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Δπραξηζηίεο
Σην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζε όινπο απηνύο ηνπο
αλζξώπνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζην λα θέξσ εηο πέξαο ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία.
Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Γξ.
Κσλζηαληίλν Σ. Παηηίρε γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ έδεημε θαζ‟ όιε ηε
δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηελ
επθαηξία πνπ κνπ έδσζε θαη ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημε θαζ‟ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο
δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο.
Αλακθίβνια, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηα άηνκα ηνπ εξγαζηήξηνπ “e-health”
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ηνπο. Σπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα απηά είλαη
ν θ. Εήλσλαο Αλησλίνπ θαη ν θ. Ησάλλεο Κσλζηαληίλνπ. Ηδηαίηεξα ηνλ θ. Εήλσλα Αλησλίνπ γηα
ηνλ ρξόλν πνπ αθηέξσζε, ηελ πνιύηηκε θαη αληδηνηειή βνήζεηα πνπ κνπ πξόζθεξε θαη ηελ
ζπλερή ππνζηήξημε κε απώηεξν ζθνπό λα επηηεπρζεί ε δηπισκαηηθή εξγαζία.
Έλα ηδηαίηεξν επραξηζηώ ζηελ δηεπζύληξηα ηεο Σηέγεο Ζιηθησκέλσλ Alzheimer θαη ηηο ππόινηπεο
θνπέιεο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάζηεθα εθηελώο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θύξηνπ κέξνπο ηεο δηπισκαηηθήο
κνπ εξγαζίαο, θαζώο, θαη γηα ηνλ ρξόλν πνπ κνπ αθηέξσζαλ, παξά ηνλ θαζεκεξηλό θόξην εξγαζίαο
ηνπο.

Τέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ εθ βάζνπο θαξδίαο, ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ην θηιηθό κνπ
πεξηβάιινλ γηα ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε θαη ην θνπξάγην πνπ κνπ έδσζαλ γηα λα θέξσ εηο
πέξαο ηελ αηνκηθή δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία, θαζώο θαη γηα ηελ ππνκνλή θαη αλνρή πνπ
ππέδεημαλ ζε εκέλα θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ.

Πεξίιεςε
Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία αθνξά θπξίσο ηε δεκηνπξγία ελόο

ειεθηξνληθνύ ηαηξηθνύ

θαθέινπ γηα ηελ Σηέγε Ζιηθησκέλσλ Alzheimer ην νπνίν λα ζηεξίδεη ην ηαηξηθό θάθειν θαη ηε
ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο ηνπ αζζελή ζην ζύζηεκα.

Ο ειεθηξνληθόο ηαηξηθόο θάθεινο αζζελή δεκηνπξγήζεθε έηζη ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ην ηαηξηθό
ζύζηεκα θαη λα ζηακαηήζνπλ λα ππάξρνπλ νη θάθεινη . Τν πεξηερόκελν ελόο ηαηξηθνύ θαθέινπ
πεξηέρεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο όπσο γηα παξάδεηγκα παξαπεκπηηθέο
εμεηάζεηο, ηειηθέο αμηνινγήζεηο ησλ γηαηξώλ ησλ νπνίσλ έρεη επηζθεθζεί ζην παξειζόλ,

ην

ηζηνξηθό θαη νη εμεηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε κνξθή ζηαηηθώλ εηθόλσλ ( π.ρ. αθηηλνγξαθίεο,
ηνκνγξαθίεο).

Τα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα κέζσ απηήο ηεο εθαξκνγήο ζηνπο ρξήζηεο
είλαη ε εκπηζηεπηηθόηεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή
θαζώο θαη ηελ γξήγνξε εθκάζεζε ησλ ρξεζηώλ ζην πώο ιεηηνπξγεί απηή ε εθαξκνγή.
Τν ζπκπέξαζκα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο είλαη ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ηεο Σηέγεο
Ζιηθησκέλσλ Alzheimer έηζη ώζηε λα έρνπλ ελσζεί κε ην ηέηνην ηξόπν ηα ζηνηρεία έηζη ώζηε λα
ππάξρεη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα απαηηνύληαη νη ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο
ησλ κειινληηθώλ ρξεζηώλ.
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Κεθάιαην 1
Δηζαγσγή

1.1 Γεληθή Δηζαγσγή
1.2 Σηόρνο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
1.3 Γνκή Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο

1.1 Γεληθή Δηζαγσγή
Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία αλαπηύρζεθε γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ ζπζηήκαηνο γηα ηε
θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ αζζελή κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ηαηξηθνύ θαθέινπ.
Δπηπξόζζεηα, ζθνπό απνηειεί ε δεκηνπξγία ελόο νινθιεξσκέλνπ ςπρνζεξαπεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνύ θαθέινπ πγείαο γηα ηελ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ πνπ ζα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην θέληξν ειηθησκέλσλ Alzheimer ζην Κατκαθιή.
Σηηο κέξεο ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρεη εηζβάιιεη ζηε θαζεκεξηλόηεηα καο, όπνπ
καο πξνζθέξεη πην εύθνιν θαη επέιηθην ηξόπν δσήο.
1.2 ηόρνο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο
Σηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο έρσ ζέζεη ηε δεκηνπξγία ελόο ειεθηξνληθνύ ηαηξηθνύ
θαθέινπ, πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ θέληξνπ ειηθησκέλσλ κε Alzheimer. Τν ζύζηεκα
απηό ζα βνεζήζεη όζν ην πξνζσπηθό όζν θαη ηνπο αζζελείο γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε
ηνπο. Θα παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο κε εύθνιε δηεπαθή έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ
όινη αλεμαξηήησο γλώζεσλ ηεο ηερλνινγίαο.
1.3 Γνκή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο
Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία ζα έρεη ηελ πην θάησ δνκή:

Κεθάιαην 1: Σην πξώην θεθάιαην γξάθηεθε κηα γεληθή εηζαγσγή γηα ην ζύζηεκα πνπ ζα
αλαπηύμσ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θαζώο ηνλ ζθνπό θαη ηελ δνκή
ηεο.
Κεθάιαην 2: Σην δεύηεξν θεθάιαην πεξηγξάθσ ην πξόγξακκα ειεθηξνληθήο πγείαο ηνπ
epsos, εμεγεί ηη είλαη ε ειεθηξνληθή πγεία. Αθόκε πεξηγξάθσ θαη εμεγώ ηνλ ειεθηξνληθό
ηαηξηθό θάθειν ηνπ αζζελή θαζώο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ. Σηελ ζπλέρεηα ζα δώζσ έκθαζε
ζηνλ ειεθηξνληθό ηαηξηθό θάθεινπ ηνπ θέληξνπ γήξαλζεο θαζώο ζε απηό βαζίδεηαη ε
δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία. [1]
Κεθάιαην 3: Σην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθσ ηηο απαηηνύκελεο γλώζεηο ηερλνινγηώλ,
γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ θαζώο θαη εξγαιείσλ αλάπηπμεο πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Κεθάιαην 4: Σην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κηα πεξηγξαθή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε
θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο . Αθόκε παξνπζηάδεη ηηο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα
θαιύπηεη ην ζύζηεκα γηα θάζε νκάδα ρξεζηώλ ηνπ. Δπηπξόζζεηα, αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο
ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζώο θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη
λα θαιύπηεη ην ζύζηεκα.
Κεθάιαην 5: Σην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη κηα κηθξή αλαθνξά γηα ηελ πιαηθόξκα ζηελ
νπνία ζηεξίρηεθε ην ζύζηεκα θαη ζηνπο enablers ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιαηθόξκαο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ην ζύζηεκα. Παξάιιεια παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ
ζπζηήκαηνο ,ε βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία ππνζηεξίδεη ην ζύζηεκα θαη ε ζρεδίαζε ζπζηήκαηνο.
Κεθάιαην 6: Σην έθην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη έιεγρνη ζπζηήκαηνο θαη νη θόξκεο ηνπ
ηειηθνύ ζπζηήκαηνο. Δπηπξόζζεηα, ζα παξνπζηαζηεί ε αμηνιόγεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε
θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο.
Κεθάιαην 7: Σην έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο
γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάρζεθαλ από ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηεο
εξγαζίαο θαζώο θαη εηζεγήζεηο γηα κειινληηθή εξγαζία.

Κεθάιαην 2
Ηιεθηξνληθή Τγεία – Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Αζζελή

2.1 Πξόγξακκα ειεθηξνληθήο πγείαο epsos
2.2 Ζιεθηξνληθόο Ηαηξηθόο Φάθεινο Αζζελή
2.2.1 Ηαηξηθόο Φάθεινο
2.2.2 Δμέιημε ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Φαθέινπ Αζζελή
2.2.3 Οξηζκόο Ζιεθηξνληθνύ Ηαηξηθνύ Φαθέινπ Αζζελή
2.2.4 Υπάξρνληεο Οξνινγίεο Ηαηξηθνύ Φαθέινπ Αζζελή
2.2.5 Πεξηερόκελν Ζιεθηξνληθνύ Ηαηξηθνύ Φαθέινπ Αζζελή
2.3 Ζιεθηξνληθόο Ηαηξηθό Φάθεινο Αζζελή ηνπ θέληξνπ γήξαλζεο
2.3.1 Πεξηερόκελν Ζιεθηξνληθνύ Ηαηξηθνύ Φάθεινπ Αζζελή ηνπ θέληξνπ γήξαλζεο
2.3.2 Φξήζηεο ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Ηαηξηθνύ Φάθεινπ Αζζελή ηνπ θέληξνπ γήξαλζεο
2.3.3 Πιενλεθηήκαηα ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Ηαηξηθνύ Φάθεινπ Αζζελή ηνπ θέληξνπ
γήξαλζεο
2.3.4 Μεηνλεθηήκαηα ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Ηαηξηθνύ Φάθεινπ Αζζελή ηνπ θέληξνπ
γήξαλζεο

2.1 Πξόγξακκα ειεθηξνληθήο πγείαο epsos
Τν epsos, Έμππλεο Αλνηρηέο Ζιεθηξνληθέο Υπεξεζίεο γηα ηνπο Δπξσπαίνπο Αζζελείο, είλαη έλα
παλεπξσπατθό έξγν θαη έρεη ζαλ ζηόρν λα θαηαζθεπάζεη θαη λα αμηνινγήζεη κηα ππνδνκή
ππεξεζηώλ, ε νπνία ζα επηηξέπεη ηε δηαζπλνξηαθή ιεηηνπξγία/ ζπλεξγαζία ησλ ζπζηεκάησλ
ειεθηξνληθώλ κεηξώσλ πγείαο ζηελ Δπξώπε, ρσξίο λα ππεξβαίλεη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη
ήδε πθηζηάκελα εζληθά ζπζηήκαηα. Ο θύξηνο ζθνπόο ηνπ epsos είλαη λα αλαπηύμεη έλα πξαθηηθό
πιαίζην ειεθηξνληθήο πγείαο θαη θαηάιιειεο ππνδνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ
Δπηθνηλσληώλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή πξόζβαζε ησλ δηάθνξσλ κε εζληθώλ επξσπατθώλ
ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηηο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ πγεία ηνπ αζζελνύο.
Αθόκε έλαο ζηόρνο είλαη λα ππνζηεξίμεη ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ αζζελώλ ζε νιόθιεξε ηελ
Δπξώπε.[1]

Τν epsos έρεη εληνπίζεη δύν ρσξηζηέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο πγείαο γηα ηηο νπνίεο
αλαδεηνύληαη δηαιεηηνπξγηθέο κέζνδνη ζηε δηαζπλνξηαθή επηθνηλσλία:
Τνλ Φάθειν Αζζελνύο (Patient medical record) θαη
Ζιεθηξνληθέο Σπληαγέο ( e-prescription / e-dispensation )
2.2 Ηιεθηξνληθόο Ιαηξηθόο Φάθεινο Αζζελή
2.2.1 Ιαηξηθόο Φάθεινο
Ο ηαηξηθόο θάθεινο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλνκή ησλ ηαηξηθώλ ζηνηρείσλ
ησλ αζζελώλ πνπ λνζειεύνληαη ζε δηάθνξεο θιηληθέο θαη λνζνθνκεία ζηνλ πιαλήηε. Έηζη ν
ζθνπόο ηνπ ηαηξηθνύ θαθέινπ είλαη λα νκαδνπνηήζεη όια ηα ηαηξηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ
θάζε αζζελή
Ο ηαηξηθόο θάθεινο είλαη γξακκέλνο ζε ραξηηά κε απνηέιεζκα θάπνηνη γηαηξνί

λα κελ

θαηαιαβαίλνπλ ην γξαθηθό ραξαθηήξα θάπνηνπ άιινπ γηαηξνύ , παξάιεηςε ζεκαληηθώλ θαη
απαξαίηεησλ πιεξνθνξηώλ ή αθόκα θαη λα ράλνληαη θάπνηα αξρεία από ηνλ θάθειν ηνπ αζζελή.
Αθόκε απμήζεθε ν όγθνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε έηζη
απμάλεηαη θαη ν όγθνο ηνπ θαθέινπ θάζε αζζελή. Δπηπξόζζεηα ε έιιεηςε ζαθώλ θαλόλσλ θαη
νδεγηώλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ ηαηξηθνύ θαθέινπ, νδεγεί ηνπο γηαηξνύο λα
ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθή ζύληαμε , κνξθή θαη νξνινγία θαη απηό κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ
αύμεζε ησλ ηαηξηθώλ ιαζώλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ έρεη εηζβάιιεη γηα ηα θαιά ε
ηερλνινγία ζηελ δσή ηνπ αλζξώπνπ έηζη θαη ζηνλ ηαηξηθό ηνκέα. Έηζη ν ηαηξηθόο θάθεινο
μεθίλεζε λα εμειίζζεηαη θαη πιένλ λα είλαη ειεθηξνληθά.
2.2.2 Δμέιημε ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Φαθέινπ Αζζελή
Αλαηξέρνληαο κε ηζηνξηθά ρξνλνινγηθή ζεηξά αλεπξίζθνπκε ηνπο εμήο ηξόπνπο πξνζέγγηζεο
ηνπ ηαηξηθνύ θαθέινπ :
1. Φξνλνινγηθά βαζηζκέλνο ηαηξηθόο θάθεινο (time-oriented medical record): Τνλ 5ν
π.Φ. αηώλα νη ηαηξηθέο εθζέζεηο επεξεάζζεθαλ έληνλα από ηνλ Ηππνθξάηε. Ζ πεξηγξαθή
ηνπ ηαηξηθνύ ηζηνξηθνύ βαζίδεηαη ζηε πεξηγξαθή ηνπ αζζελή θαη ησλ ζπγγελώλ ηνπ κε
ρξνλνινγηθή ζεηξά,πξνζπαζώληαο ηαπηόρξνλα λα εμεγεζνύλ πξνγλσζηηθά ηα επξήκαηα
ηνπ ηζηνξηθνύ θαη ηεο θπζηθήο εμέηαζεο.

