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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
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Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται μια εισαγωγή στην οποία αρχικά γίνεται αναφορά
στην ηλεκτρονική υγεία και στη συνέχεια περιγράφεται η κατ’ οίκον φροντίδα που
υπάρχει στη Κύπρο. Επίσης περιγράφεται ο ορισμός του θέματος με το οποίο έχω
ασχοληθεί καθώς και το ποιοι ήταν οι στόχοι της διπλωματικής μου εργασίας. Στη
συνέχεια θα ακολουθήσει περιγραφή του συστήματος ΔΙΤΗΣ καθώς και η περιγραφή
της επέκτασης του συστήματος που έγινε με το τέλος της διπλωματικής μου εργασίας.

1.1 Τι είναι η ηλεκτρονική υγεία ( e-health);
Ηλεκτρονική υγεία είναι η πρακτική υγειονομική περίθαλψη που υποστηρίζεται από
ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Έχει στόχο την αξιοποίηση της τεχνολογίας της

πληροφορικής για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασθενή στον τομέα της υγείας.
Ακόμη προσφέρεται μέσω εφαρμογών που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες στους
επαγγελματίες υγείας όπως υπηρεσίες τηλεϊατρικής και συστήματα για την
παρακολούθηση και τη στήριξη των ασθενών. Η ηλεκτρονική υγεία περιλαμβάνει
επίσης την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφόρων οργανισμών υγείας και μεταξύ
ασθενών και επαγγελματιών υγείας. Στη Κύπρο η ηλεκτρονική υγεία βρίσκεται σε
αρχικό στάδιο όμως το Υπουργείο Υγείας άρχισε τη χρήση της συμβάλλοντας σε
αρκετά έργα όπως:
•

την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας (ΟΠΣΥ)
που αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου, τη διαχείριση της
ηλεκτρονικής συνταγής, τις εργαστηριακές εξετάσεις κ.α.

•

το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης φαρμάκων [5].

Έτσι και η εφαρμογή της διπλωματικής μου εργασίας θα συμβάλει στην ενίσχυση της
ηλεκτρονικής υγείας.

1.2 Υπηρεσία κατ’ οίκον φροντίδας (homecare) στη Κύπρο
Η υπηρεσία της κατ’ οίκον φροντίδας παρέχει νοσηλεία στα άτομα που το έχουν
ανάγκη στον οικείο καθημερινό τους χώρο αντί στα νοσοκομεία. Εφαρμόζεται από το
Υπουργείο Υγείας μέσω της διεύθυνσης των νοσηλευτικών υπηρεσιών. Επίσης το
2006 καθιερώθηκε από το Υπουργείο Υγείας ως θεσμός. Ο θεσμός αυτός στις μέρες
μας έχει επεκταθεί σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου [6]. Ακόμη η υπηρεσία
της κατ’ οίκον φροντίδας παρέχεται από τους επαγγελματίες υγείας του ΠΑΣΥΚΑΦ
[7]. Γι αυτό λοιπόν και η εφαρμογή που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής
μου εργασίας απευθύνεται σε αυτούς τους επαγγελματίες υγείας έτσι ώστε να ενισχυθεί
και να διευκολυνθεί το έργο τους.
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1.3 Ορισμός θέματος και στόχοι της εργασίας

Το θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας είναι
η υλοποίηση μιας εφαρμογής υπολογισμού τοποθεσίας και πλοήγησης για υποστήριξη
κατ’ οίκον φροντίδας από επαγγελματίες υγείας. Δηλαδή οι επαγγελματίες υγείας που
θα χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό θα μπορούν να γνωρίζουν οποιαδήποτε στιγμή
επιθυμούν το σημείο στο οποίο βρίσκονται.

Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να

ακολουθούν συγκεκριμένη διαδρομή που τους εμφανίζει η εφαρμογή για ένα
συγκεκριμένο προορισμό τον οποίο έχουν καθορίσει.
Σκοπός μου ήταν με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αυτής να διευκολύνω
όσο μπορώ το έργο που διεκπεραιώνουν καθημερινά οι επαγγελματίες υγείας
ενσωματώνοντας τις γνώσεις μου και την τεχνολογία. Επίσης στόχος μου είναι να
δώσω λύση στις δυσκολίες που ίσως αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας όταν
θέλουν να πάνε σε ένα ασθενή και δεν γνωρίζουν τη διαδρομή που πρέπει να
ακολουθήσουν.

1.4 Εισαγωγή στο σύστημα ΔΙΤΗΣ

Το σύστημα ΔΙΤΗΣ έχει αναπτυχθεί από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του
Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και πανεπιστήμια.
Στόχος του συστήματος αυτού είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας στο
πολύτιμο έργο το οποίο πράττουν καθημερινά παρέχοντας κάποιες υπηρεσίες στους
ανθρώπους αυτούς. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέχρι τώρα από το σύστημα DITIS
είναι η ελεγμένη πρόσβαση στο σύστημα από τους επαγγελματίες υγείας με βάση τα
ηλεκτρονικά τους ταχυδρομεία αλλά και τους αντίστοιχους κωδικούς τους. Επιπλέον
τους δίνεται η δυνατότητα για καταχώρηση είτε νέων στοιχείων των ήδη υφιστάμενων
ασθενών στο σύστημα είτε η καταχώρηση νέου ασθενή στο σύστημα.
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1.5 Επέκταση του συστήματος ΔΙΤΗΣ

Η επέκταση του συστήματος αυτού είναι οι επιπρόσθετες υπηρεσίες που θα παρέχονται
στους επαγγελματίες υγείας μετά την υλοποίηση της εφαρμογής αυτής στα πλαίσια της
διπλωματικής μου εργασίας. Οι υπηρεσίες αυτές είναι:
•

Η εμφάνιση στοιχείων των ασθενών κάθε επαγγελματία υγείας που έχουν
ραντεβού τη συγκεκριμένη μέρα.

