη στην λίστα ιατρών  η να τον 
διαγράφουν από την λίστα ιατρών τους . 

� µπορούν να κάνουν αναζήτηση για κάποιον ιατρό τους .  

� δίνουν δικαιώµατα πρόσβασης ιατρικών τους εξετάσεων σε ιατρούς τους παρέχοντας στον ιατρό 
έναν µοναδικό κωδικό για να έχει προσβαση στις ιατρικές εξετάσεις του ασθενή του καθώς και 
να αναιρουν αυτο το δικαίωµα από τον ιατρό τους  . 

� µπορούν να βλέπουν οδηγίες χρήσης για τις λειτουργίες που παρέχει  η ιστοσελίδα 
συνδεδεµένου χρήστη ασθενή καθώς και να µπορούν να διαβάζουν τους κανόνες χρήστων για 
την ιστοσελίδα   .  

� µπορούν αν θέλουν να καταργούν τον λογαριασµό τους από την ιστοσελίδα και να διαγράφουν 
όλες τις αποθηκευµένες ιατρικές τους εξετάσεις και όλους τους προσωπικούς τους ιατρούς .  

� αλλάζουν τον κωδικό πρόσβασης τους . 

 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 227 - 

Συγκεκριµένα στους συνδεδεµένους προσωπικούς ιατρούς µέσω της διεπαφής συνδεδεµένων 

χρηστών προσωπικών ιατρών πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να ,   

 

� έχουν πρόσβαση στις ιατρικές εξετάσεις ασθενών τους από τους οποίους δίνεται πρόσβαση 
µέσω του ειδικού κλειδάριθµου εξέτασης . 

� έχουν πρόσβαση σε µια σελίδα που να συγκεντρώνει συνοπτικά ολες τις λειτουργιες που 
µπορούν να εκτελέσουν στην σελίδα προσωπικών ιατρών και να εχουν άµεση πρόσβαση σε 
αυτές. 

� µπορούν να συνδεθούν στην σελίδα προσωπικού ιατρού µέσω του ειδικού κλειδάριθµου 
εξέτασης . 

� µπορούν να αποσυνδεθούν από την σελίδα προσψπικού ιατρού ιατρού .  

� βλέπουν το προφίλ προσωπικού ιατρού που τους έχουν δηµιουργήσει οι ασθενείς τους.  

� αναζητούν ιατρικές εξετάσεις που τους δόθηκε πρόσβαση από ασθενή και να τις προβάλουν 
στον υπολογιστή τους .  

� Να βλέπουν στατιστικά των ίδιων καθώς και στατιστικά των ασθενών πάνω στις ιατρικές 
εξετάσεις των ασθενών τους . 

� Να βλέπουν τις τελευταίες εξετάσεις που προσέθεσε ο ασθενής τους . 

� να βλέπουν τις τελειταίες ιατρικές εξετάσεις που προένβαλαν οι ίδιοι , άλλοι προσωπικοί ιατροί 
του ασθενούς , η ο ίδιος ο ασθενής . 

� βλέπουν το ιατρικό ιστορικο του ασθενούς τους .  

� µπορούν να βλέπουν οδηγίες χρήσης για τις λειτουργίες που παρέχει  η ιστοσελίδα 
συνδεδεµένου χρήστη ιατρού καθώς και να µπορούν να διαβάζουν τους κανόνες χρήστων για 
την ιστοσελίδα   . 

 

Συγκεκριµένα στους χρήστες διαχειριστές µέσω της διεπαφής συνδεδεµένων χρηστών  

διαχειριστών πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να ,   

 

� έχουν πρόσβαση µε ένα username και password στο συγκεκριµένο τµήµα της σελίδας που 
απευθύνεται στους διαχειριστές  .  

� µπορούν να αποσυνδεθούν από την σελίδα διαχειριστών της ιστοσελίδας .  

� έχουν πρόσβαση σε µια σελίδα που να συγκεντρώνει συνοπτικά ολες τις διαχειριστικές 
λειτουργιες που µπορούν να εκτελέσουν στην σελίδα διαχείρισης και να εχουν άµεση πρόσβαση 
σε αυτές. 

� βλέπουν τα στοιχεία του  προφίλ τους , να βλέπουν στατιστικά χρήσης του λογοριασµού τους 
και να επεξεργάζονται στοιχεία του λογαριασµού τους .  

� µπορούν να διαµορφώνουν τις κατηγορίες και υποκατηγορίες των ιατρικών εξετάσεων , 
προσθέτοντας νέες , να επεξεργαζοναι υπάρχουσες , ακόµη και να τις διαγράφουν .  

� µπορούν να προσθέτουν νεα σενάρια εξετάσεων δηλαδή φόρµες συµπλήρωσης στην ιστοσελίδα 
, ώστε να µπορούν να τις συµπληρώνουν οι χρήστες ασθενείς αποθηκεύοντας ιατρικές εξετάσεις 
. 

� µπορούν να επεξεργάζονται και να διαγράφουν σενάρια εξέτασης  που ήδη υπάρχουν .  

� µπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλη την λίστα διαθέσιµων κατηγοριών , υποκατηγοριών και 
εξετάσεων .  

� µπορούν να κάνουν προεπισκόπηση σε κάποιο σενάριο εξέτασης , και να το δοκιµάζουν για 
σφάλµατα .  

� µπορούν να βλέπουν τις τελευταίες εξετάσεις που προστέθηκαν και να έχουν πρόσβαση σε 
στατιστικά των εξετάσεων .  

� µπορούν να διαχειρίζονται ρυθµίσεις λειτουργίας της ιστοσελίδας .  

� µπορουν να βλέπουν στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης της λειτουργίας της ιστοσελίδας . 
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� µπορούν να αναζήτουν εγγεγραµένους ασθενείς της ιστοσελίδας . 

� µπορούν να προβάλουν τα στοιχεία εγγεγραµένων ασθενών της ιστοσελίδας καθώς και να 
επεξεργάζονται τα προφίλ των αποθηκευµένων ασθενών . 

� µπορούν να µπλοκάρουν η να ξεµπλοκάρουν χρήστες ασθενείς , να ενεργοποιούν µη 
ενεργοποιηµένους λογαριασµούς ασθενών , να επαναφέρουν λογαριασµούς ασθενών η να τους 
διαγράψουν . 

� µπορούν να βλέπουν οδηγίες χρήσης για τις λειτουργίες που παρέχει  η ιστοσελίδα 
συνδεδεµένου χρήστη διαχειριστή καθώς και να µπορούν να διαβάζουν τους κανόνες χρήστων 
για την ιστοσελίδα   . 

� αλλάζουν τον κωδικό πρόσβασης τους . 

 

4.2.2. Μη λειτουργικές απαιτήσεις  

Επίσης περιγράφουµε τις παρακάτω µη λειτουργικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί η εφαρµογή online 
προσωπικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εξετάσεων . 
 
Ως προς την αλληλεπίδραση µε τον υπολογιστή  
 
Είναι σαφές ότι η  ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει καλό γραφικό περιβάλον και δυναµικό σύστηµα 
αλληλεπίδρασης µε τους χρήστες το οποίο να είναι απλο στην χρήση . 
 
Το σύστηµα  αλληλεπίδρασης πρέπει να είναι εύκολο στην εκµάθηση , να µην προκαλει συγχηση καθώς 
και να ενηµερώνει τους χρήστες για τυχών λάθη τους µιας και η εφαρµογή απευθύνεται κυρίως σε 
χρήστες που δεν έχουν ιδιάιτερες τεχνικές γνώσεις πληροφορικής . 
 
Το περιεχόµενο της σελίδας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευανάγνωστο ώστε να µπορούν να το 
διαβάσουν εύκολα και άτοµα µε προβήµατα όρασης .  
 
Οι λειτουργίες της σελίδας θα κατηγοριοποιούνται σε ειδικά  µενού µε τρόπο ώστε να είναι δοµηµένες 
όσο το δυνατόν πιο απλά και να µην µπερδεύουν τον χρήστη . 
 
Θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα µηνύµατα ενηµέρωσης για τις ενέργειες που προκειται να εκτελέσει ο 
χρήστης η για τις ενέργειες που εκτελέστηκαν .  
 
Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στους χρήστες σύστηµα online βοήθειας για την χρήση της ιστοσελίδας .  
 
Ως προς τις τεχνολογίες κατασκευής της σελίδας  

 
Η σελίδα θα πρέπει να είναι φτιαγµένη σε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού ανοιχτού λογισµικού , κατά 
προτίµηση PHP για να τρέχει σε όσο το δυνατόν περισσότερους εξυπηρετητές ιστου . 
 
Να παρέχει δυναµικό προγραµµατισµό στον υπολογιστή του χρήστη µε γλώσσα Javascript ενώ η 
αποθήκευση των δεδοµένων να γίνεται σε σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων MySQL . 
 
Επίσης θέλουµε κατά όσον το δυνατόν περισσότερο το περιεχόµενο και τα τµήµατα λογισµικού που θα 
χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή της διακτυακής αυτής εφαρµογής να είναι ανοιχτού κώδικα .  
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4.3. Σχεδιασµός Βάσης ∆εδοµένων  

4.3.1. Βάση ∆εδοµένων – Γενικά  

Για την εκπόνηση της εφαρµογής της µεταπτυχιακής εργασίας χρησιµοποιούµε έναν SQL Server που 
τρέχει στον υπολογιστή µας , συγκεκριµένα χρησιµοποιούµε τον MySQL Server και µέσω του 
PhpMyAdmin που είναι ένας MySQL Client δηµιουργούµε την βάση δεδοµένων και τους πίνακες µε 
κατάλληλα MySQL querys . Έπειτα φορτώνουµε στην βάση δεδοµένων τα αρχικά µας δεδοµένα  . 

 

Την database που θα δηµιουργήσουµε την ονοµάζουµε iatrikes_exetaseis2 . 

 

4.3.2. Ανάλυση απαιτήσεων Βάσης ∆εδοµένων 

Θέλουµε να υλοποιήσουµε µια βάση δεδοµένων για την διαχείριση και λειτουργία ενός συστήµατος 
online αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων .  
 

Μετά από προσεκτική µελέτη των λειτουργικών και µη λειτουργικών απαιτήσεων της 
διαδικτυακής εφαρµογής αποθήκευσης και προβολης εξετάσεων καταρτίσαµε τις απαιτήσεις της βάσης 
δεδοµένων .   
 
Συγκεκριµένα : 
 

Η εφαρµογή θέλουµε να κρατάει στοιχεία των χρηστών της ώστε να ξέρει σε ποιόν ανήκουν οι 
εξέτασεις , που µένει ο κάθε ασθενής , πότε γράφτηκε κάποιος χρήστης στην σελίδα κ.α . Ετσι η βάση 
δεδοµένων µας πρέπει να κρατάει τα παρακάτω στοιχεία για όλους τους χρήστες   . 
 
Για κάθε χρήστη της εφαρµογής η ιστοσελίδα ιατρικών εξετάσεων κρατάει : 

 

 Το όνοµα , το επώνυµο και το πατρώνυµο ή µητρόνηµο του µέλους . 
 Την ηµεροµηνία γέννησης και την ηλικία του . 
 Την ηµεροµηνία εγγραφής στην σελίδα και την τελευταία ηµεροµηνία ενηµέρωσης του 

λογαριασµού  .  
 Την διεύθυνση email του χρήστη . 
 Αν το µέλος έχει επιβεβαιώσει την εγγραφή του στην σελίδα . 
 Αν το µέλος έχει τιµωρήθει για µη ορθή χρήση της υπηρεσίας . 
 Αν ο χρήστης έχει δηµιουργηθεί έµεσα από άλλον χρήστη και από ποιόν η αν έχει δηµιουργηθεί 

άµεσα . 
 

Η εφαρµογή επιπλέον θέλει να κρατάει περεταίρω στοιχεία για τα διαφορετικά είδη χρηστών που 
αληλεπιδρούν  µε την σελίδα . Έτσι η βάση δεδοµένων µας πρέπει να κρατάει επιπλέον τα  παρακάτω 
στοιχεία για τους χρήστες . 
 
Για κάθε ασθενή η εφαρµογή θέλει να κρατάει : 

 

 Έναν µοναδικό κωδικό ασθενή   . 
 Ένα µοναδικό username για κάθε ασθενή . 
 Ένα password . 
 Το φύλλο του ασθενή  . 
 Την ακριβή ταχυδροµική διεύθυνση του ασθενή (Πόλη , διεύθυνση , Τ.Κ ) . 
 Το σταθερό τηλέφωνο του ασθενή . 
 Τον αριθµό αµκα του ασθενή . 
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 Τις γεωγραφικές συντεταγµένες της κατοικίας του χρήστη .  
 
Για κάθε έµµεσα αποθηκευµένο ιατρό η εφαρµογή θέλει να κρατάει : 

 
 Έναν µοναδικό κωδικό προσωπικού ιατρού . 
 Έναν προσωρινό κωδικό για πρόσβαση στις ιατρικές εξετάσεις του ασθενή . 
 Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας µε τον γιατρό  . 
 Την ειδικότητα του ιατρού . 
 Την ακριβή ταχυδροµική διεύθυνση του ιατρείου του ιατρού (Πόλη , διεύθυνση , Τ.Κ ) . 
 Την διεύθυνση της προσωπικής ιστοσελίδας του ιατρού , αν υπάρχει . 
 Τις εξετάσεις στις οποίες έχει πρόσβαση ο ιατρός , πότε τις επισκεύθηκε για πρώτη φορά και 

πότε τις επισκέφθηκε για τελευταία φορά . 
 
Για κάθε διαχειριστή η εφαρµογή θέλει να κρατάει   : 

 

 Έναν µοναδικό κωδικό διαχειριστή  . 
 Ένα µοναδικό username για τον διαχειριστή . 
 Ένα password . 
 Τον τύπο του διαχειριστή , primary διαχειριστής , secondary διαχειριστής . 

 
 

Η εφαρµογή επίσης θέλει να κρατάει αρχείο µε τις εξετάσεις των ασθενών που είναι αποθηκευµένες 
στην εφαρµογή . Έτσι ωστέ να µπορεί να ανασύρει τα αποτελέσµατα , τις παρατηρήσεις και τα 
συµπεράσµατα για κάποια ιατρική εξέταση . Συνδύαζοντας τις αποθηκευµένες εξετάσεις των ασθενών µε 
τα πρότυπα συµπλήρωσης εξετάσεων η εφαρµογή να ξέρει πώς να προβάλει κάποια εξέταση για 
επισκόπηση η για επεξεργασία . Έτσι η βάση δεδοµένων µας πρέπει να κρατάει τα παρακάτω στοιχεία 
για τις αποθηκευµένες εξετάσεις των ασθενών . 
 
 
Για κάθε αποθηκευµένη εξέταση για κάποιον ασθενή η εφαρµογή θέλει να κρατάει :  

 
 Τον αύξοντα κωδικό της εξέτασης . 
 Τον τίτλο της εξέτασης . 
 Την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της εξέτασης . 
 Την ηµεροµηνία προσθήκης της εξέτασης στην βάση δεδοµένων . 
 Την ηµεροµηνία τελευταίας επεξεργασίας της ιατρικής εξέτασης . 
 Τα ονόµατα των ιατρών που ήταν υπεύθυνοι για την εξέταση . 
 Το όνοµα του διαγνωστικού κέντρου που πραγµατοποιήθηκε η εξέταση . 
 Τις παρατηρήσεις για την εξέταση . 
 Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εξέταση . 
 Τις τιµές των αποτελεσµάτων της εξέτασης  . 
 Τον κωδικό προτύπου συµπλήρωσης εξέτασης που ανήκει αυτή η συγκεριµένη εξέταση. 
 Τυχόν πολυµεσικά αρχεία που ανήκουν στην συσγκεκριµένη εξέταση . 
 Τον χρήστη στον οποίο ανήκει η εξέταση . 
 Τον χρήστη ο οποίος πρόσθεσε την εξέταση του συγκεκριµένου χρήστη .  

 
 

Η εφαρµογή επίσης θέλει να κρατάει λίστα µε τις υποστηριζόµενες κατηγορίες , υποκατηγορίες και 
εξετάσεις της εφαρµογής , την διάρθρωση των φορµών συµπλήρωσης κ.α. ώστε  αν κάποιος ασθενής 
θέλει να συµπληρώσει κάποια εξέταση να εµφανίζεται η φόρµα συµπλήρωσης της εξέτασης για την 
επιλεγµένη εξέταση . Επίσης αν θέλει να προβάλει κάποια εξέταση η εφαρµογή να ξέρει πως θα 
αναπαραστήσει τα δεδεοµένα και τι σηµαίνει το κάθε πεδίο αποτελέσµατος  . Έτσι η βάση δεδοµένων 
µας πρέπει να κρατάει τα παρακάτω στοιχεία για τα πρότυπα συµπλήρωσης εξετάσεων  . 
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Για κάθε πρότυπο συµπλήρωσης εξετάσεων  η εφαρµογή θέλει να κρατάει   :  

 
 Τον κωδικό του πρώτυπου συµπλήρωσης εξετάσεων . 
 Το όνοµα του προτύπου εξετάσεων  . 
 Το όνοµα της υποκατηγορίας που ανήκει το πρότυπο . 
 Το όνοµα της κατηγορίας που ανήκει το πρότυπο . 
 Την διαµόρφωση του προτύπου εξετάσεων µε το πώς θα εµφανίζονται τα πεδία , ποιες είναι οι 

επιτρεπετές τιµές , ποιές είναι οι µονάδες µέτρησης κ.α.  
 Το φύλλο που απευθύνεται κάποια εξέταση , κάποια κατηγορία η κάποια υποκατηγορία. 
 Αν το πρότυπο είναι ενεργό ή ανενεργό . 

 
Η εφαρµογή επίσης θέλει να κρατάει λίστα µε τα αρχεία πολυµέσων που αποθηκεύονται από τις 

αποικονιστικές και άλλου είδους ιατρικές εξετάσεις που απαιτούν πολυµέσα και αποθηκεύουν οι 
χρηστες. Αυτό γίνεται ώστε αν η εφαρµογή θέλει να εµφανίσει κάποια πολυµεσική ιατρική εξέταση να 
ξέρει που να την αναζητήσει ή το αντίστροφο , αν θέλει να την αποθηκεύσει να ξέρει που να το κάνει . 
Έτσι η βάση δεδοµένων µας πρέπει να κρατάει τα παρακάτω στοιχεία για τα πολυµεσικά αρχεία ιατρικών 
εξετάσεων . 
 
 
Για κάθε αρχείο πολυµέσων ιατρικής εξέτασης που αποθηκεύει κάποιος ασθενής  στην εφαρµογή 

θέλει να κρατάει  :  

 
 Τον αύξοντα κωδικό του αρχείου πολυµέσων  . 
 Τον τίτλο του αρχείου πολυµέσων  . 
 Το original όνοµα του αρχείου πολυµέσων πριν το αποθηκεύσουµε . 
 Το νέο ονοµα του αχείου όπως αυτό έχει αποθηκευτεί στην εφαρµογή . 
 Τον τύπο του αρχείου πολυµέσων , εικόνα , ήχος , video . 
 Το κείµενο τεκµηρίωσης που πιθανόν να συµπεριλαµβάνεται µαζί µε το αρχείο πολυµέσων . 

 
Τέλος η εφαρµογή θέλει να κρατάει λίστα µε συµβάντα που εµφανίζονται στην ιστοσελίδα κατά την 

διάρκεια λειτουργίας της , µαζί µε την ακριβή ώρα που συνέβηκε το κάθε συµβάν καθώς και την 
διεύθυνση ip του υπολoγιστή που προκάλεσε το συµβάν .  
 
 
Για κάθε συµβάν που αποθηκεύεται αυτόµατα στην εφαρµογή θέλει να κρατάει  :  

 
 Τον αύξοντα κωδικό του συµβάντος . 
 Τον τύπο τους συµβάντος . 
 Το κλειδί συνδεσης του συµβάντος µε κάποιον άλλον πίνακα της βάσης δεδοµένων . 
 Την τρέχουσα ip του υπολογιστή που προκάλεσε το συµβάν . 
 Την χρονική στιγµή που προκλήθηκε το συµβάν . 
 Τον κωδικό συσχέτισης του συµβάντος µε κάποιον χρήστη της ιστοσελίδας . 

 
 
Μερικές απλές ερωτήσεις που η εφαρµογή του online ηλεκτρονικού φακέλου εξετάσεων πρέπει να 

είναι σε θέση να απαντήσει  είναι οι παρακάτω : 
 

� Να ανακτήσει τα στοιχεία ενός συγκεκριµένου ασθενούς  . 
� Να ανακτήσει τα στοιχεία ενός συγκεκριµένου γιατρού .  
� Λίστα µε τα στοιχεία των γιατρών που ανήκουν στους ιατρούς κάποιου συγκεκριµένου ασθενή . 
� Ποιές είναι οι διαθέσιµες κατηγορίες εξετάσεων και τι περιλαµβάνουν . 
� Ποιές είναι οι διαθέσιµες υποκατηγορίες εξετάσεων µιας κατηγορίας και τι περιλαµβάνουν . 
� Λίστα µε τα πρότυπα εξετάσεων που προστέθηκαν πιο πρόσφατα . 
� Λίστα µε τους ασθενείς που εγγραφτηκαν στη σελίδα πιο πρόσφατα . 
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4.3.3. Εννοιολογικό σχήµα της βάσης δεδοµένων E-R 

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες που συγκεντρώσαµε απο τις ανάγκες της εφαρµογής για 
αποθήκευση δεδοµένων σχεδιάζουµε το διάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων Ε - R της βάσης δεδοµένων 
που δείχνει την εσωτερική δοµή της , όπως βλέπουµε στο παρακάτω σχήµα  .  

 
Εικόνα 337¨: ∆ιάγραµµα E-R βάσης δεδοµένων της εφαρµογής . 
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Με βάση το παραπάνω  διάγραµµα  , βλέπουµε ότι το διάγραµµα E-R περιλαµβάνει τα εξής σύνολα 

οντοτήτων : 

 
 

1. To σύνολο οντοτήτων users (Χρήστες) που αποθηκεύονται τα βασικά στοιχεία όλων των 
χρηστών και περιλαµβάνει τα εξής χαρακτηριστικά   . 

� user_id  ( Κωδικός χρήστη - Τύπος: int(10)) 
� username  ( username χρήστη - Τύπος: char(20)) 
� pass ( password χρήστη – Τύπος: char(40)) 
� first_name ( Όνοµα χρήστη – Τύπος:varchar(20)) 
� last_name  ( Επώνυµο χρήστη – Τύπος: varchar(20)) 
� fathers_mothers_name (Όνοµα πατέρα η µητέρας – Τύπος: varchar(20)) 
� date_of_birth (ηµεροµηνία γέννησης – Τύπος: date )  
� join_date (ηµεροµηνία εγγραφής στην σελίδα – Τύπος: timestamp ) 
� date_profile_changed (ηµεροµηνία αλλαγής των στοιχείων του προφίλ – Τύπος: 

datetime ) 
� email (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου – Τύπος: varchar(40)) 
� verified ( επιβεβαιωµένη εγγραφή – Τύπος: char(32)) 
� banned ( µπαναρισµένος χρήστης – Τύπος: tinyint(1)) 

 
 
2. To σύνολο οντοτήτων logs (Ιστορικό δραστηριοτήτων) που αποθηκεύονται τo ιστορικό των 

δραστηριοτήτων που συµβαίνουν στο site , περιλαµβάνει τα εξής χαρακτηριστικά   . 
� event_id  (  Κωδικός προµηθευτή - Τύπος: bigint(20)) 
� event_type  ( Τύπος event - Τύπος: varchar(30)) 
� connection_key  ( Κωδικός συσχέτισης µε κάποιον πίνακα - Τύπος: int(10)) 
� current_ip (H current ip του υπολογιστή που προκάλεσε το event – Τύπος: varchar(50))  
� time_of_event (Χρονική στιγµή που πραγµατοποιήθηκε το event – Τύπος: timestamp ) 

 
3. To σύνολο οντοτήτων packet_of_exams   (πακέτο εξετάσεων) που αποθηκεύονται οι εξετάσεις 

των χρηστών και περιλαµβάνει τα εξής χαρακτηριστικά   . 
� pack_id  ( Κωδικός πακέτου - Τύπος: int(10)) 
� pack_title  ( Όνοµα πακέτου  - Τύπος: varchar(30)) 
� exam_xml ( Αποτελέσµατα εξετάσεων σε xml µορφή - Τύπος:text) 
� exams_date ( ηµεροµηνία πραγµατοποίησης εξέτασης - Τύπος:datetime) 
� date_added ( ηµεροµηνία προσθήκης εξέτασης στην βάση - Τύπος:datetime) 
� date_changed ( ηµεροµηνία αλλαγών της εξέτασης στην βάση  - Τύπος:timestamp) 
� medical_center ( διαγνωστικό κέντρο που πραγατοποιήθηκαν οι εξετάσεις – Τύπος: 

varchar(80)) 
� doctors_name (  Ονόµατα υπευθύνων ιατρών για την εξέταση - Τύπος: varchar(80)) 
� observations (  Παρατηρήσεις - Τύπος: text) 
� conclusions (  Συµπεράσµατα - Τύπος: text) 

 
4. To σύνολο οντοτήτων medical_media  ( Ιατρικά πολυµέσικά αρχεία  ) που αποθηκεύονται τα 

στοιχεία των πολυµέσικών αρχείων εξετάσεων δηλαδη των εικόνων , video , ήχων µαζί µε την 
διαδροµή τους στον server της υπηρεσίας και περιλαµβάνει τα εξής χαρακτηριστικά   . 

� media_id  (  Κωδικός πολυµέσου - Τύπος: int(10)) 
� media_type ( Είδος πολυµέσου  -  Τύπος:char(15)) 
� ori_filename ( Original όνοµα αρχείου – Τύπος:varchar(255)) 
� new_filename ( Νέο όνοµα αρχείου – Τύπος:varchar(255)) 
� media_name (Τίτλος πολυµέσου – Τύπος:varchar(255)) 
� media_text (Κείµενο που συνοδεύει το πολυµέσο – Τύπος:text) 
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5. To σύνολο οντοτήτων exam_patterns   ( Πρότυπα συµπλήρωσης εξετάσεων  ) που 
αποθηκεύονται τα πρότυπα συµπλήρωσης εξετάσεων και περιλαµβάνει τα εξής χαρακτηριστικά. 

� Pattern_id  (  Κατηγορία χρέωσης - Τύπος: int(4)) 
� pattern_category  ( κατηγορία προτύπου  - Τύπος: char(50)) 
� pattern_subcategory ( υποκατηγορία προτύπου  - Τύπος: char(50)) 
� pattern_name ( όνοµα προτύπου  - Τύπος: char(50)) 
� pattern_xml ( περιεχόµενο xml προτύπου  - Τύπος: text ) 
� sex (φύλλο που απευθύνεται το πρότυπο  - Τύπος: tinyint(1)) 
� verified ( είναι ενεργό το πρότυπο  - Τύπος: tinyint(1)) 

 
Επίσης το διάγραµµα  E-R περιλαµβάνει τις εξής εξειδικεύσεις ISA  του ανωτέρου επιπέδου 

συνόλου οντοτήτων users : 
 

1. To σύνολο οντοτήτων patient (ασθενής) που αποθηκεύονται κάποια έξτρα στοιχεία των 
ασθενών και περιλαµβάνει τα εξής χαρακτηριστικά   . 

� patient_id  ( Κωδικός ασθενή - Τύπος: int(10)) 
� user_id  ( Κωδικός χρήστη - Τύπος: int(10)) 
� sex (φύλλο ασθενούς  - Τύπος: tinyint(1)) 
� amka ( Κωδικός αµκα - Τύπος: bigint(11)) 
� phone  (  Αριθµός τηλεφώνου  - Τύπος: bigint(18)) 
� country  ( χώρα ασθενούς - Τύπος: varchar(15)) 
� region ( Νοµός η περιοχή Ασθενούς - Τύπος: varchar(20)) 
� city (Πόλη η χωριό ασθενούς – Τύπος: varchar(20)) 
� postal_code (Ταχυδροµικός κώδικας – Τύπος: mediumint(5)) 
� street_name (Όνοµα οδού – Τύπος: varchar(30)) 
� street_number (Αριθµός οδού – Τύπος: smallint(5)) 
� coordinates (Συντεταγµένες κατοικίας – Τύπος: char(21)) 
 

 
 

2. To σύνολο οντοτήτων temporary_user (προσωρινοί ιατροί) που αποθηκεύονται κάποια έξτρα 
στοιχεία των προσωπικών ιατρών και περιλαµβάνει τα εξής χαρακτηριστικά   . 

� temp_user_id  ( Κωδικός δηµιουργηµένου ιατρού – τύπος: int(10) –  Όχι κενές τιµες  – 
Αυτόµατη αύξηση )  

� user_id ( Κωδικός χρήστη – τύπος: int(10) –  Όχι κενές τιµες  – Αυτόµατη αύξηση ) 
� temporary_key ( προσωρινός κλειδάριθµος εξέτασης : char(40)) 
� phone (  Αριθµός τηλεφώνου  - Τύπος: bigint(18)) 
� speciality ( ειδικότητα ή ειδικότητες ιατρού – Τύπος: varchar(80)) 
� site_adress ( ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας – Τύπος: varchar(50))  
� country ( χώρα ιατρείου - Τύπος: varchar(15)) 
� region ( Νοµός η περιοχή Ιατρείου - Τύπος: varchar(20)) 
� city (Πόλη η χωριό Ιατρείου – Τύπος: varchar(20)) 
� postal_code (Ταχυδροµικός κώδικας – Τύπος: mediumint(5)) 
� street_name (Όνοµα οδού – Τύπος: varchar(30)) 
� street_number (Αριθµός οδού – Τύπος: smallint(5)) 
� coordinates (Συντεταγµένες ιατρείου – Τύπος: char(21)) 

 
 

3. To σύνολο οντοτήτων administrator (διαχειριστής) που αποθηκεύονται κάποια έξτρα στοιχεία 
των διαχειριστών και περιλαµβάνει τα εξής χαρακτηριστικά   . 

� admin_id  ( Κωδικός διαχειριστή  - Τύπος: tinyint(3)) 
� user_id ( Κωδικός χρήστη - Τύπος: int(10)) 
� admin_type ( Τύπος διαχειριστή - Τύπος: varchar(20)) 
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Επίσης το διάγραµµα  E-R περιλαµβάνει τις εξής συσχετίσεις µεταξύ των συνόλων οντοτήτων  : 

 
 

1. Την συσχέτιση Added by µεταξύ των συνόλων οντοτήτων packet_of_exams και users  που 
µας δείχνει : 

� Ποιός χρήστης πρόσθεσε πακέτο εξετάσεων που ανήκει σε κάποιον χρήστη . 
 

Και µε χαρακτηριστικά συσχέτισης  : 
� user_confirmed ( Η εξέταση είναι επιβεβαιωµένη  - Τύπος: tinyint(1)) 

 
2. Την συσχέτιση Belongs to  (Ανήκουν σε ) ανάµεσα στα σύνολα  οντοτήτων 

packet_of_exams και users που µας δείχνει ότι : 
� Ποιες εξετάσεις ανήκουν σε ποιόν χρήστη . 

 
3. Την συσχέτιση MAY_CONTAIN ( Μπορεί να περιέχουν )    ανάµεσα στα σύνολα 

οντοτήτων     packet_of_exams   και    medical_media  που µας δείχνει ότι: 
� Ένα πακέτο εξετάσεων µπορεί να περιέχει πολλά ψηφιακά πολυµεσικά αρχεία .  

 
4. Την συσχέτιση HAS ( Εχουν )  ανάµεσα στα σύνολα οντοτήτων packet_of_exams  και  

exam_patterns  που µας δείχνει ότι : 
� Πολλά πακέτα εξετάσεων έχουν ένα κοινό pattern συµπλήρωσης . 

 
 

5. Την συσχέτιση REPORT_EVENTS µεταξύ των συνόλων οντοτήτων logs  και users  που 
µας δείχνει ότι : 

� Πολλά event µπορούν να συσχετιστούν µε κάποιον χρήστη  . 
 

6. Την συσχέτιση may create users µεταξύ των συνόλων οντοτήτων users  και users  που µας 
δείχνει ότι : 

� Ενας χρήστης µπορεί να έχει δηµιουργηθεί από κάποιον άλλον χρήστη  . 
 

4.3.4. Σχεσιακό σχήµα της βάσης δεδοµένων 

Με βάση  το µοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων E-R της βάσης δεδοµένων και τους κανόνες µετατροπής  , 
από το µοντέλο E – R σε σχεσιακό µοντέλο σχεδιάζουµε το παρακάτω σχεσιακό σχήµα της βάσης 
δεδοµένων µε πίνακες , µε πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά  .  
 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 236 - 

 
Εικόνα 338 : Σχεσιακό σχήµα της βάσης δεδοµένων . 

Έτσι βλέπουµε ότι από όλες τις οντότητες και τις συσχετίσεις µεταξύ των οντοτήτων στο 

διαγραµµα Ε-R προκύπτουν τελικά οι παρακάτω σχέσεις .  

 
Users(user_id , username , pass , first_name , last_name , fathers_mothers_name , 
date_of_birth , join_date , date_profile_changed , email ,verified , banned ,is_created_by_user ) 
 
Patient(patient_id , user_id , sex , amka , phone , country , region , city , postal_code , 
street_name , street_number , coordinates ) 
 
Temporary_user( temp_user_id , user_id , temporary_key , phone , country , region , city , 
postal_code , street_name , street_number , coordinates , speciality , site_adress ) 
 
Administrator(admin_id , user_id , admin_type ) 
 
packet_of_exams( pack_id , pack_title , exam_xml , exams_date , date_added , date_changed 
, doctors_name , medical_center , observations , conclusions , pattern_id , user_confirmed 
user_id , user_uploader ) 
 
logs( event_id , event_type , connection_key , current_ip , time_of_event , user_id ) 
 
medical_media(media_id , media_type , ori_filename , new_filename , media_name , 
media_text , pack_id ) 
 
Πάνω στους πίνακες έχουµε εφαρµόσει εκτώς από τα primary keys και ερετήρια για πιο γρήγορη 

αναζήτηση συχνα προσπελάσιµων δεδεοµένων . Για να δείτε τον κώδικα sql δηµιουργίας των 

πινάκων µπορείτε να πάτε στο παραρτηµα 1 – δηµιουργία βάσης δεδοµένων .  

 

Παρακάτω βλέπουµε µια εικόνα της δοµής της βάσης δεδοµένων όπως αυτή φαίνεται στον client του 
MySQL Server PhpAdmin . 
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Εικόνα 339 :  

4.4. Σχεδιασµός εφαρµογής. 

Η εφαρµογή αποτελείται από 4 διεπαφές επικοινωνίας µε τους χρήστες , όπως είπαµε και νωρίτερα . Την 
διεπαφή ασύνδετων χρηστών , την διεπαφή συνδεδεµένων ασθενών , την διεπαφή συνδεδεµένων 
γιατρών, την διεπαφή συνδεδεµένων διαχειριστών . 

 

Από τις 4 παραπάνω διεπαφές η διεπαφή µη συνδεδεµένων χρηστών είναι κατασκευασµένη µε απλά php 
script και την κλασσική υλοποίηση µιας σελίδας µε γλώσσα php και Xhtml. 

 

Αντίθετα οι άλλες 3 διεπαφές της εφαρµογής είναι κατασκευασµένες µε αντικειµενοστραφή τρόπο 
προγραµατισµού και βασίζονται σε php scripts που δηµιουργούν και διαχειρίζονται ένα αντικείµενο της 
κλάσσης page που έχει σκοπό της διαµόρφωση του περιεχοµένου της σελίδας xhtml .  

 

Το root της εφαρµογής στους φακέλους του Web Server αποτελείται απο 12 βασικούς φακέλους και το 
αρχείο index.php στο αρχικό path , όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία .  

 
Εικόνα 340 
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Ας εξηγήσουµε τι περίεχει ο κάθε ένας από τους παραπάνω φακέλους .  

 

• Στον φάκελο admin βρίσκεται η σελίδα σύνδεσης µε τον διαχειριστή . 

• Στο φάκελο css αποθηκεύονται οι κανόνες εµαφάνισης της ιστοσελίδας για το κοµµάτι µη 
συνδεδεµένων χρηστών . 

• Στον φάκελο img αποθηκεύονται οι φωτογραφίες και τα εικονίδια της περιοχής µη 
συνδεδεµένων χρηστών της σελίδας . 

• Στον φάκελο javascript αποθηκεύουµε javascipt scripts που χρησιµοποιούνται στο µη 
συνδεδεµένο αλλά και στο συνδεδεµένο κοµµάτι της ιστοσελίδας .  

• Στον φάκελο logged βρίσκεται η αρχική σελίδα των χρηστών που εχουν συνδεθεί στην σελίδα , 
είται αυτοί είναι ασθενείς , είται ιατροί , είται διαχειριστές . Εκεί µέσα βρισκονται και οι 
κανόνες css και οι αντιστοιχες εικόνες και εικονίδια για αυτους τους χρήστες . 

• Στον φάκελο media αποθηκεύονται τα media files που συνοδεέυουν τις ίατρικές εξετάσεις των 
ασθενών . π.χ. αν είναι αποικονιστικές ιατρικές εξετάσεις .  

• Στον φάκελο php_classes αποθηκεύουµε τις κλάσεις php που κατασκευάσαµε για να 
λειτουργήσουν διάφορες υπηρησίες της ιστοσελίδας , καθώς και κλάσεις ανοιχτου λογισµικού 
που χρησιοποιήσαµε .  

• Στον φάκελο php_functions αποθηκεύουµε τις συναρτήσεις php που χρησιµοποιούν διάφορα 
µέρη της ιστιοσελίδας για να λειτουργήσουν . 

• Στον φάκελο php_libraries αποθηκεύουµε βιβλιοθήκες php που χρησιµοποιήσαµε από το 
internet για την κατασκευή της ιστοσελίδας και χρησιµοποιούνται από διάφορα τµήµατα της 
ιστοσελίδας .  

• Στον φάκελο php_pages αποθηκεύουµε πιο στατικά µέρη της σελίδας µη συνδεδεµένων 
χρηστών που δηµιουργούνται µεσω php . 

• Στον φάκελο php_scripts αποθηκεύουµε τα php_scripts που υλοποιούν τις λειτουργίες της 
σελίδας συνδεδεµένων και µη συνδεδεµένων χρηστών .  

• Ο φάκελος secureimage περιέχει µια εφαρµογή GNU δηµιουργίας secureimage από την 
ιστοσελίδα γραµµένη σε php , την οποία χρησιµοποιούµε σε µερικά τµήµατα της ιστοσελίδας . 

 

Τέλος το αρχείο index.php είναι για την λειτουργία της περιοχής της ιστοσελίδας µη συνδεδεµένων 
χρηστών . 

 

Η ιστοσελίδα ουσιαστικα όπως είπαµε και πρίν ,  αποτελειται από 2 βασικές εκδόσεις . Την 
απλή έκδοση για την περιοχή µη συνδεδεµένων χρηστών που χρησιµοποιούµε απλά php_scripts για την 
υλοποίηση των λειτουργιών της σελίδας . Και την αντικειµενοστραφή έκδοση για την σελίδα 
συνδεδεµένων χρηστών και που χρησιµοποιούµε κλάσεις και αντικείµενα για να δηµιουργήσουµε την 
σελίδα . Παρακάτω θα εξηγήσουµε τις δύο βασικές εκδοχές λειτουργίας της ιστοσελίδας .  

 

Ιστοσελίδα µη συνδεδεµένων χρηστών . 

 

Η λειτουργία της ιστοσελίδας µη συνδεδεµένων χρηστών στηρίζεται κυριώς σε php scripts που 
περιέχουν στατικά κοµµάτια κώδικα . Το πρόγραµµα ακολουθεί µια γραµµική σειρα δηλαδή τα κοµµάτια 
της σελίδας φορτώνονται µε κάποια σειρά . Πρώτα η επικεφαλίδα και ο τίτλος της σελίδας , µετά το body 
και το περιεχόµενο της σελίδας , µετά οι πλαϊνές στήλες και στο τέλος το footer .  

 

Κάθε φορά που κάποιος κάνει κλικ σε ένα σύνδεσµο καλείται το κοµµάτι της βασικής σελίδας 
και άλλα κοµµάτια php κώδικα που συνδυάζονται µεταξύ τους και µας δίνουν την τελική εικόνα της 
ιστοσελίδας .  
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Η ιστοσελίδα επιτελεί κάποιες ενηµερωτικές λειτουργίες προς τους χρήστες . Ακόµη παρέχει 
επικοινωνία και αποστέλει email στους διαχειρστες µε σχόλια και ερωτήσεις των χρηστών της σελίδας , 
την λειτουργία αυτή την εκτελει µε κατάλληλο script αποστολής email που κάνει χρήση της GNU 
κλάσης php_mailer και ενός λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο gmail . 

 

 

Ιστοσελίδα συνδεδεµένων χρηστών – ασθενείς – ιατροι – διαχειριστές . 

 

Η λειτουργία της ιστοσελίδας συνδεδεµένων χρηστών στηρίζεται σε συνδυασµό 
αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού και απλών php_scripts . Εδώ δηµιουργούµε ένα αντικείµενο της 
κλάσης page το οποόιο διαχειρίζεται την δηµιουργία ιστοσελίδας . Έπειτα φορτώνουµε στις ιδιότητες του 
αντικειµένου αυτού τα περιεχόµενα της σελίδας που θέλουµε να εµφανίσουµε µε συνδυασµούς απλών 
συµβατικών php scripts . Τέλος χρησιµοποιόντας µια µέθοδο του αντικειµένου της σελίδας , 
εκτυπώνουµε στην οθόνη την σελίδα που παρήχθει .  

 

Σηµαντικά µέρη της εφαρµογής µας. 

 

Σηµαντικά σηµεία του κώδικα της εφαρµογής µας αποτελούν οι κλάσεις page και εχαµς αντίστοιχα . 
Βρίσκονται στον φάκελο root/php_classes/ και αποτελούν την καρδία της σελίδας συνδεδεµένων 
χρηστών . 

 

Η κλάση page χρησιµοποιείται όπως περιγράψαµε παραπάνω για την δηµιουργία της 
ιστοσελίδας µε εύκολο τρόπο και χωρίς να είναι ανάγκη να ακολουθούµε γραµµικό προγραµµατισµό στα 
php script µας . Αφου µπορούµε να περάσουµε στις ιδιότητες του αντικειµένου το περιεχόµενο και στο 
τέλος να εκτυπώσουµε στην οθόνη την σελίδα . 

Η κλάση exams αντίστοιχα χρησιµοποιείται για να διαχειριστούµε τις λειτουργίες πάνω 
στηνδιαχείριση των ιατρικών εξετάσεων µε πιο εύκολο τρόπο . Είναι µια κλάση που συσκεντρώνει όλες 
τις µεθόδους και τις ιδιότητες που χρειάζονται για την αποθήκευση , προβολή και επεξεργασία ιατρικών 
εξετάσεων . Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργώντας ένα αντικείµενο της κλασης exams σε κάποιο 
php_script της σελίδας που αλληλεπιδρά µε τις ιατρικές µας εξετάσεις µπορούµε να έχουµε όλες τι 
µεθόδους συγκεντρωµένες ωστέ να προσφέρουµε µε σχετική ευκολία την υλοποίηση αυτής της 
λειτουργικότητας .  

