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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  Περίληψη 

 

 

1.1    Περίληψη 

 

 Έρνληαο απνηππψζεη ηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο δηνίθεζεο ελφο  

λνζνθνκείνπ θαη δηαρείξηζεο ησλ αζζελψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ  ηφλνπο 

πιεξνθνξηψλ απνηππσκέλεο πάλσ ζε ραξηηά θαη ζέζεηο εξγαζίαο κε εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ γηα λα εθηεινχλ απηέο ηηο δηεξγαζίεο, έξρεηαη ν ηνκέαο ηεο ηαηξηθήο 

πιεξνθνξηθήο, κε ζηφρν λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή ππνζηήξημε ησλ αζζελψλ 

θαζψο θαη ε θαιχηεξε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Αθνινπζψληαο ηηο λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη 

παξάιιεια δηακνξθψλνληαο ην Ννζνθνκείν ηνπ 21νπ αηψλα, ηα Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα Τγείαο δεκηνπξγνχλ κηα πιεξνθνξηαθή ππνδνκή, ε νπνία ζα 

αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Γηεζλψο έρνπλ αλαπηπρζεί 

ινγηζκηθά κε δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο φπσο ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζ` έλα ηκήκα, 

ζηειέρσζε ελφο λνζειεπηηθνχ ηκήκαηνο, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηε 

δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ 

θαη ησλ λνζεκάησλ ζε έλα λνζειεπηηθφ ηκήκα, νξγάλσζε ηεο θξνληίδαο ησλ 

αζζελψλ.  

ε πην εμειηγκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνηάζεηο γηα λνζειεπηηθέο 

δηεξγαζίεο ή αθφκα λα δψζνπλ ηηο λνζειεπηηθέο δηαγλψζεηο. ηελ Διιάδα δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο εμαηηίαο ζεκαληηθψλ 

ειιείςεσλ εθπαηδεπκέλνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, απνπζίαο απφ ηνλ 

ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ θνξέσλ πγείαο ηθαλνχ πνζνζηνχ επελδχζεσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη απνπζίαο ζεζκηθνχ θνξέα γηα ζέκαηα 

Ηαηξνλνζειεπηηθήο Πιεξνθνξηθήο.  

Ζ αλάπηπμε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο κπνξεί θπξίσο λα 

ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ ππέξνγθνπ θφζηνπο θαηά ηε λνζειεία ησλ αζζελψλ, κηαο 

θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ πιηθψλ, εμεηάζεσλ, θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζε ηνκείο φπσο ε ηηκνιφγεζε θαη ε αξρεηνζέηεζε, ε κείσζε ησλ 

ηαηξνλνζειεπηηθψλ ιαζψλ, ν πεξηνξηζκφο ησλ αδηθαηνιφγεησλ ζεξαπεηψλ, αιιά θαη 

ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                              Κσλζηαληίλνο Θενδσξφπνπινο 

 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηά – Μεηαπηπρηαθφ ηκήκα Πιεξνθνξηθήο ειίδα 4 
 

1.2    Abstract 

 

Having developed the traditional approaches of hospital administration and 

management of patients, include a huge amount of information on paper and jobs 

with qualified personnel to perform these processes is the domain of medical 

informatics, aims to achieve the best possible support to patients as well as better 

management of the hospital. 

Following the new technological developments in the field of Health and 

Hospital in the 21st century, the Health Information Systems create an information 

infrastructure that will fully meet user requirements. Internationally special software 

has been developed with different features such as classification of patients in one of 

our department, staffing a nursing department, data processing management, human 

resource management, organization and management of patients and disease in a 

nursing department, organization of patient care . 

In more sophisticated Health Information Systems data are processed that 

can give information on nursing procedure or even nursing diagnoses. In Greece 

there are no widely used Health Information Systems due to significant shortages of 

trained and qualified staff, absence from the regular budget of the health institutions 

capable investment rate for the development of information and lack of institutional 

structure matters healthcare Informatics. 

The development of Health Information Systems can mainly help to reduce 

the exorbitant costs during hospitalization of patients, since there is the possibility of 

materials and examinations improved productivity in areas such as billing and 

archiving, reduction of medical and nursing errors can  reduce unwanted treatments, 

and also improve the quality of health care. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εισαγωγή 

 

 
2.1    Περιγραφή αντικειμένου εργασίας 

 

 Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε φηη ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θξνληίδα ηνπ αζζελνχο έρεη απμεζεί θαηά πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα, πξάγκα πνπ ζε 

κεγάιν βαζκφ νθείιεηαη ζηελ ελζσκάησζε κεγάινπ αξηζκνχ εξγαζηεξηαθψλ θαη 

παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ ζηνπο θαθέινπο ησλ αζζελψλ, απμάλνληαο ζεκαληηθά ηνλ 

φγθν ηνπο. Δπηπιένλ, ηα δηαρεηξηζηηθά θαζήθνληα ησλ γηαηξψλ γίλνληαη δηαξθψο 

πεξηζζφηεξα, θαζψο ε πνιππινθφηεηα ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

απμάλεη. 

Απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ είλαη ε αδπλακία δεκηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ “θιαζζηθψλ” θαθέισλ ησλ αζζελψλ, πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζε ραξηί, ζπλνδεπφκελν απφ ηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο. Σα 

ζπζηήκαηα Ζιεθηξνληθνχ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ (ΖΗΦ), απνηεινχλ έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηαηξηθψλ θαθέισλ πνπ βαζίδεηαη ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ε απνζήθεπζε θαη αλάθιεζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη γξήγνξα θαη κε 

αζθάιεηα. Δπηπιένλ, θαζίζηαηαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε άκεζε 

κεηαθνξά ηνπο κε ειεθηξνληθά κέζα, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Σν ζχζηεκα 

θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο αζζελείο γίλεηαη ηψξα πην 

απνηειεζκαηηθφ, ράξε ζηνπο Ζ/Τ, αιιά θαη εκπινπηίδεηαη εθκεηαιιεπφκελν ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο. 

Ο Ηαηξηθφο Φάθεινο είλαη ε "απνζήθε" φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ 

ζην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο. Πξφθεηηαη γηα ηελ έθζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο λφζνπ 

ελφο αζζελή απφ ηε ζηηγκή πνπ εθείλνο αλαδεηά ηαηξηθή θξνληίδα. πλήζσο, νη 

ζεκεηψζεηο ζην ηζηνξηθφ εκπεξηέρνπλ επξήκαηα, παξάγνληεο, απνηειέζκαηα 

εμεηάζεσλ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίζαιςε, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνξεία ηεο 

αζζέλεηαο.  Απνηειεί επνκέλσο ηελ βάζε ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ αζζελνχο αιιά θαη ηελ βάζε επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ. 

Ζ ζπλήζεο ηαθηηθή, είλαη λα ζπλνδεχνπλ ηνλ θάθειν ηνπ αζζελνχο νη 

αληίζηνηρεο εμεηάζεηο, ζηελ κνξθή κε ηελ νπνία παξάγνληαη ζην Δξγαζηήξην 

(αθηηλνγξαθηθφ θηικ, έληππα κε απνηειέζκαηα βηνρεκηθψλ εμεηάζεσλ, ραξηί 

ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ θ.ν.θ.). Έηζη ν θάθεινο θαζίζηαηαη νγθψδεο, ε πηζαλφηεηα λα 

ραζνχλ δεδνκέλα κεγαιχηεξε, ελψ ε ρξνληθή ζπζρέηηζε ησλ δηαθφξσλ εμεηάζεσλ κε 

ην ηζηνξηθφ θαη ηελ θιηληθή εμέηαζε δελ γίλεηαη άκεζα πξνθαλήο. 

ε έλα ζχζηεκα ΖΗΦ, φια ηα δεδνκέλα ελζσκαηψλνληαη ζηνλ θάθειν ηνπ 

αζζελνχο ρσξίο λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε κνξθή ηνπο. ε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

θεηκέλνπ ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηεο θιηληθήο εμεηάζεσο ελζσκαηψλνληαη αθηηλνγξαθίεο ή 

βηνρεκηθέο εμεηάζεηο, πξάγκα πνπ θάλεη ακέζσο εκθαλή ηελ ζπζρέηηζε ησλ ελ ιφγσ 

εμεηάζεσλ κε ηελ γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. 
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2.2    Η σημερινή κατάσταση 

 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη γηα αξθεηά ρξφληα, ε ιχζε ηνπ paper-based 
ηαηξηθνχ θαθέινπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε ζρεηηθή επηηπρία. Δίλαη κηα κέζνδνο πνπ 
ρξεζηκνπνηεί σο βάζε ην ραξηί κε ην νπνίν είλαη εμνηθεησκέλνη νη πεξηζζφηεξνη 
άλζξσπνη θαη πάλησο ζίγνπξα νη αζρνινχκελνη κε ηα ηαηξηθά πξάγκαηα. Δπηπιένλ, 
ζηελ εμνηθείσζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην ραξηί θαη ηε γξαθή (πνπ είλαη ην βαζηθφηεξν 
πιενλέθηεκα), κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηελ επθνιία κεηαθνξάο ηνπ θαη ην 
απηφλνκν ηεο κεζφδνπ. 
 
 Σν ραξηί φκσο σο πιηθφ έρεη θάπνηα ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα: 
 

 Μπνξεί λα θαηαζηξαθεί εχθνια, ελψ είλαη αξθεηά επίπνλε ε δηαδηθαζία ηεο 
δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο. 

 

 Φζείξεηαη κε ηε ρξήζε ή ηνλ ρξφλν, νπφηε έρεη πεξηνξηζκέλν ρξφλν δσήο. 
 