•

Η εμφάνιση των στοιχείων των ασθενών όλων των επαγγελματιών υγείας που
έχουν ραντεβού μια συγκεκριμένη μέρα.

•

Ο υπολογισμός της τοποθεσίας που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή ο επαγγελματίας
υγείας και η εμφάνιση της στο χάρτη.

•

Η καθοδήγηση επαγγελματία υγείας

προς έναν ασθενή που επιθυμεί να

επισκεφθεί με την εμφάνιση της διαδρομής στο χάρτη και επιλέγοντας τον
ασθενή μέσω διαφορετικών τρόπων.
•

Η καθοδήγηση του επαγγελματία υγείας προς τους ασθενείς που έχουν
ραντεβού τη συγκεκριμένη μέρα ακολουθώντας τη πιο σύντομη διαδρομή.
Αρχή της διαδρομής είναι η τοποθεσία που βρίσκεται τη συγκεκριμένη στιγμή ο
επαγγελματίας υγείας και τέλος της διαδρομής είναι η τοποθεσία του ασθενή
που βρίσκεται πιο μακριά από το σημείο εκκίνησης του επαγγελματία υγείας.

•

Η εμφάνιση όλων των βέλτιστων διαδρομών με τα ραντεβού της ημέρας ανα
επαγγελματία υγείας.

•

Η εμφάνιση των στοιχείων των ασθενών που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη
ακτίνα χιλιομέτρων, η οποία καθορίζεται από τον επαγγελματία υγείας, από το
σημείο που βρίσκεται ο επαγγελματίας υγείας.

•

Η αλλαγή της τοποθεσίας ενός ασθενή που είναι αποθηκευμένη στη βάση με
την τοποθεσία την οποία βρίσκεται τη συγκεκριμένη στιγμή ο επαγγελματίας
υγείας.

•

Η αναζήτηση κάποιου ασθενή στη βάση μέσω διαφορετικών τρόπων. Εάν ο
ασθενής δεν υπάρχει μπορεί να γίνει η εγγραφή του.
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Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την
ανάπτυξη του συστήματος ΔΙΤΗΣ. Επίσης ακολουθεί η περιγραφή της αρχιτεκτονικής
που αναπτύχθηκε για το σύστημα ΔΙΤΗΣ καθώς επίσης και στη μεθοδολογία που
χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του συστήματος αυτού. Τέλος αναφέρονται οι
λειτουργίες του ΔΙΤΗ που παρέχονται στους επαγγελματίες υγείας.
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2.1 Μοντέλο συστήματος

Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του συστήματος αυτού είναι
Client-Agent-Server και κάθε χρήστης αντιπροσωπεύεται από ένα mobile agent. Οι
user agents είναι πάντοτε διαθέσιμοι και συνδεδεμένοι με τα άλλα μέλη της ομάδας
τους. Ακόμη οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλο μέσω των δικών
τους agents. Ο agent του παραλήπτη λαμβάνει το μήνυμα από τον agent του αποστολέα
και το προωθεί στο χρήστη του. Αν ο χρήστης του δεν είναι συνδεδεμένος τότε
περιμένει μέχρι να συνδεθεί ή απαντά ο ίδιος βασισμένος στις υπευθυνότητες του.

2.2 Αρχιτεκτονική του συστήματος

Για το σχεδιασμό του συστήματος ΔΙΤΗΣ χρησιμοποιήθηκε Web based βάση με Java
Database Connectivity για αποθήκευση και επεξεργασία πληροφοριών.

Επίσης

χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν Client-Server μοντέλο
όπως η ASP.NET και το Microsoft Mobile Internet Toolkit. Ακόμη χρησιμοποιήθηκε ο
SQL Server. Όλα τα δεδομένα είναι σε XML μορφή. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις
σελίδες ASP.NET και οι σελίδες αυτές μαζεύουν τα δεδομένα από τη βάση σε XML
μορφή. Ακόμη το σύστημα ΔΙΤΗΣ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μερικές κινητές
συσκευές.

2.3 Μεθοδολογία συστήματος

Η μεθολογία που υιοθετήθηκε για το σύστημα ΔΙΤΗΣ είναι η OCTAVE - Operationally
Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation. Με τη χρήση της μεθολογίας
αυτής καθορίστηκαν κάποιες καταστάσεις όπου δόθηκε έμφαση από πλευράς
ασφάλειας για προστασία τόσο του συστήματος και των δεδομένων όσο και των
ατόμων που εμπλέκονται. Οι καταστάσεις αυτές είναι :
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•

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και χρήση ισχυρών κωδικών
πρόσβασης.

•

Ελεγχόμενη πρόσβαση

•

Δεοντολογία και Νομοθεσία

•

Διακριτικότητα

•

Ποιότητα υπηρεσίας

2.4 Αναφορά στις λειτουργίες του ΔΙΤΗΣ

Αρχικά ο επαγγελματίας υγείας θα πρέπει να κάνει log in στο σύστημα εισάγοντας το
ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και τον αντίστοιχο κωδικό του έτσι ώστε να έχει τη
δυνατότητα να εισέλθει στο σύστημα αυτό. Στο πιο κάτω σχήμα, Figure 2.1, βλέπουμε
τη λειτουργία αυτή της εισαγωγής του επαγγελματία υγείας στο σύστημα.

