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Γε κπνξψ λα κελ αλαθεξζψ ζηα άηνκα ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ θαη θηιηθνχ
πεξηβάιινληνο κνπ, ηα νπνία απφ ηελ αξρή ζε θάζε κνπ βήκα είλαη εθεί ζπλνδνηπφξνη,
ζπκπαξαζηάηεο θαη ππνζηεξηρηέο κνπ. Θέισ ινηπφλ, λα ηνπο αθηεξψζσ ηελ παξνχζα
εξγαζία θαη λα ηνπο επραξηζηήζσ εθ βάζνπο θαξδίαο γηα ηελ ππνκνλή θαη αλνρή
πνπ ππέδεημαλ ζε εκέλα θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ αιιά θαη πνπ κνπ
πξφζθεξαλ ηελ απαξαίηεηε ςπρηθή θαη εζηθή ζπκπαξάζηαζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Δπραξηζηίεο νθείισ ζε φζνπο είλαη ελ δσή , αιιά θαη ζε
έλα άηνκν πνπ ζηελ δηθή κνπ δσή θαηείρε κηα μερσξηζηή ζέζε, ζηνλ πνιπαγαπεκέλν
κνπ ζείν, πνπ έθπγε απξφζκελα απφ θνληά καο. Γηα απηφ ην ιφγσ ζεσξψ ρξένο κνπ λα
αθηεξψζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία ζην ζείν κνπ πνπ πιένλ δελ είλαη αλάκεζα καο.
Τέινο, επραξηζηψ ηνλ Κχξην, πνπ κε θαζνδεγεί θαη κε βνεζά λα αληαπεμέξρνκαη ζε
θάζε γεγνλφο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ δσή θαη Τνλ επραξηζηψ γηα φζα κνπ ζηέιλεη θαη
κε θάλεη πην δπλαηή, παξέρνληαο κνπ ηηο θαιχηεξεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο.
Φξσζηάσ ζε φινπο έλα κεγάιν επραξηζηψ!
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Πεξίιεςε
Ο Ηαηξηθφο Φάθεινο Πνιίηε απνηειεί ή πξέπεη λα απνηειέζεη ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Υγείαο. Δίλαη έλαο ςεθηαθά απνζεθεπκέλνο θάθεινο
θξνληίδαο πγείαο ηνπ αηφκνπ πνπ ζα έρεη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Απνηειεί
ην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ πνιίηε, αθνχ πεξηιακβάλεη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ
αζζελνχο, θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ, θαηαγξάθεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε λνζειεία ηνπ,
φπσο θιηληθά ζπκπηψκαηα, εμεηάζεηο θαη απνηειέζκαηα, δηαγλψζεηο, αιιεξγίεο,
ζεξαπεπηηθέο ελέξγεηεο θαη ηαηξηθέο εηθφλεο.
Όια απηά, ηα ζηνηρεία απνζθνπνχλ ζηε πνηφηεηα, ζηελ εχθνιε πξφζβαζε θαη ζηελ
απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ζηε πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ζηελ πξφζβαζε θαη ζην δηακνηξαζκφ
πιεξνθνξηψλ, ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηάγλσζεο θαη λνζειείαο, ζηελ απνηειεζκαηηθή
κείσζε ηνπ θαηλφκελνπ ησλ «ρακέλσλ εμεηάζεσλ» αιιά θαη ζπκβάιινπλ ζηελ
απαιιαγή ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηνπο θαθέινπο αξρείνπ θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, δηαπηζηψλνπκε ην γεγνλφο φηη κε ηνλ Ζιεθηξνληθφ Ηαηξηθφ Φάθειν
γίλεηαη ην κεγαιχηεξν άικα απφ ηελ ηαηξνθεληξηθή επνρή ζηελ αλζξσπνθεληξηθή
επνρή. Πιένλ δειαδή, ην επίθεληξν παχεη λα είλαη ν ηαηξφο θαη γίλεηε ν πνιίηεο, ν
αζζελήο ζηνλ νπνίν παξέρνληαη ππεξεζίεο πγείαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο αλάγθεο, ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπ, αιιά πάλσ απφ φια ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ.
Ζ Fi- star πιαηθφξκα, έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζηφρν ηελ ζπλεηζθνξά θαη ηελ ελίζρπζε
ζηνλ ηνκέα ηεο Ζιεθηξνληθήο Υγείαο κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ κειινληηθνχ
Ίληεξλεη. Οη εηδηθνί «enablers», είλαη ζπζηαηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο πιαηθφξκαο FISTAR, ηα νπνία πινπνηνχληαη απφ νκάδεο ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα
απηφ.
Ωο εθ ηνχηνπ αλαγθαία ζεσξείηαη θαη ε κειέηε ηνπ πξνγξάκκαηνο epSOS, ηεο
πιαηθφξκαο FI-STAR. Τν Παλεπηζηήκην Κχπξν ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
αλάιαβε ηελ πινπνίεζε ηξηψλ enablers, πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα
εθπφλεζεο δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ απφ θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ
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Παλεπηζηεκίνπ. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κέξνο ηνπ ππνζπζηήκαηνο
ηνπ EHR SE.
Ζ Γηπισκαηηθή κνπ Δξγαζία θαηαπηάλεηαη κε ηελ πινπνίεζε κηαο δηαδηθηπαθήο
εθαξκνγήο πνπ αθνξά ηηο πην επαίζζεηεο ππάξμεηο κηαο Κνηλσλίαο, ηα παηδηά, θαη ζα
επηηξέπεη ζε παηδηάηξνπο λα επεμεξγάδνληαη, λα απνζεθεχνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη
δεδνκέλα παηδηψλ, κε βάζε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο FI-STAR, θαη ηα πξφηππα
ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Πνιίηε.
Ζ παηδηαηξηθή είλαη ν θιάδνο ηεο ηαηξηθήο κε αληηθείκελν ηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε
θαη ηε ζεξαπεία ησλ λφζσλ ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ. Καζήθνλ ηνπ παηδίαηξνπ είλαη λα
αζρνιείηαη κε ηε ζεξαπεία αζζελεηψλ παηδηψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο κέρξη ηελ
εθεβεία.
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1.1 Γεληθή Δηζαγσγή
Ζ επηινγή ηνπ πεδίνπ ηεο πγείαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο δελ είλαη ηπραία. Ζ Υγεία απνηειεί λεπξαιγηθφ ηνκέα ηεο ζχγρξνλεο
θνηλσλίαο, απνηειεί κέξνο ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θάζε θξάηνπο, αιιά θαη
ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. [1]
Αλακθίβνια,

ε

επαλάζηαζε

ηεο

Τερλνινγίαο

έρεη

πξνθαιέζεη

πάκπνιιεο

δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Με άιια ιφγηα, ε αλάπηπμε πιεξνθνξηθψλ
ζπζηεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο Υγείαο, απνηειεί ην πξψην αλαγθαίν βήκα γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ ιεγφκελνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο πγείαο. Τν λέν κνληέιν
πεξίζαιςεο κε επίθεληξν ηνλ πνιίηε, ρξεζηκνπνηείηαη επηηπρψο ζε θάπνηεο ρψξεο ηεο
Δπξψπεο θαη ελ φςεη ηνπ Γεληθνχ Σρεδίνπ Υγείαο πξνυπνηίζεηαη ε εθαξκνγή ηνπ
Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Υγείαο θαη ζηελ Κχπξν. Ο Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Υγείαο
απνηειεί ηελ κεηεμέιημε ησλ παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Δηδηθφηεξα,
αληηθαζηζηψληαο ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα πγείαο κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο θαη
ηνπ δηαδηθηχνπ, απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά θαη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ ζε
αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. Δπηπξφζζεηα, ε πξφζβαζε ζηελ παξερφκελε
πεξίζαιςε θαζψο θαη ε πνηφηεηά ηεο βειηηψλνληαη ζεκαληηθά, αθνχ ν πνιίηεο πιένλ
πξσηαγσληζηεί, έρεη δειαδή άκεζε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
πγεία ηνπ. Δδψ φκσο, ηίζεηαη έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα: πνηα είλαη ηα εξγαιεία
ειεθηξνληθήο πγείαο ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα δνχκε ηα νθέιε
απηά; [2]
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Γπζηπρψο, ε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, ε αληαιιαγή δειαδή δεδνκέλσλ θαη ν
πξνγξακκαηηζκφο ηαηξηθψλ πξάμεσλ, αληαλαθιάηαη ζηνπο ρεηξφγξαθνπο θαθέινπο.
Φάθεινη νη νπνίνη είηε βξίζθνληαη εγθαηαιειεηκκέλνη ζε ξάθηα απνζεθψλ, γεγνλφο πνπ
δπζθνιεχεη ηελ αλεχξεζή ηνπο, είηε είλαη πξνζβάζηκνη, ζε θαηάζηαζε φκσο πνπ ηνπο
θαζηζηά αθαηάιιεινπο γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε, αθφκα θαη γηα αλάγλσζε. Τν
δπζαλάγλσζην πεξηερφκελν ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιεηπηηθφηεηα, αλαθξίβεηα
θαη πεξηηηνινγία, νη κε δνκεκέλεο θαη θαθψο ηαμηλνκεκέλεο πιεξνθνξίεο, ηα ηκήκαηα,
θαζψο θαη ε παξαπνκπή ζε άιια ηαηξηθά ηδξχκαηα θαη επαγγεικαηίεο πγείαο, έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηε θαθή ηνπο θαηάζηαζε. Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηή ε
κε επηηπρήο εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ρεηξφγξαθνπ θάθεινπ θαη ηα πξνβιήκαηα
πνπ δεκηνπξγνχληαη. Αδηακθηζβήηεηα, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγνχληαη είλαη ε θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο δηαθφξσλ ηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ θάηη
πνπ επεξεάδεη ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ, ην ζεκαληηθφηεξν αγαζφ.[3]
Καιείηαη ινηπφλ, ν Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο λα παίμεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν
ζηνλ ηνκέα ηεο Υγείαο γηα λα αιιάμεη ηελ φιε ηξνπή πνπ έρνπλ πάξεη ηα πξάγκαηα.
Καηαξράο, κε ηνλ φξν Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο ηνπ πνιίηε ελλννχκε έλα
ςεθηαθά απνζεθεπκέλν θάθειν θξνληίδαο πγείαο ηνπ αηφκνπ ηνλ νπνίν ζα έρεη εθ΄
φξνπ δσήο. Θα απνηειεί ην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ πνιίηε/αζζελή, αθνχ ζα
πεξηιακβάλεη δεκνγξαθηθά ηνπ ζηνηρεία, ην ηζηνξηθφ ηνπ θαη ζα θαηαγξάθεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε λνζειεία ηνπ.

Όπσο γηα παξάδεηγκα θιηληθά

ζπκπηψκαηα, εμεηάζεηο θαη απνηειέζκαηα, δηαγλψζεηο, αιιεξγίεο θαη ζεξαπεπηηθέο
ελέξγεηεο.

Δπηπιένλ, ζα ππάξρεη νπηηθφ πιηθφ, ηαηξηθέο εηθφλεο δειαδή, πνπ ζα

επηηξέπνπλ ηε δηαζχλδεζε κε ηα απεηθνληζηηθά εξγαζηήξηα ηνπ λνζνθνκείνπ. Με απηφ
ηνλ ηξφπν ζα γίλεηαη επθνιφηεξε ε πξφζβαζε νπνηνπδήπνηε ηαηξνχ ζηα απνηειέζκαηα
ησλ εμεηάζεσλ ηνπ αζζελή θαη ζα κεησζνχλ νη αλάγθεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη
ρξφλν. Με άιια ιφγηα, φια απηά ηα ζηνηρεία απνζθνπνχλ ζηε θαιχηεξε πνηφηεηα,
ζηελ εχθνιε πξφζβαζε, ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, αιιά θαη ζηε
πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Αθφκε,
πξνζβιέπνπλ ζηελ πξφζβαζε, ζην δηακνηξαζκφ πιεξνθνξηψλ θαη ζηε κείσζε ηνπ
ρξφλνπ δηάγλσζεο θαη λνζειείαο. Σπκβάιινπλ επίζεο, ζηελ απνηειεζκαηηθή κείσζε
ηνπ θαηλφκελνπ ησλ «ρακέλσλ εμεηάζεσλ» θαη ζηελ απαιιαγή ησλ λνζνθνκείσλ απφ
ηνπο θαθέινπο αξρείνπ θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ, φηη κε ηνλ
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Ζιεθηξνληθφ Ηαηξηθφ Φάθειν γίλεηαη ην κεγαιχηεξν άικα απφ ηελ ηαηξνθεληξηθή ζηελ
αλζξσπνθεληξηθή επνρή. Σην επίθεληξν πιένλ παχεη λα είλαη ν ηαηξφο, αιιά ν πνιίηεο,
ζηνλ νπνίν παξέρνληαη ππεξεζίεο πγείαο κε έκθαζε ζηηο αλάγθεο, ζηηο πξνηηκήζεηο,
αιιά πάλσ απφ φια ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ. Αλαιπηηθφηεξα, παξέρεηαη ζηνλ
αζζελή νινθιεξσκέλε ηαηξηθή πιεξνθφξεζε θαηαγεγξακκέλε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο
πγείαο, ππνζηεξίδεηαη ν ζπληνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αζζελψλ θαη ησλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ πνπ ηηο παξέρνπλ.
Δπηπιένλ, δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα
ην θιείζηκν ξαληεβνχ θαη παξέρεηαη αμηφπηζηε θαη εμαηνκηθεπκέλε πιεξνθφξεζε ζηνλ
αζζελή. Δπίζεο, παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αζζελψλ θαη
λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βέιηηζηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζρεδίνπ. Δλ
θαηαθιείδη, ε πιεξνθνξία κε ηνλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν ζπιιέγεηαη κία θνξά θαη
απνζεθεχεηαη έηζη ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα είλαη πάληα δηαζέζηκε γηα πνιιαπιέο ρξήζεηο
πξνο εμππεξέηεζε δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ.[4]
Αμηνζεκείσηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ θιαζζηθνχ ρεηξφγξαθνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ
θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ. Απφ ηε κηα, κε ηνλ ρεηξφγξαθν ηαηξηθφ
θάθειν δίλεηαη ειεπζεξία έθθξαζεο, δελ απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξηθνχ
πξνζσπηθνχ, κεηαθέξεηαη εχθνια ζηνπο ρψξνπο ελφο λνζνθνκείνπ θαη έρεη ειάρηζην
θφζηνο. Απφ ηελ άιιε, ν ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο θάθεινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ηαπηφρξνλα απφ πνιινχο ρξήζηεο κε γξήγνξε θαη εχθνιε πξφζβαζε. Δπίζεο, κε ηε
δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ αζζελή,
πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ κηαο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο θαηάζηαζε ηεο
πγείαο ηνπ αζζελή, δηεπθνιχλεηαη ε ηαηξηθή απφθαζε θαη γίλεηαη δπλαηή ε γξήγνξε
αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Δπηπξφζζεηα, ειαρηζηνπνηείηαη ν απαηηνχκελνο ρψξνο
απνζήθεπζεο ησλ θιαζζηθψλ θαθέισλ θαζψο θαη ν θφβνο λα ραζνχλ ζεκαληηθά
δεδνκέλα γηα ηελ θαηάζηαζε ελφο αζζελή. Τέινο, πςίζηεο ζεκαζίαο είλαη ην ζέκα
αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή θαη ε δηαθχιαμε ηνπ ηαηξηθνχ
απνξξήηνπ πνπ ζα εκπεξηέρνληαη ζηνπο Ζιεθηξνληθνχο Φαθέινπο.[3]
Με ηελ ππάξρνπζα δηπισκαηηθή εξγαζία, κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα αζρνιεζψ κε ηνλ
Ζιεθηξνληθφ Ηαηξηθφ Φάθειν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί κηα
εθαξκνγή πνπ ζα ζρεηίδεηαη κε κηα επαίζζεηε νκάδα πιεζπζκνχ, ηα παηδηά. Ζ
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παηδηαηξηθή, είλαη ν θιάδνο ηεο ηαηξηθήο κε αληηθείκελν ηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε θαη
ηε ζεξαπεία ησλ λφζσλ ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ. Καζήθνλ ηνπ παηδίαηξνπ είλαη λα
αζρνιείηαη κε ηε ζεξαπεία παηδηθψλ αζζελεηψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο κέρξη ηελ
εθεβεία [5]. Τν ζχζηεκα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Υγείαο, ζα πινπνηεί θαη ζα
δηαηεξεί ηε ζπιινγή, ηελ απνζήθεπζε, ηελ αλάθηεζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε
δηαθίλεζε δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θξνληίδα πγείαο ησλ παηδηψλ. Οη
θαηαρσξήζεηο ζα εηζάγνληαη νινθιεξσκέλεο απφ ηνλ ηαηξφ, κε βάζε ηα πξφηππα πνπ
θαζνξίδεη ε εθαξκνγή, ψζηε ηα δεδνκέλα λα θαηαρσξνχληαη κε ηελ ίδηα δνκή θαη λα
απνθεπρζεί ε ζχγρπζε. Έηζη, ζα παξέρνληαη θαηαλνεηέο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηε
κνξθή θαη ην πεξηερφκελν θαη ε πξφζβαζεο απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο
αλεμαξηήησο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ζα είλαη πην εχθνιε. Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ, αιιά θαη
δηαζεζηκφηεηα ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηφπν θαη ζην ρξφλν ηεο παξνρήο ηαηξηθψλ
ππεξεζηψλ.
Κιείλνληαο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπλνιηθή δνκή αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο
ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ παξερφκελσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ,
ζηε ζπλεξγαζία θαη ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ζηε κείσζε ησλ
ηαηξηθψλ ιαζψλ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο θαη
εθπαίδεπζεο. Τν βηβιηάξην Υγείαο ηνπ παηδηνχ, απφ ην νπνίν ζα αληιεζνχλ
πιεξνθνξίεο, είλαη έλα ζεκαληηθφ θαη βνεζεηηθφ εξγαιείν, αθνχ πεξηέρεη ηηο
θαηάιιειεο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πεδία πνπ αθνξνχλ ην
παηδηαηξηθφ κέξνο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ. Δλ θαηαθιείδη, ζα πξέπεη λα
γίλεη θαηαλνεηφ φηη ν Ηαηξηθφο Φάθεινο Αζζελνχο απνηειεί ή πξέπεη λα απνηειέζεη
ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Υγείαο. Δηδηθφηεξα, εάλ μεθηλήζεη
λα θηίδεηαη απφ ηελ παηδηθή ειηθία ηφηε είλαη βέβαην φηη ηα πξνβιήκαηα ζην κέιινλ ζα
είλαη κεδακηλά.
1.2 ηόρνο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
Πξσηαξρηθφο

ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο

εθαξκνγήο ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ γηα ην Παηδηαηξηθφ Τκήκα. Ο
ειεθηξνληθφο απηφο θάθεινο ζα δεκηνπξγείηαη κφιηο έλα παηδί γελλεζεί, κε ζηφρν ηελ
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καθξνπξφζεζκε θαηαγξαθή ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία ηνπ
παηδηνχ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Θα πεξηιακβάλεη πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ
παηδηνχ θαζψο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ.