 Δίλαη δηαζέζηκν κφλν ζε έλα κέξνο ηελ ίδηα ζηηγκή. 
 

Παξφια απηά, ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη απφ ηε ρξήζε 

ελφο paper-based ηαηξηθνχ θαθέινπ δελ νθείινληαη ζην βαζηθφ ρξεζηκνπνηνχκελν 

πιηθφ αιιά ζην ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Όηαλ, γηα παξάδεηγκα, ν ηαηξφο βξίζθεηαη 

κπξνζηά ζε κηα άδεηα θφιια ραξηί, θπξηνιεθηηθά κπνξεί λα γξάςεη νηηδήπνηε. Απηφ 

πνπ ζα γξάςεη δελ είλαη βέβαην φηη ζα είλαη ρξεζηκνπνηήζηκν απφ απηνχο πνπ ζα ην 

δηαβάζνπλ.  

Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο ιφγνπο, πνπ μεθηλνχλ απφ πηζαλφλ 

δπζδηάθξηην γξαθηθφ ραξαθηήξα θαη θηάλνπλ κέρξη ηελ παξάιεηςε ζεκαληηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πηζαλφλ δελ απαζρνινχλ ηνλ ζπγγξαθέα αιιά απνηεινχλ θαίξηα 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα μέξεη ν αλαγλψζηεο. Με ιίγα ιφγηα, ην πεξηερφκελν ηνπ 

ηαηξηθνχ θαθέινπ εμαξηάηαη ζηνλ κέγηζην βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα 

ηνπ λα θαηαγξάςεη θαη λα απνδψζεη ζσζηά ηα ζηνηρεία πνπ ην απνηεινχλ.  

Βέβαηα, απηφ δελ είλαη έλα πξφβιεκα πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ paper-based ηαηξηθνχ θαθέινπ, αιιά ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ 

πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζνχληαη ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ. Πάλησο, 

δελ είλαη ηπραίν φηη απηφ ην θαηλφκελν ζπλαληάηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ paper-based ηαηξηθνχ θαθέινπ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, φπσο έρνπλ δείμεη δηάθνξεο κειέηεο πάλσ ζην ζέκα [Disk 

and Steen, 1991], νη ηαηξηθνί θάθεινη είλαη απξνζπέιαζηνη ζε πνζνζηφ 30% ηνπ 

ρξφλνπ ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο (λνζνθνκεία, θ.ιπ.), ελψ ζπλήζσο ην πεξηερφκελφ 

ηνπο είλαη δηαζθνξπηζκέλν ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία: γξαθεία ηαηξψλ, λνζνθνκεία, 

δηαγλσζηηθά θέληξα. 

Έλα άιιν κεηνλέθηεκα είλαη φηη ε πιεζψξα ηαηξηθψλ θαθέισλ ζε έλαλ νξγαληζκφ 

κπνξεί λα είλαη κνηξαία φζνλ αθνξά ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζε απηφλ, κηα θαη ην θφζηνο ζε ρξφλν θαη ρξήκα γηα ηε ζσζηή 

απνζήθεπζε θαη ηαμηλφκεζε πηζαλφλ ρηιηάδσλ θαθέισλ είλαη ηεξάζηην. Δπίζεο, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ paper-based ηαηξηθνχ θαθέινπ δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ηελ 

άκεζε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πιεζψξαο ηαηξηθψλ θαθέισλ γηα έξεπλα, 

κηα θαη θάηη ηέηνην απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα (αλάγλσζε ησλ θαθέισλ, 

θσδηθνπνηεκέλε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ηνπο θ.ιπ.) θαη ην ζεκαληηθφηεξν: ρξφλν. 
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Οη ηαηξηθνί θάθεινη ζηα πεξηζζφηεξα Γεκφζηα λνζνθνκεία αθφκα θαη ζήκεξα 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη ρεηξφγξαθνη, νγθψδεηο, αζαθείο, δπζεχξεηνη, δπζαλάγλσζηνη 

ελψ πνιιέο θνξέο ράλνληαη, θζείξνληαη θαη αιινηψλνληαη. Ζ αλαδήηεζε ηζηνξηθψλ 

θαη θιηληθψλ δεδνκέλσλ είλαη πνιχ δχζθνιε, ελψ ε εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ εληειψο αβέβαηε θαη πνιχπινθε. Αθφκα θαη ζηηο ειάρηζηεο 

πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη αηνκηθφο ειεθηξνληθφο θάθεινο, ηα πεξηερφκελα δεδνκέλα 

δελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ αθφκα θαη κε ην εζσηεξηθφ δίθηπν ηνπ ηδίνπ 

λνζνθνκείνπ, κε θπξηφηεξε αηηία ην φηη ν ειεθηξνληθφο θάθεινο θαη ην πιεξνθνξηαθφ 

δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα δελ έρνπλ νχηε ηελ θαηάιιειε δηαζχλδεζε νχηε ηελ 

απαξαίηεηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα.  

Πην αλαιπηηθά ε θιηληθή πιεξνθνξία γηα ηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο θαηαγξάθεηαη 

ρεηξφγξαθα απφ ηνπο εθεκεξεχνληεο γηαηξνχο ζε πξάζηλεο θαξηέιεο, θαη φηαλ ν 

αζζελήο επαλαεπηζθεθζεί ην λνζνθνκείν απνθηά λέα θάξηα είηε γηαηί ε πξνεγνχκελε 

ράζεθε ζε θάπνηα ξάθηα, είηε γηαηί θαηαρσξήζεθε κε δηαθνξεηηθφ φλνκα απνθηψληαο 

άιιν αξηζκφ κεηξψνπ. Αθφκα θη αλ ν αζζελήο έρεη θαηαρσξεζεί ζην Γηαρεηξηζηηθφ 

Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνθηψληαο απηφκαηα έλαλ κνλαδηθφ Αξηζκφ Μεηξψνπ απφ 

ην Γξαθείν Κίλεζεο ή ηε Γξακκαηεία Δμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, νη γηαηξνί ζπλερίδνπλ λα 

αλαδεηνχλ ηελ ρεηξφγξαθε θαξηέια γηα λα θαηαγξάςνπλ ηε δηάγλσζε θαη ην 

ζεξαπεπηηθφ ζρήκα, αξλνχκελνη ηελ θαηαγξαθή φρη κφλν ζην ηεξκαηηθφ ηνπο, αιιά 

αθφκα θαη ζην εθηππσκέλν έληππν λνζειείαο. Απιέο πξνγξακκαηηζκέλεο 

επεκβάζεηο ελψ είλαη ήδε θαηαρσξεκέλεο ζην Γηαρεηξηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

θαη απαηηνχλ ηελ ρσξίο πνιππινθφηεηα ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθή επηβεβαίσζε απφ ην 

αληίζηνηρν ηαηξηθφ/λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, εμαθνινπζνχλ λα θαηαγξάθνληαη ζηηο 

πξάζηλεο θαξηέιεο. 

 

 

 

2.3    Ανάγκες που εξυπηρετεί  

 

Όπσο πξναλαθέξακε, κέρξη ζήκεξα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ησλ αζζελψλ ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα θαηαγξάθεηαη ρεηξφγξαθα, ζηηο γλσκαηεχζεηο ησλ ηαηξψλ  ζηηο 

θαξηέιεο αζζελψλ ησλ λνζνθνκείσλ. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί κία αζπλέρεηα ζηε 

δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ απφ ηνπο γηαηξνχο δηαθνξεηηθψλ 

εηδηθνηήησλ, ελψ ην θξάηνο δελ κπνξεί έρεη ζαθή εηθφλα ησλ δεηθηψλ πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα δξάζεη πξνιεπηηθά ή λα πξνυπνινγίζεη δαπάλεο 

πγείαο γηα ηα επφκελα  ρξφληα. 

Αληίζηνηρε εηθφλα παξαηεξείηαη θαη κε ηε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ, φπνπ 

δελ ππάξρεη θεληξηθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

πιήξεο αδηαθάλεηα ζην ηη ζπληαγνγξαθείηαη απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Ζ απνπζία 

ειέγρνπ νδεγεί ζε ππεξζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ πνπ ζπρλά βιάπηεη ηε δεκφζηα 

πγεία θαη δεκηνπξγεί εμαηξεηηθά πςειά έμνδα πγείαο γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 
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Πιενλεθηήκαηα ηεο κεραλνγξάθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ: 

 

 πζηεκαηνπνηείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ. Ο θάζε γηαηξφο πνπ 

θαιείηαη λα εμάγεη ηελ ηαηξηθή ηνπ γλσκάηεπζε γλσξίδεη ην πιήξεο ηαηξηθφ 

ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο ηνπ θαη ηα θάξκαθα πνπ απηφο έρεη ιάβεη ζην 

παξειζφλ. 

 

 Σν θξάηνο κπνξεί λα εμάγεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ 

θαη λα εθαξκφζεη πνιηηηθέο πξφιεςεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα πγείαο κπνξεί λα δξα πξνιεπηηθά, αιιά θαη ζηνρεπκέλα, 

βειηηψλνληαο ηε δεκφζηα πγεία θαη κεηψλνληαο ηε κειινληηθή 

ηαηξηθή/θαξκαθεπηηθή δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί αλ δελ ιεθζνχλ εγθαίξσο 

κέηξα. 