Figure 2.1

Αφού ο επαγγελματίας υγείας εισέλθει στο σύστημα τότε θα έχει τη δυνατότητα να
διαχειριστεί διάφορα στοιχεία του συστήματος όπως οι υπηρεσίες, οι χρήστες, οι
ασθενείς

και

άλλα

όπως φαίνεται και στο
πιο

κάτω

Figure 2.2
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σχήμα

Επίσης έχει τη δυνατότητα ο επαγγελματίας υγείας να βλέπει το πρόγραμμα του είτε
μηνιαία, είτε εβδομαδιαία, είτε ημερησίως. Για παράδειγμα στο Figure 2.3 φαίνεται
ένα μηνιαίο πρόγραμμα, στο Figure 2.4 φαίνεται εβδομαδιαίο πρόγραμμα του
επαγγελματία υγείας και στο Figure 2.5 φαίνεται το ημερήσιο πρόγραμμα του
επαγγελματία υγείας.

Figure 2.3

Figure 2.4

Figure 2.5
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Στο πιο κάτω σχήμα, Figure 2.6, φαίνεται η λειτουργία του συστήματος όπου ο χρήστης
έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει ένα συγκεκριμένο ραντεβού αλλά και να προσθέσει
ένα ραντεβού.

Figure 2.6

Στο πιο κάτω σχήμα, Figure 2.6, παρουσιάζεται η λειτουργία του συστήματος όπου
φυλάσσονται οι πληροφορίες τις οποίες ο χρήστης επιθυμεί να ξαναδεί όταν εισέρχεται
στο σύστημα.

Figure 2.6
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Σ’ αυτό το κεφάλαιο αρχικά γίνεται αναφορά στις απαιτήσεις που καθορίστηκαν για
την ανάπτυξη της εφαρμογής μου για την διπλωματική μου εργασία. Στη συνέχεια
γίνεται περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη της
εφαρμογής

αναφέροντας τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τις

γλώσσες προγραμματισμού.

Επίσης ακολουθεί περιγραφή των οθονών που

σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στην εφαρμογή αυτή της διπλωματικής μου εργασίας.

10

3.1 Απαιτήσεις της εφαρμογής

Πριν την ανάπτυξη της εφαρμογής καθορίστηκαν διάφορες απαιτήσεις τις οποίες θα
έπρεπε να πληρόνται από την εφαρμογή αυτή. Γι αυτό η ανάπτυξη της εφαρμογής
στηρίχτηκε στις απαιτήσεις αυτές. Οι απαιτήσεις που είχαν καθοριστεί είναι:
•

Ο επαγγελματίας υγείας να έχει τη δυνατότητα να βλέπει τα ραντεβού της
ημέρας είτε ο ασθενής που έχει είναι δικός του είτε όχι.

•

Ο επαγγελματίας υγείας να καθοδηγείται μέσα από την εφαρμογή για την
διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει σε έναν ασθενή.

•

Να εμφανίζεται στον επαγγελματία υγείας η πιο σύντομη διαδρομή για να
επισκεφθεί όλους τους ασθενείς που έχουν ραντεβού μια συγκεκριμένη μέρα.

•

Να έχει τη δυνατότητα να βλέπει ποιοι ασθενείς βρίσκονται σε μια καθορισμένη
ακτίνα χιλιομέτρων την οποία καθορίζει ο ίδιος.

Τέλος για να είναι πιο εύκολη η ενσωμάτωση των λειτουργιών που αναπτύχθηκαν στην
εφαρμογή αυτή μέσα στο σύστημα ΔΙΤΗΣ έπρεπε να χρησιμοποιηθούν κάποια από τα
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του συστήματος ΔΙΤΗΣ (τα οποία
θα αναφερθούν στο τμήμα 3.2 του κεφαλαίου αυτού).

3.2 Εργαλεία ανάπτυξης της εφαρμογής

Ως επέκταση του συστήματος ΔΙΤΗΣ για να αναπτύξω την εφαρμογή μου (Nurse
Application) χρησιμοποίησα κάποια προγράμματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και για
το σύστημα ΔΙΤΗΣ έτσι ώστε να είναι εύκολη η ενσωμάτωση της εφαρμογής μου στο
ήδη υπάρχον σύστημα.

Οι κοινές τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι το

Microsoft Visual Studio και το SQL Management Studio.
Η επιλογή των πιο κάτω προγραμμάτων έγινε λόγω της ευκολίας χρήσης τους και της
απλότητας στη σχεδίαση τους. Η εφαρμογή μου λοιπόν, υλοποιήθηκε στο Microsoft
Visual Studio Express 2013 διότι το πρόγραμμα αυτό παρέχει διάφορες ευκολίες στο
σχεδιασμό οθονών και σελίδων. Το Microsoft Visual Studio Express 2013 είναι ένα
εργαλείο το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις εφαρμογές είτε για κινητά
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είτε διαδικτύου είτε παιχνίδια και σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού όπως η
HTML5, Python, C# και άλλες [2]. Ακόμη το Microsoft Visual Studio Express 2013
σου παρέχει τη δυνατότητα να σχεδιάζεις την σελίδα όπως εσύ επιθυμείς και αυτόματα
να συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κώδικας. Πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα αυτό για
την ανάπτυξη της εφαρμογής μου δημιούργησα ASP.NET web form [3]. Η γλώσσα
προγραμματισμού για αυτές τις φόρμες σε αυτό το πρόγραμμα είναι C# και html. Σε
κάποια σημεία χρησιμοποιήθηκαν Java Scripts. Ακόμη έχω ενώσει το Microsoft Visual
Studio Express 2013 με την βάση. Χρησιμοποίησα επίσης το SQL Management Studio
για να δημιουργήσω τον SQL Server όπου είναι η βάση για να καταχωρούνται τα
στοιχεία των ασθενών και από αυτή θα ανακτά τις πληροφορίες που επιθυμεί ο
επαγγελματίας υγείας.