Θα ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλα ηα

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα ππήξμαλ θαηά ηελ θχεζε θαη νη εμεηάζεηο θαη ηα
απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ην ηνθεηφ θαη ην λενγέλλεην. Θα πεξηέρεη ηνπο
εκβνιηαζκνχο πνπ δέρεηαη ην παηδί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη ζα γίλεηαη
παξαθνινχζεζε ησλ θακππιψλ αλάπηπμεο κεξψλ ηνπ ζψκαηφο ηνπ.
Έλαο αθφκε ζηφρνο πνπ έρσ ζέζεη είλαη ν εμήο: ην ζχζηεκα λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο
ηνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πνιίηε (γνλέα/θεδεκφλα), ηελ επθαηξία λα ελεκεξψλεηαη
γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, αιιά θαη ζηνλ ηαηξφ θαη ζηελ ηαηξηθή νκάδα λα
ελεκεξψλνπλ ην θάθειν γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. Οη ιεηηνπξγίεο δειαδή ηεο
εθαξκνγήο ζα είλαη πξνζβάζηκεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ρξήζηε. Γηαρεηξηζηήο ηνπ
θαθέινπ ζα είλαη ν γνλέαο/θεδεκφλαο ηνπ παηδηνχ κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ θαη απφ
΄θεη θαη πέξα δηαρεηξηζηήο ζα γίλεηαη ην ίδην ην άηνκν. Αλακθίβνια, ν
γνλέαο/θεδεκφλαο, έρεη ην δηθαίσκα ηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθψλ
επαίζζεησλ δεδνκέλσλ, αθνχ νη πιεξνθνξίεο ηνπ θαθέινπ ζα ηνπο αλήθνπλ.
Αδηακθηζβήηεηα, ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο
ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα ππνβηβαζζεί εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηνπ
ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο απφ ηνλ ηαηξφ.

Έλαο θνξέαο πγείαο ζα κπνξεί λα

επέκβεη ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο κφλν κε ηελ θαηάιιειε άδεηα απφ ηνπο θαηφρνπο.
Ζ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία έρεη σο θχξην κέιεκά ηεο έλα πιήξεο, απνδνηηθφ θαη πάλσ
απφ φια εχρξεζην ζχζηεκα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηαηξνχο γηα ηελ
δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηαηξηθά
δεδνκέλα παηδηψλ. Έλαο άιινο ζηφρνο πνπ έρσ ζέζεη, είλαη ε παξνρή πνηνηηθήο
θξνληίδαο πγείαο, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ε αχμεζε
απνδνηηθφηεηαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ ρξεζηψλ. Ζ
απηνκαηνπνίεζε ινηπφλ, φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ πγείαο, ζηε ιήςε θξίζηκσλ γηα ηε δσή ηνπ αζζελή απνθάζεσλ, ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ζηελ έξεπλα θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αζθάιεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ. Ζ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζεκαληηθή
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα, ε αμηνπηζηία αιιά θαη ε δηαζεζηκφηεηα
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ησλ πιεξνθνξηψλ θξνληίδαο πγείαο πνπ απνηειεί θαη απηή έλα απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο. Δλ θαηαθιείδη, δελ ζα κπνξνχζα λα παξαιείςσ ηε κεγάιε
ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία θιεξνλνκηά ελφο αηφκνπ πνπ ζα ζπιιερζεί απφ ηε βξεθηθή
ειηθία, ηεο νπνίαο ε ρξήζε ηεο ζα είλαη δπλαηή ζε θάζε κέξνο ηνπ θφζκνπ ρσξίο
θαλέλα πξφβιεκα.
1.3 Γνκή Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
Αξρηθά, ζην πξψην θεθάιαην δίλεηαη κηα γεληθή εηθφλα γηα ην ζέκα ηεο παξνχζαο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ην νπνίν ζα αλαπηπρζεί εθηελέζηεξα ζηα επφκελα θεθάιαηα.
Σην ίδην θεθάιαην αλαγξάθνληαη νη ζηφρνη, αιιά θαη ε δνκή ηεο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο.
Σπλερίδνληαο, ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηελ απνπζία ηεο Ζιεθηξνληθήο Υγείαο θαη θαη΄ επέθηαζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ.
Αθνινχζσο, γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη κέζσ απηήο
παξνπζηάδνληαη άιια παξφκνηα ζπζηήκαηα.
Έπεηηα, ζην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη ηερλνινγίεο
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. Σπγθεθξηκέλα,
πεξηγξάθεηαη ην Λνγηζκηθφ Αλάπηπμεο θαη νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ Python,
ΜySQL, Html, Java αιιά θαη φια ηα απαηηνχκελα ζπζηαηηθά φπσο Css, Javascript,
Bootstrap αιιά θαη Django.
Πξνρσξψληαο, ζην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο, αλαιχνληαη νη
απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαζνξίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ.
Σηε ζπλέρεηα, ζην πέκπην θεθάιαην, επεμεγείηαη ε ζρεδίαζε θαη ε πινπνίεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο. Παξνπζηάδνληαη δειαδή, ζπγθεθξηκέλεο νζφλεο απφ ηελ εθαξκνγή γηα λα
δηαθαλνχλ νη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο.
Αθνινχζσο, ζην έθην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο. Αλαθέξνληαη νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ θάλνπλ έλα
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ζχζηεκα απνδεθηφ, πνπ δελ είλαη άιινη απφ ηελ εχθνιε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο ρξήζηεο,
αιιά θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζε ζρέζε κε απηφ πνπ θιίζεθε λα θάλεη.
Τέινο, ζην έβδνκν θεθάιαην, πνπ απνηειεί θαη ηνλ επίινγν ηεο δηπισκαηηθήο κνπ
εξγαζίαο, θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο
πινπνίεζεο, αιιά πξνηίζεληαη θαη εηζεγήζεηο γηα κειινληηθή εξγαζία πνπ θπζηθά
ζηνρεχνπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε απηήο ηεο εθαξκνγήο.
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2.1 Πεξηγξαθή Πξνβιήκαηνο θαη Αλάγθε Ύπαξμεο Ηιεθηξνληθνύ Φαθέινπ
Αλαπφθεπθηα, φινη έρνπκε έξζεη ηαθηηθά ή έθηαθηα, αληηκέησπνη κε ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ηφζν ηελ δηθή καο φζν θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζην
θνληηλφ καο πεξηβάιινλ. Δίλαη εχθνιν λα αληηιεθζεί θαλείο φηη ε δηαρείξηζε ησλ
αζζελψλ είλαη πξνβιεκαηηθή, αθνχ ην θιείζηκν ελφο ξαληεβνχ, ε αλακνλή ζηα
νγθνινγηθά λνζνθνκεία, ε αλακνλή γηα αθηηλνζεξαπείεο, θαζψο θαη άιια πξνβιήκαηα
γίλνληαη ηξνρνπέδε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αζζελψλ. Ζ έιιεηςε ελφο ηεξάζηηνπ
αγαζνχ πνπ ιέγεηαη ειεθηξνληθή πγεία, αιιά θαη ηνπ απαξαίηεηνπ φπινπ ηεο, πνπ είλαη
ν ειεθηξνληθφο θάθεινο είλαη νξαηή. Γη‘ απηφ ηνλ ιφγν ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία
απηνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ γηα ηνλ θάζε πνιίηε γίλεηαη αλαγθαία θαη επηηαθηηθή.
Σην θππξηαθφ ζχζηεκα πγείαο, δηαπηζηψλεηαη κηα ζεηξά ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ,
πνιιψλ πξνβιεκάησλ, αδπλακηψλ θαη ηδηνκνξθηψλ πνπ έρνπλ σο αληίθηππν ζηελ
απνδνηηθφηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Πξσηίζησο, ζα πξέπεη λα ιερζεί φηη
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ην ζχζηεκα Υγείαο ζηελ Κχπξν απνηειείηαη απφ δχν παξάιιεινπο ηνκείο παξνρήο
ππεξεζηψλ, ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπνπ θαη ζηνπο δπν παξνπζηάδνληαη
πξνβιήκαηα. Αξρηθά, φζν αθνξά ηε δνκή ησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ, δηαπηζηψζεθαλ
ζνβαξέο ειιείςεηο ηφζν ζηελ πνζφηεηα φζν θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ
παξνπζηάδεηαη ζην πξνθίι ηνπ αζζελή-πνιίηε. Ζ πιήξεο ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα
θάπνην αζζελή πνπ λνζειεχεηαη θαληάδεη αδχλαηε, εμαηηίαο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη
γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ιηζηψλ πνπ ηνλ αθνξνχλ, θάηη πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
χπαξμε ειιεηπηηθψλ ζηνηρείσλ. Έπεηηα, ε παξνρή θαζνδήγεζεο θαη ελεκέξσζεο ζηνπο
αζζελείο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ηνπο, είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη ε ηεθκεξίσζε
ηεο πιεξνθφξεζεο αλεπαξθήο. Δπηπιένλ, έληνλα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηε πξφιεςε, ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ. Σρεηηθά κε ηελ
πξφιεςε, γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη κε ηελ έιιεηςε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ έλαο ηαηξφο
δελ κπνξεί λα δεη μεθάζαξα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ αζζελή θαη σο εθ ηνχηνπ
δελ κπνξεί λα πξνιάβεη δπζάξεζηα γεγνλφηα. Όζνλ αθνξά ηε δηάγλσζε, αξθεηέο θνξέο
έρνπκε έξζεη αληηκέησπνη κε ηελ απψιεηα θάπνησλ επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
αθνξνχλ ηελ πγεία καο, κε απνηέιεζκα ε δηάγλσζε απφ έλα ηαηξφ λα κελ είλαη θαη ε
νξζφηεξε. Αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαηά ηε ζεξαπεία, είλαη γεγνλφο φηη
κπνξεί λα απνθαλεί ιαλζαζκέλε εμαηηίαο αιιεξγηψλ πνπ ππάξρνπλ, πιεξνθνξία πνπ
δελ ήηαλ νξαηή, θάηη πνπ νδεγεί ζε έλα θαχιν θχθιν πνπ δχζθνια αληηκεησπίδεηαη [6].
Τν κεγαιχηεξν φκσο πξφβιεκα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ην παξφλ ζχζηεκα είλαη ε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ε δπλαηφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο, ηνπ
νπνίνπ νη δηεπαθέο είλαη πιήξσο δεκφζηα ηεθκεξησκέλεο, λα ζπλδέεηαη θαη λα
ιεηηνπξγεί κε άιια ζπζηήκαηα, ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζηελ πξφζβαζή ή νπνηνπζδήπνηε
άιινπο θξαγκνχο. Σπγθεθξηκέλα, πνιινί αζζελείο πνπ νδεγνχληαη ζην εζσηεξηθφ ή
ζην εμσηεξηθφ γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζεξαπείαο ηνπο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν
ζθνπφ, αληηκεησπίδνπλ έλα δπζάξεζην γεγνλφο. Ο ειεθηξνληθφο ηνπο θάθεινο δελ
είλαη νξαηφο, θάηη πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηε γλψζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα
ηνλ αζζελή εθ κέξνπο ηνπ ηαηξνχ, ψζηε λα παξζνχλ νη αλάινγεο απνθάζεηο. Απηή ε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα δπζηπρψο δελ ππάξρεη.[7]
Πξνζσπηθά κνπ δφζεθε ε επθαηξία, κέζσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, λα έξζσ ζε
επαθή κε ηαηξνχο ηφζν απφ ηνλ δεκφζην φζν θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νη νπνίνη
θαηέζηεζαλ ζαθέο φηη φια απηά ηα πξνβιήκαηα, πνπ κπνξεί λα θαίλνληαη ζεσξεηηθά,
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θάζε άιιν παξά ηέηνηα είλαη, αθνχ εληνπίδνληαη ζηελ θππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα. Μεηά
απφ απηέο ηηο ζπλαληήζεηο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο ζπδήηεζεο
κε ηνπο ηαηξνχο, ζπλεηδεηνπνηψ φηη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ είλαη
ηφζε, ψζηε ε δεκηνπξγία ηνπ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ηνλ άκεζν ζηφρν ηεο
ειεθηξνληθήο πγείαο. Πξέπεη λα ππάξρεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζέκα ηεο πγείαο, αθνχ
είλαη έλα δήηεκα πνπ αθνξά φινπο καο, κηθξνχο θαη κεγάινπο. Πνηνο δελ ζα ήζειε
ινηπφλ λα έρεη ηνλ ειεθηξνληθφ ηνπ θάθειν απφ παηδί, απνθεχγνληαο φια απηά ηα
πξνβιήκαηα; Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ζα ήηαλ αξθεηά σθέιηκν γηα ηνλ πνιίηε πξηλ
αθφκε γελλεζεί λα έρεη ηνλ ειεθηξνληθφ ηνπ θάθειν θαη θπζηθά αξθεηά εχθνιν γηα ην
γνλέα, ν νπνίνο ζα έρεη ηνλ θάθειν ηνπ παηδηνχ ηνπ πξηλ αθφκα γελλεζεί. Τν γεγνλφο
απηφ ζα έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο, αθνχ φιεο νη ζρεηηδφκελεο κε ην παηδί πιεξνθνξίεο ζα
θαηαγξάθνληαη, ζα κπνξεί λα κεηαθέξεη ηνλ θάθειν φπνπ επηζπκεί θαη κφιηο ν ίδηνο
ελειηθησζεί ζα έρεη ην δηθαίσκα ηεο απνθφκηζεο ηνπ.
Γπζηπρψο, δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνπζηάδνπλ νη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ζην άθνπζκα
ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο Υγείαο ζην θππξηαθφ ζχζηεκα. Έλαο κεγάινο αξηζκφο
επαγγεικαηηψλ ηνπ ρψξνπ πγείαο αξλείηαη λα απνδερηεί ηε ρξήζε ησλ θαηλνχξγησλ
ηερλνινγηψλ, ζεσξψληαο ίζσο ην θφζηνο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα θαη ηε ρξήζε
ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ δχζθνιε, βαξεηή θαη κε ηδηαίηεξα θηιηθή. Πνιινί είλαη απηνί
πνπ πξνηηκνχλ λα εηζάγνπλ δεδνκέλα κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θαη δπζθνιεχνληαη λα
απνδερηνχλ ηα κεηξήζηκα σθειήκαηα. Ωθειήκαηα φπσο ε κείσζε ηαηξηθψλ
ζθαικάησλ, ε κείσζε ηεο πεξηπινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ε απνπζία
αβεβαηφηεηαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.[8]
2.2 Πξόγξακκα ειεθηξνληθήο Τγείαο epSOS
Τν epSOS, ή αιιηψο Έμππλεο Αλνηρηέο Ζιεθηξνληθέο Υπεξεζίεο γηα ηνπο Δπξσπαίνπο
Αζζελείο, είλαη έλα παλεπξσπατθφ έξγν πνπ άξρηζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 θαη
αλαπηχζζεηαη απφ δηάθνξνπο θνξείο πγείαο, ηερλνινγίαο θαη επηρεηξήζεσλ ζε δψδεθα
θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Αθνξκή ηεο αλάπηπμεο ηνπ, απνηέιεζε ε

θηλεηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη ε επηζπκία ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Ζ ίδηα (ε Δπξσπατθή Έλσζε) έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο δπλαηφηεηαο δειαδή επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
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δηάθνξσλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ

ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο.

Τν

epSOS απνηειεί εληνιή απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα εθαξκνγή θαη ζηελ Κχπξν.[9]
Κχξηνο ζηφρνο ηνπ epSOS είλαη ε αλάπηπμε κηαο ππνδνκήο ππεξεζηψλ, ε νπνία ζα
επηηξέπεη ηελ δηαζπλνξηαθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο πγείαο
ζηελ Δπξψπε, ρσξίο βέβαηα λα ππεξβαίλεη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ππάξρνληα εζληθά
ζπζηήκαηα.[9]
Αλακθίβνια, ε πξνζθνξά ηνπ πξνο ηνπο αζζελείο ζα είλαη κεγάιε αθνχ επσθεινχληαη
θαη απηνί θαηά πνιχ. Σπγθεθξηκέλα, κε ηελ πξνψζεζε ηεο δηαζπλνξηαθήο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο

ηεο

ειεθηξνληθήο

πγείαο

ζα

παξέρεηε

ππνζηήξημε

ηεο

θηλεηηθφηεηαο ησλ αζζελψλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, ζα ππάξμεη αχμεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο

θαη

ηεο

ζρέζεο

θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο

ηεο

δηαζπλνξηαθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη παξνρή αζθαινχο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο
φρη κφλν ζε εζληθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε.
2.3 Παξόκνηα πζηήκαηα
2.3.1 Practice Fusion
Τν «Practice Fusion»: Δίλαη κηα δσξεάλ, web-based εηαηξεία ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ
πγείαο (ΖΜΥ) (Electronic Health Record - EHR), πνπ ηδξχζεθε ην 2005, απφ ηελ
Practice Fusion. Ζ εθαξκνγή παξέρεη ζηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο θαη ζην ηαηξηθφ
πξνζσπηθφ ηα ΖΜΥ θαζψο θαη ηελ απαηηνχκελε ηερλνινγία δηαρείξηζεο ηεο ηαηξηθήο
πξαθηηθήο. Απηή πεξηιακβάλεη ηελ απνηχπσζε γξαθεκάησλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ
ζπλαληήζεσλ, ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε, ηελ ηαηξηθή ρξέσζε,

ηελ

ελζσκάησζε εξγαζηεξηαθψλ θαη απεηθνληζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ
παξαπεκπηηθψλ, ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε γηα ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ,
ελψ ηαπηφρξνλα παξέρεηαη πξφζβαζε ελ θηλήζεη, θαη ππνζηήξημε πξνζσπηθνχ αξρείνπ
πγείαο ησλ αζζελψλ.[10]
2.3.2 OpenMRS
Τν «OpenMRS»: είλαη κηα πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ θαη κηα εθαξκνγή αλαθνξάο πνπ
επηηξέπεη ηνλ ζρεδηαζκφ πξνζαξκνζκέλνπ ζπζηήκαηνο ηαηξηθψλ αξρείσλ ρσξίο
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γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. Απαηηνχληαη φκσο γλψζεηο ηαηξηθήο θαη αλάιπζεο
ζπζηεκάησλ. Τν ζχζηεκα βαζίδεηαη ζε κηα ελλνηνινγηθή δνκή βάζεο δεδνκέλσλ, ε
νπνία δελ εμαξηάηαη απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο ηχπνπο ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηείηαη λα ζπιιέγνληαη ή λα έρνπλ ηδηαίηεξεο κνξθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη έηζη
κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί γηα δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο.[11]
Τν OpenMRS βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα απνζεθεχνληαη θαηά
ηξφπν πνπ λα ην θαζηζηά εχθνιν λα γίλεη ε ζχλνςε θαη αλάιπζή ηνπο. Σηνλ ππξήλα ηνπ
ππάξρεη έλα ελλνηνινγηθφ ιεμηθφ πνπ απνζεθεχεη φιεο ηηο δηαγλψζεηο, δνθηκέο,
δηαδηθαζίεο, θάξκαθα θαη άιιεο γεληθέο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο. Δπίζεο, ην
OpenMRS είλαη κηα client-server εθαξκνγή, πνπ ζεκαίλεη φηη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα
ιεηηνπξγεί ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ πνιινί ππνινγηζηέο-πειάηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηηο
ίδηεο πιεξνθνξίεο ζε έλα δηαθνκηζηή. Τν OpenMRS είλαη έλα ζπλεξγαηηθφ έξγν
αλνηθηνχ πεγαίνπ θψδηθα γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο
παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.[11]
2.3.3 OpenEMR
Τν «OpenEMR»: είλαη κηα δσξεάλ θαη αλνηθηνχ θψδηθα, πξαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη
ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ εγγξαθψλ, εθαξκνγή ινγηζκηθνχ. Δίλαη ONC πηζηνπνηεκέλν,
δειαδή είλαη ζχκθσλν κε ηα πξφηππα, ηηο πξνδηαγξαθέο εθαξκνγήο θαη πηζηνπνηεηηθά
θξηηήξηα πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην ακεξηθαληθφ ππνπξγείν Υγείαο θαη Αλζξσπίλσλ
Υπεξεζηψλ (HHS) θαη αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ «ηερλνινγηθά πηζηνπνηεκέλνπ
ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ αξρείνπ". Γηαζέηεη πιήξσο ελζσκαησκέλα ειεθηξνληθά ηαηξηθά
αξρεία, πξαθηηθή δηαρείξηζε, πξνγξακκαηηζκφ, ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, δηεζλνπνίεζε
θαη δσξεάλ ππνζηήξημε θαη αλαβάζκηζε. Μπνξεί λα ηξέμεη ζε ζπζηήκαηα Microsoft,
Unix - φπσο ηα ζπζηήκαηα (Linux, UNIX, θαη BSD ζπζηήκαηα), Mac OS X θαη άιιεο
πιαηθφξκεο. Κάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ OpenEMR είλαη δσξεάλ, ONC
Πιήξεο λνζνθνκεηαθφ κε πηζηνπνίεζε Electronic Health Record, δεκνγξαθηθά
ζηνηρεία αζζελνχο, Ζιεθηξνληθνί Ηαηξηθνί Φάθεινη Αζζελψλ, Φαξκαθεπηηθέο
Σπληαγέο, Αζθάιεηα, Κιηληθνί Καλφλεο απφθαζεο θαη πνιιά άιια.[12]
2.3.4 iMedEMR
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Τν «iMedEMR»: είλαη κηα πιήξεο ιχζε ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ
γηα πεξηπαηεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ
Ακεξηθή. Τν ινγηζκηθφ πξνζθέξεη έλα ηζρπξφ θαη επέιηθην πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θιηληθέο ιεηηνπξγίεο θαη παξέρεη έλα εληειψο ειεθηξνληθφ
πεξηβάιινλ γξαθείνπ. Τν iMedEMR ιεηηνπξγεί ζην ζεκείν ηεο θξνληίδαο φπνπ
εμνπιίδεη λνζειεπηέο θαη ηαηξνχο κε έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ γξήγνξε ηεθκεξίσζε
θαη αθξίβεηα. Τν ινγηζκηθφ iMedEMR είλαη ζρεδηαζκέλν λα είλαη πνιχ επέιηθην γηα λα
θηινμελήζεη εηδηθέο πξνζαξκνγέο ζε θάζε θιηληθή. Παξέρεη εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ
ηελ