 

Εκτώς από τις παραπάνω 2 κλάσεις που τις κατασκεύασα µόνος µου . Χρησιµοποιήσα και δυο 
άλλες κλάσεις που είναι ανοιχτου κώδικα . Την κλάσση PHPMailer και την κλάσση SecureImage.  

 

Η κλάσση PHPMailer προσφέρει στην εφαρµογή µας την δυνατότητα αποστολής Email µέσα 
από κάποιον SMTP Server . Την χρησιµοποιήσα στην εφαρµογή για την ενεργοποίηση λογαριασµού 
χρήστη που κάνει εγγραφή στην σελίδα . Για την επαναφορά λογαριασµού χρήστη σε περίπτωση που 
ξεχάσει τον κώδικό πρόσβασης του . Και για την αποστολή των µηνυµάτων επικοινωνίας που 
αποστέλουν οι επισκέπτες της σελίδας από την σελίδα επικοινωνίας στο Email του διαχειριστή . 

 

Η κλάσση SecureImage προσφέρει στην εφαρµογή µας προστασία από πλαστές εγγραφές 
χρηστών στην ιστοσελίδα . Εµφανίζει στην οθόνη εγγραφής χρήστη έναν κωδικό πρόσβασης σε µορφή 
εικόνας , τον οποίον πρέπει να διαβάσει και να πληκτρολογήσει ο χρήστης σε ένα πεδίο κειµένου για να 
αποδείξει ότι δεν είναι bot . Επίσης χρησιµοποιούµε την ίδια µέθοδο και στην φόρµα επικοινωνίας για να 
αποφύγουµε τα µηνύµατα Spam που έρχονται από την ιστοσελίδα . 

 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 240 - 

Μεθοδος διαµόρφωσης υποστηριζόµενων εξετάσεων . 

 

Για να συµπληρώσει κάποιος χρήστης µια ιατρική εξέταση πρέπει αυτή να υποστηρίζεται από την 
εφαρµογή .  

 

Οι εξετάσεις που υποστηρίζονται από το σύστηµα βρίσκονται αποθηκευµένες µέσα στον πίνακα 
της βάσης δεδοµένω exam_patterns ταξινοµηµένες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες . Σε κάθε γραµµή 
του πίνακα αυτού υπάρχει αποθηεκυµένο ένα σενάριο εξέτασης σε µορφή Xml κώδικα που δίνει όλες τις 
πληροφορίες για την συµπλήρωση της συσγκεκριµένης εξέτασης καθώς και επιπλέον πληροφορίες για 
την υποστηριζόµενη εξέταση .  

 

Μέσω της κλάσσης exams αναλύεται ο κώδικας XML και συνδυάζεται µε άλλα δεδοµένα από 
τους πίνακες της βάσης δεδοµένων µε σκοπό την αποθήκευσης νέας εξέτασης  και την εµφάνιση η 
επεξεργασία αποθηκευµένης ιατρικής εξέτασης . 

 

 

Μεθοδος διαµόρφωσης αποθηκευµένων εξετάσεων . 

 

Για να αποθηκέυσει κάποιος ασθενής µια ιατρική εξέταση στην βάση δεδοµένων αφού συµπληρώσει τα 
αντίστοιχα πεδία της εξέτασης και σταλούν για αποθήκευση δηµιουργείται µέσω κάποιας µεθόδου της 
κλάσης exams ένα String σε µορφή XML µε τα αποτελέσµατα της ιατρικής εξέτασης . 

 

Μόλις δηµιουργηθεί το XML string µε τα αποτελέσµατα της ιατρικής εξέτασης που αποθήκευσε 
κάποιος ασθενής στέλνεται για αποθήκευση στον φάκελο packet_of_exams . Εκεί αποθηκεύεται σε ένα 
πεδίο κειµένου . Μαζί στην ίδια εγγραφή αποθηκεύονται οι συσχετίσεις , για τον ιδιοκτήτη της εξέτασης , 
για το exam_pattern που αντιστοιχόυν τα αποτελέσµατα , καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά µε την 
ιατρική εξέταση . 

Σε περίπτωση που η εξέταση περιλαµβάνει και ιατρικό πολύµεσο οι πληροφορίες του ιατρικού 
πολυµέσου αποθηκεύονται στον πίνακα medical_media µαζί µε την νέα διαδροµή του στον Web Server , 
ενώ το αρχείο πολυµέσων µετονοµάζεται αυτόµατα και αποθηκεύεται στον φάκελο root/media στην 
αντίστοιχη κατηγορία πολυµέσου .  

 

Για να εµφανίσουµε επεξεργαστουµε κάποια ιατρική εξεταση . 

 

Όταν θέλουµε να εµφανίσουµε η να επεξεργαστούµε κάποια ιατρική εξέταση , µε την βοήθεια των 
µεθόδων της κλάσσης exams αναλύονται τα XML αρχεία του πίνακα exam_patterns και 
packet_of_exams για την συγκεκριµένη εξέταση που ανήκει στον συγκεκριµένο χρήστη . 

 

Επειτα  οι πληροφορίες που εξάγονται από τους πίνακες και τα XML αρχεία συνδυάζονται 
µεταξύ τους για να δηµιοργηθεί η σελίδα προβολής εξέτασης ή για να δηµιουργηθεί η σελίδα 
επεξεργασίας εξέτασης .  

 

Για την ανάλυση και επεξεργασία του κώδικα XML χρησιµοποιούµε το ενσωµατοµένο εργαλείο 
διαχείρισης κώδικα XML της php , SimpleXml .  

 

Τελος στην παρακάτω εικόνα µπορούµε να δούµε µια γραφική απεικόνιση της διαµόρφωσης 
των φακέλων της εφαρµογής µας στον Web Server . 
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Στα παρακάτω κεφάλαια θα δούµε µέσα από την ανάλυση του κώδικα της εφαρµογής µας και 
από τα διαγράµµατα uml περισσσότερα στοιχεία για την λειτουργία της εφαρµογής µας .  

4.5. ∆ιαγράµµατα UML  

Στις παρακάτω ενότητες βλέπουµε ορισµένα διαγράµµατα UML που περιγράφουν την λειτουργικότητα 
του συστήµατος online προβολής και αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων από την σκοπιά του χρήστη 
καθώς και κάποια διαγράµατα UML που περιγράφουν την στατική δοµή του συστήµατος . 
 
Ετσι παρακάτω έχουµε σχεδιάσει τα διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης  , τα διαγράµµατα τάξεων , τα 
διαγράµατα παράταξης , καθώς και τα διαγράµµατα εξαρτηµάτων για την εφαρµογή µας . 

4.5.1. ∆ιαγράµµατα Use Case 

Τα διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης χρησιµοποιούνται για την µοντελοποίηση της συµπεριφοράς του 
συστήµατος όπως αυτή γιίνεται αντιληπτή από έναν εξωτερικό χρήστη , καθώς και για να περιγράψουν 
τις λειτουργίες που πρέπει να κάνει το σύστηµα. 
 

Στο σύστηµα online ιατρικού φακέλου εξετάσεων που κατασκευάσαµε έχουµε φτιάξει 4 
διαγράµµατα USE CASE . Κάθε ένα αναφέρεται σε ένα διαφορετικό είδος χρήστη του συστήµατος και 
περιγράφει τις λειτουργίες που µπορεί ο χρήστης να εκτελέσει .  
 
To παρακάτω διάγραµµα use case περιγράφει την λειτουργία του συστήµατος από την πλευρά ενός µη 
συνδεδεµένου χρήστη η επισκέπτη.  
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Παρόµοια µε πριν το παρακάτω διάγραµµα use case περιγράφει την λειτουργία του συστήµατος από την 
πλευρά ενός εγγεγραµένου χρήστη ασθενή  .  
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Αντίστοιχα τo παρακάτω διάγραµµα use case περιγράφει την λειτουργία του συστήµατος από την πλευρά 
ενός  προσωπικού χρήστη γιατρού που του έχει δοθεί κλειδάριθµος εξέτασης από κάποιον ασθενή του . 
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Τέλος τo παρακάτω διάγραµµα use case περιγράφει την λειτουργία του συστήµατος από την πλευρά ενός 
χρήστη διαχειριστή . 
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Το σύνολο των περιπτώσεων χρήσης στα παραπάνω διαγράµµατα συνιστούν την συµπεριφορά του 
συστήµατος .  
 

Θα µπορούσαµε να αναλύσουµε ακόµα πιο πολύ τα διαγράµµατα χρήσης , αλλά σκοπός µας ήταν να 
δώσουµε µια γενικευµένη εικόνα της λειτουργικότητας του συστήµατος .  

4.5.2. ∆ιαγράµµατα ∆ιανοµής 

Τα διαγράµµατα διανοµής παρουσιάζουν την τοπολογία των υπολογιστικών κόµβων ενός συστήµατος 
και τον τύπο των συνδέσεων, ενώ περιέχουν εκτελέσιµα αντικείµενα που φανερώνουν ποιες µονάδες 
λογισµικού εκτελούνται σε κάθε κόµβο. 
 

Το παρακάτω διάγραµµα διανοµής παρουσιάζει την τοπολογία του συστήµατος της εφαρµογής 
µας . Τους υπολογιστικούς κόµβους που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους . Τι υπηρεσίες εκτελεί ο καθένας 
και τις µεταξύ τους συνδέσεις .  
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4.5.3. ∆ιαγράµµατα Εξαρτηµάτων 

Τα Component Diagrams δείχνουν τα συστατικά µέρη του κώδικα και την φυσική τους δοµή. 
Παρουσιάζουν την οργάνωση και τις εξαρτήσεις των µελών ενός συνόλου συνιστωσών. 
 
Στο παρακάτω διάγραµµα εξαρτηµάτων βλέπουµε τα συστατικά µέρη του κώδικα και τις εξαρτήσεις 
µεταξύ τους για να παραχθεί µια σελίδα συνδεδεµένου χρήστη .  
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4.5.4. ∆ιαγράµµατα Τάξεων 

Τα Class Diagrams παρουσιάζουν κάποια στατικά στοιχεία µοντελοποίησης και τις σχέσεις µεταξύ τους. 
 
Παρακάτω βλέπουµε το διάγραµµα τάξεων για την εφαρµογή που υλοποιήσαµε .  
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Στο παραπάνω διάγραµµα τάξεων βλέπουµε την κλάση exams που περιέχει τις ιδιότητες και τις µεθόδους 
που διαχειρίζονται τις ιατρικές εξετάσεις , καθώς και την κλάση page που χρησιµοποιείται για να 
δηµιουργήσουµε µε ευκολο τρόπο τις οθόνες της εφαρµογής µας  .   
 

Εκτώς από τις παραπάνω κλάσεις τις οποιες σχεδίασα και υλοποίησα προσωπικά , έχω 
χρησιµοποιήσει και τις κλάσεις PHPMailer και SecureImage που είναι αχοιχτού κώδικα και κάτω από 
άδεια GNU . Λόγο του πλήθους των ιδιοτήτων και των µεθόδων τους δεν τις έχω απεικονίσει στο 
διαγραµµα κλάσεων αλλά απλά τις έχω αναφέρει . 
 
Επίσης λόγω ότι στην εφαρµογή που κατασκέυασα καλώ τις κλάσεις µέσα από απλά php scripts δεν έχω  
σχεδιάσει σχέσεις µεταξύ των τάξεων γιατί δεν υπάρχουν . 

4.6. Περιγραφή σηµαντικών querys της βάσης δεδοµένων 

Παρακάτω βλέπουµε µερικά από τα σηµαντικότερα SQL querys που ενσωµατόνονται στον κώδικα php 
της εργασίας , καθώς και εξηγείται ο τρόπος λειτουργίας τους και τι λειτουργία εκτελεί το κάθε ένα . Τα 
παρακάτω SQL querys είναι ενδεικτικά , µερικά µόνο από τα ερωτήµατα πρός την βάση δεδοµένων που 
περιλαµβάνονται µέσα στον πηγαίο κώδικα PHP της εφαρµογής . 
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4.6.1. ∆ηµιουργία νέου ασθενή 

Όταν θέλουµε να δηµιουργήσουµε έναν νέο ασθενή εκτελούνται τα παρακάτω querys στην βάση 
δεδοµένων . 
 
Αρχικά ελένχουµε οτι η διεύθυνση email είναι διαθέσιµη και δεν την κατέχει ήδη κάποιος άλλος 
χρήστης. 
 
"SELECT user_id FROM users WHERE email='$email' "; 

 
Έπειτα ελένχουµε οτι το username είναι διαθέσιµo και δεν το κατέχει ήδη κάποιος άλλος χρήστης. 
 
"SELECT user_id FROM users WHERE username='$username'"; 

 
Αφού ελένξαµε τα παραπάνω εισάγουµε στον πίνακα users κάποια από τα στοιχεία χρήστη του νέου 
ασθενή . 
 
"INSERT INTO users  

(username, pass, first_name, last_name, fathers_mothers_name, 

date_of_birth, date_profile_changed, email, verified, banned, 

is_created_by_user)  

VALUES 

('$username', SHA1('$password'), '$first_name', '$family_name', 

'$fathers_mothers_name', '$birth_date', NOW(), '$email', '$a', 

 0, NULL)"; 

 
Εισάγουµε στον πίνακα patient τα υπόλοιπα στοιχεία του αθενή µε user_id αυτό που αποθηκεύσαµε τον 
ασθενή στον πίνακα users . 
 
"INSERT INTO patient  

(user_id, sex, amka, country, region, city,  

postal_code, street_name, street_number , phone )  

VALUES 

(‘$user_return’, ‘$sex’, ‘$amka’, ‘$country’, ‘$region’, ‘$city’, 

‘$postal_code’, ‘$street_name’, ‘$street_number’, ‘$phone’ )”; 

 
 

4.6.2. Επεξεργασία ασθενή 

 

Φόρτωση των στοιχείων του ασθενή για επεξεργασία . 

 

Για να επεξεργαστούµε έναν ασθενή αρχικά φορτώνουµε τα στοιχεία του στην φόρµα για επεξεργασία . 
Αυτό γίνεται µε τα ακόλουθα querys . 

 

Πρώτα βρίσκουµε όλα τα στοιχεία του συγκεκριµένου ασθενή που θέλουµε να επεξεργαστούµε από τον 
πίνακα users και τα φορτώνουµε στην φόρµα. 

 

“SELECT *  

FROM `users`  

WHERE `user_id`={$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} “; 
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Έπειτα βρίσκουµε όλα τα στοιχεία του συγκεκριµένου ασθενή που θέλουµε να επεξεργαστούµε από τον 
πίνακα patient και τα φορτώνουµε στην φόρµα. 

 

“ SELECT *  

FROM `patient`  

WHERE `user_id`={$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} “; 

 

Ενηµέρωση των στοιχείων του ασθενή . 

 
Αφού φορτώσουµε τα στοιχεία του ιατρού στην φόρµα για επεξεργασία πατάµε το κουµπί ενηµέρωση για 
να ενηµερώσουµε τα στοιχεία του ιατρού . Τότε εκτελούνται τα ακόλουθα querys ενηµέρωσης τις βάσης 
δεδοµένων . 
 
Έλεγχος τις η διεύθυνση email είναι διαθέσιµη και δεν την έχει ήδη καταχωρήσει κάποιος τις ασθενής. 
 
“SELECT `user_id` FROM users  

WHERE email=’$email’  

AND `user_id`<>{$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} “; 

 
Ενηµέρωση του πίνακα users µε τα ενηµερωµένα στοιχεία του ασθενή . 
 

“UPDATE `users` 

SET `first_name`=’$first_name’ , `last_name`=’$family_name’ , 

`fathers_mothers_name`=’$fathers_mothers_name’ ,  

`date_of_birth`=’{$birth_date}’ , 

`date_profile_changed`=NOW() , 

`email`=’$email’ 

WHERE `user_id`={$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} “; 

 
Ενηµέρωση του πίνακα patient µε τα ενηµερωµένα στοιχεία του ασθενή . 
 

“UPDATE `patient`  

SET `sex`={$sex} , `amka`={$amka} , `country`=’$country’ , 

`region`=’$region’ , `city`=’$city’ , `postal_code`={$postal_code} ,  

`street_name`=’$street_name’ , `street_number`={$street_number} ,  

`phone`={$phone}  

WHERE `user_id`={$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} “; 

 

4.6.3. ∆ηµιουργία νέου Ιατρού 

Με τα παρακάτω querys τις ασθενής µπορεί να δηµιουργήσει έναν νέο προσωπικό ιατρό και να τον 
εντάξει στην λίστα προσωπικών ιατρών του . 
 
Πρώτα εισάγουµε στον πίνακα users κάποια από τα στοιχεία χρήστη του νέου ιατρού . 
 
“ INSERT INTO `users`  

( `username` , `pass` , `first_name` , `last_name` , 

`fathers_mothers_name` , `date_of_birth` ,  
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`date_profile_changed` , `email` , `verified` , 

`banned` , `is_created_by_user` )  

VALUES  

( ‘#’ , ‘#’ , ‘$first_name’ , ‘$family_name’ , null , null ,  

NOW() , ‘$email’ , ‘$access’ , 0 , {$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} )”; 

 
Βρίσκουµε το user_id από τον πίνακα users του τελευταίου προσωπικού ιατρού που αποθήκευσε ο 
ασθενής . 
 
“SELECT max(`user_id`) AS `last_user_id` FROM `users` 

WHERE `is_created_by_user`={$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} 

AND `username`=’#’ 

AND `pass`=’#’ 

“; 

 
Επαναλαµβάνουµε το παρακάτω query τόσες φορές όσο χρειάζεται µέχρι ο τυχαίος κλειδάριθµος ιατρού 
που θα δηµιουργηθεί να µην ανήκει ήδη σε άλλον ιατρό , δηλαδή θέλουµε το query να µην επιστρέψει 
αποτέλεσµα . 
 
“SELECT `temp_user_id` FROM `temporary_user` 

WHERE `temporary_key`=’$randomString’ “; 

 
Εισάγουµε στον πίνακα temporary user τα υπόλοιπα στοιχεία του προσωπικού ιατρού µε user_id αυτό 
που τις επιστράφηκε από το προηγούµενο query . 
 
“INSERT INTO `temporary_user` 

( `user_id` , `temporary_key` , `phone` , `speciality` , `site_adress` 

, `country` , `region` , `city` , `postal_code` , `street_name` , 

`street_number` )  

VALUES 

( {$row[‘last_user_id’]} , ‘$temporary_key’ , $phone , ‘$speciality’ , 

‘$site_adress’ , ‘$country’ , ‘$region’ , ‘$city’ , $postal_code , 

‘$street_name’ , $street_number ) “; 

 

4.6.4. Επεξεργασία Ιατρού 

 

Φορτωση των στοιχείων του γιατρού για επεξεργασία . 

 

Για να επεξεργαστούµε έναν προσωπικό ιατρό αρχικά φορτώνουµε τα στοιχεία του στην φόρµα για 
επεξεργασία . Αυτό γίνεται µε τα ακόλουθα querys . 

 

Πρώτα βρίσκουµε όλα τα στοιχεία του συγκεκριµένου προσωπικού ιατρού που θέλουµε να 
επεξεργαστούµε και τα φορτώνουµε στην φόρµα . 

 

“SELECT * FROM  

`users` INNER JOIN `temporary_user`  

ON `users`.`user_id`=`temporary_user`.`user_id` 

WHERE `users`.`user_id`={$_GET[‘id’]} 

AND `users`.`is_created_by_user`={$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} “; 

 

Ενηµέρωση των στοιχείων του ιατρού . 
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Αφου φορτώσουµε τα στοιχεία του ιατρού στην φόρµα για επεξεργασία πατάµε το κουµπί ενηµέρωση για 
να ενηµερώσουµε τα στοιχεία του ιατρού . Τότε εκτελούνται τα ακόλουθα querys ενηµέρωσης τις βάσης 
δεδοµένων . 
 
Ενηµέρωση του πίνακα users µε τα ενηµερωµένα στοιχεία του προσωπικού ιατρού . 
 

“UPDATE `users`  

SET `first_name`=’$first_name’ , `last_name`=’$family_name’ ,  

`date_profile_changed`=NOW() , `email`=’$email’ , `verified`=’$access’ 

WHERE `user_id`=$temporary_user_id 

AND `is_created_by_user`={$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} 

AND `username`=’#’ 

AND `pass`=’#’ “; 

 
Επαναλαµβάνουµε το παρακάτω query τόσες φορές όσο χρειάζεται µέχρι ο τυχαίος κλειδάριθµος ιατρού 
που θα δηµιουργηθεί να µην ανήκει ήδη σε άλλον ιατρό , δηλαδή θέλουµε το query να µην επιστρέψει 
αποτέλεσµα . 
 
“SELECT `temp_user_id` FROM `temporary_user` 

WHERE `temporary_key`=’$randomString’ “; 

 
Ενηµέρωση του πίνακα temporary_user µε τα ενηµερωµένα στοιχεία του προσωπικού ιατρού . 
 

“UPDATE `temporary_user` 

SET  `temporary_key`=’$temporary_key’ , `phone`=$phone , 

`speciality`=’$speciality’ ,  

`site_adress`=’$site_adress’ , `country`=’$country’ , 

`region`=’$region’ ,  

`city`=’$city’ , `postal_code`=$postal_code , 

`street_name`=’$street_name’ ,  

`street_number`=$street_number 

WHERE `user_id`=$temporary_user_id “; 

4.6.5. ∆ιαγραφή Ασθενή 

Για να διαγράψουµε κάποιον ασθενή από την βάση δεδοµένων εκτελούνται τα παρακάτω querys  
διαγραφής . 
 
Αρχικά διαγράφουµε όλους τις προσωπικούς Ιατρούς του ασθενή τις τον πίνακα temporary_user . 
 
“DELETE  

FROM `temporary_user` 

WHERE `user_id`=some 

( SELECT `user_id` FROM `users`  

WHERE `is_created_by_user`={$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} ) 

“; 

 
Έπειτα πάλι διαγραφουµε τις προσωπικους ιατρούς που δηµιούργησε ο ασθενής και τις τον πίνακα 
χρηστών Users . 
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“DELETE  

FROM `users`  

WHERE `is_created_by_user`={$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} 

“; 

 
Βρίσκουµε τα ιατρικά πολυµέσα που ανήκουν στον συγκεκριµένο ασθενή τις τον πίνακα medical media 
µε σκοπό να διαγράψουµε τα αρχεία πολυµέσων από την τοποθεσία που αποθηκεύονται στον Web 
Server. 
 
“SELECT `media_type` , `new_filename`  

FROM `medical_media`  

WHERE `pack_id`=some 

(SELECT `pack_id`  

FROM `packet_of_exams` 

WHERE `user_id`={$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} 

)”; 

 
Έπειτα διαγράφουµε τα στοιχεία ιατρικών πολύµέσων που ανήκουν στον συγκεκριµένο ασθενή τις τον 
πίνακα mεdical media .  
 
“DELETE  

FROM `medical_media`  

WHERE `pack_id`=some 

(SELECT `pack_id`  

FROM `packet_of_exams` 

WHERE `user_id`={$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} 

)”; 

 
Στην συνέχεια διαγράφουµε τα αποτελέσµατα αποθηκευµένων ιατρικών εξετάσεων του χρήστη ασθενη 
τις τον πίνακα , packet_of_exams . 
 
“DELETE  

FROM `packet_of_exams`  

WHERE `user_id`={$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} 

“; 

 
Έπειτα διαγράφουµε τον χρήστη ασθενή τις τον πίνακα users . 
 
“DELETE  

FROM  `users`  

WHERE `user_id`={$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} “; 

 
Τελος τις και πρίν διαγράφουµε τον ασθενή και τις τον πίνακα ασθενών patient . 
 
“DELETE FROM  `patient`  

WHERE `user_id`={$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} “; 
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4.6.6. ∆ιαγραφή Ιατρού 

Για να διαγράψουµε κάποιον ιατρό από την βάση δεδοµένων εκτελούνται τα παρακάτω querys  
διαγραφής . 
 
Αρχικά διαγράφουµε τον προσωπικό ιατρό τις τον πίνακα users . 
 
“DELETE  

FROM users  

WHERE user_id ={$_GET[“id”]} 

AND username=’#’ 

AND pass=’#’ 

AND is_created_by_user={$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} 

“; 

 
Έπειτα διαγράφουµε τον προσωπικό ιατρό και τις τον πίνακα προσωπικών ιατρών temporary_user . 
 
“DELETE  

FROM `temporary_user` 

WHERE user_id ={$_GET[“id”]} “; 

 

4.6.7. Αναζήτηση Ασθενή . 

Για να αναζητήσουµε κάποιον ασθενή στην βάση δεδοµένων εκτελούµε το ακόλουθο query . 
 
Αρχικά ξεκινάµε δηµιουργώντας το βασικό σώµα του query αναζήτησης . 
 
“SELECT * 

FROM `users` AS us  INNER JOIN `patient` AS pat USING ( user_id )  

WHERE `us`.`user_id` IS NOT NULL 

“; 

 
Επειτα µε την βοήθεια τις php προσθέτουµε στο βασικό σώµα του query ένα η περισσότερα από τα 
παρακάτω κριτήρια αναζήτησης . 
 
“ AND `first_name` LIKE ‘%{$_POST[‘doctor_first_name’]}%’ “; 

 

“ AND `last_name` LIKE ‘%{$_POST[‘doctor_family_name’]}%’ “; 

 

“ AND `us`.`username` LIKE ‘%{$_POST[‘doctor_username’]}%’ “; 

 

“ AND `pat`.`email` LIKE ‘%{$_POST[‘doctor_email’]}%’ “; 

 

“ AND `us`.`banned`={$_POST[‘access’]} “; 

 
Έπειτα πάλι τις και πρίν µε την βοήθεια τις php προσθέτουµε στο query την µέθοδο ταξινόµησης των 
αποτελεσµάτων . 
 
“ORDER BY `us`.`join_date` ASC “; 
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Αφού δηµιουργήσουµε το query το εκτελούµε και παίρνουµε ως αποτέλεσµα την λίστα µε τις ασθενείς 
για τα κριτήρια αναζήτησης που δώσαµε . 
 

4.6.8. Αναζήτηση Ιατρού 

Για να αναζητήσουµε κάποιον προσωπικό ιατρό στην βάση δεδοµένων εκτελούµε το ακόλουθο query . 
 
Αρχικά ξεκινάµε δηµιουργώντας το βασικό σώµα του query αναζήτησης . 
 
“SELECT * 

FROM `users` AS us  INNER JOIN `temporary_user` AS tem USING ( user_id 

)  

WHERE `us`.`is_created_by_user`={$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]}  

AND `us`.`username`=’#’ 

AND `us`.`pass`=’#’ 

“; 

 
΄Επειτα µε την βοήθεια τις php προσθέτουµε στο βασικό σώµα του query ένα η περισσότερα από τα 
παρακάτω κριτήρια αναζήτησης . 
 
“ AND `first_name` LIKE ‘%{$_POST[‘doctor_first_name’]}%’ “; 

 

“ AND `last_name` LIKE ‘%{$_POST[‘doctor_family_name’]}%’ “; 

 

“ AND `tem`.`speciality` LIKE ‘%{$_POST[‘doctor_speciality’]}%’ “; 

 

“ AND `us`.`verified`={$_POST[‘access’]} “; 

 
Έπειτα πάλι τις και πρίν µε την βοήθεια τις php προσθέτουµε στο query την µέθοδο ταξινόµησης των 
αποτελεσµάτων . 
 
“ORDER BY `us`.`join_date` ASC “; 

 
Αφού δηµιουργήσουµε το query το εκτελούµε και παίρνουµε ως αποτέλεσµα την λίστα µε τις 
προσωπικούς ιατρούς για τα κριτήρια αναζήτησης που δώσαµε . 
 

4.6.9. Αναζήτηση Αποθηκευµένων Ιατρικών εξετάσεων  

Για να αναζητήσουµε κάποια αποθηκευµένη ιατρική εξέταση ασθενούς στην βάση δεδοµένων εκτελούµε 
το ακόλουθο query . 
 
Αρχικά ξεκινάµε δηµιουργώντας το βασικό σώµα του query αναζήτησης . 
 
«SELECT * 

FROM `exam_patterns` AS ep  

INNER JOIN `packet_of_exams` AS poe  

USING ( pattern_id )  

WHERE `poe`.`user_id`={$_SESSION[‘USER’][‘user_id’]} “; 
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Επειτα µε την βοήθεια τις php προσθέτουµε στο βασικό σώµα του query ένα η περισσότερα από τα 
παρακάτω κριτήρια αναζήτησης . 
 
“ AND ( `poe`.`exams_date` BETWEEN ‘{$date_became[1]}’ AND 

‘{$date_became[2]}’ ) “; 

 

“ AND ( `poe`.`date_added` BETWEEN ‘{$date_added[1]}’ AND 

‘{$date_added[2]}’ ) “; 

 

“ AND `ep`.`pattern_category`=’{$row[‘pattern_category’]}’ “; 

 

“ AND `ep`.`pattern_subcategory`=’{$row[‘pattern_subcategory’]} “; 

 

“ AND `ep`.`pattern_id`={$_POST[‘exam_name_list’]} “; 

 

“ AND `ep`.`pattern_name` LIKE ‘%{$_POST[‘exam_name_text’]}%’ “; 

 
Έπειτα πάλι τις και πρίν µε την βοήθεια τις php προσθέτουµε στο query την µέθοδο ταξινόµησης των 
αποτελεσµάτων . 
 
“ORDER BY `poe`.`date_added` ASC “; 

 
Αφού δηµιουργήσουµε το query , το εκτελούµε και παίρνουµε ως αποτέλεσµα την λίστα µε τις 
αποθηκευµένες ιατρικές εξετάσεις του ασθενούς για τα κριτήρια αναζήτησης που δώσαµε . 
 

4.6.10. Εµφάνιση 10 τελευταίων αποθηκευµένων εξετάσεων που 

αποθηκεύτηκαν 

Για να εµφανίσουµε τις 10 τελευταίες ιατρικές εξετάσεις που αποθήκευσε κάποιος ασθενής στην βάση 
δεδοµένων εκτελούµε το παρακάτω query .  
 
Εκτελώντας το παρακάτω query µας επιστρέφεται η λίστα µε τις 10 τελευταίες ιατρικές εξετάσεις που 
αποθήκευσε ο συγκεκριµένος ασθενής  . 
 
"SELECT * 

FROM `exam_patterns` AS ep   

INNER JOIN `packet_of_exams` AS poe  

USING ( pattern_id )  

WHERE `poe`.`user_id`={$_SESSION['USER']['user_id']}  

AND ( `ep`.`sex`={$_SESSION['USER_TYPE']['sex']} OR `ep`.`sex`= 3 ) 

AND `ep`.`pattern_name` IS NOT NULL 

AND `ep`.`pattern_category` IS NOT NULL 

AND `ep`.`pattern_xml` IS NOT NULL 

AND `ep`.`sex` IS NOT NULL  

ORDER BY `poe`.`date_added` DESC  

LIMIT 10"; 
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4.6.11. Αποθήκευση νέας ιατρικής εξέτασης 

Για να αποθηκεύσουµε µια ιατρική εξέταση στον φάκελο ιατρικών εξετάσεων αρχικά φορτώνουµε και 
διαµορφώνουµε κατάλληλα την φόρµα εισαγωγής ιατρικής εξέτασης από το αντίστοιχο σενάριο 
εξέτασης και έπειτα αποθηκεύουµε τα στοιχεία που συµπλήρωσε ο ασθενής στην φόρµα στο αρχείο 
ιατρικών του εξετάσεων . Η διαδικασία της αποθήκευση ιατρικής εξέτασης εκτελείται µε τα ακόλουθα 
querys . 
 
Αρχικά βρίσκουµε το pattern για την συγκεκριµένη ιατρική εξέταση που θέλει να αποθηκεύσει ο ασθενής 
στον πίνακα exam_patterns και µε τα στοιχεία που εξάγουµε δηµιουργούµε την φόρµα προσθήκης 
ιατρικής εξέτασης . 
 
"SELECT * FROM exam_patterns  

WHERE pattern_id=$pattern_id "; 

 
Επειτα αφού συµπληρώσουµε την φόρµα ιατρικής εξέτασης στέλνουµε τις τιµές που αποθηκεύσαµε στα 
πεδία της φόρµας για αποθήκευση στον πίνακα packet_of_exams και τα συσχετίχουµε µε το pattern 
εξέτασης του πίνακα exam_patterns . 
 
"INSERT INTO `packet_of_exams`  

( `pack_title` , `exam_xml` , `exams_date` , `date_added` , 

`doctors_name` , `medical_center` ,  

`observations` , `conclusions` , `pattern_id` , `user_confirmed` , 

`user_id` , `user_uploader` ) 

VALUES ( '$this->pattern_name' , '$this->exam_pack_xml' , 

'$exams_date' , NOW() ,  

'$doctors_name' , '$medical_center' , '$observations' , '$conclusions' 

, $this->pattern_id , 1 , 

$user_id  , $user_uploader ) "; 

 

4.6.12. Επεξεργασία  ιατρικής εξέτασης 

Για να επεξεργαστούµε µια ιατρική εξέταση αρχικά δηµιουργούµε την φόρµα της συσγκεκριµένης 
ιατρικής εξέτασης και φορτώνουµε την φόρµα µε τις παλιές τιµές της ιατρικής εξέτασης . Επειτα την 
επεξεργαζόµατε και στο τέλος στέλνουµε τα νέα στοιχεία για ενηµέρωση της συγκεκριµένης ιατρικής 
εξέτασης . Η διαδικασία της επεξεργασίας αποθηκευµένης ιατρικής εξέτασης γίνεται µε την εκτέλεση 
των ακόλουθων querys . 
 
Αρχικά βρίσκουµε το pattern για την συγκεκριµένη ιατρική εξέταση που θέλει να επεξεργαστεί ο 
ασθενής στον πίνακα exam_patterns και µε τα στοιχεία που εξάγουµε δηµιουργούµε την δοµή της 
φόρµας επεξεργασίας ιατρικής εξέτασης . 
 
"SELECT * FROM exam_patterns  

WHERE pattern_id=$pattern_id "; 

 
Επειτα βρίσκουµε την αποθηκευµένη ιατρική εξέταση που θέλει να επεξεργαστεί ο συγκεκριµένος 
ασθενής και φορτώνουµε στα πεδία της φόρµας που δηµιουργήσαµε προηγουµένως τις τιµές της 
αποθηκευµένης ιατρικής εξέτασης . 
 
"SELECT *  

FROM packet_of_exams  

WHERE pack_id=$packet_id  
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AND user_id=$user_id "; 

 
Τέλος ενηµερώνουµε τον πίνακα packet_of_exams µε τις νέες ενηµερωµένες τιµές της ιατρικής 
εξέτασης. 
 
"UPDATE `packet_of_exams` 

SET `pack_title`='{$this->pattern_name}' ,  

`exam_xml`='{$this->exam_pack_xml}' ,  

`exams_date`='{$exams_date}' , `doctors_name`='{$doctors_name}' , 

`medical_center`='{$medical_center}'  , 

`observations`='{$observations}' , 

`conclusions`='{$conclusions}'  

WHERE `pack_id`={$_POST['exam_id']} "; 

 

4.6.13. ∆ιαγραφή ιατρικής εξέτασης 

Για να διαγράψουµε µια αποθηκευµένη ιατρική εξέταση από τον φάκελο ιατρικών εξετάσεων του 
ασθενούς εκτελούµε τα ακόλουθα querys . 
 
Αρχικά ελένχουµε αν η ιατρική εξέταση έχει αρχεία πολυµέσων και αν έχει επιστρέφουµε τις διαδροµές 
τους από τον πίνακα medical media ώστε να τα διαγράψουµε από τους αντίστοιχους φακέλους του Web 
Server . 
 
“SELECT *  

FROM `medical_media`  

WHERE `pack_id`={$_GET["id"]}”; 

 
Έπειτα διαγράφουµε τα στοιχεία ιατρικών πολυµέσων που ανήκουν στην συγκεκριµένη ιατρική εξέταση 
αν υπάρχουν από τον πίνακα mεdical media .  
 
“DELETE  

FROM `medical_media`  

WHERE `pack_id`={$_GET["id"]}”; 

 
Τέλος διαγράφουµε τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ιατρικής εξέτασης του ασθενή από τον πίνακα 
packet_of_exams . 
 
"DELETE  FROM packet_of_exams  WHERE `pack_id`={$_GET["id"]} "; 

 

4.6.14. Εύρεση διαθέσιµων κατηγοριών εξετάσεων 

Για να βρούµε τις διαθέσιµες κατηγορίες ιατρικών εξετάσεων για τις οποίες µπορούµε να 
αποθηκεύσουµε ιατρική εξέταση εκτελούµε το ακόλουθο query. 
 
Εκτελούµε το ακόλουθο query και µας επιστρέφονται η λίστα διαθέσιµων κατηγοριών εξετάσεων. 
 
"SELECT `pattern_id` , `pattern_category`  

FROM `exam_patterns`  

WHERE ( `sex`=3 OR `sex`={$_SESSION['USER_TYPE']['sex']} ) 
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AND `pattern_subcategory` IS NULL 

AND `pattern_name` IS NULL 

AND `pattern_xml` IS NULL 

AND `verified`=1 

ORDER BY `pattern_category` ASC "; 

 

4.6.15. Εύρεση διαθέσιµων υποκατηγοριών εξετάσεων 

Για να βρούµε τις διαθέσιµες υποκατηγορίες ιατρικών εξετάσεων κάποιας κατηγορίας για τις οποίες 
µπορούµε να αποθηκεύσουµε ιατρική εξέταση εκτελούµε το ακόλουθο query. 
 
Εκτελούµε το ακόλουθο query και µας επιστρέφονται η λίστα διαθέσιµων υποκατηγοριών εξετάσεων της 
επιλεγµένης κατηγορίας . 
 
"SELECT pattern_id , pattern_subcategory  

FROM `exam_patterns`  

WHERE `pattern_category`='{$pattern_category}' 

AND ( `sex`=3 OR `sex`={$_SESSION['USER_TYPE']['sex']}  ) 

AND `pattern_subcategory` IS NOT NULL 

AND `pattern_name` IS NULL 

AND `pattern_xml` IS NULL 

AND `verified`=1 

ORDER BY `pattern_subcategory` ASC ";   

 

4.6.16. Εύρεση χύµα σεναρίων ιατρικών εξετάσεων κάποιας συγκεκριµένης 

κατηγορίας 

Για να βρούµε τα διαθέσιµα σενάρια ιατρικών εξετάσεων κάποιας κατηγορίας οι οποίες δεν ανήκουν σε 
κάποια υποκατηγορία και για τα οποία µπορούµε να αποθηκεύσουµε ιατρικές εξετάσεις εκτελούµε το 
ακόλουθο query. 
 
Εκτελούµε το ακόλουθο query και µας επιστρέφονται η λίστα διαθέσιµων χύµα σεναρίων ιατρικών  
εξετάσεων της επιλεγµένης κατηγορίας . 
 
"SELECT pattern_id , pattern_name  

FROM `exam_patterns`  

WHERE `pattern_category`='{$pattern_category}' 

AND ( `sex`=3 OR `sex`={$_SESSION['USER_TYPE']['sex']}  ) 

AND `pattern_subcategory` IS NULL 

AND `pattern_name` IS NOT NULL 

AND `pattern_xml` IS NOT NULL 

AND `verified`=1 

ORDER BY `pattern_name` ASC ";   
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4.6.17. Εύρεση σεναρίων ιατρικών εξετάσεων κάποιας συγκεκριµένης 

υποκατηγορίας 

Για να βρούµε τα διαθέσιµα σενάρια ιατρικών εξετάσεων κάποιας υποκατηγορίας για τα οποία µπορούµε 
να αποθηκεύσουµε ιατρικές εξετάσεις εκτελούµε το ακόλουθο query. 
 
Εκτελούµε το ακόλουθο query και µας επιστρέφονται η λίστα διαθέσιµων σεναρίων ιατρικών  
εξετάσεων της επιλεγµένης υποκατηγορίας . 
 
"SELECT `pattern_id` , `pattern_name`  

FROM `exam_patterns`  

WHERE `pattern_category`='{$row['pattern_category']}' 

AND `pattern_subcategory`='{$row['pattern_subcategory']}' 

AND ( `sex`=3 OR `sex`={$_SESSION['USER_TYPE']['sex']} ) 

AND `pattern_name` IS NOT NULL 

AND `pattern_xml` IS NOT NULL 

AND `verified`=1 

ORDER BY `pattern_name` ASC ";  

 

4.7. Περίγραφη σηµαντικών περιοχών του κώδικα 

Παρακάτω θα περιγράψουµε µερικά από τα σηµαντικότερα κοµµάτια του κώδικα που χρησιµοποιήθηκε 
στην ιστοσελίδα . Τα κοµµάτια κώδικα που παρουσιάζουµε εδώ είναι µερικά µόνο από τα κοµµάτια του 
κώδικα της εφαρµογής . ∆εν παρουσιάζουµε όλο τον κώδικα γιατί είναι δεκάδες διαφορετικά αρχεία και 
αυτή η εργασία θα µεγάλωνε πάρα πολύ . Για αυτό επιλέξαµε κάποια από τα σηµαντικότερα κοµµάτια 
του κώδικα για να περιγράψουµε . Ο υπόλοιπος κώδικας της εφαρµογής βρίσκεται στα συνοδευτικά 
αρχεία της µεταπτυχιακής διατριβής . 

4.7.1. Το αρχείο configure.php 

O κώδικας του αρχείου configure.php καθορίζει σηµαντικές σταθερές που χρησιµιποποιούνται σχεδόν σε 
όλα τα php_scripts της σελίδας . Τις δηλώνουµε όλες σε ένα php_script και έπειτα το κάνουµε include σε 
άλλα php scripts της εφαρµογής , ωστέ αλλάζοντας µια φορά τις σταθερές στο αρχείο ρυθµίσεων της 
εφαρµογής , να αλλάζουν για όλη την εφαρµογή  . Το αρχείο configure.php βρίσκεται στην διαδροµή 
root/php_scripts/scripts/general/configure.php µέσα στον φάκελο µε τα αρχεία της εφαρµογής µας. 

 

 

Οι σταθερές που ορίζουµε στο αρχείο ρυθµίσεων είναι : 

• Η κατάσταση λειτουργίας της ιστοσελίδας , σε κανονική λειτουργία η σε λειτουργία 
συντήρησης . 

• Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαχειριστή , οπού εκεί θα κατευθύνεται η 
ηλεκτρονική επικοινωνία που αποστέλουν οι χρήστες της ιστοσελίδας . 

• Το username και το password του email ωστέ να µπορεί η ιστοσελίδα να στείλει µήνυµα στον 
εαυτό της  .  

• Το root URL της σελιδας , π.χ. www.iaktrikes-exetaseis.gr/ η π.χ. http://localhost/exetaseis/  . 
Από εδώ µπορούµε να ενεργοποιήσουµε το https , βαζοντας στην αρχή του URL το https . 

• Την ζώνη ώρας που χρησιµοποιούµε για την λειτουργία της ιστοσελίδας . 
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Και ότι άλλο θέλουµε να ορίσουµε µια φορά και να ισχύει σε όλη την εκταση των php scripts της 
σελίδας.  