Ακόμη χρησιμοποίησα τους πίνακες που είχαν δημιουργηθεί

από το σύστημα ΔΙΤΗΣ για να είναι συμβατά. Επίσης χρειάστηκαν να δημιουργηθούν
κάποια procedures στην SQL τα οποία καλούνται από το πρόγραμμα στη C# για την
εξαγωγή αποτελεσμάτων και στοιχείων από τη βάση ή την εισαγωγή στοιχείων στη
βάση. Τέλος για να έχω πρόσβαση στο google maps χρησιμοποίησα το Google Maps
API [4]. Το Google Maps API μας παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης των διαδρομών
και της τοποθεσίας στην οποία βρισκόμαστε. Επίσης η εισαγωγή σημείων έναρξης,
προορισμού και ενδιάμεσων σημείων γίνεται αυτοματοποιημένα μέσα από την
εφαρμογή. Αυτό γίνεται διότι η εφαρμογή αυτή στοχεύει στη γρήγορη και εύκολη
χρήση της από τους επαγγελματίες υγείας.

3.3 Περιγραφή οθονών που σχεδιάστηκαν

Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρειάστηκαν 9 διαφορετικές φόρμες οι οποίες
αντικατοπτρίζουν 9 διαφορετικές οθόνες. Επίσης οι 9 οθόνες αυτές είναι χωρισμένες
ανάλογα με τις λειτουργίες που επιθυμεί να πράξει ο χρήστης.
Αρχικά όταν εισέλθεις στο σύστημα στη 1η οθόνη, η οποία είναι η αρχική σελίδα της
εφαρμογής, σου δίνονται διάφορες επιλογές με τις υπηρεσίες που σου παρέχει η
εφαρμογή για να χρησιμοποιήσεις, όπως φαίνεται και στην εικόνα πιο κάτω (F.1 –
HomePage ).
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F.1-HomePage

Για πληροφορίες που αφορούν τον ασθενή και πιο συγκεκριμένα για εγγραφή νέου
ασθενή, την αναζήτηση ασθενή ή την αλλαγή της τοποθεσίας του ασθενή,
χρησιμοποιείς τα 3 πρώτα κουμπιά τα οποία σε παραπέμπουν στην ανάλογη σελίδα.
Με τα υπόλοιπα 5 κουμπιά έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις άλλες λειτουργίες
της εφαρμογής όπως την εμφάνιση των ραντεβού της συγκεκριμένης μέρας, τους
ασθενείς που βρίσκονται κοντά σου ανεξαρτήτως εάν έχουν κάποιο προγραμματισμένο
ραντεβού, τη διαδρομή για ένα ασθενή, τη πιο σύντομη διαδρομή που συνδυάζει τα
ραντεβού της μέρας και την εμφάνιση της τοποθεσίας που βρίσκεσαι την στιγμή εκείνη
στο χάρτη.
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Figure1,1

Όπως φαίνεται στο σχήμα Figure1,1 για την εγγραφή του νέου ασθενή συμπληρώνονται
τα πεδία κάτω από το ‘Registration:’ και για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του ασθενή
και να καταχωρηθεί στη βάση πρέπει να πατηθεί το κουμπί Register που φαίνεται στο
σχήμα αυτό.

14

Σε περίπτωση που ο ασθενής υπάρχει ήδη στη βάση τότε μήνυμα λάθους εμφανίζεται
στον χρήστη όπως στο σχήμα F.1,2 – Error πιο κάτω.

F.1,2 – Error
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Στο σχήμα πιο κάτω Figure1,3 φαίνεται η λειτουργία όπου ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να αναζητήσει ένα ασθενή στη βάση με 3 διαφορετικούς τρόπους. Οι 3
διαφορετικοί τρόποι αναζήτησης είναι είτε εισάγοντας την περιοχή του ασθενή, είτε
εισάγοντας το όνομα του ασθενή, είτε εισάγοντας τη ταυτότητα του ασθενή.

Figure1,3
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Στο πίνακα 1 είναι το αποτέλεσμα από την αναζήτηση με βάση την περιοχή του
ασθενή, στον πίνακα 2 είναι το αποτέλεσμα με βάση το όνομα του ασθενή και στο
πίνακα 3 παρουσιάζεται το αποτέλεσμα με βάση τη ταυτότητα του ασθενή.

Πίνακας 1

Πίνακας 2

Πίνακας 3
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Αν ο επαγγελματίας υγείας φθάσει στον ασθενή και θέλει να αλλάξει την τοποθεσία του
ασθενή που είναι καταχωρημένη στο σύστημα με την εισαγωγή της τοποθεσίας που
βρίσκεται εκείνη την στιγμή μπορεί να το κάνει εισάγοντας αρχικά την πόλη στην
οποία βρίσκεται ο ασθενής και στη συνέχεια επιλέγοντας από την dropdownlist την
ταυτότητα του ασθενή.

Στη συνέχεια πατώντας το κουμπί ‘Set geography’ όπως

φαίνεται στο σχήμα Figure1,4 πιο κάτω θα αποθηκευτεί στη βάση η νέα τοποθεσία του
ασθενή.