 

 Σν θξάηνο κπνξεί λα εμάγεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε 

θαη λα δηελεξγήζεη πξνβιέςεηο γηα ηα επφκελα έηε κε βάζε πθηζηάκελα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ queries πνπ λα εληνπίδνπλ 

ηελ ππεξβνιηθή ζπληαγνγξάθεζε απφ πιεπξάο ηαηξψλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα 

ηα αθξηβά θάξκαθα κπνξεί λα γίλεηαη ε αλαδήηεζε “πνηνη γηαηξνί θαη πφζεο 

θνξέο έγξαςαλ ην ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ΑΠΟ 

έσο ΈΩ” θαη ηα απνηειέζκαηα λα πξνβάιινληαη κε ζεηξά πνπ νξίδεηαη απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζπληαγνγξαθήζεσλ, μεθηλψληαο απφ ην κέγηζην. 
 

 

 Σα ηαηξηθά επξήκαηα θαηαγξάθνληαη θαη ε δηάγλσζε ηνπ γηαηξνχ 

ηεθκεξηψλεηαη. Ζ ηαηξηθή επζχλε ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά ηαηξηθά ζθάικαηα. Ο γηαηξφο είλαη ππφινγνο έλαληη 

ηνπ αζζελνχο ηνπ θαη ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. Σν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ δελ 

είλαη δπλαηφλ λα αιινησζεί ή λα θαηαζηξαθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ανασκόπηση πεδίου  

 

 ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κία ζχληνκε παξνπζίαζε εθαξκνγψλ 

πιεξνθνξηθήο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηελ Διιάδα θαη ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα ηαηξηθά δεδνκέλα. 

 

3.1     Datamed A.E.  (http://www.datamed.gr) 

 

 Ζ Datamed είλαη κηα εηαηξία πιεξνθνξηθήο πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο πγείαο, πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Ζ εηαηξία, ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη ραξάμεη ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε πνξεία θαη βξίζθεη 

αλαγλψξηζε απφ ηελ αγνξά ηεο Ηαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο φπνπ θαηέρεη εγεηηθή ζέζε. 

Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ έρεη πινπνηήζεη θαη 

αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη ηα παξαθάησ:  

 

 TD-Patient: Πξφθεηηαη γηα κία εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ζηνπο αζζελείο ησλ 

εξγαζηεξίσλ πνπ ζέινπλ λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηελ πγεία ηνπο, λα έρνπλ 

online πξφζβαζε θαη λα παξαθνινπζνχλ  ηα δηθά ηνπο εξγαζηεξηαθά 

απνηειέζκαηα. Με ην TD-Patient, νη αζζελείο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηα απνηειέζκαηά ηνπο γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα, ράξε ζε έλα κνλαδηθφ 

φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ εγγπάηαη ην απφξξεην ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δεηείηαη . Δπηπιένλ, ην εξγαζηήξην ξπζκίδεη πψο θαη πφηε 

ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη δηαζέζηκα (ζε κνξθή PDF) γηα ηνλ θάζε 

κεκνλσκέλν αζζελή θαη νη εθζέζεηο  απνηειεζκάησλ παξάγνληαη κφλν γηα 

εθείλνπο πνπ ηηο δεηνχλ. Δπηπιένλ κε ηε ρξήζε ηνπ TD-Patient, ηα 

εξγαζηήξηα αληαπνθξίλνληαη ζηηο νινέλα απμαλφκελεο πξνζδνθίεο ησλ 

αζζελψλ θαη ηαπηφρξνλα επηηπγράλνπλ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ην 

ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο (εμνηθνλφκεζε  ραξηηνχ θαη ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ). 

 

 Tele//Iasis: Πξφθεηηαη γηα έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ηειεταηξηθήο γηα 

επείγνληα πεξηζηαηηθά, θέληξα πγείαο, αγξνηηθά ηαηξεία θαη θαη’ νίθνλ 

ηειεθξνληίδα. Σν ζχζηεκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο βηνζεκάησλ θαη εηθφλσλ αζζελψλ, θαζψο θαη κεηάδνζήο 

ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηφζν απφ αζχξκαηα φζν θαη απφ ελζχξκαηα 

δίθηπα επηθνηλσλίαο ζηνπο ζηαζκνχο βάζεο ζηα ζπληνληζηηθά θέληξα 

κεγάισλ λνζνθνκείσλ. 

 

 Σύστημα Ηλεκτπονικήρ Σςνταγογπάυησηρ PPIS: Σν ζχζηεκα 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, πξνζθέξεη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ζρέζεο ηνπ δεκνζίνπ κε ηνπο πνιίηεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο θαηαρξεζηηθήο – παξάλνκεο ζπληαγνγξάθεζεο. Δπίζεο ζπκβάιεη ζηελ 

νινθιεξσκέλε παξαθνινχζεζε ηεο ζρέζεο πνιίηε - αζθαιηζκέλνπ, ζηελ 

πνηνηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ζηελ πξνιεπηηθή ελεκέξσζε ηνπ, ζηελ 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία θξάηνπο - πνιίηε θαη ζηελ αλάιπζε ηεο απφθξηζεο 

ηνπ πνιίηε, ζηελ απηνκαηνπνίεζε θαη επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

εμππεξέηεζεο, ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο εμππεξέηεζεο θαη ζηε 

http://www.datamed.gr/
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κεγηζηνπνίεζε ηεο αίζζεζεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πνιίηε, ζηε δηαηήξεζε θαη 

επηκήθπλζε ηεο ζρέζεο πνιίηε - αζθαιηζκέλνπ, ζηελ απνθπγή ηνπ πεξηηηνχ 

δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο, ζηε ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

αθνξά ηε ζρέζε κε ηνλ πνιίηε θαη ζηελ ηαρεία ιήςε θαιχηεξσλ απνθάζεσλ. 

 

 

3.2     NOON Πληροφορική A.E.  (http://noon.gr) 

 

 Ζ ΝΟΟΝ Πιεξνθνξηθή εδξεχεη ζηελ Διιάδα θαη ηδξχζεθε ην 1986. ηφρνο 

ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαξθήο εμέιημε κε γλψκνλα ηελ πνηφηεηα ε νπνία δηαζθαιίδεηαη 

απφ ην άξηηα θαηαξηηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, ην νπνίν εθνδηαζκέλν κε 

ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία παξέρεη πάληνηε άξηζηεο ιχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Πιεξνθνξηθήο. 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο θαιχπηεη ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο : 

 Outsourcing 

 Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ 

 Δθαξκνγέο θαη Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ 

 Δθαξκνγέο θαη Τπεξεζίεο Γηαθήκηζεο 

 Αλάπηπμε Ηζηνζειίδσλ  

 

 ήκεξα ε επηρεηξεκαηηθή ηεο πξνζπάζεηα, δηαζθαιίδνληαο ηελ επηηπρεκέλε 

ηεο πνξεία, εζηηάδεηαη ζηελ έξεπλα, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ εμέιημε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε νινέλα θαη πςειφηεξεο πνηφηεηαο 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, θαηλνηφκσλ ιχζεσλ θαη πξντφλησλ Πιεξνθνξηθήο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ρψξν ηεο πγείαο, κε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ, ε ΝΟΟΝ Πιεξνθνξηθή πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθέο 

κεζφδνπο απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ελψ ην ηκήκα 

αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο ζπλεξγάδεηαη δηαξθψο κε ηαηξηθνχο επηζηήκνλεο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηαηξηθψλ εθαξκνγψλ ζε δηάθνξεο εηδηθφηεηεο. 

 

Δθαξκνγέο: 

 Γπλαηθνινγηθή Δθαξκνγή - MATERNAL PRO 6.0 

 Δθαξκνγή Αξρεηνζέηεζεο Γεληθήο Ηαηξηθήο - MEDICON PRO 

 

 

 Ζ εθαξκνγή MediconPro ηεο εηαηξείαο ΝΟΟΝ είλαη αξθεηά θνληά ζηελ ινγηθή 

ιεηηνπξγίαο κε ηελ εθαξκνγή WebHospital. 

 Πξφθεηηαη γηα κηα νινθιεξσκέλε εθαξκνγή αξρεηνζέηεζεο γεληθήο ηαηξηθήο. 
Δίλαη έλα ζχγρξνλν εχρξεζην πξφγξακκα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ γηα ηε 
δεκηνπξγία Ηαηξηθνχ Φαθέινπ. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο αζζελψλ, 
πεξηιακβάλεη εμεηάζεηο θαη επεκβάζεηο, δηαζέηεη πιήξεο ηζηνξηθφ θαη δεκνγξαθηθά 
ζηνηρεία θαη εμαζθαιίδεη άκεζε πξφζβαζε ζε ζηνηρεία απφ πξνεγνχκελεο επηζθέςεηο 
ή πεξηιήςεηο Φαθέισλ. Σν MediconPro παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο, 
αξρεηνζέηεζεο, επεμεξγαζίαο θαη εθηχπσζεο ηαηξηθήο εηθφλαο, απνζήθεπζεο θαη 
αξρεηνζέηεζεο video αιιά θαη ινηπψλ αξρείσλ. Απνηειεί έλα  απηνηειέο 
νινθιεξσκέλν πξντφλ θαη παξάιιεια είλαη απνιχησο ζπκβαηφ κε ηηο ππφινηπεο 
ηαηξηθέο εθαξκνγέο ηεο ΝΟΟΝ Πιεξνθνξηθήο ΑΔ.    

http://noon.gr/
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Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά : 
 

 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 Πιήξεο ηζηνξηθφ 

 Γεληθφ Οηθνγελεηαθφ Παζνινγηθφ 

 Λεπηνκεξήο θαηαγξαθή πξνγελέζηεξσλ αζζελεηψλ, επεκβάζεσλ θαη 
λνζειεηψλ, δηαγλψζεσλ, ζεξαπεηψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ πνπ 
ρνξεγήζεθαλ, θαζψο θαη επηπξφζζεηεο εηδηθέο πιεξνθνξίεο φπσο 
παξάγνληεο θηλδχλνπ κε βάζε ην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο. 