 

Παρακάτω βλέπουµε τον κώδικα php του αρχείου configure.php . 

 

<?php  

 

###################################################################### 

#        

#       Author :            Chris Kourvetaris 

#       Version:            1.0 

#       Date:               27-03-13 

#       File-Name :         configure.php 

#       File-Type:          php-script   / => Included in other  

#                           script.  

#       Name :              Script παραµετροποίησης και καθορισµού  

#                           όλων των βασικών ρυθµίσεων για την  

#                           ιστιοσελίδα . 

# 

#       Description:        Εδώ ορίζουµε  τις διάφορες σταθερές και 

#    µεταβλητές που θα χρησιµοποιηθού σε όλα τα µέρη της  

#   ιστιοσελίδας , όπως το root του apacche server ,  

#                 το email της σελίδας ,  τα  στοιχεία σύνδεσης µε την  

#   βάση δεδοµένων κ.α . Επίσης καθορίζουµε µια  

#   συνάρτηση διαχείρησης λαθών , για να χειριζόµαστε τα  

#   λάθη της σελίδας µε καλύτερο τρόπο απο την  

#   προεπιλογη της php . 

#                                

###################################################################### 

 

// START OF PHP SCRIPT  

 

 

// *********************************** // 

// ************ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ************ // 

 

// Ορισµός σταθεράς σηµαίας για την κατάσταση λειτοργίας του site : 

define('LIVE', TRUE); 

 

// Ορισµός ηλεκτρόνικης διεύθυνσης επικοινωνίας µε τον διαχειριστή : 

define('EMAIL', 'iatrikes.exetaseis@gmail.com'); 

 

// Ορισµός username ηλεκτρoνικής διεύθυνσης επικοινωνίας µε τον  

// διαχειριστή : 

define('EMAIL_USERNAME', 'iatrikes.exetaseis@gmail.com'); 

 

// Ορισµός κωδικού πρόσβασης ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας µε  

// τον διαχειριστή : 

define('EMAIL_PASSWORD', 'abtlsgdfgrhkdyv830nv73wh'); 

 

// Ορισµός σταθεράς µε το βασικό url του site : 

define ('BASE_URL', 'http://localhost/exetaseis36/'); 

 

// Ρύθµιση της ζώνης ώρας της php : 

date_default_timezone_set ('Europe/Minsk'); 
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// ************ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ************ // 

// ********************************** // 

 

 

// END OF PHP SCRIPT  

 

?> 
 

 

4.7.2. Κώδικας λειτουργίας συνδεδεµένης σελίδας  

Για να εµφανίσουµε κάποια υποσελίδα της σελίδας ενός συνδεδεµένου χρήστη ασθενή  , ιατρού η 
διαχειριστή  ακολουθούµε την παρακάτω µέθοδο στον κώδικα µας . Θα παρουσιάσουµε εδώς πως 
πλοηγούµαστε σε κάποια περιοχή της σελίδας συνδεδεµένου διαχειριστη . Η διαδικασία εµφάνισης της 
ιστοσελίδας είναι παρόµοια για κάθε τύπο χρήστη και κάθε υποσελίδα που πλοηγούµαστε .  

 

Αφου έχουµε συνδεθεί στην ιστοσελίδα δηµιουργείται µια νέα συνεδρία µε τα στοιχεία χρήστη µας στην 
σελίδα ,  και τι τύπος χρήστη είµαστε . 

 

Για να πλοηγηθούµε σε κάποια σελίδα της εφαρµογής ενώ είµαστε συνδεδεµένοι αρχικά 

καλούµε το αρχείο root/loged/index.php που ελένχει αν είµαστε συνδεδεµένοι η όχι και έπειτα 

περιλαµαβάνει στον κώδικα της σελίδας το main php script του κάθε τύπου χρήστη . Βλέπε τον 

παρακάτω κώδικα . 

 

<?php  

 

###################################################################### 

#        

#       Author :            Chris Kourvetaris 

#       Version:            1.0 

#       Date:               27-03-13 

#       File-Name :         index.php 

#       File-Type:          php-script  

#       Name :              Βασικό script διαχείρισης , συνδεδεµένου  

#                           στο σύστηµα χρήστη  . 

#       Description:        ∆ηµιουγεί µια νέα συνεδρία ,  περιλαµβάνει  

#                           το αρχείο βασικών ρυθµίσεων της  

#                           ιστιοσελίδας  ,  τα βασικά php - script ,  

#                           κλάσεις και αρχεία βιβλιοθηκών 

#                           που χρειάζεται για να λειτουργήσει η  

#                           σελίδα συνδεδεµένου χρήστη . Επίσης  

#                           επιλέγει και περιλαµβάνει το αντίστοιχο  

#                           main php αρχείο  για κάθε είδος τύπου χρήστη .  

#                           Επίσης συνδέεται µε την βάση δεδοµένων  

#                           δηµιουργόντας µια νέα σύνδεση βάσης δεδοµένων για  

#                           να µπορούµε να εκτελέσουµε κατα την διάρκεια  

#                           σύνδεσης στην σελίδα mysql  querys και τερµατίζει  

#                           την σύνδεση µε την βάση δεδοµένων στο τέλος του  

#                           script . Επίσης αναλαµβάνει να καταγράψει το  

#                           ιστορικό περιήγησης στην σελίδες συνδεδεµένων  

#                           χρηστών σε µια µεταβλητη Session [browser_history]  

#                           που χρησιµοποιέιται στο εσωτερικό της περιχοής  

#                           συνδεδεµένων χρηστών για αυτόµατες ανακατευθύνσεις  

#                           σε παλιότερες σελίδες . Tέλος σε περίπτωση που  

#                           κάποιος επιχειρήσει να µπείς στην σελίδα του  

#                           διαχειριστή χωρίς να του έχει δοθεί πρόσβαση τον  
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#                           ανακατευθύνει αυτόµτα στην περιχοή της σελίδας µη  

#                           συνδεδεµένων χρηστών . 

#                                

############################################################################## 

 

 

// START OF PHP SCRIPT  

 

 

// Εναρξη µιας νέας συνεδρίας .  

session_start();  

 

 

// Περιήληψη αρχείου ρυθµίσεων της ιστιοσελίδας . 

require('./../php_scripts/scripts/general/configure.php'); 

 

// Περιήλιψη του αρχείου της κλάσσης class.page.inc.php 

require('./../php_classes/class.page.inc.php'); 

 

// Περιήλιψη αρχείου συναρτήσεων για συνδεδεµένους χρήστες στην ιστιοσελίδα . 

require('./../php_functions/logged.php'); 

 

// Περιήλιψη αρχείου συναρτήσης για σύνδεση µε την βάση δεδοµένων . 

require('./../php_functions/connect_db.php'); 

 

// Αποθήκευση του ιστορικού περιήγησης στον πίνακα Session[browser_history] 

if (isset($_SESSION['browser_history'])){ 

                    $index=count($_SESSION['browser_history'])-1; 

                    if($_SESSION['browser_history'][$index]!=(curPageURL())){ 

                                    

$_SESSION['browser_history'][]=curPageURL(); 

                    } 

}else{ 

                    $_SESSION['browser_history'][]=curPageURL(); 

} 

 

 

// Αν έχουµε συνδεθεί πράγµατι στην σελίδα , φόρτωσε την κατάλληλη σελίδα 

ανάλογα µε τον τύπο χρήστη . 

//----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

if(isset($_SESSION['logged']) && $_SESSION['logged']==1){ 

     

    // Σύνδεση µε την βάση δεδοµένων 

    $con=db_connect(); 

     

    // Φόρτωση του κατάλληλου main script που απευθύνεται στον τρέχοντα χρήστη 

που έχει συνδεθεί , ανάλογµα µε τον συνδεδεµένο χρήστη . 

    switch($_SESSION['USER']['TYPE']){ 

         

        case 'patient': 

        //patient 

            

require('./../php_scripts/scripts/logged/patients/main.patients.inc.php'); 

        break; 

             

        case 'doctor': 

        //doctor 

            

require('./../php_scripts/scripts/logged/doctors/main.doctors.inc.php'); 

        break; 

             

        case 'visitor': 
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        //visitor 

            

require('./../php_scripts/scripts/logged/doctors_visitors/main.doctors_visitor

s.inc.php'); 

        break; 

             

        case 'health_center': 

        //health_center 

            

require('./../php_scripts/scripts/logged/health_centers/main.health_centers.in

c.php'); 

        break; 

             

        case 'administrator': 

        //administrator 

            

require('./../php_scripts/scripts/logged/administrator/main.administrator.inc.

php'); 

        break; 

     

    } 

     

    //τερµατισµός της σύνδεσης µε την βάση δεδοµένων . 

    mysqli_close($con); 

 

 

 

     

 // Αν κατά λάθος βρεθήκαµε στην περιοχή συνδεδεµένων χρηστών της σελίδας , 

ανακατεύθυνε µας στην σελίδα µη συσνδεδεµένων χρηστών 

 //---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

}else{  

 

 // Καταστρέφει την συνεδρία αν υπάρχει  

@session_destroy(); 

 

// ∆ηµιουργία αντικειµένου σελίδας µονής στήλης (C)  

$object= new page('C'); 

 

// Προσθήκη redirection meta στην σελίδα για να µας ανακατευθήνει στην αρχική 

σελίδα µη συνδεδεµένων  χρηστών . 

$object->ExtraMeta='<meta http-equiv="refresh" 

content="0;url='.BASE_URL.'index.php" /> '; 

 

// Προσθήκη , µηδενικού περιεχουµένου στην σελίδα . 

$object->MainContent=''; 

 

// Εµφάνιση της σελίδας που θα µας κάνει το redirection . 

$object->DisplayPage(); 

 

}   // End if - else statement  

 

 

// END OF PHP SCRIPT  

 

?> 

 

Έπειτα αφού περιληφθεί ο main κώδικας του αντίστοιχου τύπου χρήστη  , ο αντίστοιχος 

κώδικας main περιλαµβάνει αρχικά την κλάση page και δηµιουργεί ένα στιγµιότυπο της . Αφού 

δηµιουργηθεί στιγµιότυπο της κλάσης ενσωµατώνεται στον κώδικα της main o κώδικας της 
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σελίδας που αναζητάει και θέλει να εµφανίσει ο χρήστης . Ο κώδικας περιλαµβάνεται και στο τέλος 

της main καλείται η µέθοδος του αντικειµένου που εκτυπώνει την σελίδα στην οθόνη του 

υπολογιστή . Βλέπε τον παρακάτω κώδικα . 

 

<?php 

 

###################################################################### 

#        

#       Author :            Chris Kourvetaris 

#       Version:            1.0 

#       Date:               27-03-13 

#       File-Name :         main.administrator.inc.php 

#       File-Type:          php-script   / =>  Included in other script. 

#       Name :              Βασικό script συνδεδεµένου διαχειριστή  . 

#       Description:        ∆ηµιουργεί τον σκελετό της  βασικής σελίδας  

#                           διαχειριστή και φορτώνει τα κατάλληλα script κάθε  

#                           φορά , ανάλογα  µε την περιοχή της σελίδας  

#                           διαχείρισης που βρισκόµαστε κάθε φορά . Επίσης  

#                           φορτώνει τα βασικά µενού της σελίδας και τέλος  

#                           εκτελεί την µέθοδο δηµιουργίας σελίδας html απο το  

#                           αντικείµενο της σελίδας object που διαµορφώσαµε . 

#                                

###################################################################### 

 

// START OF PHP SCRIPT  

 

 

 

// Φόρτωση των ονοµάτων των script που επιτρέπεται να εκτελεστούν στην σελίδα  

// διαχειριστή στις µεταβλητές $administrators_folder και $general_folder ,  

// ωστέ να µπορούµε να συγκρίνουµε τις συµβολοσειρές ,και να καλέσουµε τα  

// κατάλληλα script στην σελίδα διαχειριστή . 

 

$administrators_folder= ' exams_statistics administrators_manage doctor_manage 

doctor_visitor_manage exams_add_new exams_field_add_new 

exams_field_modification exams_view exams_delete exams_history help 

patients_manage site_logs site_manage site_settings site_state user_add_new 

user_history user_profile exams_pattern_manage user_search_info user_settings 

user_statistics user_verification exams_manage exams_add_category_new  

exams_manage_categories exams_last_added'; 

 

$generals_folder='change_password change_role delete_account messages_incoming 

messages_new messages_management messages_notification messages_outgoing 

register_new_role rules search_doctor search_health_center'; 

 

// Φόρτωση του αντίστοιχου script απο τον αντίστοιχο φάκελο , administrator ή  

// general ανάλογα µε το τι λειτουργία επιλέξαµε να εκτελέσουµε .    

if(isset($_GET['category']) && 
strstr($administrators_folder,$_GET['category'])){ 

        

include('./../php_scripts/scripts/logged/administrator/'.$_GET['category'].'.p

hp'); 

}elseif(isset($_GET['category']) && 

strstr($generals_folder,$_GET['category'])){ 

        

include('./../php_scripts/scripts/logged/general/'.$_GET['category'].'.php'); 

}else{  // Αν δώσαµε µη έγκυρη λειτουργία µας κατευθύνει στην αρχική σελίδα 

του διαχειριστή 

        

require('./../php_scripts/scripts/logged/administrator/home_page.php'); 

} 
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// Ορισµός της ιδιότητας του meta description για το αντικείµενο της σελίδας , 

( για χρήση απο µηχανές αναζήτησης ) . 

$object->description='Ιστιότοπος online αποθήκευσης και προβολής ιατρικών 

εξετάσεων !'; 

// Ορισµός της ιδιότητας του ονόµατος του τίτλου της σελίδας που θα 

εµφανίζεται στην κορθφή του παραθύρου του browser . 

$object->title='Σελίδα διαχειριστή .'; 

// Ορισµός του τίτλου που θα εµαφανίζεται στο header της σελίδας . 

$object->pagename='∆ιαχειριστής ! '; 

 

// Προσθήκη , έξτρα κανόνων css στην κορυφή της σελίδας , και συγκεκριµένα εδω 

χρωµατίζουµε το κουµπί αποσύνδεσης πάνω δεξιά για να είναι εµφανές . 

$object->ExtraCssStyles.='.nav1 li a {color:rgb(255,69,0); background-

color:cyan}'; 

// Προσθήκη στο Top Μενού πάνω δεξιά στο header της σελίδας των κουµπίων - > 

link υπο την µορφή array . 

$object->TopMenu=array( 'Αποσύνδεση Χρήστη' => 

'php_scripts/scripts/logged/general/logout.php'); 

// Εµαφάνιση µύνηµατος χαιρετισµού που µας προσδιορίζει το όνοµα του 

συνδεδεµένου χρήστη στην σελίδα .  

$object->TopPageMessage='<div style="color:blue;font-size:10pt;font-

weight:bold">&nbsp; &nbsp; Καλωσήρθατε , '.$_SESSION['USER']['first_name'].' 

'.$_SESSION['USER']['last_name'].' !</div>'; 

 

// Προσθήκη του array που προσδιορίζει το main menou της σελίδας σε κάθε 

κατηγορία . 

$object->MainMenu=array(array(array('style' => 'color:brown' , 'url' => 

'logged/index.php?category=user_profile' , 'target' => '' , 'title' => 'Προφίλ 

Χρήστη' ), 

                                array('style' => 'color:orange' , 'url' => 

'logged/index.php?category=user_profile' , 'target' => '' , 'title' => 'Προφίλ 

Χρήστη' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=user_statistics' , 'target' => '' , 'title' => 

'Στατιστικά Χρήστη' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=user_settings' , 'target' => '' , 'title' => 

'Ρυθµίσεις Λογαριασµού' ), 

                                array('style' => 'color:red;background-

color:yellow' , 'url' => 'php_scripts/scripts/logged/general/logout.php' , 

'target' => '' , 'title' => 'Αποσύνδεση' ) 

                                ), 

                        array(array('style' => 'color:brown' , 'url' => 

'logged/index.php?category=exams_manage' , 'target' => '' , 'title' => 

'Εξετάσεις' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=exams_manage' , 'target' => '' , 'title' => 

'∆ιαχείρηση εξετάσεων' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=exams_manage_categories&type=view' , 'target' => '' 

, 'title' => 'Εµφάνιση και    Επεξεργασία Κατηγοριών , Υποκατηγοριών , 

Σεναρίων' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=exams_add_category_new&type=categ' , 'target' => '' 

, 'title' => 'Προσθήκη νέας κατηγορίας' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=exams_add_category_new&type=subcateg' , 'target' => 

'' , 'title' => 'Προσθήκη νέας υποκατηγορίας' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=exams_pattern_manage&sect=addnew' , 'target' => '' 

, 'title' => 'Προσθήκη νέου σεναρίου εξετάσεων' ), 
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                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=exams_last_added' , 'target' => '' , 'title' => 

'Τελευταίες προσθήκες εξετάσεων' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=exams_statistics' , 'target' => '' , 'title' => 

'Στατιστικά εξετάσεων' ) 

                                ), 

                        array(array('style' => 'color:brown' , 'url' => '' , 

'target' => '' , 'title' => 'Οι χρήστες µου' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => '' , 'target' 

=> '' , 'title' => '∆ιαχείρηση Ασθενών' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => '' , 'target' 

=> '' , 'title' => '∆ιαχείρηση Ιατρών' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => '' , 'target' 

=> '' , 'title' => '∆ιαχείρηση Επισκεπτών' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => '' , 'target' 

=> '' , 'title' => '∆ιαχείρηση ∆ιαγνωστικών Κέντρων' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => '' , 'target' 

=> '' , 'title' => '∆ιαχείρηση ∆ιαχειριστών' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => '' , 'target' 

=> '' , 'title' => 'Προσθήκη Χρήστη' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => '' , 'target' 

=> '' , 'title' => 'Εύρεση Στοιχείων Χρήστη' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => '' , 'target' 

=> '' , 'title' => 'Επαλήθευση Ιατρών / ∆ιαγνωστικών Κέντρων' ), 

                                ), 

                        array(array('style' => 'color:brown' , 'url' => 

'logged/index.php?category=messages_management' , 'target' => '' , 'title' => 

'Τα µυνήµατα µου' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=messages_management' , 'target' => '' , 'title' => 

'∆ιαχείρηση Μυνηµάτων' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=messages_new' , 'target' => '' , 'title' => 

'∆ηµιουργία Μυνήµατος' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=messages_incoming' , 'target' => '' , 'title' => 

'Εισερχόµενα' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=messages_outgoing' , 'target' => '' , 'title' => 

'Εξερχόµενα' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=messages_notification' , 'target' => '' , 'title' 

=> 'Ειδοποιήσεις' ) 

                                ), 

                        array(array('style' => 'color:brown' , 'url' => 

'logged/index.php?category=site_manage' , 'target' => '' , 'title' => 

'∆ιαχείριση Site' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=site_manage' , 'target' => '' , 'title' => 

'∆ιαχείριση Site' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=site_settings' , 'target' => '' , 'title' => 

'Ρυθµίσεις Site' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=site_logs' , 'target' => '' , 'title' => 'Ιστορικό 

Συµβάντων' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=site_state' , 'target' => '' , 'title' => 

'Κατάσταση Site' ) 

                                ),       
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                        array(array('style' => 'color:brown' , 'url' => 

'logged/index.php?category=help' , 'target' => '' , 'title' => 'Βοήθεια 

Χρήστη' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=help#contents' , 'target' => '' , 'title' => 

'Περιεχόµενα Βοήθειας' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=help#userprofile' , 'target' => '' , 'title' => 

'Προφίλ χρήστη' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=help#exams' , 'target' => '' , 'title' => 'Οι 

εξετάσεις µου' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=help#users' , 'target' => '' , 'title' => 'Οι 

χρήστες µου' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=help#messages' , 'target' => '' , 'title' => 'Τα 

µυνήµατα µου' ), 

                                array('style' => '' , 'url' => 

'logged/index.php?category=help#siteadministration' , 'target' => '' , 'title' 

=> '∆ιαχείριση Site' ) 

                                ), 

                        array(array('style' => 'color:brown' , 'url' => 

'logged/index.php?category=rules' , 'target' => '' , 'title' => 'Κανόνες 

Χρήσης' ) 

 

                                )        

                                 

                        ); 

 

// Εκτέλεση της µεθόδου DisplayPage πάνω στο αντικείµενο object για να 

δηµιουργηθεί η σελίδα . 

$object->DisplayPage(); 

 

// END OF PHP SCRIPT  

 

?> 

 

Ο κώδικας µιας τυπικής σελίδας που θέλει να εµφανίσει ο χρήστης φαίνεται παρακάτω . 

Για παράδειγµα εδώ εµφανίζουµε τον κώδικα της σελίδας ,  εµφάνισης κατηγοριών - 

υποκατηγοριών - εξετάσεων του διαχειριστή . 
 

<?php  

 

 

// Σελίδα εµφάνισης  κατηγορίων - υποκατηγοριών εξετάσεων  εξετάσεων και 

επεξεργασίας τους . 

 

$object= new page('NC'); 

 

$object->Breadcrumbs=array('Κεντρική Σελίδα ' => 'logged/index.php' , 

'∆ιαχείρηση Εξετάσεων ' => 'logged/index.php?category=exams_manage' ,  

'Τελευταίες Κατηγορίες και Εξετάσεις ' => 

'logged/index.php?category=exams_manage_categories&type=view' ); 

 

$object->ExtraCssStyles.=''; 

 

$object->MainContent='<!-- Pagetitle --> 

      <h1 class="pagetitle"></h1> 

      <!-- Content unit - One column --> 

      <h1 class="block">Τελευταίες - Κατηγορίες - Υποκατηγορίες και 

Εξετάσεις</h1> 
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      <br /> 

      <div class="column1-unit"> 

        <p>Στούς 3 παρακάτω πίνακες βλέπουµε τις τελευταίες 10 κατηγορίες 

εξετάσεων που προστέθηκαν , τις τελευταίες 10 υποκατηγορίες εξετάσεων που 

προστέθηκαν καθώς και τα 10 τελευταία 

        σενάρια εξετάσεων που προστέθηκαν . 

        </p>         

 

      </div> 

      <div class="column1-unit"> 

       

       

       

       

       

       

      </div> 

       

    '; 

 

 

//Τελευταίες Κατηγορίες εξετάσεων που πρσοστέθηκαν  

 

$query="SELECT `pattern_category` , `sex`  

FROM `exam_patterns`  

WHERE `pattern_subcategory` IS NULL 

AND `pattern_name` IS NULL  

AND `pattern_xml` IS NULL 

ORDER BY `pattern_id` DESC 

LIMIT 10"; 

 

$result=mysqli_query ($con, $query) or trigger_error("Query: $query\n<br 

/>MySQL Error: " . mysqli_error($con)); 

 

  $object->MainContent.='  

        <h1 style="text-align:center;text-decoration:underline;font-

weight:bold">Τελευταίες κατηγορίες εξετάσεων που προστέθηκαν</h1> 

         

        <table> 

          <tbody><tr> 

            <th class="top" scope="col" style="width:36px">Α/Α</th> 

            <th class="top" scope="col">Όνοµα κατηγορίας</th> 

            <th class="top" scope="col" style="width:75px">Φύλλο</th> 

          </tr>'; 

         

    $i=1; 

    while($row = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)){ 

 

     $object->MainContent.='<tr> 

            <th scope="row">'.$i.'</th> 

            <td>'.$row["pattern_category"].'</td> 

            <td>'; 

            if($row["sex"]==1){$object->MainContent.='Άνδρες';} 

            elseif($row["sex"]==2){$object->MainContent.='Γυναίκες';} 

            elseif($row["sex"]==3){$object->MainContent.='Άνδρες Γυναίκες';} 

             

     $object->MainContent.='</td> 

          </tr>';    

 

    $i++; 

 

    }    

           



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 270 - 

    $object->MainContent.='        

        </tbody></table>'; 

 

     $result->free(); 

 

         

         

//Τελευταίες Υποκατηγορίες εξετάσεων που προστέθηκαν . 

 

 

$query="SELECT `pattern_category` , `pattern_subcategory` , `sex`  

FROM `exam_patterns`  

WHERE `pattern_name` IS NULL 

AND `pattern_subcategory` IS NOT NULL 

AND `pattern_xml` IS NULL 

ORDER BY `pattern_id` DESC 

LIMIT 10"; 

 

$result=mysqli_query ($con, $query) or trigger_error("Query: $query\n<br 

/>MySQL Error: " . mysqli_error($con)); 

 

  $object->MainContent.='  

        <h1 style="text-align:center;text-decoration:underline;font-

weight:bold">Τελευταίες υποκατηγορίες εξετάσεων που προστέθηκαν</h1> 

        <table> 

          <tbody><tr> 

            <th class="top" scope="col" style="width:36px">Α/Α</th> 

            <th class="top" scope="col">Υποκατηγορία</th> 

            <th class="top" scope="col">Κατηγορία</th> 

            <th class="top" scope="col" style="width:75px">Φύλλο</th> 

          </tr>'; 

           

          $i=1; 

    while($row = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)){ 

 

     $object->MainContent.='<tr> 

            <th scope="row">'.$i.'</th> 

            <td>'.$row["pattern_subcategory"].'</td> 

            <td>'.$row["pattern_category"].'</td> 

            <td>'; 

            if($row["sex"]==1){$object->MainContent.='Άνδρες';} 

            elseif($row["sex"]==2){$object->MainContent.='Γυναίκες';} 

            elseif($row["sex"]==3){$object->MainContent.='Άνδρες Γυναίκες';} 

             

     $object->MainContent.='</td> 

          </tr>';    

 

    $i++; 

 

    }    

           

    $object->MainContent.='        

        </tbody></table>'; 

 

     $result->free(); 

 

//Τελευταία σενάρια εξετάσεων που προστέθηκαν . 

 

 

$query="SELECT `pattern_name` ,`pattern_category` , `pattern_subcategory` , 

`sex`  

FROM `exam_patterns`  

WHERE `pattern_name` IS NOT NULL  
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AND `pattern_xml` IS NOT NULL 

AND `sex` IS NOT NULL 

ORDER BY `pattern_id` DESC 

LIMIT 10"; 

 

$result=mysqli_query ($con, $query) or trigger_error("Query: $query\n<br 

/>MySQL Error: " . mysqli_error($con)); 

 

  $object->MainContent.='  

        <h1 style="text-align:center;text-decoration:underline;font-

weight:bold">Τελευταία σενάρια εξετάσεων που προστέθηκαν </h1> 

        <table> 

          <tbody><tr> 

            <th class="top" scope="col" style="width:36px">Α/Α</th> 

            <th class="top" scope="col">Εξέταση</th> 

            <th class="top" scope="col">Kατηγορία</th> 

            <th class="top" scope="col">Υποκατηγορία</th> 

            <th class="top" scope="col" style="width:75px">Φύλλο</th> 

          </tr>'; 

           

          $i=1; 

    while($row = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)){ 

 

     $object->MainContent.='<tr> 

            <th scope="row">'.$i.'</th> 

            <td>'.$row["pattern_name"].'</td> 

            <td>'.$row["pattern_category"].'</td> 

            <td>'.$row["pattern_subcategory"].'</td> 

            <td>'; 

            if($row["sex"]==1){$object->MainContent.='Άνδρες';} 

            elseif($row["sex"]==2){$object->MainContent.='Γυναίκες';} 

            elseif($row["sex"]==3){$object->MainContent.='Άνδρες Γυναίκες';} 

             

     $object->MainContent.='</td> 

          </tr>';    

 

    $i++; 

 

    }    

           

    $object->MainContent.='        

        </tbody></table>'; 

 

     $result->free(); 

 

      

 

 

 

 

// Προσθήκη πλαϊνού αριστερού µενού στην σελίδα µε επιλογές σχετικές µε τις 

λειτουργίες των εξετάσεων απο την πλευρά του διαχειριστή .                        

include('./../php_scripts/scripts/logged/administrator/menu_nav_exams.php'); 

 

// END OF PHP SCRIPT 

 

?> 

 

 

Τέλος υπάρχει και η περίπτωση η σελίδα που θέλουµε να εµφανίσουµε να έχει και πλαϊνό 

µενού . Για να µην το επαναλαµβάνουµε συνέχεια στον κώδικα το γράφουµε σε ένα php script 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 272 - 

αρχείο και το κάνουµε include στην σελίδα που θέλουµε να εµφανίσουµε . Ένα τέτοιο αρχείο µενού 

είναι το παρακάτω . 

 

 

<?php  

 

#######################################################################        

#       Author :            Chris Kourvetaris 

#       Version:            1.0 

#       Date:               27-03-13 

#       File-Name :         menu_exams.php 

#       File-Type:          php-script   / => included php script 

#       Name :              Script προσθήκης µενού γα την κατηγορία  

#                           διαχείρισης εξετάσεων  . 

#                                

###################################################################### 

 

 

// START OF PHP SCRIPT  

 

 

  $object->NavigationContent='  <!-- B.1 MAIN NAVIGATION -->       

  <!-- Navigation Level 3 --> 

  <div class="round-border-topright"></div> 

  <h1 class="first"><a 

href="'.BASE_URL.'logged/index.php?category=exams_manage">∆ιαχείρηση 

Εξετάσεων</a></h1> 

  <!-- Navigation with grid style --> 

  <dl class="nav3-bullet"> 

    <dt> <a 

href="'.BASE_URL.'logged/index.php?category=exams_manage_categories&type=view"

>Εµφάνιση Επεξεργασία Εξετάσεων</a></dt> 

    <dt> <a 

href="'.BASE_URL.'logged/index.php?category=exams_add_category_new&type=main">

Κατηγορίες Εξετάσεων</a></dt> 

    <dd> <a style="font-size:8pt" 

href="'.BASE_URL.'logged/index.php?category=exams_add_category_new&type=categ"

>Προσθήκη Κατηγορίας</a></dd> 

    <dd> <a style="font-size:8pt" 

href="'.BASE_URL.'logged/index.php?category=exams_add_category_new&type=subcat

eg">Προσθήκη Υποκατηγορίας</a></dd> 

    <dd> <a style="font-size:8pt" 

href="'.BASE_URL.'logged/index.php?category=exams_add_category_new&type=edit">

Επεξεργασία Κατηγοριών</a></dd> 

    <dt> <a 

href="'.BASE_URL.'logged/index.php?category=exams_pattern_manage&sect=main">Σε

νάρια Εξετάσεων</a></dt> 

    <dd> <a style="font-size:8pt" 

href="'.BASE_URL.'logged/index.php?category=exams_pattern_manage&sect=addnew">

Προσθήκη Σεναρίου</a></dd> 

    <dd> <a style="font-size:8pt" 

href="'.BASE_URL.'logged/index.php?category=exams_pattern_manage&sect=edit">Επ

εξεργασία Σεναρίου</a></dd> 

    <dt> <a 

href="'.BASE_URL.'logged/index.php?category=exams_last_added">Τελευταίες 

Προσθήκες</a></dt> 

    <dt> <a 

href="'.BASE_URL.'logged/index.php?category=exams_statistics">Στατιστικά 

Εξετάσεων</a></dt> 

  </dl>                  

  ';     
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// END OF PHP SCRIPT  

       

?> 

 

 

4.7.3. Περιγραφή λειτουργίας της κλάσης page 

Η κλάση page έχει σκοπό να µας απλοποιήσει την διαδικασία δηµιουργίας της τελικής XHTML σελίδας 
που εµφανίζεται στον τελικό χρήστη . Μας λύνει τα χέρια από την άποψη ότι πλέον δεν χρειάζεται να 
ακολουθούµε γραµµική δοµή προγραµµατισµού αλλά φορτώνουµε το περιεχόµενο της σελίδας σε 
ιδιότητες και έπειτα το εµφανίζουµε όλο µαζί στο τέλος . 

 

 Ακόµη µας βοηθάει να µην επαναλαµβάνουµε συνέχεια τον ίδιο κώδικα σε όλες τις σελίδες της 
εφαρµογής και να έχουµε έναν τρόπο αλλάζοντας ένα µόνο αρχείο να αλλάξει όλη η µορφή της 
ιστοσελίδας . 

 

Ο κώδικάς της κλάσης page φαίνεται παρακάτω και αποτελείται από ένα σύνολο ιδιοτήτων και 
µεθόδων . Κάποιες από τις οποίες είναι public και µπορούµε να τις χειριστούµε . 

 

<?php 

 

##############################################################################

# 

#       Author :            Chris Kourvetaris 

#       Version:            2.0 

#       Date:               07-06-13 

#       File-Name :         class.page.inc.php 

#       File-Type:          php-class   / =>  Included in other script. 

#       Name :              Κλάσση php που ασχολείται µε την δηµιουργία του  

#                           σκελετού της σελίδας html συνδεδεµένου χρήστη . 

#       Description:        ∆ηµιουργεί το αντικείµενο της σελίδας συνδεδεµένου  

#                           χρήστη , εφαρµόζει µεθόδους πάνω στο αντικείµενο  

#                           της σελίδας που διαµορφώνουν το περιεχόµενο της  

#                           σελίδας και επηρεάζει ιδιότητες του αντικειµένου  

#                           της σελίδας που καθορίζουν το περιεχόµενο της  

#                           σελίδας , δηµιουργεί την τελική σελίδα  

#                           συνδεδεµένου χρηστη , είτε ασθενή , είτε  

#                           διαχειριστή , είτε γιατρού .   

# 

############################################################################## 

 

// START OF PHP SCRIPT  

 

class page{ 

 

     

     

    //------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- // 

    //-----------------------------------------------  Ιδιότητες  της κλάσης 

Page  ---------------------------------------------- // 

 

     

    //#########################-------------------- Ιδιότητες σχετιζόµενες µε 

ολη την σελίδα --------------->>>>>>>> 

    protected $constants; 
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    public $title='Ατοµικός Φάκελος Ιατρικών εξετάσεων';        // τιτλος της 

σελίδας . 

    public $pagename='Ατοµικός Φάκελος Ιατρικών εξετάσεων ';    // ονοµα της 

σελιδας . 

    public $keywords='Φάκελος εξετάσεων , εξετάσεις , ιατρικές εξετάσεις , 

ιατροί , ασθενείς , διαγνωστικά κέντρα , µεταπτυχιακή εργασία '; 

    public $description=' fdfdffdfdf '; 

    public $ExtraMeta='';            // Εδώ προσθέτουµε Extra Meta tags  αν 

αυτά χρειάζονται , αλλιώς η τιµή είναι false . 

    protected $PageFormat='C';          // Καθορίζει τον τύπο της σελίδας µε 1 

2 η 3 frame . C NC CN NCS SCN 

     

    //#########################-------------------- Ιδιότητες σχετιζόµενες µε 

το head της σελίδας ---------->>>>>>>> 

    public $ExtraCssStyles=False;       // Εδω γράφουµε τα έξτρα css style αν 

υπάρχουν που µπαίνουν στην κεντρική σελίδα της σελίδας . 

     

    //#########################-------------------- Ιδιότητες σχετιζόµενες µε 

το header της σελίδας -------->>>>>>>> 

    public $TopMenu=False;              // Καθορίζει το πάνω µενου της σελίδας 

, µονοδιάστατος  πίνακας τύπου ονοµα -> διευθυνση . 

    public $LanguagesMenu=False;        // Καθορίζει το µενού γλωσσών τις 

φωτογραφίες πού έχουν και το κείµενο 2 σδιαστατος πίνακασ me κλειδια url , 

image και name . 

    public $MainMenu=False;             // Καθορίζει το main menu  απο ενα 2 

σδιάστατο πίνακα µε τιµές 

    public $TopPageMessage=False;       // Καθορίζει το µύνηµα συνδεδεµένου 

χρήστη στο πάνω µέρος της σελίδας . 

    public $Breadcrumbs=False;          // Kαθορίζει τον µονοδίαστατο πίνακα 

που δείχνει τον σελιδοδίκτη  της σελίδας , της µορφής name => url 

    public $HeaderSearchForm=False;     // Καθορίζει την µεταβλητή action της 

φόρµας Search µε µέθοδο post για τον header / action το ενα κλειδί και title 

to allo. 

     

    //#########################-------------------- Ιδιότητες σχετιζόµενες µε 

το content της σελίδας ------->>>>>>>> 

    public $NavigationContent='';       // Περιέχει το περιεχόµενο του 

τµήµατος Navigation  της σελίδας . 

    public $MainContent='';             // Περιέχει το περιεχόµενο του 

τµήµατος Main  της σελίδας . 

    public $SubContent='';              // Περιέχει το περιεχόµενο του 

τµήµατος SubContent  της σελίδας . 

     

     

     

    //------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- // 

    //--------------------------------    Μέθοδοι   CONSTRUCTOR - DESTRUCTOR 

της κλάσης    -------------------------------------- //     

     

     

    // Μέθοδος - Constructor της κλάσης , εκτελείτε κατα την δηµιουργία της 

κλάσης  . --+ 

    function __construct($PageFormat='C'){ 

     

    $this->constants=get_defined_constants();       // Μετατρέπει όλες τις 

σταθερές σε πίνακα µε µεταβλητές τύπου $constants['CONSTANT']  

     

    // Ανάλογα µε το τι τύπος σελίδα είναι αρχικοποιεί την σελίδα , σβήνοντας 

και ορίζοντας κατάλληλες µεταβλητές.  

        switch($PageFormat){ 

            case 'C': 

                $this->PageFormat='C'; 
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                unset($this->NavigationContent); 

                unset($this->SubContent); 

            break; 

         

            case 'NC': 

                $this->PageFormat='NC'; 

                unset($this->SubContent); 

            break; 

             

            case 'CN': 

                $this->PageFormat='CN'; 

                unset($this->SubContent); 

            break; 

             

            case 'NCS': 

                $this->PageFormat='NCS'; 

            break; 

         

            case 'SCN': 

                $this->PageFormat='SCN'; 

            break; 

             

            default : 

                $this->PageFormat='C'; 

                unset($this->NavigationContent); 

                unset($this->SubContent); 

                 

        } 

     

     

     

     

 

    } 

     

     

     

    // Μέθοδος - Destructor της κλάσης , εκτελείτε κατα την καταστροφή της 

κλάσης  .  

     

 

     

     

    // Μέθοδος προσδιορισµού αν µία ιδίοτητα υπάρχει  

     

    public function __isset($property){ 

    return isset($this->$property); 

    }  

     

     

    //------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- // 

    //--------------------------------    Μέθοδοι   που σχετίζονται µε το Head 

της σελίδας -------------------------------------- // 

 

 

    // Μέθοδος - Αλλάζει τον τίτλο της σελίδας . --+ 

    protected function DisplayTitle(){ 

        echo "\n\t".'<title>Ατοµικός Φάκελος Ιατρικών Εξετάσεων - '.$this-

>title.'</title>'; 

    } 

     

    // Μέθοδος - Αλλάζει τον τίτλο της σελίδας . --+ 
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    protected function DisplayKeywords(){ 

        echo "\n\t<meta name=\"keywords\" content=\"".htmlentities($this-

>keywords)."\" />"; 

    } 

     

    // Μέθοδος - Αλλάζει την περιγραφή της σελίδας . --+ 

    protected function DisplayDescription(){ 

        echo "\n\t".'<meta name="description" content="'.htmlentities($this-

>description).'" />'; 

    } 

     

     

    // Μέθοδος - Τύπωνει extra ετικέτες meta για παράδειγµα µια ετικέτα 

redirect . 

    protected function DisplayExtraMeta(){ 

        if($this->ExtraMeta){ 

         

            echo $this->ExtraMeta; 

         

        } 

    } 

     

    //------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- // 

    //--------------------------------    Μέθοδοι   που σχετίζονται µε το 

Header της σελίδας ------------------------------------ // 

     

    // Μέθοδος - Τυπώνει τα css style της σελίδας . --+  leipei to apolyto 

pathh  

    protected function DisplayCssStyles(){ 

         

            switch($this->PageFormat){ 

                case 'C': 

                        echo"\n\t".'<link rel="stylesheet" type="text/css" 

media="screen,projection,print" 

href="'.BASE_URL.'logged/css/layout1_setup.css" />'; 

                        echo"\n\t".'<link rel="stylesheet" type="text/css" 

media="screen,projection,print" href="'.BASE_URL.'logged/css/layout1_text.css" 

/>';               

                break; 

                 

                case 'NC': 

                        echo"\n\t".'<link rel="stylesheet" type="text/css" 

media="screen,projection,print" 

href="'.BASE_URL.'logged/css/layout2_setup.css" />'; 

                        echo"\n\t".'<link rel="stylesheet" type="text/css" 

media="screen,projection,print" href="'.BASE_URL.'logged/css/layout2_text.css" 

/>';               

                break; 

                 

                case 'CN': 

                        echo"\n\t".'<link rel="stylesheet" type="text/css" 

media="screen,projection,print" 

href="'.BASE_URL.'logged/css/layout3_setup.css" />'; 

                        echo"\n\t".'<link rel="stylesheet" type="text/css" 

media="screen,projection,print" href="'.BASE_URL.'logged/css/layout3_text.css" 

/>';               

                break; 

                 

                case 'NCS': 

                        echo"\n\t".'<link rel="stylesheet" type="text/css" 

media="screen,projection,print" 

href="'.BASE_URL.'logged/css/layout4_setup.css" />'; 
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                        echo"\n\t".'<link rel="stylesheet" type="text/css" 

media="screen,projection,print" href="'.BASE_URL.'logged/css/layout4_text.css" 

/>';               

                break; 

                 

                case 'SCN': 

                        echo"\n\t".'<link rel="stylesheet" type="text/css" 

media="screen,projection,print" 

href="'.BASE_URL.'logged/css/layout5_setup.css" />'; 

                        echo"\n\t".'<link rel="stylesheet" type="text/css" 

media="screen,projection,print" href="'.BASE_URL.'logged/css/layout5_text.css" 

/>'; 

                break;               

            } 

             

            if($this->ExtraCssStyles){ 

             

                echo "\n\t".'<style type="text/css">'."\n\t"; 

                echo $this->ExtraCssStyles; 

                echo "\n\t".'</style>'; 

             

            } 

             

    } 

     

    // Μέθοδος - Τυπώνει το µενου αλλαγής γλώσσας στο πάνω µέρος της σελίδας . 

--+ 

    protected function DisplayLanguagesMenu(){ 

             

            if ($this->LanguagesMenu ){ 

                    foreach($this->LanguagesMenu as $value ){ 

                     

                            echo '<li><a 

href="'.BASE_URL.$value["url"].'"><img src="'.BASE_URL.$value["image"].'" 

alt="'.$value["name"].'" /></a></li>'; 

                             

                    } 

            } 

    } 

     

    // Μέθοδος - Τυπώνει το πάνω µενού της σελίδας . --+ 

    protected function DisplayTopMenu(){ 

     

            if ($this->TopMenu){ 

                foreach( $this->TopMenu as $name => $url ){ 

                    echo '<li><a href="'.BASE_URL.$url.'">'.$name.'</a></li>'; 

                } 

            } 

     

    } 

     

    // Μέθοδος - Τυπώνει το κυρίως µενού της σελίδας . --+ 

    protected function DisplayMainMenu(){ 

     

            if ( $this->MainMenu){ 

                    foreach( $this->MainMenu as $category ){ 

                     

                    $i=0; 

                    $last=sizeof($category); 

                     

                            foreach( $category as $subcategory ){ 
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                            //$url=(!empty($url) && 

eregi('^(http)(s)?(://).+', $url )) ? $url : BASE_URL.$url ; 

 

                                     

                                    foreach( $subcategory as $key => $value ){ 

                                            switch($key){ 

                                                case 'style' : 

                                                    $style=(isset($value)) ? 