Figure1,4
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Στην οθόνη πιο κάτω παρουσιάζεται η λειτουργία όπου ένας επαγγελματίας υγείας
αφού εισάγει την πόλη στην οποία ανήκουν οι ασθενείς που θα επισκεφθεί, μπορεί να
δει όλα τα ραντεβού της μέρας, ανεξαρτήτως αν είναι υπεύθυνος γι αυτούς τους
ασθενείς ή όχι, πατώντας το κουμπί ‘All patients of the day:’ όπως φαίνεται στο σχήμα
F.1,5 – OtherOptions πιο κάτω. Επίσης έχει τη δυνατότητα να δει τα ραντεβού που έχει
τη συγκεκριμένη μέρα με τους δικούς του ασθενείς βάζοντας τη ταυτότητα του και
πατώντας το κουμπί ‘My patients of the day:’.

Εφόσον πατήσει το κουμπί για

οποιαδήποτε από τις 2 πιο πάνω λειτουργίες θα εμφανιστεί ένας πίνακας με τα ανάλογα
αποτελέσματα.

F.1,5 – OtherOptions
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Παράδειγμα εμφάνισης αποτελεσμάτων φαίνεται στο σχήμα F.1,5-Results πιο κάτω.

F.1,5-Results
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F.1,6 - OtherOptions

Στο πιο πάνω σχήμα, F.1,6 – OtherOptions, φαίνεται η υπηρεσία όπου ο επαγγελματίας
υγείας μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται. Όταν λοιπόν ο χρήστης
πατήσει το κατάλληλο κουμπί θα του εμφανιστεί ο χάρτης όπου θα φαίνεται πάνω το
σημείο στο οποίο βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Παράδειγμα φαίνεται στο πιο κάτω
σχήμα F.1,7-Location.

F.1,7-Location
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F.1,7 – OtherOptions

Στο πιο πάνω σχήμα, F.3,3 – OtherOptions, παρουσιάζεται η υπηρεσία όπου ο χρήστης
βάζει μια τιμή σε χιλιόμετρα και όταν πατήσει το κουμπί θα του εμφανιστεί ένας
πίνακας με τα στοιχεία όλων των ασθενών όπου η απόσταση τους από το σημείο που
βρίσκεται ο χρήστης είναι μικρότερη από τον τιμή που καθόρισε ο χρήστης και
ανεξαρτήτως αν έχουν ραντεβού ή όχι τη συγκεκριμένη ημέρα.

Αποτέλεσμα της

υπηρεσίας “Near me” φαίνεται στο σχήμα F.3,7-ΝearMe.

F.1,8-ΝearMe
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F.1,9 – OtherOptions

Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα, δεδομένου της πόλης του ασθενή, να επιλέξει
ένα από τα 3 κριτήρια που φαίνεται στο σχήμα πιο πάνω, F.1,9 – OtherOptions, για να
καθορίσει τον ασθενή που επιθυμεί να του εμφανιστεί η διαδρομή. Τα 3 κριτήρια
επιλογής του ασθενή είναι είτε επιλέγοντας το όνομα του συγκεκριμένου ασθενή από
την dropdownlist κάτω από τη στήλη ‘Name_of_Patient:’, είτε επιλέγοντας τη
ταυτότητα του συγκεκριμένου ασθενή από την dropdownlist κάτω από τη στήλη
‘ID_Patient:’ είτε με την επιλογή της διεύθυνσης του ασθενή από την dropdownlist
κάτω από τη στήλη ‘Address_of_Patient:’. Στη συνέχεια αρχικά θα πατήσει το κουμπί
‘set up route’ και μετά το κουμπί ‘show route’ και θα του εμφανιστεί στο χάρτη η
διαδρομή για να πάει στον συγκεκριμένο ασθενή από το σημείο στο οποίο βρίσκεται.
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Αποτέλεσμα της πιο πάνω λειτουργίας φαίνεται στο σχήμα F.1,10 – Results πιο κάτω
όπου το σημείο Α είναι το σημείο εκκίνησης και το σημείο που βρίσκεται ο
επαγγελματίας υγείας και το σημείο Β είναι το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής.
Ακόμη με μεγέθυνση του χάρτη ο επαγγελματίας υγείας θα μπορεί να δει πιο
λεπτομερές τη διαδρομή.

F.1,10 – Results
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Ακόμη ο επαγγελματίας υγείας έχει τη δυνατότητα, μετά την επιλογή της ταυτότητας
του από την dropdownlist κάτω από τη στήλη ‘Nurse_ID of patient:’, να πατήσει πρώτα
το κουμπί ‘find shortest route’ και στη συνέχεια να πατήσει το κουμπί ‘show routes’,
όπως φαίνεται στο σχήμα F.1,11-Shortest, και έτσι θα του εμφανιστεί η πιο σύντομη
διαδρομή για να επισκεφθεί όλους τους ασθενείς του που έχουν ραντεβού τη
συγκεκριμένη μέρα.
Στο παράρτημα Α πιο κάτω φαίνεται ο κώδικας που υλοποιεί τη συγκεκριμένη
λειτουργία.

F.1,11-Shortest
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Στο πιο κάτω σχήμα F.1,12 – Results παρουσιάζεται το αποτέλεσμα του παραδείγματος
όπου για έναν επαγγελματία υγείας καθορίζεται η βέλτιστη διαδρομή που θα πρέπει να
ακολουθήσει από το σημείο στο οποίο βρίσκεται συνδυάζοντας όλα του τα ραντεβού.
Βέλτιστη διαδρομή είναι η πιο σύντομη διαδρομή η οποία συνδυάζει όλα τα ραντεβού
της ημέρας για κάθε επαγγελματία υγείας. Το σημείο Α είναι το σημείο εκκίνησης άρα
η τρέχουσα τοποθεσία για τον επαγγελματία υγείας.
αντικατοπτρίζουν κάθε ασθενή που υπάρχει στη διαδρομή αυτή.