2. Βαζηζκέλνο

ζηνλ

αζζελή

ηαηξηθόο

θάθεινο

(patient-based

medical

record): Τν 1907 ζηε Mayo Clinic θαζηεξώζεθε ε θαηαγξαθή ζε εληαίν θάθειν ησλ
ζθόξπησλ κέρξη ηόηε ζεκεηώζεσλ πνπ θξαηνύζε θάζε γηαηξόο ζε έλα πξνζσπηθό βηβιίν
κε ρξνλνινγηθή έθζεζε όισλ ησλ ζπλαληήζεσλ κε αζζελείο, κε ζπλέπεηα λα έρεη κηα
ζπλνιηθή ζεώξεζε όιεο ηεο ηζηνξίαο ηεο λόζνπ ελόο αζζελή
3. Βαζηζκέλνο ζηα πξνβιήκαηα ηαηξηθόο θάθεινο ζηα πξνβιήκαηα ηαηξηθόο θάθεινο
(problem-oriented medical record): Τε δεθαεηία ηνπ ‟60 ν Weed βειηίσζε ηελ νξγάλσζε
ηνπ ηαηξηθνύ θαθέινπ, απνδίδνληαο ζε θάζε αζζελή ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα θαη
ζθέςεηο γηα ηελ επίιπζή ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο ην επξέσο γλσζηό ζύζηεκα SOAP από
ηα παξαθάησ αξρηθά: i. Subjective: ππνθεηκεληθά δεδνκέλα από ηνηζηνξηθό. ii.
Objective: αληηθεηκεληθά δεδνκέλα από ηε θπζηθή εμέηαζε θαη ηνλ εξγαζηεξηαθό θαη
παξαθιηληθό έιεγρν iii. Assessment: αμηνιόγεζε ζπλνιηθά ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ
αζζελή,δηαθνξνδηάγλσζε θαη ηειηθή δηάγλσζεθαη iv. Plan: ζρεδηαζκόο ηεο αγσγήο θαη
ηεο ζεξαπείαο ηνπ αζζελή
Αθνινύζσο ε Ζιεθηξνληθή Υγεία έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζην ρώξν ηεο ηαηξηθήο γύξσ ζην
1960. Τελ επνρή απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνληαο σο
ζηόρν ηελ εθαξκνζκέλε κεραληθή ζηε βηνταηξηθή όπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ ππνινγηζκό
θαηάιιειεο δόζεο αθηηλνβνιίαο.
Αξγόηεξα, γύξσ ζην 1970 πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθαξκνγέο ζε ηαηξηθά εξγαζηήξηα θαη δηάθνξα
λνζνθνκεία ηνπ θόζκνπ γηα ηελ ηήξεζε αξρείσλ αιιά θαη γηα ηελ ηαηξηθή έξεπλα. Οη εθαξκνγέο
απηέο έγηλαλ κε ηε ρξήζε κίλη - ππνινγηζηώλ θαη θεληξηθώλ ππνινγηζηώλ.
Μηα δεθαεηία κεηά, δειαδή γύξσ ζην 1980, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο δίθηπα ηα νπνία
δηεύξπλαλ ην πεδίν εθαξκνγώλ. Σπλερίδνληαο, γύξσ ζην 1990 παξαηεξήζεθε ζηα λνζνθνκεία
θαη ζηα άιια ηαηξηθά θέληξα κηα ξαγδαία αλάπηπμε θιηληθώλ θαη δηνηθεηηθώλ εθαξκνγώλ.
Παξάιιεια, άξρηζε λα πξνθαιείηαη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δηάδνζε ηεο ηαηξηθήο γλώζεο πνπ
αθνξά ηελ πγεία. Τελ επίδξαζε απηή πξνθάιεζαλ νη επηθνηλσλίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ.
Τέινο, ζηνλ αηώλα πνπ δηαλύνπκε, εηζάρζεθε ν λένο όξνο «eHealth» δειαδή ν όξνο
Ζιεθηξνληθή Υγεία. Ο όξνο απηόο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκό θαη ιίγν
αξγόηεξα άξρηζαλ πξνζπάζεηεο γηα αλάπηπμε πξνηύπσλ ειεθηξνληθνύ θαθέινπ αζζελή.[6]
2.2.3 Οξηζκόο Ηιεθηξνληθνύ Ιαηξηθνύ Φαθέινπ Αζζελή

Ο Ζιεθηξνληθόο Φάθεινο είλαη θνηλά γλσζηόο σο Ζιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο (ΖΦΥ) θαη σο
Ζιεθηξνληθόο Φάθεινο Αζζελή (ΖΦΑ). Απνηειεί έλα ζεκαληηθό θαηαζθεύαζκα θαη
ηαπηόρξνλα βαζηθό ζηαζκό ζηελ εμέιημε ηεο Ηαηξηθήο Υγείαο.
Ο ΖΦΑ κπνξεί λα νξηζηεί σο «ην κέζν ςεθηαθήο απνζήθεπζεο ελόο ππνζπλόινπ δεδνκέλσλ ή
όισλ ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελόο
αηόκνπ κε ζθνπό ηελ ππνζηήξημε ηεο πνηνηηθήο, πξνζβάζηκεο απνηειεζκαηηθήο ζπλέρεηαο ζηελ
παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα».
Δπηπξόζζεηα, ζύκθσλα κε ην Ηλζηηηνύην Ηαηξηθήο ησλ Ζ.Π.Α. ν ειεθηξνληθόο ηαηξηθόο θάθεινο
νξίδεηαη σο «έλα ζύζηεκα ην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ππνζηεξίδεη ηελ
απόιπηε δηαζεζηκόηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηαηξηθώλ ή άιισλ πιεξνθνξηώλ κε ζθνπό ηελ παξνρή
ηαηξηθήο πεξίζαιςεο» .
Σύκθσλα κε ηνλ νξηζκό πνπ απνδίδεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Πξνηππνπνίεζεο γηα ηνλ
ειεθηξνληθό θάθειν είλαη «ε απνζήθε όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ην ηαηξηθό
ηζηνξηθό ηνπ αζζελή. Απνηειεί ηε βάζε δηάγλσζεο θαη ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο ηνπ αζζελή
αιιά θαη ηελ βάζε επηδεκηνινγηθώλ εξεπλώλ. Δπηπιένλ, παξέρεη πιεξνθνξίεο δηνηθεηηθήο,
νηθνλνκηθήο θαη ζηαηηζηηθήο θύζεσο θαζώο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ».
Τα ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζύγρξνλνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ ηαηξηθνύ θαθέινπ ζα πξέπεη λα είλαη:


Αζθάιεηα, ηελ νπνία πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ε εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ θαη λα
πξαγκαηνπνηείηαη κε πηζηή θαηαγξαθή ησλ θιηληθώλ ελεξγεηώλ ηνπ ρξήζηε. Δηδηθόηεξα,
πεξηέρεη:
o Έιεγρν πξόζβαζεο γηα λα εθηειεί ν θαζέλαο από ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο
ρξήζηεο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ.
o Ζιεθηξνληθή ππνγξαθή, ηελ νπνία ειέγρεη θαη ηξνπνπνηεί κόλν ν δεκηνπξγόο
ηεο.
o Αθεξαηόηεηα δεδνκέλσλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία δελ κπνξεί λα δηαγξαθεί ή
ηξνπνπνηεζεί θακία πιεξνθνξία κεηά ηελ θαηαρώξεζή ηεο.
o Λνγηζκηθό έιεγρν γηα ηελ θαηαγξαθή ζε αξρείν ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ρξήζηε
πνπ έθαλε θάπνηα ηξνπνπνίεζε, ηελ ώξα θαη ην είδνο πνπ έγηλε απηή.



Γηαζπλδεζηκόηεηα, πνπ εμαζθαιίδεη έλα θνηλό πεξηβάιινλ γηα όινπο ηνπο ρξήζηεο. Απηό
επηηξέπεη ηε δηαλνκή θαη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ, θαζώο θαη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε
επεμεξγαζία ηνπο ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα.



Δπξύηεηα-πεξηεθηηθόηεηα, ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο πνιιώλ ηύπσλ
δεδνκέλσλ ζε κνξθή ειεπζέξνπ θεηκέλνπ θαη δνκεκέλε κνξθή (πρ. αθηηλνγξαθίεο,
θαξδηνγξαθήκαηα).



Μεηαθεξζηκόηεηα, ώζηε ηα ζπζηήκαηα ησλ ηαηξηθώλ θαθέισλ λα κπνξνύλ λα
κεηαθέξνληαη θαη ελζσκαηώλνληαη ζε δηάθνξα ηδξύκαηα, αλεμάξηεηα από ην ινγηζκηθό,
ηελ εζληθή γιώζζα θαη ην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.



Γηαρξνληθή ζπκβαηόηεηα, ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο ηνπ ηαηξηθνύ
θαθέινπ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα.



Δπεθηαζηκόηεηα, ώζηε λα κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηνλ ηαηξηθό θάθειν λέεο εθαξκνγέο.



Γηαζεζηκόηεηα, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην ζύζηεκα είλαη δηαζέζηκν 24 ώξεο ην
εηθνζηηεηξάσξν θαη όιεο ηεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο.



Φξήζε πξνηύπσλ, ώζηε λα θαζνξίδνληαη γεληθέο δνκέο πιεξνθνξίαο θαη θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά ζε θάζε απηνκαηνπνηεκέλν ηαηξηθό θάθειν.

Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζηε κεραλνγξάθεζε ηνπ ηαηξηθνύ
θαθέινπ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζηνλ αζζελή έρεη αιιάμεη
ζεκαληηθά ηνλ ηξόπν άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο ζήκεξα. Τα γλσζηά ζε όινπο καο πξαθηηθά
κεηνλεθηήκαηα ηνπ θιαζηθνύ ράξηηλνπ ηαηξηθνύ θαθέινπ θαη ηα εκθαλή πιενλεθηήκαηα ηνπ
ειεθηξνληθνύ ηαηξηθνύ θαθέινπ νδεγνύλ πιένλ ζηελ αιιαγή ηνπ ζθεληθνύ. Αλ θαη ζηε ρώξα
καο δελ έρεη θαζηεξσζεί αθόκα, θπξίσο ζην Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο, απνηειεί επηηαθηηθή
αλάγθε ε επξεία εθαξκνγή ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Ηαηξηθνύ Φαθέινπ (ΖΗΦ). Σε όιεο ηηο
αλαπηπγκέλεο ρώξεο έρεη πιένλ θαζηεξσζεί ε επεμεξγαζία θαη αξρεηνζέηεζε ηνπ ηαηξηθνύ
θαθέινπ, κε ηε δηελέξγεηα ηαηξηθώλ ηειεδηαζθέςεσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζε παγθόζκηα
θιίκαθα πνιπθεληξηθώλ κειεηώλ θη επηδεκηνινγηθώλ εξεπλώλ, γεγνλόηα πνπ ζεσξνύληαη
ζρεδόλ απηνλόεηα. [7]
2.2.4 Τπάξρνληεο Οξνινγίεο Ιαηξηθνύ Φαθέινπ Αζζελή
Automated Health Records (AHR): Ο όξνο απηόο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πεξηγξάςεη κηα
ζπιινγή εηθόλσλ ή παξαδνζηαθώλ αξρείσλ πγείαο απνζεθεπκέλα ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή.
Απηά ηα έγγξαθα ζαξώλνληαη ζε έλαλ ππνινγηζηή θαη νη εηθόλεο απνζεθεύνληαη ζε νπηηθνύο
δίζθνπο. Ζ κεγαιύηεξε εζηίαζε ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ „90 ήηαλ ζηε ζάξσζε ησλ
εγγξάθσλ ζηνπο νπηηθνύο δίζθνπο. Απηή ε δηαδηθαζία αθνξνύζε ηα αξρεία ζε ραξηί αιιά δελ
πξνζδηόξηδε ηα δεδνκέλα εηζόδνπ/εμόδνπ ζε επίπεδν ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηνπ αζζελή.