$value : '' ; 

                                                    $style=trim($style); 

                                                break; 

                                                 

                                                case 'url' : 

                                                    $url=(isset($value)) ? 

$value : '' ; 

                                                    $url=trim($url); 

                                                    $url=(!empty($url) && ( 

stristr($url , 'http://') || stristr($url , 'https://') )) ? $url : 

BASE_URL.$url ;  

                                                break; 

                                                     

                                                case 'target' : 

                                                    $target=(isset($value)) ? 

$value : '' ; 

                                                    $target=trim($target); 

                                                break; 

                                                 

                                                case 'title' :   

                                                    $title=(isset($value)) ? 

$value : '' ; 

                                                break; 

                                                 

                                                default : 

                                            }    

                                    } 

                                     

                                    $i++; 

                                    if( $last==1 ){ 

                                            echo '<!-- Navigation item --> 

                                                  <ul> 

                                                    <li><a style="'.$style.'" 

href="'.$url.'" target="'.$target.'">'.$title.'</a></li> 

                                                  </ul>'; 

                                    }elseif($last>1 && $i==1 ){ 

                                            echo '<!-- Navigation item --> 

                                                  <ul> 

                                                    <li><a style="'.$style.'" 

href="'.$url.'" target="'.$target.'">'.$title.' 

                                                        <!--[if IE 7]><!--> 

                                                        </a> 

                                                        <!--<![endif]--> 

                                                        <!--[if lte IE 

6]><table><tr><td><![endif]--> 

                                                        <ul>'; 

                                     

                                    }elseif( $last==$i && $last<>1 ){ 

                                            echo '<li><a style="'.$style.'" 

href="'.$url.'" target="'.$target.'">'.$title.'</a></li> 

                                              </ul> 

                                              <!--[if lte IE 

6]></td></tr></table></a><![endif]--> 

                                            </li> 

                                          </ul>';              
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                                    }else{ 

                                            echo '<li><a style="'.$style.'" 

href="'.$url.'" target="'.$target.'">'.$title.'</a></li>'; 

                                    } 

                                     

                            } 

                     

                    } 

             

             

             

            } 

     

    } 

     

     

    // Μέθοδος - Τυπώνει τον σελιδοδείκτη της σελίδας . --+ 

    protected function DisplayTopPageMessage(){ 

        if( $this->TopPageMessage ){ 

                echo $this->TopPageMessage.'<br /><br />'; 

        } 

    } 

     

     

    // Μέθοδος - Τυπώνει τον σελιδοδείκτη της σελίδας . --+ 

    protected function DisplayBreadcrumbs(){ 

     

        if( $this->Breadcrumbs ){ 

                foreach( $this->Breadcrumbs as $name => $url ){ 

                        echo '<li><a 

href="'.BASE_URL.$url.'">'.$name.'</a></li>'; 

                } 

        } 

 

    } 

     

    // Μέθοδος - Τυπώνει την φόρµα αναζήτησης στο header της σελίδας πάνω 

δεξιά . --+ 

    protected function DisplaySearchForm(){ 

             

            if($this->HeaderSearchForm){ 

             

                echo '   <!-- Search form --> 

                        <div class="searchform"> 

                            <form action="'.$this-

>HeaderSearchForm["action"].'" method="post"> 

                            <fieldset> 

                            <legend>'.$this-

>HeaderSearchForm["title"].'</legend> 

                            <input name="field" class="field"  value="" /> 

                            <input type="submit" name="submitted" 

class="button" value="Go!" /> 

                            </fieldset> 

                            </form> 

                        </div> 

                    '; 

             } 

    } 

     

    // Μέθοδος - Αλλάζει το τµήµα του Header της σελίδας .  --+ 

    protected function DisplayHeader(){ 

    ?> 
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<!-- A. header --> 
    <div class="header"> 

        <!-- A.1 header-MIDDLE --> 
        <div class="header-middle"> 

            <!-- Sitelogo and sitename -->         
            <a class="sitelogo" href=""></a> 

            <div class="sitename"> 

               <h1><a href=""><?php echo $this->pagename; ?></a></h1> 

               <h2>Ατοµικός φάκελος ιατρικών εξετάσεων ....</h2> 

            </div> 

            <!-- Navigation Level 0 -->        
            <div class="nav0"> 

               <ul> 

    <?php 

                $this->DisplayLanguagesMenu(); 

    ?> 
             

               </ul> 

            </div> 

            <!-- Navigation Level 1 --> 
            <div class="nav1"> 

               <ul> 

    <?php        

                $this->DisplayTopMenu();     

    ?>             
     

               </ul> 

            </div> 

        </div> 

        <!-- A.2 header-BOTTOM --> 
        <div class="header-bottom"> 

            <!-- Navigation Level 2 (Drop-down menus) --> 
            <div class="nav2"> 

    <?php        

            $this->DisplayMainMenu(); 

    ?>   
     

            </div> 

        </div> 

        <!-- A.3 header-BREADCRUMBS --> 

        <!-- Breadcrumbs --> 
        <div class="header-breadcrumbs"> 

    <?php 

            $this->DisplayTopPageMessage();  

    echo"\t\t".'<ul>'; 

     

            $this->DisplayBreadcrumbs(); 

    ?>       
     

            </ul> 

    <?php    

            $this->DisplaySearchForm();       

    ?> 

    </div> 

    </div> 

    <!-- End Of Header --> 

    <?php 

    } 

 

    //------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- // 

    //--------------------------------    Μέθοδοι   που σχετίζονται µε το 

Content της σελίδας ----------------------------------- // 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 281 - 

     

     

    // Μέθοδος - ∆ηµιουργει navigation Μενου για το τµήµα Navigation / pairnei 

2 orismata ton monodiastato pinaka nav_table και τον τυπο του naviagation 

Bullet , Grid h Nothing    

    public function DisplayNavigation($nav_table=False , $nav_type=False ){ 

     

                    if( $nav_table && $nav_type ){ 

                     

                            switch($nav_type){ 

                                case 'bullet' : 

                                    echo '<!-- Navigation with bullets style -

-> 

                                         <dl class="nav3-bullet"> 

                                         ';                                  

                                break; 

                                 

                                case 'grid' : 

                                    echo '<!-- Navigation with grid style --> 

                                         <dl class="nav3-grid"> 

                                         ';                                      

                                break; 

                                 

                                case 'nothing' : 

                                    echo '<!-- Navigation without bullets --> 

                                         <dl class="nav3-nobullet"> 

                                         ';                              

                                break; 

                                 

                                default : 

                                    echo '<!-- Navigation without bullets --> 

                                         <dl class="nav3-nobullet"> 

                                         '; 

                                     

                            } 

                     

                            $currenttype='parent'; 

                            foreach($nav_table as $name => $url) 

                                 

                                if($name=='leaf'){ 

                                    $currenttype='leaf'; 

                                }elseif($name=='parent'){ 

                                    $currenttype='parent'; 

                                }elseif($currenttype=='parent'){ 

                                    echo '<dt> <a 

href="'.$url.'">'.$name.'</a></dt>'; 

                                }elseif($currenttype=='leaf'){ 

                                    echo '<dd> <a 

href="'.$url.'">'.$name.'</a></dd>'; 

                                } 

                             

                            echo '</dl>'; 

                    } 

    } 

     

     

     

     

     

    // Μέθοδος - ∆ηµιουργεί LoginForm  

    //public function DisplayLogin 
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    // Μέθοδος - Εµφανίζει το κυρίως µέρος της σελίδας . --+ 

    protected function DisplayContent(){ 

 

            echo'<div class="main">'; 

            echo"\n\t\t".'<!-- B.1 MAIN CONTENT -->'; 

     

            switch($this->PageFormat){ 

            case 'C': 

                    echo "\n\t\t".'<div class="main-content" >'."\n\t\t"; 

                    echo $this->MainContent; 

                    echo "\n\t\t".'</div>'; 

                    break; 

            case 'NC': 

                    echo "\n\t\t".'<div class="main-navigation" >'."\n\t\t"; 

                    echo $this->NavigationContent; 

                    echo "\n\t\t".'</div>'; 

                    echo "\n\t\t".'<div class="main-content" >'."\n\t\t"; 

                    echo $this->MainContent; 

                    echo "\n\t\t".'</div>'; 

                    break; 

            case 'CN': 

                    echo "\n\t\t".'<div class="main-navigation" >'."\n\t\t"; 

                    echo $this->MainContent; 

                    echo "\n\t\t".'</div>'; 

                    echo "\n\t\t".'<div class="main-content" >'."\n\t\t"; 
                    echo $this->NavigationContent; 

                    echo "\n\t\t".'</div>';          

                    break; 

            case 'NCS': 

                    echo "\n\t\t".'<div class="main-navigation" >'."\n\t\t"; 

                    echo $this->NavigationContent; 

                    echo "\n\t\t".'</div>'; 

                    echo "\n\t\t".'<div class="main-content" >'."\n\t\t"; 

                    echo $this->MainContent; 

                    echo "\n\t\t".'</div>'; 

                    echo "\n\t\t".'<div class="main-subcontent" >'."\n\t\t"; 

                    echo $this->SubContent; 

                    echo "\n\t\t".'</div>';                  

                    break; 

            case 'SCN': 

                    echo "\n\t\t".'<div class="main-subcontent" >'."\n\t\t"; 

                    echo $this->SubContent; 

                    echo "\n\t\t".'</div>'; 

                    echo "\n\t\t".'<div class="main-navigation" >'."\n\t\t"; 

                    echo $this->MainContent; 

                    echo "\n\t\t".'</div>'; 

                    echo "\n\t\t".'<div class="main-content" >'."\n\t\t"; 

                    echo $this->NavigationContent; 

                    echo "\n\t\t".'</div>'; 

                    break; 

                    } 

     

    echo"\n\t".'</div>'; 

    } 

     

    //------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- // 

    //--------------------------------    Μέθοδοι   που σχετίζονται µε το 

Footer της σελίδας ------------------------------------ //  

     

    // Μέθοδος - Εµφανίζει το footer της σελίδας . --+ 

    public function DisplayFooter(){ 
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        echo"\n\t".'<!-- C. FOOTER AREA -->'; 

        echo"\n\t".'<div class="footer">'; 

        echo"\n\t\t".'<p>Copyright &copy; 2013 University Of Piraeus | All 

Rights Reserved</p>'; 

        echo"\n\t\t".'<p class="credits">Css design by <a href="http://www.1-

2-3-4.info/">Wolfgang</a> '."\n\t\t".'| Modified and constructed by <a 

href="http://www.facebook.com/xrhstos.kourvetarhs">Chris Kourvetaris</a> | 

Powered by<a href="./../index.php" target="_blank"> Medical Exams CMS </a> 

'."\n\t\t".'| <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer">XHTML 

1.0</a> | <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">CSS 2.0</a></p>'; 

        echo"\n\t".'</div>'; 

           

     

    } 

     

    //------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- // 

    //--------------------------------    Μέθοδοι   που σχετίζονται µε όλη την 

σελίδα  ------------------------------------------ // 

     

    // Μέθοδος - Εµφανίζει την σελίδα . --+ 

    public function DisplayPage(){ 

     

        echo '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">'."\n\r".'<html 

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en">'."\n".'<head>'; 

        $this->DisplayTitle(); 

        $this->DisplayDescription(); 

        $this->DisplayKeywords(); 

        echo "\n\t".'<meta http-equiv="content-type" content="text/html ; 

charset=utf-8" />'; 

        $this->DisplayExtraMeta(); 

        $this->DisplayCssStyles(); 

        echo "\n".'</head>'; 

        echo "\n".'<!-- Global IE fix to avoid layout crash when single word 

size wider than column width -->'; 

        echo "\n".'<!--[if IE]><style type="text/css"> body {word-wrap: break-

word;}</style><![endif]-->'; 

        echo "\n".'<body>'; 

        echo "\n".'<!-- Main Page Container -->'; 

        echo "\n".'<div class="page-container">'; 

        $this->DisplayHeader(); 

        $this->DisplayContent(); 

        $this->DisplayFooter(); 

        echo"\n".'</div>'; 

        echo"\n".'</body>'; 

        echo"\n".'</html>'; 

    } 

 

 

} 

 

// END OF PHP SCRIPT 

 

?> 
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4.7.4. Περιγραφή λειτουργίας της κλάσης exams  

Η κλάση exams έχει σκοπό να απλοποιήσει την διαδικασία αποθήκευσης , ανάσυρσης και επεξεργασίας 
ιατρικών εξετάσεων µε σκοπό να έχουµε όλα τα εργαλεία διαχείρισης των εξετάσεων συγκεντρωµένα σε 
ένα αντικείµενο . Μπορεί να πει κανείς ότι είναι η καρδιά της εφαρµογής που υλοποιήσαµε . 

 

∆ιαθέτει πλήθος ιδιοτήτων και µεθόδων , άλλες εσωτερικές  π.χ. αυτές που διαχειρίζονται τα 
υποπακέτα των εξετάσεων και άλλες εξωτερικές που διαχειρίζονται την λειτουργικότητα της κλάσης από 
και προς το php script που καλούνται .  

 

Μέσα στην κλάση αυτή γίνεται η ανάλυση , ο συνδυασµός και η αποθήκευση του κώδικα XML 
των αποτελεσµάτων και των προτύπων εξετάσεων . 

 

<?php 

 

############################################################################## 

#        

#       Author :                Chris Kourvetaris 

#       Version:                2.0 

#       Date:                   27-03-13 

#       File-Name :             class.exams.inc.php 

#       File-Type:              php-class  / => included php script 

#       Name :                  Κλάσση που παρέχει  της βάσικες λειτουργίες  

#                               αποθήκευσης , εκτέλεσης και εµφάνισης των  

#                               εξετάσεων . 

#       Description:            ∆ηµιουργεί το αντικείµενο της κλάσσης  

#                               διαχείρισης εξετάσεων και παρέχει µεθόδους  

#                               ανάσυρσης και προβολής των εξετάσεων απο την  

#                               βάση δεδοµένων , παρέχει µεθόδους αποθήκευσης  

#                               νέων εξετάσεων στην βάση καθώς και  

#                               επεξεργασίας παλιών εξετάσεων καθώς και  

#                               ιδιότητες που καθορίζουν την προβολή και  

#                               επεξεργασία των εξετάσεων . Οι µέθοδοι αυτοί  

#                               καλούνται απο τα script της σελίδας που έχουν  

#                               ανάγκη την διαχείριση και προβολή εξετάσεων  

#                               και έτσι τα πράγµτα γίνονται πιο απλά µέσα στα  

#                               script της σελίδας , αφού το δύσκολο έργο  

#                               επεξεργασίας των εξετάσεων το αναλαµβάνει το  

#                               αντικείµενο της κλάσσης exams .  

#                                

############################################################################## 

 

// START OF PHP SCRIPT  

 

class exams{ 

 

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- 

//--//--//           

//--//--//           Ιδιότητες  της κλάσης exams_manage    

//--//--//           

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- 

 

 

 

//------------ Ιδιότητες  της κλάσης exams_manage  -------------------- // 

 

// Ιδιότητα που περιέχει την αναφορά µε την σύνδεση στην βάση δεδοµένων . 

private $database_connection; 

// Ιδιότητα πίνακας που περιέχει όλες τις στάθερες . 

private $constants; 
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// Ιδιότητα που περιέχει το κοµµατι της σελιδας που απευθύνεται στην εξέταση. 

public $output_screen=''; 

// Ιδιότητα που περιέχει το κοµµάτι της σελίδας που απευθύνεται στον  

// javascript ελέγχο της εξέτασης  

public $output_javascript; 

// Ιδιότητα που κάνουµε Add on άλλα επιπλέον εξωτερικά αρχεία . 

public $extra_addon_files; 

 

 

//------------------------------------------------------------------------ // 

//----------- Ιδιότητες  σχετιζόµενες µε τον patient  -------------------- // 

 

// κωδικός χρήστη στην βάση δεδοµένων  

// Ιδιότητα που περιέχει τον κωδικό κλειδί ασθενή στην βάση δεδοµένων  

private $patient_id; 

// Ιδιότητα που περιέχει το όνοµα χρήστη του ασθενή στην βάση δεδοµένων 

private $patient_username; 

// Ιδιότητα που περιέχει το φύλλο του ασθενούς  

private $patient_sex; 

// Ιδιότητα που περιέχει την ηλικία του ασθενούς . 

private $patient_age; 

//   

private $patient ; 

 

 

//------------------------------------------------------------------------ // 

//----------------- Ιδιότητες  σχετιζόµενες µε το pattern  -- ------------ //  

 

// Ιδιότητα που περιέχει τον κωδικό του pattern της εξέτασης . 

private $pattern_id; 

// Ιδιότητα που περιέχει το όνοµα της κατηγορίας της εξέτασης . 

private $pattern_category; 

// Ιδιότητα που περιέχει το όνοµα της υποκατηγορίας της εξέτασης . 

private $pattern_subcategory; 

// Ιδιότητα που περιέχει το όνοµα της εξέτασης . 

private $pattern_name; 

// Ιδιότητα που περιέχει το φύλλο που απευθείνεται το πρότυπο της εξέτασης . 

private $pattern_sex; 

// Ιδιότητα που περιέχει το πρότυπο της εξέτασης σε xml µορφή . 

private $pattern_xml; 

// Ιδιότητα που περιέχει το πρότυπο της εξέτασης σε xml object µορφή . 

private $pattern_xml_object; 

 

//----------------------------------------------------------------------- // 

//-------- Ιδιότητες  σχετιζόµενες µε το exam packet -------------------- // 

 

// Ιδιότητα που περιέχει τον κωδικό του πακέτου της εξέτασης που ανήκει σε  

// κάποιον ασθενή . 

private $exam_pack_id; 

// Ιδιότητα που περιέχει τον τίτλο του πακέτου της εξέτασης που ανήκει σε 

// κάποιον ασθενή . 

private $exam_pack_title; 

// Ιδιότητα που περιέχει την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε το πακέτο της 

εξέτασης . 

private $exam_pack_date; 

// Ιδιότητα που περιέχει την ηµεροµηνία που προστέθηκε το πακέτο της εξέτασης 

// στην βάση εξετάσεων . 

private $exam_pack_date_added; 

// Ιδιότητα που περιέχει την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκαν αλλαγές στο  

// πακέτο της εξέτασης στην βάση εξετάσεων . 

private $exam_pack_date_changed; 

// Ιδιότητα που περιέχει το όνοµα του γιατρού που ήταν υπεύθυνος για την  

// εξέταση . 
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private $exam_pack_doctors_name; 

// Ιδιότητα που περιέχει το όνοµα του γιατρού που ήταν υπεύθυνος για την 

// εξέταση . 

private $exam_pack_medical_center;   

// Ιδιότητα που περιέχει τις τυχων παρατηρήσεις των γιατρών που ήταν υπεύθυνοι  

// για την εξέταση . 

private $exam_pack_observations; 

// Ιδιότητα που περιέχει τυχων συµπεράσµατα των γιατρών που ήταν υπεύθυνοι για 

// την εξέταση . 

private $exam_pack_conclusions; 

// Ιδιότητα που περιέχει τον κωδικό του exam pattern στην βάση δεδοµένων που  

// αντιστιχείζεται η αποθηκευµένη εξέταση . 

private $exam_pack_pattern_id; 

// Ιδιότητα που περιέχει την λογική τιµή αν η εξέταση έχει επιβεβαιωθεί οτι  

// ανήκει σε κάποιον απο τον ιδιοκτήτη της  . 

private $exam_pack_user_confirmed; 

// Ιδιότητα που περιέχει τον κωδικό κλειδί user id του ιδιοκτήτη της εξέτασης 

// στην βάση δεδοµένων  . 

private $exam_pack_user_id; 

// Ιδιότητα που περιέχει τον κωδικό κλειδί user id του ατόµου που ανέβασε την 

// εξέταση στην βάση δεδοµένων . 

private $exam_pack_user_uploader; 

// Ιδιότητα που περιέχει τα αποτελέσµατα που συµπληρώθηκαν στα πεδία της 

// εξέτασης σε µορφή xml . 

private $exam_pack_xml; 

// Ιδιότητα που περιέχει τo αντικείµενο XML που προέκυψε απο τον XML κώδικα  

// των αποτελεσµάτων της εξέτασης . 

private $exam_pack_xml_object; 

 

 

 

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- 

//--//--//           

//--//--//           Μέθοδοι της κλάσης exams_manage    

//--//--// 

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- 

 

 

//------------------------------------------------------------------------ // 

//---------    Μέθοδοι   CONSTRUCTOR - DESTRUCTOR της κλάσης    ---------- //  

 

 

// Μέθοδος - Constructor της κλάσης , εκτελείτε κατα την δηµιουργία της κλάσης 

//. --+ 

 

function __construct($database){ 

 

// Μετατρέπει όλες τις σταθερές σε πίνακα µε µεταβλητές τύπου  

// $constants['CONSTANT']  

 

$this->constants=get_defined_constants();        

 

// Αποθήκευση της µεταβλητής σύνδεσης της βάσης δεδοµένων στην ιδιότητα  

// database_connection της κλάσης . 

 

$this->database_connection=$database; 

 

} 

 

 

// Μέθοδος - Destructor της κλάσης , εκτελείτε κατα την καταστροφή της κλάσης. 

function __destruct(){ 
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} 

 

// Μέθοδος προσδιορισµού αν µία ιδίοτητα υπάρχει . --+ 

public function __isset($property){ 

     return isset($this->$property);      

}  

 

 

// Μέθοδος για την πρόσβαση και την ανάγνωση της τιµής µιας ιδιότητας , εκτώς  

// κλάσης , καλείται αυτόµατα . --+ 

public function __get( $name ){ 

     return $this->$name;     

} 

 

 

// Μέθοδος για την προσθήκη τιµής σε µια ιδιότητα της κλάσσης , απο το  

// εξωτερικό της κλάσσης , καλείται αυτόµατα . --+ 

public function __set( $name , $value ){ 

    $this->$name=$value;     

} 

 

//------------------------------------------------------------------------ // 

//-----    Μέθοδοι   που χρησιµοποιόυνται σε όλη την κλάση    ------------ // 

 

 

 

// Μέθοδος φόρτωσης στις ιδιότητες του αντικειµένου τα στοιχεία του πρότυπου  

// εξέτασης απο την βάση δεδοµένων που θέλουµε να διαχειριστούµε  

// και δηµιουργίας του simplexml object της εξέτασης . --+ 

//........................................................................... 

private function db_pattern_read( $pattern_id ){ 

     

        // ∆ηµιουργία query για εύρεση της συγκεκριµενης εξέτασης . 

        $query="SELECT * FROM exam_patterns  

        WHERE pattern_id=$pattern_id "; 

         

        // Εύρεση αποτελέσµατος query , αποθήκευση αποτελέσµατος στην $result 

. 

        $result=mysqli_query ($this->database_connection, $query) or      

        trigger_error("Query: $query\n<br />MySQL Error: " .  

        mysqli_error($con)); 

         

 

        // Αν µας επιστάφηκε το πρότυπο εξέτασης απο το query , εκτέλεσε  . 

        if($result->num_rows==1){ 

            // Εξαγωγή αποτελεσµάτων στον πίνακα $row 

            $row = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC); 

 

            // Αποθήκευση του pattern pattern της εξέτασης που επέστρεψε το  

            // query , στις αντίστοιχες ιδιότητες pattern του αντικειµένου . 

            $this->pattern_id=$row['pattern_id']; 

            $this->pattern_category=$row['pattern_category']; 

            $this->pattern_subcategory=$row['pattern_subcategory']; 

            $this->pattern_name=$row['pattern_name']; 

            $this->pattern_xml=$row['pattern_xml']; 

            $this->pattern_sex=$row['sex']; 

            $this->pattern_xml_object= 

            simplexml_load_string($this->pattern_xml); 

             

            $result->free(); 

            unset($row); 

            unset($query); 

            return 1; 
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        }else{ 

            return 0; 

        } 

         

         

} 

     

     

// Μέθοδος φόρτωσης στις ιδιότητες του αντικειµένου του πακέτου εξέτασης ενός  

// ασθενή απο την βάση δεδοµένων που θέλουµε να διαχειριστούµε  

// και δηµιουργίας του simplexml object του πακέτου εξέτασης .  + 

//............................................................................ 

 

private function db_exam_packet_read( $packet_id , $user_id ){ 

     

        // ∆ηµιουργία query για εύρεση του συγκεκριµένου πακέτου εξέτασης που  

        // περιέχει τις τιµές της εξέτασης του ασθενούς  . 

        $query="SELECT * FROM packet_of_exams  

        WHERE pack_id=$packet_id  

        AND user_id=$user_id"; 

         

        // Εύρεση αποτελέσµατος query , αποθήκευση αποτελέσµατος στην $result. 

        $result=mysqli_query ($this->database_connection, $query) or  

        trigger_error("Query: $query\n<br />MySQL Error: " .  

        mysqli_error($con)); 

         

         

        // Αν µας επιστάφηκε το πρότυπο εξέτασης απο το query , εκτέλεσε  . 

        if($result->num_rows==1){ 

            // Εξαγωγή αποτελεσµάτων στον πίνακα $row 

            $row = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC); 

             

             

             

            // Αποθήκευση του pattern pattern της εξέτασης που επέστρεψε το  

            // query , στις αντίστοιχες ιδιότητες pattern του αντικειµένου . 

            $this->exam_pack_id=$row['pack_id']; 

            $this->exam_pack_title=$row['pack_title']; 

            $this->exam_pack_date=$row['exams_date']; 

            $this->exam_pack_date_added=$row['date_added']; 

            $this->exam_pack_date_changed=$row['date_changed']; 

            $this->exam_pack_doctors_name=$row['doctors_name']; 

            $this->exam_pack_medical_center=$row['medical_center']; 

            $this->exam_pack_observations=$row['observations']; 

            $this->exam_pack_conclusions=$row['conclusions']; 

            $this->exam_pack_pattern_id=$row['pattern_id']; 

            $this->exam_pack_user_confirmed=$row['user_confirmed']; 

            $this->exam_pack_user_id=$row['user_id']; 

            $this->exam_pack_user_uploader=$row['user_uploader']; 

            $this->exam_pack_xml=$row['exam_xml']; 

            $this->exam_pack_xml_object= 

            simplexml_load_string($this->exam_pack_xml);     

            $result->free(); 

            unset($row); 

            unset($query); 

            return 1; 

        }else{ 

            return 0; 

        } 

} 
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    //------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

-- // 

    //-------------------   Μέθοδοι που χρησιµοποιoύνται για την ανάγνωση 

τµηµάτων απο τις εξετάσεις    ---------------------------- // 

 

     

    // Μέθοδος που αναλύει τυπικές εξετάσεις  , του τύπου ( όνοµα εξέτασης - 

ευρεθείσα τιµή - τιµές αναφοράς -  µονάδες  )  .  

    // 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

...................................................... 

    private function read_typical_exams($presentation_type , $sub_packet ){ 

     

        // για συντοµογραφία αν υπάρχει το exam_pack_xml_object βάλτε το στο 

pack_xml_obj 

        $pack_xml_obj=(!is_null($this->exam_pack_xml_object))? $this-

>exam_pack_xml_object : NULL ; 

     

        // Αν έχουµε ορίσει συγκεκριµένες επικεφαλίδες πίνακα στην εξέταση τις 

εµφανίζει , αλλιώς εµφανίζει τις προεπιλεγµένες . 

        if(isset($sub_packet->exams_headings->col1)&& 

        isset($sub_packet->exams_headings->col2)&& 

        isset($sub_packet->exams_headings->col3)){ 

            $this->output_screen.='<table> 

            <tr><th>'.$sub_packet->exams_headings->col1.'</th> 

            <th>'.$sub_packet->exams_headings->col2.'</th> 

            <th>'.$sub_packet->exams_headings->col3.'</th></tr>'; 

        }else{ 

            $this->output_screen.='<table> 

            <tr><th>Όνοµα εξέτασης</th> 

            <th>Ευρεθείσα τιµή</th> 

            <th>Τιµές Αναφοράς </th></tr>'; 

        } 

         

        // Για κάθε εξέταση του υπο πακέτου  

        foreach($sub_packet->exam as $exam ){ 

             

             // εµφάνισε το όνοµα της εξέτασης , κανονικό και universal name . 

             $this->output_screen.='<tr><td>'.$exam->id.'.&nbsp; '.$exam-

>exam_name1.((!empty($exam->universal_name))? '<br /><div style="font-

size:8pt" >('.$exam->universal_name.')</div>':'').'</td><td>'; 

              

             // Αν θέλουµε να δηµιουργηθεί o σκελετός µε τις παραµέτρους της 

εξέτασης .  

             if($presentation_type=='structure'){ 

 

                // Ορισµός του πεδίου εισαγωγής τιµής της εξέτασης  

                $this->output_screen.='<input type="text" disabled 

value="maxlength('.$exam->maxlength.')" name="input'.$exam->id.'" size="14" 

maxlength="'.$exam->maxlength.'" tabindex="'.$exam->id.'"  /> 

                '.$exam->unit.' <br /><div style="font-size:6pt">'.$exam-

>validation.'</div></td> <td style="font-size:6pt" >'; 

                 

                // για κάθε εξέταση εµφάνισε τις τυπικές τιµές . 

                foreach($exam->normal_values as $normal_values ){ 

                     

                    // Αν υπάρχει το element του pattern both , εµφάνισε 

φυσιολογικές τιµές και για τα δύο  φύλλα ασθενών κοινές φυσιολογικές τιµές  

                    if(isset($normal_values->both)){ 
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                        unset($reference_values); 

                        $this->output_screen.='<br /><u>Ανδρες και Γυναίκες 

:</u><br />'; 

                         

                        foreach($normal_values->both->reference_values as 

$reference_values){ 

                            $this->output_screen.='Ηλικία 

:'.$reference_values->age.' &nbsp '.$reference_values-

>rating.'.'.$reference_values->meaning.'('.$reference_values->value.')<br />';     

                        } 

                         

                    // Αν υπάρχει το element του pattern man εµφάνισε 

φυσιολογικές τιµές για τους άντρες  

                    } 

                     

                    if(isset($normal_values->man)){ 

                     

                        unset($reference_values); 

                        $this->output_screen.='<br /><u>Άντρες :</u><br />'; 

                         

                        foreach($normal_values->man->reference_values as 

$reference_values){ 

                            $this->output_screen.='Ηλικία 

:'.$reference_values->age.' &nbsp '.$reference_values-

>rating.'.'.$reference_values->meaning.'('.$reference_values->value.')<br />';     

                        } 

                     

                    // Αν υπάρχει το element woman του pattern  εµφάνισε 

φυσιολογικές τιµές για τις γυναίκες . 

                    } 

                     

                    if(isset($normal_values->woman)){ 

                     

                        unset($reference_values); 

                        $this->output_screen.='<br /><u>Γυναίκες :</u><br />'; 

                         

                        foreach($normal_values->woman->reference_values as 

$reference_values){ 

                            $this->output_screen.='Ηλικία 

:'.$reference_values->age.' &nbsp '.$reference_values-

>rating.'.'.$reference_values->meaning.'('.$reference_values->value.')<br />';     

                        } 

                         

                    } 

                } 

                 

                $this->output_screen.='</td></tr>';  

             

              

              

             // Αλλιώς αν θέλουµε να εµφανιστεί ενα demo στον διαχειριστή µε 

το πως θα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα στους ασθενείς . 

             }elseif($presentation_type=='results_demo'){ 

              

                // Ορισµός του πεδίου εισαγωγής τιµής της εξέτασης  

                $this->output_screen.='<input type="text" disabled 

value="maxlength('.$exam->maxlength.')" name="input'.$exam->id.'" size="14" 

maxlength="'.$exam->maxlength.'" tabindex="'.$exam->id.'"  /> 

                '.$exam->unit.' <br /><div style="font-size:6pt">'.$exam-

>validation.'</div></td> <td style="font-size:6pt" >'; 

                 

                // για κάθε εξέταση εµφάνισε τις τυπικές τιµές . 

                foreach($exam->normal_values as $normal_values ){ 
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                    // Αν υπάρχει το element του pattern both , εµφάνισε 

φυσιολογικές τιµές και για τα δύο  φύλλα ασθενών κοινές φυσιολογικές τιµές  

                    if(isset($normal_values->both)){ 

                     

                        unset($reference_values); 

                        $this->output_screen.='<br /><u>Ανδρες και Γυναίκες 

:</u><br />'; 

                         

                        foreach($normal_values->both->reference_values as 

$reference_values){ 

                            $this->output_screen.='Ηλικία 

:'.$reference_values->age.' &nbsp '.$reference_values-

>rating.'.'.$reference_values->meaning.'('.$reference_values->value.')<br />';     

                        } 

                         

                    // Αν υπάρχει το element του pattern man εµφάνισε 

φυσιολογικές τιµές για τους άντρες  

                    } 

                     

                    if(isset($normal_values->man)){ 

                     

                        unset($reference_values); 

                        $this->output_screen.='<br /><u>Άντρες :</u><br />'; 

                         

                        foreach($normal_values->man->reference_values as 

$reference_values){ 

                            $this->output_screen.='Ηλικία 

:'.$reference_values->age.' &nbsp '.$reference_values-

>rating.'.'.$reference_values->meaning.'('.$reference_values->value.')<br />';     

                        } 

                     

                    // Αν υπάρχει το element woman του pattern  εµφάνισε 

φυσιολογικές τιµές για τις γυναίκες . 

                    } 

                     

                    if(isset($normal_values->woman)){ 

                     

                        unset($reference_values); 

                        $this->output_screen.='<br /><u>Γυναίκες :</u><br />'; 

                         

                        foreach($normal_values->woman->reference_values as 

$reference_values){ 

                            $this->output_screen.='Ηλικία 

:'.$reference_values->age.' &nbsp '.$reference_values-

>rating.'.'.$reference_values->meaning.'('.$reference_values->value.')<br />';     

                        } 

                         

                    } 

                } 

                 

                $this->output_screen.='</td></tr>';  

              

              

             // Αλλιώς αν θέλουµε  να εµφανιστεί στον διαχειριστή ένα demo µε 

το πως θα εµφανίζεται η φόρµα των  εξετάσεων  στους ασθενείς ωστέ να µπορούν 

να τεστάρουν την φόρµα για σωστή λειτουργία .  

             }elseif($presentation_type=='form_demo'){ 

              

              

                // Ορισµός του πεδίου εισαγωγής τιµής της εξέτασης  
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                $this->output_screen.='<input type="text" value="" 

name="input'.$exam->id.'" size="'.$exam->maxlength.'" maxlength="'.$exam-

>maxlength.'" tabindex="'.$exam->id.'"  /> 

                '.$exam->unit.' </td> <td style="font-size:6pt" >'; 

                 

                // Ορισµός του δέυτερου µερους της javascript validation 

function  

                $this->output_javascript.=' 

                 

                    if ( form_input.elements.input'.$exam->id.'.value ==\'\' ) 

                    { 

                        if(error_msg == null) 

                            error_msg = \'\n ∆ώστε έγκυρη τιµή για '.$exam-

>exam_name1.' ('.$exam->id.') .\'; 

                        else 

                            error_msg = error_msg + \'\n ∆ώστε έγκυρη τιµή για 

'.$exam->exam_name1.' ('.$exam->id.') .\'; 

                             

                        error_found++; 

                    } 

                 

                '; 

                 

                // για κάθε εξέταση εµφάνισε τις τυπικές τιµές . 

                foreach($exam->normal_values as $normal_values ){ 

                     

                    // Αν υπάρχει το element του pattern both , εµφάνισε 

φυσιολογικές τιµές και για τα δύο  φύλλα ασθενών κοινές φυσιολογικές τιµές  

                    if(isset($normal_values->both)){ 

                     

                        unset($reference_values); 

                        $this->output_screen.='<br /><u>Ανδρες και Γυναίκες 

:</u><br />'; 

                         

                        foreach($normal_values->both->reference_values as 

$reference_values){ 

                         

                            $this->output_screen.='Ηλικία 

:'.$reference_values->age.' &nbsp '.$reference_values-

>rating.'.'.$reference_values->meaning.'('.$reference_values->value.')<br />';     

                        } 

                         

                    // Αν υπάρχει το element του pattern man εµφάνισε 

φυσιολογικές τιµές για τους άντρες  

                    } 

                     

                    if(isset($normal_values->man)){ 

                     

                        unset($reference_values); 

                        $this->output_screen.='<br /><u>Άντρες :</u><br />'; 

                         

                        foreach($normal_values->man->reference_values as 

$reference_values){ 

                            $this->output_screen.='Ηλικία 

:'.$reference_values->age.' &nbsp '.$reference_values-

>rating.'.'.$reference_values->meaning.'('.$reference_values->value.')<br />';     

                        } 

                     

                    // Αν υπάρχει το element woman του pattern  εµφάνισε 

φυσιολογικές τιµές για τις γυναίκες . 

                    } 

                     

                    if(isset($normal_values->woman)){ 
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                        unset($reference_values); 

                        $this->output_screen.='<br /><u>Γυναίκες :</u><br />'; 

                         

                        foreach($normal_values->woman->reference_values as 

$reference_values){ 

                            $this->output_screen.='Ηλικία 

:'.$reference_values->age.' &nbsp '.$reference_values-

>rating.'.'.$reference_values->meaning.'('.$reference_values->value.')<br />';     

                        } 

                         

                    } 

                } 

                 

                $this->output_screen.='</td></tr>';  

             

            // Αλλιώς αν θέλουµε  να εµφανιστεί στον αθενή η λίστα των 

εξετάσεων για διάγνωση .  

             }elseif($presentation_type=='results_view'){ 

                          

                          

                // Ορισµός του πεδίου εισαγωγής τιµής της εξέτασης  

                $this->output_screen.='<input type="text" disabled 

value="'.$pack_xml_obj->exam_rec[$exam->id-1]->value.'" name="input'.$exam-

>id.'" size="14" maxlength="'.$exam->maxlength.'" tabindex="'.$exam->id.'"  /> 

                '.$exam->unit.' <br /><div style="font-size:6pt"></div></td> 

<td style="font-size:6pt" >'; 

                 

                // για κάθε εξέταση εµφάνισε τις τυπικές τιµές . 

                foreach($exam->normal_values as $normal_values ){ 

                     

                    // Αν υπάρχει το element του pattern both , εµφάνισε 

φυσιολογικές τιµές και για τα δύο  φύλλα ασθενών κοινές φυσιολογικές τιµές  

                    if(isset($normal_values->both)&&($normal_values->both-

>reference_values[0]->value!='')){ 

                     

                        unset($reference_values); 

                        $this->output_screen.='<br /><u>Ανδρες και Γυναίκες 

:</u><br />'; 

                         

                        foreach($normal_values->both->reference_values as 

$reference_values){ 

                            $this->output_screen.='Ηλικία 

:'.$reference_values->age.' &nbsp '.$reference_values-

>meaning.'('.$reference_values->value.')<br />';   

                        } 

                         

                    // Αν υπάρχει το element του pattern man εµφάνισε 

φυσιολογικές τιµές για τους άντρες  

                    } 

                     

                    if(isset($normal_values->man)&&($normal_values->man-

>reference_values[0]->value!='')){ 

                     

                        unset($reference_values); 

                        $this->output_screen.='<br /><u>Άντρες :</u><br />'; 

                         

                        foreach($normal_values->man->reference_values as 

$reference_values){ 

                            $this->output_screen.='Ηλικία 

:'.$reference_values->age.' &nbsp '.$reference_values-

>rating.'.'.$reference_values->meaning.'('.$reference_values->value.')<br />';     

                        } 
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                    // Αν υπάρχει το element woman του pattern  εµφάνισε 

φυσιολογικές τιµές για τις γυναίκες . 

                    } 

                     

                    if(isset($normal_values->woman)&&($normal_values->woman-

>reference_values[0]->value!='')){ 

                     

                        unset($reference_values); 

                        $this->output_screen.='<br /><u>Γυναίκες :</u><br />'; 

                         

                        foreach($normal_values->woman->reference_values as 

$reference_values){ 

                            $this->output_screen.='Ηλικία 

:'.$reference_values->age.' &nbsp '.$reference_values-

>rating.'.'.$reference_values->meaning.'('.$reference_values->value.')<br />';     

                        } 

                         

                    } 

                } 

                 

                $this->output_screen.='</td></tr>';  

              

              

              

              

            // Αλλιώς αν θέλουµε να εµφανιστεί στον ασθενή νέα πεδία φόρµας 

για συµπλήρωση νέων εξετάσεων , η να ανοίξει  κάποια φόρµα για επεξεργασία των 

στοιχέιων . 

             }elseif($presentation_type=='form_view'){ 

              

              

                // Ορισµός του πεδίου εισαγωγής τιµής της εξέτασης  

                $this->output_screen.='<input type="text" 

value="'.((isset($pack_xml_obj->exam_rec[$exam->id-1]-

>value)&&!empty($pack_xml_obj->exam_rec[$exam->id-1]->value))? $pack_xml_obj-

>exam_rec[$exam->id-1]->value : '' ).'" name="input'.$exam->id.'" 

size="'.$exam->maxlength.'" maxlength="'.$exam->maxlength.'" 

tabindex="'.($exam->id+3).'"  /> 

                '.$exam->unit.' </td> <td style="font-size:6pt" >'; 

                 

                // Ορισµός του δέυτερου µερους της javascript validation 

function  

                $this->output_javascript.=' 

                 

                    if ( form_input.elements.input'.$exam->id.'.value ==\'\' ) 

                    { 

                        if(error_msg == null) 

                            error_msg = \'\n ∆ώστε έγκυρη τιµή για '.$exam-

>exam_name1.' ('.$exam->id.') .\'; 

                        else 

                            error_msg = error_msg + \'\n ∆ώστε έγκυρη τιµή για 

'.$exam->exam_name1.' ('.$exam->id.') .\'; 

                             

                        error_found++; 

                    } 

                 

                '; 

                 

                // για κάθε εξέταση εµφάνισε τις τυπικές τιµές . 

                foreach($exam->normal_values as $normal_values ){ 
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                    // Αν υπάρχει το element του pattern both , εµφάνισε 

φυσιολογικές τιµές και για τα δύο  φύλλα ασθενών κοινές φυσιολογικές τιµές  

                    if(isset($normal_values->both)&&($normal_values->both-

>reference_values[0]->value!='')){ 

                     

                        unset($reference_values); 

                        $this->output_screen.='<br /><u>Ανδρες και Γυναίκες 

:</u><br />'; 

                         

                        foreach($normal_values->both->reference_values as 

$reference_values){ 

                            $this->output_screen.='Ηλικία 

:'.$reference_values->age.' &nbsp '.$reference_values-

>rating.'.'.$reference_values->meaning.'('.$reference_values->value.')<br />';     

                        } 

                         

                    // Αν υπάρχει το element του pattern man εµφάνισε 

φυσιολογικές τιµές για τους άντρες  

                    } 

                     

                    if(isset($normal_values->man)&&($normal_values->man-

>reference_values[0]->value!='')){ 

                     

                        unset($reference_values); 

                        $this->output_screen.='<br /><u>Άντρες :</u><br />'; 

                         

                        foreach($normal_values->man->reference_values as 

$reference_values){ 

                            $this->output_screen.='Ηλικία 

:'.$reference_values->age.' &nbsp '.$reference_values-

>rating.'.'.$reference_values->meaning.'('.$reference_values->value.')<br />';     

                        } 

                     

                    // Αν υπάρχει το element woman του pattern  εµφάνισε 

φυσιολογικές τιµές για τις γυναίκες . 