 Σξέρνπζα επίζθεςε – Ηαηξηθή Πξάμε 

 Αλαιπηηθά ζηνηρεία πξνεγνχκελσλ επηζθέςεσλ, εηθφλεο, δηαγξάκκαηα. 

 Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

 Απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο 

 Δπεμεξγαζία - δηαρείξηζε ηαηξηθψλ εηθφλσλ, video θαη άιισλ εγγξάθσλ 

 χληαμε - δηαρείξηζε - έθδνζε ζπληαγψλ 

 Δπεμεξγαζία - έθδνζε παξαπεκπηηθψλ 

 Δπεμεξγαζία - έθδνζε γλσκαηεχζεσλ, βεβαηψζεσλ 

 Πξνζηαζία δεδνκέλσλ κε θσδηθνχο ρξεζηψλ ζε δηάθνξα επίπεδα 
πξφζβαζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Παξάιιειε-ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία απφ πνιινχο ρξήζηεο 

 Απνζηνιή e-mail ή/θαη sms ππελζπκίζεσλ 

 Οξγάλσζε ηαηξείνπ 

 Γηαρείξηζε ξαληεβνχ 

 Τπελζπκίζεηο 

 Πξνβνιέο πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθέςεσλ, follow up 

 Αλαθνξέο – ηαηηζηηθά 

 Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 

 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο απφ ηηο δηεπαθέο ηεο αλαθεξζείζαο εθαξκνγήο: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  Παρουσίαση και χρήση εφαρμογής 

 
4.1    Ανάλυση διεπαφών (interfaces)  

 

 ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη ε αλάιπζε φισλ ησλ δηεπαθψλ ηεο εθαξκνγήο κε 

ηηο νπνίεο αιιειεπηδξά ν ρξήζηεο, πεξηγξάθνληαη ηα πεδία θεηκέλνπ (Text Fields) θαη 

ηα θνπκπηά (Buttons) θαζψο θαη ηα κελχκαηα ιάζνπο ή επηβεβαίσζεο. 

 

 

4.1.1     Διεπαφή διαχείρισης ασθενούς 
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1. Patient ID : Ο κνλαδηθφο αξηζκφο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνο ν αζζελήο. Σν 

πεδίν απηφ ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα θαηά ηελ αλαδήηεζε 

ηνπ αζζελνχο θαη επίζεο δεκηνπξγείηαη απηφκαηα θαηά ηελ θαηαρψξεζή ηνπ.    

 

2. Registration Date : Ζ εκεξνκελία πνπ θαηαρσξήζεθε ν αζζελήο ζην 

ζχζηεκα. Σν πεδίν απηφ ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα θαηά ηελ 

αλαδήηεζε ηνπ αζζελνχο θαη επίζεο δεκηνπξγείηαη απηφκαηα θαηά ηελ 

θαηαρψξεζή ηνπ.     

 

3. First Name : Σν κηθξφ φλνκα ηνπ αζζελνχο. Πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί 

ππνρξεσηηθά γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαρψξεζεο. 

 

4. Last Name : Σν επίζεην ηνπ αζζελνχο. Πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ππνρξεσηηθά 

γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαρψξεζεο. 

 

5. Date of Birth : Ζ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ αζζελνχο. Πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζεί ππνρξεσηηθά γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαρψξεζεο θαζψο θαη λα 

αθνινπζεί ηε κνξθή (dd/mm/yyyy). 

 

6. Gender : Σν θχιν ηνπ αζζελνχο. Σν πεδίν απηφ έρεη ηε κνξθή ιίζηαο κε 

δηαζέζηκεο επηινγέο (Male, Female). 

 

7. Occupation : Ζ ελαζρφιεζε ηνπ αζζελνχο. 

 

8. Marital Status : Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. Σν πεδίν απηφ έρεη 

ηε κνξθή ιίζηαο κε δηαζέζηκεο επηινγέο (Single, Married). 

 

9. Blood Group : Ζ νκάδα αίκαηνο ηνπ αζζελνχο. Σν πεδίν απηφ έρεη ηε κνξθή 

ιίζηαο κε δηαζέζηκεο επηινγέο (Ο+, Ο-, Α+, Α-, Β+, Β-, ΑΒ+, ΑΒ-). 

 

10. Address : Ζ δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ αζζελνχο. 

 

11. City : Ζ πφιε δηακνλήο ηνπ αζζελνχο. 

 

12. AMKA : Ο Αξηζκφο Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. Πξέπεη 

λα ζπκπιεξσζεί ππνρξεσηηθά γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαρψξεζεο. 

 

13. ΑΦΜ : Ο Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ ηνπ αζζελνχο. 

 

14. Phone : Ο ηειεθσληθφο αξηζκφο ηνπ αζζελνχο. 

15. Search by AMKA : Αλαδήηεζε ηνπ αζζελνχο ζην ζχζηεκα κε θιεηδί ηνλ 

Αξηζκφ Μεηξψνπ ηνπ Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο (ΑΜΚΑ). 

 

16. View Historical : Άλνηγκα λέαο ζειίδαο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

ηνπ αζζελνχο. Πξνυπνζέηεη φηη έρεη πξνεγεζεί επηηπρήο αλαδήηεζε αζζελή. 
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17. Edit Historical : Άλνηγκα θφξκαο ζε λέα ζειίδα γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ 

ηζηνξηθνχ αζζελείαο. Πξνυπνζέηεη φηη έρεη πξνεγεζεί επηηπρήο αλαδήηεζε 

αζζελή. 

 

18. Clear : Καζαξηζκφο φισλ ησλ πεδίσλ ηεο θφξκαο. 

 

19. Insert : Καηαρψξεζε ελφο λένπ αζζελή ζην ζχζηεκα. Πξνυπνζέηεη φηη φια ηα 

πεδία κε αζηεξίζθν (*) έρνπλ ζπκπιεξσζεί.  

 

20. Delete : Γηαγξαθή ελφο αζζελή απφ ην ζχζηεκα. Πξνυπνζέηεη φηη έρεη 

πξνεγεζεί επηηπρήο αλαδήηεζε αζζελή. 

 

21. Update : Δπεμεξγαζία θαη αλαλέσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο. 

Πξνυπνζέηεη φηη έρεη πξνεγεζεί επηηπρήο αλαδήηεζε αζζελή. 
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4.1.2     Διεπαφή εισαγωγής ιστορικού ασθενούς 
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1. Patient ID : Ο κνλαδηθφο αξηζκφο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνο ν αζζελήο. Σν 

πεδίν απηφ ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα θαηά ην άλνηγκα ηεο 

θφξκαο.  

 

2. First Name (Patient) : Σν κηθξφ φλνκα ηνπ αζζελνχο. Σν πεδίν απηφ 

ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα θαηά ην άλνηγκα ηεο θφξκαο.  

 

3. Last Name (Patient) : Σν επίζεην ηνπ αζζελνχο. Σν πεδίν απηφ 

ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα θαηά ην άλνηγκα ηεο θφξκαο.  

 

4. Gender : Σν θχιν ηνπ αζζελνχο. Σν πεδίν απηφ ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα 

απφ ην ζχζηεκα θαηά ην άλνηγκα ηεο θφξκαο.  

 

5. Hospital Name : Σν φλνκα ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηνπ ηαηξηθνχ θέληξνπ. Πξέπεη 

λα ζπκπιεξσζεί ππνρξεσηηθά γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαρψξεζεο. 

 

6. Hospital Department : Ο ηνκέαο ηνπ λνζνθνκείνπ. Σν πεδίν απηφ έρεη ηε 

κνξθή ιίζηαο κε δηαζέζηκεο επηινγέο (Allergenic, Anesthesiologic, 

Cardiologic, Dentist, Dermatologic, Endocrinologic, Gastrenenterologic, 

Gynecologic, Neurologic, Oncologic, Ophthalmic, Orthopedic, 

Otorynolarygologic, Pathologic, Psychiatric, Urologic). 

 

7. First Name (Doctor Details) : Σν κηθξφ φλνκα ηνπ αξκφδηνπ γηαηξνχ πνπ 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ηζηνξηθνχ. Πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί 

ππνρξεσηηθά γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαρψξεζεο. 

 

8. Last Name (Doctor Details) : Σν επίζεην ηνπ αξκφδηνπ γηαηξνχ πνπ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ηζηνξηθνχ. Πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί 

ππνρξεσηηθά γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαρψξεζεο. 

 

9. Specification : Ζ εηδηθφηεηα ηνπ αξκφδηνπ γηαηξνχ. 

 

10. Symptoms : Σα ζπκπηψκαηα κε ηα νπνία εηζήρζε ν αζζελήο. Τπάξρεη κηα 

πιεζψξα επηινγψλ κε ηα ζπλεζέζηεξα ζπκπηψκαηα απφ ηα νπνία ν γηαηξφο 

επηιέγεη απηά πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο.   

 

11. Diagnostic Tests : Οη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ έγηλαλ ζηνλ αζζελή. 

Τπάξρεη κηα ιίζηα κε ηηο βαζηθφηεξεο εμεηάζεηο, απφ ηελ νπνία ν γηαηξφο 

επηιέγεη  απηέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ αζζελή.  

 

12. Results : Ζ γλσκάηεπζε ηνπ αξκφδηνπ γηαηξνχ ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ. Δπίζεο ν γηαηξφο ζ’ απηφ ην πεδίν κπνξεί λα 

ζπκπιεξψζεη ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ζπλέζηεζε ζηνλ αζζελή ή 

νηηδήπνηε άιιν ζρφιην έρεη λα θάλεη κε ηελ πνξεία ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο.  