Electronic Medical Record (EMR): Ο όξνο απηόο όπσο θαη ν πην πάλσ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα
λα πεξηγξάςεη ηα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζηελ απεηθόληζε εγγξάθσλ ή ηα
ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε κηα ηαηξηθή πξαθηηθή ή έλα θνηλνηηθό θέληξν πγείαο. Απηά
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εθηελώο από γεληθνύο ηαηξνύο ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο ρώξεο θαη
πεξηιακβάλνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ αζζελή, ηα θάξκαθα, ηηο δηάθνξεο
ζπληαγέο, ηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα θαη κεξηθέο θνξέο όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηεο
πεξίζαιςεο ηεο πγείαο αζζελή νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη από ηνλ γηαηξό θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
επηζθέςεσλ ηνπ αζζελή. Σε θάπνηεο ρώξεο, όπσο είλαη ε Κνξέα, ν όξνο EMR, ρξεζηκνπνηείηαη
γηα λα θαζνξίζεη θάπνην ειεθηξνληθό ζύζηεκα αξρείσλ κέζα ζε έλα λνζνθνκείν θαη
πεξηιακβάλεη θαη ηηο θιηληθέο πιεξνθνξίεο πνπ εηζάγνληαη από ηνλ επαγγεικαηία πγείαο θαηά
ηελ πεξίζαιςε.
Computer-based Patient Record (CPR): Ο όξνο απηόο έρεη δηαηππσζεί ζηηο ΖΠΑ θαηά ηε
δεθαεηία ηνπ ‟90. Έρεη νξηζηεί ζαλ κηα ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηώλ ηεο πγείαο ελόο αζζελή όπνπ
ζηνλ θάζε αζζελή δίλεηαη έλα κνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό. Αξρηθά ην CPR εζηηαδόηαλ ζε
ιεηηνπξγίεο όπσο παξαγγειίεο θαξκάθσλ, παξέρνληαο νινθιεξσκέλα δεδνκέλα όζνλ αθνξά ηελ
εγγξαθή ελόο αζζελή, ηελ εηζαγσγή, ηηο νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο, θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
θαηαγξάθνληαο από λνζνθόκεο, ηα εξγαζηήξηα, ηα θαξκαθεία. Αλ θαη απηή ε κνξθή
εθαξκόζηεθε ζε πνιιέο πξαθηηθέο, ε εζηίαζε ζηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηώλ πγείαο
πεξηνξίδεηαη εληόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο αζζελώλ.
Electronic Health Record (EHR): Ο όξνο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε πνιιέο ρώξεο κε
παξαιιαγή ζηνπο νξηζκνύο θαη έθηαζε ηεο θάιπςεο. Σήκεξα ν όξνο απηόο αλαθέξεηαη ζε έλα
κεγάιεο έθηαζεο αξρείν πγείαο, ζην νπνίν θαηαρσξνύληαη πιεξνθνξίεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο
από επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο πγείαο από ηε γέλλεζε κέρξη ην ζάλαην ηνπ. Δπηπιένλ, εθηόο
από ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο, πεξηιακβάλεη θαη δηαρεηξηζηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαηξηθή
πεξίζαιςε ηνπ αζζελή όπσο γηα παξάδεηγκα ρξεώζεηο.
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη εθηόο ησλ λνζνθνκεηαθώλ
εγθαηαζηάζεσλ όπνπ ν αζζελήο ηπγράλεη ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. [8]
2.2.5 Πεξηερόκελν Ηιεθηξνληθνύ Ιαηξηθνύ Φαθέινπ Αζζελή
Έλαο ηππηθόο ειεθηξνληθόο θάθεινο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:


Γεκνγξαθηθά δεδνκέλα θαη ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηνπ αζζελή



Ηζηνξηθό, θιηληθέο εμεηάζεηο θαη δεδνκέλα ηνπ αζζελή



Δξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα



Απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο όπσο, εηθόλεο, βίληεν θαη νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή εηθόλαο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί



Σήκαηα όπσο γηα παξάδεηγκα ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κνξθή
βηνζεκάησλ



Απνθάζεηο, δηαγλώζεηο



Παξαπεκπηηθά θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή



Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηνηρεία ρξεώζεηο



Δμνπζηνδνηήζεηο γηα ηελ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα

2.3 Ηιεθηξνληθόο Ιαηξηθό Φάθεινο Αζζελή ηνπ θέληξνπ γήξαλζεο
2.3.1 Πεξηερόκελν Ηιεθηξνληθνύ Ιαηξηθνύ Φάθεινπ Αζζελή ηνπ θέληξνπ γήξαλζεο
Σηνλ Ζιεθηξνληθό Ηαηξηθό Φάθειν ηνπ Αζζελή ζην θέληξν γήξαλζεο πεξηέρεη όζα πεξηέρεη θαη
ζην γεληθό ειεθηξνληθό θάθειν (

Γεκνγξαθηθά δεδνκέλα θαη ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηνπ

αζζελή , Ηζηνξηθό, θιηληθέο εμεηάζεηο θαη δεδνκέλα ηνπ αζζελή, Δξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα ,
Απνθάζεηο, δηαγλώζεηο , Παξαπεκπηηθά θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή , Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ
ζηνηρεία ρξεώζεηο , Δμνπζηνδνηήζεηο γηα ηελ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα) θαζώο θαη ηηο θόξκεο ηνπ
πξνζσπηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ Αζζελώλ. Υπάξρνπλ νη θόξκεο ηεο
Χπρνζεξαπείαο, ηεο Λνγνζεξαπείαο, ηεο Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνύ, ηεο Μνπζηθνζεξαπείαο ,ηεο
Φπζηνζεξαπείαο θαη ησλ Ννζειεπηώλ.
2.3.2 Υξήζηεο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Ιαηξηθνύ Φάθεινπ Αζζελή ηνπ θέληξνπ γήξαλζεο
Δίλαη θνηλά απνδερηό όηη ζην ρώξν ηεο πγείαο εκπιέθεηαη κεγάινο αξηζκόο αηόκσλ ηα νπνία
αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Από ηα άηνκα απηά θξίλεηαη αλαγθαία ε πξόζβαζή ηνπο
ζηνπο ειεθηξνληθνύο θαθέινπο ησλ αζζελώλ θαη ε πξνζπέιαζε ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο πνπ
βξίζθεηαη θαηαγξακκέλε εθεί.
Πην θάησ παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο αηόκσλ πνπ απνηεινύλ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο
ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ θαθέισλ:


Ηαηξηθό Πξνζσπηθό



Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό



Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό



Οη αζζελείο ηνπ θέληξνπ γήξαλζεο

2.3.3 Πιενλεθηήκαηα ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Ιαηξηθνύ Φάθεινπ Αζζελή ηνπ θέληξνπ γήξαλζεο
Δίλαη θαλεξό όηη ν ΖΦΑ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε δηάγλσζε, ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηε ζεξαπεία
ελόο αζζελή βειηηώλνληαο έηζη ην πνιύηηκν έξγν ηνπ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ. Απνηειεί
ζπγρξόλσο «απνζήθε πιεξνθνξηώλ» γηα νιόθιεξε ηελ πνξεία πγείαο θάζε αηόκνπ.

Τν

ηερλνινγηθό απηό θαηαζθεύαζκα ηνπ αηώλα καο παξέρεη πιεζώξα πιενλεθηεκάησλ θαη
κεηνλεθηεκάησλ θαη δπλαηνηήησλ ε νπνία δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε εηζαγσγήο ηνπ ζε όια ηα
λνζνθνκεία θαη θαξκαθεπηηθά ηδξύκαηα.
Τα πιενλεθηήκαηα από ηελ εθαξκνγή ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Φαθέινπ Αζζελνύο ζηελ θαζεκεξηλή
πξαθηηθή ηεο Ηαηξηθήο είλαη πνιιά, κε ζεκαληηθόηεξα ηα εμήο:


Δύθνιε εηζαγσγή, αλαδήηεζε θαη αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ, κε απνηέιεζκα νξζόηεξε
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.



Δύθνιε επηζεώξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ ηαηξηθώλ εηθόλσλ, ην νπνίν ζεκαίλεη ηειηθά
ζσζηόηεξε δηάγλσζε.



Μεγαιύηεξε δπλαηόηεηα αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελώλ.



Γπλαηόηεηα θαιύηεξεο αμηνιόγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζεξαπείαο, κέζσ ηεο
δπλαηόηεηαο πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα άιισλ ηαηξώλ, κε αλάινγα πεξηζηαηηθά.



Υπνβνήζεζε ζηελ εθηίκεζε, δηάγλσζε, ζεξαπεία ηνπ αζζελνύο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ
θαθέινπ ζηελ Τειεταηξηθή.



Ζ απνζήθεπζε θαη αλάθιεζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα, ράξε
ζηνπο Ζ/Υ.



Δπηπιένλ, θαζίζηαηαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε άκεζε κεηαθνξά ηνπο,
κε ειεθηξνληθά κέζα, ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε.



To θόζηνο είλαη κηθξόηεξν, θαζώο ε κεηαθνξά είλαη άκεζε θαη δελ ππάξρεη θόζηνο
απνζήθεπζεο.



Ζ ςεθηνπνίεζε ησλ αξρείσλ θαηαξγεί ηελ αιινίσζε ηνπο από ηε ρξήζε θαη ηνλ ρξόλν
θαη δηεπθνιύλεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γα ηελ επηδεκηνινγία θαη ηηο θιηληθέο κειέηεο.



Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηαπηόρξνλα από πνιινύο ρξήζηεο.



Γελ ππάξρεη πξόβιεκα αλαγλσζηκόηεηαο.

Ζ κπζηηθόηεηα θαη ε εκπηζηεπηηθόηεηα είλαη έλλνηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλζξώπνπο, πνιηηηθή
θαη λνκνζεζία. Ζ ηερλνινγία αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν
απνηξέπνληαο ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε ζε εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. Υπάξρνπλ
ελέξγεηεο πνπ παξαθνινπζνύλ θαη εληνπίδνπλ ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε ζε
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπηπιένλ, ε δηαζθάιηζε ησλ πιεξνθνξηώλ πγείαο κπνξεί λα γίλεη
κε ηελ θαζηέξσζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο, κε θξππηνγξαθία ησλ αξρείσλ θαη κε θσδηθνύο
πξόζβαζεο.
Με ηελ ύπαξμε ηνπ ΖΦΑ απνθεύγνληαη νη άζθνπεο ηαηξηθέο πξάμεηο όπσο γηα παξάδεηγκα ε
επαλάιεςε εμεηάζεσλ. Αθνύ γίλεη ε πξόζβαζε θαη αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ ηόηε ν γηαηξόο
παξαηεξεί ζε πνηεο εμεηάζεηο έρεη ππνβιεζεί ν αζζελήο θαη απνθαζίδεη αξγόηεξα πνηεο επηπιένλ
εμεηάζεηο ζα πξέπεη λα γίλνπλ. Με ηνλ ηξόπν απηό δελ γίλνληαη άζθνπεο επαλαιήςεηο εμεηάζεσλ
πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηνλ θάθειν ηνπ αζζελή παξά κόλν νη απαξαίηεηεο νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ
ζηε ζσζηή δηάγλσζε θαη απνζεξαπεία. Έρεη παξαηεξεζεί όηη κε ηα ζύζηεκα ηνπ ΖΦΑ έρεη
κεησζεί ε επαλάιεςε ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ κέρξη θαη 30%.
Δπηπιένλ, ν ΖΦΑ πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζην ηαηξηθό θαη παξαταηξηθό πξνζσπηθό λα
ελεκεξσζεί θαη ηαπηόρξνλα λα πξνεηδνπνηεζεί γηα ηηο επαηζζεζίεο θαη ηηο αιιεξγίεο ησλ
αζζελώλ γεληθόηεξα, αιιά θαη εηδηθόηεξα γηα ηηο αιιεξγίεο πνπ ηπρόλ λα πξνθιεζνύλ από
θάπνηα θάξκαθα θαη ηξνθέο. Έηζη, νη ηαηξνί θαη νη λνζνθόκνη απνθεύγνπλ ηελ ρνξήγεζε
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο πνπ δελ είλαη αζθαιήο γηα ηελ πγεία ηνπ αζζελή. Αθόκε, επηηπγράλεηαη
εύθνια ε αλίρλεπζε ησλ αζζελώλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν νύησο ώζηε λα ηνπο δίλεηαη
κεγαιύηεξε πξνζνρή από ηνπο ηαηξνύο θαη ηνπο λνζειεπηέο.[9]
2.3.4 Μεηνλεθηήκαηα ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Ιαηξηθνύ Φάθεινπ Αζζελή ηνπ θέληξνπ γήξαλζεο
Δίλαη θνηλά απνδερηό όηη πάληα έλα θαηλνύξην αλζξώπηλν επίηεπγκα πξνθαιεί ηνλ ελζνπζηαζκό
ελώ παξάιιεια ην δηζηαγκό ησλ αλζξώπσλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Τα κεηνλεθηήκαηα από
ηελ εθαξκνγή ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Φαθέινπ Αζζελνύο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή


Δίλαη απαξαίηεηε ε εηδηθή εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηε ρξήζε ηνπο.



Δίλαη πηζαλόλ λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Υ κε απνηέιεζκα λα ραζνύλ δεδνκέλα.



Γελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ειεπζεξίαο έθθξαζεο.



Τν θόζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Υ είλαη αξθεηά κεγάιν.