                    } 

                     

                    if(isset($normal_values->woman)&&($normal_values->woman-

>reference_values[0]->value!='')){ 

                     

                        unset($reference_values); 

                        $this->output_screen.='<br /><u>Γυναίκες :</u><br />'; 

                         

                        foreach($normal_values->woman->reference_values as 

$reference_values){ 

                            $this->output_screen.='Ηλικία 

:'.$reference_values->age.' &nbsp '.$reference_values-

>rating.'.'.$reference_values->meaning.'('.$reference_values->value.')<br />';     

                        } 

                         

                    } 

                } 

                 

                $this->output_screen.='</td></tr>';               

              

              

              

              

              

              

              

             } 
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             switch((string)$this->pattern_sex){ 

                    case '1': 

                        $this->output_screen.=''; 

                    break; 

                    case '2': 

                        $this->output_screen.=''; 

                    break; 

                    case '3': 

                        $this->output_screen.=''; 

                    break; 

                     

             } 

                  

        } 

         

        // κλείνει τον πίνακα . 

        $this->output_screen.='</table>'; 

         

             

        // Τέλος υποπακέτου εξέτασης 

     

    } 

     

     

     

    // Μέθοδος που αναλύει εξετάσεις του τύπου πίνακα 2d   

    // 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.......................................... 

    private function read_table_2d_exams($presentation_type , 

$sub_pattern_object ){ 

     

     

    } 

     

    // Μέθοδος που αναλύει εξετάσεις του τύπου πίνακα 3d 

    // 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

............................................. 

    private function read_table_3d_exams($presentation_type , 

$sub_pattern_object ){ 

     

     

    } 

     

    // Μέθοδος που αναλύει εξέταση στύλ διάγνωση  , εξέταση κείµενο δηλαδή  

    // 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................. 

    private function read_simple_text_exams($presentation_type , 

$sub_pattern_object ){ 

     

     

    } 

     

    // Μέθοδος που αναλύει εξέταση στύλ εικόνα   
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    // 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

............................................... 

    private function read_image_exams($presentation_type , $sub_pattern_object 

){ 

     

     

    } 

     

    // Μέθοδος που αναλύει εξέταση στύλ ήχος .  

    // 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

................................................... 

    private function read_wave_exams($presentation_type , $sub_pattern_object 

){ 

     

     

    } 

     

    // Μέθοδος που αναλύει εξέταση στύλ βίντεο .  

    // 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

....................................................... 

    private function read_video_exams($presentation_type , $sub_pattern_object 

){ 

     

     

    } 

     

    // Μέθοδος που αναλύει εξέταση στύλ 3d γραφικό dicom .  

    // 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

...................................................... 

    private function read_3d_dicom_exams($presentation_type , 

$sub_pattern_object ){ 

     

     

    } 

     

 

     

     

     

    //------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

-- // 

    //-------------------------------------------    Μέθοδοι   που 

χρησιµοποιεί ο Administrator   -----------------------------------------------

- //     

     

     

     

    // Μέθοδος εµφάνισης της διάρθρωσης και των κανόνων του προτύπου που 

δηµιουργήσαµε ,  και εµφάνιση πως θα εµφανίζεται ο πίνακας τιµών της εξέτασης 

. 
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    // 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.................................................. 

    public function exam_prototype_view($pattern_id ,$type_of_view ){ 

         

        // Αν όλα είναι εντάξει και υπάρχει το pattern εξέτασης στην βάση 

δεδοµένων , εµφάνισε το. 

        if(isset($pattern_id)&&($this->db_pattern_read( $pattern_id ))){ 

             

            // Αν έχει δοθεί το όρισµα $type_of_view και είναι στα επιθυµητά , 

το αφήνει οπως είναι αλλιώς το θέτει σε προεπιλεγµένο . 

            $type_of_view=( isset( $type_of_view )&&( 

$type_of_view=='structure' || $type_of_view=='results_view' )) ? $type_of_view 

: 'results_view'; 

             

            $this->output_screen.=' 

            <div name="'.$type_of_view.'" class="column1-unit" 

style="background-

color:'.(($type_of_view=='structure')?'#99CCFF':'#99AA22').';" > 

            <br /> 

            <h1 style="text-align:center;text-decoration:underline;font-

weight:bold">'.$this->pattern_name.'</h1> 

            <h2 style="color:red;text-decoration:underline;margin-

left:6pt">Ανήκει</h2><br /> 

            <h3 style="color:green;margin-left:6pt"><div 

style="float:left;color:blue">Στην κατηγορία εξετάσεων : </div>'.$this-

>pattern_category.'.</h3>' 

            .( (!empty($this->pattern_subcategory)) ? '<h3 

style="color:green;margin-left:6pt"><div style="float:left;color:blue">Στην 

υποκατηγορία εξετάσεων : </div> '.$this->pattern_subcategory.'.</h3>' : '' ).' 

            <h3 style="color:green;margin-left:6pt"><div 

style="float:left;color:blue">Και απευθύνετε σε : </div>'.(($this-

>pattern_sex==1)?'Άνδρες .':'').(($this->pattern_sex==2)?'Γυναίκες .':'Άνδρες 

και Γυναίκες .').'</h3> 

            '; 

             

             

            // Ανάλογα µε το είδος της εξέτασης καλεί την κατάλληλη συνάρτηση 

διαχείρισης της εµφάνισης της , µε όρισµα τ 

            foreach ($this->pattern_xml_object->sub_packet as $sub_packet ){ 

             

                switch((string)$sub_packet->exams_type){ 

                    case 'typical_exams': 

                        $this->read_typical_exams( $type_of_view , $sub_packet 

); 

                    break; 

                    case 'exams_table_2d': 

                        $this->read_table_2d_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 
                    case 'exams_table_3d': 

                        $this->read_table_3d_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 

                    case 'simple_text_exam': 

                        $this->read_simple_text_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 

                    case 'image_exam': 

                        $this->read_image_exams( $type_of_view , $sub_packet 

); 
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                    break; 

                    case 'video_exam': 

                        $this->read_video_exams( $type_of_view , $sub_packet 

); 

                    break; 

                    case 'wave_exam': 

                        $this->read_wave_exams( $type_of_view , $sub_packet ); 

                    break; 

                    case 'dicom_exam': 

                        $this->read_3d_dicom_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 

                    default : 

                        exit(); 

                } 

            } 

             

            // Εµφανίζει το τέλος της column-unit και τα κουµπιά εµφάνισης και 

απόκρυψης της προβολής της δοµής των  εξετάσεων  . 

            if( $type_of_view=='structure'){ 

             

            $this->output_screen.='<br /><br /></div> 

            <div class="column1-unit" style="" >  

            <a href ><img src="./img/icons/down_arrow.png" alt="Expand" 

/>Προβολή της ∆οµής του Πακέτου Εξετάσεων .</a> 

            <hr /> 

            </div> 

            <div class="column1-unit" style="" >  

            <a href ><img src="./img/icons/up_arrow.png" alt="Colapse" />  

Απόκρυψη της ∆οµής του Πακέτου Εξετάσεων .</a> 

            <hr /> 

            </div> 

            '; 

             

            // Εµφανίζει το τέλος της column-unit και τα κουµπιά εµφάνισης και 

απόκρυψης της δοµής των προβολών αποτελεσµάτων εξετάσεων  . 

            }elseif( $type_of_view=='results_view' ){ 

             

            $this->output_screen.='<br /><br /></div> 

            <div class="column1-unit" style="" >  

            <a href ><img src="./img/icons/down_arrow.png" alt="Expand" 

/>Προβολή της εµφάνσης συµπληρωµένου πακέτου εξετάσεων .</a> 

            <hr /> 

            </div> 

            <div class="column1-unit" style="" >  

            <a href ><img src="./img/icons/up_arrow.png" alt="Colapse" 

/>Απόκρυψη της εµφάνισης συµπληρωµένου πακέτου εξετάσεων .</a> 

            <hr /> 

            </div> 

            '; 

             

            } 

             

        // Εµφανίζει µύνηµα  σφάλµατος άν δεν βρεί την εξέταση  .     

        }else{ 

             

            $this->output_screen.=' 

            <div class="column1-unit" style="background-color:#99AAEE" >  

            <h1 style="color:red" > Η εξέταση για την οποία θέλετε να 

επιθεωρήσετε  το πως εµφανίζονται τα αποτελέσµατα δεν βρέθηκε ! </h1> 

            </div>'; 

         

        } 
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    } 

     

    // Μέθοδος ελέγχου του προτύπου της φόρµας που δηµιουργήσαµε , για να 

επιβεβαιώσουµε την σωστή λειτουργία  

    // 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

................................................ 

    public function exam_prototype_test($pattern_id){ 

        if(isset($pattern_id)&&($this->db_pattern_read( $pattern_id ))){ 

             

            // Start of javascript function  which validate the test form  

            $this->output_javascript='function ValidateTestForm(form_input){ 

             

            // variables declaration 

            var error_found = 0; 

            var error_msg = null; 

            '; 

             

            $type_of_view='form_demo'; 

             

            $this->output_screen.=' 

            <div name="'.$type_of_view.'" class="column1-unit" 

style="background-color:#FF8800 ;" > 

            <br /> 

            <h1 style="text-align:center;text-decoration:underline;font-

weight:bold">'.$this->pattern_name.'</h1> 

            <h2 style="color:red;text-decoration:underline;margin-

left:6pt">Ανήκει</h2><br /> 

            <h3 style="color:green;margin-left:6pt"><div 

style="float:left;color:blue">Στην κατηγορία εξετάσεων : </div>'.$this-

>pattern_category.'.</h3>' 

            .( (!empty($this->pattern_subcategory)) ? '<h3 

style="color:green;margin-left:6pt"><div style="float:left;color:blue">Στην 

υποκατηγορία εξετάσεων : </div> '.$this->pattern_subcategory.'.</h3>' : '' ).' 

            <h3 style="color:green;margin-left:6pt"><div 

style="float:left;color:blue">Και απευθύνετε σε : </div>'.(($this-

>pattern_sex==1)?'Άνδρες .':'').(($this->pattern_sex==2)?'Γυναίκες .':'Άνδρες 

και Γυναίκες .').'</h3> 

            <form name="form_demo" onsubmit="return false;" > 

            '; 

             

             

             

            // Ανάλογα µε το είδος της εξέτασης καλεί την κατάλληλη συνάρτηση 

διαχείρισης της εµφάνισης της , µε όρισµα τo αντικείµενο υποπακέτου και τον 

τρόπο προβολής . 

            foreach ($this->pattern_xml_object->sub_packet as $sub_packet ){ 

             

                switch((string)$sub_packet->exams_type){ 

                    case 'typical_exams': 

                        $this->read_typical_exams( $type_of_view , $sub_packet 

); 

                    break; 

                    case 'exams_table_2d': 

                        $this->read_table_2d_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 

                    case 'exams_table_3d': 

                        $this->read_table_3d_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 
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                    case 'simple_text_exam': 

                        $this->read_simple_text_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 

                    case 'image_exam': 

                        $this->read_image_exams( $type_of_view , $sub_packet 

); 

                    break; 

                    case 'video_exam': 

                        $this->read_video_exams( $type_of_view , $sub_packet 

); 

                    break; 

                    case 'wave_exam': 

                        $this->read_wave_exams( $type_of_view , $sub_packet ); 

                    break; 

                    case 'dicom_exam': 

                        $this->read_3d_dicom_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 

                    default : 

                        exit(); 

                } 

            } 

             

            $this->output_javascript.='  

            // Printing error message 

            if ( error_found > 0 ) 

            { 

                alert("Σφάλµατα:" + error_msg); 

                return false; 

            }else{ 

                alert("Η εξέταση συµπληρώθηκε µε επιτυχία !"); 

                return false; 

             

            } 

            }'; 

             

            $this->output_screen.='<br /><center><input type="submit" 

onclick="javascript:ValidateTestForm(this.form);" value="Τέσταρε το form 

validation της φόρµας" /></center></form><br /></div> 

            <div class="column1-unit" style="" >  

            <a href ><img src="./img/icons/down_arrow.png" alt="Expand" 

/>Προβολή της εµφάνσης συµπληρωµένου πακέτου εξετάσεων .</a> 

            <hr /> 

            </div> 

            <div class="column1-unit" style="" >  

            <a href ><img src="./img/icons/up_arrow.png" alt="Colapse" 

/>Απόκρυψη της εµφάνισης συµπληρωµένου πακέτου εξετάσεων .</a> 

            <hr /> 

            </div> 

            '; 

             

             

        // Εµφανίζει µύνηµα  σφάλµατος άν δεν βρεί την εξέταση  .     

        }else{ 

         

            $this->output_screen.=' 

            <div class="column1-unit" style="background-color:#99AAEE" >  

            <h1 style="color:red" > Η εξέταση για την οποία θέλετε να 

επιθεωρήσετε  την φόρµα δεν βρέθηκε ! </h1> 

            </div>'; 

         

        } 
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    } 

     

 

     

     

     

     

    //------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

-- // 

    //-----------------------------------------------    Μέθοδοι   που 

χρησιµοποιεί ο Patient   ---------------------------------------------------- 

//   

     

    // Μέθοδος εµφάνισης ενώς συγκεκριµένου τύπου εξέτασης , µε τις τιµές που 

έχει καταχωρηµένες ο ασθενής. 

    // 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.................................................. 

    public function exam_packet_view( $exam_packet_id , $user_id ){ 

 

        // Εκτέλεση µεθόδου που αποθηκεέι τα στοιχεία της εξέτασης στις 

ιδιότητες του αντικειµένου . 

        $this->db_exam_packet_read( $exam_packet_id , $user_id ); 

     

        $type_of_view='results_view'; 

     

     

        // Αν όλα είναι εντάξει και υπάρχει το pattern εξέτασης στην βάση 

δεδοµένων , εµφάνισε το. 

        if(!empty($exam_packet_id)&&isset($user_id)&&isset($this-

>exam_pack_pattern_id)&&($this->db_pattern_read( $this->exam_pack_pattern_id 

))){ 

             

            // Αν έχει δοθεί το όρισµα $type_of_view και είναι στα επιθυµητά , 

το αφήνει οπως είναι αλλιώς το θέτει σε προεπιλεγµένο . 

            $type_of_view=( isset( $type_of_view )&&( 

$type_of_view=='structure' || $type_of_view=='results_view' )) ? $type_of_view 

: 'results_view'; 

             

            $this->output_screen.=' 

            <div name="'.$type_of_view.'" class="column1-unit" 

style="background-

color:'.(($type_of_view=='structure')?'#99CCFF':'#99AA22').';" > 

            <br /> 

            <h1 style="text-align:center;text-decoration:underline;font-

weight:bold">'.$this->pattern_name.'</h1> 

            <h2 style="color:red;text-decoration:underline;margin-

left:6pt">Ανήκει</h2><br /> 

            <h3 style="color:green;margin-left:6pt"><div 

style="float:left;color:blue">Στην κατηγορία εξετάσεων : </div>'.$this-

>pattern_category.'.</h3>' 

            .( (!empty($this->pattern_subcategory)) ? '<h3 

style="color:green;margin-left:6pt"><div style="float:left;color:blue">Στην 

υποκατηγορία εξετάσεων : </div> '.$this->pattern_subcategory.'.</h3>' : '' ).' 

            <h3 style="color:green;margin-left:6pt"><div 

style="float:left;color:blue">Και απευθύνετε σε : </div>'.(($this-

>pattern_sex==1)?'Άνδρες .':'').(($this->pattern_sex==2)?'Γυναίκες .':'Άνδρες 

και Γυναίκες .').'</h3> 

            <h2 style="color:black;text-decoration:underline;margin-

left:6pt">Ηµεροµηνία και ώρα που πραγµατοποιήθηκε η εξέταση</h2><br /> 
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            <h3 style="color:black;margin-left:6pt"><div 

style="float:left;color:blue">Ηµεροµηνία και ώρα πραγµατοποίησης : 

</div>'.$this->exam_pack_date.'.</h3> 

            <h2 style="color:black;text-decoration:underline;margin-

left:6pt">Ηµεροµηνία και ώρα που πρoστέθηκε η εξέταση στον ιατρικό φάκελο 

εξετάσεων</h2><br /> 

            <h3 style="color:black;margin-left:6pt"><div 

style="float:left;color:blue">Ηµεροµηνία και ώρα προσθήκης : </div>'.$this-

>exam_pack_date_added.'.</h3>           

            <h2 style="color:black;text-decoration:underline;margin-

left:6pt">Ηµεροµηνία και ώρα τελευταίας επεξεργασίας της εξέτασης</h2><br /> 

            <h3 style="color:black;margin-left:6pt"><div 

style="float:left;color:blue">Ηµεροµηνία και ώρα τελευταίας επεξεργασίας : 

</div>'.$this->exam_pack_date_changed.'.</h3> 

            <h2 style="color:black;text-decoration:underline;margin-

left:6pt">Ιατρικό κέντρο που πραγµατοποιήθηκε η εξέταση</h2><br /> 

            <h3 style="color:black;margin-left:6pt"><div 

style="float:left;color:blue">Όνοµα ιατρικού κέντρου : </div>'.$this-

>exam_pack_medical_center.'.</h3>          

            <h2 style="color:black;text-decoration:underline;margin-

left:6pt">Ονόµατα υπευθύνων ιατρών που πραγµατοποίησαν την εξέταση</h2><br /> 

            <h3 style="color:black;margin-left:6pt"><div 

style="float:left;color:blue">Όνόµατα υπευθύνων ιατρών : </div>'.$this-

>exam_pack_doctors_name.'.</h3>    

             

            '; 

             

             

            // Ανάλογα µε το είδος της εξέτασης καλεί την κατάλληλη συνάρτηση 

διαχείρισης της εµφάνισης της , µε όρισµα τ 

            foreach ($this->pattern_xml_object->sub_packet as $sub_packet ){ 

             

                switch((string)$sub_packet->exams_type){ 

                    case 'typical_exams': 

                        $this->read_typical_exams( $type_of_view , $sub_packet 

); 

                    break; 

                    case 'exams_table_2d': 

                        $this->read_table_2d_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 

                    case 'exams_table_3d': 

                        $this->read_table_3d_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 

                    case 'simple_text_exam': 

                        $this->read_simple_text_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 

                    case 'image_exam': 

                        $this->read_image_exams( $type_of_view , $sub_packet 

); 

                    break; 

                    case 'video_exam': 

                        $this->read_video_exams( $type_of_view , $sub_packet 

); 

                    break; 

                    case 'wave_exam': 

                        $this->read_wave_exams( $type_of_view , $sub_packet ); 

                    break; 

                    case 'dicom_exam': 

                        $this->read_3d_dicom_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 304 - 

                    break; 

                    default : 

                        exit(); 

                } 

            } 

             

            // Εµφανίζει το τέλος της column-unit και τα κουµπιά εµφάνισης και 

απόκρυψης της προβολής της δοµής των  εξετάσεων  . 

            if( $type_of_view=='structure'){ 

             

            $this->output_screen.='<br /><br /></div> 

            <div class="column1-unit" style="" >  

            <a href ><img src="./img/icons/down_arrow.png" alt="Expand" 

/>Προβολή της ∆οµής του Πακέτου Εξετάσεων .</a> 

            <hr /> 

            </div> 

            <div class="column1-unit" style="" >  

            <a href ><img src="./img/icons/up_arrow.png" alt="Colapse" />  

Απόκρυψη της ∆οµής του Πακέτου Εξετάσεων .</a> 

            <hr /> 

            </div> 

            '; 

             

            // Εµφανίζει το τέλος της column-unit και τα κουµπιά εµφάνισης και 

απόκρυψης της δοµής των προβολών αποτελεσµάτων εξετάσεων  . 

            }elseif( $type_of_view=='results_view' ){ 

             

            $this->output_screen.='<br /><br /> 

             

            <h2 style="color:black;text-decoration:underline;margin-

left:6pt">Παρατηρήσεις υπεύθυνων ιατρών σχετικά µε την εξέταση </h2><br /> 

            <p style="color:black;background-color:orange;margin-

left:6pt;margin-right:6pt;" >&nbsp; &nbsp; '.$this-

>exam_pack_observations.'</p>        

            <h2 style="color:black;text-decoration:underline;margin-

left:6pt">Συµπεράσµατα υπεύθυνων ιατρών σχετικά µε την εξέταση </h2><br /> 

            <p style="color:black;background-color:orange;margin-

left:6pt;margin-right:6pt;" >&nbsp; &nbsp; '.$this-

>exam_pack_conclusions.'</p>                 

             

            </div> 

             

            '; 

             

            } 

             

        // Εµφανίζει µύνηµα  σφάλµατος άν δεν βρεί την εξέταση  .     

        }else{ 

             

            $this->output_screen.=' 

            <div class="column1-unit" style="background-color:#99AAEE" >  

            <h1 style="color:red" > Η εξέταση για την οποία θέλετε να 

επιθεωρήσετε  το πως εµφανίζονται τα αποτελέσµατα δεν βρέθηκε ! </h1> 

            </div>'; 

         

        }    

         

         

     

    } 

     

    // Μέθοδος φόρτωσης της φόρµας προτύπου εξέτασης για να επεξεργαστεί την 

εξέταση ασθενής . 
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    // 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

........................................................ 

    public function exam_form_edit( $exam_packet_id ,  $user_id  ){ 

         

        // ∆ηµιουργία query για εύρεση της συγκεκριµενης εξέτασης . 

        $this->db_exam_packet_read( $exam_packet_id  , $user_id ); 

         

         

        //  

        $this->db_pattern_read( $this->exam_pack_pattern_id ); 

         

        // αντίθετη µετατροπή ηµεροµηνίας απο την βάση δεδοµένων , σε µορφή 

φόρτωσης για τα πεδία . 

        $exams_reverse_date=str_replace( '-' , '/' , $this->exam_pack_date ); 

        $seconds=substr($exams_reverse_date , -2 ); 

         

        if($seconds=='01' ){ 

            $hours=substr($exams_reverse_date , -8 , 2 ); 

            $minutes=substr( $exams_reverse_date , -5 , 2 ); 

        }else{ 

            $hours='none'; 

            $minutes='none'; 

        } 

        $year=substr( $exams_reverse_date , 0 , 4 ); 

        $exams_reverse_date=substr($exams_reverse_date , 5 , 5 ); 

        $exams_reverse_date .='/'.$year; 

         

         

        if(1){ 

             

            // Start of javascript function  which validate the test form  

            $this->output_javascript=' 

            <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="'.BASE_URL.'javascript/general/calendar/tcal.css" /> 

            <script type="text/javascript" 

src="'.BASE_URL.'javascript/general/calendar/tcal.js"></script>  

            <script> 

            function ValidateTestForm(form_input){ 

             

            // variables declaration 

            var error_found = 0; 

            var error_msg = null; 

            '; 

             

            $type_of_view='form_view'; 

             

            $this->output_screen.=' 

            <div name="'.$type_of_view.'" class="column1-unit" 

style="background-color:#FF8800 ;" > 

            <br /> 

            <h1 style="text-align:center;text-decoration:underline;font-

weight:bold">'.$this->pattern_name.'</h1> 

            <h2 style="color:red;text-decoration:underline;margin-

left:6pt">Ανήκει</h2><br /> 

            <h3 style="color:green;margin-left:6pt"><div 

style="float:left;color:blue">Στην κατηγορία εξετάσεων : </div>'.$this-

>pattern_category.'.</h3>' 

            .( (!empty($this->pattern_subcategory)) ? '<h3 

style="color:green"><div style="float:left;color:blue">Στην υποκατηγορία 

εξετάσεων : </div> '.$this->pattern_subcategory.'.</h3>' : '' ).' 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 306 - 

            <h3 style="color:green;margin-left:6pt"><div 

style="float:left;color:blue">Και απευθύνετε σε : </div>'.(($this-

>pattern_sex==1)?'Άνδρες .':'').(($this->pattern_sex==2)?'Γυναίκες .':'Άνδρες 

και Γυναίκες .').'</h3> 

            <form name="form_demo" 

action="'.BASE_URL.'logged/index.php?category=exams_add&type=save_old" 

method="post"  > 

            <input type="hidden" name="pattern_id" value="'.$this-

>exam_pack_pattern_id.'" /> 

            <input type="hidden" name="exam_id" value="'.$this-

>exam_pack_id.'" /> 

            &nbsp; &nbsp; <u style="font-size:11pt" >Ηµεροµηνία και ώρα που 

πραγµατοποιήθηκε η εξέταση .</u><br /><br /> 

            &nbsp; &nbsp; <b>Ηµεροµηνία : </b><input style="background-

color:white" type="text" name="date" class="tcal" 

value="'.((isset($exams_reverse_date))? $exams_reverse_date : '' ).'" 

tabindex="1" /> &nbsp; &nbsp; 

            <b>Ωρα (προαιρετικά ) :</b> <select name="hour" tabindex="2" > 

                                    <option value="none" 

'.((isset($hours)&&($hours=='none'))? 'selected' : '' ).' >Ώρα</option>'; 

            for($i=0 ; $i<=23 ; $i++ ){ 

                    if($i<10){ 

                            $this->output_screen.='<option value="0'.$i.'" 

'.((isset($hours)&&($hours=='0'.$i))? 'selected' : '' ).'  

>0'.$i.'</option>'."\n"; 

                    } 

                    if($i>=10){ 

                            $this->output_screen.='<option value="'.$i.'"  

'.((isset($hours)&&($hours==$i))? 'selected' : '' ).' >'.$i.'</option>'."\n"; 

                    }    

            }                            

            $this->output_screen.='</select> : 

                                <select name="minutes" tabindex="3" > 

                                    <option value="none" 

'.((isset($minutes)&&($minutes=='none'))? 'selected' : '' ).' 

>Λεπτά</option>'; 

            for($i=0 ; $i<=59 ; $i++ ){ 

                    if($i<10){ 

                            $this->output_screen.='<option value="0'.$i.'"  

'.((isset($minutes)&&($minutes=='0'.$i))? 'selected' : '' ).'   

>0'.$i.'</option>'."\n"; 

                    } 

                    if($i>=10){ 

                            $this->output_screen.='<option value="'.$i.'" 

'.((isset($minutes)&&($minutes==$i))? 'selected' : '' ).'   

>'.$i.'</option>'."\n"; 

                    }    

            }    

                                     

                                     

            $this->output_screen.='</select><br /><br />  

            &nbsp; &nbsp; <u style="font-size:11pt" >Ιατρικό κέντρο που 

διενεργήθηκαν οι εξετάσεις .</u><br /><br />  

            &nbsp; &nbsp; <b>Ονοµα ιατρικού κέντρου : </b><input type="text" 

name="med_center" value="'.$this->exam_pack_medical_center.'" maxlength="80" 

size="60" tabindex="4" /><br /><br /> 

            &nbsp; &nbsp; <u style="font-size:11pt" >Υπευθηνοι ιατροί κατά την 

διενέργεια των εξετάσεων .</u><br /><br /> 

            &nbsp; &nbsp; <b>Ονοµατεπώνυµα υπεύθυνων ιατρών (χωρίζονται µε 

κόµµα ) :</b><input type="text" name="doctors" maxlength="80" size="40" 

value="'.$this->exam_pack_doctors_name.'" tabindex="5" /><br /><br /> 

            &nbsp; &nbsp; <u style="font-size:11pt" >Πεδία συµπλήρωσης 

αποτελεσµάτων της εξέτασης .</u> 
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            '; 

             

             

             

             

            // Ανάλογα µε το είδος της εξέτασης καλεί την κατάλληλη συνάρτηση 

διαχείρισης της εµφάνισης της , µε όρισµα τo αντικείµενο υποπακέτου και τον 

τρόπο προβολής . 

            foreach ($this->pattern_xml_object->sub_packet as $sub_packet ){ 

             

                switch((string)$sub_packet->exams_type){ 

                    case 'typical_exams': 

                        $this->read_typical_exams( $type_of_view , $sub_packet 

); 

                    break; 

                    case 'exams_table_2d': 

                        $this->read_table_2d_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 

                    case 'exams_table_3d': 

                        $this->read_table_3d_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 

                    case 'simple_text_exam': 

                        $this->read_simple_text_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 

                    case 'image_exam': 

                        $this->read_image_exams( $type_of_view , $sub_packet 

); 

                    break; 

                    case 'video_exam': 

                        $this->read_video_exams( $type_of_view , $sub_packet 

); 

                    break; 

                    case 'wave_exam': 

                        $this->read_wave_exams( $type_of_view , $sub_packet ); 

                    break; 

                    case 'dicom_exam': 

                        $this->read_3d_dicom_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 

                    default : 

                        exit(); 

                } 

            } 

             

            $this->output_javascript.='  

            // Printing error message 

            if ( error_found > 0 ) 

            { 

                alert("Σφάλµατα:" + error_msg); 

                return false; 

            }else{ 

                alert("Η εξέταση συµπληρώθηκε µε επιτυχία !"); 

                return false; 

             

            } 

            } 

            </script>'; 

             

            $this->output_screen.='<br /><br /> 
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            &nbsp; &nbsp; <u style="font-size:11pt" >Παρατηρήσεις υπεύθυνων 

ιατρών σχετικά µε την εξέταση </u><br /><br /> 

            &nbsp; &nbsp; <b>Συµπληρώνεται προαιρετικά : </b><textarea 

name="observations" maxlength="" rows="4" cols="50">'.$this-

>exam_pack_observations.'</textarea><br /><br /> 

            &nbsp; &nbsp; <u style="font-size:11pt" >Συµπεράσµατα υπεύθυνων 

ιατρών σχετικά µε την εξέταση </u><br /><br /> 

            &nbsp; &nbsp; <b>Συµπληρώνεται προαιρετικά : </b><textarea 

name="conclusions" maxlength="" rows="4" cols="50">'.$this-

>exam_pack_conclusions.'</textarea><br /><br /> 

            <br /><center> 

            <input type="reset"  value=" Επαναφορά φόρµας " /> &nbsp; &nbsp; 

&nbsp; 

            <input type="submit"  value=" Ενηµέρωση εξετάσεων " /> 

            </center></form><br /></div> 

            '; 

             

             

        // Εµφανίζει µύνηµα  σφάλµατος άν δεν βρεί την εξέταση  .     

        }else{ 

         

            $this->output_screen.=' 

            <div class="column1-unit" style="background-color:#99AAEE" >  

            <h1 style="color:red" > Η εξέταση για την οποία θέλετε να 

επιθεωρήσετε  την φόρµα δεν βρέθηκε ! </h1> 

            </div>'; 

         

        } 

         

         

         

         

         

         

     

    }    

     

    // Μέθοδος φόρτωσης της φόρµας προτύπου εξέτασης για να καταχωρήσει νέα 

εξέταση o αθενής  .  

    // 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

............................................................ 

    public function exam_form_new( $pattern_id , $user_id ){ 

         

        if(isset($pattern_id)&&($this->db_pattern_read( $pattern_id ))){ 

             

            // Start of javascript function  which validate the test form  

            $this->output_javascript=' 

            <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="'.BASE_URL.'javascript/general/calendar/tcal.css" /> 

            <script type="text/javascript" 

src="'.BASE_URL.'javascript/general/calendar/tcal.js"></script>  

            <script> 

            function ValidateTestForm(form_input){ 

             

            // variables declaration 

            var error_found = 0; 

            var error_msg = null; 

            '; 

             

            $type_of_view='form_view'; 
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            $this->output_screen.=' 

            <div name="'.$type_of_view.'" class="column1-unit" 

style="background-color:#FF8800 ;" > 

            <br /> 

            <h1 style="text-align:center;text-decoration:underline;font-

weight:bold">'.$this->pattern_name.'</h1> 

            <h2 style="color:red;text-decoration:underline;margin-

left:6pt">Ανήκει</h2><br /> 

            <h3 style="color:green;margin-left:6pt"><div 

style="float:left;color:blue">Στην κατηγορία εξετάσεων : </div>'.$this-

>pattern_category.'.</h3>' 

            .( (!empty($this->pattern_subcategory)) ? '<h3 

style="color:green;margin-left:6pt;"><div style="float:left;color:blue">Στην 

υποκατηγορία εξετάσεων : </div> '.$this->pattern_subcategory.'.</h3>' : '' ).' 

            <h3 style="color:green;margin-left:6pt"><div 

style="float:left;color:blue">Και απευθύνετε σε : </div>'.(($this-

>pattern_sex==1)?'Άνδρες .':'').(($this->pattern_sex==2)?'Γυναίκες .':'Άνδρες 

και Γυναίκες .').'</h3> 

            <form name="form_demo" 

action="'.BASE_URL.'logged/index.php?category=exams_add&type=save_new" 

method="post"  > 

            <input type="hidden" name="pattern_id" value="'.$pattern_id.'" /> 

            &nbsp; &nbsp; <u style="font-size:11pt" >Ηµεροµηνία και ώρα που 

πραγµατοποιήθηκε η εξέταση .</u><br /><br /> 

            &nbsp; &nbsp; <b>Ηµεροµηνία : </b><input style="background-

color:white" type="text" name="date" class="tcal" value="" tabindex="1" /> 

&nbsp; &nbsp; 

            <b>Ωρα (προαιρετικά ) :</b> <select name="hour" tabindex="2" > 

                                    <option value="none" selected 

>Ώρα</option>'; 

            for($i=0 ; $i<=23 ; $i++ ){ 

                    if($i<10){ 

                            $this->output_screen.='<option 

value="0'.$i.'">0'.$i.'</option>'."\n"; 

                    } 

                    if($i>=10){ 

                            $this->output_screen.='<option 

value="'.$i.'">'.$i.'</option>'."\n"; 

                    }    

            }                            

            $this->output_screen.='</select> : 

                                <select name="minutes" tabindex="3" > 

                                    <option value="none" selected 

>Λεπτά</option>'; 

            for($i=0 ; $i<=59 ; $i++ ){ 

                    if($i<10){ 

                            $this->output_screen.='<option 

value="0'.$i.'">0'.$i.'</option>'."\n"; 

                    } 

                    if($i>=10){ 

                            $this->output_screen.='<option 

value="'.$i.'">'.$i.'</option>'."\n"; 

                    }    

            }    

                                     

                                     

            $this->output_screen.='</select><br /><br />  

            &nbsp; &nbsp; <u style="font-size:11pt" >Ιατρικό κέντρο που 

διενεργήθηκαν οι εξετάσεις .</u><br /><br />  

            &nbsp; &nbsp; <b>Ονοµα ιατρικού κέντρου : </b><input type="text" 

name="med_center" value="" maxlength="80" size="60" tabindex="4" /><br /><br 

/> 
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            &nbsp; &nbsp; <u style="font-size:11pt" >Υπευθηνοι ιατροί κατά την 

διενέργεια των εξετάσεων .</u><br /><br /> 

            &nbsp; &nbsp; <b>Ονοµατεπώνηµα υπεύθυνων ιατρών (χωρίζονται µε 

κόµµα ) :</b><input type="text" name="doctors" maxlength="80" size="40" 

value="" tabindex="5" /><br /><br /> 

            &nbsp; &nbsp; <u style="font-size:11pt" >Πεδία συµπλήρωσης 

αποτελεσµάτων της εξέτασης .</u> 

            '; 

             

             

             

             

            // Ανάλογα µε το είδος της εξέτασης καλεί την κατάλληλη συνάρτηση 

διαχείρισης της εµφάνισης της , µε όρισµα τo αντικείµενο υποπακέτου και τον 

τρόπο προβολής . 

            foreach ($this->pattern_xml_object->sub_packet as $sub_packet ){ 

             

                switch((string)$sub_packet->exams_type){ 

                    case 'typical_exams': 

                        $this->read_typical_exams( $type_of_view , $sub_packet 

); 

                    break; 

                    case 'exams_table_2d': 

                        $this->read_table_2d_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 
                    case 'exams_table_3d': 

                        $this->read_table_3d_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 

                    case 'simple_text_exam': 

                        $this->read_simple_text_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 

                    case 'image_exam': 

                        $this->read_image_exams( $type_of_view , $sub_packet 

); 

                    break; 

                    case 'video_exam': 

                        $this->read_video_exams( $type_of_view , $sub_packet 

); 

                    break; 

                    case 'wave_exam': 

                        $this->read_wave_exams( $type_of_view , $sub_packet ); 

                    break; 

                    case 'dicom_exam': 

                        $this->read_3d_dicom_exams( $type_of_view , 

$sub_packet ); 

                    break; 

                    default : 

                        exit(); 

                } 

            } 

             

            $this->output_javascript.='  

            // Printing error message 

            if ( error_found > 0 ) 

            { 

                alert("Σφάλµατα:" + error_msg); 

                return false; 

            }else{ 

                alert("Η εξέταση συµπληρώθηκε µε επιτυχία !"); 

                return false; 
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            } 

            } 

            </script>'; 

             

            $this->output_screen.='<br /><br /> 

            &nbsp; &nbsp; <u style="font-size:11pt" >Παρατηρήσεις υπεύθυνων 

ιατρών σχετικά µε την εξέταση </u><br /><br /> 

            &nbsp; &nbsp; <b>Συµπληρώνεται προαιρετικά : </b><textarea 

name="observations" maxlength="" rows="4" cols="50"></textarea><br /><br /> 

            &nbsp; &nbsp; <u style="font-size:11pt" >Συµπεράσµατα υπεύθυνων 

ιατρών σχετικά µε την εξέταση </u><br /><br /> 

            &nbsp; &nbsp; <b>Συµπληρώνεται προαιρετικά : </b><textarea 

name="conclusions" maxlength="" rows="4" cols="50"></textarea><br /><br /> 

            <br /><center><input type="submit"  value=" Αποθήκευση εξέτασης " 

/></center></form><br /></div> 

            '; 

             

             

        // Εµφανίζει µύνηµα  σφάλµατος άν δεν βρεί την εξέταση  .     

        }else{ 

         

            $this->output_screen.=' 

            <div class="column1-unit" style="background-color:#99AAEE" >  

            <h1 style="color:red" > Η εξέταση για την οποία θέλετε να 

επιθεωρήσετε  την φόρµα δεν βρέθηκε ! </h1> 

            </div>'; 

         

        } 

    }    

 

     

     

    //------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

-- // 

    //---------------------------------------------    Μέθοδοι που 

χρησιµοποιεί ο Doctor    -----------------------------------------------------

- //     

     

     

     

 

     

 

    //------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

-- // 

    //-------------------   Μέθοδοι που χρησιµοποιoύνται για την ενηµέρωση των 

δεδοµένων των εξετάσεων   ------------------------- //    

     

     

     

    //------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

-- // 

    //-------------------   Μέθοδοι που χρησιµοποιoύνται για την αποθήκευση 

των δεδοµένων των εξετάσεων   ----------------------- // 

     

 

    public function save_exams( $save_type ){ 
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        // ∆ιαβάζουµε τα στοιχεία της δοµής του συσκεκριµένου pattern_εξέτασης 

. 

        $this->db_pattern_read( $_POST['pattern_id'] ); 

         

        // κόβει από ολα τα δεδοµένα της φόρµας , στην αρχή και στο τέλος τους 

τα κενά και τους ειδικούς χαρακτήρες . 

        $trimmed = array_map('trim', $_POST); 

         

        //  

        $user_uploader=$_SESSION['USER']['user_id']; 

         

        // 

        $user_id=$_SESSION['USER']['user_id']; 

         

         

        // µετατρέπουµε την ηµεροµηνία σε κατάλληλη µορφη για να την 

αποθηκεύσουµε στην βάση δεδοµένων . 

        $date=trim($_POST['date']); 

        $date=str_replace( '/' , '-' , $date ); 

        $exams_date=substr( $date , -4); 

        $exams_date .='-'; 

        $exams_date .=substr( $date , 0 , 5 ); 

        $exams_date .=' '; 

        $exams_date .=($_POST['hour']!='none')? $_POST['hour'] : '00' ; 

        $exams_date .=':'; 

        $exams_date .=($_POST['minutes']!='none')? $_POST['minutes'] : '00' ; 

        $exams_date .=($_POST['hour']!='none' || $_POST['minutes']!='none' )? 

':01' : ':00'; 

        $exams_date=trim($exams_date); 

         

         

         

         

        $medical_center = mysqli_real_escape_string ($this-

>database_connection, $trimmed['med_center']); 

        $doctors_name = mysqli_real_escape_string ($this->database_connection, 

$trimmed['doctors']); 

        $observations = mysqli_real_escape_string ($this->database_connection, 

$trimmed['observations']); 

        $conclusions = mysqli_real_escape_string ($this->database_connection, 

$trimmed['conclusions']); 

         

         

        // Εύρεση απο πόσα πεδία αποτελείται κάθε σενάριο εξετάσεων .  

        foreach($this->pattern_xml_object->xpath('//exam') as $exam) { 

            $biggerid=$exam->id;  

        }  

         

         

        $this->exam_pack_xml_object = new 

SimpleXMLElement("<packet></packet>"); 

         

        for($i=1 ; $i<=$biggerid ; $i++ ){ 

             

            $input_number ='input'.$i; 

            $exam_rec = $this->exam_pack_xml_object->addChild('exam_rec'); 

            $exam_rec->addChild('id', $i ); 

            $exam_rec->addChild('value', $trimmed[ $input_number ] ); 

         

        }  

         

         

        $this->exam_pack_xml=$this->exam_pack_xml_object->asXML(); 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 313 - 

 

         

 

         

         

         

        if( $save_type=='new' ){ 

         

         

         

                // ∆ηµιουργία query αποθήκευσης εξέτασης για πρώτη φορά στην 

βάση . 

                $query="INSERT INTO `packet_of_exams` ( `pack_title` , 

`exam_xml` , `exams_date` , `date_added` ,  

                `doctors_name` , `medical_center` , `observations` , 

`conclusions` , `pattern_id` , `user_confirmed` , `user_id` , `user_uploader` 

) 

                VALUES ( '$this->pattern_name' , '$this->exam_pack_xml' , 

'$exams_date' , NOW() , '$doctors_name' , '$medical_center' , '$observations' 

, '$conclusions' , $this->pattern_id , 1 , $user_id  , $user_uploader ) "; 

                 

                 

                $this->output_screen.=' 

                      <!-- Pagetitle --> 

                      <h1 class="pagetitle">Η ιατρική σας εξέταση προστέθηκε 

µε επιτυχία !</h1> 

                      <!-- Content unit - One column --> 

                       

                      <div class="column1-unit"> 

                         

                         

                        <p class="center" ><a 

href="'.BASE_URL.'logged/index.php?category=exams_add" style="font-

size:16pt;color:#8B6914;text-align:center" > 

                        H ιατρική σας εξέταση προστέθηκε στον φακέλο ιατρικών 

εξετάσεων µε επιτυχία ! 

                        <br> Πατήστε εδώ για προσθήκη νέας ιατρικής 

εξέτασης.</a></p> 

                      </div> 

                '; 

         

         

         

         

        }elseif($save_type=='old'){ 

         

         

                // ∆ηµιουργία query ενηµέρωσης εξέτασης που είναι ήδη 

αποθηκευµένη στην βάση . 