πξνζαξκνγή

θαη

δηαηήξεζε

πξνηχπσλ

θαη

άιισλ

ζηνηρείσλ

ηνπ

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ δχλακε ηεο επειημίαο ηνπ iMedEMR είλαη φηη
δηαηεξεί κηα απιή δηεπαθή. Ζ δνκή ηνπ iMedEMR επηηξέπεη λα νηθνδνκήζνπκε ηελ
ιχζε ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ γηα λα ηαηξηάμεη ζην πεξηβάιινλ καο.[13]

2.3.5 Paidiatros.com
To «Paidiatros.com», απνηειεί κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, ε νπνία επηηξέπεη ζε
παηδηάηξνπο-ρξήζηεο λα επεμεξγάδνληαη, λα απνζεθεχνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη
δεδνκέλα ησλ αζζελψλ, κε βάζε ηα πξφηππα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Πνιίηε αιιά
θαη ζε γνλείο-ρξήζηεο λα θπιάμνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ δεδνκέλα ησλ παηδηψλ ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, απνηειεί δηαδηθηπαθή πχιε ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο γχξσ απφ ηνλ
ηνκέα ηεο πγείαο.
Οη ιεηηνπξγίεο ηεο δηαδηθηπαθήο απηήο εθαξκνγήο είλαη πξνζβάζηκεο αλάινγα κε ηνλ
ηχπν ηνπ ρξήζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξγαιείν απηφ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
ρξήζηεο ηνπ λα θπιάζζνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηαηξηθά δεδνκέλα φπσο ηα εκβφιηα,
θαηαρσξήζεηο κεηξήζεσλ βάξνπο ζψκαηνο, χςνπο θαη πεξηκέηξνπ θεθαιήο αιιά θαη
θαηαρψξεζε επηζθέςεσλ. Έηζη ηελ εγγξαθή ελφο παηδηνχ ην ζχζηεκα δίλεη ακέζσο ηηο
εκεξνκελίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ηα εκβφιηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ. Όηαλ γίλνπλ
ηα εκβφιηα ζην παηδί κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα θαηαρσξνχλ ηηο εκεξνκελίεο πνπ έγηλαλ
θαη ην ζχζηεκα απηφκαηα απνηππψλεη: ηα εκβφιηα πνπ έγηλαλ θαη πφηε, ηα εκβφιηα πνπ
έπξεπε λα γίλνπλ θαη είλαη θαζπζηεξεκέλα θαη ηα εκβφιηα πνπ έρεη λα θάλεη ην παηδί
ζην κέιινλ. Δπίζεο ην ζχζηεκα εηδνπνηεί κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email), ηνπο ρξήζηεο/γνλείο-θεδεκφλεο γηα θάζε επεξρφκελν εκβφιην. Δπηπξφζζεηα, ν
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ρξήζηεο ζα κπνξεί λα θαηαρσξεί ηηο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ βάξνπο ζψκαηνο, χςνπο θαη
πεξηκέηξνπ θεθαιήο ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Τν ζχζηεκα δεκηνπξγεί απηφκαηα ηηο
γξαθηθέο παξαζηάζεηο γηα ην βάξνο, ην χςνο θαη ηελ πεξίκεηξν θεθαιήο θαη κπνξνχλ
λα δνπλ άκεζα αλ ην παηδί βξίζθεηαη κέζα ζηα θπζηνινγηθά φξηα ή φρη. Αθφκε, φζν
αθνξά ηηο επηζθέςεηο ν ρξήζηεο/παηδίαηξνο κπνξεί εχθνια κε απιά θαη γξήγνξα ην
πάηεκα ελφο θνπκπηνχ, (clicks), λα ελεκεξψλεη ηε θάξηα ηνπ παηδηνχ γηα ηελ
ζπκπησκαηνινγία, ηε πηζαλή δηάγλσζε θαη ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ δφζεθε ζην
παηδί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επίζθεςε. Ο ρξήζηεο/παηδίαηξνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ θαηάινγν ζπκπησκάησλ, ην δηθφ ηνπ θαηάινγν δηαγλψζεσλ
θαη ην δηθφ ηνπ θαηάινγν ζεξαπεηψλ. Οπφηε εχθνια θαη γξήγνξα ζπκπιεξψλεη ηηο
πιεξνθνξίεο θάζε επίζθεςεο.
Δπαλαζηαηηθφ

ραξαθηεξηζηηθφ

ηνπ

ζπζηήκαηνο

είλαη

ην

γεγνλφο

φηη

ν

ρξήζηεο/παηδίαηξνο κπνξεί λα δψζεη άδεηα, κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ, θαη λα έρεη
πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν Ζιεθηξνληθφ Ηαηξηθφ Φάθειν, ν γνληφο ηνπ παηδηνχ φπνπ
ζα κπνξεί λα δηαβάδεη κφλν ηελ θάξηα ησλ εκβνιίσλ, ηα ζσκαηνκεηξηθά θαη ηηο
θακπχιεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαρσξήζεη
μαλά ηα ίδηα ζηνηρεία ν ρξήζηεο/γνλέαο-θεδεκφλαο φηαλ ζα θηάζεη ζην ζπίηη.
Αληίζηξνθα, ν θάζε ρξήζηεο/γνλέαο-θεδεκφλαο έρεη ην δηθαίσκα λα δψζεη άδεηα
πξφζβαζεο ζην Ζιεθηξνληθφ Ηαηξηθφ Φάθειν ηνπ παηδηνχ ηνπ ζε νπνηνδήπνηε
παηδίαηξν ζέιεη αλά πάζα ζηηγκή.
Οη ρξήζηεο, γνλείο θαη παηδίαηξνη, ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ έρνπλ
πξφζβαζε ζηα αξρεία ηνπο εηθνζηηέζζεξηο ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν απφ νπνηνδήπνηε
ζεκείν ηεο γεο. Δπίζεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Ηαηξηθνχ
Φαθέινπ ζε θηιηθή κνξθή.
Όζν αθνξά, ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε κφλν ζην δηθφ
ηνπ ινγαξηαζκφ θαη κπνξεί λα δηαβάζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί κφλν ην δηθφ ηνπ αξρείν. Τν
ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ θαη θαλέλαο δελ έρεη πξφζβαζε ζην
ινγαξηαζκφ ηνπ άιινπ. [14]
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2.3.6 Δλεκεξσηηθό-Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό ζηελ Ιαηξηθή Πιεξνθνξηθή
Τν ζχζηεκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ηνπ Νηθφια Καηζαξή είλαη
παξφκνην κε απηφ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. Τν παηδηαηξηθφ ηκήκα ηεο θνηλσλίαο απνηειεί
θνηλφ ππξήλα ζηα δπν ζπζηεκάησλ, αθνχ θαη ηα δπν αλαθέξνληαη ζε απηφ, κε ην
θαζέλα φκσο λα εμππεξεηεί ην δηθφ ηνπ ζθνπφ. Ο Νηθφιαο Καηζαξήο, πνπ είλαη θαη ν
δεκηνπξγφο ηνπ ζπζηήκαηνο, έρεη αζρνιεζεί κε έλα ελεκεξσηηθφ – εθπαηδεπηηθφ
ινγηζκηθφ, ην νπνίν αθνξά θπξίσο παηδηά δεκνηηθνχ, ειηθίαο 6 έσο 12 εηψλ. Απψηεξνο
ζθνπφο ήηαλ ε πξνζέγγηζε θαη ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο πνιιαπιέο
δπλαηφηεηεο πνπ καο πξνζθέξεη ε Ηαηξηθή Πιεξνθνξηθή, κέζσ ηεο δηαδξαζηηθήο
κάζεζεο.
Τν ινγηζκηθφ απηφ πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ-ελεκεξσηηθφ θνκκάηη, ην πξαθηηθφ θαη
ηε ςεθηνπνίεζε ηνπ Βηβιηαξίνπ Υγείαο ηνπ Παηδηνχ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ
δχν θαηεγνξίεο ρξεζηψλ, ηελ θαηεγνξία «γνλέαο/θεδεκφλαο» θαη ηελ θαηεγνξία
«ηαηξφο». Σηελ πξψηε θαηεγνξία νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζνχλ γηα
ηελ θξνληίδα ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη γηα δηάθνξα ηαηξηθά ζέκαηα. Παξάιιεια φκσο, ηα
παηδηά κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ κε δηάθνξεο αζθήζεηο γλψζεσλ, νη νπνίεο απνθηήζεθαλ
κέζα απφ ην ζεσξεηηθφ – ελεκεξσηηθφ θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο. Πέξαλ φκσο απφ ηε
κάζεζε, ν καζεηήο/ρξήζηεο θαιείηαη κέζα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο λα ειέγμεη ηηο
γλψζεηο πνπ απέθηεζε ζπιιέγνληαο βαζκνχο θαη λα παξαθνινπζήζεη ηελ πνξεία ηεο
ζσκαηηθήο ηνπ αλάπηπμήο, (κέζσ ησλ θακππιψλ αλάπηπμεο χςνπο – βάξνπο –
πεξηκέηξνπ θεθαιήο θαη δείθηε κάδαο ζψκαηνο).

Οκνίσο, ν ρξήζηεο/γνλέαο-

θεδεκφλαο κπνξεί, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, λα βιέπεη ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ
ηνπ θαη λα έρεη πάληα καδί ηνπ ηνλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν ηνπ παηδηνχ ηνπ κε φιεο ηηο
απαξαίηεηεο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο. Σηε δεχηεξε θαηεγνξία, ν ρξήζηεο – ηαηξφο έρεη
δηθαηψκαηα θαηαρψξεζεο πιεξνθνξηψλ. Πιεξνθνξίεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη
αιιεξγίεο ηνπ παηδηνχ, νη εκβνιηαζκνί ηνπ παηδηνχ θαη ινηπέο αζζέλεηεο πνπ κπνξεί λα
έρεη ην παηδί. Μπνξεί αθφκε λα θαηαρσξεί ηελ αλαλέσζε ησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ
παηδηνχ, θαζψο επίζεο λα εηζάγεη ηα ζσκαηνκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ παηδηνχ θαη λα βιέπεη
ακέζσο φιεο ηηο πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο ζηηο δηάθνξεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο. Με ηνλ
ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη έλαο ειεθηξνληθφο θάθεινο γηα ην παηδί, ν νπνίνο ζα ηνλ
"ζπληξνθεχεη" ζε φιε ηνπ ηε δσή.
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Πέξαλ φκσο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ, ζα πξέπεη
λα ζεκεησζεί φηη ε χπαξμε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηνπ παηδηνχ σο κηα μερσξηζηή
νληφηεηα είλαη δχζθνιε έσο αθαηφξζσηε.

Τν ινγηζκηθφ απηφ ελζσκαηψλεη ηνλ

ειεθηξνληθφ θάθειν. Δηδηθφηεξα, ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη
γηα ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν, αιιά δελ κπνξεί λα ελσζεί κε φιν ην παθέην ηνπ
ειεθηξνληθνχ θαθέινπ, αθνχ απνζθνπεί θαη ζε άιιεο ιεηηνπξγίεο. Αθφκε, ην
ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο πέξαλ ηνπ ελφο ηαηξνχ.
Δπνκέλσο, δελ είλαη δπλαηή ε χπαξμε πνιιαπιψλ ινγαξηαζκψλ κε δηθαηψκαηα ηαηξνχ,
πξάγκα πνπ επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ απφ έλα ηαηξφ κφλν, φπσο αλαθέξζεθε θαη
παξαπάλσ. Απηφ θπζηθά, αθήλεη πίζσ ηνπ φιεο ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο πνπ κπνξνχλ κε
ην δηθφ ηνπο ηξφπν λα ελεκεξψζνπλ ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ελφο παηδηνχ.[15]
2.3.7 Γηαδηθηπαθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθήο Τγείαο
Σηε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ηεο Φξηζηηάλαο Γαπίδ γίλεηαη ιφγνο γηα έλα παξφκνην κε
απηφ πνπ ζα αλαπηπρζεί ζχζηεκα. Τν απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο
ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ πνιίηε, πξνζαξκνζκέλν ζην Γπλαηθνινγηθφ Τκήκα.
Σπγθεθξηκέλα, πινπνηήζεθε κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ε νπνία επηηξέπεη ζε
καηεπηήξεο/γπλαηθνιφγνπο λα επεμεξγάδνληαη, λα απνζεθεχνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη
δεδνκέλα ησλ αζζελψλ. Απηφ γίλεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο FI-STAR θαη
ηα πξφηππα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Πνιίηε, φπσο απηά ςεθίζηεθαλ απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ην Γπλαηθνινγηθφ/Μαηεπηηθφ Τκήκα.

Ζ πινπνίεζε

ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο Python.
Οη ιεηηνπξγίεο ηεο δηαδηθηπαθήο απηήο εθαξκνγήο είλαη πξνζβάζηκεο αλάινγα κε ηνλ
ηχπν ηνπ ρξήζηε. Αλαιπηηθφηεξα, θχξηνο δηαρεηξηζηήο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ
ειεθηξνληθνχ θαθέινπ είλαη ν ίδηνο ν πνιίηεο, ζηνλ νπνίνλ δηθαησκαηηθά αλήθνπλ νη
πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέρνληαη ζην θάθειν. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ζε
πνιιέο απφ ηηο ελζσκαησκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαθέινπ, απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ
πνιίηε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή ε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ θαθέινπ. Με
απηφ ηνλ ηξφπν, φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, πξνάγεηαη ην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ.
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Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηαηξνχο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ
ηαηξηθνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα ηαηξηθά δεδνκέλα ησλ αζζελψλ,
θαζψο θαη ζαλ δηαδηθηπαθή πχιε ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο γχξσ απφ ηνλ ηνκέα ηεο
πγείαο. Αθφκε, ε δεκηνπξγία απηή δηεπθνιχλεη ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο, αλεμαξηήησο
εηδηθφηεηαο, ζηελ εμαζθάιηζε κηαο γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηάγλσζεο θαη
ζπκβάιιεη ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε παζήζεσλ. Δπηπιένλ, αθνχ ηα πάληα ζα
απνζεθεχνληαη ειεθηξνληθά ζην θάθειν ηνπ αζζελή ηελ ζηηγκή ηεο εμέηαζεο, ζα
πεξηνξίδνληαη νη ιαλζαζκέλεο δηαγλψζεηο θαη ε άζθνπε επαλάιεςε εξγαζηεξηαθψλ θαη
απεηθνληζηηθψλ εμεηάζεσλ εμαηηίαο ηεο κε εχξεζεο ηνπο.
Δίλαη θαλεξφ φηη απφ ηελ εθαξκνγή απηή αλαβιχδνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα. Απηφ
γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηε δηαδηθηπαθή θαη δηαιεηηνπξγηθή
κνξθή ηεο εθαξκνγήο, κε δπλαηφηεηα πξνέθηαζεο θαη ζχλδεζεο ηφζν κε ηηο ππφινηπεο
εηδηθφηεηεο, φζν θαη κε ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο εθηφο ζπλφξσλ. Παξάιιεια, ε δνκή
ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα πηνζεηεζεί θαη απφ ηηο ππφινηπεο ηαηξηθέο εηδηθεχζεηο. Ο
ρξήζηεο-ηαηξφο ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα θαηαγξάθεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα
δεδνκέλα ησλ αζζελψλ ζε έλα θηιηθφ θαη επαξθέο πεξηβάιινλ, έρνληαο έηζη ηε
δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα ησλ αζζελψλ.
Τέινο, ε εθαξκνγή παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο – πνιίηεο, ηαηξφο - ηαηξηθή νκάδα, κηα
εχθνιε δηεπαθή, κέζσ ηεο νπνίαο αιιειεπηδξνχλ, ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο
εμαηνκηθεπκέλεο ηαηξηθήο θξνληίδαο.
Απηφ πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί είλαη ε ζχλδεζε ηνπ front-end ζπζηήκαηνο θαη ηνπ backend ζπζηήκαηνο. Έρεη δειαδή πινπνηεζεί ε δηαπξνζσπεία ηνπ Γπλαηθνινγηθνχ
Τκήκαηνο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Πνιίηε θαη ε Βάζε Γεδνκέλσλ ζε MySQL.
Πξνθεηκέλνπ φκσο, λα ππάξμεη πιήξεο ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο
ζα πξέπεη λα γίλεη ζχλδεζε κεηαμχ ηεο δηαπξνζσπείαο θαη ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ.
Έηζη, κε ηνλ ηξφπν απηφ ην ζχζηεκα ζα κπνξεί έκπξαθηα λα αμηνπνηεζεί απφ
γπλαηθνιφγνπο/καηεπηήξεο.[16]
2.3.8 ύζηεκα Πεξίιεςεο Αζζελνύο ζην OpenEMR
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Ζ κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ηεο Φξπζηάιιαο Πνιπβίνπ πεξηγξάθεη έλα άιιν παξφκνην
ζχζηεκα. Πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ epSOS ζηελ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα
OpenEMR. Πεξηγξάθεηαη δειαδή, ε δεκηνπξγία κηαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο, ε
νπνία παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ επθαηξία λα εηζάγνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα
δεδνκέλα ηνπ αζζελή θαηά ηξφπν εχθνιν θαη απνηειεζκαηηθφ, πξνο φθεινο πάληνηε
ησλ αζζελψλ. Όινη νη ρξήζηεο έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο.
Δπίζεο, ηα δεδνκέλα πγείαο ηνπο κπνξνχλ λα δηακνηξαζηνχλ θαη κε άιινπο θνξείο πνπ
επηζθέπηνληαη (δεκηνπξγία πεξίιεςεο), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ην παξφλ ζχζηεκα.[17]
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3.1 Δηζαγσγή
Απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα ηελ επίηεπμε κεξηθψλ ζηφρσλ ηεο αηνκηθήο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο. Γηα λα
πινπνηεζεί ινηπφλ, ην ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ηνπ