Υπάξρεη θίλδπλνο παξαβίαζεο ηαηξηθνύ απνξξήηνπ.



Δμσηεξηθέο παξεκβάζεηο, κε ζθνπό ηελ αλάγλσζε, ηελ θινπή ή ηελ παξαπνίεζε ησλ
δεδνκέλσλ



Γηαξξνή ζηνηρείσλ



Φάζκα ζηα δεδνκέλσλ ξαγδαία θαη απόηνκα (θπζηθόο θίλδπλνο)



Σπιινγή δεδνκέλσλ γηα εξεπλεηηθνύο ιόγνπο ρσξίο εμνπζηνδόηεζε



Φάλεηαη ε δηαπξνζσπηθή ζρέζε κε ηνλ αζζελή

Άιια κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνύ θαθέινπ
αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα. Απνηεινύλ ζεκαληηθά εκπόδηα ζηε
δηαδεδνκέλε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνύ θαθέινπ θαη ζηε δηαλνκή ζηνηρείσλ. Γελ
ππάξρεη, κέρξη ηώξα, ζπκθσλία γηα ηελ θαηάιιειε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αζζελνύο γηα πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. Τν δήηεκα
πνηνο θαηέρεη ηα ζηνηρεία ζε έλα ειεθηξνληθό θάθειν αθόκα ζπδεηείηαη. Άιιν δήηεκα ίζεο
ζπνπδαηόηεηαο είλαη θαη ε πξνζηαζία ηνπ ρώξνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνύ
θαθέινπ. Καλέλα λνζειεπηηθό ίδξπκα δελ ζα είλαη πξόζπκν λα κνηξαζηεί ηα ζηνηρεία ηνπ εάλ
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα παξέρνπλ έλα επηρεηξεζηαθό πιενλέθηεκα ζε
αληαγσληζηή.[10]
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3.1 Λνγηζκηθό Αλάπηπμεο

3.1.1 MySQL Workbench
To MySQL Workbench απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηνπο αξρηηέθηνλεο, πξνγξακκαηηζηέο θαη
δηαρεηξηζηέο βάζεσλ δεδνκέλσλ. Τν εξγαιείν απηό παξέρεη ηε δπλαηόηεηα κνληεινπνίεζεο
δεδνκέλσλ, αλάπηπμεο ηεο SQL θαζώο επίζεο θαη εξγαιεία δηαρείξηζεο γηα ηελ
παξακεηξνπνίεζε ηνπ δηαθνκηζηή, δηαρείξηζε ρξεζηώλ, δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη
πνιιά άιια.[13]
Τν εξγαιείν MySQL Workbench κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηα πεξηβάιινληα Windows,
Linux θαη Mac OS X

3.1.2 PyCharm
To PyCharm απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ παξέρεη ππνζηήξημε πξώηεο ηάμεσο γηα ηηο γιώζζεο
Python, Javascript, CoffeeScript, CSS. Πιενλέθηεκα ηνπ απνηειεί ε αλαγλώξηζε ηεο
νινθιήξσζεο θώδηθα, ν εληνπηζκόο ζθαικάησλ θαζώο θαη νη on-the-fly δηνξζώζεηο θώδηθα

3.1.3 Eclipse EE(Eclipse IDE for Java EE Developers)
Απνηειεί εξγαιείν γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο Java γηα ηε δεκηνπξγία Java EE θαη εθαξκνγέο
Γηαδηθηύνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο Java IDE θαζώο θαη άιισλ εξγαιείσλ.

3.2 Απαηηνύκελεο Σερλνινγίεο – Γιώζζεο Πξνγξακκαηηζκνύ

3.2.1 MySQL
Ζ MySQL είλαη έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Τν πξόγξακκα ηξέρεη
έλαλ server παξέρνληαο πξόζβαζε πνιιώλ ρξεζηώλ ζε έλα ζύλνιν βάζεσλ δεδνκέλσλ. Ο
θσδηθόο ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη δηαζέζηκνο κέζσ ηεο GNU General Public License, θαζώο θαη
κέζσ νξηζκέλσλ ηδηόθηεησλ ζπκθσληώλ. Αλήθεη θαη ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ εηαηξία MySQL
AB, ε νπνία αλήθεη ζηελ Oracle. Ζ MySQL είλαη δεκνθηιήο βάζε δεδνκέλσλ γηα δηαδηθηπαθά
πξνγξάκκαηα θαη ηζηνζειίδεο όπσο ην Google, ην Facebook θαη ην Twitter. Δπεηδή είλαη
αλνηθηνύ θώδηθα (open source), νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα θαηεβάζεη ηε MySQL θαη λα ηελ
δηακνξθώζεη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ, ζύκθσλα πάληα κε ηελ γεληθή άδεηα ρξήζεο. Ζ MySQL
είλαη γλσζηή θπξίσο γηα ηελ ηαρύηεηα, ηελ αμηνπηζηία, θαη ηελ επειημία πνπ παξέρεη. Οη
πεξηζζόηεξνη ζπκθσλνύλ σζηόζν όηη δνπιεύεη θαιύηεξα όηαλ δηαρεηξίδεηαη πεξηερόκελν θαη όρη
όηαλ εθηειεί ζπλαιιαγέο. Ζ MySQL απηή ηε ζηηγκή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε πεξηβάιινλ
Linux, Unix, θαη Windows.[13]

3.2.2 HTML
H HTML είλαη ην αθξσλύκην ησλ ιέμεσλ HyperText Markup Language(γιώζζα κνξθνπνίεζε
ππεξθεηκέλνπ) θαη είλαη ε βαζηθή γιώζζα δόκεζε ζειίδσλ ηνπ World Wide Web (ή απιά ηζηνύ:
Web). Δίλαη κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Φξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζεκαίλεη έλα ηκήκα

θεηκέλνπ θαη λα ην θάλεη λα εκθαλίδεηαη θαιύηεξα. Δπηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ήρνπ θαη
εηθόλσλ ζηηο web ζειίδεο. Αξρηθά είρε θαηαζθεπαζζεί κε ζθνπό κόλν ηελ κνξθνπνίεζε
θεηκέλνπ, αιιά κεγάισζε θαη ελζσκάησζε ζρεδηαζηηθέο ηερληθέο θ.α.
Ζ γιώζζα ρξεζηκνπνηεί έλα αξηζκό από tags γηα ηελ κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, γηα ηελ δεκηνπξγία
ζπλδέζκσλ (links) κεηάβαζεο αλάκεζα ησλ ζειίδα, γηα ηελ εηζαγσγή εηθόλσλ, ήρνπ θ.α. Όηαλ
έλαο Web Browser αλνίγεη έλα αξρείν HTML ηα ζηνηρεία (tags) κεηαθξάδνληαη ζε θαηάιιεια
ραξαθηεξηζηηθά κε απνηειέζκαηα ζηελ εκθάληζε θαη ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ζειίδαο.
Οξηζκέλα ζηνηρεία έξρνληαη ζε δεύγε πνπ δείρλνπλ πόηε θάπνηα επίδξαζε νζόλεο ζα αξρίζεη θαη
πόηε πξόθεηηαη λα ηειεηώζεη. Ζ HTML είλαη κηα ηππηθή ζύζηαζε από ηελ Κνηλνπξαμία ηνπ
Παγθνζκίνπ Ηζηνύ (W3C) ε νπνία γεληθόηεξα αθνινπζείηαη από ηηο κεγάιεο κεραλέο
αλαδήηεζεο, Internet Explorer ηεο Microsoft θαη Netscape Navigator. Πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο
δηαδηθηύνπ αλαηξέρνπλ ζην CSS γηα λα νξηζηεί ε εκθάληζε θαη ε δηάηαμε ηνπ θεηκέλνπ θαη
άιινπ πιηθνύ ηεο ζειίδαο.[12]

3.2.3 Css
Ζ CSS (Cascading Style Sheets-Γηαδνρηθά Φύιια Σηπι) είλαη κηα γιώζζα ππνινγηζηή πνπ
αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ γισζζώλ θύιισλ ζηπι πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο
εκθάληζεο ελόο εγγξάθνπ πνπ έρεη γξαθηεί κε κηα γιώζζα ζήκαλζεο. Δίλαη έλα ζύλνιν
εληνιώλ πνπ γξάθνπκε γηα λα κνξθνπνηήζνπκε δηάθνξα "αληηθείκελα" κέζα ζε κία ηζηνζειίδα.
Φξεζηκνπνηείηαη δειαδή γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελόο εγγξάθνπ πνπ γξάθηεθε ζηηο
γιώζζεο HTML θαη XHTML, γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο κηαο ηζηνζειίδαο θαη γεληθόηεξα
ελόο ηζηόηνπνπ. Ζ CSS είλαη κηα γιώζζα ππνινγηζηή πξννξηζκέλε λα αλαπηύζζεη ζηπιηζηηθά
κηα ηζηνζειίδα δειαδή λα δηακνξθώλεη πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ρξώκαηα, ζηνίρηζε θαη
δίλεη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ html. Γηα κηα όκνξθε θαη θαινζρεδηαζκέλε
ηζηνζειίδα ε ρξήζε ηεο CSS θξίλεηαη σο απαξαίηεηε.[15,16]

3.2.4 Hibernate
Τν Hibernate Framework είλαη ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα (ειεύζεξν ινγηζκηθό) πνπ ζθνπό έρεη
λα ζπλδέζεη ηα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε κηα αληηθεηκελνζηξαθή γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ (Java) κε ηνπο πίλαθεο κηαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Ζ ζύλδεζε απηή
επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίαο (metadata) πνπ ηνπνζεηείηαη θαηάιιεια
(καδί κε ηνλ θώδηθα Java ή ζε μερσξηζηά xml αξρεία) θαη πεξηγξάθεη ηελ αληηζηνηρία κεηαμύ

ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Γεληθά ην Hibernate πξνζθέξεη ηελ απηόκαηε
κεηαηξνπή ηεο κηαο κνξθήο (αληηθείκελα) ζηελ άιιε (ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ).
Ο θεληξηθόο ζηόρνο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία κίαο δηεπαθήο (interface) κεηαμύ ησλ
δηαδεδνκέλσλ ζρεζηαθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνύο πξνγξακκαηηζκνύ.
Με άιια ιόγηα, επηηξέπεη ηε ρξήζε κίαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ σο αληηθεηκελνζηξαθή.
Γηα

ηελ

επίηεπμε

απηνύ,

δεκηνπξγνύληαη

αληηζηνηρίεο

κεηαμύ

ησλ

ελλνηώλ

ηνπ

αληηθεηκελνζηξαθνύο πξνγξακκαηηζκνύ, όπσο νη ζπζρεηίζεηο, ε θιεξνλνκηθόηεηα θαη ν
πνιπκνξθηζκόο (ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζε κία ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ), θαη ησλ πηλάθσλ θαη
ζρέζεσλ κεηαμύ απηώλ κίαο ζρεζηαθήο βάζεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ν πξνγξακκαηηζηήο βιέπεη
ηειηθά κία αληηθεηκελνζηξαθή βάζε δεδνκέλσλ, παξ‟ όιν πνπ ζηελ νπζία ρξεζηκνπνηεί κία
ζρεζηαθή. Έηζη ν πξνγξακκαηηζηήο ρξεζηκνπνηεί ηα αληηθείκελα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο,
ηα ηξνπνπνηεί ζρεηηθά κε ηε ινγηθή ηεο εθαξκνγήο πνπ αλαπηύζζεη θαη ηα απνζεθεύεη
(ηξνπνπνηεί, δηαγξάθεη θαη αλαδεηά) ζηε βάζε σο αληηθείκελα. Σθέπηεηαη, δειαδή, κε
αληηθεηκελνζηξαθείο έλλνηεο θαη όρη κε βάζε ην ζρήκα ηεο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Έηζη ε
Hibernate, γλσξίδνληαο ηελ αληηζηνηρία κεηαμύ βάζεο θαη ινγηθήο ηεο εθαξκνγήο, αλαιακβάλεη
λα θαηαζθεπάζεη ηνλ θαηάιιειν θώδηθα ηνλ νπνίν ζηέιλεη ηειηθά ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Έπεηηα
ηα απνηειέζκαηα πνπ επηζηξέθνληαη από ηε βάζε ζηελ Hibernate δίλνληαη ζηελ εθαξκνγή σο
αληηθείκελα. Πξόθεηηαη, δειαδή, έλα ελδηάκεζν επίπεδν κεηαμύ εθαξκνγήο θαη βάζεο
δεδνκέλσλ. [18]

3.2.5 Python
Ζ Python είλαη κηα δπλακηθή αληηθεηκελνζηξαθήο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ θαη αλήθεη ζηηο
γιώζζεο πνπ βαζίδνληαη σο ππόζηξσκα γεληθήο ρξήζεο γηα πνιιά είδε ηεο αλάπηπμεο
ινγηζκηθνύ. Πξνζθέξεη ηζρπξή ππνζηήξημε γηα ηελ ελζσκάησζε κε άιιεο ηερλνινγίεο,
πςειόηεξε παξαγσγηθόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο ηεο
αλάπηπμεο, θαη είλαη ηδηαηηέξσο θαηάιιειε γηα κεγάια ή ζύλζεηα έξγα κε κεηαβαιιόκελεο
απαηηήζεηο. Δίλαη ίζσο ε πην ξαγδαία αλαπηπζζόκελε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ αλνηρηνύ
θώδηθα .
Ο θύξηνο ζηόρνο ηεο είλαη ε αλαγλσζηκόηεηα ηνπ θώδηθά ηεο θαη ε επθνιία ρξήζεο ηεο.
Γηαθξίλεηαη ιόγσ ηνπ όηη έρεη πνιιέο βηβιηνζήθεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηδηαίηεξα αξθεηέο
ζπλεζηζκέλεο εξγαζίεο θαη γηα ηελ ηαρύηεηα εθκάζεζεο ηεο. Γηαζέηεη έλα θαζαξό ζρεδηαζκό
θαη παξέρεη κηα εθηεηακέλε ππνζηήξημε. Πιενλεθηήκαηα ηεο γιώζζαο απηήο απνηεινύλ επίζεο
ε επεθηαζηκόηεηα, ην γεγνλόο όηη είλαη αλεμάξηεηε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο αθνύ ν