 

13. Upload File : Δλζσκάησζε αξρείνπ ζην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο. 

 

14. Clear Report : Καζαξηζκφο φισλ ησλ πεδίσλ ηεο θφξκαο. 
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15. Add Historical : Καηαρψξεζε ελφο λένπ ηζηνξηθνχ αζζελνχο ζην ζχζηεκα. 

Πξνυπνζέηεη φηη φια ηα πεδία κε αζηεξίζθν (*) έρνπλ ζπκπιεξσζεί.  

 

16. Home : Δπηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζειίδα.  
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4.1.3     Περιγραφή μηνυμάτων λάθους ή επικύρωσης ενέργειας 

 

1. 

 

 
 

Σν κήλπκα εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ 

αλαδήηεζε αζζελνχο ρσξίο φκσο λα έρεη ζπκπιεξψζεη ην πεδίν “Search by AMKA” 

πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο ελέξγεηαο.  

 

2. 

 

 
 

Σν κήλπκα εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο επηιέμεη λα θάλεη 

εηζαγσγή λένπ αζζελνχο (Insert) ζην ζχζηεκα ή εηζαγσγή ηζηνξηθνχ (Add Historical) 

αιιά έρεη παξαβιέςεη λα ζπκπιεξψζεη θάπνην απφ ηα ππνρξεσηηθά πεδία πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ αζηεξίζθν (*). 

 

3. 

 

 
 

Σν κήλπκα εκθαλίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο αλαλέσζεο (Update), δηαγξαθήο 

(Delete), παξνπζίαζεο ηζηνξηθνχ (View Historical) θαη επεμεξγαζίαο ηζηνξηθνχ (Edit 
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Historical). Απηφ νθείιεηαη ζην φηη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα απφ ηηο 

παξαπάλσ ελέξγεηεο πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί επηηπρήο αλαδήηεζε αζζελνχο.  

 

4. 

 

 
 

Σν κήλπκα εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο θάλεη αλαδήηεζε 

αζζελνχο (Search by AMKA) αιιά είηε έρεη πιεθηξνινγήζεη εζθαικέλα ην ΑΜΚΑ είηε 

ν αζζελήο δελ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζην ζχζηεκα.  

 

5. 

 

 
 

Σν κήλπκα εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο επηρεηξήζεη λα 

εηζάγεη (Insert) έλαλ λέν αζζελή ζην ζχζηεκα αιιά απηφο ππάξρεη ήδε.  

 

6. 

 

 
 

Σν κήλπκα εκθαλίδεηαη φηαλ ν ρξήζηεο επηρεηξήζεη λα εηζάγεη (Insert) έλαλ λέν 

αζζελή ζην ζχζηεκα αιιά ε εκεξνκελία γέλλεζεο δελ αθνινπζεί ηελ απαηηνχκελε 

κνξθή (dd/mm/yyyy). 
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7. 

 

 
 

Σν κήλπκα εκθαλίδεηαη φηαλ ε θαηαρψξεζε (Insert) ηνπ αζζελνχο ζην ζχζηεκα είλαη 

επηηπρήο. Αληίζηνηρα κελχκαηα εκθαλίδνληαη θαη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο δηαγξαθήο 

(Delete) θαη αλαλέσζεο (Update) ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο. 

 

8. 

 

 
 

Σν κήλπκα εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζειήζεη λα πξνζζέζεη έλα 

λέν ηζηνξηθφ αζζελείαο ζην ζχζηεκα (Add Historical) αιιά ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελή 

έρνπλ αιινησζεί. 

 

9. 

 

 
 

Σν κήλπκα επηβεβαίσζεο εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο 

επηζπκεί λα δηαγξάςεη έλαλ αζζελή απφ ην ζχζηεκα θαη έρεη ζθνπφ λα απνηξέςεη 

αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα απφ ιαλζαζκέλε ελέξγεηα.  
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10. 

 

 
 

Σν κήλπκα επηβεβαίσζεο εκθαλίδεηαη φηαλ ν ρξήζηεο επηρεηξήζεη λα εηζάγεη έλα λέν 

ηζηνξηθφ αζζελείαο θαη έρεη ζθνπφ ηελ αθχξσζε ηεο ελέξγεηαο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

επηζπκεί λα πξνζζέζεη θάηη αθφκα πνπ παξέιεηςε πξνεγνπκέλσο θαζψο δελ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηφξζσζεο ηνπ ηζηνξηθνχ κεηά ηελ θαηαρψξεζή ηνπ.    

 

11. 

 

 
 

Σν κήλπκα εκθαλίδεηαη φηαλ ν ρξήζηεο επηρεηξήζεη λα πξνβάιεη ην ηζηνξηθφ θάπνηνπ 

αζζελνχο αιιά δελ έρεη γίλεη αθφκα θακία θαηαρψξεζε κε απνηέιεζκα λα είλαη θελφ.  
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4.2    Παραδειγματική εκτέλεση 

 

 ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο 

ηεο εθαξκνγήο κέζα απφ ηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη δπλαηφηεηεο ηεο πιαηθφξκαο.  

 

 

4.2.1    Εισαγωγή νέου ασθενούς 

 

 Καηά ηελ είζνδν ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο εκθαλίδεηαη 

ε παξαθάησ δηεπαθή: 
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 Αθνχ ν ρξήζηεο ζπκπιεξψζεη φια ηα ππνρξεσηηθά πεδία, δειαδή εθείλα 

πνπ ζπλνδεχνληαη απφ αζηεξίζθν (*) θαη φπνηα απφ ηα κε ππνρξεσηηθά επηζπκεί, 

παηψληαο ην θνπκπί (Insert) γίλεηαη ε θαηαρψξεζε ηνπ αζζελνχο ζην ζχζηεκα.    

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φζν πεξηζζφηεξα πεδία κε ηα ζηνηρεία ηνπ ππφ 

θαηαρψξεζε αζζελνχο ζπκπιεξσζνχλ, ζα θαλνχλ ρξήζηκα ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο. Δπίζεο ηα πεδία κε θίηξηλν ρξψκα δελ ηα ζπκπιεξψλεη ν ρξήζηεο πνπ 

θάλεη ηελ θαηαρψξεζε αιιά ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

 Δίηε ε δηαδηθαζία νινθιεξσζεί επηηπρψο είηε φρη ν ρξήζηεο ζα ελεκεξσζεί κε 

ην θαηάιιειν κήλπκα γηα ην απνηέιεζκα. 
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4.2.2    Αναζήτηση ασθενούς 

 

 Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο ν ρξήζηεο νθείιεη λα ζπκπιεξψζεη ην 

πεδίν “Search by AMKA” κε ηνλ ΑΜΚΑ ηνπ ππφ αλαδήηεζε αζζελνχο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα παηήζεη ην ίδην θνπκπί (Search by AMKA).  

 Αλ ε αλαδήηεζε είλαη επηηπρήο ηφηε ηα ππφινηπα πεδία ηεο θφξκαο ζα 

ζπκπιεξσζνχλ απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελνχο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ν ρξήζηεο ζα ελεκεξσζεί γηα ην απνηέιεζκα κε ην θαηάιιειν κήλπκα.  
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4.2.3    Ανανέωση στοιχείων ασθενούς 

 

 Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο θαη αλαλέσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

αζζελνχο ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί επηηπρήο αλαδήηεζε αζζελνχο. Ακέζσο κεηά 

ηελ αλαδήηεζε θάπνηα επηπιένλ πεδία απνθηνχλ θίηξηλν ρξψκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ 

γίλεηαη λα επεμεξγαζηνχλ.  

 

 
 

 ην παξάδεηγκα, αιιάδνληαο ην πεξηερφκελν ηνπ πεδίνπ “City” θαη παηψληαο 

ην θνπκπί (Update), ην ζχζηεκα ελεκεξψλεη φηη ε αλαλέσζε ησλ ζηνηρείσλ ήηαλ 

επηηπρήο. ηελ επφκελε αλαδήηεζε ηνπ ίδηνπ αζζελνχο θαίλνληαη μεθάζαξα ηα 

απνηειέζκαηα.  
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4.2.4    Διαγραφή ασθενούς 

 

 Γηα ηε δηαγξαθή θάπνηνπ αζζελνχο απφ ην ζχζηεκα πξέπεη πξψηα λα έρεη 

γίλεη επηηπρήο αλαδήηεζε ηνπ αζζελνχο απηνχ. ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο παηάεη ην 

θνπκπί (Delete).  

 Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ην κήλπκα επηβεβαίσζεο ελέξγεηαο ψζηε ζε 

πεξίπησζε πνπ ην θνπκπί ηεο δηαγξαθήο παηήζεθε απφ απξνζεμία ηνπ ρξήζηε λα 

κελ ππάξμνπλ δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο. Αλ ν ρξήζηεο είλαη ζίγνπξνο φηη επηζπκεί λα 

πξνβεί ζηελ δηαγξαθή ηνπ αζζελνχο ηφηε ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα πνπ ζα 

ελεκεξψλεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο δηαγξαθήο εθηειέζηεθε επηηπρψο.   

 Όια ηα πεδία ηεο θφξκαο ζα θαζαξηζηνχλ θαη ην ζχζηεκα ζα επαλέιζεη ζηελ 

αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε.  