                $query="UPDATE `packet_of_exams` 

                SET `pack_title`='{$this->pattern_name}' , `exam_xml`='{$this-

>exam_pack_xml}' , `exams_date`='{$exams_date}' ,  

                `doctors_name`='{$doctors_name}' , 

`medical_center`='{$medical_center}'  , `observations`='{$observations}' , 

`conclusions`='{$conclusions}'  

                WHERE `pack_id`={$_POST['exam_id']} "; 

                 

         

                $this->output_screen.=' 

                      <!-- Pagetitle --> 

                      <h1 class="pagetitle">Η ιατρική σας εξέταση ενηµερώθηκε 

µε επιτυχία !</h1> 

                      <!-- Content unit - One column --> 
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                      <div class="column1-unit"> 

                         

                         

                        <p class="center" ><a 

href="'.BASE_URL.'logged/index.php?category=exams_add" style="font-

size:16pt;color:#8B6914;text-align:center" > 

                        H ιατρική σας εξέταση ενηµερώθηκε στον φακέλο ιατρικών 

εξετάσεων µε επιτυχία ! 

                        <br> Πατήστε εδώ για προσθήκη νέας ιατρικής 

εξέτασης.</a></p> 

                      </div> 

                '; 

         

         

        } 

         

        mysqli_query( $this->database_connection , $query) or trigger_error 

("Query: $query\n<br />MySQL Error: " . mysqli_error($this-

>database_connection)); 

         

         

 

         

         

         

     

    } 

 

 

     

     

     

} 

 

 

 

// END OF PHP SCRIPT  

 

 

?> 

 

4.7.5. Γενική δοµή ενός προτύπου XML ιατρικών εξετάσεων   

Στον παρακάτω κώδικα µπορούµε να δούµε την γενική δοµή πού έχει ένα σενάριο δηµιουργίας φόρµας 
για την συµπλήρωση ιατρικών εξετάσεων . Ένα πρότυπο σεναρίου ιατρικών εξετάσεων είναι ένα Well 
Formed Xml string το οποίο περιέχει πολλά <sub_packet> elements . Κάθε <sub_packet> element 
περιέχει έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης ενός σεναρίου εξέτασης . Χωρίζουµε το σενάριο εξέτασης 
σε πολλά <sub_packet> elements για να ξέρει το πρόγραµµα πως χειριστεί κάθε φορά τα τµήµατα του 
κώδικα που δηµιουργούν την φόρµα .  

 

Υπάρχουν 8 είδη οργάνωσης περιεχοµένου του σεναρίου µιας ιατρικής εξέτασης . Αυτά είναι τα 

παρακάτω . 

 

 Υποπακέτο συµπλήρωσης απλών ιατρικών εξετάσεων , δηλαδή εξετάσεων του τύπου Όνοµα 
εξέτασης – Συµπληρωµένη τιµή , Φυσιολογική τιµή .  
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 Υποπακέτο συµπλήρωσης εξέτασης πίνακα 2d  , δηλαδή ιατρική εξέταση µε προσαρµοσµένο 
µήκος και ονοµασίες στηλών και γραµµών .  

 

 Υποπακέτο συµπλήρωσης εξέτασης πίνακα 3d , δηλαδή ιατρική εξέταση µε τρισδιάστατο 
πίνακα µε προσαρµοσµένο µήκος και ονοµασίες σε κάθε διάσταση του πίνακα . 

 

 Υποπακέτο συµπλήρωσης εξέτασης εικόνας , δηλαδή ιατρική εξέταση µε κάποια ιατρική 
εικόνα. 

 

 Υποπακέτο συµπλήρωσης εξέτασης βίντεο , δηλαδή ιατρική εξέταση µε κάποιο ιατρικό video. 

 

 Υποπακέτο συµπλήρωσης εξέτασης ήχου , δηλαδή ιατρική εξέταση µε κάποιο ηχητικό ιατρικό 
αρχείο . 

 

 Υποπακέτο συµπλήρωσης εξέτασης dicom , δηλαδή ιατρική εξέταση µε κάποιο ιατρικό 
αρχείο απεικόνισης DICOM . 

 

 Υποπακέτο εξέτασης κειµένου , δηλαδή ιατρική εξέταση µε κάποια ιατρική διάγνωση σε 
µορφή ελεύθερου κειµένου .  

 

Συνδυάζοντας ένα  η περισσότερα υποπακέτα οργάνωσης ιατρικών εξετάσεων µέσα στον κώδικα ενός 
σεναρίου εξετάσεων , δηµιουργούµε ένα σενάριο ιατρικών εξετάσεων . 

 

Η µορφή του Xml κώδικα που περιέχει την οργάνωση δηµιουργίας της φόρµας συµπλήρωσης 
µιας ιατρικής εξέτασης είναι η παρακάτω , όπου µέσα σε κάθε <sub_packet> element περιέχεται ο 
κώδικας δηµιουργίας των πεδίων εξέτασης για το αντίστοιχο sub packet element .  

 

<?xml version="1.0" standalone="yes" ?> 

<pattern> 
     

    <sub_packet> 

        <sub_packet_title></sub_packet_title> 
        <exams_type>typical_exams</exams_type>   

     

    </sub_packet> 

    <sub_packet> 

        <sub_packet_title></sub_packet_title> 
        <exams_type>typical_exams</exams_type>   

             

    </sub_packet> 

    <sub_packet> 

        <sub_packet_title></sub_packet_title> 
        <exams_type>typical_exams</exams_type>   

             

    </sub_packet> 

</pattern>   

 

Το Xml πρότυπο ιατρικών εξετάσεων µπορεί να συνδυαστεί µε το συσχετισµένο µε αυτό Xml 
σετ των αποτελεσµάτων κάποιου ασθενούς ώστε να εµφανίσουµε τα αποτελέσµατα µιας συµπληρωµένης 
ιατρικής εξέτασης για εµφάνιση η επεξεργασία . 

 

To <pattern> όπως είπαµε και παραπάνω αποτελείται από πολλά <sub_packet> elements . Στις 
παρακάτω ενότητες θα περιγράψουµε την µορφή µερικών από αυτών . 
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4.7.6. ∆οµή XML υποπακέτων προτύπων ιατρικής εξέτασης τύπου Όνοµα 

πεδίου – Τιµή – Φυσιολογικές Τιµές 

Στον παρακάτω κώδικα βλέπουµε την µορφή ενός υποπακέτου τυπικών εξετάσεων , που περιέχει πεδία 
εξετάσεων της µορφής Όνοµα εξέτασης – τιµή εξέτασης – φυσιολογικές τιµές .  

 

Όπως παρατηρούµε στον παρακάτω κώδικα το βασικό element <sub_packet> του υποπακέτου περιέχει 
εσωτερικά πολλαπλά elements <exam>  καθ’ όλη την επικράτεια του συγκεκριµένου υποπακέτου .  

 

Στην αρχή του υποπακέτου στο element <sub_packet_title> υπάρχει ο τίτλος του υποπακέτου 
που δηλώνει αλλαγή ενότητας στο element και αποθηκεύει το όνοµα του πακέτου . 

 

Έπειτα από κάτω ακριβώς υπάρχει το element <exam_type> που δηλώνει το είδος του πακέτου 
για να ξέρει η µέθοδος της κλάσης πώς να το χειριστεί . 

 

    <sub_packet> 

        <sub_packet_title></sub_packet_title> 
        <exams_type>typical_exams</exams_type>   

         

            <exam> 
                <id>1</id> 

                <maxlength>7</maxlength> 

                <exam_name1>ΑΝΑ</exam_name1> 

                <normal_values> 

                    <both> 

                        <reference_values> 
                            <rating>1</rating> 

                            <value>&gt;1.4</value> 

                            <age></age> 
                            <meaning>Αρνητικό (-) </meaning> 

                        </reference_values> 

                        <reference_values> 
                            <rating>2</rating> 

                            <value>&lt;1.4</value> 

                            <age></age> 
                            <meaning>Θετικό (+) </meaning> 

                        </reference_values>      

                    </both> 

                </normal_values> 

                <unit></unit> 
                <validation>real</validation> 

                <exam_details></exam_details> 

            </exam> 
             

            <exam> 
                <id>2</id> 

                <maxlength>7</maxlength> 

                <exam_name1>C3</exam_name1> 

                <normal_values> 

                    <both> 

                        <reference_values> 
                            <rating>1</rating> 

                            <value>82-170</value> 

                            <age></age> 

                            <meaning></meaning> 

                        </reference_values>  
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                    </both> 

                </normal_values> 
                <unit>mg/dl</unit> 

                <validation>real</validation> 

                <exam_details></exam_details> 

            </exam> 
             

            <exam> 
                <id>3</id> 

                <maxlength>7</maxlength> 

                <exam_name1>C4</exam_name1> 

                <normal_values> 

                    <both> 

                        <reference_values> 
                            <rating>1</rating> 

                            <value>12-36</value> 

                            <age></age> 

                            <meaning></meaning> 

                        </reference_values>  

                    </both> 

                </normal_values> 
                <unit>mg/dl</unit> 

                <validation>real</validation> 

                <exam_details></exam_details> 

            </exam> 
             

            <exam> 
                <id>4</id> 

                <maxlength>7</maxlength> 

                <exam_name1>Συµπλήρωµα C ολικό</exam_name1> 

                <normal_values> 

                    <both> 

                        <reference_values> 
                            <rating>1</rating> 

                            <value>75-160</value> 

                            <age></age> 

                            <meaning></meaning> 

                        </reference_values>  

                    </both> 

                </normal_values> 
                <unit>IU/ml</unit> 

                <validation>real</validation> 

                <exam_details></exam_details> 

            </exam> 
             

            <exam> 
                <id>5</id> 

                <maxlength>7</maxlength> 

                <exam_name1>ANΟΣΟΣ.IgG</exam_name1> 

                <normal_values> 

                    <both> 

                        <reference_values> 
                            <rating>1</rating> 

                            <value>650-1600</value> 

                            <age>=18</age> 

                            <meaning>Ενήλικες</meaning> 

                        </reference_values>  

                    </both> 

                </normal_values> 
                <unit>mg/dl</unit> 

                <validation>real</validation> 

                <exam_details></exam_details> 

            </exam> 
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    </sub_packet> 

 

Το κάθε <exam> element του πακέτου περιέχει τα παρακάτω element που περιγράφω τον σκοπό 
λειτουργίας τους µε πράσινο χρώµα . 

 

<exam> 
                <id>3</id> // Κωδικός του πεδίου εξέτασης . 

                <maxlength>7</maxlength>  // Μήκος του πεδίου εξέτασης ,για  

                                          // validation της φόρµας .   
                <exam_name1>C4</exam_name1> // Ονοµα πεδίου εξέτασης . 

                <normal_values> // Φυσιολογικές τιµές . 

                    <both> // Φυσιολογικές τιµες για ανδρες και γυναικες  

                        <reference_values>  // element φυσιολογικών τιµών . 
                            <rating>1</rating> // επίπεδο κινδύνου 1 

                            <value>12-36</value> // εύρος φυσιολογικών τιµών 

                            <age>20-50</age> // Ηληκιακή οµάδα  

                            <meaning></meaning> // τι σηµαινει αν ειµαστε µεσα  

                                                // σε αυτά τα όρια  

                        </reference_values>  

                        <reference_values>  
                            <rating>1</rating> // επίπεδο κινδύνου 1 

                            <value>12-36</value> 

                            <age></age> 

                            <meaning></meaning> 

                        </reference_values>  

                        <reference_values>  
                            <rating>2</rating> // επίπεδο κινδύνου 2 

                            <value>12-36</value> 

                            <age></age> 

                            <meaning></meaning> 

                        </reference_values>  
 

 

                    </both> 

                    <man> // Φυσιολογικές τιµες για ανδρες 

                    </man> 

                    <woman> // Φυσιολογικές τιµες για γυναίκες 

                    </woman> 

                </normal_values> 
                <unit>mg/dl</unit> // µονάδα µέτρησης  

                <validation>real</validation> // τύπος δεδοµένων για validate 

                <exam_details></exam_details> // άλλες πληροφορίες 

</exam> 

 

Ένα η περισσότερα από τα παραπάνω exam elements αποτελούν ένα element υποπακέτου εξέτασης.  

 

4.7.7. ∆οµή XML υποπακέτων προτύπων ιατρικής εξέτασης τύπου κειµένου 

Με παρόµοιο τρόπο οργανώνεται και ένα υποπακέτο εξετάσεων απλού κειµένου . Βλέπε τον παρακάτω 
κώδικα .  

 

    <sub_packet> 

        <sub_packet_title></sub_packet_title> 
        <exams_type>simple_text_exam</exam_type> 

         

            <exam> 
                <id>1</id> 
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                <exam_name1>Κλινικές πληροφορίες</exam_name1> 

                <validation>text</validation> 

                <exam_details></exam_details> 

            </exam> 

            <exam> 
                <id>2</id> 

                <exam_name1>Κλινικές πληροφορίες</exam_name1> 

                <validation>text</validation> 

                <exam_details></exam_details> 

            </exam> 
 

    </sub_packet>    

 

4.7.8. ∆οµή XML υποπακέτων προτύπων ιατρικής εξέτασης τύπου πίνακα 2 

διαστάσεων 

Αντίστοιχα µε την προπροηγούµενη ενότητα το παρακάτω subpacket element σκοπό έχει να δηµιουργεί 
φόρµες συµπλήρωσης για εξετάσεις τύπου δισδιάστατου πίνακα .  

 

Η δοµή των <exam> elements είναι παρόµοια µε την προπροηγούµενη ενότητα µόνο που σε 
αυτήν την περίπτωση οργανώνονται µέσα σε elements που δηµιουργούν έναν δισδιάστατο πίνακα.  

 

    <sub_packet> 
        <sub_packet_title>Μετρήσεις Doppler</sub_packet_title> 

        <exams_type>exams_table_2d</exams_type> 

         

        <row> 

            <row_title></row_title> 

            <col> 
                <col_title>Βαλβίδες</col_title> 

            </col> 

            <col> 
                <col_title>Ταχύτητα ροής</col_title> 

            </col> 

            <col> 
                <col_title>Κλίση πιέσεως</col_title> 

            </col> 

            <col> 
                <col_title>Επιφάνεια στοµίου</col_title> 

            </col> 
             

        </row> 
         

        <row> 

            <row_title></row_title> 

            <col> 
                <col_title>Αορτική</col_title> 

            </col> 

            <col> 

                    <exam> 
                        <id>12</id> 

                        <maxlength>30</maxlength> 

                        <exam_name1>Αορτική</exam_name1> 

                        <exam_name2>Ταχύτητα ροής</exam_name2> 

                        <validation>text</validation> 

                        <exam_details></exam_details> 

                    </exam> 

            </col> 

            <col> 
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                    <exam> 
                        <id>13</id> 

                        <maxlength>30</maxlength> 

                        <exam_name1>Αορτική</exam_name1> 

                        <exam_name2>Κλίση πιέσεως</exam_name2> 

                        <validation>text</validation> 

                        <exam_details></exam_details> 

                    </exam> 

            </col> 

            <col> 

                    <exam> 
                        <id>14</id> 

                        <maxlength>30</maxlength> 

                        <exam_name1>Αορτική</exam_name1> 

                        <exam_name2>Επιφάνεια στοµίου</exam_name2> 

                        <validation>text</validation> 

                        <exam_details></exam_details> 

                    </exam> 

            </col> 

        </row> 
         

        <row> 

            <row_title></row_title> 

            <col> 
                <col_title>Μιτροειδής</col_title> 

            </col> 
            <col> 

                    <exam> 
                        <id>15</id> 

                        <maxlength>30</maxlength> 

                        <exam_name1>Μιτροειδής</exam_name1> 

                        <exam_name2>Ταχύτητα ροής</exam_name2> 

                        <validation>text</validation> 

                        <exam_details></exam_details> 

                    </exam> 

            </col> 

            <col> 

                    <exam> 
                        <id>16</id> 

                        <maxlength>30</maxlength> 

                        <exam_name1>Μιτροειδής</exam_name1> 

                        <exam_name2>Κλίση πιέσεως</exam_name2> 

                        <validation>text</validation> 

                        <exam_details></exam_details> 

                    </exam> 

            </col> 

            <col> 

                    <exam> 
                        <id>17</id> 

                        <maxlength>30</maxlength> 

                        <exam_name1>Μιτροειδής</exam_name1> 

                        <exam_name2>Επιφάνεια στοµίου</exam_name2> 
                        <validation>text</validation> 

                        <exam_details></exam_details> 

                    </exam> 

            </col> 

        </row>       
         

        <row> 

            <row_title></row_title> 

            <col> 
                <col_title>Τριγλώχινα</col_title> 

            </col> 
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            <col> 

                    <exam> 
                        <id>18</id> 

                        <maxlength>30</maxlength> 

                        <exam_name1>Τριγλώχινα</exam_name1> 

                        <exam_name2>Ταχύτητα ροής</exam_name2> 

                        <validation>text</validation> 

                        <exam_details></exam_details> 

                    </exam> 

            </col> 

            <col> 

                    <exam> 
                        <id>19</id> 

                        <maxlength>30</maxlength> 

                        <exam_name1>Τριγλώχινα</exam_name1> 

                        <exam_name2>Κλίση πιέσεως</exam_name2> 

                        <validation>text</validation> 

                        <exam_details></exam_details> 

                    </exam> 

            </col> 

            <col> 

                    <exam> 
                        <id>20</id> 

                        <maxlength>30</maxlength> 

                        <exam_name1>Τριγλώχινα</exam_name1> 

                        <exam_name2>Επιφάνεια στοµίου</exam_name2> 
                        <validation>text</validation> 

                        <exam_details></exam_details> 

                    </exam> 

            </col> 

        </row>       
         

        <row> 

            <row_title></row_title> 

            <col> 
                <col_title>Πνευµονική</col_title> 

            </col> 

            <col> 

                    <exam> 
                        <id>21</id> 

                        <maxlength>30</maxlength> 

                        <exam_name1>Πνευµονική</exam_name1> 

                        <exam_name2>Ταχύτητα ροής</exam_name2> 

                        <validation>text</validation> 

                        <exam_details></exam_details> 

                    </exam> 

            </col> 

            <col> 

                    <exam> 
                        <id>22</id> 

                        <maxlength>30</maxlength> 

                        <exam_name1>Πνευµονική</exam_name1> 
                        <exam_name2>Κλίση πιέσεως</exam_name2> 

                        <validation>text</validation> 

                        <exam_details></exam_details> 

                    </exam> 

            </col> 

            <col> 

                    <exam> 
                        <id>23</id> 

                        <maxlength>30</maxlength> 

                        <exam_name1>Πνευµονική</exam_name1> 

                        <exam_name2>Επιφάνεια στοµίου</exam_name2> 
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                        <validation>text</validation> 

                        <exam_details></exam_details> 

                    </exam> 

            </col> 

        </row> 
 

        <row> 

            <row_title></row_title> 

            <col> 
                <col_title>Πνευµονική Αρτηρία</col_title> 

            </col> 

            <col> 

                    <exam> 
                        <id>24</id> 

                        <maxlength>30</maxlength> 

                        <exam_name1>Πνευµονική Αρτηρία</exam_name1> 

                        <exam_name2>Ταχύτητα ροής</exam_name2> 

                        <validation>text</validation> 

                        <exam_details></exam_details> 

                    </exam> 

            </col> 

            <col> 

                    <exam> 
                        <id>25</id> 

                        <maxlength>30</maxlength> 

                        <exam_name1>Πνευµονική Αρτηρία</exam_name1> 
                        <exam_name2>Κλίση πιέσεως</exam_name2> 

                        <validation>text</validation> 

                        <exam_details></exam_details> 

                    </exam> 

            </col> 

            <col> 

                <col_title></col_title> 

            </col> 

        </row>       
         

    </sub_packet> 

 

 

4.7.9. ∆οµή XML υποπακέτων προτύπων ιατρικής εξέτασης τύπου ιατρικού 

αρχείου πολυµέσων  

Παρόµοια µε προηγουµένα αν η εξετάσεις που θέλουµε να αποθηκεύσουµε είναι ιατρικό αρχείο 
πολυµέσων χρησιµοποιούµε την µορφή του παρακάτω προτύπου ιατρικών εξετάσεων για να 
δηµιουργήσουµε την φόρµα εισαγωγής πολυµέσων . Βλέπε το παρακάτω κώδικα . 
 
Το τι κάνει το κάθε element το εξηγώ δεξιά του element µε πράσινο χρώµα . 
 

 

    <sub_packet> 
        <sub_packet_title>title1</sub_packet_title> // Όνοµα υποπακέτου . 

        <exams_type>image,audio,video</exam_type>  // τι είδους πολυµέσο είναι 

            <exam>  // element πεδίου εξέτασης  
                <id>1</id>  // αριθµός πεδίου . 

                <maxlength>50</maxlength> // µεγιστο µέγεθος αρχείου σε mb 

                <universal_name>universal_name</universal_name> 
                <exam_name1>exam_name1</exam_name1> // όνοµα πεδίου  

                <file_type>bmp</file_type> // τύπος αρχείου . 

                <exam_details>exam_details</exam_details> // άλλες πληροφορίες 

            </exam> 
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            <exam>   
                <id>2</id> 

                <maxlength>30</maxlength> 

                <universal_name>universal_name</universal_name> 

                <exam_name1>exam_name1</exam_name1> 

                <file_type>png</file_type> 

                <exam_details>exam_details</exam_details> 

            </exam> 

            <exam> 
                <id>3</id>  

                <maxlength>59</maxlength> 

                <universal_name>universal_name</universal_name> 

                <exam_name1>exam_name1</exam_name1> 

                <file_type>jpeg</file_type> 

                <exam_details>exam_details</exam_details> 

            </exam> 

    </sub_packet> 

 
 

4.7.10. ∆οµή XML αποθηκευµένων αποτελεσµάτων πακέτου εξετάσεων στην 

βάση δεδοµένων 

Στον παρακάτω κώδικα µπορούµε να δούµε σε τι µορφή αποθηκεύονται τα αποτελέσµατα των ιατρικών 
εξετάσεων που συµπλήρωσε ο χρήστης για κάποιο συµπληρωµένο σενάριο εξετάσεων  . Τα πεδία που 
συµπληρώνει ο χρήστης αφού κωδικοποιηθούν σε ένα Well Formed Xml string αποθηκεύονται στο πεδίο 
exam_xml του πίνακα packet_of_exams της βάσης δεδοµένων .  

 

Η µορφή του Xml κώδικα που περιέχει τις τιµές που συµπλήρωσε ο χρήστης για κάποιο σενάριο 
εξέτασης είναι ο παρακάτω .  

 

<?xml version="1.0"?> 

    <packet> 

        <exam_rec> 
            <id>1</id> 

            <value>323</value> 

        </exam_rec> 
         

        <exam_rec> 
            <id>2</id> 

            <value>343</value> 

        </exam_rec> 
  

    </packet> 

 

Στον παραπάνω κώδικα παρατηρούµε ότι υπάρχει αρχικά ένα γονικό στοιχείο packet που 
περιέχει τα αποτελέσµατα των εξετάσεων . Μέσα σε αυτό υπάρχουν τα στοιχεία exam_rec που το κάθε 
ένα τους περιέχει µέσα τα συµπληρωµένα στοιχεία κάποιου πεδίου του σεναρίου εξέτασης .  Μέσα στα 
elements <exam_rec> περιέχονται τα elements <id> και <value> . Το element <id> περιέχει τον αριθµό 
του πεδίου της συµπληρωµένης εξέτασης , ώστε να ξέρουµε το κάθε αποτέλεσµα που συµπληρώσαµε µε 
τι αντιστοιχίζεται και τι συµβολίζει . Το element <value> αντίστοιχα περιέχει την τιµή της εξέτασης , 
δηλαδή το αποτέλεσµα που συµπληρώσαµε. Το element <value> µπορεί να είναι αριθµητική τιµή αν το 
αποτέλεσµα είναι αριθµητικό  , κείµενο αν το αποτέλεσµα είναι κείµενο  ή το πρωτεύων κλειδί στον 
πίνακα medical_media αν το αποτέλεσµα είναι εικόνα η πολυµέσο . 

 

Τα αποτελέσµατα συνδυάζονται µε τo αντίστοιχο XML πρότυπο του σετ εξετάσεων µε σκοπό 
την σωστή εµφάνιση των αποτελεσµάτων στην οθόνη του χρήστη . 
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4.8. Τµήµατα κώδικα GNU που χρησιµοποιήθηκαν 

4.8.1. Περιγραφή λειτουργίας Securimage Captcha 

Για να αποτρέψουµε την αυτόµατη δηµιουργία λογαριασµών ασθενών από bots του διαδικτύου , η την 
αποστολή spam µηνυµάτων επικοινωνίας από την ιστοσελίδα ασύνδετων χρηστών χρησιµοποιούµε ένα 
php πρόσθετο που παρέχει λειτουργικότητα captcha στο php script της εφαρµογής µας .Το πρόσθετο 
αυτό εµφανίζει µία τυχαία εικόνα που ο χρήστη πρέπει να την πληκτρολογήσει στο κατάλληλο πεδίο 
κειµένου για να επιβεβαιώσει ότι δεν είναι bot . 

 

Συγκεκριµένα στην υλοποίηση της εφαρµογής µας χρησιµοποιούµε το Secureimage Captcha το 
οποίο είναι ανοιχτού κώδικα κάτω από άδεια GNU και δεν απαιτεί κάποια ρύθµιση παραµέτρων. 

 

Το µόνο που χρειάζεται να κάνουµε είναι να εµφανίσουµε την εικόνα captcha κάπου στη φόρµα 
µας , και να επικυρώσουµε τον κωδικό που υποβάλουµε έπειτα µέσα από την φόρµα µας. Η προσαρµογή 
της εικόνας ως προς το πώς εµφανίζεται είναι επίσης πολύ εύκολο να γίνει  

 

Αρχικά κατεβάζουµε το Securimage και ανεβάζουµε τα αρχεία του στο web server µας στην 
τοποθεσία root/secureimage/  στο root της εφαρµογής µας . 

 

Στη συνέχεια, εισάγουµε την εικόνα captcha που µας εµφανίζεται στη φόρµα µας, µαζί µε ένα 
πεδίο κειµένου για τον χρήστη , ώστε αυτός να πληκτρολογήσει τον κωδικό που εµφανίζεται µέσα στην 
εικόνα. Στην επιθυµητή θέση στη φόρµα µας, προσθέτουµε τον ακόλουθο κώδικα για να εµφανίσουµε 
την εικόνα CAPTCHA: 

 

<img id="captcha" src="/securimage/securimage_show.php" alt="CAPTCHA 
Image" /> 

 

Έπειτα προσθέτουµε στην φόρµα µας τον ακόλουθο κώδικα HTML για να δηµιουργήσουµε ένα 
πεδίο εισαγωγής κειµένου , που θα αποστείλει µέσω της φόρµας τον κώδικα captcha που θα 
πληκτρολογήσουµε . 

 

<input type="text" name="captcha_code" size="10" maxlength="6" /> 

 
Έπειτα προσθέτουµε την παρακάτω γραµµή η οποία δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να 

εµφανίσει µια νέα εικόνα captcha , αν o χρήστης έχει πρόβληµα ανάγνωσης στην εικόνα που του 
εµφανίζεται. 

 
<a href="#" onclick="document.getElementById('captcha').src = 

'/securimage/securimage_show.php?' + Math.random(); return false">[ Different 

Image ]</a> 

 

Αφού ενσωµατώσουµε την εικόνα captcha στη φόρµα µας προχωράµε στην επεξεργασία του 
PHP κώδικα που επικυρώνει τον κωδικό επαλήθευσης captcha που πληκτρολογεί ο χρήστης . 

 

Ανοίγουµε το αρχείο PHP που επεξεργάζεται τα δεδοµένα της φόρµας µετά την υποβολή της , 
στην πρώτη γραµµή του προσθέτουµε τον ακόλουθο κώδικα που δηµιουργεί µια νέα συνεδρία . 

 

<?php session_start(); ?> 
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Είναι σηµαντικό να τεθεί αυτός ο κώδικας στην κορυφή του αρχείου php  πριν από οποιαδήποτε 
παραγόµενη HTML έξοδο , διαφορετικά η επικύρωση µπορεί πάντα να αποτυγχάνει. 

 

Για να ελέγξoυµε εάν ο κωδικός captcha που πληκτρολόγησε ο χρήστης είναι σωστός, θα 
κάνουµε µια κλήση στην κλάση  Securimage. Ο παρακάτω κώδικας PHP ενσωµατώνεται στο php script 
που επεξεργάζεται τη φόρµα µας και τοποθετείται στην περιοχή που γίνεται ο έλεγχος σφαλµάτων .  

 

include_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/securimage/securimage.php'; 

 

$securimage = new Securimage(); 

 

Έτσι όπως βλέπουµε παραπάνω , αρχικά συµπεριλαµβάνουµε στον κώδικα php , το αρχείο που 
περιέχει τον πηγαίο κώδικα της κλάσσης Securimage και έπειτα δηµιουργούµε ένα νέο αντικείµενο 
Securimage που είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία, τη διαχείριση και την επικύρωση captcha κωδικών. 

 

Στη συνέχεια ελέγχουµε για να δούµε εάν ο κωδικός που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης έχει 
εισαχτεί σωστά. 

 

if ($securimage->check($_POST['captcha_code']) == false) { 

  // the code was incorrect 

// you should handle the error so that the form processor doesn't  

// continue 

 

// or you can use the following code if there is no validation or  

// you do not know how 

  echo "The security code entered was incorrect.<br /><br />"; 

echo "Please go <a href='javascript:history.go(-1)'>back</a> and try     

again."; 

  exit; 

} 

 

Η κλήση στην µέθοδο ελέγχου ελέγχει τον παραγόµενο CAPTCHA κωδικό σε σχέση µε τον 
κώδικα που εισάγει ο χρήστης για να δει αν ταυτίζονται . Εάν ο κωδικός captcha ήταν εσφαλµένος , 
εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος µε ένα σύνδεσµο για να επιστρέψουµε στη φόρµα και το script 
τερµατίζεται µε την exit (). 

4.8.2. Περιγραφή λειτουργίας PHP Mailer 

To PHP Mailer είναι µια opensource κλάση PHP κάτω από άδεια GNU για την γλώσσα PHP η οποία 
παρέχει ένα σύνολο λειτουργιών για να προσθέσεις στην εφαρµογή σου δυνατότητα αποστολής email . 
Οι δύο βασικές δυνατότητες που παρέχει η κλάση PHPMailer είναι η αποστολή HTML email και η 
αποστολή email µε συνηµµένα αρχεία . Η κλάση PHPMailer υποστηρίζει σχεδόν όλες τις δυνατότητες 
για να στείλει email , την mail() , την sendmail() , την qmail και απευθείας σε SMTP server . Μπορούµε 
να χρησιµοποιήσουµε όλες τις δυνατότητες ενός βασισµένου σε υπηρεσία SMTP email όπως , 
πολλαπλούς παραλήπτες , CC , BCC και άλλα . Με λίγα λόγια το PHPMailer είναι  ένας αξιόπιστος 
τρόπος να στείλουµε email µέσα από την php  .  
 

Μέσα στην εφαρµογή που υλοποιήσαµε χρησιµοποιούµε την λειτουργία αποστολής Email για 
διάφορες λειτουργίες . Παραδείγµατος χάρη για την αυτόµατη ενεργοποίηση του λογαριασµού ενός 
ασθενή που εγγράφεται στην ιστοσελίδα . Άλλο παράδειγµα χρήσης είναι για την επαναφορά ενός 
λογαριασµού χρήστη που ξέχασε τον κωδικό πρόσβασης του η το Username του . Τέλος χρησιµοποιούµε 
την λειτουργία αποστολής Email και για να αποστέλλουµε ερωτήσεις που κάνουν οι χρήστες από την 
σελίδα επικοινωνίας µη συνδεδεµένου ασθενή , στο βασικό Email του διαχειριστή .  
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Για να αποστείλουµε ένα email µέσω της κλάσης PHPMailer πρέπει καταρχάς να έχουµε 
τοποθετήσει τα αρχεία της κλάσης PHPMailer µέσα στον φάκελο µε τα εκτελέσιµα αρχεία της 
εφαρµογής µας .  
Στην εφαρµογή  µας έχουµε τοποθετήσει όλα τα απαραίτητα αρχεία που χρησιµοποιεί η κλάση 
PHPMailer για την λειτουργία της στον φάκελο root/php_classes/PHPMailer/   . 
 

Έπειτα όταν θέλουµε να αποστείλουµε κάποιο email αρχικά συµπεριλαµβάνουµε τον κώδικα 
της κλάσης PHPMailer στο pup script που θέλουµε να δώσουµε λειτουργικότητα αποστολής Email και 
δηµιουργούµε ένα αντικείµενο της κλάσης , βλέπε τον παρακάτω κώδικα .  
 

 
 

Έπειτα όλες οι δηµόσιες ιδιότητες και µέθοδοι της κλάσης µπορούν να είναι προσβάσιµες σε 
εµάς µέσω του αντικειµένου $mail που µόλις δηµιουργήσαµε. 
 

Παρακάτω εξηγούµε πως µπορούµε να αποστείλουµε ένα email html µέσα από ένα php script 
της ιστοσελίδας χρησιµοποιώντας την λειτουργικότητα της κλάσης PHPMailer . 
 
// Αρχικά συµπεριλαµβάνουµε στο php script µας της κλάση PHPMailer 

include("./../../../php_classes/PHP-Mailer/class.phpmailer.php"); 

 

// Έπειτα δηµιουργούµε ένα αντικείµενο $mail της κλάσης PHPMailer 

$mail= new PHPMailer(); 

 

// Έπειτα δηµιουργούµε το html κείµενο του σώµατος του µηνύµατος . 

$body = "Ευχαριστούµε πολύ για την εγγραφή στο site µας <u>iatrikes-

exetaseis.gr </u>!  

<br><br>Για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασµό σας , παρακαλώ πατήστε στο 

παρακάτω link :<br><br>"; 

 

// Ορίζει την µέθοδο Smtp σαν προεπιλεγµένη µέθοδο αποστολής Email . 

$mail->IsSMTP(); 

 

// Ενεργοποίηση αυθεντικοποίησης SMTP . 

$mail->SMTPAuth   = true; 

 

// Ορισµός ασφαλής σύνδεσης µε τον Smtp Server . 

$mail->SMTPSecure = "ssl"; 

 

// Ορίζουµε το GMAIL σαν τον προεπιλεγµένο SMTP server 

$mail->Host       = "smtp.gmail.com"; 

 

// Ορίζουµε την πόρτα που θα χρησιµοποιεί ο υπολογιστής για την σύνδεση µε την 

// υπηρεσία SMTP  

$mail->Port       = 465; 

 

// Ορίζουµε τo Username που χρησιµοποιούµε για την σύνδεση µε την υπηρεσία  

// SMTP . To έχουµε προηγουµένως ορίσει σαν την σταθερά EMAIL_USERNAME 

$mail->Username   = EMAIL_USERNAME; 

 

// Ορίζουµε τo Password που χρησιµοποιούµε για την σύνδεση µε την υπηρεσία  

// SMTP . To έχουµε προηγουµένως ορίσει σαν την σταθερά EMAIL_PASSWORD 

$mail->Password   = EMAIL_PASSWORD; 

 

// Ορίζουµε τo Email που χρησιµοποιούµε για να αποστείλουµε Email. 

// To έχουµε προηγουµένως ορίσει σαν την σταθερά EMAIL 
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$mail->From       = EMAIL; 

 

// Ορίζουµε τον τίτλο που θέλουµε να εµφανίζεται στον παραλήπτη του ατόµου που  

// απέστειλε το Email . 

$mail->FromName   = "iatrikes-exetaseis.gr [Webmaster]"; 

 

// Ορίζουµε την ιδιότητα Subject του αντικειµένου $mail που ορίζει το θέµα  

// του Email 

$mail->Subject    = "Email ενεργοποίησης λογαριασµόυ στο site 

iatrikes_exetaseis.gr "; 

 

// Ορίζουµε το εναλλακτικό κείµενο του σώµατος του µηνύµατος που θα  

// εµαφανίζεται αν δεν υποστηρίζεται το html email . 

$mail->AltBody    = $body; 

 

// Ορίζουµε κάθε γραµµή του σώµατος κειµένου του email σε µέγιστο µήκος 50  

// χαρακτήρες , σε διαφορετική περίπτωση µας αλλάζει αυτόµατα την γραµµή . 

$mail->WordWrap   = 50; 

 

// Αποθηκεύουµε το σώµα του email στην ιδιότητα Body . 

$mail->Body    = $body;  

 

// Ορίζουµε το email απάντησης και το όνοµα αυτού που θα απαντήσουµε . 

$mail->AddReplyTo($email,$first_name.' '.$family_name); 

 

// Ορίζουµε την διεύθυνση email που θέλουµε να αποστείλουµε το Email ,µαζί µε  

// το όνοµα του παραλήπτη . 

$mail->AddAddress($email,$first_name.' '.$family_name); 

 

 

// Ορίζουµε ότι το Email θα αποσταλεί σαν html κώδικας . 

$mail->IsHTML(true); // send as HTML 

 

// Θέτουµε την κωδικοποίηση του Email σε UTF-8  

$mail->CharSet="UTF-8"; 

 

 

// Εκτέλεση της µεθόδου Send() που αποστέλει το Email που διαµορφώσαµε. 

$mail->Send(); 

 

Αυτή είναι η µέθοδος αποστολής Email που χρησιµοποιούµε όπου υπάρχει ανάγκη αποστολής 
email στην ιστοσελίδα µας . 
 

Η κλάση PHPMailer µας δίνει την δυνατότητα να αποστέλλουµε και email µε συνηµµένα αρχεία 
καθώς και Email απλού κειµένου ,εµείς περιοριζόµαστε για της ανάγκες της παρούσας εργασίας στην 
αποστολή html email . 
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4.8.3. Περιγραφή λειτουργίας Tigra Calendar 

Το tigra calendar είναι ένα δωρεάν εργαλείο επιλογής ηµεροµηνίας που δουλεύει µε Javascript και 
υποστηρίζει λειτουργικότητα πολλαπλών browsers . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  

 
Εικόνα 349 

 

Το έχουµε χρησιµοποιήσει στην εργασία µας για να κάνουµε αναζητήσεις µε βάση την ηµεροµηνία , 
καθώς και για να προσθέτουµε ηµεροµηνίες όταν αποθηκεύουµε η επεξεργαζόµαστε κάποια ιατρική 
εξέταση .  

 

Στα θετικά του προγράµµατος είναι ότι δεν µας αφήνει να επιλέξουµε ηµεροµηνίες που δεν υπάρχουν 
µε βάση τα δίσεκτα έτη . 

 

Για να λειτουργήσει το πρόγραµµα επιλογής ηµεροµηνίας σωστά , έχουµε τοποθετήσει τα αρχεία 
javascript , css και τις εικόνες που απαιτεί για την λειτουργία της η εφαρµογή µέσα στον φάκελο 
root/javascript/general/calendar/ . 

 

Έπειτα στην αρχή της σελίδας που θέλουµε να εµφανίζεται το ελεγκτήριο επιλογής ηµεροµηνίας 
τοποθετούµε την διαδροµή στους κανόνες css και στο αρχείο javascript του tigra calendar . Αυτό το 
κάνουµε για να εµφανίζεται σωστά το ελεγκτήριο στην ιστοσελίδα . 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="'.BASE_URL.'/javascript/general/calendar/tcal.css" /> 

<script type="text/javascript" 

src="'.BASE_URL.'/javascript/general/calendar/tcal.js"></script> 

 

Τέλος σε κάθε φόρµα που θέλουµε να εµφανίζεται ελεγκτήριο επιλογής ηµεροµηνίας τοποθετούµε στο 
σηµείο του κώδικα της φόρµας τον ακόλουθο κώδικα , µε ορισµό της ιδιότητας κλάσης css ως 
class=”tclass” . Βλέπε παρακάτω κώδικα .  

 

<input style="background-color:white" type="text" name="date_added_1" 

class="tcal" value="" tabindex="1" /> 
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4.8.4. Περιγραφή λειτουργίας Multiflex 3 opensource css template 

 

Το multiflex 3 είναι ένα css πρότυπο ιστοσελίδας ανοικτού κώδικα βασισµένο σε CSS και XHTML  . 
Είναι ένα ευέλικτο και εύρωστο πρότυπο που υποστηρίζει πολλαπλούς web browser και λειτουργικά 
συστήµατα . 

Συγκεκριµένα υποστηρίζει για λειτουργικό σύστηµα ,  

 

� Windows 2000 και Windows XP τους παρακάτω browser : 

IE6, IE7, Firefox 2.0, Mozilla 1.7, Netscape 7.2, και Opera 9.0.. 

 

� Windows Vista τους παρακάτω browser : 

IE7, Firefox 2.0, και Opera 9.0.. 

 

� Mac OSX 10.3 τους παρακάτω browser : 

Firefox 2.0, Mozilla 1.7, Netscape 7.2, Opera 9.0, Camino 1.0,  

και Safari 1.3 . 

 

� Mac OSX 10.4 τους παρακάτω browser : 

Firefox 2.0, Mozilla 1.7, Netscape 7.2, Opera 9.0, Camino 1.0, και  

Safari 2.0.. 

 

� Linux (Fedora Core 4) τους παρακάτω browser : 

Firefox 2.0, Mozilla 1.7, Opera 9.0, and Konqueror 3.4. 

 

Αυτός είναι και ο λόγος που το επιλέξαµε για την υλοποίηση της εφαρµογής που αναπτύξαµε .  

 

Επίσης έχει πολλαπλούς τρόπους προβολής του περιεχοµένου και υποστηρίζει σελίδες 1 στήλης, 2 
στηλών και 3 στηλών . Επίσης διαθέτει δυναµικό µενού που δεν χρειάζεται javascipt για να λειτουργήσει, 
σελιδοδείκτες καθώς και πολλαπλά στυλ header και footer .  

 

Στην εργασία τροποποιήσαµε το συγκεκριµένο πρότυπο και το ενσωµατώσαµε µέσα στην κλάση page 
δηµιουργίας ιστοσελίδας ώστε να δηµιουργούµε µε εύκολο τρόπο τις σελίδες της εφαρµογής µας .   
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5. Συµπεράσµατα και µελλοντικές επεκτάσεις 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από το τελικό αποτέλεσµα και την 
χρήση της εφαρµογής , καθώς και προτείνουµε µελλοντικές επεκτάσεις που θα βελτιώσουν περαιτέρω 
την εφαρµογή ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εξετάσεων . 

 

5.1. Συµπεράσµατα 

Με βάση την εφαρµογή που σχεδίασα και υλοποίησα πιστεύω ότι έχω καλύψει το θέµα της 
µεταπτυχιακής µου διατριβής που είναι η µελέτη , ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός Web Based 
συστήµατος ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενούς PHR ικανού να αποθηκεύει ιατρικές εξετάσεις .  

 

Το σύστηµα PHR που υλοποίησα είναι ικανό να δίνει την δυνατότητα σε ασθενείς να 
δηµιουργούν λογαριασµούς ασθενή και έπειτα να αποθηκεύουν σε αυτούς ιατρικές εξετάσεις . Έπειτα οι 
ασθενείς µπορούν να συνδέονται στο σύστηµα µε το username και password που απέκτησαν κατά την 
δηµιουργία του λογαριασµού τους , να αναζητούν αποθηκευµένες ιατρικές εξετάσεις και να τις 
εµφανίζουν για προβολή ή επεξεργασία .  