θώδηθαο πνπ γξάθεηαη ηξέρεη ρσξίο αιιαγέο πάλσ ζε δηάθνξεο πιαηθόξκεο (Windows,
Linux/Unix, Mac), ν αληηθεηκελνζηξεθήο πξνγξακκαηηζκόο θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη είλαη
scripting language γηα web applications. Αληίζεηα, κεηνλέθηεκα ηεο Python απνηειεί ην γεγνλόο
όηη είλαη δύζθνιε ε κεηάθξαζε ζε άιιε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, όπσο επίζεο θαη ην όηη δελ
είλαη θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε κλήκε.
Βαζηθά Πιενλεθηήκαηα :


Οινθιήξσζε: Ζ Python θαζηζηά εύθνιε ηελ αλάπηπμε ππεξεζηώλ Web, παξέρεη ηζρπξέο
δπλαηόηεηεο ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο, πινπνηεί όια ηα θνηλά πξσηόθνιια ηνπ
Γηαδηθηύνπ θαη κνξθέο δεδνκέλσλ, επεμεξγάδεηαη XML θαη άιιεο γιώζζεο ζήκαλζεο,
κπνξεί λα ελζσκαησζεί σο κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ θαη αξρίδεη λα ηξέρεη από ην
ίδην byte θώδηθα ζε όια ηα ζύγρξνλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα.



Δθαξκνγέο κε απαηηήζεηο δηθηύνπ θαη πνιύπινθεο εθαξκνγέο: κπνξνύλ λα
θαηαζθεπαζηνύλ ζε Twisted, έλα πιαίζην αλάπηπμεο, θαηάιιειν γηα ηελ εθηέιεζε
κεγάινπ αξηζκνύ ηαπηόρξνλσλ δηθηύσλ, βάζε δεδνκέλσλ, θαζώο θαη ζπλδέζεηο
επηθνηλσλίαο κεηαμύ δηεξγαζηώλ ζην πιαίζην ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο. ζηνπο ρξήζηεο.



Αλάπηπμε Web: Ζ Python παξέρεη δηαζπλδέζεηο κε ηηο πεξηζζόηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ,
ηζρπξή επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο εγγξάθσλ, θαη ιεηηνπξγεί
πνιύ θαιά κε άιιεο ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηύνπ.



Αξηζκεηηθέο θαη επηζηεκνληθέο εθαξκνγέο: Κάλνπλ ρξήζε ηεο Python Imaging Library
θαη πνιιά άιια εξγαιεία πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηηο αξηζκεηηθέο θαη επηζηεκνληθέο
εθαξκνγέο. Πνιιέο από απηέο ππνζηεξίδνληαη από ηελ Enthought Python Distribution.



Application scripting: Ζ Python έρεη ζρεδηαζηεί από ην κεδέλ γηα λα κπνξεί λα
ελζσκαηώζεη θαη λα ρξεζηκεύεη σο κηα άξηζηε επηινγή σο γιώζζα δέζκεο ελεξγεηώλ,
θαζώο γηα ηελ πξνζαξκνγή ή ηελ επέθηαζε κεγαιύηεξσλ εθαξκνγώλ.



Γνθηκέο ινγηζκηθνύ: Τα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε Python ζρεηηθά κε ηηο δνθηκέο
ινγηζκηθνύ είλαη ε ηζρπξή ελνπνίεζε θαη νη δπλαηόηεηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, αθνύ
έξρεηαη κε ην δηθό ηεο πιαίζην δνθηκώλ γηα ηελ θάζε κνλάδα ηνπ ινγηζκηθνύ.



Desktop development: Ζ ρξήζε ησλ wxPython, PyQt, ή PyGTK είλαη ηδαληθή γηα
πςειήο πνηόηεηαο εθαξκνγέο GUI.



Πξσηόηππα: Σηελ Python είλαη γξήγνξε θαη εύθνιε ε θαηαζθεπή πξσηνηύπσλ, γεγνλόο
πνπ ζπρλά νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηειηθνύ ζπζηήκαηνο ζε Python. Ζ επέιηθηε θύζε
ηεο γιώζζαο, θαζώο θαη ε επθνιία ζηνλ θώδηθα γηα refactoring είλαη ηδαληθό γηα ηαρεία
αλάπηπμε απεπζείαο από ην αξρηθό πξσηόηππν.



Πιενλέθηεκα Αλνηθηνύ Κώδηθα: Δπεηδή έρεη αλαπηπρζεί σο open source κε ρηιηάδεο
ζπκκεηέρνληεο από όιν ηνλ θόζκν, ε Python είλαη πνιύ θαιά ζρεδηαζκέλε, γξήγνξε,
ηζρπξή, θνξεηή, θαη επεθηάζηκε. Με κηα ιηηή, εύθνιε ζηελ εθκάζεζε ζύληαμε θαη θαιά
αλεπηπγκέλε σο πξνο ηα πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιώζζαο, ε Python ζπρλά
ππεξβαίλεη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ζπγθξίζηκσλ εκπνξηθά δηαζέζηκσλ ιύζεσλ.
Ζ άδεηα αλνηθηνύ θώδηθα ηεο Python επηηξέπεη απεξηόξηζηε ρξήζε, ηξνπνπνίεζε θαη
αλαδηαλνκή ηνπ θώδηθα ζηε γιώζζα αιιά θαη νηηδήπνηε βαζίδεηαη ζε απηό, σο πξνο ην
εκπόξην ή νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν. Ζ πιήξεο πεγή είλαη δηαζέζηκε θαη δελ ππάξρνπλ
έμνδα άδεηαο. Ζ ππνζηήξημε είλαη δηαζέζηκε δσξεάλ, από έλα πινύζην ζύλνιν πνπ
βαζίδεηαη ζηνπο πόξνπο ηνπ Γηαδηθηύνπ, θαζώο θαη από ηηο δηάθνξεο νξγαλώζεηο ζηελ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ θαηαβάιινπλ ππνζηήξημε ζηνπο ρξήζηεο Python.

3.2.6 Java
Έλα από ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Java έλαληη ησλ πεξηζζόηεξσλ άιισλ γισζζώλ είλαη ε
αλεμαξηεζία ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη πιαηθόξκαο. Τα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη
γξακκέλα ζε Java ηξέρνπλε αθξηβώο ην ίδην ζε Windows, Linux, Unix θαη Macintosh (ζύληνκα
ζα ηξέρνπλ θαη ζε Playstation θαζώο θαη ζε άιιεο θνλζόιεο παηρληδηώλ) ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα
μαλαγίλεη κεηαγιώηηηζε (compiling) ή λα αιιάμεη ν πεγαίνο θώδηθαο γηα θάζε δηαθνξεηηθό
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Γηα λα επηηεπρζεί όκσο απηό ρξεηαδόηαλ θάπνηνο ηξόπνο έηζη ώζηε ηα
πξνγξάκκαηα γξακκέλα ζε Java λα κπνξνύλ λα είλαη «θαηαλνεηά» από θάζε ππνινγηζηή
αλεμάξηεηα ηνπ είδνπο επεμεξγαζηή (Intel x86, IBM, Sun SPARC, Motorola) αιιά θαη
ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο (Windows, Unix, Linux, BSD, MacOS). Ο ιόγνο είλαη όηη θάζε
θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο θαηαλνεί δηαθνξεηηθό θώδηθα κεραλήο. Οζπκβνιηθόο
θώδηθαο (assembly) πνπ κεηαθξάδεηαη θαη εθηειείηαη ζε Windows είλαη δηαθνξεηηθόο από απηόλ
πνπ κεηαθξάδεηαη θαη εθηειείηαη ζε έλαλ ππνινγηζηή Macintosh. Ζ ιύζε δόζεθε κε ηελ
αλάπηπμε ηεο Δηθνληθήο Mεραλήο (Virtual Machine ή VM ή ΔΜ ζηα ειιεληθά).
Ζ Java ραξαθηεξίδεηαη από ηα εμήο: απιή, αληηθεηκελνζηξαθήο, ζπκβαηή κε δηθηπαθά
πξσηόθνιια, νπδέηεξε ηεο ππνθείκελεο αξρηηεθηνληθήο, θνξεηή αζθαιήο, πςειήο απόδνζεο,
δπλακηθή, ζηαζεξή ,interpreted θαη multithreaded. Σηηο αθόινπζεο παξαγξάθνπο ζα αλαιύζνπκε
θαζεκία από απηέο ηηο έλλνηεο.


Απιή: Σηόρνο ηεο νκάδαο ηεο Sun πνπ αλέπηπμε ηελ Java, ήηαλ κηα γιώζζα εύθνιε ζηελ
ρξήζε, πνπ δελ απαηηεί πνιιή εμάζθεζε θαη εθπαίδεπζε. Οη πεξηζζόηεξνη

πξνγξακκαηηζηέο ζηηο κέξεο καο δνπιεύνπλ είηε κε ηελ C είηε κε ηελ C++. Έηζη,
κνινλόηη ε C++ δελ ήηαλ ε θαηάιιειε γηα ην αξρηθό ζρέδην, ε Java ζρεδηάζηεθε βάζεη
ηεο C++, κε ζθνπό λα γίλεί όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν θαηαλνεηή.
Ζ Java παξαιείπεη πνιιά από ηα ζπαλίσο ρξεζηκνπνηνύκελα θαη δπζθνινλόεηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο C++, πνπ δελ σθεινύλ θαη πνιύ ηελ επειημία ηεο γιώζζαο.
Πξνζηέζεθαλ δηεξγαζίεο, όπσο ε απηόκαηε ζπιινγή ησλ "ζθνππηδηώλ" (automatic
garbage collection), δηεπθνιύλνληαο ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζε Java. Μηα θνηλή πεγή
πνιππινθόηεηαο ηεο C++ θαη ηεο C είλαη ε δηαρείξηζε ηεο κλήκεο. Με ηελ θαηλνύξγηα
δηεξγαζία ηεο απηόκαηεο ζπιινγήο "ζθνππηδηώλ", πνπ ζπληζηάηαη από ηελ πεξηνδηθή
απνδέζκεπζε ηεο κλήκεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, κεγάιν κέξνο από ηελ δνπιεία ησλ
πξνγξακκαηηζηώλ απηνκαηνπνηείηαη θαη κεηώλνληαη ηα bugs.
Έλα πιενλέθηεκα ηεο Java πνπ νθείιεηαη ζηελ απιόηεηα ηεο είλαη όηη ην κέγεζνο ησλ
απαξαίηεησλ εξγαιείσλ. Ο Java interpreter θαη νη βαζηθέο βηβιηνζήθεο είλαη κηθξέο θαη ν
θώδηθάο ηεο Java είλαη ηόζν πεξηνξηζκέλνο ζε κέγεζνο πνπ κπνξεί άλεηα λα ηξέμεη ζε
νπνηαδήπνηε κηθξή κεραλή θαη λα θαηέβεη από ην δίθηπν.


Αληηθεηκελνζηξαθήο:
αληηθεηκελνζηξαθήο,

Λέγνληαο
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κία
ηερληθή

γιώζζα

πξνγξακκαηηζκνύ

ζρεδηαζκνύ

ελόο

είλαη

πξνγξάκκαηνο

ζπγθεληξώλεηαη ζε αληηθείκελα. Έλα αληηθείκελν είλαη ν ζπλδπαζκόο δεδνκέλσλ,
δηαδηθαζηώλ θαη ιεηηνπξγηώλ κε βαζηθή ηδηόηεηα ηελ απόθξπςε ηνπ ζπλδπαζκνύ απηνύ.
Τν θάζε αληηθείκελν, δειαδή, αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα "καύξν θνπηί". Τα αληηθείκελα
δελ είλαη αλεμάξηεηα κεηαμύ ηνπο, αιιά βξίζθνληαη ζε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο κε ηα
ππόινηπα. Υπάξρεη ε έλλνηα ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο κεηαμύ ησλ αληηθεηκέλσλ, δειαδή
έλα αληηθείκελν κπνξεί λα θιεξνλνκήζεη δεδνκέλα από άιια αληηθείκελα.
Οη γιώζζεο αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκνύ είλαη γιώζζεο πςεινύ επηπέδνπ,
αθαηξεηηθέο, απνηειεζκαηηθέο, γξήγνξεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δεκηνπξγία
κεγάισλ θαη ζεκαληηθώλ εθαξκνγώλ. Οη αληηθεηκελνζηξαθήο επθνιίεο ηεο Java είλαη
ίδηεο κε απηέο ηεο C++, κε επεθηάζεηο από ηελ Objectine C.