Παηδηαηξηθνχ

κέξνπο

ηνπ

Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη λα αιιειεπηδξάζνπκε κε
ηηο θαηάιιειεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ.
3.2 Λνγηζκηθό Αλάπηπμεο
3.2.1 MySQL Workbench
Τν MySQL Workbench είλαη έλα εξγαιείν γηα ηνπο αξρηηέθηνλεο βάζεσλ δεδνκέλσλ,
πξνγξακκαηηζηέο θαη δηαρεηξηζηέο βάζεσλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν ηνπο επηηξέπεη ηε
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ζρεδίαζε, ηε δεκηνπξγία αιιά θαη ηε δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ην εξγαιείν απηφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κνληεινπνίεζεο δεδνκέλσλ γηα
ηε δεκηνπξγία ζχλζεησλ κνληέισλ ER αιιά θαη ηεθκεξίσζε εξγαζηψλ , αλάπηπμεο
SQL, νινθιεξσκέλσλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ
δηαθνκηζηή, δηαρείξηζεο ρξεζηψλ, δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθάιεηαο, βειηίσζεο ηεο
απφδνζεο ησλ MySQL εθαξκνγψλ αιιά θαη εχθνιε κεηάβαζε ηνπ Microsoft SQL
Server, Microsoft Access, PostreSQL θαη άιινπο πίλαθεο, αληηθείκελα θαη δεδνκέλα ζε
MySQL. Τν εξγαιείν απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ πεξηβάιινληα Windows,
Linux θαη Mac OS X.[18]
3.2.2 JetBrains PyCharm
Τν JetBrains PyCharm είλαη έλα εξγαιείν πνπ έρεη ζρεδηαζηεί απφ ηνπο
πξνγξακκαηηζηέο γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο. Μπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο γιψζζεο
Python, Javascript, CoffeeScript, HTML/Css θαη πνιιέο άιιεο. Με ην εξγαιείν απηφ
κπνξεί λα γίλεη αλαγλψξηζε νινθιήξσζεο θψδηθα, εληνπηζκφο ζθαικάησλ, on-the-fly
έιεγρνο ζθαικάησλ, γξήγνξεο θαη απηφκαηεο δηνξζψζεηο. Πξνζθέξεη ζηήξημε
ζχγρξνλσλ πιαηζίσλ γηα εθαξκνγέο Γηαδηθηχνπ (web development) φπσο Django,
Flask ,Google App Engine θαη αξθεηέο άιιεο. Αθφκε, έρεη ελζσκαησκέλα δηάθνξα
εξγαιεία γηα εληνπηζκφ ζθαικάησλ (debugger), Git, SVN, ππνζηήξημε SQL.
Δπηπξφζζεηα, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξέμεη κηα εθαξκνγή, λα γίλεη debug , δνθηκή
αιιά θαη αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο ζε απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο αιιά θαη ζε
εηθνληθέο κεραλέο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ πεξηβάιινληα Windows, Linux θαη
Mac OS X.[19]
3.2.3 Eclipse EE
Τν Eclipse απνηειεί έλα πεξηβάιινλ εμαηξεηηθά πνηνηηθφ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε γιψζζεο φπσο Java, C++ θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε
εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ, γεγνλφο πνπ ηo θάλεη αθφκα πην ειθπζηηθφ. Γελ κπνξεί φκσο
λα κελ απνηειεί ην εξγαιείν επηινγήο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ Java developers
παγθνζκίσο. Έλα απφ ηα πην ηζρπξά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη
ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα εθηειεί φια ηα βήκαηα ηνπ θχθινπ πινπνίεζεο κέζα απφ έλα
θαη κφλν πεξηβάιινλ. Τφζν ε ζχληαμε, ε κεηαγιψηηηζε, ε εθηέιεζε θαη ε
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απνζθαικάησζε ηνπ θψδηθα (debugging) γίλνληαη κέζα απφ ην ίδην πεξηβάιινλ
απμάλνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ νκάδσλ πινπνίεζεο. Παξέρεη ζπκβνπιέο πξνο
ηνλ πξνγξακκαηηζηή θαηά ηε ζχληαμε, πξνηάζεηο γηα ηελ επηδηφξζσζε ιαζψλ, έιεγρν
εθδφζεσλ (version control), refactoring θαη άιια πνιιά. Γηαηίζεηαη ηφζν γηα ηελ
πιαηθφξκα ησλ Windows φζν θαη γηα άιιεο πιαηθφξκεο φπσο ην Unix/Linux.[20]
3.3 Απαηηνύκελεο Σερλνινγίεο
3.3.1 MySQL
Ζ MySQL είλαη έλα πνιχ γξήγνξν θαη δπλαηφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ (Relational Data-base Management System — RDBMS). Τν πξφγξακκα
ηξέρεη έλα δηαθνκηζηή, (server), πνπ ειέγρεη ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα γηα λα
κπνξνχλ πξσηίζησο λα δνπιεχνπλ πνιινί ρξήζηεο ηαπηφρξνλα, θαζψο παξέρεη γξήγνξε
πξφζβαζε θαη δηαζθαιίδεη φηη κφλν πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ
πξφζβαζε. Ζ MySQL είλαη δειαδή έλαο πνιπλεκαηηθφο δηαθνκηζηήο πνιιαπιψλ
ρξεζηψλ. Φξεζηκνπνηεί ηελ SQL (Structured Query Language), ηελ ηππηθή γιψζζα
εξσηεκάησλ γηα βάζεηο δεδνκέλσλ παγθνζκίσο.
Μηα βάζε δεδνκέλσλ είλαη έλα ζχλνιν ζρεηηδφκελσλ κεηαμχ ηνπο δεδνκέλσλ (θείκελν,
αξηζκνί, ή δπαδηθά αξρεία) απνζεθεπκέλσλ θαη νξγαλσκέλσλ ζην ζχζηεκα DBMS.
Μηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ, θαηαξράο ρξεζηκνπνηεί πνιινχο πίλαθεο γηα ηελ
απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ δηαρσξηζκέλσλ ζε φζν ην δπλαηφλ πην απιά κέξε. Έπεηηα,
παξέρεη βειηησκέλε αμηνπηζηία θαη αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ

θαη επηηξέπεη ηελ

απνηειεζκαηηθή απνζήθεπζε, αλαδήηεζε, ηαμηλφκεζε αιιά θαη αλάθιεζε δεδνκέλσλ.
Ζ MySQL είλαη δεκνθηιήο βάζε δεδνκέλσλ γηα δηαδηθηπαθά πξνγξάκκαηα θαη
ηζηνζειίδεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάπνηεο απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο ππεξεζίεο φπσο
ην YouTube, Google, Facebook θαη Twitter.
Σίγνπξα γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ηερλνινγία MySQL, είλαη βέβαην, φηη ηα
πιενλεθηήκαηα ηεο καο θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ. Αξρηθά ινηπφλ, είλαη ρσξίο ακθηβνιία,
γξήγνξε. Έπεηηα, είλαη δηαζέζηκε δσξεάλ κε άδεηα θπζηθά αλνηθηνχ θψδηθα (Open
Source) αιιά αληηζέησο έρεη ρακειφ θφζηνο αλ ρξεηαζηεί λα παξζεί θάπνηα άδεηα απφ
θάπνηα εθαξκνγή. Αθνινχζσο, είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε, κπνξεί εχθνια λα
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δηακνξθσζεί, λα ηελ κάζεη θάλεηο αιιά θαη λα ηξνπνπνηεζεί ειεχζεξα θαη εχθνια ν
θψδηθαο πξνέιεπζεο ηεο, αθνχ φπσο αλέθεξα είλαη αλνηθηνχ θψδηθα θαη ππάξρεη
εχθνιε πξφζβαζε ζε απηφλ. Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα
φπσο Unix θαη Windows.
Φπζηθά, γηα ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ζα απνηειέζεη ην κνλαδηθφ εξγαιείν γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπ back-end ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα απνηειεί ηε βάζε δεδνκέλσλ γηα
νιφθιεξν ην ζχζηεκα.[21]
3.3.2 Python
Ζ Python, είλαη κηα δπλακηθή αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, δειαδή
ηα πξνγξάκκαηα δνκνχληαη πάλσ ζε αληηθείκελα ηα νπνία ζπλδπάδνπλ δεδνκέλα θαη
ιεηηνπξγηθφηεηα. Ζ δηαρείξηζε ηεο γίλεηαη απφ ην κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ
Software Foundation. Δίλαη γιψζζα πςεινχ επηπέδνπ, είλαη απιή αιιά παξάιιεια
‗δπλαηή‘ πνπ ζα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ εχθνια θαη γξήγνξα. Πξνζθέξεη
ηζρπξή ππνζηήξημε γηα ηελ ελζσκάησζε κε άιιεο ηερλνινγίεο, πςειή παξαγσγηθφηεηα
πξνγξακκαηηζκνχ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηεο αλάπηπμεο θαη είλαη
ηδηαηηέξσο θαηάιιειε γηα κεγάια ή ζχλζεηα έξγα κε κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο.
Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο απηήο είλαη πνηθίια. Σηελ Python είλαη γξήγνξε θαη
εχθνιε ε θαηαζθεπή πξσηνηχπσλ (prototyping), γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε
ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο ζε Python. Δίλαη scripting language, (ζελάξηα εληνιψλ), γηα
web applications, δειαδή κπνξεί λα ελζσκαησζεί κέζα ζε άιια πξνγξάκκαηα.
Γηαζέηεη παξάιιεια, ελζσκαησκέλεο δνκέο δεδνκέλσλ φπσο ιίζηεο, πίλαθεο
θαηαθεξκαηηζκνχ θαη κηα αξθεηά κεγάιε βηβιηνζήθε πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε
δεκηνπξγία ηεθκεξίσζεο, βάζεσλ δεδνκέλσλ XML,GUI θαη άιια πνιιά. Δίλαη αθφκα,
γιψζζα δηεξκελεπφκελε, δειαδή δελ ρξεηάδεηαη κεηαγιψηηηζε, απιά ηξέρεη ην
πξφγξακκα απεπζείαο απφ ηνλ πεγαίν θψδηθα. Πέξα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, ζα
πξέπεη λα αλαθεξζνχλ θαη θάπνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πνπ ηελ θάλνπλ λα
μερσξίδεη απφ άιιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Αξρηθά, κπνξεί λα ππνζηεξίμεη
εθαξκνγέο κε απαηηήζεηο δηθηχνπ αιιά θαη πην πνιχπινθεο εθαξκνγέο, δίλνληαο έηζη
ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειείηαη ηαπηφρξνλα κεγάινο αξηζκφο δηθηχσλ, βάζε δεδνκέλσλ
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αιιά θαη ζπλδέζεηο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηεξγαζηψλ ζην πιαίζην ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο.
Αθφκε, κπνξεί εχθνια λα γξαθνχλ πξνγξάκκαηα γηα δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, αθνχ
παξέρεη δηαζπλδέζεηο κε ηηο πεξηζζφηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ, παξέρεη ηζρπξή
επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη ιεηηνπξγεί πνιχ θαιά κε άιιεο ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ.
Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί δηαζέηεη κηα ηεξάζηηα βηβιηνζήθε πνπ καδί κε πνιιά άιια
εξγαιεία γίλεηαη αλάπηπμε αξηζκεηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ εθαξκνγψλ. Τέινο ,ην
κεγαιχηεξν ηεο πιενλέθηεκα απνηειεί ν αλνηθηφο θψδηθαο ηεο. Έρεη αλαπηπρζεί σο
open source κε ρηιηάδεο ζπκκεηέρνληεο απφ φιν ηνλ θφζκν.
Ζ άδεηα αλνηθηνχ θψδηθα ηεο Python παξέρεηαη ρσξίο θάπνην θφζηνο θαη επηηξέπεη
απεξηφξηζηε ρξήζε, ηξνπνπνίεζε αιιά θαη επηπιένλ αλάπηπμε. Μπνξεί δειαδή λα
δηεπξπλζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηεο πξνζζέηνληαο θαηλνχξγηα modules, πνπ λα είλαη
γξακκέλα ζε κηα γιψζζα πνπ λα κεηαγισηηίδεηαη. Δπηπιένλ, ιφγσ απηνχ κπνξνχλ φια
ηα πξνγξάκκαηα πνπ γξάθνληαη λα δνπιέςνπλ ζε νπνηαδήπνηε πιαηθφξκα.
Σπκπεξαζκαηηθά, είλαη ίζσο ε πην ξαγδαία αλαπηπζζφκελε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ
αλνηρηνχ θψδηθα θαη είλαη δηαζέζηκε γηα ηα πεξηζζφηεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Windows, UNIX/ Linux θαη Mac OS.[22][23]
Σηελ δηεθπεξαίσζε ηεο αηνκηθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία
ηνπ ηφζν ηνπ frond-end ηνπ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ηνπ back-end ηνπ Παηδηαηξηθνχ
Τκήκαηνο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ.