 

Στην εφαρµογή δίνεται ακόµη η δυνατότητα στους ασθενείς να αποθηκεύουν τα στοιχεία των 
προσωπικών τους ιατρών και να δηµιουργούν µια λίστα προσωπικών ιατρών . Ύστερα να µπορούν να 
αναζητήσουν και να εµφανίσουν τα στοιχεία κάποιου προσωπικού ιατρού .  

 

Ακόµη οι ασθενείς έχουν την δυνατότητα να δίνουν πρόσβαση στους ιατρούς τους στον 
ηλεκτρονικό τους φάκελο ιατρικών εξετάσεων µέσω ειδικής διεπαφής που είναι σχεδιασµένη για τους 
ιατρούς , στην οποία συνδέονται οι ιατροί µε έναν 16 ψηφίο κωδικό πρόσβασης που τους παρέχει ο 
ασθενής και ονοµάζεται κλειδάριθµος πρόσβασης .  

 

Οι διαχειριστές από την µεριά τους µπορούν να συνδέονται στην αντίστοιχη διεπαφή 
διαχειριστή µέσω του username και password διαχειριστή και να προσθέτουν ή να επεξεργάζονται 
σενάρια ιατρικών εξετάσεων ή ακόµη και να διαχειρίζονται του χρήστες της ιστοσελίδας . 

 

Η εφαρµογή που κατασκεύασα εισάγει µια µεγάλη καινοτοµία σε σχέση µε αντίστοιχες 
υλοποιήσεις σε άλλες ερευνητικές εργασίες . Σε υλοποιήσεις αντίστοιχων εφαρµογών που εντόπισα , για 
κάθε είδος ιατρικής εξέτασης χρησιµοποιείτε και ένας πίνακας στην βάση δεδοµένων . Στην δική µου 
υλοποίηση µε 3 πίνακες µόνο στην βάση δεδοµένων , µπορώ να αποθηκεύσω και να χρησιµοποιήσω 
θεωρητικά απεριόριστο πλήθος εξετάσεων . Αυτό γίνεται γιατί τα πρότυπα συµπλήρωσης ιατρικών 
εξετάσεων καθώς και τα αποτελέσµατα των ιατρικών εξετάσεων αποθηκεύονται στην βάση δεδοµένων 
σε µορφή κώδικα XML . Έπειτα µε χρήση της κλάσης exams την οποία κατασκεύασα οι κώδικες XML 
συνδυάζονται κατάλληλα µεταξύ τους για να µας εµφανίσουν µια αποθηκευµένη εξέταση ή µια φόρµα 
προσθήκης νέας εξέτασης. 

Ο ρόλος του καθενός από τους παραπάνω 3 πίνακες είναι  ο εξής .  

� Ο πίνακας exam_patterns αποθηκεύει πρότυπα συµπλήρωσης ιατρικών εξετάσεων . 

� Ο πίνακας packet_of_exams αποθηκεύει τα αποτελέσµατα κάποιας ιατρικής εξέτασης του πίνακα 
exam_patterns για κάποιον συγκεκριµένο ασθενή που την αποθήκευσε . 

� Ο πίνακας medical_media αποθηκεύει τα στοιχεία των ιατρικών πολυµέσων που πιθανόν να 
περιλαµβάνει η εξέταση µαζί µε τις διαδροµές των πολυµέσων στους φακέλους του Web Server .  
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Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραµµα γίνεται εύκολα επεκτάσιµο , αφού ο διαχειριστής µπορεί να 
περνάει στο σύστηµα νέα πρότυπα συµπλήρωσης ιατρικών εξετάσεων χωρίς να χρειάζεται να κάνει 
κάποια µετατροπή στην εφαρµογή . Αυτό µπορεί να γίνει απλά δηµιουργώντας ένα νέο XML πρότυπο 
ιατρικής εξέτασης και αποθηκεύοντας το στον πίνακα προτύπων εξετάσεων .  

 

∆εν έγινε µέριµνα στο πρόγραµµα ηλεκτρονικού φακέλου εξετάσεων για το θέµα της ασφάλειας , 
αλλά αυτό είναι κάτι που εύκολα διορθώνεται προσθέτοντας ένα ψηφιακό πιστοποιητικό και 
ενεργοποιώντας το https στον Web Server που τρέχει η εφαρµογή . Επίσης δεν έγινε µέριµνα στο 
πρόγραµµα για σύστηµα ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών . Σε µια µελλοντική έκδοση 
της εφαρµογής προβλέπεται κάτι τέτοιο .  

 

Η εφαρµογή αυτήν την στιγµή είναι ικανή να αποθηκεύει µόνο ιατρικές εξετάσεις του τύπου 
,Όνοµα εξέτασης – τιµή εξέτασης – µονάδα µέτρησης – Φυσιολογικές τιµές .  Η µέθοδος αποθήκευσης 
ιατρικών εξετάσεων τύπου πίνακα 2-d τιµών και τύπου πολυµέσων , όπως αρχείων εικόνας έχει 
µελετηθεί και σχεδιαστεί , λείπει όµως η υλοποίηση στην κλάση exams . Παρά ταύτα ο ιατρικός φάκελος 
είναι δυνατόν να αποθηκεύσει τέτοιες εξετάσεις µε την υλοποίηση των µεθόδων της κλάσης , σύµφωνα 
µε τον σχεδιασµό του προγράµµατος . ∆εν θεώρησα απαραίτητο όµως να τις υλοποιήσω γιατί ξεφεύγει 
από τους στόχους της παρούσας διατριβής και εγώ έχω ήδη επεκταθεί πάρα πολύ . Είναι θέµα όµως 
υλοποίησης της κλάσης exams .  

 

Υπάρχουν πολλές ιδέες για µελλοντική επέκταση των δυνατοτήτων της εφαρµογής , στην επόµενη 
ενότητα παρουσιάζουµε µερικές από αυτές καθώς και έναν προτεινόµενο µελλοντικό σχεδιασµό της 
εφαρµογής .  

 

Γενικά µε την µελέτη , τον σχεδιασµό και την υλοποίηση αυτής της µεταπτυχιακής διατριβής 
απέκτησα σηµαντικές γνώσεις στον τοµέα των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων ασθενών , στον τοµέα 
της τεχνολογίας λογισµικού καθώς επίσης και βελτίωσα τις προγραµµατιστικές µου δεξιότητες στον 
τοµέα προγραµµατισµού εφαρµογών ιστού . 

 

Σίγουρα υπάρχουν καλύτερες εφαρµογές ηλεκτρονικών φακέλων ασθενούς στο εµπόριο , αλλά 
αυτή είναι µια υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού φακέλου εξετάσεων για την µεταπτυχιακή µου διατριβή . 
Για τον λόγο αυτό δεν χρειάζεται να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές µιας εµπορικής εφαρµογής , π.χ. 
ζητήµατα ασφαλείας .  

 

Συνοψίζοντας µε βάση την µελέτη που έκανα στο θέµα των ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών 
κατάλαβα ότι είναι ένας πολλά υποσχόµενος τοµέας της βιοπληροφορικής και έχει πολλά να δώσει στο 
µέλλον . Μπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη καλύτερων θεραπειών , στην βελτίωση της ιατρικής 
επιστήµης καθώς και να συµβάλει την ανάπτυξη συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων που θα δίνουν 
την δυνατότητα στους ιατρους µε βάση όλα τα ιατρικά δεδοµένα του ασθενή να του προτείνει τις 
καλύτερες λύσεις για θεραπευτική αγωγή .  

5.2. Μελλοντικές Επεκτάσεις της Εφαρµογής 

5.2.1. Ιδέες για µελλοντικές επεκτάσεις της εφαρµογής . 

Με βάση την µελέτη του θέµατος του online ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εξετάσεων , τα 

αντίστοιχα προγράµµατα που υπάρχουν ήδη στην αγορά , µε βάση το πρόγραµµα που αναπτύξαµε 

και άλλες δικές µου σκέψεις ,  µπορούµε να προτείνουµε κάποιες επιπλέον ιδέες για τον 

ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο εξετάσεων . 
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� Συγκεκριµένα η εφαρµογή θα µπορούσε να διαθέτει µια επιπλέον διεπαφή για µόνιµα 
εγγεγραµµένους ιατρούς οι οποίοι θα συσχετίζονται µόνιµα µε ένα σύνολο από ασθενείς τους και 
θα µπορούν να βλέπουν ιατρικές εξετάσεις των ασθενών τους καθώς και να τους προτείνουν 
θεραπείες online . 

 
� Επίσης η εφαρµογή θα µπορούσε να διαθέτει µια επιπλέον διεπαφή για τα διαγνωστικά κέντρα 

που πραγµατοποιούν ιατρικές εξετάσεις . Τα διαγνωστικά κέντρα θα µπορούσαν έτσι να 
συσχετίζονται µόνιµα µε τους ασθενείς που έχουν πραγµατοποιήσει εξετάσεις σε αυτά και να 
περνάνε από πριν αν τους έχει δοθεί άδεια από τον ασθενή ιατρικές εξετάσεις στον ιατρικό 
φάκελο του ασθενή χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να περνάει ο ίδιος ο ασθενής τις εξετάσεις του 
χειροκίνητα στην εφαρµογή . 

 
� Να υπάρχει τρόπος οι ασθενείς να δίνουν πρόσβαση σε συγκεκριµένες µόνο ιατρικές εξετάσεις 

στους ιατρούς τους και όχι στο σύνολο των ιατρικών εξετάσεων του ιατρικού τους φακέλου .  
 

� Να υπάρχει τρόπος να δηµιουργούνε οι ίδιοι οι ασθενείς τα πρότυπα συµπλήρωσης των ιατρικών 
τους εξετάσεων . 

 
� Να υπάρχει τρόπος , εύκολης οργανωµένης εκτύπωσης των ιατρικών εξετάσεων κάποιου 

ασθενούς  . 
 

� Να υπάρχει σύστηµα εσωτερικής επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων χρηστών της ιστοσελίδας , 
µε ανταλλαγή µηνυµάτων . Το σύστηµα αυτό να γεφυρώνει επίσης την εξωτερική και την 
εσωτερική επικοινωνία της σελίδας , δηλαδή ο διαχειριστής να έχει άµεση πρόσβαση στα email 
που λαµβάνει µέσα από την διεπαφή διαχειριστή της σελίδας . 

 
� Να υπάρχει τρόπος επιπλέον καθορισµού ρυθµίσεων της ιστοσελίδας από τους διαχειριστές καθώς 

και άλλους χρήστες της σελίδας . Για παράδειγµα ένας χρήστης µε προβλήµατα όρασης θα µπορεί 
να ρυθµίζει µόνιµα το επιθυµητό µέγεθος γραµµατοσειράς της ιστοσελίδας .  

 
� Να υπάρχει δυνατότητα οι ασθενείς να κλείνουν ηλεκτρονικά , ραντεβού µε τον ιατρό τους . 

Καθώς επίσης και να εκτελούν ηλεκτρονικές επισκέψεις σε κάποιο ιατρό σε περίπτωση που είναι 
δύσκολη η φυσική επίσκεψη στο ιατρείο . 

 
� Να υπάρχει τρόπος να υπολογίζουν τα ιατρικά έξοδα για την υγεία τους χρονολογικά . 

 
� Να µπορούν να συγκρίνονται αυτόµατα τιµές εξετάσεων που περιέχονται σε διαφορετικά σετ 

ιατρικών εξετάσεων καθώς και να παρουσιάζονται σε διαγράµµατα αποτελεσµάτων µε τις 
διακυµάνσεις µιας εξέτασης χρονολογικά . 

 
� Να τονίζει αυτόµατα τιµές ενός σετ εξετάσεων που είναι εκτός ορίων , µε βάση τις φυσιολογικές 

τιµές των καθορισµένων ορίων που προκύπτουν από το φύλλο και την ηλικία του ασθενούς. 
 

� Άλλη ιδέα είναι να µπορούν οι ασθενείς που θέλουν να διαγραφούν από την ιστοσελίδα να 
κρατάνε ένα back-up όλων των αρχείων και των πληροφοριών που αποθήκευσαν στην εφαρµογή 
και να το προβάλουν offline µέσω ειδικής εφαρµογής . Ακόµη αν θέλουν να ξαναδηµιουργήσουν 
λογαριασµό στην ιστοσελίδα .  

 
� Να υπάρχει ισχυρή κρυπτογράφηση σε όλες τις σελίδες  της διαδικτυακής εφαρµογής και όλες οι 

επικοινωνίες της εφαρµογής να γίνονται µε ασφαλείς συνδέσεις .  
 

� Οι πίνακες της εφαρµογής να παίρνουν τυχαία ονόµατα κατά την δηµιουργία της βάσης 
δεδοµένων σαν ένα µέτρο επιπλέον ασφάλειας . 
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5.2.2. ∆ιαµόρφωση µελλοντικών λειτουργικών απαιτήσεων της εφαρµογής . 

Με βάση τις παραπάνω ιδέες που αναπτύξαµε προηγουµένως µπορούµε να διαλέξουµε µερικές 

ώστε να διαµορφώσουµε µια µελλοντική έκδοση της εφαρµογής µας . Έτσι στις ήδη καθορισµένες 

λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρµογής µας µπορούµε να προσθέσουµε ένα ακόµα σύνολο 

επιπρόσθετων λειτουργικών απαιτήσεων.  

 
Έτσι σε µια µελλοντική επέκταση της εφαρµογής µπορούµε να προσθέσουµε τις παρακάτω λειτουργικές 
απαιτήσεις . 
 

Η εφαρµογή θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εκτός από την χρήση της από ασθενείς , 
προσωπικούς ιατρούς που έχουν δηµιουργηθεί από ασθενείς καθώς και διαχειριστές να αλληλεπιδρά και 
µε δύο νέα είδη χρηστών . 
 

Θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να µπορούν να εγγράφονται στην ιστοσελίδα από µόνοι τους 
ιατροί και να αλληλεπιδρούν µε τους ασθενείς τους όπως στην περίπτωση των προσωπικών ιατρών , 
αλλά µε περισσότερες δυνατότητες διαχείρισης και χωρίς την χρήση κλειδάριθµων εξέτασης . 
 

Επίσης η εφαρµογή θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να εγγράφονται στην ιστοσελίδα χρήστες 
διαγνωστικά κέντρα και να δίνουν την δυνατότητα να αποθηκεύουν τα ίδια τα διαγνωστικά κέντρα 
εξετάσεις για λογαριασµό των ασθενών τους . Έπειτα οι ασθενείς να αποδέχονται τις αλλαγές στον 
ιατρικό τους φάκελο αν έχουν συνεννοηθεί κατάλληλα µε το διαγνωστικό κέντρο . 
 

Επίσης η εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει και ένα σύστηµα εσωτερικής και εξωτερικής 
επικοινωνίας µεταξύ εσωτερικών η εξωτερικών χρηστών της σελίδας που να υποστηρίζει ανταλλαγή 
µηνυµάτων . 
 

Τέλος µε την µελλοντική εφαρµογή προτείνονται κάποιες µικροβελτιώσεις και για τα 
υπάρχοντας είδη χρηστών της ιστοσελίδας . 
 

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουµε ότι η εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε 6 είδη 
χρηστών σε απλούς επισκέπτες της σελίδας  , σε συνδεδεµένους χρήστες ασθενείς , σε συνδεδεµένους 
διαχειριστές , σε προσωπικούς ιατρούς , σε µόνιµα εγγεγραµµένους ιατρούς και σε διαγνωστικά κέντρα . 
Για τον λόγο αυτό η σελίδα θα πρέπει να αποτελείται από 6 βασικές διεπαφές ώστε να χωρίζονται οι 
δυνατότητες και αρµοδιότητες του κάθε χρήστη . ∆ηλαδή προστίθενται στην αρχική σχεδίαση άλλες δύο 
διεπαφές , η διεπαφή µόνιµα εγγεγραµµένου ιατρού και η διεπαφή διαγνωστικού κέντρου .  

 
Παρακάτω περιγράφουµε τις δυνατότητες που έχει ο κάθε τύπος χρήστη που αλληλεπιδρά µέσω 

της αντίστοιχης διεπαφής µε την εφαρµογή για τους δύο νέους τύπους χρήστη καθώς και οι 

προσθήκες που κάναµε στις δυνατότητες των χρηστών της υπάρχουσας σχεδίασης . 
 
Συγκεκριµένα στους ασύνδετους χρήστες επισκέπτες µέσω της διεπαφής µη συνδεδεµένων 

χρηστών της σελίδας θα πρέπει να δίνεται πρόσθετα από την προηγούµενη σχεδίαση η  δυνατότητα 

να , 

 

� υπάρχουν διαφορετικά µενού που να ενηµερώνουν ποιες δυνατότητες χρήσης έχουν πιο 
συγκεκριµένα ο ασθενής , ο γιατρός και το διαγνωστικό κέντρο στην ιστοσελίδα .  

� συνδέονται στην ιστοσελίδα αν είναι εγγεγραµµένοι χρήστες ασθενείς στην υπηρεσία . 

� συνδέονται στην ιστοσελίδα αν είναι µόνιµα εγγεγραµµένοι χρήστες ιατροί στην υπηρεσία . 

� συνδέονται στην ιστοσελίδα αν είναι εγγεγραµµένοι χρήστες διαγνωστικά κέντρα στην 
υπηρεσία . 

� κάνουν νέα εγγραφή στην υπηρεσία αν δεν είναι ήδη µόνιµα εγγεγραµµένοι χρήστες ιατροί στην 
ιστοσελίδα αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων  .  
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� κάνουν νέα εγγραφή στην υπηρεσία αν δεν είναι ήδη εγγεγραµµένοι χρήστες διαγνωστικά 
κέντρα στην ιστοσελίδα αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων  .  

� έχουν πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις ασθενών αν είναι µόνιµα εγγεγραµµένοι ιατροί και τους 
έχει παρασχεθεί πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις από τους ασθενείς τους .  

 

 

Συγκεκριµένα στους συνδεδεµένους χρήστες ασθενείς της ιστοσελίδας θα πρέπει να δίνεται 

πρόσθετα από την προηγούµενη σχεδίαση η δυνατότητα να , 

 

� δίνουν δικαιώµατα πρόσβασης σε συγκεκριµένες ιατρικές τους εξετάσεις σε ιατρούς τους είτε 
είναι προσωπικοί ιατροί , είτε είναι µόνιµα εγγεγραµµένοι ιατροί καθώς και να έχουν την 
δυνατότητα να αναιρούν τα δικαιώµατα που τους έδωσαν . 

� τονίζονται στην εµφάνιση µιας ιατρικής εξέτασης αυτόµατα οι τιµές εκτός ορίων των 
φυσιολογικών τιµών .  

� Να έχουν εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία µε άλλους χρήστες της σελίδας µε σύστηµα 
ανταλλαγής µηνυµάτων . 

� Να προβάλουν στατιστικά κατά χρονολογική σειρά για την µεταβολή κάποιας τιµής εξέτασης 
στην µονάδα του χρόνου .  

� Να συσχετίζονται µε µόνιµα εγγεγραµµένους χρήστες ιατρούς και να τους περιλαµβάνουν στην 
λίστα ιατρών τους . 

� Να συσχετίζονται µε χρήστες διαγνωστικά κέντρα και να τους δίνουν το δικαίωµα να 
προσθέτουν ιατρικές τους εξετάσεις στον ιατρικό τους φάκελο . 

 

Συγκεκριµένα στους συνδεδεµένους προσωπικούς ιατρούς µέσω της διεπαφής συνδεδεµένων 

χρηστών προσωπικών ιατρών πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να ,   

 

� τονίζονται στην εµφάνιση µιας ιατρικής εξέτασης αυτόµατα οι τιµές εκτός ορίων των 
φυσιολογικών τιµών .  

� Να έχουν εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία µε άλλους χρήστες της σελίδας µε σύστηµα 
ανταλλαγής µηνυµάτων . 

� Να προβάλουν στατιστικά κατά χρονολογική σειρά για την µεταβολή κάποιας τιµής εξέτασης 
στην µονάδα του χρόνου .  

� Να εκτελούν επιπλέον προσαρµοσµένες ρυθµίσεις εµφάνισης στην ιστοσελίδα . 

 

Συγκεκριµένα στους χρήστες διαχειριστές µέσω της διεπαφής συνδεδεµένων χρηστών  

διαχειριστών πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να ,   

 

� Μπορούν να δηµιουργούν νέους χρήστες διαχειριστές και να τους αναθέτουν αρµοδιότητες 
ανάλογα µε το επίπεδο διαχειριστή , βασικός διαχειριστής , δευτερεύων διαχειριστή κ.λπ. . 

� Να εκτελούν περισσότερες ρυθµίσεις στην ιστοσελίδα . 

� Να έχουν εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία µε άλλους χρήστες της σελίδας µε σύστηµα 
ανταλλαγής µηνυµάτων . 

� Να πιστοποιούν τους χρήστες διαγνωστικά κέντρα . 

� Να πιστοποιούν τους χρήστες µόνιµα εγγεγραµµένους ιατρούς .  

� Να αναζητούν , προβάλουν , επεξεργάζονται  , διαγράφουν χρήστες µόνιµα εγγεγραµµένους 
ιατρούς . 

� Να αναζητούν , προβάλουν , επεξεργάζονται  , διαγράφουν χρήστες µόνιµα εγγεγραµµένα 
διαγνωστικά κέντρα . 
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Συγκεκριµένα στους χρήστες µόνιµα εγγεγραµµένους ιατρούς µέσω της διεπαφής συνδεδεµένων 

ιατρών πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να ,   

 
� έχουν πρόσβαση µε ένα username και password στο συγκεκριµένο τµήµα της σελίδας που 

απευθύνεται στους µόνιµα εγγεγραµµένους ιατρούς  .  

� µπορούν να αποσυνδεθούν από την σελίδα µόνιµα εγγεγραµµένων ιατρών της ιστοσελίδας . 

� µπορούν να εντοπίζουν ασθενείς τους στο σύστηµα και να εγγράφουν ασθενείς τους στην λίστα 
ασθενών τους . 

� πιστοποιούν το αίτηµα κάποιου ασθενή τους να τους εντάξει στην λίστα ιατρών του . 

� εκτελούν προσαρµοσµένες ρυθµίσεις στην ιστοσελίδα . 

� έχουν εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία µε άλλους χρήστες της σελίδας µε σύστηµα 
ανταλλαγής µηνυµάτων . 

� µπορούν να αναζητήσουν , εµφανίσουν , διαγράψουν ασθενείς τους από την λίστα ασθενών 
τους. 

� Μπορούν να διαγράψουν τον λογαριασµό τους στην ιστοσελίδα . 

� Να προσθέσουν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας τους , προβάλουν , καθώς και να τα 
επεξεργαστούν . 

 
Συγκεκριµένα στους χρήστες διαγνωστικά κέντρα µέσω της διεπαφής συνδεδεµένων χρηστών  

∆ιαγνωστικών κέντρων πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να ,   

 
� έχουν πρόσβαση µε ένα username και password στο συγκεκριµένο τµήµα της σελίδας που 

απευθύνεται στα διαγνωστικά κέντρα .  

� µπορούν να αποσυνδεθούν από την σελίδα διαγνωστικών κέντρων της ιστοσελίδας .  

� µπορούν να διαγράψουν τον λογαριασµό χρήστη διαγνωστικού κέντρου της σελίδας . 

� αποθηκεύουν ιατρικές εξετάσεις ασθενών τους πραγµατοποίησαν εξετάσεις στα διαγνωστικά 
κέντρα .  

� δηµιουργούν προφίλ µε ενηµερωτικές πληροφορίες του κάθε διαγνωστικού κέντρου καθώς και 
στοιχεία επικοινωνίας . 

� επεξεργάζονται τα προφίλ τους . 

� αναζητούν και αποθηκεύουν ασθενείς στην λίστα ασθενών που έχουν πραγµατοποιήσει ιατρικές 
εξετάσεις στο συγκεκριµένο διαγνωστικό κέντρο . 

� επεξεργάζονται ιατρικές εξετάσεις ασθενών τους που είχαν προηγουµένως αποθηκεύεσαι στον 
ιατρικό τους φάκελο . 

� Να αναζητούν ιατρικές εξετάσεις κάποιου συγκεκριµένου ασθενή που έχουν πραγµατοποιηθεί 
στο συγκεκριµένο διαγνωστικό κέντρο και να έχουν την δυνατότητα να την εµφανίσουν , 
επεξεργαστούν , διαγράψουν µε την άδεια του ασθενή . 

 

5.2.3. ∆ιαµόρφωση µελλοντικών µη λειτουργικών απαιτήσεων της εφαρµογής . 

Με βάση τις παραπάνω ιδέες που αναπτύξαµε προηγουµένως µπορούµε να διαλέξουµε µερικές 

ώστε να διαµορφώσουµε µια µελλοντική έκδοση της εφαρµογής µας . Έτσι στις ήδη καθορισµένες 

µη λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρµογής µας µπορούµε να προσθέσουµε ένα ακόµα σύνολο 

επιπρόσθετων µη λειτουργικών απαιτήσεων . 

 
Έτσι σε µια µελλοντική επέκταση της εφαρµογής µπορούµε να προσθέσουµε τις παρακάτω µη 
λειτουργικές απαιτήσεις . 
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Ως προς την αλληλεπίδραση µε τον υπολογιστή  

 
 

Να υπάρχει τρόπος επιπλέον καθορισµού ρυθµίσεων της ιστοσελίδας από τους διαχειριστές 
καθώς και άλλους χρήστες της σελίδας . Για παράδειγµα ένας χρήστης µε προβλήµατα όρασης θα µπορεί 
να ρυθµίζει µόνιµα το επιθυµητό µέγεθος γραµµατοσειράς της ιστοσελίδας .  
 

Να µπορούν οι ασθενείς που θέλουν να διαγραφούν από την ιστοσελίδα να κρατάνε ένα back-up 
όλων των αρχείων και των πληροφοριών που αποθήκευσαν στην εφαρµογή και να το προβάλουν offline 
µέσω ειδικής εφαρµογής . Ακόµη αν θέλουν να ξαναδηµιουργήσουν λογαριασµό στην ιστοσελίδα .  
 
 
Ως προς τις τεχνολογίες κατασκευής της σελίδας  

 
Να υπάρχει ισχυρή κρυπτογράφηση σε όλες τις σελίδες  της διαδικτυακής εφαρµογής και όλες 

οι επικοινωνίες της εφαρµογής να γίνονται µε ασφαλείς συνδέσεις .  
 
 

5.2.4. Πρόβλεψη µελλοντικών απαιτήσεων βάσης δεδοµένων 

Με βάση τις µελλοντικές λειτουργικές και µη λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρµογής που 

µπορούµε να προσθέσουµε στην υπάρχουσα εφαρµογή ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου που 

υλοποιήσαµε µπορούµε να καθορίσουµε κάποιες έξτρα προδιαγραφές στις απαιτήσεις της βάσης 

δεδοµένων .  

 
Έτσι µε βάση και τα παραπάνω η εφαρµογή επιπλέον θέλουµε να κρατάει περαιτέρω στοιχεία και για 
άλλα διαφορετικά είδη χρηστών που αλληλεπιδρούν µε την σελίδα. Έτσι η βάση δεδοµένων µας πρέπει 
να κρατάει επιπλέον τα παρακάτω στοιχεία για τους επόµενους χρήστες. 
 
Για κάθε άµεσα µόνιµα εγγεγραµµένο ιατρό η εφαρµογή θέλει να κρατάει : 

 

 Έναν µοναδικό κωδικό ιατρού   . 
 Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας µε τον ιατρό  . 
 Τον αριθµό Α.Φ.Μ. του ιατρού . 
 Την ακριβή ταχυδροµική διεύθυνση του ιατρού (Πόλη , διεύθυνση , Τ.Κ ) . 
 Την ειδικότητα του ιατρού . 
 Αν ο ιατρός έχει πιστοποιηθεί από την υπηρεσία διαχείρισης της ιστοσελίδας . 
 Την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ιατρού , αν αυτή υπάρχει .  
 Τις γεωγραφικές συντεταγµένες του ιατρείου του ιατρού προαιρετικά  .  

 
Για κάθε διαγνωστικό κέντρο η εφαρµογή θέλει να κρατάει : 

 

 Έναν µοναδικό κωδικό διαγνωστικού κέντρου . 
 Το όνοµα του διαγνωστικού κέντρου και µερικές πληροφορίες για αυτό . 
 Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας µε το διαγνωστικό κέντρο . 
 Τον αριθµό Α.Φ.Μ. του διαγνωστικού κέντρου . 
 Αν το διαγνωστικό κέντρο είναι επιβεβαιωµένο από την υπηρεσία διαχείρισης της ιστοσελίδας . 
 Την ακριβή ταχυδροµική διεύθυνση του διαγνωστικού κέντρου (Πόλη , διεύθυνση,Τ.Κ ). 
 Την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του διαγνωστικού κέντρου , αν αυτή  υπάρχει.  
 Τις γεωγραφικές συντεταγµένες του διαγνωστικού κέντρου προαιρετικά  .  
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Επίσης για την αποστολή µηνυµάτων από και προς άλλους χρήστες της σελίδας η από χρήστες του 
διαδικτύου η ιστοσελίδα πρέπει να κρατάει , αρχείο µε τα µηνύµατα που λαµβάνονται ή αποστέλλονται , 
το όνοµα του µηνύµατος , την ώρα της αποστολής κ.α . Έτσι η βάση δεδοµένων µας πρέπει να κρατάει 
επιπλέον τα παρακάτω στοιχεία για την επικοινωνία των χρηστών της σελίδας . 
 
 
Για κάθε µήνυµα που αποστέλλεται η λαµβάνεται από την σελίδα η εφαρµογή θέλει να κρατάει :  

 
 Τον αύξοντα κωδικό του µηνύµατος . 
 Τον τύπο του µηνύµατος , απλό µήνυµα , από άλλον χρήστη , email κλπ . 
 Το θέµα και το περιεχόµενο του µηνύµατος . 
 Την χρονική στιγµή που στάλθηκε . 
 Αν το µήνυµα αποτελεί απάντηση σε άλλο µήνυµα , να προσδιορίζει το µήνυµα αυτό .  
 Τον χρήστη της σελίδας η το άτοµο που έστειλε το µήνυµα  . 
 Τον χρήστη της σελίδας η το άτοµο που έλαβε το µήνυµα . 

 
 
Επίσης για την διενέργεια ρυθµίσεων στην ιστοσελίδα η ιστοσελίδα πρέπει να κρατάει ένα αρχείο µε τις 
ρυθµίσεις της σελίδας , και ποιος χρήστης τις πραγµατοποίησε . Έτσι η βάση δεδοµένων µας πρέπει να 
κρατάει επιπλέον τα παρακάτω στοιχεία για την αποθήκευση των ρυθµίσεων της σελίδας . 
 
 
Για κάθε ρύθµιση που πραγµατοποιούµε στη εφαρµογή θέλουµε να κρατάµε : 

 

 Έναν µοναδικό κωδικό της ρύθµισης  . 
 Το άτοµο που πραγµατοποίησε την ρύθµιση  . 
 Το όνοµα της ιδιότητας που επηρεάστηκε . 
 Την τιµή της ιδιότητας που επηρεάστηκε . 

 
 

Οι παραπάνω προδιαγραφές της βάσης δεδοµένων για την µελλοντική επέκταση της εφαρµογής 
που προτείνουµε απεικονίζονται και σε διάγραµµα οντοτήτων – συσχετίσεων καθώς και σε µελλοντικό 
σχεσιακό µοντέλο της βάσης δεδοµένων .  
 

 

5.2.5. Μελλοντικό εννοιολογικό σχήµα της βάσης δεδοµένων E-R 

Με βάση τις παραπάνω επιπλέον προδιαγραφές των απαιτήσεων της βάσης δεδοµένων για το νέο 

µελλοντικό µοντέλο ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου που προτείνουµε  µπορούµε να σχεδιάσουµε το 

νέο µελλοντικό διάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων Ε - R που είναι στην ουσία ένα επεκταµένο 

διάγραµµα E-R της τρέχουσας βάσης δεδοµένων της εφαρµογής µας . Έτσι το προηγούµενο 

διάγραµµα Ε-R µε τις επιπλέον απαιτήσεις που καθορίσαµε µετατρέπεται στο παρακάτω σχήµα  .  
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Εικόνα 350 : Μελλοντικό ∆ιάγραµµα E-R βάσης δεδοµένων της εφαρµογής . 
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Με βάση το παραπάνω  διάγραµµα  , βλέπουµε ότι το µελλοντικό διάγραµµα  E-R περιλαµβάνει 

επιπλέον τα εξής σύνολα οντοτήτων : 

 
 

1. To σύνολο οντοτήτων site_properties  ( Ρυθµίσεις Ιστοτόπου ) που αποθηκεύονται οι ρυθµίσεις 
για την ιστοσελίδα  και περιλαµβάνει τα εξής χαρακτηριστικά   . 

� property_id  (  Κωδικός ιδιότητας - Τύπος: int(10)) 
� property  ( Όνοµα ιδιότητας  - Τύπος: varchar(20)) 
� p_value ( Τιµή ιδιότητας  - Τύπος: varchar(20)) 

 
 
 
Επίσης το µελλοντικό διάγραµµα  E-R περιλαµβάνει επιπλέον τις εξής εξειδικεύσεις ISA  ανωτέρου 

επιπέδου του συνόλου οντοτήτων  users : 

 
 

1. To σύνολο οντοτήτων doctors (Μόνιµων χρηστών Ιατρών) που αποθηκεύονται τα επιπλέον 
στοιχεία των µόνιµων χρηστών ιατρών και περιλαµβάνει τα εξής χαρακτηριστικά   . 

� doctor_id ( Κωδικός ιατρού - Τύπος: mediumint(8)) 
� user_id ( Κωδικός χρήστη - Τύπος: int(10)) 
� afm (Αριθµός ΑΦΜ – Τύπος:int(9)) 
� phone (Αριθµός τηλεφώνου – Τύπος: bigint(18)) 
� speciality (Ειδικότητα Ιατρού – Τύπος: varchar(20)) 
� site_adress (∆ιεύθυνση Site – Τύπος: varchar(50)) 
� country (Χώρα ιατρείου – Τύπος: varchar (15)) 
� region (Νοµός η περιοχή του ιατρείου – Τύπος: varchar (20)) 
� city (Πόλη του ιατρείου – Τύπος: varchar (20)) 
� postal_code (Ταχυδροµικός Κώδικας ιατρείου – Τύπος: mediumint(5)) 
� street_name (Οδός ιατρείου – Τύπος: varchar (30)) 
� street_number (Αριθµός Οδού ιατρείου – Τύπος: smallint(5)) 
� coordinates (Συντεταγµένες ιατρίου – Τύπος: char(21)) 
� verified (Επιβεβαιωµένος ιατρός  – Τύπος: tinyint(1)) 

 
2. To σύνολο οντοτήτων health_centers (∆ιαγνωστικά κέντρα) που αποθηκεύονται οι επιπλέον 

πληροφορίες για τα διαγνωστικά κέντρα και περιλαµβάνει τα εξής χαρακτηριστικά   . 
� health_id ( Κωδικός διαγνωστικού κέντρου - Τύπος: mediumint(8)) 
� user_id ( Κωδικός χρήστη - Τύπος: int(10)) 
� business_name ( Όνοµα ∆ιαγ. Κέντρου - Τύπος: varchar(30)) 
� details ( Πληροφορίες επιχείρησης - Τύπος: text)  
� afm (Αριθµός ΑΦΜ – Τύπος:int(9)) 
� phone (Αριθµός τηλεφώνου – Τύπος: bigint(18)) 
� site_adress (∆ιεύθυνση Site – Τύπος: varchar(50)) 
� country (Χώρα ∆ιαγ. Κέντρου – Τύπος: varchar (15)) 
� region (Νοµός η περιοχή του ∆ιαγ. Κέντρου – Τύπος: varchar (20)) 
� city (Πόλη του ∆ιαγ. Κέντρου – Τύπος: varchar (20)) 
� postal_code (Ταχυδροµικός Κώδικας ∆ιαγ. Κέντρου – Τύπος: mediumint(5)) 
� street_name (Οδός ∆ιαγ. Κέντρου – Τύπος: varchar (30)) 
� street_number (Αριθµός Οδού ∆ιαγ. Κέντρου – Τύπος: smallint(5)) 
� coordinates (Συντεταγµένες ∆ιαγ. Κέντρου – Τύπος: char(21)) 
� verified (Επιβεβαιωµένο ∆ιαγ. Κέντρου – Τύπος: tinyint(1)) 
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Επίσης το µελλοντικό διάγραµµα E-R περιλαµβάνει τις εξής συσχετίσεις µεταξύ των συνόλων 

οντοτήτων : 

 
 

1. Την συσχέτιση Grant_Access ανάµεσα στα σύνολα  οντοτήτων  packet_of_exams και users  που 
µας δείχνει ότι : 

� Σε πολλούς χρήστες µπορεί να δοθεί πρόσβαση πολλών εξετάσεων άλλων 
χρηστών  . 

� Πότε πρωτοεµφανίστηκε µια εξέταση από χρήστη που του είχε δοθεί πρόσβαση να 
την δει . 

� Πότε ήταν η τελευταία φορά που χρήστης που του είχε δοθεί πρόσβαση σε µια 
εξέταση την εµφάνισε .  

 
Και µε χαρακτηριστικά συσχέτισης  : 
� is_accessed (Έγινε πρόσβαση πρώτη φορά – Τύπος : datetime ) 
� last_accessed (Έγινε τελευταία πρόσβαση – Τύπος : timestamp) 

 
2. Την συσχέτιση Belongs to  (Ανήκουν σε ) ανάµεσα στα σύνολα  οντοτήτων packet_of_exams 

και users που µας δείχνει ότι : 
� Ποιες εξετάσεις ανήκουν σε ποιόν χρήστη . 

 
3. Την κοινή συσχέτιση SENT_MESSAGES πάνω το  συνόλων οντοτήτων users που µας δείχνει 

ότι : 
� Ένα µήνυµα στάλθηκε από κάποιον χρήστη σε κάποιο άλλον χρήστη  . 
� Ένα µήνυµα αποτελεί απάντηση σε ένα άλλο µήνυµα .  

 
Και µε χαρακτηριστικά συσχέτισης  : 
� message_id ( Κωδικός µηνύµατος - Τύπος: int(10)) 
� type_of_message ( Τύπος µηνύµατος - Τύπος: varchar(30)) 
� subject ( Θέµα µηνύµατος - Τύπος: varchar(150)) 
� message ( Σώµα µηνύµατος - Τύπος: text) 
� datetime_sent (  Ηµεροµηνία που στάλθηκε - Τύπος: timestamp), 
� reply_of ( Κωδικός µηνύµατος που αποτελεί απάντηση  - Τύπος: int(10)) 
� sender_user_id (  Κωδικός χρήστη αποστολέα - Τύπος: int(10)) 
� receiver_user_id (  Κωδικός χρήστη αποδέκτη - Τύπος: int(10)) 

 
4. Την συσχέτιση Change µεταξύ των συνόλων οντοτήτων site_properies  και users  που µας 

δείχνει ότι : 
� Πολλές ιδιότητες µπορεί να είναι ρυθµισµένες από έναν χρήστη . 

 

5.2.6. Μελλοντικό σχεσιακό σχήµα της βάσης δεδοµένων . 

Με βάση του µελλοντικού επεκταµένου µοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων E-R που σχεδιάσαµε 

προηγουµένως και τους κανόνες µετατροπής  , από το µοντέλο E – R σε σχεσιακό µοντέλο 

σχεδιάζουµε ξανά το νέο µελλοντικό επεκταµένο σχεσιακό σχήµα της βάσης δεδοµένων µε πίνακες 

µε πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά  .  
 

Έτσι παρακάτω βλέπουµε τον µελλοντικό σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων αποθήκευσης 
ιατρικών εξετάσεων , την τελική µορφή των πινάκων , την σύνδεση µεταξύ τους , καθώς και τι στοιχεία 
περιλαµβάνουν οι πίνακες . 
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Εικόνα 351 : Μελλοντικό σχεσιακό σχήµα της βάσης δεδοµένων . 

 
Έτσι βλέπουµε ότι από όλες τις οντότητες και τις συσχετίσεις µεταξύ των οντοτήτων 
προκύπτουν τελικά επιπλέον οι παρακάτω πρόσθετοι πίνακες για την µελλοντική βάση 
δεδοµένων της εφαρµογής σε σχέση µε το αρχικό σχήµα της βάσης που χρησιµοποιεί η 
τρέχουσα υλοποίηση της εφαρµογής µας . 
 
Doctors(doctor_id , user_id , afm , phone , speciality , site_adress , country , region , city , 
postal_code , street_name , street_number , coordinates, verified ) 
 
Health_center(health_id , user_id , bussines_name , details , afm , phone , site_adress , 
country , region , city , postal_code , street_name , street_number , coordinates , verified ) 
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messages(message_id , type_of_message , subject , message , datetime_sent , reply_of , 
sender_user_id , receiver_user_id ) 
 
site_properties( property_id , property , p_value , user_id) 
 
grand_access(pack_id , user_id , is_accessed , last_accessed ) 
 

 
Εικόνα 352 
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6. Παραρτήµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε τα querys δηµιουργίας της βάσης δεδοµένων , καθώς και ένα 
σύντοµο οδηγό εγκατάστασης και χρήσης του πακέτου XAMPP που χρησιµοποιήσαµε για να 
αναπτύξουµε και να τρέξουµε την εφαρµογή τοπικά στον υπολογιστή µας .  

6.1. Παράρτηµα 1 – Querys ∆ηµιουργίας Βάσης ∆εδοµένων 

6.1.1. Querys δηµιουργίας βασικών πινάκων Βάσης ∆εδοµένων 

Αρχικά δηµιουργούµε την βάση δεδοµένων iatrikes_exetaseis2 και ορίζουµε την default κωδικοποίηση 
χαρακτήρων σε utf8 και το default collation σε ‘utf8_unicode_ci’  . Έπειτα επιλέγουµε για χρήση την 
βάση δεδοµένων iatrikes_exetaseis2 που µόλις δηµιουργήσαµε . 
 

-- ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων µε όνοµα iatrikes_exetaseis2 . 

 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS iatrikes_exetaseis2 

DEFAULT CHARACTER SET = 'utf8' DEFAULT COLLATE 'utf8_unicode_ci'; 

 

-- Χρήση της βάσης δεδοµένων ιατρικές εξετάσεις που µόλις δηµιουργήσαµε . 

 

USE iatrikes_exetaseis2; 

 

-- ∆ηµιουργία πίνακα temporary_user . < 

 

 
Στη συνέχεια  δηµιουργούµε τους πίνακες της βάσης δεδοµένων , ορίζοντας το όνοµα του κάθε πίνακα ,  
τα ονόµατα των πεδίων του , το data type και τις ιδιότητες κάθε πεδίου . Ακόµη ορίζουµε την 
κωδικοποίηση ,  τα ευρετήρια , τον τύπο και τα πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά του κάθε πίνακα . Έτσι 
έχουµε τους παρακάτω πίνακες µε βάση το σχεσιακό µοντέλο της βάσης δεδοµένων . 
 
∆ηµιουργία του πίνακα users 

 
Έτσι µε τον παρακάτω κώδικα SQL δηµιουργούµε τον πίνακα users ο οποίος περιέχει τα βασικά στοιχεία 
χρήστη για κάθε τύπο χρήστη της ιστοσελίδας στην βάση δεδοµένων . 
 