Σπκβαηή κε Γίθηπα: Ζ Java έρεη κηα κεγάιε βηβιηνζήθε από ξνπηίλεο γηα ηελ
επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία κε ηα πξσηόθνιια HTTP θαη FTP. Καη 'απηόλ ηνλ ηξόπν, νη
δηθηπαθέο ζπλδέζεηο δεκηνπξγνύληαη επθνιόηεξα από όηη κε ηελ C ή ηελ C++. Τα
πξνγξάκκαηα ζε Java κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε κέζσ δηθηύνπ ζε αληηθείκελα , κε ηελ
ίδηα άλεζε πνπ έλαο ρξήζηεο πξνζπειάδεη έλα ηνπηθό ζύζηεκα αξρείσλ.



Σηαζεξή: Ζ Java πξννξίδεηαη γηα ηελ ζύληαμε πξνγξακκάησλ πνπ ζα είλαη αμηόπηζηα
από όιεο ηηο πιεπξέο. Γίλεηαη έκθαζε ζηνλ από λσξίο έιεγρν γηα πηζαλά πξνβιήκαηα θαη

ζηνλ έιεγρν ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ζηελ εμάιεηςε θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινύλ
ιάζε.
Ζ κεγαιύηεξε δηαθνξά κεηαμύ Java θαη C/C++ είλαη ην γεγνλόο όηη ε Java έρεη έλα
κνληέιν δεηθηώλ πνπ εμαθαλίδεη ηελ πηζαλόηεηα ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηεο κλήκεο
θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ. Αληί γηα αξηζκεηηθνύο δείθηεο (pointer arithmetic),
ε Java έρεη πξαγκαηηθνύο πίλαθεο (true arrays). Οη πξνγξακκαηηζηέο ηεο Java δελ έρνπλ
λα θνβεζνύλ ηελ αθνύζηα (ή κε) ηξνπνπνίεζε ηεο κλήκεο, γηαηί δελ ππάξρνπλ
δείθηεο (pointers). Δμάιινπ, ηα πξνγξάκκαηα ζε Java δελ κπνξνύλ λα απνθνηήζνπλ κε
εγθεθξηκέλε πξόζβαζε ζηελ κλήκε.


Αζθαιήο: Ζ Java πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε αλνηθηά, δηθηπσκέλα πεξηβάιινληα. Γη' απηό
ην ιόγν, ηδηαίηεξε πξνζνρή έρεη δνζεί ζηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεη ε γιώζζα. Ζ Java
επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή πξνγξακκάησλ ειεύζεξσλ από ηνύο θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπο
είλαη αδύλαηε. Οη ηερληθέο πηζηνπνίεζεο ηαπηόηεηαο βαζίδνληαη ζηελ αζύκκεηξε
θξππηνγξαθία.
Υπάξρεη κεγάιε ζρέζε κεηαμύ ηνπ ηξόπνπ δηαρείξηζεο ηεο κλήκεο θαη ηεο παξερόκελεο
αζθάιεηαο. Αιιαγέο ζηελ ζεκαζηνινγία ησλ δεηθηώλ ηεο κλήκεο θάλνπλ αδύλαηε ηελ
κε έγθπξε πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηεο κλήκεο ή ηεο πξόζβαζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ
αληηθεηκέλσλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν θαηαπνιεκνύληαη νη πεξηζόηεξνη ηνί.



Υςειήο Απόδνζεο: Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ εληνιώλ κεραλήο είλαη απιή θαη
γξήγνξε. Ο θώδηθαο πνπ πξνθύπηεη είλαη απνηειεζκαηηθόο. Ο κεηαγισηηηζηήο από ηελ
κεξηά ηνπ εθαξκόδεη απηόκαηε θαηαλνκή ησλ θαηαρσξεηώλ (automatic register
allocation) όηαλ παξάγεη ηα bytecodes. Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ θώδηθα (εθηειέζηκε δπαδηθή
κνξθή) είλαη κηθξή ζε κέγεζνο θαη ηαρύηαηε ζηελ εθηέιεζε.



Γπλακηθή: Ζ Java είλαη πην δπλακηθή γιώζζα από ηελ C ή C++. Έρεη αλαπηπρζεί γηα λα
πξνζαξκνζηεί
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έλα

εμειηζζόκελν

πεξηβάιινλ.

Οη

βηβιηνζήθεο

εξγαιείσλ

αλαπηύζζνληαη ειεύζεξα κε ηελ πξόζζεζε λέσλ κεζόδσλ θαη κεηαβιεηώλ, ρσξίο λα
επεξεάδνληαη νη ήδε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο.
Ζ Java γθξεκίδεη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ κπαίλνπλ ζην ινγηζκηθό εμαηηίαο ησλ ιεηηνπξγηθώλ
ζπζηεκάησλ. Ζ Java πξνζθέξεη κηα πνιπδύλακε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ κε ηελ νπνία
κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ θαινκειεηεκέλα πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνύλ λα ηξέμνπλ ζε πνιινύο
δηαθνξεηηθνύο ππνινγηζηέο.[11]

3.2.7 Django
Τν django είλαη δσξεάλ θαη αλνηρηνύ θώδηθα framework γηα web application, γξακκέλν ζε
γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ python θαη αθνινπζεί ην αξρηηεθηνληθό πξόηππν model–view–
controller (MVC). [19]
Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηνπ django είλαη λα δηεπθνιύλεη ηε δεκηνπξγία ησλ ζύλζεησλ databases –
driven websites. To django ππνγξακκίδεη ηελ ηθαλόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ην
“pluggability” ησλ ζπζηαηηθώλ, ηελ γξήγνξε αλάπηπμε θαη ηελ αξρή ηεο κε επαλάιεςεο. Ζ
γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην django ρξεζηκνπνηείηαη παληνύ, αθόκε
θαη γηα ηηο ξπζκίζεηο, ηα αξρεία θαη ηα κνληέια δεδνκέλσλ.
Τν django δεκηνπξγήζεθε ην θζηλόπσξν ηνπ 2003 όηαλ νη πξνγξακκαηηζηέο ηζηνζειίδσλ ζηελ
εθεκεξίδα Lawrence Journal-World, Adrian Holovaty θαη Simon Willison, άξρηζαλ λα
ρξεζηκνπνηνύλ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Python γηα λα δεκηνπξγήζνπλ εθαξκνγέο [20].
Τν βαζηθό πιαίζην django ζεσξείηαη ην MVC. Απνηειείηαη από:


έλα object-relational mapper πνπ είλαη αλάκεζα ζηα κνληέια δεδνκέλσλ (πνπ νξίδνληαη
σο θιάζεηο python) θαη ζε κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ (“model”),



έλα ζύζηεκα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ κε έλα web templating system ("view")
θαη



κηα θαλνληθή έθθξαζε βαζηζκέλε ζην URL dispatcher (“controller”).

Δπίζεο ζηνλ ππξήλα ηνπ πιαηζίνπ πεξηιακβάλνληαη:


έλαο web server γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δνθηκή,



κηα form serialization θαη επηθύξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα κεηαθξαζηεί
αλάκεζα ζε html θόξκεο θαη ζε θαηάιιειεο ηηκέο γηα απνζήθεπζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ,



έλα πξόηππν ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο ην νπνίν
δαλείζηεθε από ηνλ αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξακκαηηζκό,



έλα serialization system πνπ κπνξεί λα παξάγεη θαη λα δηαβάζεη XML θαη / ή JSON
παξαζηάζεηο,



θαζώο θαη πνιιά άιια.
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4.1 Αλάγθεο ρξήζηε Αζζελή
Ο αλάγθεο ελόο αζζελή βαζίδνληαη ζην πσο ζα έρεη πξόζβαζε ζε απηό ην ζύζηεκα θαη πσο
κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηεί. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί απηό ην ζύζηεκα κε δηάθνξεο
ηερλνινγίεο θηάλεη λα ππάξρεη ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ελώλεηαη κε ηελ
βάζε δεδνκέλσλ ε όπνηα πεξηέρεη όια ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ αθνξνύλ. Αθόκε γηα λα έρεη
πξόζβαζε ζε απηό ην ζύζηεκα πξέπεη λα έρεη έλα κνλαδηθό username θαη password όπνπ όηαλ
ζπλδεζεί ζα ηνπ εκθαλίδνληαη ακέζσο ηα ζηνηρεία ηνπ.
Ο αζζελήο ν νπνίνο ζα είλαη ηηο πιείζηεο θνξέο ειηθησκέλνο ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεί ην
ζύζηεκα όπνπ δελ είλαη γλώζηεο ηεο ηερλνινγίαο , ή νπνηνζδήπνηε άιινο ρξήζηεο ν νπνίνο δελ
είλαη θαη ηόζν εμνηθεησκέλνο κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ ρξήζε απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη
λα ππάξρνπλ νδεγίεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ αζάθεηεο ή δπζθνιίεο,
Αθόκε πξέπεη λα είλαη θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε θαη απιό.
Τν ζύζηεκα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε αζζελή, έηζη ώζηε
ν ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί απηό ην ζύζηεκα λα κπνξεί :


λα έρεη πξόζβαζε ζηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα,



λα έρεη πξόζβαζε ζην ηαηξηθό ηνπ ηζηνξηθνύ,



λα κπνξεί λα δεη ηηο δηάθνξεο εμεηάζεηο πνπ έρεη θάλεη θαη ηα απνηειέζκαηα.

4.2 Αλάγθεο ρξήζηε Ιαηξνύ
Γηα ην ρξήζηε ηαηξό ππάξρνπλ πεξαηηέξσ αλάγθεο ζε ζρέζε κε ην ρξήζηε αζζελή γηα ην
ζύζηεκα. Αξρηθά ην ζύζηεκα πξέπεη λα παξέρεη ηαπηνπνίεζε όηαλ ν ηαηξόο εηζάγεη ην όλνκα
θαη ηνλ θσδηθό ρξήζηε ηνπ (username θαη password).
Τν ζύζηεκα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε ηαηξνύ, έηζη ώζηε
ν ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί απηό ην ζύζηεκα λα κπνξεί :


λα κπνξεί λα δεη ην ηζηνξηθό ηνπ αζζελή,



λα δεκηνπξγήζεη λέα έθζεζε παξαθνινύζεζεο ή λα αλαλεώζεη ηελ ππάξρνπζα,



λα κπνξεί λα ςάμεη γηα παξόκνηα πεξηζηαηηθά

Ο ρξήζηεο ηαηξόο θάλνληαο θαηαρώξεζε ηελ ηαπηόηεηα ηνπ αζζελή ζα πξέπεη λα εκθαλίζεη ηα
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ αζζελή θαζώο θαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ν
ειεθηξνληθόο ηαηξηθόο θάθεινο.
Ο ηαηξόο ζα έρεη πξόζβαζε ζε όιεο ηηο θόξκεο πνπ ζα ππάξρνπλ ζην ζύζηεκα αιιά ζα κπνξεί
λα επεμεξγαζηεί θαη λα αιιάμεη θάπνηα ζηνηρεία κόλν όζεο αθνξνύλ ην ηαηξηθό πεξηερόκελν. Γηα
παξάδεηγκα ζα κπνξεί λα δεη ηηο δηάθνξεο θόξκεο πνπ έρεη ζην ζύζηεκα ε Χπρνιόγνο ηνπ
θέληξνπ αιιά δελ ζα κπνξεί λα αιιάμεη νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα. Αθόκε ζα κπνξεί λα γξάςεη
κηα έθζεζε παξαθνινύζεζεο γηα ηνλ θάζε αζζελή ή αλ ζέιεη λα αλαλεώζεη ηελ έθζεζε ηελ
νπνία έγξαςε ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ είρε εμεηάζεη ηνλ αζζελή ηνπ. Θα κπνξεί λα δεη αλ
ππήξραλ παξόκνηα πεξηζηαηηθά θαη λα δεη πνηα ζεξαπεία είραλ θάλεη ζην ίδην ή παξόκνην
πεξηζηαηηθό.
Πέξαλ από ηα πην πάλσ, όπσο θαη γηα ην ρξήζηε αζζελή έηζη θαη γηα απηό ην ρξήζηε ζα πξέπεη
λα ππάξρεη ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν (ελζύξκαηε ή αζύξκαηε) αθνύ ην όιν ζύζηεκα είλαη web
base.
Δπηπιένλ, όπσο θαη γηα ηνπο αζζελείο, ππάξρνπλ γηαηξνί νη νπνίνη δελ είλαη γλώζηεο ή
εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο γη απηό πξέπεη λα παξέρεηαη θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία
ρξεζηώλ νδεγίεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο έηζη ώζηε λα δηεπθνιπλζνύλ νη γηαηξνί ζηελ εθκάζεζε
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ απνθπγή αζαθεηώλ ή δπζθνιηώλ.

Δπηπξόζζεηα, ην πεξηβάιινλ ρξήζεο γηα ην ρξήζηε ηαηξό πξέπεη λα είλαη θηιηθό πξνο ηνλ ίδην.
Αλαληίξξεηα, ην ζύζηεκα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε
ηαηξνύ θαη ν ρξόλνο απόθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θάπνην δήηεκα ηνπ γηαηξνύ λα είλαη κηθξόο.