F.1,12 – Results
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Τα υπόλοιπα σημεία

Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα στον επαγγελματία υγείας να δει όλα τα βέλτιστα
μονοπάτια με τα ραντεβού της μέρας του κάθε επαγγελματία υγείας, δηλαδή
παρουσιάζεται στο χάρτη για κάθε επαγγελματία υγείας το βέλτιστο μονοπάτι για να
επισκεφθεί όλα τα ραντεβού του τη συγκεκριμένη μέρα. Το βέλτιστο μονοπάτι είναι το
πιο σύντομο μονοπάτι που θα ακολουθήσει έτσι ώστε να επισκεφθεί όλα τα ραντεβού
της ημέρας που έχει ο επαγγελματίας υγείας. Στο πιο κάτω σχήμα, Figure1.13, φαίνεται
η λειτουργία αυτή και παράδειγμά της φαίνεται στο σχήμα Figure1.14 πιο κάτω.
Επίσης στο παράρτημα Β φαίνεται ο τρόπος υλοποίησης της λειτουργίας αυτής.

Figure1.13

Figure1.14
Λόγω του ότι η εφαρμογή αυτή είναι web application χρειάζεται σελιδομετρητή για να
τρέξει. Στο asp.net η εφαρμογή τρέχεται από το server και αναμεταδίδεται στο κινητό
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του χρήστη. Έτσι χρειάζεται ο server να υποστηρίζει windows και η κινητή συσκευή
ότι λογισμικό επιθυμεί. Για τον έλεγχο της εφαρμογής αυτής σε κινητές συσκευές
χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις στο τοπικό δίκτυο για να παρέχεται η
δυνατότητα από άλλους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο να συνομιλούν
με το server χρησιμοποιώντας το ip address του υπολογιστή αυτού και το port στο
οποίο τρέχει η εφαρμογή στον υπολογιστή αυτό.
Ακόμη η εφαρμογή αυτή υποστηρίζεται από όλα τα κινητά για τις εξής λειτουργίες:
•

Εμφάνιση στοιχείων των ασθενών που έχουν ραντεβού μια συγκεκριμένη μέρα
(Figure-m1)

•

Αναζήτηση ασθενή στη βάση (Figure-m2)

•

Εγγραφή του ασθενή (Figure-m3)

•

Αλλαγή τοποθεσίας του ασθενή με τη εισαγωγή της τοποθεσίας που βρίσκεται
εκείνη τη στιγμή ο επαγγελματίας υγείας. (Figure-m4)

Επίσης κάποιοι σελιδομετρητές χρειάζονται οι servers τους να χρησιμοποιούν ssl, να
είναι προσβάσιμη μέσω https και για αυτό οι ακόλουθες λειτουργίες δεν είναι
διαθέσιμες. Ενώ σε κάποιους άλλους σελιδομετρητές, όπως για παράδειγμα το firefox,
οι πιο κάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες.
•

Υπολογισμός τοποθεσίας που βρίσκεται τη στιγμή εκείνη ο επαγγελματίας
υγείας. (Figure-m5)

•

Εμφάνιση διαδρομής προς ένα ασθενή που επιθυμεί ο επαγγελματίας υγείας
(Figure-m6)

•

Εμφάνιση βέλτιστης διαδρομής στο χάρτη για κάθε επαγγελματία υγείας με τα
ραντεβού που έχει τη συγκεκριμένη ημέρα. (Figure-m7)

•

Εμφάνιση όλων των βέλτιστων διαδρομών στο χάρτη ανά επαγγελματία υγείας.
(Figure-m8)

•

Εμφάνιση στοιχείων των ασθενών που είναι σε μια καθορισμένη ακτίνα
χιλιομέτρων που καθορίζει ο επαγγελματίας υγείας. (Figure-m1)
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Στο σχήμα πιο κάτω Figure-mobile, παρουσιάζεται η αρχική σελίδα από το κινητό.

Figure-mobile

Ακολουθούν σχήματα από την εφαρμογή μέσω κινητού για τις λειτουργίες που
αναφέρθηκαν πιο πάνω.

(Figure-m2)
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(Figure-m3)
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(Figure-m4)

(Figure-m5)
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(Figure-m6)

(Figure-m7)
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(Figure-m8)
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Κεφάλαιο 4
Αξιολόγηση

4.1 Μέθοδοι αξιολόγησης της εφαρμογής..................................................................35
4.2 Αποτελέσματα αξιολόγησης.................................................................................39

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν για να αξιολογηθεί η
εφαρμογή καθώς επίσης και τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν από την μέθοδο αυτή.
Επίσης στα αποτελέσματα επισημαίνονται οι αλλαγές που έγιναν στο σύστημα μετά την
αξιολόγηση.
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4.1 Μέθοδος αξιολόγησης της εφαρμογής

Για την αξιολόγηση της εφαρμογής που έχω αναπτύξει χρησιμοποίησα τη μέθοδο των
ερωτηματολογίων.

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε δίνοντας έμφαση στις

ερωτήσεις που αφορούν το κατά πόσο είναι εύκολο να εξοικειωθεί κάθε χρήστης με το
σύστημα, αν είναι εύκολη η περιήγηση και η κατανόηση κάθε λειτουργίας που
προσφέρεται από το σύστημα καθώς και στο αν το σύστημα ανταποκρίνεται γρήγορα
στα αιτήματα του χρήστη.