3.3.3 HTML
HTML είλαη ην αθξψλπκν απφ ην Hyper Text Markup Language, πνπ ζεκαίλεη γιψζζα
ραξαθηεξηζκνχ ππεξθεηκέλνπ. Δίλαη ην ζχλνιν ησλ ζπκβφισλ ζήκαλζεο ή θσδηθνί
πνπ εηζάγνληαη ζε έλα αξρείν πνπ πξννξίδεηαη γηα πξνβνιή κηαο ζειίδαο ζε έλα
πξφγξακκα πεξηήγεζεο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη γεληθφηεξα γηα ην θαζνξηζκφ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ζειίδαο. Ζ ζήκαλζε ππνδεηθλχεη ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο πψο
λα εκθαλίζεη ηηο ιέμεηο κηαο δηαδηθηπαθήο ζειίδαο, ηηο εηθφλεο γηα ην ρξήζηε, ηνπο
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ζπλδέζκνπο κεηάβαζεο αλάκεζα ζηηο ζειίδεο, ηνπο δηάθνξνπο ήρνπο θαη άιια. Κάζε
αηνκηθφο θσδηθφο ζήκαλζεο αλαθέξεηαη σο έλα ζηνηρείν.
Οξηζκέλα ζηνηρεία έξρνληαη ζε δεχγε, πνπ δείρλνπλ πφηε θάπνηα επίδξαζε νζφλεο ζα
αξρίζεη θαη πφηε πξφθεηηαη λα ηειεηψζεη. Ζ HTML, είλαη κηα ηππηθή ζχζηαζε απφ ηελ
Κνηλνπξαμία ηνπ Παγθνζκίνπ Ηζηνχ (W3C) ε νπνία γεληθφηεξα αθνινπζείηαη απφ ηηο
κεγάιεο κεραλέο αλαδήηεζεο, Internet Explorer ηεο Microsoft θαη Netscape Navigator.
Πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο δηαδηθηχνπ αλαηξέρνπλ ζην CSS έηζη ψζηε λα νξηζηεί ε
εκθάληζε θαη ε δηάηαμε ηνπ θεηκέλνπ θαη άιινπ πιηθνχ ηεο ζειίδαο.[24][25]
Έρεη ζρεδηαζηεί, κε ζθνπφ ηε ζηνηρεηνζέηεζε ειεθηξνληθψλ θεηκέλσλ, ηελ
αλακεηάδνζε ηνπο ζην δηαδίθηπν θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπο ζε δηαθνξεηηθνχ είδνπο
νζφλεο. Γηα απηφ θαη ε HTML ζηελ αηνκηθή δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία, έρεη σο θχξην
κέιεκα ηεο λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο δηαπξνζσπείαο (interface) κέζσ
ηεο Python γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ
Φαθέινπ γηα ην Παηδηαηξηθφ Τκήκα.
3.3.3.1 Css
To CSS, είλαη κηα απιή γιψζζα ζηπι, (style language), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
δηακνξθψζεη ηε δηάηαμε ησλ ηζηνζειίδσλ. Φξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, γηα λα θαζνξίζεη
ην ζηπι θεηκέλνπ, ην κέγεζνο ηνπ πίλαθα, ηα ρξψκαηα, ηα πεξηζψξηα ,ηηο εηθφλεο
θφληνπ θαη άιιεο πηπρέο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ζην παξειζφλ ζα κπνξνχζαλ λα
νξηζηνχλ κφλν ζε HTML κηαο ζειίδαο. Τν CSS, βνεζά ηνπο πξνγξακκαηηζηέο
δηαδηθηχνπ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα νκνηφκνξθε φςε ζε πνιιέο ζειίδεο, κηαο ζειίδαο
δηαδηθηχνπ, δειαδή κφιηο ην ζηπι νξηζηεί ζην CSS, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ
νπνηαδήπνηε ζειίδα πνπ παξαπέκπεη ζην αξρείν CSS. Έηζη, είλαη εχθνιν λα αιιάμεη
ζηπι ζε πνιιέο ζειίδεο ηαπηφρξνλα. Αθφκε, βνεζά ζηελ χπαξμε αθξηβέζηεξνπ ειέγρνπ
δηάηαμεο ηζηνζειίδσλ.
Γηα λα δνπιέςνπκε κε ην CSS, δελ ρξεηάδεηαη θάπνην πξφγξακκα δεκηνπξγίαο
ηζηνζειίδσλ αιιά έλαο απιφο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ. Όζνλ αθνξά ηνλ browser γηα λα
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βιέπνπκε, πσο εκθαλίδνληαη νη ηζηνζειίδεο, πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη, κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε φπνην πξφγξακκα επηζπκνχκε.[26]
3.3.3.2 Javascript
H Javascript είλαη κηα γιψζζα ζελαξίνπ, (script language), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Δίλαη βαζηζκέλε, ζηα αληηθείκελα θαη ν
θψδηθαο Javascript, ζπλήζσο ελζσκαηψλεηαη ζηνλ ΖTML θψδηθα. Τν κφλν πνπ
ρξεηάδεηαη είλαη ε εηζαγσγή ελφο ζελαξίνπ ζηηο ειεθηξνληθέο ζειίδεο θαη φηαλ έλαο
browser πνπ ππνζηεξίδεη ηελ JavaScript θηάλεη ζηε ζειίδα, δηαβάδεη ην ζελάξην θαη
αθνινπζεί ηηο νδεγίεο. Με ηε JavaScript ινηπφλ, θηηάρλνπκε ζελάξηα πνπ λα εθηεινχλ
απηφκαηεο εξγαζίεο, γηα παξάδεηγκα φηαλ κηα ζειίδα ηνπ Web αλνίγεη ή θιείλεη.
Δπίζεο, κπνξνχκε λα θάλνπκε ηελ JavaScript, λα εθηειεί ελέξγεηεο αληαπνθξηλφκελε
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, γηα παξάδεηγκα φηαλ ν ρξήζηεο επηιέγεη έλα θνπκπί ή
έλα ζχλδεζκν, φηαλ εζηηάδεη απφ έλα ζηνηρείν κηαο θφξκαο ζε έλα άιιν ζηνηρείν ηεο
θαη άιια. Τα ζελάξηα κπνξεί λα αλνίγνπλ λέα παξάζπξα ζηνλ browser θαη λα
εκθαλίδνπλ ζπγθεθξηκέλα HTML, έγγξαθα ή λα παξνπζηάδνπλ κηα ζειίδα επηιεγκέλε
απφ ηνλ θαηάινγν ηζηνξηθνχ ηνπ browser. Μπνξεί επίζεο λα είλαη θαη πην πεξίπινθα,
δειαδή, έλα ζελάξην κπνξεί λα ειέγρεη ηα πεξηερφκελα κηαο θφξκαο πνπ ζέιεη λα
ππνβάιεη έλαο ρξήζηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνεηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε, αλ ηα δεδνκέλα
είλαη ιαλζαζκέλα. Έλα άιιν ζελάξην κπνξεί λα ςάμεη γηα πιεξνθνξίεο ζε κηα κηθξή
βάζε δεδνκέλσλ ή λα θάλεη πνιχπινθνπο ππνινγηζκνχο.
Ζ JavaScript ππνζηεξίδεηαη απφ φινπο ηνπο δεκνθηιείο browsers, φπσο ν Netscape θαη
ν Internet Explorer. Δίλαη εχθνιε ζηε ρξήζε, έρεη απιή ζχληαμε, άξα είλαη θαη εχθνιε
ζηελ εθκάζεζε. Τα scripts, εθηεινχληαη ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί κεηαγιψηηηζε ηνπ
θψδηθα θαη ηξέρεη πνιχ γξήγνξα. [27][28].
3.3.3.3 Bootstrap
Τν Bootstrap, είλαη κηα ζπιινγή εξγαιείσλ αλνηρηνχ θψδηθα (web design framework)
γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Πεξηέρεη HTML θαη CSS
γηα ηηο κνξθέο ηππνγξαθίαο, θνπκπηά πινήγεζεο θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ
πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη πξναηξεηηθέο επεθηάζεηο JavaScript. Δίλαη ην πην δεκνθηιέο
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πξφγξακκα ζην GitHub θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηε NASA θαη ην MSNBC, κεηαμχ
άιισλ.[32]
3.3.4 Java
Ζ Java, ππνζηεξίδεη απνθιεηζηηθά ην κνληέιν αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ
(object-oriented). Γειαδή, ε ηερληθή ζρεδηαζκνχ ελφο πξνγξάκκαηνο ζπγθεληξψλεηαη
ζε αληηθείκελα. Έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηε C++ θαζψο είλαη γιψζζα πςεινχ
επηπέδνπ αιιά είλαη ζρεηηθά πην απιή γιψζζα, αθνχ έρεη εμαιεηθζεί ε ρξήζε δεηθηψλ,
(pointers), ελψ ε δηαρείξηζε ηεο κλήκεο γίλεηαη απφ ηελ ίδηα ηε γιψζζα. Έλα απφ ηα
πην ηζρπξά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, απνηειεί ην γεγνλφο φηη είλαη θνξεηή ζε επίπεδν
κεηαγισηηηζκέλνπ θψδηθα. Γειαδή, έλαο πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα γξάςεη θαη
κεηαγισηηίζεη έλα πξφγξακκα γηα παξάδεηγκα ζε Windows θαη ζηε ζπλέρεηα λα πάξεη
ην αξρείν πνπ παξάρζεθε απφ ηε κεηαγιψηηηζε θαη λα ην ηξέμεη ζε έλα κεράλεκα Unix
ρσξίο θακία αιιαγή. Ζ Java, απαηηεί απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θάλεη ζσζηή ρξήζε
ησλ ηχπσλ. Δίλαη θαηάιιειε γηα πξνγξακκαηηζκφ δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη
ππνζηεξίδεη πνιπλεκαηηθή επεμεξγαζία, (multi-threaded processing), γηα ηελ αλάπηπμε
multi-threaded εθαξκνγψλ. Μπνξεί αθφκε λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα απηφλνκεο
εθαξκνγέο φζν θαη γηα εθαξκνγέο πνπ εθηεινχληαη απνθιεηζηηθά ζην Web. Έπεηηα
θάλεη απηφκαηε δηαρείξηζε κλήκεο, είλαη δπλακηθή δειαδή πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζε
δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη απαηηήζεηο ελψ είλαη ηδαληθή γηα ηε δηαζχλδεζε θαη
επηθνηλσλία εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ.
Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Java, είλαη ην γεγνλφο φηη παξέρεη πςειφ επίπεδν
αζθάιεηαο, δειαδή ε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ, ειέγρεηαη απφ κεραληζκνχο αζθαιείαο
πνπ απνηξέπνπλ θαθφβνπινπο θψδηθεο. Δπηπξφζζεηα, ε Java έρεη αληιήζεη φιε ηε
ζπζζσξεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία πξνγξακκαηηζκνχ ζπζηεκάησλ θαη έρεη
ελζσκαηψζεη ηηο ζσζηέο πξαθηηθέο πξνγξακκαηηζκνχ κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη
ζήκεξα απφ πνιινχο, ε πην νινθιεξσκέλε θαη θαιά δνκεκέλε γιψζζα ηεο αγνξάο.
Αθφκε, ελεκεξψλεηαη ζπλερψο ελζσκαηψλνληαο θαη ππνζηεξίδνληαο ηηο ηειεπηαίεο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Δμαίξεζε θαη ζπλεπψο κεηνλέθηεκα απνηειεί ε ηαρχηεηα ηεο
Java. Παξά ηηο δηάθνξεο βειηηψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο, ε ζπγθεθξηκέλε
αδπλακία είλαη ζπλέπεηα ελφο απφ ηα πην ηζρπξά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο, ηεο
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θνξεηφηεηαο. Τν γεγνλφο πσο ε Java παξάγεη ελδηάκεζν θψδηθα, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα
εξκελεχεηαη ζε θψδηθα κεραλήο θαη φρη απ‘ επζείαο θψδηθα κεραλήο ηελ θάλεη λα
πζηεξεί ζε ηαρχηεηα.[29][30]
Γηα ηελ αηνκηθή δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ
δηαζχλδεζε θαη ζηελ επηθνηλσλία εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ (frond-end θαη back-end).
3.3.5 Django
Τν Django, είλαη έλα πςεινχ επηπέδνπ framework, γηα web application, γξακκέλν ζε
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Python θαη αθνινπζεί ην αξρηηεθηνληθφ πξφηππν model–
view–controller (MVC). Δίλαη δσξεάλ θαη αλνηρηνχ θψδηθα. Τν Django, έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί πνιχπινθεο ηζηνζειίδεο. Παξέρεη κηα ζεηξά εξγαιείσλ θαη
βηβιηνζεθψλ γηα ηελ δεκηνπξγία θνξκψλ θαζψο επίζεο παξέρεη απηνκαηνπνηεκέλε
δηεπαθή δηαρεηξηζηή. Αθφκε, έλα απφ ηα πην ηζρπξά πιενλεθηήκαηα ηνπ, είλαη φηη
παξέρεη αζθάιεηα θαη ζπγθεθξηκέλα κεραληζκνχο πξνζηαζίαο ζηηο εθαξκνγέο πνπ
αλαπηχζζνληαη (Web εθαξκνγέο).
Τν κνληέιν δνκήο ηνπ θψδηθα ζην Django, ζεσξείηαη ην MVC. Απνηειείηαη απφ ην
επίπεδν Model πνπ θαηαγξάθεη, πνηα αληηθείκελα, (model), ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ
εθαξκνγή θαη θαηαγξάθεη πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο ηνπο θαη νη κέζνδνη ηνπο. Σην
Django, φια ηα κνληέια βξίζθνληαη ζην αξρείν models.py. Έπεηηα, ην επίπεδν View
είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξαγσγή ηεο δηεπαθήο, απνηειείηαη θπξίσο απφ HTML
θψδηθα, έρεη πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο. Σην Django ηα αξρεία πνπ είλαη
ππεχζπλα γηα ην View θαινχληαη templates. Τέινο, ην επίπεδν ηνπ Controller ξπζκίδεη
ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ δηαθνκηζηή, απνθαζίδεη πην View ζα θιεζεί κε πην Model,
επηζηξέθεη ηα δεδνκέλα πνπ έζηεηιε ν ρξήζηεο ζην θαηάιιειν κνληέιν, παξνπζηάδεη ηα
δεδνκέλα ηνπ κνληέινπ κέζσ ελφο View, είλαη ην πξψην θαη ηειεπηαίν ηκήκα θψδηθα
πνπ ηξέρεη θαζψο ν ρξήζηεο επηζθέπηεηαη θαη αιιειεπηδξά ζε κηα ζειίδα θαη ηέινο
ειέγρεη φιε ηελ εθαξκνγή.[31]
Γηα ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ινηπφλ, ζα απνηειέζεη ην framework γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα γίλνπλ ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Python.
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4.1 Δηζαγσγή-θνπόο Αλάιπζεο Απαηηήζεσλ
Κάζε πξντφλ, απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ κέρξη ηελ πιήξε θζνξά ηνπ, ή ηελ απφζπξζε ηνπ,
πεξλάεη απφ δηάθνξα ζηάδηα ,ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα δηάθνξα είδε ινγηζκηθψλ . Ο
θχθινο δσήο ελφο ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο, μεθηλά απφ ηε ζχιιεςε κηαο λέαο ηδέαο γηα
ηελ αλάπηπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο θαη θζάλεη κέρξη ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο
δεκηνπξγίαο κηα λέαο αλάγθεο ή ηεο απφζπξζεο ηνπ απφ ηελ αγνξά ή απφ ηε ιήμε ηεο
ρξήζεο ηνπ. Ζ πνξεία δσήο ηνπ ινγηζκηθνχ, πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ
ζπληήξεζε ηνπ.
Ζ θάζε αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ βξίζθεηαη ζε απηφ ην
κεγάιν θχθιν δσήο θαη είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ή αλ φρη ε ζεκαληηθφηεξε
θάζε γηα έλα ζχζηεκα γηα απηφ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε επηκέιεηα θαη πξνζνρή θαηά ηελ
πινπνίεζε ηνπ.
Απαίηεζε: είλαη κηα δήισζε, πνπ δειψλεη ξεηά, ηη αθξηβψο πξέπεη λα θάλεη ην
ζχζηεκα. Γειψλεη ηα ραξαθηεξίζηεθα πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ίδην ην ζχζηεκα
[33]. Σηε θάζε αλάιπζεο απαηηήζεσλ αξρηθά ζπιιέγνπκε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα
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αηηήκαηα καο γηα ην λέν ζχζηεκα, θαη ηηο αλάγθεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα θαιχπηεη . Όια
απηά γηα λα μέξνπκε πσο ζα αλαπηχμνπκε θαη πσο ζα ζρεδηάζνπκε ην ζχζηεκά καο.
Γπζηπρψο, επηθξαηεί ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε, φηη ζηε θάζε απηή, πξέπεη λα
απνθαζίζνπκε ηη ζέιεη ν πειάηεο γηα ην ζχζηεκα πνπ ζα αλαπηπρζεί θαη φρη ην γεγνλφο
φηη εδψ απνθαζίδνπκε πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ινηπφλ, ζηε
δηαδηθαζία αλάιπζεο απαηηήζεσλ επηθεληξσλφκαζηε ζην λα θαηαλνήζνπκε φζν
κπνξνχκε ηνπο ρξήζηεο. Τα άηνκα δειαδή πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα, ηηο
εξγαζίεο ηνπο, ηηο εξγαζίεο θαη ηηο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη ην λέν ζχζηεκα ,ην
πεξηβάιινλ πνπ εξγάδνληαη ή πνπ ιεηηνπξγνχλ. Έηζη απφ ηηο αλάγθεο πνπ έρνπκε
πξνζδηνξίζεη θαηνξζψλνπκε λα εμάγνπκε ηηο απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα
ελζσκαηψζνπκε ζηε ζρεδίαζε καο. Να δνχκε δειαδή πσο ζα ιεηηνπξγήζεη, ηη ζα θάλεη
ην ζχζηεκα, πνπ θαη πψο ζα ρξεζηκνπνηεζεί έηζη ψζηε ην ζχζηεκα πνπ ζα
δεκηνπξγήζνπκε λα είλαη βηψζηκν θαη ιεηηνπξγηθφ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ησλ πειαηψλ .
Σχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ Frederick Phillips Brooks, ελφο Ακεξηθαλνχ επηζηήκνλα
Πιεξνθνξηθήο πνπ είλαη γλσζηφο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
IBM‘s System/360, κηαο νηθνγέλεηαο ππνινγηζηψλ θαη ηνπ παθέηνπ ζηήξημεο OS/360,
είπε: «φηη ην δπζθνιφηεξν θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο ελφο Πιεξνθνξηθνχ Σπζηήκαηνο
είλαη λα απνθαζίζεηο ηη αθξηβψο ζα θηηάμεηο», δειαδή ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ηερληθψλ
απαηηήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε αλζξψπνπο, κεραλέο
θαη ινγηζκηθφ. Τίπνηα άιιν δελ καγθψλεη-κπινθάξεη ην απνηέιεζκα αλ γίλεη ζηξαβά.
Τίπνηα άιιν δελ είλαη δπζθνιφηεξν λα δηνξζσζεί αξγφηεξα.[34]. Γηα απηφ ινηπφλ, νη
απαηηήζεηο αιιάδνπλ κε ην ρξφλν, φζν θηλνχκαζηε απφ ηελ θάζε αλάιπζεο πξνο ηελ
πινπνίεζε. Σίγνπξα ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη νη αιιαγέο ζηηο πξψηεο
θάζεηο θνζηίδνπλ ιηγφηεξν ελψ φζν πξνρσξάκε ην θφζηνο απμάλεηαη.
Οη απαηηήζεηο ρσξίδνληαη ζε "Λεηηνπξγηθέο" θαη "Με Λεηηνπξγηθέο". Καηαξράο, νη
Λεηηνπξγηθέο, είλαη νη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηειεί ην ζχζηεκα
φπσο θαη ε πιεξνθνξία πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ην ζχζηεκα. Με ιεηηνπξγηθέο
απαηηήζεηο είλαη νη ηδηφηεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο απφδνζεο,
αμηνπηζηίαο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
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Γηα ηελ ζπιινγή ησλ απαηηήζεσλ έγηλε ε δηαδηθαζία αλάιπζεο εληχπσλ. Γειαδή, έγηλε
κειέηε ηνπ ππάξρνληνο πιηθνχ, πνπ πεξηγξάθεη ην ηξέρνλ ζχζηεκα, φπσο νη θφξκεο
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Βηβιηάξην Υγείαο Παηδηνχ πνπ νξίδεηαη απφ ην Υπνπξγείν
Υγείαο Κχπξνπ.
Γηα ηελ αλάπηπμε ινηπφλ, ελφο απνδνηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο, ε αλάιπζε
απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζσζηά. Σηε πεξίπησζε απηή ην
ζχζηεκα αλάπηπμεο αθνξά ηε δεκηνπξγία ελφο Ζιεθηξνληθνχ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ,
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αλζξσπνθεληξηθήο πγείαο θαη ζα επηθεληξψλεηαη ζην
Παηδηαηξηθφ Τκήκα. Τν ζχζηεκα ζα πεξηέρεη πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ παηδηνχ, ζηνηρεία
γηα ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ (θιεξνλνκηθφηεηα, αζζέλεηεο), πιεξνθνξίεο
γηα ην ηαηξηθφ ηνπ ηζηνξηθφ (εγρεηξήζεηο, ρξφληεο παζήζεηο, αηκαηνινγηθέο θαη άιιεο
εμεηάζεηο), πιεξνθνξίεο γηα ηελ θχεζε, ηνλ ηνθεηφ θαη άιια.
Ζ εθαξκνγή απηή, ζα βξίζθεηαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ γνλέα/θεδεκφλα θαη ζα είλαη
πξνζβάζηκε ζε ηαηξνχο, αθνχ, ηνπο δνζεί ε άδεηα γηα πξφζβαζε απφ ηνλ θάηνρν. Καη‘
απηφ ηνλ ηξφπν, αθελφο ζα πξνζηαηεχνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ παηδηνχ απφ
θαηαρξήζεηο, θαη αθεηέξνπ ν γνλέαο/θεδεκφλαο ζα έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ, ζην θάθειν.
Δπηπιένλ, ζα απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ γνλέα/θεδεκφλα γηα ηελ επεμεξγαζία θαη
ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ θαθέινπ, εληζρχνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δηαζθάιηζε
ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ.
4.2 Απαηηήζεηο πζηήκαηνο
4.2.1 Λεηηνπξγηθέο Απαηηήζεηο:
Ύπαξμε δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ: Τν ζχζηεκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απφ
δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο. Οη ρξήζηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο
ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο, ηνλ γνλέα/θεδεκφλα θαη ηνλ ηαηξφ. Ο ρξήζηεο
"γνλέαο/θεδεκφλαο", είλαη ην άηνκν, πνπ ζα δίλεη ηελ άδεηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ πνπ ζα έρεη. Τν ινγαξηαζκφ δειαδή ηνπ παηδηνχ ζα κπνξνχλ λα ηνλ
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δηαρεηξίδνληαη θαη νη γνλείο/θεδεκφλεο ηνπ κέρξη ην παηδί λα θηάζεη ζε ειηθία πνπ ζα
κπνξεί λα ηνλ δηαρεηξίδεηαη κφλνο ηνπ.
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα δίλεη ηελ εμνπζηνδφηεζε ζηνπο ηαηξνχο γηα λα
κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ηα ηαηξηθά δεδνκέλα φπσο θαηαρψξεζε πιεξνθνξηψλ πνπ
αθνξνχλ ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, ζεκαληηθέο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην παηδί,
θαηαρψξεζε εκβνιηαζκψλ, πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν θχεζεο, ηνλ ηνθεηφ,
πιεξνθνξίεο γηα ην λενγέλλεην, πιεξνθνξίεο γηα θιηληθέο εμεηάζεηο ηνπ παηδηνχ.
Ο ρξήζηεο "γνλέαο/θεδεκφλαο" ζα κπνξεί λα αιιάδεη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ
παηδηνχ θαη λα βιέπεη ρσξίο λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί, ηα ηαηξηθά ζηνηρεία.
Καηαρψξεζε username θαη password: Γηα λα θαηνξζψζεη ν ρξήζηεο λα έρεη πξφζβαζε
θαη λα κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη λα επηηειέζεη απηφ πνπ ζέιεη ζην ζχζηεκα ζα πξέπεη
λα θαηαρσξήζεη ην θαηάιιειν Όλνκα Φξήζηε (username) θαη έλα θαηάιιειν θσδηθφ
(password) ζηελ αξρηθή θφξκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αθνχ γίλεη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο
,κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηηο δηεξγαζίεο πνπ ζέιεη λα εθηειέζεη. Σε πεξίπησζε, πνπ είλαη
έλαο λένο ρξήζηεο ηφηε ζα ηνπ δεκηνπξγνχληαη απηφκαηα ηα δπν απηά ζηνηρεία θαη
θάζε θνξά ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο ηαπηνπνίεζεο αθνχ ζα θαηαρσξεζνχλ θαη
ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ.
Καηαρψξεζε/Δλεκέξσζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ παηδηνχ: Σηε θάζε απηή, γίλεηαη
θαηαρψξεζε

ησλ

δεκνγξαθηθψλ

ζηνηρείσλ

ηνπ

παηδηνχ.