-- ∆ηµιουργία πίνακα users . < 

 

CREATE TABLE users 

( 

user_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, -- αναγνωριστικό χρήστη . 

username CHAR(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- username χρήστη , 

pairnei thn timh temporary an einai prosorinos  

pass CHAR(40) NOT NULL, -- κωδικός χρήστη , pairnei thn timh temporary an 

einai proosorinos  

first_name VARCHAR(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL -- Onoma xrhsth , h 

ypeythinoy kapoioy tomea , 

last_name VARCHAR(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- epwnymo xrhsth , h 

ypeythinoy kapoioy tomea , 

fathers_mothers_name VARCHAR(20) collate utf8_unicode_ci , -- epwnymo xrhsth , 

h ypeythinoy kapoioy tomea , 

date_of_birth DATE , -- hmeromhnia gennhshs xrhsth  

join_date TIMESTAMP, -- hmeromhnia eggrafhs  , thelei allagh ayto kanonika se 

datetime kai xrhsh ths now() 

date_profile_changed DATETIME, -- hmeromhnia tropopoihshs profil   , thelei 

allagh ayto kanonika se timestamp 
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email VARCHAR(40) collate utf8_unicode_ci , -- email eggrafhs   

verified CHAR(32) collate utf8_unicode_ci , -- epibebaiwsh email asthenoys  

banned TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, -- an o xrhsths exei banaristei 

h oxi  . 

is_created_by_user INT(10) UNSIGNED , -- an o xrhsths einai temporary kai exei 

dhmioyrghthei apo xrhsth kai poion  

PRIMARY KEY (user_id) 

)DEFAULT CHARSET=utf8  

DEFAULT COLLATE=utf8_unicode_ci 

CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci 

ENGINE = INNODB 

; 

 

∆ηµιουργία του πίνακα patient 

 
Παροµοίως , µε τον παρακάτω κώδικα SQL δηµιουργούµε τον πίνακα patient ο οποίος περιέχει επιπλέον 
στοιχεία χρήστη για τους χρήστες ασθενείς της ιστοσελίδας στην βάση δεδοµένων . Ο πίνακας patient 
συσχετίζεται µε τον πίνακα users πάνω στο χαρακτηριστικό user_id . 
 

-- ∆ηµιουργία πίνακα patient . 

 

CREATE TABLE patient 

( 

patient_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  -- αναγνωριστικό πίνακα 

ασθενών . 

user_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL, ---- ξενο κλειδί που δείχνει µε ποιον 

χρήστη του πινακα users συσχετίζεται , ο αντίστοιχος χρήστης  

sex TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL, -- φυλλο ασθενους 

amka BIGINT(11) UNSIGNED NOT NULL,  -- o αριθµός amka του ασθενους που exei 11 

psifia 

phone BIGINT(18) UNSIGNED NOT NULL, -- το τηλέφωνο του ασθενούς µέχρι 18 ψηφία 

.  

country VARCHAR(15) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- η χώρα του αθενούς  
region VARCHAR(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- η περιοχή του ασθενούς 

, νοµος  

city VARCHAR(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- η πόλη του ασθενους  

postal_code MEDIUMINT(5) UNSIGNED NOT NULL, -- ο ταχυδροµικος κώδικας του 

ασθενους. 

street_name VARCHAR(30) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- το όνοµα του 

δροµου που µένει ο ασθενης  

street_number SMALLINT(5) UNSIGNED NOT NULL, -- ο αριθµος της οδου  

coordinates CHAR(21) collate utf8_unicode_ci, -- συντεταγµένες σε µορφη 

+180.00000,-180.00000  21 ψηφία 

PRIMARY KEY (patient_id) 

)DEFAULT CHARSET=utf8  

DEFAULT COLLATE=utf8_unicode_ci 

CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci 

ENGINE = INNODB 

; 

 

∆ηµιουργία του πίνακα temporary user 

 
Mε τον παρακάτω κώδικα SQL δηµιουργούµε τον πίνακα temporary_user ο οποίος περιέχει επιπλέον 
στοιχεία χρήστη για τους χρήστες προσωπικούς ιατρούς της ιστοσελίδας στην βάση δεδοµένων. Ο 
πίνακας temporary_user συσχετίζεται µε τον πίνακα users πάνω στο χαρακτηριστικό user_id . 
 

CREATE TABLE temporary_user 

( 

temp_user_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, -- αναγνωριστικό 

πρωσορινού χρήστη  
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user_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL, -- ξενο κλειδί που δείχνει µε ποιον χρήστη 

του πινακα users συσχετίζεται , ο αντίστοιχος χρήστης 

temporary_key CHAR(40) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- προσορινό κλειδί 

για εξετασεις που εχει προσβαση καποιος επισκεπτης  

phone BIGINT(18) UNSIGNED NOT NULL, -- το τηλέφωνο του ασθενούς µέχρι 18 ψηφία 

.  

country VARCHAR(15) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- η χώρα του ιατρού  

region VARCHAR(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- η περιοχή του ιατρού , 

νοµος  

city VARCHAR(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- η πόλη του ιατρού  

postal_code MEDIUMINT(5) UNSIGNED NOT NULL, -- ο ταχυδροµικος κώδικας του 

ιατρού. 

street_name VARCHAR(30) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- το όνοµα του 

δροµου που βρίσκεται το ιατρείο του ιατρού   

street_number SMALLINT(5) UNSIGNED NOT NULL, -- ο αριθµος της οδου  

speciality VARCHAR(80) collate utf8_unicode_ci , -- η ιατρική ή οι ιατρικές 

ειδικότητες που ειδικεύεται ο ιατρός . 

site_adress VARCHAR(50) collate utf8_unicode_ci , -- η διεύθυνση του site του 

ιατρού , αν αυτός έχει site .  

 

PRIMARY KEY (temp_user_id) 

)DEFAULT CHARSET=utf8  

DEFAULT COLLATE=utf8_unicode_ci 

CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci 

ENGINE = INNODB 
; 

 

∆ηµιουργία του πίνακα administrator 

 
Mε τον παρακάτω κώδικα SQL δηµιουργούµε τον πίνακα administrator ο οποίος περιέχει επιπλέον 
στοιχεία χρήστη για τους χρήστες διαχειριστές της ιστοσελίδας στην βάση δεδοµένων. Ο πίνακας  
administrator συσχετίζεται µε τον πίνακα users πάνω στο χαρακτηριστικό user_id . 
 

-- ∆ηµιουργία πίνακα administrator . < 

 

CREATE TABLE administrator 

( 

admin_id TINYINT(3) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, -- κωδικός διαχειριστή , 

αναγνωριστικο  

user_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL , -- ξενο κλειδίµε τον πίνακα users που 

συσχετίζει τον διαχειριστη µε τον αντίστηχο χρήστη  

admin_type VARCHAR(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- τυπος διαχειριστή 

, foroum , ypeytinoi epikoinwnias ,  elenxos kentrwwn eksetasewn  , ka  

PRIMARY KEY (admin_id) 

)DEFAULT CHARSET=utf8  

DEFAULT COLLATE=utf8_unicode_ci 

CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci 

ENGINE = INNODB 

; 

 

∆ηµιουργία του πίνακα logs 

 
Με τον παρακάτω κώδικα SQL δηµιουργούµε τον πίνακα logs ο οποίος περιέχει το ιστορικό αρχείο 
συµβάντων που καταγράφει αυτόµατα η ιστοσελίδα στην βάση δεδοµένων .  
 
-- ∆ηµιουργία πίνακα logs . < 

 

CREATE TABLE logs 

( 
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event_id BIGINT(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, -- anagnvristiko  

συµβάντος   

event_type VARCHAR(30) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- τυπος και 

περιγραφη του συµβάντος  

connection_key INT(10) UNSIGNED, -- αριθµος κλειδιου πινακα που µπορει να 

συσχετίζεται το συµβάνν . 

current_ip VARCHAR(50) collate utf8_unicode_ci , -- αν στο συµβαν συσχετιζεται 

εξωτερικός χρηστης , καταγραφετε η ιπ του χρήστη κατα το συµβαν . 

time_of_event TIMESTAMP, -- χρονικη στιγµη που  συνεβη το συµβαν . 

user_id INT(10) UNSIGNED DEFAULT 0,  -- κωδικος χρηστη πο συσχετιζεται µε το 

συµβαν , η Ο αν ειναι συµβαν του φορουµ . 

PRIMARY KEY (event_id) 

)DEFAULT CHARSET=utf8  

DEFAULT COLLATE=utf8_unicode_ci 

CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci 

ENGINE = MYISAM 

; 

 

∆ηµιουργία του πίνακα exam_patterns 

 
Με τον παρακάτω κώδικα SQL δηµιουργούµε τον πίνακα exam_patterns ο οποίος περιέχει τα πρότυπα 
συµπλήρωσης ιατρικών εξετάσεων καθώς και τις κατηγορίες και υποκατηγορίες που αυτά ανήκουν στην 
βάση δεδοµένων της εφαρµογής .  
 
-- ∆ηµιουργία πίνακα exam_patterns . < 

 

CREATE TABLE exam_patterns 

( 

pattern_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  -- αναγνωριστικό 

πρώτυπου πακέτου εξετάσεων 

pattern_category CHAR(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- Κατηγορία 

εξετάσεων πχ , οφθαλµολογικές , οδοντικές , καρδιολογικές , γενικές αν δεν 

ανηκει σε κατηγορία  

pattern_subcategory CHAR(50) collate utf8_unicode_ci, -- Υποκατηγορία εξέτασης 

,   

pattern_name CHAR(50) collate utf8_unicode_ci, -- Ονοµα εξέτασης η υποεξέτασης 

της εξέτασης 

pattern_xml TEXT collate utf8_unicode_ci, -- Πρότυπο πακέτου εξέτασης γραµµένο 

σε xml . 

sex TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL, -- φύλλο οπού απευθύνονται οι εξετάσεις. 

PRIMARY KEY (pattern_id) 

)DEFAULT CHARSET=utf8  

DEFAULT COLLATE=utf8_unicode_ci 

CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci 

ENGINE = INNODB 

; 

 

∆ηµιουργία του πίνακα packet_of_exams 

 
Με τον παρακάτω κώδικα SQL δηµιουργούµε τον πίνακα packet_of_exams ο οποίος περιέχει τα 
αποτελέσµατα των αποθηκευµένων ιατρικών εξετάσεων των ασθενών . Ο πίνακας packet_of_exams 
συσχετίζεται µε τον πίνακα users πάνω στο χαρακτηριστικό user_id . Επίσης συσχετίζεται µε τον πίνακα 
exam_patterns πάνω στο χαρακτηριστικό pattern_id . 
 

-- ∆ηµιουργία πίνακα packet_of_exams . < 

 

CREATE TABLE packet_of_exams 

( 

pack_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL,  -- Αναγνωρίστικό πίνακα ολοκληρωµένων 

πακέτων εξετάσεων   
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pack_title VARCHAR(30) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- όνοµα πακέτου 

εξετάσης 

exam_xml TEXT NOT NULL, -- τα στοιχεία µε τις τιµές µέτρησης της εξέτασης .  

exams_date DATETIME NOT NULL, -- ηµερωµηνία εξέτασης  

date_added DATETIME NOT NULL, -- ηµερώµηνία προσθήκης στην βάση  

date_changed TIMESTAMP NOT NULL, -- ηµερώµηνία που έγιναν αλλαγές στην εξέταση 

της βάσης 

doctors_name VARCHAR(80) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,  -- όνοµα γιατρού 

γιατρών , θα µπορούσε και xml mesa sthn βάση  

observations TEXT collate utf8_unicode_ci ,  -- Παρατηρήσεις γιατρών στις 

εξετάσεις  

conclusions TEXT collate utf8_unicode_ci , -- Συµπεράσµατα γιατρών πάνω στις 

εξετάσεις  

pattern_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, --  ξένο κλειδι Κωδικός 

pattern που περιγράφει αυτό το πακέτο εξετάσεων , Default 0 an den ανηκει σε 

pattern 

user_confirmed TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, -- επιβεβαιώση 

ιδιοκτήτη εξετάσεων οτι οι εξετάσεις ειναι δικές του , Default 0 µη 

επιβεβαιωµένες 

user_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL, -- ξένο κλειδί του πίνακα users , κωδικός 

χρήστη που ανήκουν οι εξετάσεις  

user_uploader INT(10) UNSIGNED NOT NULL, -- κωδικός χρήστη που ανέβασε τις 

εξετάσεις , αυτού του χρήστη    

PRIMARY KEY (pack_id) 

)DEFAULT CHARSET=utf8  

DEFAULT COLLATE=utf8_unicode_ci 
CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci 

ENGINE = INNODB 

; 

 

∆ηµιουργία του πίνακα medical_media 

 

Με τον παρακάτω κώδικα SQL δηµιουργούµε τον πίνακα medical_media ο οποίος περιέχει στοιχεία 
σχετικά µε τα ιατρικά πολυµέσα που µπορεί να περιέχουν οι αποθηκευµένες ιατρικές εξετάσεις των 
ασθενών . Ο πίνακας medical_media συσχετίζεται µε τον πίνακα packet_of_exams πάνω στο 
χαρακτηριστικό pack_id .  
 

-- ∆ηµιουργία πίνακα medical_media . < 

 

CREATE TABLE medical_media    --- µπορεί να θελει και συσχέτιση µε τον πίνακα 

exam accepted values 

( 

media_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  -- Αναγνωριστικό media 

εξέτασης . 

media_type CHAR(15) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- είδος αρχείου , 

εικόνα jpg , ακτινογραφία , καρδιογράφηµα , αρχείο  

ori_filename VARCHAR(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- αρχικό όνοµα 

αρχείου  

new_filename VARCHAR(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- κωδικοποιηµένο 

τελικο αποθηκευµένο όνοµα αρχείου , για µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση 

media_name VARCHAR(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- ονοµα media 

εξετασης , αν έχει και κωδικό αυτος θα αποθήκευεται σε αυτό το string  

media_text TEXT collate utf8_unicode_ci , -- Λοιπές πληροφορίες σε κείµενο 

σχετικές µε το αρχείο , µπορεί και null 

pack_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL, -- ξενο κλειδί κωδικός πακέτου εξετάσεων , 

που συσχετίζεται η εξέταση media 

PRIMARY KEY (media_id) 

)DEFAULT CHARSET=utf8  

DEFAULT COLLATE=utf8_unicode_ci 

CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci 
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ENGINE = INNODB 

; 

 

6.1.2. Querys δηµιουργίας µελλοντικών επεκτάσεων Βάσης ∆εδοµένων 

 
Εκτός από τους παραπάνω πίνακες που είναι οι πίνακες που χρησιµοποιεί για την λειτουργία της η 
εφαρµογή που κατασκευάσαµε έχουµε προβλέψει και την δηµιουργία των παρακάτω πινάκων για 
µελλοντικές επεκτάσεις της λειτουργικότητας της εφαρµογής . Οι παρακάτω πίνακες δεν είναι 
απαραίτητα να δηµιουργηθούν στην βάση δεδοµένων και απλά παραθέτουµε εδώ τα querys δηµιουργίας 
τους . 
 
 
∆ηµιουργία του πίνακα doctor 

 
Query δηµιουργίας πίνακα doctor µόνιµα εγγεγραµένων ιατρών . 
 

-- ∆ηµιουργία πίνακα doctor . < 

 

CREATE TABLE doctor 

( 

doctor_id MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, -- αναγνωριστικό 

πίνακα ιατρών . 

user_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL , ------ ξενο κλειδί που δείχνει µε ποιον 

χρήστη του πινακα users συσχετίζεται , ο αντίστοιχος ιατρος 

afm INT(9) UNSIGNED NOT NULL, -- to afm exei 9 pshfia που εχει ο ιατρος  

phone BIGINT(18) UNSIGNED NOT NULL, -- το τηλέφωνο του ασθενούς µέχρι 18 ψηφία 

.  

speciality VARCHAR(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- η ειδικότητα του 

ιατρού  

site_adress VARCHAR(50) collate utf8_unicode_ci , -- διευθυνση ιστοσελιδας 

ιατρου , αν εχει  

country VARCHAR(15) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- χώρα εργασίας του 

ιατρού  

region VARCHAR(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- νοµος εργασιας του 

ιατρου   

city VARCHAR(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- πολη εργασίας του ιατρού  

postal_code MEDIUMINT(5) UNSIGNED NOT NULL, -- ταχυδροµικός κώδικας του 

ιατρείου  

street_name VARCHAR(30) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- ονοµα οδού  

street_number SMALLINT(5) UNSIGNED NOT NULL, -- αριθµός της οδού  

coordinates CHAR(21) collate utf8_unicode_ci , -- συντεταγµένες σε µορφη 

+180.00000,-180.00000  21 ψηφία 

verified TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, -- epibebaiwsh apo ton admin 

oti o giattros einai giatros 

PRIMARY KEY (doctor_id) 

)DEFAULT CHARSET=utf8  

DEFAULT COLLATE=utf8_unicode_ci 

CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci 

ENGINE = INNODB 

; 

 

∆ηµιουργία του πίνακα health center 
 
Query δηµιουργίας πίνακα health_center για εγγεγραµµένους χρήστες, διαγνωστικά κέντρα . 
 

-- ∆ηµιουργία πίνακα health_center . < 

 

CREATE TABLE health_center 
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( 

health_id MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, -- anagnvristiko 

diagnvstikoy kentroy  

user_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL , --- ξενο κλειδί που δείχνει µε ποιον 

χρήστη του πινακα users συσχετίζεται , to antistoixo kentro  

business_name VARCHAR(30) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- onoma 

diagnvstikoy kentroy  

details TEXT collate utf8_unicode_ci , -- plhrofories diagnvstikoy kentroy  

afm INT(9) UNSIGNED NOT NULL, -- to afm exei 9 pshfia  

phone BIGINT(18) UNSIGNED NOT NULL, -- το τηλέφωνο του ασθενούς µέχρι 18 ψηφία 

.  

site_adress VARCHAR(50) collate utf8_unicode_ci , -- διευθυνση διαγνωστικου 

κεντρου αν υπάρχει . 

country VARCHAR(15) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- χώρα διαγνωστικού 

κέντρου  

region VARCHAR(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- νοµός διαγνωστικού 

κέντρου  

city VARCHAR(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- πολη διαγνωστικου 

κέντρου  

postal_code MEDIUMINT(5) UNSIGNED NOT NULL, -- ταχυδροµικός κώδικας του 

διαγνωστικου κέντρου  

street_name VARCHAR(30) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- ονοµα οδού  

street_number SMALLINT(5) UNSIGNED NOT NULL, ---- αριθµός της οδού  

coordinates CHAR(21) collate utf8_unicode_ci , -- συντεταγµένες σε µορφη 

+180.00000,-180.00000  21 ψηφία 

verified TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, -- epibebaiwsh apo ton admin 

oti to diagnvstiko kentro yparxei ,h den einai banarismeno  

PRIMARY KEY (health_id) 

)DEFAULT CHARSET=utf8  

DEFAULT COLLATE=utf8_unicode_ci 

CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci 

ENGINE = INNODB 

; 

 

∆ηµιουργία του πίνακα messages 

 
Query δηµιουργίας πίνακα messages για την αποθήκευση των µηνυµάτων της εσωτερικής και εξωτερικής 
επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας . 
 

-- ∆ηµιουργία πίνακα messages . < 

 

CREATE TABLE messages 

( 

message_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  -- Αναγνωρίστικό πίνακα 

µυνηµάτων  

type_of_message VARCHAR(30) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- είδη 

µυνηµάτων , εµαιλ , µυνηµα χρηστη , µυνηµα συστήµατος , χρησιµευει και ως 

πεδιο για αποθηκευση του εµαιλ αποστλεα και παραλήπτη 

subject VARCHAR(150) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- θέµα µυνήµατος  

message TEXT collate utf8_unicode_ci , --- σωµα µυνήµατος  

datetime_sent TIMESTAMP, -- χρονική στιγµή που στάλθηκε  

reply_of INT(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, -- ξένο κλειδί , του ίδιου του 

πίνακα µυνηµάτων , O αν εχει αποσταλεί τώρα , αλλιώς αµα είναι απάντηση αλλου 

µυνήµατος ο κώδικός αριθµός του µηνύµατος  

sender_user_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, -- O κώδικος του χρήστη 

στον πίνακα user_id που έστειλε το µύνηµα  , default 0 αµα το µυνηµα 

προερχεται απο µη εγγεγταµενο χρηστη. 

receiver_user_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, -- Ο κώδικος του χρήστη 

στον πίνακα user_id που έλαβε το µύνηµα , default 0 αµα απαντησουµε σε εµαιλ . 

PRIMARY KEY (message_id) 

)DEFAULT CHARSET=utf8  

DEFAULT COLLATE=utf8_unicode_ci 
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CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci 

ENGINE = MYISAM  -- Χρησιµοποιούµε µηχανή MYISAM για αναζήτηση full text στα 

µυνήµατα 

; 

 

∆ηµιουργία του πίνακα site_properties 

 
Query δηµιουργίας του πίνακα site_properties για την αποθήκευση των ρυθµίσεων για την ιστοσελίδα 
από τους διάφορους χρήστες της . 
 
-- ∆ηµιουργία πίνακα site_properties . < 

 

CREATE TABLE site_properties 

( 

property_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, -- Αναγνωριστικό πίνακα 

ρυθµίσεων  . 

property VARCHAR(20) collate utf8_unicode_ci NOT NUll, -- Ονοµα ιδίοτητας  

p_value VARCHAR(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, -- Τιµή ιδιότητας  

user_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL, -- σχυσχτισµένη ιδίοτητα µε τον χρήστη ταδε  

PRIMARY KEY (property_id) 

)DEFAULT CHARSET=utf8  

DEFAULT COLLATE=utf8_unicode_ci 

CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci 

ENGINE = INNODB 

; 

 

∆ηµιουργία του πίνακα grant_access 

 
Query δηµιουργίας του πίνακα grant_access για την αποθήκευση των ρυθµίσεων κοινών προβολών 
συγκεκριµένων ιατρικών εξετάσεων ασθενών µε συγκεκριµένους χρήστες ιατρούς . 
 
-- ∆ηµιουργία πίνακα grant_access . < 

 

CREATE TABLE grant_access  -- εξουσιοδοτει γιατρους η αλλους προσορινούς 

χρήστες να βλέπουν εξετάσεις χρηστών , και αποηκεύει στατιστικά . 

( 

pack_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL, -- ξένο κλειδί του πίνακα packet of exams  

µε τον οποίο συσχετίζονται οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στις εξετάσεις 

user_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL, -- ξένο κλειδί του πίνακα users µε τον 

οποίο συσχετίζονται ο πινακας των εξετάσεων  

is_accessed DATETIME, -- ηµεροµηνία που έγινε πρώτη πρόσβαση απο τον χρήστη 

στην εξέταση , αλλιώς NULL 

last_accessed TIMESTAMP, -- τελευταία φορά που έγινε πρόσβαση στην εξέταση απο 

εξουσιοδοτηµένο χρήστη . 

PRIMARY KEY(pack_id,user_id) 

)DEFAULT CHARSET=utf8  

DEFAULT COLLATE=utf8_unicode_ci 

CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci 

ENGINE = INNODB 

; 

 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 351 - 

6.2. Παράρτηµα 2 – Εγκατάσταση και χρήση Προγραµµάτων  

6.2.1. Εγκατάσταση του πακέτου XAMPP 

 

Για να τρέξει η εφαρµογή online ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εξετάσεων που κατασκευάσαµε 
χρησιµοποιήσαµε έναν Web Server και έναν MySQL Server που µας βοήθησαν στην ανάπτυξη και στην 
εκτέλεση του κώδικα php της εφαρµογής µας κατά την διάρκεια της υλοποίησης .  

 

Το πακέτο λογισµικού XAMPP για το λειτουργικό σύστηµα Windows παρέχει έναν γρήγορο και 
εύκολο τρόπο να εγκαταστήσουµε και να ρυθµίσουµε ένα σύνολο από τεχνολογίες που επιτρέπουν την 
εκτέλεση εφαρµογών διαδικτύου . Συγκεκριµένα το πακέτο λογισµικού ΧΑMPP εγκαθιστά τον web 
εξυπηρετητή ιστού Apache , το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων MySQL , τις γλώσσες 
προγραµµατισµού PHP και PERL , το PEAR framework καθώς και άλλες τεχνολογίες . 

 

Για να εγκαταστήσουµε το XAMPP στον υπολογιστή µας . 
 

Για να εγκαταστήσουµε το πακέτο λογισµικού XAMPP εισάγουµε στο στον web browser την 
διεύθυνση  http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html  και µας ανοίγει την ιστοσελίδα 
λήψης του XAMPP . Στην σελίδα που µας εµφανίζεται κατεβάζουµε τον installer για την τελευταία 
έκδοση του XAMPP . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 353 

Έπειτα αφού ανοίξουµε τον φάκελο που αποθηκεύσαµε το αρχείο , κάνουµε δεξί κλικ πάνω στο 
αρχείο του installer και πατάµε στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής . 

 
Η εγκατάσταση ξεκινάει και εµφανίζεται ένα πλαίσιο επιλογής για να διαλέξουµε την γλώσσα 

εγκατάστασης . Επιλέγουµε την γλώσσα που επιθυµούµε να χρησιµοποιούµε στο XAMPP και πατάµε το 
κουµπί ΟΚ για να συνεχίσουµε . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 354 
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Αν εγκαθιστούµε το XAMPP στο λειτουργικό σύστηµα Windows 7 µας εµφανίζεται παράθυρο 
διαλόγου που µας προειδοποιεί ότι η λειτουργία User Account Control (UAC) είναι ενεργή στον 
υπολογιστή µας .  Πατάµε το κουµπί ΟΚ για να συνεχίσουµε την εγκατάσταση . Βλέπε παρακάτω εικόνα. 

 
Εικόνα 355 

Έπειτα βλέπουµε το µήνυµα καλωσορίσµατος στην διαδικασία εγκατάστασης του πακέτου 
λογισµικού XAMPP . Πατάµε το κουµπί NEXT για να συνεχίσουµε την εγκατάσταση . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα . 

 
Εικόνα 356 

 
Μας εµφανίζεται τότε η οθόνη επιλογής των στοιχείων του προγράµµατος που θέλουµε να 

εγκατασταθούν .  Από την οθόνη αυτή µπορούµε να επιλέξουµε ποιά στοιχεία του προγράµµατος 
θέλουµε συγκεκριµένα να εγκαταστήσουµε . Για να δουλέψει σωστά το XAMPP επιλέγουµε να 
εγκατασταθούν όλα τα στοιχεία . Πατάµε το κουµπί ΟΚ για να συνεχίσουµε . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή» Χρήστος Κουρβετάρης 

_______________________________________________________________________________________________ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή αποθήκευσης και προβολής ιατρικών εξετάσεων - 353 - 

 
Εικόνα 357 

 
Έπειτα βλέπουµε την οθόνη επιλογής της διαδροµής φακέλου που θέλουµε να εγκατασταθεί το 

πρόγραµµα . Εκτός από την περίπτωση που θέλουµε να εγκαταστήσουµε το πρόγραµµα σε άλλη περιοχή 
στον δίσκο δεν πειράζουµε αυτήν την ρύθµιση και αφήνουµε το πρόγραµµα να εγκατασταθεί στην 
προεπιλεγµένη περιοχή c:\xampp  .  Έπειτα πατάµε το κουµπί INSTALL για να συνεχίσουµε την 
διαδικασία της εγκατάστασης . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 
Εικόνα 358 

Τότε το XAMPP αρχίζει να αποθηκεύει αρχεία του προγράµµατος στον φάκελο που έχουµε 
δώσει εντολή να εγκατασταθεί . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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Εικόνα 359 

Όταν όλα τα αρχεία έχουν αποθηκευτεί στον φάκελο εγκατάστασης του προγράµµατος, τότε 
εµφανίζεται το µήνυµα ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγκατάστασης . Πατάµε το κουµπί FINISH για να 
ολοκληρώσουµε την εγκατάσταση . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 360 

Τότε εµφανίζεται το παράθυρο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του XAMPP . Πατάµε το 
κουµπί  FINISH για να τερµατίσουµε τον installer του XAMPP και µας εµφανίζεται το ακόλουθο 
παράθυρο που µας ενηµερώνει ότι το XAMPP εγκαταστάθηκε µε επιτυχία . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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Εικόνα 361 

 
Αφού κάνουµε κλικ στο κουµπί FINISH στο προηγούµενο παράθυρο τερµατίζουµε την εγκατάσταση και 
έπειτα ερωτούµαστε αν θέλουµε να ανοίξουµε το XAMPP control panel  . Πατάµε το κουµπί YES . 
Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 
Εικόνα 362 

Ο πίνακας ελένχου του XAMPP µας επιτρέπει να ξεκινάµε η να σταµατάµε την λειτουργία του Apache 
και της MySQL χειροκίνητα , ή να τις εγκαθιστούµε στο σύστηµα µας σαν υπηρεσίες . Βλέπε παρακάτω 
εικόνα . 
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Εικόνα 363 

 
Για να ξεκινήσουµε την λειτουργία του Apache ή της ΜySQL χειροκίνητα πατάµε τα κουµπιά Start κάτω 
από την στήλη µε την ονοµασία Actions για κάθε υποµονάδα του XAMPP που θέλουµε να ξεκινήσουµε . 
Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 364 

 
Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις ασφαλείας των windows και µε το λειτουργικό σύστηµα στο οποίο 

έχουµε εγκαταστήσει το πρόγραµµα , υπάρχει περίπτωση το λειτουργικό να µας ρωτήσει αν θέλουµε να 
επιτρέψουµε στο πρόγραµµα να εκτελέσει αλλαγές στην λειτουργία του υπολογιστή µας . Παραδείγµατος 
χάρη στους χρήστες των windows 7 εµφανίζεται ένα µικρό παράθυρο διαλόγου που τους ρωτάει αν 
θέλουν να επιτρέψουν το xampp-control.exe να πραγµατοποιήσει αλλαγές στον υπολογιστή τους . 
Πατάµε το κουµπί Yes στο παράθυρο διαλόγου για να ξεκινήσουµε τον Apache η την MySQL αντίστοιχα 
. 
 

Αν χρησιµοποιούµε το XAMPP συχνά , ίσως είναι καλύτερα να εγκαταστήσουµε τον Apache 
και την MySQL σαν υπηρεσίες στον υπολογιστή µας .Το πλεονέκτηµα που έχουµε κάνοντας το αυτό 
είναι ότι και οι δύο υπηρεσίες θα ξεκινάνε αυτόµατα µε την λειτουργία του υπολογιστή µας . Για να 
εγκαταστήσουµε τον Apache και την MySQL σαν υπηρεσίες κάνουµε κλικ στο κόκκινο Χ στα αριστερά 
κάθε υποµονάδας που θέλουµε να εγκαταστήσουµε . Τότε βλέπουµε ένα µικρό παράθυρο διαλόγου που 
εµφανίζεται και µας ρωτάει αν θέλουµε να επιβεβαιώσουµε ότι θέλουµε να εγκαταστήσουµε την 
υποµονάδα σαν υπηρεσία . Πατάµε το κουµπί YES για να ολοκληρώσουµε την διαδικασία  . 
Επαναλαµβάνουµε την διαδικασία για κάθε υποµονάδα που θέλουµε να εγκαταστήσουµε . Βλέπε 
παρακάτω εικόνα .  
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Εικόνα 365 

 
Για ακόµη µια φορά ίσως έχουµε παράθυρο ασφαλείας που µας ρωτάει αν θέλουµε να 

επιβεβαιώσουµε τις αλλαγές που κάναµε στον υπολογιστή µας . Πατάµε το κουµπί YES για να τις 
επιβεβαιώσουµε . Τότε το κόκκινο Χ θα αλλάξει σε πράσινο  V µόλις η υπηρεσία θα έχει εγκατασταθεί 
µε επιτυχία  . 

 
Όταν η εγκατάσταση των υπηρεσιών ολοκληρωθεί θα πρέπει να τρέξετε το XAMPP σαν 

διαχειριστής των windows 7 όταν ξεκινήσετε πάλι το πρόγραµµα .  Για να το κάνετε αυτό βρείτε το 
εικονίδιο του XAMPP στο Start µενού η στην επιφάνεια εργασίας και αφού κάνετε δεξί κλικ πάνω του , 
πατήστε στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής . 

 

 
Εικόνα 366 

 
 
Παραµετροποίηση του XAMPP  

 
Η βασική εγκατάσταση του XAMPP είναι από πριν παραµετροποιηµένη ώστε το XAMPP να 

τρέχει σαν τοπικός Web Server . Υπάρχουν όµως κάποιες βασικές αλλαγές στις ρυθµίσεις που µπορεί 
κάποιος να κάνει για να αυξήσει την παραγωγικότητα του . Η πρώτη αλλαγή είναι να ορίσει έναν 
προεπιλεγµένο text editor που θα χρησιµοποιεί το XAMPP . To XAMPP από προεπιλογή χρησιµοποιεί 
σαν προεπιλεγµένο text editor  το notepad.exe των windows . Κάνουµε κλικ στο κουµπί του φακέλου στα 
δεξιά για να ανοίξουµε τον file explorer . Έπειτα βρίσκουµε τον αγαπηµένο µας text editor µέσα από τον 
file explorer , επιλέγουµε το αρχείο του .exe και πατάµε το κουµπί Open .  Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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Εικόνα 367 

 
Η επόµενη αλλαγή που µπορούµε να κάνουµε είναι να επιλέξουµε την κατάλληλη 

γραµµατοσειρά για τα LOGS που δηµιουργεί το XAMPP . Αν ψάχνουµε για ώρα να βρούµε κάποιο 
πιθανό σφάλµα θα χρειαστούµε αρκετό χρόνο να διαβάσουµε διαφορετικά logs . Για αυτό διαλέγουµε 
µια γραµµατοσειρά που είναι εύκολη για κάποιον να την διαβάσει  .Πατάµε στο κουµπί  Log Options  , 
µετά επιλέγουµε την επιθυµητή γραµµατοσειρά και µέγεθος γραµµατοσειράς και πατάµε το κουµπί Save. 
Βλέπε παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 368 

 
Αφού πραγµατοποιήσουµε τις παραπάνω αλλαγές , πατάµε το κουµπί Save στο κεντρικό 

παράθυρο διαχείρισης ρυθµίσεων . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
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Εικόνα 369 

Αν θέλουµε να κάνουµε κάποια αλλαγή ρυθµίσεων στα αρχεία διευθέτησης του Apache , της 
PHP η της MySQL πατάµε το κουµπί Config στα δεξιά του ονόµατος της υποµονάδας που θέλουµε να 
ρυθµίσουµε και µας εµφανίζεται ένα µενού επιλογής µε links στα αρχεία ρυθµίσεων της συγκεκριµένης 
υποµονάδας . Έτσι κάνοντας κλικ σε κάποιο αρχείο ρυθµίσεων αυτό ανοίγει για επεξεργασία στον 
default text editor που είχαµε ορίσει νωρίτερα . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  

 

 
Εικόνα 370 

Αφού κάναµε όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις που περιγράψαµε παραπάνω  ανοίγουµε σε έναν 
web browser την σελίδα http://localhost/  . Τότε εµφανίζεται η παρακάτω σελίδα που µας ενηµερώνει ότι 
εγκαταστήσαµε  µε επιτυχία το XAMPP στον υπολογιστή µας  . 

 

 
Εικόνα 371 
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6.2.2. Χρήση του πακέτου ΧΑΜPP 

 
Για να χρησιµoποποιήσουµε το XAMPP πρέπει να έχουµε τοποθετήσει τα εκτελέσιµα php αρχεία της 
εφαρµογής µας σε έναν φάκελο µέσα στον φάκελο root/htdocs/ του XAMPP .  
 
Για να ενεργοποιήσουµε το XAMPP . 

 
Αφού τοποθετήσουµε εκεί τα εκτελέσιµα αρχεία της εφαρµογής µας ανοίγουµε το control panel 

του XAMPP για να ξεκινήσουµε χειροκίνητα την λειτουργία του Apache και της ΜySQL  . Σε κάθε 
υποµονάδα που θέλουµε να ξεκινήσουµε πατάµε τα κουµπιά Start κάτω από την στήλη µε την ονοµασία 
Actions . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 372 

 
Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις ασφαλείας των windows µπορεί να εµφανιστεί ένα µικρό παράθυρο 

διαλόγου που µας ρωτάει αν θέλουµε να επιτρέψουµε το xampp-control.exe να πραγµατοποιήσει αλλαγές 
στον υπολογιστή µας . Πατάµε το κουµπί Yes στον Apache η στην MySQL για να επιβεβαιώσουµε , ότι 
αλλαγές θέλουµε να κάνουµε. Τότε οι αντίστοιχες υποµονάδες γίνονται πράσινες και αρχίζει η λειτουργία 
τους . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 373 

 
Για να απενεργοποιήσουµε το XAMPP  

 
Για να απενεργοποιήσουµε τις υπηρεσίες του XAMPP ανοίγουµε πάλι το control panel του 

XAMPP για να σταµατήσουµε χειροκίνητα την λειτουργία του Apache και της ΜySQL  . Σε κάθε 
υποµονάδα που θέλουµε να σταµατήσουµε πατάµε τα κουµπιά Stop κάτω από την στήλη µε την 
ονοµασία Actions . Βλέπε προηγούµενη εικόνα . Μόλις το κάνουµε αυτό η αντίστοιχη υπηρεσία που 
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επιλέξαµε σταµατάει να εκτελείται και το όνοµα της ξαναγίνεται γκρίζο από πράσινο που ήταν . 
Εκτελούµε αυτήν την διαδικασία για την υποµονάδα του Apache και την υποµονάδα του Myself .  
 
 
Για να διαχειριστούµε µια βάση δεδοµένων  

 
Για να δηµιουργήσουµε , επεξεργαστούµε , διαχειριστούµε µια βάση δεδοµένων για την 

εφαρµογή µας µπορούµε εφόσον είναι ανοιχτός ο Apache και η ΜySQL να χρησιµοποιήσουµε την 
εφαρµογή PhpMyAdmin από το παράθυρο κάποιου web browser πληκτρολογώντας το URL  
http://localhost/phpmyadmin/  .  Τότε εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο .  
 

 
Εικόνα 374 

 
Η εφαρµογή αυτή είναι ένας MySQL client γραµµένος σε php και µας επιτρέπει να 

διαχειριστούµε µε εύκολο τρόπο τις βάσεις δεδοµένων µας . 
 
Για να εκτελέσουµε την διαδικτυακή εφαρµογή µας . 

 
Για να τρέξουµε την διαδικτυακή εφαρµογή µας , αφού έχουµε τοποθετήσει όλα τα εκτελέσιµα 

αρχεία που θέλουµε να εκτελεστούν σε έναν φάκελο µέσα στο root/htdocs/ του XAMPP καλούµε από τον 
web browser το URL της σελίδας που θέλουµε να εµφανίσουµε ως εξής 
http://localhost/onoma_fakelou_poy_tha_eketelestei . Τότε καλείται το αρχείο index.php µέσα στον 
φάκελο που δηλώσαµε και εµφανίζεται η διαδικτυακή εφαρµογή που θέλουµε να εκτελέσουµε στην 
οθόνη µας . 

6.2.3. Εγκατάσταση του προσθέτου Firebug στον Mozilla Firefox 

To Firebug είναι ένα πρόσθετο του Mozilla Firefox το οποίο ενσωµατώνει στον Firefox πληθώρα 
εργαλείων ανάπτυξης και εκσφαλµάτωσης λογισµικού στα χέρια µας , ενώ περιηγούµαστε σε κάποια 
ιστοσελίδα . Μπορούµε να επεξεργαστούµε , να διορθώσουµε , και να παρακολουθήσουµε CSS  κανόνες,  
HTML κώδικα καθώς και κώδικα JavaScript την ώρα που η σελίδα τρέχει στον web browser του 
υπολογιστή µας .  
 

Εγκατάσταση του πρόσθετου Firebug στον Mozilla Firefox 
Για να εγκαταστήσουµε το πρόσθετο Firebug του Mozilla Firefox επισκεπτόµαστε από τον 

Mozilla Firefox την ιστοσελίδα αναζήτησης προσθέτων του Firefox στην παρακάτω URL διεύθυνση 
https://addons.mozilla.org/el/firefox/   . Τότε εµφανίζεται στον Web Browser η παρακάτω σελίδα . 
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Εικόνα 375 

 
Στην παραπάνω σελίδα που µας εµφανίστηκε , στην πάνω δεξιά γωνία στο κουτί αναζήτησης 

προσθέτου, γράφουµε firebug και πατάµε το κουµπί αναζήτηση . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 376 

 
Τότε εµφανίζεται η σελίδα αποτελεσµάτων αναζήτησης για την αναζήτηση του προσθέτου 

firebug που κάναµε . Πατάµε το κουµπί Προσθήκη στον Firefox δίπλα στο πρόσθετο Firebug . Βλέπε 
παρακάτω εικόνα . 

 

 
Εικόνα 377 
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Τότε εµφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία του Mozilla Firefox µια ειδοποιήση που µας 
ενηµερώνει ότι ο Mozilla Firefox εµπόδισε την εγκατάσταση λογισµικού από την σελίδα . Πατάµε το 
κουµπί  Να επιτρέπεται  για να συνεχίσουµε την εγκατάσταση . Βλέπε παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 378 

 
Τότε βλέπουµε ότι αρχίζει να γίνεται λήψη του προσθέτου firebug από την τοποθεσία . Βλέπε 

παρακάτω εικόνα . 
 

 
Εικόνα 379 

 
Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη του προσθέτου εµφανίζεται παράθυρο διαλόγου που µας ρωτάει αν 

θέλουµε να εγκαταστήσουµε το επιλεγµένο πρόσθετο . Πατάµε το κουµπί Εγκατάσταση για να συνεχίσει 
η διαδικασία της εγκατάστασης . Βλέπε παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 380 

 
Μόλις το πρόσθετο εγκατασταθεί µε επιτυχία µας εµφανίζεται µήνυµα στην πάνω αριστερή 

γωνία του Web Browser που µας ενηµερώνει ότι το πρόσθετο Firebug εγκαταστάθηκε µε επιτυχία στον 
Mozilla Firefox . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 381 

 
Και έτσι τελειώνει η διαδικασία εγκατάστασης του Firebug στον Mozilla Firefox . 
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Χρήση του πρόσθετου Firebug στον Mozilla Firefox 

 
Για να χρησιµοποιήσουµε το πρόσθετο firebug στον Mozilla Firefox , ενώ έχουµε ανοιχτή την 

σελίδα που θέλουµε να κάνουµε εκσφαλµάτωση η τροποποιήσεις , στην γραµµή µενού του Mozilla 
Firefox πατάµε στην επιλογή Προβολή . Έπειτα στο µενού επιλογών που µας εµφανίζεται πατάµε στην 
επιλογή Firebug .  Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 382 

 
Τότε στο κάτω µέρος της σελίδας εµφανίζεται το υποπαράθυρο ρυθµίσεων του Firebug µε 

διάφορα εργαλεία και επιλογές που µας βοηθάνε να εξερευνήσουµε και να εκσφαλµατώσουµε καλύτερα 
τον κώδικα της ιστοσελίδας . Βλέπε παρακάτω εικόνα .  
 

 
Εικόνα 383 
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7. Βιβλιογραφία 
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