 

 

4.2.5    Καθαρισμός πεδίων 

 

 ηνλ ρξήζηε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαζαξίζεη καδηθψο φια ηα πεδία ηεο 

θφξκαο θάλνληαο ρξήζε ηνπ θνπκπηνχ (Clear). Απηή είλαη κηα πνιχ ρξήζηκε ηδηφηεηα 

θαζψο πέξα απφ ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πεδίσλ, ηα επαλαθέξεη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή 

ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη πξνεγεζεί ε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο . Δπηπιένλ, 

εμνηθνλνκεί ρξφλν απφ ηνλ ρξήζηε ψζηε λα κελ ηνλ αθήζεη λα αλαιψλεηαη κε κηθξήο 

ζεκαζίαο ζέκαηα. 
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 4.2.6    Εισαγωγή ιστορικού ασθενείας 

 

 Γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα εηζάγεη έλα λέν ηζηνξηθφ αζζελνχο, ζα πξέπεη 

πξψηα λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο αζζελνχο. Αθνχ νινθιεξσζεί 

ε αλαδήηεζε, παηψληαο ην θνπκπί (Edit Historical), ζα αλνίμεη κηα θαηλνχξγηα ζειίδα 

κε κία λέα θφξκα. 
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Αθνχ ν ρξήζηεο ζπκπιεξψζεη φια ηα ππνρξεσηηθά πεδία, δειαδή εθείλα πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ αζηεξίζθν (*) θαη φπνηα απφ ηα κε ππνρξεσηηθά επηζπκεί, 

παηψληαο ην θνπκπί (Add Historical) ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα επηβεβαίσζεο γηα ηελ 

θαηαρψξεζε ηνπ ηζηνξηθνχ. Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη θαηαθαηηθά ηφηε ην ηζηνξηθφ ζα 

απνζεθεπηεί επηηπρψο αιιηψο ν ρξήζηεο ζα παξακείλεη ζηελ ζειίδα ηεο 

θαηαρψξεζεο λένπ ηζηνξηθνχ πνπ ήδε ήηαλ.  

  Ο ιφγνο χπαξμεο ηνπ επηβεβαησηηθνχ κελχκαηνο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ην ηζηνξηθφ δε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ. Δπίζεο ηα πεδία 

κε θίηξηλν ρξψκα δελ ηα ζπκπιεξψλεη ν ρξήζηεο πνπ θάλεη ηελ θαηαρψξεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ αιιά ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηνπ αζζελνχο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλαδήηεζε ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο.     

 

 

4.2.7    Επισύναψη αρχείου 

 

 ηε ζειίδα θαηαρψξεζεο ηζηνξηθνχ ππήξρε έλα πεδίν επηινγήο ην νπνίν 

πξνζέθεξε ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα επηζπλάςεη θάπνην αξρείν ζρεηηθφ κε ηηο 

εμεηάζεηο ζηηο νπνίεο ππεβιήζε ν αζζελήο.   

 

 
 

 Δάλ ινηπφλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, ακέζσο κεηά ηελ 

θαηαρψξεζε ηνπ ηζηνξηθνχ, ζα ηνπ αλνίμεη κηα θαηλνχξγηα ζειίδα κε ηελ θφξκα 

επηζχλαςεο αξρείνπ.  

 

 
 

 ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο, παηψληαο ην θνπκπί (Browse…) κπνξεί λα δειψζεη 

ηε ζέζε ή ηε δηαδξνκή ηνπ αξρείνπ πνπ επηζπκεί λα επηζπλάςεη.  
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 Σέινο, ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη παηψληαο ην θνπκπί (Upload File) φπνπ 

ην αξρείν ζα επηζπλαθηεί καδί κε ην ηζηνξηθφ πνπ θαηαρσξήζεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

ζειίδα. Ο ρξήζηεο ζα κεηαθεξζεί απηφκαηα ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο.  
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4.2.8    Προβολή ιστορικού ασθενούς  

 

 Γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα πξνβάιεη ην ηζηνξηθφ ελφο αζζελνχο, ζα 

πξέπεη πξψηα λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο αζζελνχο. Αθνχ 

νινθιεξσζεί ε αλαδήηεζε, παηψληαο ην θνπκπί (View Historical), ζα αλνίμεη 

απηφκαηα κηα θαηλνχξγηα ζειίδα κε φια ηα ηζηνξηθά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν αζζελή. 
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 Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα, παξνπζηάδνληαη ηα ηζηνξηθά ηνπ 

αζζελνχο κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο. ην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο θαίλεηαη ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζζελνχο ελψ φια ηα ηζηνξηθά είλαη ηαμηλνκεκέλα ζε ζεηξά απφ 

ην πην πξφζθαην πξνο ην παιαηφηεξν.  

  

 Σέινο, ην ζχκβνιν ηνπ θαθέινπ ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε φηη κε ην παξφλ 

ηζηνξηθφ έρεη επηζπλαθηεί θαη θάπνην αξρείν. 

 

 
 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ θάθειν κε ην αξρείν ψζηε λα δεη ην 

πεξηερφκελφ ηνπ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  Αρχιτεκτονική συστήματος 

 

  

5.1     MVC αρχιτεκτονική 

 

θνπφο ησλ πεξηζζφηεξσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη λα αλαθηνχλ 
δεδνκέλα απφ κηα πεγή θαη λα ηα εκθαλίδνπλ ζην ρξήζηε. Όηαλ ν ρξήζηε εηζάγεη 
δεδνκέλα ζην ζχζηεκα, απηφ ελεκεξψλεη ηελ πεγή κε ηα λέα δεδνκέλα. Αθνχ, ε 
αληαιιαγή πιεξνθνξίαο ζην ζχζηεκα γίλεηαη αλάκεζα ζηελ πεγή δεδνκέλσλ θαη ζηε 
δηεπαθή ρξήζηε, ην ινγηθφ ζα ήηαλ λα ζπλδεζνχλ ηα δπν απηά ηκήκαηα, ψζηε λα 
κεησζεί ην κέγεζνο ηνπ θψδηθα ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη γηα λα απμεζεί ε απφδνζε 
ηεο εθαξκνγήο. 

Βέβαηα, απηή ε πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη θάπνηα πξνβιήκαηα ζηελ πξάμε. 
Έλα πξφβιεκα είλαη φηη ε δηεπαθή ρξήζηε έρεη ηελ ηάζε λα αιιάδεη πεξηζζφηεξεο 
θνξέο ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. Έλα άιιν πξφβιεκα ηεο 
ζχλδεζεο ηεο δηεπαθήο ρξήζηε κε ηελ πεγή δεδνκέλσλ είλαη φηη νη εθαξκνγέο έρνπλ 
ηελ ηάζε λα ελζσκαηψλνπλ ηε “ινγηθή” ηνπ ζπζηήκαηνο (application/business logic), 
θαη εηδηθά ζηηο εθαξκνγέο Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, ε δηεπαθή ρξήζηε αιιάδεη πην ζπρλά 
απφ ηε “ινγηθή”. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα πξνζηεζνχλ λέεο ζειίδεο ζηε δηεπαθή ή 
λα ηξνπνπνηεζνχλ ήδε ππάξρνληα ζηπι 
απεηθφληζεο κηαο εθαξκνγήο. Αλ ε δηεπαθή ρξήζηε θαη ε “ινγηθή” είλαη ζπλδεδεκέλεο 
ζε έλα εληαίν ηκήκα/αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο πξέπεη, θάζε θνξά πνπ απαηηείηαη κηα 
αιιαγή ζηε δηεπαθή ρξήζηε, λα ηξνπνπνηείηαη θαη φιν ην ηκήκα πνπ πεξηέρεη ηε 
“ινγηθή”. Απηφ είλαη πηζαλφ λα εηζάγεη ιάζε ζηελ εθαξκνγή θαη απαηηεί θάζε θνξά 
επαλέιεγρν φινπ ηνπ ηκήκαηνο ηεο “ινγηθή .” κεηά απφ θάζε, έζησ θαη κηθξή, αιιαγή 
ηεο δηεπαθήο ρξήζηε. 

H Model-View-Controller (MVC) αξρηηεθηνληθή ιχλεη ην παξαπάλσ πξφβιεκα 
δηαρσξίδνληαο ηελ απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο πνπ 
βαζίδνληαη ζηελ είζνδν δεδνκέλσλ απφ ην ρξήζηε θαη ηνλ ηξφπν 
απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε ηξία δηαθξηηά ηκήκαηα/αληηθείκελα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην αληηθείκελν Controller κεηαθξάδεη ηελ είζνδν πνπ 
δέρεηαη απφ ην ρξήζηε (ζπλήζσο θιηθ πνληηθηνχ ή πιεθηξνιφγεζε), θαη ελεκεξψλεη 
ην αληηθείκελν Model ή/θαη ην αληηθείκελν View γηα λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηάιιεια. Σν 
View δηαρεηξίδεηαη ηελ απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ, ελψ ην Model “θξαηά” ηε δνκή ησλ 
δεδνκέλσλ, απαληά ζηα “αηηήκαηα” γηα ελεκέξσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ δέρεηαη απφ 
ην Controller, ελψ δέρεηαη θαη “αηηήκαηα” γηα αλάθηεζε δεδνκέλσλ, ζπλήζσο απφ ην 
View. 
 
 
Ζ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζε απηά ηα ηξία ηκήκαηα: 
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα αληηθείκελα View θαη Controller εμαξηψληαη απφ ην 
Model, ελψ ην Model δελ εμαξηάηαη νχηε απφ ην View νχηε απφ ην Controller. Απηφ 
είλαη έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα φηαλ δηαρσξίδνληαη νη θχξηεο ιεηηνπξγίεο κηαο 
εθαξκνγήο. Ο δηαρσξηζκφο απηφο επηηξέπεη ζην Model λα αλαπηπρζεί θαη λα 
ειεγρζεί αλεμάξηεηα απφ ηα ππφινηπα, ρσξίο δειαδή λα είλαη απαξαίηεηε ε 
αλάπηπμε ιεηηνπξγίαο πνπ ζα απεηθνλίδεη ηα δεδνκέλα (View). 