Σηε

θφξκα

απηή

θαηαρσξνχληαη ην φλνκα, ην επίζεην, ην θχιν, ε εκεξνκελία γέλλεζεο, ν ηφπνο
γέλλεζεο, ε δηεχζπλζε, ν ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο, ε πφιε/ρσξηφ, ε επαξρία, ην
ηειέθσλν, θάπνηα αιιαγή δηεχζπλζεο θαη θάπνηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο φπσο απηά
θαζνξίδνληαη απφ ηελ βαζηθή πεξίιεςε αζζελνχο (Patient Summary).
Γηθαίσκα ζηε θαηαρψξεζε αιιά θαη ζηελ επεμεξγαζία έρνπλ ηφζν νη γνλείο/θεδεκφλεο
ηνπ παηδηνχ φζν θαη ν ηαηξφο πνπ ζα παξαθνινπζεί ην παηδί.
Καηαρψξεζε/Δλεκέξσζε

Οηθνγελεηαθνχ

Ηζηνξηθνχ:

Σηε

θφξκα

απηή,

ζα

θαηαγξάθνληαη νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα πγείαο ππάξρνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ
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παηδηνχ. Θα δίλεηαη κηα ιίζηα απφ πξνβιήκαηα κέζα απφ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα
βιέπνπλ ηη είλαη απηφ πνπ ηζρχεη θαη ηη δελ ηζρχεη. Φπζηθά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα
θαηαγξαθή θάπνηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δελ ππάξρεη ζε απηή ηε ιίζηα. Σε πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη, θάπνηνο, ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ κε θάπνηνπο είδνπο πξφβιεκα θαη
επηιερζεί ην πξφβιεκα απηφ απφ ηε ιίζηα, ηφηε ζα πξέπεη λα γξαθηνχλ θάπνηα ζρφιηα,
ηα νπνία ζα απνδεηθλχνπλ ην βαζκφ ζπγγέλεηαο ηνπ αξξψζηνπ κε ην παηδί, ηελ ειηθία
δηάγλσζεο θαη άιια.
Πξφζβαζε ζηελ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζα έρεη ν ηαηξφο κεηά
απφ άδεηα ηνπ γνλέα. Ο γνλέαο/θεδεκφλαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζα κπνξεί λα δεη κφλν
ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ.
Καηαρψξεζε/Δλεκέξσζε Σεκαληηθψλ Ηαηξηθψλ Πιεξνθνξηψλ γηα ην παηδί: Σηε θφξκα
απηή, θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην παηδί. Οη πιεξνθνξίεο
αθνξνχλ, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ παηδηνχ φπσο θαη ηηο εκεξνκελίεο
δηάγλσζεο ηνπο, αθφκε, θαηαγξάθνληαη ζνβαξέο αληηδξάζεηο ζε θάξκαθα/εκβφιηα
θαζψο πάιη θαη νη εκεξνκελίεο δηάγλσζεο ηνπο αιιά θαη ζνβαξέο αιιεξγίεο αλ
πξνθιήζεθαλ ή αλ ππάξρνπλ θαη ε εκεξνκελία δηάγλσζεο ηνπο.
Τηο πιεξνθνξίεο απηέο, κπνξεί λα ηηο εηζάγεη θαη λα ηηο επεμεξγαζηεί κφλν ν ηαηξφο
θαηφπηλ άδεηαο απφ ην γνληφ. Καη πάιη ν γνληφο/θεδεκφλαο κπνξεί λα δεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο.
Καηαρψξεζε Πιεξνθνξηψλ πεξηφδνπ θχεζεο:

Ζ θφξκα απηή, πεξηιακβάλεη

πιεξνθνξίεο, γηα ηελ θχεζε. Σπγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεηαη ε ειηθία ηεο κεηέξαο, ν
αξηζκφο ησλ θπήζεσλ , ε νκάδα αίκαηνο ηεο, ην αλ ε κεηέξα ή ν παηέξαο είλαη θνξείο
Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο, θαη θάπνηεο άιιεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπο φπσο ε Ζπαηίηηδα Β, θαη ν Θπξενεηδήο. Αθφκε, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα λα θαηαρσξεζνχλ ηα ππεξερνγξαθήκαηα, νη εκεξνκελίεο πνπ έγηλαλ αιιά
θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο.
Καηνρπξψλνληαη θάπνηα πξνβιήκαηα, πνπ κπνξεί λα είρε ε κεηέξα, θαηά ηελ θχεζε
αιιά θαη ν βαζκφο ελεκέξσζεο ηεο κεηέξαο ζρεηηθά κε ην κεηξηθφ ζειαζκφ. Όιεο
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απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα ηηο εηζαγάγεη θαη λα ηηο επεμεξγαζηεί κφλν ν ηαηξφο
ελψ ν γνληφο/θεδεκφλαο ζα κπνξεί κνλάρα λα ηηο δεη. Φπζηθά, φζα αθνξνχλ ηελ
κεηέξα, ζα αληινχληαη απηφκαηα απφ ηνλ δηθφ ηεο θάθειν πνπ ήδε ζα ππάξρεη ζην
ζχζηεκα.
Καηαρψξεζε

Πιεξνθνξηψλ

πνπ

αθνξνχλ

ηνλ

ηνθεηφ:

Σηε

θφξκα

απηή

,πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ηνθεηφ. Δίλαη βέβαην φηη, ζα
αληινχληαη απηφκαηα απφ ην θάθειν ηεο κεηέξαο. Σπγθεθξηκέλα ζα γίλεηαη άληιεζε
ηεο εκεξνκελίαο, ηεο ψξαο αιιά θαη ηεο δηάξθεηαο θχεζεο, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
επηινγήο κίαο απφ ηηο ηέζζεξηο κεζφδνπο ηνθεηνχ, ζα επηιέγεηαη αλ ν πιαθνχληαο ή/θαη
ην ακληαθφ πγξφ δελ είλαη θπζηνινγηθά.
Αθφκε, ζα εθιακβάλνληαη θαη ζα θαηαγξάθνληαη θαη νη απαξαίηεηεο παξαηεξήζεηο φζν
θαη ην φλνκα ηνπ γπλαηθνιφγνπ/καίαο θαη ην φλνκα ηνπ καηεπηεξίνπ. Τηο πιεξνθνξίεο
απηέο κπνξεί λα ηηο εηζαγάγεη θαη λα ηηο επεμεξγαζηεί κφλν ν ηαηξφο. Ο
γνληφο/θεδεκφλαο κπνξεί απιά λα δεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο.
Καηαρψξεζε

Πιεξνθνξηψλ

πνπ

αθνξνχλ

ην

λενγέλλεην:

Σηε

θφξκα,

ζα

θαηαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην λενγέλλεην, ζρεηηθά κε ην βάξνο ηνπ
θαηά ηε γέλλεζε ηνπ, ην χςνο ηνπ, ηελ πεξίκεηξν ηεο θεθαιήο θαη ην APGAR Score.
Αθφκε, ζα επηιέγεηαη απφ κηα ιίζηα κε κέζα αλάλεςεο αλ ην λενγέλλεην είρε δερζεί
θάπνηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, αλ έγηλε ρνξήγεζε νμπγφλνπ, δηαζσιήλσζε, ρνξήγεζε
θαξκάθσλ, ρνξήγεζε βηηακίλεο Κ, ρνξήγεζε αλνζνζθαηξίλεο HBIG, ρνξήγεζε άιισλ
θαξκάθσλ/αλνζνζθαηξηλψλ. Σε πεξίπησζε πνπ επηιερζεί, θάηη απφ απηά ζα πξέπεη, λα
αλαθεξζνχλ ιεπηνκέξεηεο. Έπεηηα, ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο θιηληθήο εμέηαζεο γηα
θπζηνινγηθά ή παζνινγηθά επξήκαηα φπσο ππεξψα, πξσθηφο, γελλεηηθά φξγαλα, ηζρία,
θαξδηά, αληαλαθιαζηηθά ή νηηδήπνηε άιιν. Σε πεξίπησζε πνπ θαηαγξάθεηαη θάπνην
παζνινγηθφ εχξεκα πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο. Δπηπξφζζεηα,
θαηαγξάθεηαη αλ ππήξμε θάπνηα αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, θπάλσζε αιιά θαη
εηζξφθεζε κεθσλίνπ, θαηαγξάθεηαη εάλ ππήξμε εληαηηθή ζεξαπεία θαη αλ λαη πξέπεη
λα θαηαγξαθνχλ πιεξνθνξίεο γηα ην ιφγν παξαπνκπήο, ηε δηάξθεηα αιιά θαη εάλ έγηλε
ρξήζε αλαπλεπζηήξα ή φρη .
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Τέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ππήξμε θξνχζκα ίθηεξνπ θαηαγξάθεηαη ην εηθνζηηεηξάσξν
έλαξμεο, ηα κέγηζηα επίπεδα ρνιεξπζξίλεο, ε δηάξθεηα ηνπ ίθηεξνπ αιιά θαη πνηα ήηαλ
ε ζεξαπεία πνπ αθνινπζήζεθε. Όια απηά εηζάγνληαη θαη επεμεξγάδνληαη απφ ην ηαηξφ.
Ο γνλέαο/θεδεκφλαο κπνξεί παξά κφλν λα ηα δεη.
Γεκηνπξγία/Δλεκέξσζε Κακππιψλ αλάπηπμεο: Γηα λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ νη
θακπχιεο αλάπηπμεο ελφο παηδηνχ ηφζν γηα ηα αγφξηα φζν θαη γηα ηα θνξίηζηα ζα πξέπεη
λα γίλεη θαηαγξαθή θάπνησλ ζσκαηνκεηξηθψλ ζηνηρείσλ.
Σπγθεθξηκέλα, γίλεηαη θαηαγξαθή χςνπο, βάξνπο, πεξηκέηξνπ θεθαιήο θαη ειηθίαο ηνπ
παηδηνχ. Οη θακπχιεο πνπ παξάγνληαη είλαη θακπχιε αλάπηπμεο βάξνπο θαη χςνπο,
πεξηκέηξνπ θεθαιήο θαη θακπχιε αλαινγίαο βάξνπο πξνο κήθνο αγνξηψλ θαη
θνξηηζηψλ. Μπνξνχλ λα παξαρζνχλ θακπχιεο ηφζν γηα ηα βξέθε αιιά θαη γηα παηδηά
2-18 ρξφλσλ. Γηα ηελ πεξίκεηξν θεθαιήο, νη θακπχιεο αλάπηπμεο αθνξνχλ κφλν ηε
βξεθηθή ειηθία θαη γηα ηελ ειηθία ησλ 2-18 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο θαη
παξαθνινχζεζεο ησλ θακππιψλ δείθηε κάδαο ζψκαηνο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ
ηαηξφ.
Καηαρψξεζε/Δλεκέξσζε εκβνιηαζκψλ: Σηε θφξκα απηή, γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ
εκβνιηαζκψλ γηα έλα παηδί. Σπγθεθξηκέλα, ν ηαηξφο, κπνξεί λα ζπκπιεξψλεη πνηα
εκβφιηα έρεη θάλεη έλα παηδί θαη πνηεο δφζεηο έρεη ιάβεη. Δίλαη βέβαην, πσο ν
γνλέαο/θεδεκφλαο κπνξεί παξά κφλν λα δεη απηέο ηηο θαηαρσξήζεηο απφ ηα εκβφιηα.
Καηαρψξεζε πιεξνθνξηψλ ςπρνθηλεηηθήο εμέιημεο βξέθνπο: Οη πιεξνθνξίεο απηέο,
αθνξνχλ ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Σπγθεθξηκέλα, αθνξνχλ πιεξνθνξίεο φπσο ε
θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, ε θηλεηηθφηεηα πνπ έρεη, ε φξαζε ηνπ, ε αθνή αιιά θαη ε
νκηιία ηνπ .
Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ απφ ηνπο ηαηξνχο γηα ηα παηδηά, γηα ηηο ειηθίεο
3,7,12 κελψλ κέρξη ην ειηθηαθφ φξην ησλ 2,3,4,5 εηψλ. Δπηπξφζζεηα, ν ίδηνο ν ηαηξφο
κπνξεί λα επαλεθηηκήζεη ηα απνηειέζκαηα, λα παξαπέκςεη ,αλ ην θξίλεη αλαγθαίν, ην
παηδί ζε θάπνην ηαηξφ άιιεο εηδηθφηεηαο γηα λα εληνπίζεη αλ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα.
Αθφκε, ζε θάπνην κεηαγελέζηεξν ζηάδην, εάλ ην παηδί μαθληθά έρεη λα αληηκεησπίζεη
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θάπνην απφ απηά ηα πξνβιήκαηα, εχθνια ζα γίλεηαη παξαπνκπή ζηηο ήδε
πξνυπάξρνπζεο πιεξνθνξίεο.
Καηαρψξεζε/Δλεκέξσζε Δπηζθέςεσλ: Σηε θφξκα απηή, ζα θαηαγξάθνληαη νη
αλακελφκελεο ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο
επηζθέςεηο ηνπ παηδηνχ ζηνλ ηαηξφ. Μπνξεί ν ηαηξφο εάλ ηνπ επηηξαπεί λα θαηαγξάθεη
ηε ζπγθεθξηκέλε δηάγλσζε ηνπ παηδηνχ αιιά θαη πνηα ζεξαπεία ηνπ πξνηείλεη.
Σηε θφξκα απηή ζα ππάξρνπλ δχν(2) πεδία. Σην έλα ζα αλαγξάθεηαη ε ζεκεξηλή
εκεξνκελία θαη ζην άιιν ζα αλαγξάθεηαη ε πξνηεηλφκελε εκεξνκελία γηα ην επφκελν
ξαληεβνχ. Ο γνληφο/θεδεκφλαο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, κπνξεί φηαλ επηζθεθηεί ηε θφξκα
ησλ επηζθέςεσλ ζηα δπν πεδία λα βιέπεη πφηε ήηαλ ε ηειεπηαία επίζθεςε ηνπ παηδηνχ
ζηνλ παηδίαηξν αιιά θαη πφηε είλαη ην επφκελν ξαληεβνχ. Σπλεπψο ε θφξκα ησλ
επηζθέςεσλ ιεηηνπξγεί ζαλ εκεξνινγηαθφ ζχζηεκα ππελζχκηζεο γηα ηνλ γνλέα θαη
ηήξεζε ηζηνξηθνχ ηαηξηθνχ αξρείνπ γηα ηνλ ηαηξφ.
Καηαρψξεζε πιεξνθνξηψλ γηα θιηληθέο εμεηάζεηο: Σηε θφξκα απηή , ζα
θαηαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο επηζθέςεηο ηνπ παηδηνχ ζηνλ ηαηξφ. Ο
ηαηξφο ζα κπνξεί αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ ,λα θάλεη ζπγθεθξηκέλεο εμεηάζεηο
θαη λα θαηαγξάθεη φια ηα ζρεηηθά ζηηο θφξκεο απηέο. Καηαξράο, ππάξρνπλ δηάθνξεο
θφξκεο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη θάζε θνξά πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά
πεδία κε βάζεη ηεο ειηθηαθέο απαηηήζεηο. Γειαδή, γηα ηελ θιηληθή εμέηαζε ηνπ παηδηνχ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο εβδνκάδαο, ζα πξέπεη, πέξα απφ ην βάξνο, ην χςνο, ηελ
πεξίκεηξν ηεο θεθαιήο θαη ηε δηαηξνθή κε ζειαζκφ ή μέλν γάια ή θαη απφ ηα δχν, λα
θαηαγξάθνληαη θπζηνινγηθά ή παζνινγηθά επξήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δέξκα ,ην
ρξψκα, ηε θεθαιή ,ηηο πεγέο ,ηηο ξαθέο, ηα κάηηα, ηα ππεξψα, ηα γελλεηηθά φξγαλα θαη
άιια πνιιά. Γηα ηελ θιηληθή εμέηαζε, ηνπ βξέθνπο ειηθίαο 2,7,12,18-24 κελψλ θαη 3-6
ρξφλσλ θαη άλσ θαηαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ θάπνηα άιια θπζηνινγηθά ή
παζνινγηθά επξήκαηα φπσο αλαπλεπζηηθφ-ζψξαθαο, θαξδηαγγεηαθφ-θχζεκα, κεξηαίεο
θαη άιια πνιιά, έρνληαο φζν κεγαιψλεη ην παηδί θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο.
Τηο πιεξνθνξίεο απηέο, κπνξεί λα ηηο εηζάγεη θαη λα ηηο επεμεξγαζηεί κφλν ν ηαηξφο. Ο
γνληφο κπνξεί απιά λα δεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Ίζσο είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
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θφξκεο αθνχ ζα αθνινπζνχλ ην παηδί γηα πάληα, έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε
πξνβιήκαηνο λα επηζηξέθνπλ γηα απηέο γηα νπνηνδήπνηε είδνο δηάγλσζεο.
Αλαδήηεζε Φνξκψλ: Τφζν ν ηαηξφο φζν θαη ν γνλέαο/θεδεκφλαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα αλαδεηήζνπλ νπνηαδήπνηε θφξκα ηνπο ελδηαθέξεη, νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Φπζηθά,
κεηά ηελ αλαδήηεζε ν θαζέλαο ζα κπνξεί λα επηηειέζεη ζε απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ
αλαινγνχλ ζε θάζε πεξίπησζε. Γειαδή, ν ηαηξφο ζα κπνξεί λα δεη θαη λα επεμεξγαζηεί
θάπνηεο απφ ηηο θφξκεο ελψ ν γνλέαο/θεδεκφλαο κνλαρά ζα κπνξεί λα ηηο δεη.
4.2.2 Με-Λεηηνπξγηθέο Απαηηήζεηο:
Απαηηήζεηο Απφδνζεο: Θα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηελ ηαρχηεηα απφθξηζεο, ηηο
αηηήζεηο αλά δεπηεξφιεπην, αιιά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ηαπηφρξνλσλ ρξεζηψλ.
Απαηηήζεηο Αμηνπηζηίαο: Θα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ην πνζνζηφ ησλ δηαδηθαζηψλ
πνπ εθηεινχληαη ζσζηά.
Απαηηήζεηο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο: Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζπζηήκαηα κε ηα
νπνία ην ζχζηεκα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη.
4.3 Υαξαθηεξηζηηθά Υξεζηώλ
Οη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δηαρσξίδνληαη ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο:
1. Γνλέαο/Κεδεκφλαο (Φξήζε ηνπ front office)
2. Ηαηξφο (Φξήζε ηνπ front office)
3. Γηαρεηξηζηήο (Φξήζε ηνπ back office)
Δίλαη γεγνλφο, φηη ζηηο κέξεο πνπ δνχκε, ν ηνκέαο ηεο πγείαο ,πζηεξεί ζε πνιιά ζέκαηα.
Δπνκέλσο, ε αλάπηπμε απηήο ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο
θαηαγξαθήο ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πνιηηψλ κέζσ νινθιεξσκέλσλ
θαηαρσξήζεσλ, επαλάγλσζησλ θαη πξνζηηψλ ζεκεηψζεσλ απφ φινπο ηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα κηα πνηνηηθφηεξε παξνρή
θξνληίδαο γηα ηνλ αζζελή, αθνχ ηα έγγξαθα ζην θάθειν ζα είλαη εμαηνκηθεπκέλα γηα
ην θάηνρν ηνπ θαθέινπ. Τέινο, κε βάζε ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ, ζα επηιχζεη
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα ζε κεγάιν βαζκφ φπσο γηα παξάδεηγκα ε
άζθνπε επαλάιεςε εμεηάζεσλ απφ ηνλ αζζελή αιιά θαη ε αθχξσζε ηεο
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πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλάληεζεο κε ην γηαηξφ ιφγσ ζχγθξνπζεο ησλ σξψλ κε άιινπο
αζζελείο. Τα πάληα ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα ειέγρνληαη απφ ην ζχζηεκα.
Φπζηθά, ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν γηα ηελ δεκηνπξγία απηήο ηεο εθαξκνγήο, ηελ
δηαηήξεζή αιιά θαη ηελ ζπληήξεζε ηεο ζα έρνπλ νη ίδηνη νη ρξήζηεο ηεο. Έηζη ζα ήηαλ
ζεκαληηθφ λα δνχκε θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο:
1. Γνλέαο/Κεδεκφλαο
Ο Γνλέαο/Κεδεκφλαο, είλαη ν θάηνρνο ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. Δίλαη ν κνλαδηθφο
ρξήζηεο πνπ ζα έρεη θαζνιηθή πξφζβαζε ζε φια ηα κέξε ηνπ ΖΦΠ. Δληνχηνηο, δελ
είλαη ζε ζέζε λα θάλεη αιιαγέο ζε νπνηαδήπνηε ζηνηρεία είλαη θαηαρσξεκέλα απφ ην
ηαηξφ, πέξαλ απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηα νπνία κπνξεί λα θαηαρσξήζεη θαη ν
ίδηνο. Δθφζνλ έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο εθαξκνγήο, ν ίδηνο ζα δίλεη ηελ έγθξηζή ηνπ
γηα ηελ εθηέιεζε ιεηηνπξγηψλ πνπ πξνκελχνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα λα
εθηειεζηνχλ. Ο Γνλέαο/Κεδεκφλαο δε ρξεηάδεηαη λα έρεη ηηο δεμηφηεηεο αλζξψπσλ πνπ
αζρνινχληαη κε ηνπο ππνινγηζηέο ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ
εθαξκνγή, αξθεί λα έρεη κηα γεληθφηεξε αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο ελφο ζπζηήκαηνο
θαη ηεο δηαδνρήο ησλ ελεξγεηψλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν, δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη θάπνην
ηαηξηθφ ππφβαζξν γηα λα θαηαλνεί ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξεί ν γηαηξφο, αθνχ ζα ηνλ
ελεκεξψλεη ν γηαηξφο ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο ηνπο.
2. Ηαηξφο:
Ο θάζε εηδηθεπκέλνο ηαηξφο, ζα έρεη κεξηθή πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. Σε φηη αθνξά ηελ
εηδηθφηεηά ηνπο θαη κφλν, κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελή θαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εμεηάζεηο ηνπ, κφλν κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαηφρνπ. Δάλ ν πνιίηεο δελ
δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, ηφηε ε εθαξκνγή δελ είλαη πξνζβάζηκε γηα θαλέλα απφ
ηνπο ρξήζηεο. Ο ηαηξφο δελ είλαη αλαγθαίν λα έρεη γλψζεηο ζε ζέκαηα ρξήζεο
ινγηζκηθνχ, αξθεί φπσο θαη ν Γνλέαο/Κεδεκφλαο, λα έρνπλ κηα γεληθφηεξε αληίιεςε
ησλ ζπζηεκάησλ.
3. Γηαρεηξηζηήο:
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Ο Γηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο ,ζηνλ παξφλ ζηάδην, ζα είλαη ν παξνρέαο ηεο
εθαξκνγήο. Σαλ δηαρεηξηζηήο έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα κέξε ηεο εθαξκνγήο θαη πην
αλαιπηηθά έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο θαη πξνζζήθεο ιεηηνπξγηψλ ζηελ
εθαξκνγή θαζψο θαη ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ηεο. Έηζη αλαπφθεπθηα πξέπεη λα είλαη
ελεκεξσκέλνο γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη ε εθαξκνγή φζνλ αθνξά ην δηαδίθηπν θαη ηε
δηαρείξηζε βάζεο δεδνκέλσλ.
4.4 Αξρέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζρεδίαζε δηαδηθηπαθνύ ινγηζκηθνύ
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο ,πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θάπνηεο
αξρέο ,κε απψηεξν ζθνπφ λα θάλνπκε φζν ηα δπλαηφ θαιχηεξε ηελ αιιειεπίδξαζε
ρξήζηε θαη ππνινγηζηή, δειαδή ηελ επηθνηλσλία απηή πνπ είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο
κεηαμχ ππνινγηζηή θαη ρξήζηε.
Ζ επρξεζηία (Usability), είλαη έλα κέηξν ηεο πνηφηεηαο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε, φηαλ
απηφο αιιειεπηδξά κε έλα αιιειεπηδξαζηηθφ (interactive) πξντφλ. Σχκθσλα κε ην
πξφηππν (standard) ISO 9241,επρξεζηία είλαη: «...ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα πξντφλ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεηχρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο κε
απνηειεζκαηηθφηεηα, ηθαλφηεηα θαη ηθαλνπνίεζε (απφ πιεπξάο ρξήζηε) κέζα ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ρξήζεο.»
Θα ιέγακε ινηπφλ, αξρέο θαη "απαηηήζεηο" επρξεζηίαο, πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε
είλαη λα γλσξίδνπκε θαηαξράο πνηνη είλαη νη ρξήζηεο, πνηνη νη ζηφρνη ηνπο, νη
δπλαηφηεηεο ηνπο, νη εκπεηξίεο ηνπο αιιά θαη νη ηηο αλάγθεο ηνπο. Αθφκε, ζα πξέπεη λα
αθνινπζήζνπκε ηελ αξρή ηεο έθζεζεο ιεηηνπξγηψλ, φπνπ ν ρξήζηεο πξέπεη λα
αληηιακβάλεηαη άκεζα φιεο ηηο δπλαηέο ιεηηνπξγίεο, πνπ ηνπ παξέρεη ην πξφγξακκα.
Έπεηηα, λα αθνινπζήζνπκε ηελ αξρή ηεο ζπλνρήο φπνπ παξφκνηα ζηνηρεία ηεο
δηεπηθάλεηαο πξέπεη λα έρνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά. Με ηελ αξρή εζηίαζεο πξνζνρήο
φπνπ θάπνηα ζηνηρεία ηεο δηεπηθάλεηαο απνζπνχλ πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ηνπ
ρξήζηε απφ θάπνηα άιια, δειαδή ηα ρξψκαηα ή θαη ε θσηεηλφηεηα πνπ ζα δίλνπκε ζε
θάπνην απφ απηά ηα ζηνηρεία λα είλαη ζε κεγάιε αληίζεζε κε θάπνηα άιια φπσο ην
θφλην (background). Να αθνινπζνχκε ηελ αξρή βνήζεηαο ζην ρξήζηε ,φπνπ ,ζα πξέπεη
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λα πξνζθέξνπκε βνήζεηα κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζην ρξήζηε. Όζν αθνξά ηελ αξρή ηεο
αζθάιεηαο, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα κεηψζνπκε ηελ αλαζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ
ζρεδηάδνληαο κηα εθαξκνγή, πνπ ζα πξνβιέπεη, ζα πξνιακβάλεη θαη ζα δηνξζψλεη ηα
πηζαλά ιάζε ησλ ρξεζηψλ. Γηα ηελ αξρή ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο ιεπηνκέξεηαο, κηα
εθαξκνγή κε φκνξθα γξαθηθά θαη εηθφλεο είλαη ινγηθφ λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ
δηάζεζε ηνπ ρξήζηε, αιιά κε πεξηνξηζκνχο, δειαδή ην ππεξβνιηθά βαξχ πεξηβάιινλ
ζε γξαθηθά κπνξεί λα δψζεη ηελ εληχπσζε ζηνπο λένπο ρξήζηεο φηη πξφθεηηαη γηα κηα
δχζρξεζηε εθαξκνγή, αθφκα θαη αλ δελ είλαη. Τέινο, φζν αθνξά ηελ αξρή ηεο
πξνζσπνπνίεζεο (customization), ηδίσο ζε πνιχπινθεο εθαξκνγέο πξέπεη λα δίδεηαη ε
δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ξπζκίζεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαπξσζνπείαο, βάζε
ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπ. Θα πξέπεη λα δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ
επηθνηλσλία αλζξψπνπ- ππνινγηζηή θαη ε δηαδηθαζία απηή ηεο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα
γίλεηαη κε θέληξν ην ρξήζηε θαη φρη ηνλ ηελ εθαξκνγή.[35]
4.5 Πεξηνξηζκνί ζην ρεδηαζκό
Γηα λα είλαη εθηθηή, ε ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε είλαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ φια ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο (browsers),
φπσο Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer θηι.
Γηα πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή απαξαίηεηε είλαη ε ρξήζε αλαγλσξηζηηθνχ ηνπ ρξήζηε.
Mε απηφ ηνλ ηξφπν ειέγρεηαη ε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα θαη εκπνδίδεηαη ε ρξήζε ηεο
εθαξκνγήο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο, θαη σο εθ ηνχηνπ πεξηνξίδνληαη ηπρφλ
θαθφβνπιεο ελέξγεηεο ζην ζχζηεκα. Δπίζεο, κε ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε
ππνδεηθλχεηαη ην είδνο ηνπ ρξήζηε, αθνχ αλαιφγσο κε ηνλ ηχπν ηνπ ρξήζηε ε
πξφζβαζε ηνπ ζε δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθνξνπνηείηαη.
Ζ πινήγεζε ζηελ εθαξκνγή, πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηή θαη εχθνιε κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, ψζηε νη ελέξγεηεο λα δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε ρσξίο ν
ρξήζηεο λα πξνζπίπηεη ζε αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα
επηηπγράλεη ην ζθνπφ ηνπ γξήγνξα, απνηειεζκαηηθά θαη ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία.
Τέινο, ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ ρξεζηψλ άκεζα,
ρσξίο θαζπζηεξήζεηο θαη πάληα κε νινθιήξσζε ηνπ αηηήκαηνο πνπ γίλεηαη.
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5.1 Δηζαγσγή
Σην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ πνπ έγηλαλ γηα ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζε έλα πξσηαξρηθφ ζηάδην, βαζηζκέλα
ζηηο απαηηήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε θάζε Αλάιπζεο Απαηηήζεσλ. Σηνλ
ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πινπνίεζε πεξηγξάθνληαη κε ζηηγκηφηππα νζφλεο νη
θφξκεο πνπ ζα ππάξρνπλ ζηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ηνπ Παηδηαηξηθνχ Μέξνπο ηνπ
Ηαηξηθνχ Φαθέινπ. Αθφκε, πεξηγξάθεηαη θαη ε Βάζε Γεδνκέλσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί
ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Μέξνπο ηνπ Παηδηαηξηθνχ Φαθέινπ.
5.2 Πιαηθόξκα FI-STAR
Ζ πιαηθφξκα FI-STAR (Future Internet – Social Technological Alignment in
Healthcare) πνπ αξρηθά μεθίλεζε κε ηε ζπλεξγαζία 7 ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(Ννξβεγία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηζπαλία, Ηηαιία, Γεξκαλία, Πνισλία), ηειηθά ζπγθιίλεη
ζην λα γίλεη απηάξθεο θαη λα ζπλερίζεη σο έλα βηψζηκν νηθνζχζηεκα γηα φιεο ηηο
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νκάδεο ρξεζηψλ ζηελ παγθφζκηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε βειηηψλνληαο έηζη ηελ
πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ. Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ην ηνκέα ηεο πγείαο, ε πιαηθφξκα fi-star θηίδεηαη πάλσ ζην κνληέιν
ηνπ cloud computing. Σθνπφο ηεο πιαηθφξκαο απηήο φπσο αλαθέξεη ην φλνκα ηεο είλαη
ην future internet. Ωο εθ ηνχηνπ ζθνπφ ηεο απνηεινχλ:


Information as a service: δειαδή νη ζσζηέο πιεξνθνξίεο λα πάλε ζηνπο
ζσζηνχο αλζξψπνπο κε ην ζσζηφ ηξφπν, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη κε ηελ
θαηάιιειε κνξθή



Software as a service: ην ινγηζκηθφ σο ππεξεζία: δειαδή ε παξνρή εθαξκνγψλ
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ σο ππεξεζία, ε πξφζβαζε δειαδή ζην ινγηζκηθφ κέζσ
ηνπ Γηαδηθηχνπ αληί γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ



Platform as a service: ε πιαηθφξκα σο ππεξεζία: ην νπνίν απνηειεί έλα cloud
computing model ην νπνίν πξνζθέξεη εθαξκνγέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ



Infrastructure as a service: ε ππνδνκή σο ππεξεζία: δειαδή κηα κνξθή cloud
computing πνπ παξέρεη (virtualized) εηθνληθνχο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο κέζσ
ηνπ δηαδηθηχνπ

Ζ πιαηθφξκα FI-STAR, ζηεξίδεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πιαηθφξκσλ PI-PPP θαη FIWARE, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθέο θαη ρξήζηκεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ θαη
ηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο παξέρνληαο θάπνηνπο generic enablers,
ζπγθεθξηκέλα 36, ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη νη developers ηεο πιαηθφξκαο FI-STAR γηα
ηε δεκηνπξγία ησλ specific enablers νχησο ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη γηα κηα θαιχηεξε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Οη specific enablers ηεο FISTAR πιαηθφξκαο είλαη ζπλνιηθά 24, εθ ησλ νπνίσλ νη 18 είλαη back-end θαη ελψ νη
ππφινηπνη 6 είλαη front-end. H πιαηθφξκα FI-WARE, ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε πιαηθφξκα
FI-STAR παξέρεη open standard APIs (Application Programming Interfaces) ,ηα νπνία
βνεζνχλ ζηελ επθνιφηεξε ζχλδεζε κε Internet of Things (IoT) devices, επεμεξγάδεηαη
δεδνκέλα θαη media ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κε κεγάιε θιίκαθα, εθηειεί αλάιπζε
κεγάισλ δεδνκέλσλ (Big Data) ή ελζσκαηψλεη ραξαθηεξηζηηθά γηα αιιειεπίδξαζε κε ην
ρξήζηε. Ζ FI-STAR, πιαηθφξκα ζηεξίδεηαη ζηε FI-WARE, πιαηθφξκα ηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ generic enablers ηεο νπνίαο ζπλνςίδνληαη σο εμήο:


Cloud,



Open source,
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Big Data,



Internet of Things,



Smart Cities,



Opens APIs,



Open Data

Τέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ην FI – STAR, ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηειεπηαία ιέμε
ηεο ηερλνινγίαο φζνλ αθνξά ηα ςεθηαθά κέζα γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο θνηλφηεηαο, ζε
κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ην FI – STAR, ζα ζπλεξγαζηεί κε άιια έξγα FI -PPP, κέζσ ησλ
κεραληζκψλ πνπ ζα ελζσκαηψλεη, θαη ηελ ελεξγφ αιιειεπίδξαζε κε φια ηα
απαξαίηεηα φξγαλα.
Οη specific enablers ηεο πιαηθφξκαο fi-star παξέρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο φπσο ε
δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ εγγξαθψλ (EHR specific enabler), ε ελζσκάησζε
θαη απνζήθεπζε ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ αξρείσλ (storage se), ε επηθνηλσλία κεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ πφιεσλ, ρσξψλ κέζσ ηνπ NCP (National Contact Point) ηνπ epSOS
specific enabler γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ αζζελψλ, παξέρεη αζθάιεηα
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη θαη πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ
(security θαη management/administration enablers) θαζψο επίζεο γίλεηαη θαη δηαρείξηζε
ησλ events πνπ ηπγράλνπλ (timinig service θαη event manager enablers).[36]
5.2.1 Specific Enablers (SEs)
Οη εηδηθνί enablers, είλαη ζπζηαηηθά ινγηζκηθνχ ηεο πιαηθφξκαο FI-STAR, ηα νπνία
πινπνηνχληαη απφ νκάδεο ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα απηφ. Οη εηδηθνί
enablers, ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο γεληθνχο enablers, πνπ είλαη ήδε δεκηνπξγεκέλνη ζηελ
πιαηθφξκα ζαλ θνηλή βάζε. Παξαδείγκαηα εηδηθψλ enablers πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε
είλαη ην PACS SE, ην EPSOS SE, ην EHR SE. Καη νη ηξεηο απηνί, εηδηθνί enablers
πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην πξφγξακκα ηνπ FI-STAR, θαζψο ηκήκαηα ηνπ θάζε ινγηζκηθνχ
ζα αλαπηπρζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ απφ θνηηεηέο
ηνπ Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κέξνο ηνπ
EHR SE.
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5.2.1.1 EPSOS SE (back - end)
Τν epSOS SE, είλαη κηα back-end API πνπ θαιχπηεη ηελ αληαιιαγή ησλ ζπλνπηηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην epSOS SE πεξηιακβάλεη ηε βαζηθή θαη
ηελ εθηεηακέλε πεξίιεςε ηνπ αζζελνχο (PS) σο ζχλνια δεδνκέλσλ φπσο
ππνδεηθλχεηαη απφ ην κεγάιεο θιίκαθαο πηινηηθφ έξγν epSOS. Δπηπιένλ, ην epSOS SE
πξνζθέξεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ client site θαη ηνπ client connector
ζε κία δηαδηθηπαθή πχιε ζην ηνπηθφ Δζληθφ Σεκείν Δπαθήο, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην
epSOS LSP θαη ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ
πξνζθέξνληαη απφ ηελ πιαηθφξκα OpenNCP.
Ο ζθνπφο ηεο πεξίιεςεο αζζελνχο είλαη λα θάλνπλ θξίζηκα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ
αζζελή άκεζα δηαζέζηκα νπνπδήπνηε θη αλ βξίζθεηαη ν αζζελήο θαη ίζσο επηδηψθεη
ζεξαπεία, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηακέλεη καθξηά απφ ηελ παηξίδα
ηνπ. Δίλαη κηα πξνυπφζεζε γηα ηε δηαζπλνξηαθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, φπσο νξίδεηαη
απφ ηελ νδεγία ηεο ΔΔ: Οδεγία 2011/24 / ΔΔ.
5.2.1.2 PACS SE (back - end)
Τν PACS SE, ζα αλαπηπρζεί κε βάζε ηελ cloud-based αξρηηεθηνληθή FI-STAR θαη ησλ
ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ. Οπζηαζηηθά, δξα σο έλαο δηαθνκηζηήο DICOM θαη παξέρεη
ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:
-

Archive

Content

Administration

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

ιεηηνπξγηθψλ

δπλαηνηήησλ απνζήθεπζεο/ αίηεζεο/ αλάθηεζεο δεδνκέλσλ
- Application Entity (AE) Management
- WorklistManagement and administration
- Modality Performed Procedure Step (MPPS) Management and administration
- Audit Repository based on Integrating the Healthcare Enterprise Audit Trail and Node
Authentication (IHE) ATNA) audit logging
Τα πξφηππα ΗΖΔ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην PACS SE είλαη ην ΗΖΔ XDS, σο απνζεηήξην
γηα έγγξαθα θαη ην ΗΖΔ XDS -I ,σο απνζεηήξην γηα απεηθνληζηηθά έγγξαθα. Τα
έγγξαθα απεηθφληζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο κειέηεο απεηθφληζεο (εηθφλεο, κεηξήζεηο, ηα
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απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε παθέησλ, παξνπζίαζε θαηαζηάζεσλ), ηηο δηαγλσζηηθέο
εθζέζεηο γηα ηηο κειέηεο απεηθφληζεο θαη ηηο βαζηθέο επηινγέο εηθφλαο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο θαη ηε δηαγλσζηηθή ζεκαζία ηνπο.
5.2.1.3 EHR SE
Ο EHR SE, είλαη έλαο απφ ηνπο εηδηθνχο enablers πνπ ζα πινπνηεζεί ζε back-end API
θαη ζα ζπλδέεηαη κε ηνπο epSOS SE θαη PACS SE. Όια ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια,
πξφηππα θαη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή είλαη ζε ζπκθσλία
κε ηελ επξεία θιίκαθα ηνπ πηινηηθνχ έξγνπ epSOS. Δπίζεο, ν EHR SE ζα ππνζηεξίμεη
ην ειεθηξνληθφ αξρείν αζζελνχο θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ηελ πεξίιεςε ηνπ
αζζελνχο, ηφζν ηε βαζηθή φζν θαη ηηο εθηεηακέλεο εθδφζεηο, κε βάζε ην epSOS SE
θαζψο θαη ηε κνλάδα απεηθφληζεο εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ κε βάζε ην PACS SE. Τν
ζχζηεκα EHR έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ
θαηαγξάθνπλ κε αθξίβεηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο αλά πάζα ζηηγκή. Παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα γηα ππνζηήξημε ελφο νιφθιεξνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο πξνο πξνβνιή,
εμαζθαιίδνληαο ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη φηη ηα δεδνκέλα πνπ
εκπεξηέρνληαη είλαη αθξηβή, θαηάιιεια θαη επαλάγλσζηα. Δπίζεο, κεηψλεη ηηο
πηζαλφηεηεο αληηγξαθήο δεδνκέλσλ θαζψο ππάξρεη κφλν έλα ηξνπνπνηήζηκν αξρείν, ην
νπνίν ζεκαίλεη φηη ην αξρείν είλαη δηαξθψο ελεκεξσκέλν σο πξνο ηελ ηξέρνπζα
εκεξνκελία θαη άξα κε απηφ ηνλ ηξφπν εμαιείθεηαη ην πξφβιεκα ηεο απψιεηαο
εγγξάθσλ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο γηα ηελ έθδνζε θαη εθηχπσζε ζπλερψο
ελεκεξσκέλσλ εγγξάθσλ γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο ηνπ αζζελή αιιά θαη γηα ηαηξηθνχο
ζθνπνχο.
Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ EHR SE ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα ζηνηρεία :
- Management/Administration component: Τν ζηνηρείν απηφ, ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηε
δηακφξθσζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ EHR SE.
- Rest Interface: Υπεχζπλν, γηα ηελ απνθαηάζηαζε επηθνηλσλίαο κε ηξίηνπο.
- Storage component: Υπεχζπλν, γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηελ απνζήθεπζε ηνπ GE γηα
ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη.
- Timing Service component: Υπεχζπλν, γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηελ ππεξεζία
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, θαη ελεκέξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ SE.