4.3 Αλάγθεο ρξήζηε Πξνζσπηθνύ
Όπσο θαη ζην ρξήζηε ηαηξνύ έηζη θαη ζηνπο ρξήζηεο πξνζσπηθνύ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο
αλάγθεο απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο από όηη ν ρξήζηεο αζζελήο. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα γίλεηαη
ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε όηαλ εηζάγεη ην όλνκα θαη ηνλ θσδηθό ρξήζηε ηνπ (username θαη
password) έηζη ώζηε λα ελεκεξώλεηαη ην ζύζηεκα.
Οη ρξήζηεο ηνπ Πξνζσπηθνύ ηνπ θέληξνπ ζα κπνξνύλ:


λα βιέπνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε αζζελνύο αιιά λα κελ κπνξνύλ λα θάλνπλ
νπνηαδήπνηε αιιαγή ζε απηά



λα βιέπνπλ κόλν ηηο εθζέζεηο παξαθνινύζεζεο πνπ έρνπλ νη ππόινηπνη ζπλάδειθνη ηνπο
ζην ζύζηεκα αιιά λα κελ κπνξνύλ λα ηηο επεμεξγαζηνύλ



λα βιέπνπλ ηηο δηθέο ηνπο θόξκεο πνπ έρνπλ ζην ζύζηεκα θαη λα κπνξνύλ λα ηηο
επεμεξγαζηνύλ αλ ζέινπλ λα αιιάμνπλ θάπνηα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην
ζύζηεκα.

Αθνύ έρεη επηιέμεη ηνλ αζζελή ζηνλ νπνίν ζέιεη λα εμεηάζεη, ζα ηνπ εκθαληζηνύλ ηα ζηνηρεία
πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζην ζύζηεκα γηα ηνλ ίδην θαη ηηο θόξκεο πνπ ζα ζπκπιεξώζεη γη‟ απηόλ
ηνλ αζζελή. Σην ηέινο ζα πξέπεη λα γξάςεη ηελ έθζεζε παξαθνινύζεζεο όπνπ κόλν απηή ζα
κπνξεί λα βιέπεη ην ππόινηπν πξνζσπηθό . Όπσο θαη ν ίδηνο κόλν ηηο εθζέζεηο παξαθνινύζεζεο
ηνπ ππόινηπνπ πξνζσπηθνύ κπνξεί λα δεη , δελ κπνξεί λα βιέπεη ηηο θόξεο ηηο νπνίεο έρεη ε θάζε
εηδηθόηεηα όπνπ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα εμεηάζνπλ ηνλ αζζελή.
Πέξαλ από ηα πην πάλσ, όπσο θαη γηα ηηο δύν πην πάλσ θαηεγνξίεο ρξεζηώλ (ρξήζηεο αζζελήο
θαη ρξήζηεο ηαηξόο) έηζη θαη γηα απηόλ ην ρξήζηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν
(ελζύξκαηε ή αζύξκαηε) αθνύ ην όιν ζύζηεκα είλαη web base.

Δπηπιένλ, επεηδή ππάξρεη πξνζσπηθό όπνπ δελ είλαη γλώζηεο ή εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο
ηερλνινγίεο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ρξεζηώλ νδεγίεο ρξήζεο ηεο
εθαξκνγήο έηζη ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ην πξνζσπηθό ζηελ εθκάζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ
απνθπγή αζαθεηώλ ή δπζθνιηώλ.
Δπηπξόζζεηα, ην πεξηβάιινλ ρξήζεο γηα ην ρξήζηε Πξνζσπηθό πξέπεη λα είλαη θηιηθό πξνο ηνλ
ίδην. Αλαληίξξεηα, ην ζύζηεκα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε
ηνπ θαη ν ρξόλνο απόθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θάπνην δήηεκα ηνπ πξνζσπηθνύ λα είλαη
κηθξόο.
4.4 Απαηηήζεηο Βάζεο Γεδνκέλσλ
Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιειεπηδξνύλ κε ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ γηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύζηεκα απηό όπνπ είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή. Ζ βάζε είλαη
απαξαίηεηε γη‟ απηό ην ζύζηεκα αθνύ όια ηα δεδνκέλα ηα αλαθηνύκε από ηελ βάζε θαη αλ ν
ρξήζηεο ζέιεη λα θάλεη θάπνηεο αιιαγέο γηα απηά ηα δεδνκέλα απηόκαηα ελεκεξώλεηαη ε βάζε
θαη αιιάδνπλε ηα δεδνκέλα πνπ ζέιεη λα ελεκεξσζνύλ ν ρξήζηεο, αλ θαη κόλν αλ έρεη
πξόζβαζε ζε απηά ηα δεδνκέλα ν ρξήζηεο. Γηα παξάδεηγκα θάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο
εηζέξρεηαη ζην ζύζηεκα απηόκαηα ην ζύζηεκα ελεκεξώλεηαη θαη ηελ επόκελε θνξά πνπ ζα
εηζέξζεη μαλά ζα ηνπ εκθαλίζεη πνηα ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ έρεη ελσζεί ζην ζύζηεκα.
Κάζε ρξήζηεο έρεη ηνλ δηθό ηνπ κνλαδηθό θσδηθό, έηζη ώζηε λα δηαθνξνπνηνύληαη νη
δπλαηόηεηεο πξόζβαζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, θαη θάζε αζζελήο επίζεο θαηέρεη έλα θσδηθό έηζη
ώζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ κόλν κε ηνλ θσδηθό απηό.
Ο θάζε ρξήζηεο έρεη δηαθνξεηηθή πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηεο ΒΓ. Ζ πξόζβαζε γηα αζζελή
πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ηαηξηθνύ ηνπ ηζηνξηθνύ θαη λα παξαθνινπζήζεη ηα
ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ απνζεθεπκέλα ζηε βάζε θαη αθνξνύλ κόλν ηνλ ίδην. Δλώ ε πξόζβαζε
γηα ηνλ ηαηξό θαη ην ηαηξηθό πξνζσπηθνύ ηνπ θέληξνπ γήξαλζεο ππάξρεη θαη ε αλαδήηεζε όισλ
ησλ αζζελώλ θαζώο θαη ε αλαβάζκηζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ δηθή ηνπο εηδηθόηεηα κόλν.
Οη ηύπνη δεδνκέλσλ πνπ ζα επεμεξγάδεηαη ε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο καο είλαη ραξαθηήξεο,
εκεξνκελίεο θαη αξηζκνύο.

4.5 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πζηήκαηνο

Τν ζύζηεκα πξέπεη αλεμάξηεηα από ην ρξήζηε ηνπ λα ηθαλνπνηεί θάπνηεο πξνδηαγξαθέο.
Σπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα πξνζθέξεη:


αμηνπηζηία, ζπλέπεηα θαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηώλ αθνύ απνηειεί κηα
εθαξκνγή ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηνπο ηαηξηθνύο θαθέινπο θαη άξα πξνζσπηθά ζηνηρεία.
Ψο εθ ηνύηνπ πξέπεη λα ππάξρεη ε βεβαηόηεηα όηη ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ δηαθνκηζηή,
ηα δεδνκέλα δελ πξόθεηηαη λα ραζνύλ ή λα ηξνπνπνηεζνύλ θαθόβνπια. Ζ αμηνπηζηία όηη
ηα δεδνκέλα δελ ηξνπνπνηνύληαη θαθόβνπια εμαζθαιίδεηαη από ηνπο θσδηθνύο
πξόζβαζεο πνπ πξέπεη ν θάζε ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή λα έρεη. Γηα ηελ
πεξίπησζε βιάβεο πξέπεη κεηά από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα λα γίλεηαη backup ηεο
βάζεο ώζηε λα είλαη εμαζθαιηζκέλε ε αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο. Αθόκα
ηα δεδνκέλα πνπ ζα εηζάγνληαη ζην ζύζηεκα πξέπεη λα ειέγρνληαη πξηλ θαηαρσξεζνύλ
γηα απνζήθεπζε ζηελ ΒΓ γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζόηεηα θαη ε εγθπξόηεηα ηνπο.



κηθξό ρξόλν απόθξηζεο ζην δήηεκα ηνπ ρξήζηε ηνπ



αζθάιεηα θαη εκπηζηεπηηθόηεηα πιεξνθνξηώλ αθνύ θαη πάιη ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο ησλ
δεδνκέλσλ ηα νπνία απνζεθεύνληαη ζηελ εθαξκνγή πξέπεη λα παξέρεηαη αζθάιεηα θαη
εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Απηό επηηπγράλεηαη θαη πάιη κε ηε ρξήζε username
θαη password ηα νπνία είλαη κνλαδηθά γηα ηνλ θάζε ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο.



δηαζεζηκόηεηα αθνύ ε εθαξκνγή πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζηνπο ρξήζηεο ηεο όπνηε
απηνί ζειήζνπλ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ. Έηζη εμππαθνύεηαη όηη ν server πνπ ππνζηεξίδεη
ηελ εθαξκνγή πξέπεη λα είλαη πάληνηε πξνζβάζηκνο.



αθεξαηόηεηα πιεξνθνξηώλ



απνδνηηθόηεηα ζπζηήκαηνο



αζθάιεηα σο πξνο ην πώο γίλεηαη ε πξόζβαζε ησλ ρξεζηώλ ζην ζύζηεκα, δειαδή λα
παξέρεη αλαγλώξηζε θαη ηαπηνπνίεζε θάζε θνξά πνπ θάπνηνο επηρεηξεί λα εηζέιζεη ζην
ζύζηεκα θαη λα επηηξέπεη κόλν ζηνπο πξαγκαηηθνύο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα
εηζέιζνπλ ζ‟ απηό, έηζη ώζηε λα απνθεπρζνύλ θαθόβνπιεο ελέξγεηεο όπσο γηα
παξάδεηγκα ε δηαξξνή απόξξεησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ αζζελείο ηνπ ζπζηήκαηνο



γξήγνξε δηαθίλεζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζην ζύζηεκα



επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο



επηθνηλσλία κεηαμύ πόιεσλ, ρσξώλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο



επαξθήο ζρνιηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο έηζη ώζηε λα είλαη εύθνιε ε ζπληήξεζε θαη πηζαλή
επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην



λα παξέρεη ηε βεβαηόηεηα ηεο απνζηνιήο ησλ δεδνκέλσλ



λα εκθαλίδεη ηα θαηάιιεια κελύκαηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο έηζη ώζηε ν
ρξήζηεο λα ελεκεξώλεηαη θαη λα θαηαιαβαίλεη ηη αθξηβώο έθαλε θαη ην απνηέιεζκα ηεο
πξάμεο ηνπ.[21]
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5.1 Δηζαγσγή
Σε απηό ην θεθάιαην γίλεηαη κηα πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ πνπ έγηλαλ γηα ηνλ
ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά
ηε θάζε ηεο Αλάιπζεο Απαηηήζεσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία. Θα
αθνινπζήζεη κηα πεξηγξαθή ηεο πιαηθόξκα FI-STAR ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην ζύζηεκα θαη ησλ
Specific Enablers (SE) ηεο πιαηθόξκαο απηήο. Αθνινύζσο ζα αθνινπζήζεη κηα πεξηγξαθή ηεο
αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη γηα ηελ βάζε δεδνκέλσλ όπνπ ζηεξίδεηαη ην
ζύζηεκα. Τέινο ζα γίλεη κηα πεξηγξαθή ηεο ζρεδίαζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο όπνπ
γηα θάζε ιεηηνπξγία από ηνπο ρξήζηεο, ζα ππάξμεη κηα ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο ζηελ
εθαξκνγή. Όπσο είλαη γλσζηό, ν θαζνξηζκόο ησλ πξνδηαγξαθώλ ζα βνεζήζεη ζηνλ έιεγρν ηεο
εθάζηνηε ιεηηνπξγίαο γηα απνθπγή ιαζώλ θαη ακθηβνιηώλ ζηελ εγθαηάζηαζε, παξάδνζε θαη
ρξήζε ηεο εθαξκνγήο από ηνπο πξνβιεπόκελνπο ρξήζηεο ηεο.
5.2 Πιαηθόξκα FI-STAR
Ζ πιαηθόξκα FI-STAR είλαη ην Future Internet Social and Technological Alignment Research .
Ζ πινπνίεζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ζηεξίδεηαη ζηελ πιαηθόξκα FI-STAR. Ζ
ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζηόρν ηελ ζπλεηζθνξά θαη ηελ ελίζρπζε ζηνλ
ηνκέα ηεο Ζιεθηξνληθήο Υγείαο. Οη πξώηεο δνθηκέο ζηνλ ηνκέα ηεο Υγείαο κε ηε ρξήζε ηεο