Στα σχήματα Figure4.1, Figure4.2 και Figure4.3

που

ακολουθούν φαίνεται το ερωτηματολόγιο το οποίο δημιουργήθηκε. Στο σχήμα
Figure4.1 φαίνεται το Μέρος Α του ερωτηματολογίου, στο σχήμα Figure4.2
παρουσιάζεται το Β Μέρος του ερωτηματολογίου και τέλος στο σχήμα Figure4.3
φαίνεται το Μέρος Γ.
Επιπρόσθετα παρακολουθούσα κάποιους χρήστες κατά την διάρκεια πλοήγησης τους
στο σύστημα και με αυτό το τρόπο αξιολόγησα την εφαρμογή ανακαλύπτοντας
προβλήματα του συστήματος.
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Figure4.1
36

Figure4.2
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Figure4.3
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4.2 Αποτελέσματα αξιολόγησης
Μέσα από 20 απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο οι περισσότεροι που απάντησαν σ’ αυτό
ήταν ηλικίας 18-25 και τελείωσαν είτε πανεπιστήμιο είτε κολλέγιο όπως φαίνεται στο
σχήμα Figure.4,1 πιο κάτω.

Figure.4,1
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Επίσης οι περισσότεροι θεωρούν πάρα πολύ χρήσιμο να υπάρχει μια εφαρμογή
πλοήγησης για τους επαγγελματίες υγείας ωστόσο όμως δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει
τέτοιου είδους εφαρμογή σύμφωνα με το πιο κάτω σχήμα Figure.4,2.

Figure.4,2
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Ακόμη οι περισσότεροι απάντησαν πως το σύστημα της εφαρμογής αυτής
ανταποκρίνεται πολύ γρήγορα στα δικά τους αιτήματα και τα αποτελέσματα που
εξάγονται είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα
Figure.4,3.

Figure.4,3
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Επίσης οι περισσότεροι που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτό επέλεξαν πως η
περιήγηση στο σύστημα της εφαρμογής είναι εύκολη καθώς επίσης και το ότι τα
βήματα για την χρησιμοποίηση λειτουργιών της εφαρμογής ήταν πάρα πολύ εμφανές
σύμφωνα με το πιο κάτω σχήμα Figure.4,4.

Figure.4,4
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Τέλος στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου στο τί θα ήθελαν να αλλάξει στην
εφαρμογή και στο τί θα ήθελαν να προστεθεί στην εφαρμογή οι περισσότεροι
απάντησαν πως θα ήθελαν να υπήρχαν περισσότερα χρώματα και θα ήθελαν να
προσθέσουν επίσης το ιστορικό του ασθενή έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι
επαγγελματίες υγείας να το επεξεργάζονται.
Με βάση λοιπόν τα πιο πάνω αποτελέσματα του ερωτηματολογίου καθώς και με βάση
τη παρακολούθηση κάποιων χρηστών την στιγμή που επεξεργάζονταν την εφαρμογή
έχω κάνει κάποιες αλλαγές. Αρχικά πρόσθεσα χρώματα και η αρχική σελίδα τώρα της
εφαρμογής έχει γίνει όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα F.4,5-New.

F.4,5-New
Το ιστορικό του ασθενή είναι ήδη υλοποιημένο από το σύστημα ΔΙΤΗΣ οπόταν με την
ενσωμάτωση της εφαρμογής αυτής η λειτουργία επεξεργασίας του θα είναι διαθέσιμη.
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Επίσης κατά την παρακολούθηση των χρηστών στην επαφή τους με την εφαρμογή
παρατήρησα ότι αρκετοί στην υπηρεσία της εφαρμογής για να δουν τα ραντεβού της
μέρας δεν καταλάβαιναν την διαφορά μεταξύ των δύο κουμπιών. Ωστόσο για να δουν
όλα τα ραντεβού της μέρας ανεξαρτήτως σε ποιο επαγγελματία υγείας ανήκουν οι
ασθενείς έβαζαν ταυτότητα του επαγγελματία υγείας που ήταν αχρείαστο. Γι αυτό
άλλαξα τη σειρά των κουμπιών για να είναι πιο κατανοητό όπως φαίνεται και στα πιο
κάτω σχήματα F.4,6-Before και F.4,6-New.

F.4,6-Before

F.4,6-New

44

Κεφάλαιο 5
Συμπεράσματα

5.1 Συμπεράσματα..........................................................................................................46
5.2 Μελλοντική επέκταση του συστήματος....................................................................46

Στο τρέχων κεφάλαιο θα γίνει ανακεφαλαίωση των όσων έχουν περιγραφεί στα
προηγούμενα κεφάλαια. Επίσης θα γίνει αναφορά στις λειτουργίες στις οποίες μπορούν
να υλοποιηθούν για την επέκταση του συστήματος αυτού και κατ’ επέκταση και του
συστήματος ΔΙΤΗΣ.
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5.1 Συμπεράσματα
Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν τα όσα περιγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια η
δημιουργία του συστήματος ΔΙΤΗΣ είναι πάρα πολύ χρήσιμη και βοηθητική για τους
επαγγελματίες υγείας ειδικά στις μέρες μας όπου οι καρκινοπαθείς έχουν περισσότερη
ανάγκη για κατ’ οίκον φροντίδα από αυτούς. Επίσης η επέκταση του συστήματος
αυτού που θα γίνει με την ενσωμάτωση της δικής μου εφαρμογής, που ανάπτυξα στα
πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας, στο σύστημα ΔΙΤΗΣ θα βοηθήσει ακόμη
περισσότερο τους επαγγελματίες υγείας έτσι ώστε να εξυπηρετούν και να φροντίζουν
πιο εύκολα και άμεσα τους ασθενείς που τους έχουν ανάγκη.