ηηο εθαξκνγέο Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην View 
(browser) θαη ζην Controller (ηα server-side ηκήκαηα πνπ ρεηξίδνληαη ηα HTTP 
αηηήκαηα) είλαη ζπλήζσο πνιχ θαιά νξηζκέλνο, κε απνηέιεζκα ε MVC αξρηηεθηνληθή 
λα είλαη πνιχ δεκνθηιήο ζε εθαξκνγέο πνπ απαηηείηαη δηαρσξηζκφο ηεο δηεπαθήο 
ρξήζηε απφ ηε “ινγηθή” ηεο εθαξκνγήο. Βέβαηα, ε ζπρλή ρξήζε ηεο αξρηηεθηνληθήο 
έρεη πξνθαιέζεη θάπνηεο παξαλνήζεηο σο πξνο ηνλ αθξηβή δηαρσξηζκφ θαη ηηο 
έλλνηεο ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ. 

 
Βασικά Πλεονεκτήματα MVC: 
 

 Γιασωπισμόρ πποβλημάτων (Separation of Concerns): Απηφ είλαη θαη ην 

πην βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ MVC. Οπζηαζηηθά δεκηνπξγείηαη κία εθαξκνγή ε 

νπνία έρεη ηξία επίπεδα, ην επίπεδν ησλ models, ην επίπεδν ησλ controllers 

θαη ην επίπεδν ησλ views -πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ- θαη ην θάζε επίπεδν 

επηηειεί μερσξηζηφ έξγν θαη ηαπηφρξνλα ζπλεξγάδεηαη κε ηα άιια επίπεδα. 

Μία ζσζηή MVC εθαξκνγή είλαη εθείλε πνπ ηα ηξία επίπεδα είλαη μεθάζαξα 

θαζνξηζκέλα θαη δελ ζπκπιέθνληαη. Γηα παξάδεηγκα είλαη ιάζνο ζην επίπεδν 

ησλ View λα ππάξρεη θψδηθαο πνπ “κηιάεη” κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη 

“ηξαβάεη” δεδνκέλα. 

 

 Δπεκτασιμότητα : Σν δεχηεξν πιενλέθηεκα ηεο MVC αξρηηεθηνληθήο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ επίζεο. “Δπεθηαζηκφηεηα” είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ δηαζέηεη 

κία εθαξκνγή, θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ κειινληηθά λα πξνζηεζνχλ 

ιεηηνπξγίεο ζε απηή ή λα αιιάμνπλ θάπνηεο απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

ιεηηνπξγίεο έρνληαο άιια απνηειέζκαηα. Οη απαηηήζεηο κηαο δηεπαθήο ρξήζηε 

έρνπλ ηελ ηάζε λα αιιάδνπλ πην ζπρλά απφ φηη ε “ινγηθή” ηεο εθαξκνγήο. Οη 

ρξήζηεο κπνξεί λα πξνηηκνχλ δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, κεγέζε, 

γξακκαηνζεηξέο, θαζψο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθέο ζπζθεπέο 

απεηθφληζεο φπσο θηλεηά ή PDA. Δπεηδή ην Model δελ εμαξηάηαη απφ ηα 

View, ε πξνζζήθε λέσλ ηχπσλ View ζην ζχζηεκα δελ επεξεάδεη ην Model. 

Σα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη θηηαγκέλα κε MVC αξρηηεθηνληθή έρνπλ βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη είλαη επεθηάζηκα. 

 
 

 Δλεγξιμότητα (Testability) : Απηφ είλαη έλα πνιχ θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ. Οη 

MVC εθαξκνγέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα είλαη ειέγμηκεο θαη κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ζπληεξνχληαη πην εχθνια. Δπίζεο, ε ρξήζε ηεο MVC δηεπθνιχλεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο, ιφγσ ηεο 

εγγελνχο αλεμαξηεζίαο ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηεο. 
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5.2     Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

 

 Ζ εθαξκνγή WebHospital πινπνηήζεθε κε ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

Java ζε πεξηβάιινλ Window, κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ 

NetBeans IDE 7.0 θαη δνκήζεθε ζχκθσλα κε ηε ινγηθή ηεο αξρηηεθηνληθήο MVC. 

Δπηπιένλ ηα UML δηαγξάκκαηα αλαπηχρζεθαλ κε ην εξγαιείν ζρεδίαζεο ινγηζκηθνχ 

Rational Rose Enterprise Edition, επίζεο ζε πεξηβάιινλ Windows.  

 Σα βαζηθά interfaces ηεο εθαξκνγήο είλαη δχν applets (HospitalGUI.java, 

HistoryGUI.java) ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηνλ GUI Designer ηνπ NetBeans. 

Αθνχ εηζήρζεζαλ νη θαηάιιεινη αθξναηέο θαη θαζνξίζηεθαλ ηα αληίζηνηρα γεγνλφηα, 

ηα applets ελζσκαηψλνληαη ζηηο ζειίδεο JSP: index.jsp θαη history.jsp αληίζηνηρα 

ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζπειαζηνχλ απφ ηνπο πεξηεγεηέο ηζηνχ θαη ζπγρξφλσο λα 

απνθηήζνπλ φιε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ JSP ζειίδσλ. 

 Ζ ζειίδα JSP index.jsp πξνβάιεη ηελ θφξκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αζζελνχο 

θαη ε ζειίδα history.jsp πξνβάιεη ηελ θφξκα εηζαγσγήο ηζηνξηθνχ. Απφ ηελ 

history.jsp, αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ επηζχλαςε αξρείνπ, ηφηε ζα αθνινπζήζεη ε 

ζειίδα upload.jsp. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζειίδα πξνβάιεη ηελ θφξκα επηζχλαςεο αξρείνπ 

πνπ δίλεη ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο ηεο δηαδξνκήο πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλν ην αξρείν.   

 Πίζσ απφ ηηο JSP ζειίδεο βξίζθνληαη νη Servlets. Κχξηνο ιφγνο χπαξμήο ηνπο 

είλαη ε επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηηο 

JSP ζειίδεο θαη ε επηζηξνθή ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν WorkServlet.java είλαη ν βαζηθφο ππεχζπλνο γηα ηε 

δεκηνπξγία ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ 

πνπ έρνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλαιιαγέο κε απηήλ. Ο Servlet επηθνηλσλεί κε ην 

applet/JSP κεηαθέξνληαο αληηθείκελα απφ θαη πξνο απηφ κέζσ ηνπ HTTP 

πξσηνθφιινπ θαη ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ GET θαη POST. Ο DisplayServlet.java 

αλαιακβάλεη ηελ πξνβνιή ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο αθνχ πξψηα, κέζσ ηνπ 

WorkServlet.java πνπ επηθνηλσλεί κε ηε βάζε δεδνκέλσλ, ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο. Ο UploadServlet.java είλαη αξκφδηνο γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ 

επηζπλεκκέλσλ αξρείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην ηζηνξηθφ ζηνλ δηαθνκηζηή (Server), γηα 

ηελ θαηάιιειε κεηνλνκαζία ηνπο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κεγέζνπο ηνπο (κέγηζην 

κέγεζνο αξρείνπ 5ΜΒ).      

 Σέινο, ζην επίπεδν απφ φπνπ ν WorkServlet.java αληιεί ηα δεδνκέλα, 

βξίζθεηαη κηα βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία πεξηέρεη δχν πίλαθεο. Ο πίλαθαο patient_det 

πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ησλ αζζελψλ πνπ εηζάγνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

θαηαρψξεζεο θαη ν πίλαθαο patient_hist πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ησλ ηζηνξηθψλ πνπ 

έρνπλ θαηαρσξεζεί γηα ηνπο αζζελείο.    

 

  

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

ηεο εθαξκνγήο φπσο πξνθχπηεη απφ ην εξγαιείν MySQL Workbench:  
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5.3     Class Diagram 

 

 

 
 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα θιάζεσλ, νη δχν βαζηθέο θιάζεηο (PatientInfo, 

PatientHistory) πινπνηνχλ ην interface Serializable πνπ βξίζθεηαη ζην παθέην java.io. 

 Ζ θιάζε HospitalDB είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο ζχλδεζεο κε ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ.  
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5.4     Use case diagram για τον χρήστη (Doctor) 

 

 
 

 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ν ρξήζηεο (Doctor) είλαη: 

 

 Αλαδήηεζε αζζελνχο 

 Γηαγξαθή αζζελνχο 

 Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ αζζελνχο 

 Καηαρψξεζε αζζελνχο 

 Πξνβνιή ηζηνξηθνχ 

 Καηαρψξεζε ηζηνξηθνχ  

 Δπηζχλαςε αξρείνπ 
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5.5     Use case diagram για τη διαχείριση του ασθενούς 

 

 

 
 

 

Ο ρξήζηεο (Doctor) κε ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζχζηεκα, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ, 

κπνξεί λα επηιέμεη κηα απφ ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο:  

 

 Καηαρψξεζε αζζελνχο (ππνρξεσηηθή ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ αζζελνχο) 

 Γηαγξαθή αζζελνχο (πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο 

αζζελνχο) 

 Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ αζζελνχο (πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε δηαδηθαζία ηεο 

αλαδήηεζεο αζζελνχο θαη είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ) 

 Αλαδήηεζε αζζελνχο (ππνρξεσηηθή εηζαγσγή ηνπ ΑΜΚΑ ηνπ αζζελνχο σο 

θιεηδί ηεο αλαδήηεζεο) 
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5.6     Use case diagram για τη διαχείριση του ιστορικού 

 

 

 
 

Ο ρξήζηεο (Doctor), γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηζηνξηθνχ 

πξέπεη ππνρξεσηηθά πξψηα λα εθηειέζεη ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο αζζελνχο θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεη φπνηα απφ ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο επηζπκεί: 

 

 Πξνβνιή ηζηνξηθνχ 

 Καηαρψξεζε ηζηνξηθνχ (ππνρξεσηηθή εηζαγσγή ζηνηρείσλ) (πξναηξεηηθή 

επηζχλαςε αξρείνπ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  Αξιολόγηση εφαρμογής 

 

 

6.1     Αξιολόγηση εφαρμογής 

 

 ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα αλαπηπρζεί έλα ζχζηεκα παξνρήο 

ππεξεζηψλ ην νπνίν ζα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο απαηηήζεηο κηαο 

λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο. 