ηερλνινγίαο ηνπ Μειινληηθνύ

Γηαδηθηύνπ (FI) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ

απνηειεζκάησλ ηεο FI - PPP Φάζε 1 πιαηθόξκαο έρνπλ ήδε αξρίζεη λα πινπνηνύληαη.
Σηόρνο ηεο γεληθόηεξεο ηδέαο ηνπ FI-STAR, κεηά θαη ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ
νινθιήξσζε όισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ, είλαη ε δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο πνπ ζα είλαη
απηάξθεο θαη ζα ζπλερίζεη ηελ αλάπηπμή ηεο σο έλα βηώζηκν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν από
πνιινύο εηαίξνπο. Πξνθεηκέλνπ αθξηβώο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο
Υγείαο ζε παγθόζκην επίπεδν, ην FI - STAR ρξεζηκνπνηεί κηα εμ' νινθιήξνπ δηαθνξεηηθή,
«αληίζηξνθε» πξνζέγγηζε cloud-based, ζε ζρέζε κε απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε.
Πην αλαιπηηθά, ην ινγηζκηθό FI - STAR, πηνζεηεί ηε γεληθόηεξε θηινζνθία ηεο πξνζαξκνγήο
ηνπ ινγηζκηθνύ κε ηα δεδνκέλα, αληί ησλ δεδνκέλσλ κε ην ινγηζκηθό. Καη' απηό ηνλ ηξόπν ζα
δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξό πιαίζην κε ζεκειηώδε βάζε ηε θηινζνθία "ινγηζκηθό γηα ηα
δεδνκέλα".
Μηα βηώζηκε αιπζίδα αμίαο, ζηεξηδόκελε ζηνλ θύθιν δσήο ησλ Generic Enablers (GEs),
επηηξέπεη ζηελ πιαηθόξκα ηνπ FI - STAR λα ζπληεξεζεί θαη λα θαζηεξσζεί θαη κεηά ηελ
απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. Τν FI - STAR πξαθηηθά νηθνδνκεί κηα θάζεηε θνηλόηεηα, πξνθεηκέλνπ
λα δεκηνπξγήζεη έλα βηώζηκν νηθνζύζηεκα γηα όιεο ηηο νκάδεο ρξεζηώλ ζηελ παγθόζκηα
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαζώο θαη γεηηνληθέο αγνξέο κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο FI - PPP.
Σπλεπώο, ζε πξώην ζηάδην, κε ηελ νινθιήξσζε θαη εγθαζίδξπζε ησλ 7 πξώησλ δνθηκώλ ζε όιε
ηελ Δπξώπε, εμππεξεηώληαο πεξηζζόηεξνπο από 4 εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο, ζα γίλεη ε
επηθύξσζε ηεο βαζηθήο έλλνηαο ηεο πιαηθόξκαο FI -PPP,

ρξεζηκνπνηώληαο GEs γηα ηελ

νηθνδόκεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο θαη ζα εηζαγάγεη ultra-light δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο γηα ηε
ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ρξήζηε.
Τέινο, ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ην FI - STAR ζα ζπλεξγαζηεί κε άιια έξγα FI -PPP, κέζσ ησλ
κεραληζκώλ πνπ ζα ελζσκαηώλεη, θαη ηελ ελεξγό αιιειεπίδξαζε κε όια ηα απαξαίηεηα όξγαλα.
Ζ πιαηθόξκα FI - STAR είλαη κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Μειινληηθνύ
Γηαδηθηύνπ πνπ ζπλδπάδεη ηελ πξνζθνξά ζην θνηλσληθό ζύλνιν, κε ηππνπνηεκέλν θαη
πηζηνπνηεκέλν ινγηζκηθό, πνπ πεξηιακβάλεη έλα αζθαιέο θαη εύξσζην πεξηβάιινλ,
αμηνπνηώληαο όια ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Cloud Computing θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο
επαίζζεησλ θαη πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ηαμηδεύνπλ ζε δεκόζηα cloud.[22]

5.3 Specific Enablers (SE)
Οη εηδηθνί enablers είλαη ζπζηαηηθά ινγηζκηθνύ ηεο πιαηθόξκαο FI-STAR ηα νπνία πινπνηνύληαη
από νκάδεο ρσξώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα απηό . Οη specific enablers ηεο πιαηθόξκαο

fi-star παξέρνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο όπσο ε δηαρείξηζε ειεθηξνληθώλ ηαηξηθώλ εγγξαθώλ (EHR
specific enabler), ε ελζσκάησζε θαη απνζήθεπζε ειεθηξνληθώλ ηαηξηθώλ αξρείσλ (storage se),
ε επηθνηλσλία κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ πόιεσλ, ρσξώλ κέζσ ηνπ NCP (National Contact Point) ηνπ
epSOS specific enabler γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηώλ ησλ αζζελώλ, παξέρεη αζθάιεηα ησλ
πιεξνθνξηώλ πνπ δηαθηλνύληαη θαη πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ ρξεζηώλ (security θαη
management/administration enablers) θαζώο επίζεο γίλεηαη θαη δηαρείξηζε ησλ events πνπ
ηπγράλνπλ (timinig service θαη event manager enablers). Παξέρνληαο ηηο πην πάλσ δπλαηόηεηεο
θαη αμηνπνηώληαο πιήξσο όια ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ cloud computing θαζώο θαη ηεο fi-ware
πιαηθόξκαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηώλ, ε
πιαηθόξκα fi-star απνηειεί κηα κνλαδηθή επθαηξία εθαξκνγήο ηνπ future internet[22].
Οη εηδηθνί enablers ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο γεληθνύο enablers πνπ είλαη ήδε δεκηνπξγεκέλνη ζηελ
πιαηθόξκα ζαλ θνηλή βάζε. Παξαδείγκαηα εηδηθώλ enablers πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε είλαη ην
PACS SE, ην EPSOS SE, ην EHR SE. Καη νη ηξεηο απηνί εηδηθνί enablers πξόθεηηαη λα
αλαπηπρζνύλ από ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ζην πξόγξακκα ηνπ FI-STAR, θαζώο ηκήκαηα ηνπ θάζε ινγηζκηθνύ ζα αλαπηπρζνύλ θαηά ηε
δηάξθεηα εθπόλεζεο δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ από θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο.

5.4 Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηνπ client-server. Τν κνληέιν clientserver είλαη κηα κέζνδν αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ όπνπ απηό ην κνληέιν ρξεζηκνπνηείηαη έηζη ώζηε
ν πειάηεο δεηά θάπνηεο πιεξνθνξίεο θαη έλα άιιν ηκήκα ινγηζκηθνύ, ν server ηνπ ην
επηζηξέθεη. Ο server κπνξεί λα εμππεξεηεί πνιινύο πειάηεο ηαπηόρξνλα. Ζ δηαδηθαζία ηνπ
client μεθηλά πάληα κηα ζύλδεζε κε ην server, ελώ ε δηαδηθαζία εμππεξεηεηήο πεξηκέλεη πάληα
γηα ηα αηηήκαηα από θάζε client.
Ο δηαθνκηζηήο θαη ν πειάηεο κπνξνύλ λα εθηεινύληαη ζε δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο κε
ηε ζεηξά ηνπο κπνξνύλ λα εθηεινύληαη ζε δηαθνξεηηθνύο ππνινγηζηέο, νπόηε απαηηείηαη
έλα δίθηπν ππνινγηζηώλ γηα ηε δηεξγαζηαθή επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ην
κνληέιν

πειάηε-δηαθνκηζηή

απνηειεί

κία

από

ηηο

κεζόδνπο

αλάπηπμεο

θαη

ιεηηνπξγίαο θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ, όπνπ ζεσξνύκε ηόζν ηνλ πειάηε όζν θαη ηνλ
δηαθνκηζηή δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο ίδηαο θαηαλεκεκέλεο εθαξκνγήο [23].
Οη 3 clients ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν ηαηξόο, ην ηαηξηθό πξνζσπηθό θαη ν αζζελήο:


ν ηαηξόο κπνξεί λα δεη όια ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζην ζύζηεκα γηα νπνηνδήπνηε
αζζελή θαη όιεο ηηο θόξκεο πνπ ππάξρνπλ ζην ζύζηεκα γηα ηελ θάζε εηδηθόηεηα
μερσξηζηά. Μπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία κόλν όζα έρεη ζπκπιεξώζεη ν ίδηνο.



ην ηαηξηθό πξνζσπηθό όπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δηάθνξεο εηδηθόηεηεο (
ςπρνζεξαπεία, ινγνζεξαπεία , θπζηνζεξαπεία, κνπζηθνζεξαπεία) , ε θνηλσληθή
ιεηηνπξγόο , νη λνζνθόκεο θαη ε δηεπζύληξηα ηνπ θέληξνπ. Οη δηάθνξεο εηδηθόηεηεο
θαζώο θαη νη λνζνθόκεο ζα κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ κόλν ηηο θόξκεο πνπ έρνπλ γηα
ηελ εηδηθόηεηα ηνπο , κπνξνύλ λα δνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελή θαη κόλν ηηο εθζέζεηο
παξαθνινύζεζεο πνπ έρεη ε θάζε εηδηθόηεηα. Ζ θνηλσληθή ιεηηνπξγόο κπνξεί λα
πξνζζέζεη αζζελή ζην ζύζηεκα θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ. Αθόκε έρεη
θάπνηεο θόξκεο ζην ζύζηεκα πνπ κόλν ε ίδηα κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη. Ζ δηεπζύληξηα
ηνπ θέληξνπ ζα κπνξεί λα βιέπεη όια όζα ππάξρνπλ ζην ζύζηεκα.



ν αζζελήο κπνξεί ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεκέλα ζην ζύζηεκα.

5.5 Βάζε Γεδνκέλσλ πζηήκαηνο
Τν θνκκάηη ηνπ ςπρνζεξαπεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Φαθέινπ Υγείαο ηνπ θέληξνπ
γήξαλζεο Alzheimer κε ην νπνίν αζρνιείηαη ε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία, απνηειεί κέξνο
ηεο γεληθόηεξεο Βάζεο Γεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηνλ EHR SE, ζηα πιαίζηα FI-STAR
πξνζέγγηζεο. Ζ γεληθόηεξε βάζε απνηειείηαη από ηνπο πίλαθεο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 5.5.1.
Ζ Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ςπρνζεξαπεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Φαθέινπ Υγείαο
ηνπ θέληξνπ γήξαλζεο Alzheimer απνηειείηαη από ζπγθεθξηκέλνπο πίλαθεο πνπ αθνξνύλ ην
θέληξν γήξαλζεο ηνπ Alzheimer θαζώο θαη κε ηνλ Ζιεθηξνληθό Φάθειν Υγείαο θαη ζπλδένληαη
άκεζα κε κεξηθνύο πίλαθεο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 5.5.1. Σπγθεθξηκέλα, ε βάζε πνπ απνηειεί
ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ γηα ην ςπρνζεξαπεπηηθό ζύζηεκα ηνπ θέληξνπ γήξαλζεο ηνπ Alzheimer
θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.5.2.

ρήκα 5.5.1 Βάζε Γεδνκέλσλ EHR SE

ρήκα 5.5.2 Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ςπρνζεξαπεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Φαθέινπ Τγείαο ηνπ θέληξνπ
γήξαλζεο Alzheimer

Ζ πην πάλσ βάζε δεδνκέλσλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ςπρνζεξαπεπηηθνύ ζπζηήκαηνο
ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Φαθέινπ Υγείαο ηνπ θέληξνπ γήξαλζεο Alzheimer. Σπγθεθξηκέλα , ζηελ
εηθόλα 5.5.2 παξνπζηάδνληαη νη ζρέζεηο ησλ πηλάθσλ πνπ απνηεινύλ ην ςπρνζεξαπεπηηθό
ζύζηεκα καδί κε ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ηνπ ζρήκαηνο 5.5.1 αθνύ ε πην πάλσ βάζε
δεδνκέλσλ παίξλεη δεδνκέλα από ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ EHR SE. Σην παξόλ ζρήκα νη πίλαθεο
πεξηέρνπλ ηα πξσηεύνληα θιεηδηά θαη ηα foreign keys πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο
πίλαθεο ηεο πξναλαθεξζείζαο βάζεο δεδνκέλσλ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη ε ζπιινγή
δεδνκέλσλ από ηνπο πίλαθεο απηνύο αιιά θαη από όινπο ηνπο άιινπο πίλαθεο κε ηνπο νπνίνπο
ζρεηίδνληαη νη πίλαθεο απηνί ζηε βάζε ηνπ EHR SE.
Οη πην πάλσ πίλαθεο ελώλνληαη όινη κε ηνλ πίλαθα patient data όπνπ πξώηα ζα εηζέξρνληαη ζην
ζύζηεκα κε ην patient_id θαη κεηά ζα κπνξνύλ λα κεηαβνύλ ζηνπο αθόινπζνπο πίλαθεο.
5.6 ρεδίαζε πζηήκαηνο
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6.4 Αμηνιόγεζε Σπζηήκαηνο
6.5 Σπκπεξάζκαηα αμηνιόγεζεο

6.1 Δηζαγσγή

6.2 Έιεγρνη πζηήκαηνο

6.3 Φόξκεο Σειηθνύ πζηήκαηνο
•

Φόξκεο Λνγνζεξαπεύηξηαο
o Έληππν Πξώηεο Λνγνζεξαπεπηηθήο Αμηνιόγεζεο

o Αμηνιόγεζε Πξώηκεο Λνγνζεξαπεπηηθήο Αμηνιόγεζεο – Γπζθαγία

•

Φόξκα Ννζνθόκσλ

•

Φόξκα Μνπζηθνζεξαπεύηξηαο

•

Φόξκα Φπζηνζεξαπεπηή

•

Φόξκεο Φπρνζεξαπεύηξηαο
o Movement Psychotherapy

o Έθζεζε Κιηληθήο Φπρνζεξαπεύηξηαο

•

Φόξκεο Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνύ
o Ιαηξηθό Έληππν

o Κέληξν Ηιηθησκέλσλ αηόκσλ πνπ πάζρνπλ από ηε λόζν Alzheimer

o Ιαηξηθό – Κνηλσληθό Ιζηνξηθό

o Έθζεζε Παξαθνινύζεζεο Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνύ

•

Φόξκα Αλαθνξάο Φπρνζεξαπεύηξηαο

•

Φόξκα Αλαθνξάο Φπζηνζεξαπεπηή

•

Φόξκα Αλαθνξάο Λνγνζεξαπεύηξηαο

•

Φόξκα Αλαθνξάο Μνπζηθνζεξαπεύηξηαο

•

Φόξκα Αλαθνξάο Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνύ

•

Φόξκα Αλαθνξάο Ιαηξηθνύ Πξνζσπηθνύ

6.4 Αμηνιόγεζε πζηήκαηνο
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