5.2 Μελλοντική επέκταση του συστήματος
Παρ’ όλα αυτά όμως το σύστημα ΔΙΤΗΣ μπορεί να επεκταθεί περισσότερο.

Οι

μελλοντικές εργασίες που μπορούν να γίνουν είναι:
•

Στα σημεία όπου εμφανίζονται στο χάρτη ότι υπάρχει ασθενής που έχει
ραντεβού να εμφανίζονται και κάποια στοιχεία του ασθενή όπως όνομα και
τηλέφωνο σε περίπτωση που ο επαγγελματίας υγείας κάνει κλικ σε κάποιο από
τα σημεία αυτά.

•

Να υπάρχει η επιλογή όπου μια σταθερή ώρα της μέρας ο επαγγελματίας υγείας
θα ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές σε στοιχεία του ασθενή. Έτσι θα μπορεί να
αποθηκεύσει τα στοιχεία του ασθενή στη προσωπική του συσκευή και θα έχει
τη δυνατότητα να τα βλέπει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ωστόσο να χρειάζεται
κάποια ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Ακόμη για την ενημέρωση των

στοιχείων μπορεί να υπάρχει το ανάλογο κουμπί ούτως ώστε να γίνεται
ενημέρωση με το πάτημα του κουμπιού αυτού και όχι κατ’ ανάγκη μια
συγκεκριμένη ώρα της μέρας.
•

Να παρέχεται η δυνατότητα στον επαγγελματία υγείας να γνωρίζει πόσος
χρόνος του έχει απομείνει μέχρι το επόμενο ραντεβού ούτως ώστε αν υπάρχει
χρόνος να επισκεφθεί κάποιο άλλο ασθενή που βρίσκεται κοντά του.
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Παράρτημα Α
Στο παράρτημα αυτό βλέπουμε το κώδικα για την υλοποίηση της λειτουργίας εύρεσης
της σύντομης διαδρομής για τα ραντεβού του επαγγελματία υγείας. Αρχικά με το
πάτημα του κουμπιού find shortest route καλείται η συνάρτηση start4() στο σχήμα
FigureA1 η οποία αν είναι επιτυχές η εύρεση της τοποθεσίας θα καλέσει τη συνάρτηση
ShortestRoute (FigureA2).

Αυτή θα καλέσει το procedure του SQL (FigureA3)

δίνοντας του τις συντεταγμένες της τοποθεσίας της οποίας βρίσκεται ο επαγγελματίας
υγείας τη στιγμή εκείνη καθώς και τη ταυτότητα του επαγγελματία υγείας του οποίου
επιθυμεί να βρει τη σύντομη διαδρομή. Στο procedure αυτό υπολογίζεται η απόσταση
από το σημείο έναρξης της διαδρομής και στη συνέχεια γίνεται ταξινόμηση με βάση τις
αποστάσεις σε αύξουσα σειρά. Το πιο μακρινό σημείο αποτελεί το τελικό σημείο του
προορισμού του επαγγελματία υγείας. Στη συνέχεια με το τέλος της εκτέλεσης του
procedure και με το πάτημα του κουμπιού show route θα καλεστεί η συνάρτηση που
φαίνεται στο σχήμα FigureA4 exec_calculateAndDisplayRoute() για τον υπολογισμό
της σύντομης διαδρομής και την εμφάνιση της στο χάρτη μέσω του API του google
maps. Το google maps συνδυάζει τα ενδιάμεσα σημεία βελτιστοποιώντας τη διαδρομή.

.FigureA1

Α1

FigureA2

Procedure SQL:

FigureA3

Α2

FigureA4

Α3

Παράρτημα Β
Στο παράρτημα αυτό βλέπουμε το κώδικα για την υλοποίηση της λειτουργίας εύρεσης
των σύντομων διαδρομών όλων των ραντεβού ανά επαγγελματία υγείας στον ίδιο
χάρτη.

Αρχικά με το πάτημα του κουμπιού find routes for all nurses καλείται η

συνάρτηση start5() στο σχήμα FigureB1 η οποία αν είναι επιτυχές η εύρεση της
τοποθεσίας θα καλέσει τη συνάρτηση Button8_Click (FigureB2). Αυτή θα καλέσει το
procedure του SQL (FigureB3) δίνοντας του τις συντεταγμένες της τοποθεσίας της
οποίας βρίσκεται ο επαγγελματίας υγείας τη στιγμή εκείνη.

Στο procedure αυτό

υπολογίζεται η απόσταση από το σημείο έναρξης της διαδρομής για κάθε επαγγελματία
υγείας και στη συνέχεια γίνεται ταξινόμηση με βάση τις αποστάσεις σε αύξουσα σειρά
και με βάση τις ταυτότητες των επαγγελματιών υγείας σε αύξουσα σειρά. Στη συνέχεια
με το τέλος της εκτέλεσης του procedure και με το πάτημα του κουμπιού show routes
for all nurses θα καλεστεί η συνάρτηση exec_calculateAndDisplayRoute2() στο σχήμα
FigureB4 για τον υπολογισμό των σύντομων διαδρομών ανά επαγγελματία υγείας και
την εμφάνισή τους στο χάρτη μέσω του API του google maps.

Β1

FigureB1

Β2

FigureB2

FigureB3

Β3

FigureB4

Β4