 Αλαπηχρζεθε κηα πξφηππε ηζηνζειίδα θαηαρψξεζεο ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα 

ηε δηαρείξηζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ Java Server 

Pages (JSP) θαη Servlets. Δπίζεο, ε χπαξμε ελφο ηέηνηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ είρε 

απψηεξν ζθνπφ λα βνεζήζεη ηφζν ηνπο ηαηξνχο φζν θαη ηνπο αζζελείο. Σνπο ηαηξνχο 

πξνζθέξνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα ηεο εχθνιεο πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία ησλ 

αζζελψλ, ηελ εχθνιε δηαρείξηζε ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ αζζελψλ θαζψο θαη ηελ γξήγνξε 

πξφζβαζε ζε απηφ ελψ ηνπο αζζελείο παξέρνληάο ηνπο έκκεζα ην επίπεδν θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ έλαλ ζχγρξνλν λνζνθνκεηαθφ ρψξν.   

 Απφ ην πξψην θηφιαο ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ, δειαδή ησλ ηαηξψλ, νη 

νπνίνη πξνζπκνπνηήζεθαλ λα κεηαθέξνπλ κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ηα 

απαξαίηεηα δνκηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. Διήθζεζαλ ινηπφλ 

ππφςε φιεο νη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο ηνπο θαη αθνχ έγηλε ε αλάιπζή ηνπο, ην 

έξγν πξνρψξεζε ζην επφκελν βήκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ.        

 Δθεί, αθηεξψζεθε θαη ν πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαζψο έπξεπε λα 

ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ είραλ πεξηζπιιερζεί ψζηε λα 

ζεσξεζεί επηηπρήο ε εθαξκνγή. Ζ πιεηνςεθία απηψλ ηειηθά ελζσκαηψζεθε 

επηηπρψο ζην ζχζηεκα, πιελ ειαρίζησλ, νη νπνίεο πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε 

θάπνηα επφκελε έθδνζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

  

   

6.2     υμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις 

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γεγνλφο ην νπνίν έρεη αιιάμεη ηα δεδνκέλα ζηνλ ρψξν 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο πγείαο απνηειεί ην έξγν ηεο Ζιεθηξνληθήο 

πληαγνγξάθεζεο ην νπνίν ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία απφ ην ειιεληθφ δεκφζην ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2010 θαη πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ επηηπρψο κέρξη θαη ζήκεξα. 

Ο φξνο “Ζιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε” εξκελεχεη ηελ παξαγσγή, δηαθίλεζε 

θαη έιεγρν ησλ ηαηξηθψλ ζπληαγψλ θαη ησλ παξαπεκπηηθψλ γηα ηαηξηθέο πξάμεηο, κε 

ηε ρξήζε ηερλνινγίαο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη Σειεπηθνηλσληψλ, κε ηξφπν πνπ 

δηαζθαιίδεη ηελ εγθπξφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηε δηαθάλεηα ησλ δηαθηλνχκελσλ 

πιεξνθνξηψλ. 

ην πιήξεο εχξνο ηεο, ππνζηεξίδεη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγίαο, 

εθηέιεζεο, δηαρείξηζεο, ειέγρνπ, εθθαζάξηζεο θαη πιεξσκήο ζπληαγψλ θαξκάθσλ 

θαη ηαηξηθψλ πξάμεσλ ζε φια ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (ηαηξείν, θέληξν πγείαο, 

θιηληθή, λνζνθνκείν, θαξκαθείν, δηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην) θαη παξέρεη ζεκαληηθέο 

δπλαηφηεηεο παξαθνινχζεζεο, έξεπλαο θαη αλάιπζεο γηα φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. 
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Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ πξαθηηθψλ ρεηξφγξαθεο 

ζπληαγνγξάθεζεο απφ ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο θαη ππεξεζίεο είλαη ζαθέο φηη 

απνηειεί κηα πνιπζχλζεηε παξέκβαζε ε νπνία απαηηεί θαη πξνυπνζέηεη κηα ζεηξά 

ελεξγεηψλ σξίκαλζεο, πξνεηνηκαζίαο θαη ππνζηήξημεο γηα λα αληηκεησπίζεη ζέκαηα 

φπσο ε πνιππινθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ, ε έιιεηςε ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, ε έιιεηςε νξζψλ κεηξψσλ θαη αξρείσλ, ν κεγάινο αξηζκφο εκπιεθνκέλσλ 

θαη ηα δηαθνξνπνηνχκελα ζπκθέξνληά ηνπο, ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ ζεκείσλ δεκηνπξγίαο θαη 

εθηέιεζεο ζπληαγψλ. 

Παξά ηαχηα, ε Ζιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε ζπληζηά κηα θξίζηκε 

κεηαξξχζκηζε ζηνπο ηνκείο ηεο Τγείαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ επεξεάδεη 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηφζν ηε Γεκφζηα Τγεία φζν θαη ηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζηελ ΖΓΗΚΑ Α.Δ.  κία 

εθαξκνγή ειεθηξνληθήο θαηαρψξεζεο θαη εθηέιεζεο ζπληαγψλ θαξκάθσλ κε ζηφρν 

ηελ έληαμε ησλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ηεο ρψξαο ζην 

ζχζηεκα ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο (ΟΑΔΔ, ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ΟΓΑ θαη ΟΠΑΓ). Ζ 

Δηαηξεία ππνζηεξίδεη ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο (ηαηξνχο θαη θαξκαθνπνηνχο) κε 

ηε ιεηηνπξγία γξαθείνπ αξσγήο ρξεζηψλ, ελψ ε νκάδα εξγαζίαο ηεο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο δηνξγαλψλεη δηαξθψο ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ζηνπο  ρξήζηεο. 

Σν έξγν ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή θαη 

απξφζθνπηε αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ ηαηξψλ πνπ ζπληαγνγξαθνχλ, ησλ 

ΦΚΑ πνπ ειέγρνπλ, εγθξίλνπλ θαη θαιχπηνπλ νηθνλνκηθά ηε δαπάλε θαη ησλ 

θαξκαθείσλ, εμνκαιχλνληαο ηηο ππάξρνπζεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. ηφρνο 

είλαη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ ράξαμε ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο ζηνλ 

ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα. 

 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κηα ραξαθηεξηζηηθή δηεπαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο:  
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 Όια ηα παξαπάλσ, ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, 

αλαθέξνληαη δηφηη, κηα πηζαλή κειινληηθή επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο WebHospital ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε ζχλδεζε κε ην αλαθεξζέλ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

 Υξεζηκνπνηψληαο κηα ειαθξψο παξακεηξνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ, ν 

εγγεγξακκέλνο πιένλ ρξήζηεο (ηαηξφο) ζα εηζέξρεηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

θαη ζα έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ, 

φπσο αθξηβψο ζπλέβαηλε θαη κε ηελ εθαξκνγή WebHospital. Ζ επηπιένλ δπλαηφηεηα 

ηψξα, ζα είλαη φηη ν γηαηξφο δελ ζα γξάθεη απζαίξεηα ηα θάξκαθα πνπ ρνξεγεί ζηνλ 

αζζελή αιιά απηή ε δηαδηθαζία ζα γίλεηαη κέζα απφ ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο. Έηζη, ν ηαηξφο ζα κπνξεί λα έρεη κηα πην ζθαηξηθή εηθφλα ζρεηηθά 

κε ηνλ αζζελή θαη παξάιιεια ν δεκφζηνο θνξέαο ζα ζπλερίζεη λα έρεη φια ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ έξρνληαη σο επαθφινπζα ηεο πιήξνπο κεραλνγξάθεζεο ηεο 

πγείαο ηνπ αζζελνχο κέζα απφ έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.    

 Κιείλνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ε 

νπνία πάζρεη ζηελ Διιάδα,  κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε βνήζεηα 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ ρξήζε ηέηνησλ ηερλνινγηψλ απνηειεί θηλεηήξην κνριφ 

αλάπηπμεο θάζε ρψξαο θαη ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ 

θξάηνπο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Έηζη ε πιεξνθνξηθή θαζίζηαηαη σο  ην θαη’ 

εμνρήλ φπιν θαηά ηεο θχξηαο πεγήο δηάιπζεο ηνπ Γεκφζηνπ. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                              Κσλζηαληίλνο Θενδσξφπνπινο 

 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηά – Μεηαπηπρηαθφ ηκήκα Πιεξνθνξηθήο ειίδα 44 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   

  

Πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο: 

 

 http://el.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller 

 

 http://www.idika.gr/ 

 

 http://www.e-syntagografisi.gr/ 

 

 http://www.datamed.gr 

 

 http://noon.gr 

 

 http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/ 

 

 Core Servlets and JavaServer Pages (Marty Hall & Larry Brown, 2006) 
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