52

- Security component: Υπεχζπλν, γηα ηελ έγθξηζε θαη πηζηνπνίεζε νπνηνπδήπνηε ν
νπνίνο αηηείηαη πξφζβαζεο ζην EHR SE.
- Event Management: Υπεχζπλν, γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ Event Management SE.
- epSOS SE: Υπεχζπλν, γηα ηελ παξνρή ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ αθνξά ηελ πεξίιεςε
αζζελνχο (πνπ ελζσκαηψλεη ηελ ππνδνρή OpenNCP).
- PACS SE: Υπεχζπλν, γηα ηελ παξνρή ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ αθνξά ηελ απεηθφληζε
εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ.
- EHR SE: Υπεχζπλν, γηα ηε ζέζπηζε θαηάιιεισλ εμαξηεκάησλ δηαζχλδεζεο θαη
επηθνηλσλίαο.
5.3 ρεδηαζκόο Γηαδξαζηηθνύ πζηήκαηνο
5.3.1 Αξρέο αλζξσπνθεληξηθνύ ζρεδηαζκνύ
Γηα λα κπνξέζνπκε λα ζρεδηάζνπκε έλα νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρνπκε σο
απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηηο ηξείο βαζηθέο αξρέο αλζξσπνθεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ
δηέπνπλ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηαδξαζηηθήο ζρεδίαζεο. Ζ πξψηε αξρή είλαη
φηη εζηηάδνπκε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ επηηεινχλ κε απηφ,
απφ ηηο αξρηθέο θάζεηο ζρεδηαζκνχ. Ζ δεχηεξε αξρή είλαη φηη ζε φιεο ηηο θάζεηο
ζρεδηαζκνχ κεηξάκε ηελ αληίδξαζε ησλ ρξεζηψλ κε ρξήζε πξφηππσλ δηεπηθαλεηψλ,
εγρεηξηδίσλ, πξνζνκνησηψλ θαη άιια θαη ηέινο, ε ηξίηε αξρή, είλαη φηη αθνινπζνχκε
επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ζρεδίαζεο.[37]
Μεζνδνινγία LUCID (Logical User-Centred Interactive Design)
Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ είλαη ε LUCID. Ζ κεζνδνινγία
απηή, απνηειεί έλα πξαθηηθφ παξάδεηγκα αλζξσπνθεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη
απνηειείηαη απφ έμη θάζεηο [37]:
Φάζε 1: Αλάπηπμε αξρηθήο ηδέαο ηνπ ζπζηήκαηνο
Φάζε 2: Αλάιπζε αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ
Φάζε 3:Σρεδηαζκφο πξντφληνο κε πξφηππε βαζηθή νζφλε
Φάζε 4:Δπαλαιεπηηθφο ζρεδηαζκφο θαη βειηίσζε πξσηνηχπνπ
Φάζε 5:Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο
Φάζε 6:Υπνζηήξημε αξρηθήο ιεηηνπξγίαο
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Φάζε 1 :Αλάπηπμε αξρηθήο ηδέαο
Καηά ηε θάζε απηή, δεκηνπξγείηαη ε αξρηθή ηδέα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νξίδεηαη ν
επηρεηξεζηαθφο ζηφρνο. Έπεηηα, δεκηνπξγείηαη ε νκάδα ζρεδηαζκνχ επρξεζηίαο θαη
θαζνξίδνληαη νη ηππηθνί ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη φινη νη ηερληθνί θαη
πεξηβαιινληηθνί παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. Τέινο, νξίδνληαη ην πιάλν
ζρεδίαζεο, ν ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ. Ζ θάζε απηή
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 2 ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, θάζε
ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο.
Φάζε 2 :Αλάιπζε αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ
Καηά ηε θάζε απηή, γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ζε νκνγελείο νκάδεο θαη ηελ
αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Αθφκα, αλαιχνληαη νη εξγαζίεο ζε μερσξηζηέο
ελφηεηεο θαη ηαπηφρξνλα θαηαγξάθνληαη νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ κέζσ δεκηνπξγίαο
ζελαξίσλ ρξήζεο, κε ηελ αλάινγε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ. Γεκηνπξγνχληαη ηα
δηάθνξα δηαγξάκκαηα αλάιπζεο κέζσ ξνψλ ζηνηρεησδψλ εξγαζηψλ (task flow),
εληνπίδνληαη

έηζη

ηα

θχξηα

αληηθείκελα

θαη

δνκέο

πνπ

πξννξίδνληαη

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηεπηθάλεηα ρξήζηε ελψ ηαπηφρξνλα επηιχνληαη ηερληθά
πξνβιήκαηα θαη πεξηνξηζκνί. Σην Κεθάιαην 4 ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο,
γίλεηαη αλαθνξά ηεο θάζεο ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο, αθνχ αλαιχνληαη θαη
θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Γηα λα είλαη εθηθηή ε θαηαλφεζε, ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε έθθξαζε ησλ αλαγθψλ απφ ην
ινγηζκηθφ, είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί έλα κνληέιν κε ηηο δηεξγαζίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί.
Τα Use Case Diagrams απνηεινχλ έλα ζχλνιν ζελαξίσλ θαη νη ζηφρνη ηνπο είλαη λα
θαζνξίζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, λα
δψζνπλ κηα ζαθή θαη ζπλεπή πεξηγξαθή γηα ην ηη ζα πξέπεη λα θάλεη ην ζχζηεκα, λα
παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε βάζε γηα λα γίλνληαη έιεγρνη γηα επαιήζεπζε ηνπ
ζπζηήκαηνο, λα ελζσκαηψλνπλ ηνπο ρξήζηεο σο πξνο ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ
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ζπζηήκαηνο θαη λα παξέρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εληνπίδνληαη νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο
κέζα ζηηο θιάζεηο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο [38].
Παξαθάησ, αθνινπζνχλ ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα γηα ην ζχζηεκα ηνπ Παηδηαηξηθνχ
Τκήκαηνο.

Δηθόλα 5.1:Γηάγξακκα Πεξίπησζεο Υξήζεο γηα ηνλ Γνλέα
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Δηθόλα 5.2:Γηάγξακκα Πεξίπησζεο Υξήζεο γηα ηνλ Ιαηξό

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηα πην πάλσ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηνπο ρεηξηζηέο, (actors), πνπ
αλαπαξηζηνχλ ξφινπο πνπ έλαο ρξήζηεο/εμσηεξηθφ ζχζηεκα παίδεη, ζε ζρέζε κε ην ππφ
αλάπηπμε ζχζηεκα. Σηελ πεξίπησζε καο, ππάξρεη ν γνλέαο/θεδεκφλαο, ν ηαηξφο, ν
δηαρεηξηζηήο, ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Παηδηαηξηθνχ Τκήκαηνο Storage System), ε βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ γπλαηθνινγηθνχ ηκήκαηνο, ε back-end API epSOS SE πνπ θαιχπηεη ηελ
αληαιιαγή ησλ ζπλνπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο αιιά θαη ην back-end PACS.
Δπηπξφζζεηα, πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ είλαη ην ζχλνιν ησλ
ιεηηνπξγηψλ πνπ έρνπλ θάπνην λφεκα γηα ην ρεηξηζηή θαη απεηθνλίδνληαη σο κηα
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έιιεηςε. Αθφκε, ν ρεηξηζηήο ελεξγνπνηεί κηα πεξίπησζε ρξήζεο αλακέλνληαο ηελ
εθηέιεζε θάπνηαο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ρεηξηζηή θαη πεξίπησζεο ρξήζεο
απεηθνλίδεηαη κε κηα αθκή κεηαμχ ηνπο. Οη ζπζρεηίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ είλαη
απιή ζπζρέηηζε πνπ δείρλεη ην κνλνπάηη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ελφο ρεηξηζηή θαη κηαο
πεξίπησζεο ρξήζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη, είλαη ε επέθηαζε, (extend), φπνπ
ππνδεηθλχεη φηη ε ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο πεξίπησζεο ρξήζεο κπνξεί λα επεθηαζεί κε ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο άιιεο πεξίπησζεο ρξήζεο, ρσξίο απηφ λα είλαη απαξαίηεην θαη
ηέινο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζρέηηζε ελζσκάησζε (include) πνπ ππνδεηθλχεη φηη κηα
πεξίπησζε ρξήζεο, γηα λα εθηειέζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο άιιεο πεξίπησζεο ρξήζεο.[38]
Πην ζπγθεθξηκέλα ινηπφλ, ν ρεηξηζηήο γνλέαο/θεδεκφλαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη
εηζαγσγή ζην ζχζηεκα, λα θαηαρσξήζεη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ παηδηνχ, εάλ ην
ζειήζεη κπνξεί λα ελεκεξψζεη ηα πθηζηάκελα δεδνκέλα, (extend) θαη φια απηά λα
απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ην παηδηαηξηθφ ηκήκα
(Storage System). Θα πξέπεη λα ιερζεί, φηη θάπνηα δεδνκέλα ζα αληινχληαη απφ ην
epSOS. Τέινο, ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη θάπνηα πθηζηάκελα δεδνκέλα.
Ο ρεηξηζηήο ηαηξφο, φπσο θαίλεηαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξεί/ελεκεξψλεη ηελ
θάζε θφξκα πνπ αθνξά ην παηδί. Κάπνηα ζηνηρεία ζα αληινχληαη απφ ην epSOS, θάπνηα
απφ ην γπλαηθνινγηθφ κέξνο ηνπ θαθέινπ ηεο κεηέξαο θαη θάπνηα ζα ζπκπιεξψλνληαη
απφ ηνλ ίδην. Γηα ηελ θφξκα ησλ θιηληθψλ εμεηάζεσλ ηνπ λενγλνχ-παηδηνχ, ζα πξέπεη
λα ελζσκαηψλεηαη ζίγνπξα ε εμέηαζε ηνπ παηδηνχ (include). Όια απηά ζα
απνζεθεχνληαη, ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ παηδηαηξηθνχ ηκήκαηνο(Storage System).
Τέινο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη θάπνηα πθηζηάκελα δεδνκέλα.
Ο ρεηξηζηήο δηαρεηξηζηήο, είλαη ν παξνρέαο ηεο εθαξκνγήο. Πην αλαιπηηθά ζαλ
δηαρεηξηζηήο έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα κέξε ηεο εθαξκνγήο θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα
ηξνπνπνίεζεο θαη πξνζζήθεο ιεηηνπξγηψλ ζηελ εθαξκνγή θαζψο θαη ηελ επζχλε
δηαρείξηζεο ηεο.
Φάζε 3 :Σρεδηαζκφο πξντφληνο κε πξφηππε βαζηθή νζφλε
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Γηα ηε θάζε απηή, νξίδνληαη νη εηδηθνί ζηφρνη επρξεζηίαο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ
ρξεζηψλ, νη νδεγίεο ζρεδηαζκνχ θαη νδεγνχ ζηπι αιιειεπίδξαζεο, πνπ ζα
αθνινπζεζεί ζηελ αλάπηπμε, θαζψο θαη ην κνληέιν πινήγεζεο θαη ηεο θπξίαξρεο
κεηαθνξάο δηεπηθάλεηαο. Καζνξίδνληαη νη βαζηθέο νζφλεο ηνπο ζπζηήκαηνο θαη
θαηαζθεπάδνληαη ηα πξσηφηππα ησλ βαζηθψλ νζνλψλ, ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην
εξγαιείν γξήγνξεο πξνηππνπνίεζεο.
Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξσηνηχπσλ, έγηλε δεκηνπξγία φισλ ησλ θνξκψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ Παηδηαηξηθφ Φάθειν. Δηδηθφηεξα, κε ηε βνήζεηα ηνπ
βηβιηαξίνπ Υγείαο ηνπ παηδηνχ αληιήζακε ηα δηάθνξα ζηνηρεία θαη κεηά απφ
ζπλάληεζε κε ηνλ παηδίαηξν Αδάκν Φαηδεπαλαγή ζην ηαηξείν ηνπ, έγηλε αληαιιαγή
απφςεσλ θαη θαζνξίζηεθαλ ηα ζηνηρεία, πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζαλ πεδία
ηεο εθαξκνγήο, αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα δεδνκέλα απηά ζα πξνζαξηεζνχλ
ζην ζχζηεκα, ψζηε νη γηαηξνί λα κπνξνχλ εχθνια λα αιιειεπηδξνχλ κε ηελ εθαξκνγή
θαη λα πινπνηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ρσξίο θαζπζηέξεζε.
5.3.1.1 Πξσηόηππα θνξκώλ
Φόξκα πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ
Ο ρξήζηεο φηαλ επηιέμεη ηε θφξκα ησλ Πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ παηδηνχ κπνξεί είηε
λα θαηαρσξήζεη, είηε λα αλαλεψζεη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ παηδηνχ. Σην ζεκείν
απηφ ππελζπκίδεηαη φηη ν ρξήζηεο γνλέαο/θεδεκφλαο αιιά θαη ν ηαηξφο έρεη ην
δηθαίσκα ηφζν ζην λα θαηαρσξήζεη φζν θαη ζην λα αλαλεψζεη ηα ζηνηρεία απηά.
Μπνξεί επνκέλσο λα θαηαρσξήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ παηδηνχ ζην θαηάιιειν ρψξν,
δειαδή ζηα text-boxes. Τν πεδίν ηεο εκεξνκελία γελλήζεσο, εκθαλίδεηαη ζην πεδίν
ζπκπιήξσζεο, ε κνξθή πνπ πξέπεη λα έρεη γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ ιαζψλ ζηε κνξθή
ηεο εκεξνκελίαο. Δπίζεο, κε ην θνπκπί απνζήθεπζε ζα απνζεθεχνληαη ηα ζηνηρεία
απηά, ζην ζχζηεκα θαη κε ην θνπκπί αθχξσζε, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαζαξηζκνχ
φισλ ησλ πεδίσλ ηεο θφξκαο, απιά θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί απηφ. Τέινο, φηαλ ν
ρξήζηεο επηιέμεη λα δεη ηε θφξκα απηή, ηα ζηνηρεία ζα θνξηψλνληαη απηφκαηα, αλ ν
ηαηξφο ή ν γνλέαο/θεδεκφλαο έρεη ήδε θαηαρσξήζεη ζηνηρεία γηα ην παηδί. Ζ θφξκα
απηή είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο (Γπλαηθνινγία, Παηδηαηξηθή, Παζνινγία αθνχ
απνηειεί ηε βαζηθή πεξίιεςε ηνπ πνιίηε).
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Δηθόλα 5.3:Φόξκα Πξνζσπηθώλ ηνηρείσλ

Οη ππφινηπεο θφξκεο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ηαηξηθά δεδνκέλα. Θα πξέπεη λα
ηνληζηεί ινηπφλ φηη ν ρξήζηεο γνλέαο/θεδεκφλαο κπνξεί κφλν λα δεη απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο θαη δελ ηνπ δίλεηαη ην δηθαίσκα επεμεξγαζίαο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Οη
παξαθάησ θφξκεο πνπ αθνινπζνχλ είλαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ, ησλ
ζεκαληηθψλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ην παηδί, ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
πεξίνδν θχεζεο θαη ηνθεηνχ ηεο κεηέξαο, ησλ θιηληθψλ εμεηάζεσλ ηνπ παηδηνχ, ηεο
ςπρνθηλεηηθήο εμέιημεο ηνπ παηδηνχ, ησλ ζσκαηνκεηξηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ θακππιψλ
αλάπηπμεο θαη ησλ εκβνιηαζκψλ ηνπ παηδηνχ. Όηαλ ν ρξήζηεο γνλέαο/θεδεκφλαο
επηιέμεη λα δεη θάπνηεο απφ απηέο ηηο θφξκεο ηα ζηνηρεία θνξηψλνληαη απηφκαηα, αλ ν
ηαηξφο έρεη ήδε θαηαρσξήζεη ζηνηρεία γηα ην παηδί.
Φόξκα Οηθνγελεηαθνύ Ιζηνξηθνύ
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Ο ηαηξφο κπνξεί λα κεηαβεί ζηε θφξκα απηή γηα λα θαηαρσξήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ
παηδηνχ ζρεηηθά κε ην νηθνγελεηαθφ ηνπ ηζηνξηθφ. Ο ηαηξφο κπνξεί κε ηελ βνήζεηα ησλ
check-boxes, λα επηιέμεη φηη ηζρχεη γηα νπνηνδήπνηε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. Σε
πεξίπησζε πνπ ν ηαηξφο επηιέμεη ην NAI, ηφηε ζα πξέπεη ζην text-box πνπ εκθαλίδεηαη
ζηα δεμηά λα γξάςεη θάπνηα ζρφιηα. Σε πεξίπησζε πνπ επηιερζεί ην ΟΦΗ δελ κπνξεί λα
γξάςεη θάηη. Αθφκε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξσζεί θάπνην check box,
εκθαλίδεηαη θφθθηλν πεξίγξακκα γηα λα ην ζπκπιεξψζεη. Τέινο, κε ην θνπκπί
απνζήθεπζε ζα κπνξνχλ ηα ζηνηρεία απηά, λα απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη
κε ην θνπκπί αθχξσζε ζα κπνξεί λα αθπξψζεη ηελ ελέξγεηα απηή θαη ζπλάκα λα
αδεηάδνπλ φια ηα πεδία.

Δηθόλα 5.4:Φόξκα Οηθνγελεηαθνύ Ιζηνξηθνύ
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Φόξκα ζεκαληηθώλ ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ην παηδί
Ο ηαηξφο, αθνχ κεηαβεί ζηε θφξκα απηή, θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηνδήπνηε
πξφβιεκα έρεη ην ίδην ην παηδί. Θα πξέπεη ινηπφλ, λα ζπκπιεξψζεη ζην θαηάιιειν
πεδίν ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ηελ εκεξνκελία δηάγλσζεο. Να ιερζεί
φηη ε θφξκα απηή, αθνξά ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ παηδηνχ, ζνβαξέο
αληηδξάζεηο ζε θάξκαθα/εκβφιηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ αιιά θαη ζνβαξέο
αιιεξγίεο. Με ην θνπκπί απνζήθεπζε, ζα θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία απηά, ζηε βάζε
θαη κε ην θνπκπί αθχξσζε ζα αθπξψλεηαη νιφθιεξε ε ελέξγεηα πνπ επηρείξεζε ν
ηαηξφο. Σε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ είλαη ηαηξφο αιιά είλαη ν γνλέαο/θεδεκφλαο,
δελ ζα ηνπ δίδεηαη πξφζβαζε ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ παξά κφλν λα ηα
δεη ηα δεδνκέλα αιιά θαη λα επηζθεθζεί ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνχλ ηελ
πγεία ηνπ παηδηνχ ηνπ θαη βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο θφξκαο.

Δηθόλα5.5:Φόξκα εκαληηθώλ Ιαηξηθώλ Πιεξνθνξηώλ γηα ην παηδί
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Φόξκα θύεζεο θαη ηνθεηνύ
Δίλαη βέβαην φηη ιφγσ ηεο θξηζηκφηεηαο ησλ θνξκψλ απηψλ, ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ηαηξφ. Όζν αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα
ππάξρνπλ ζηηο θφξκεο απηέο, είλαη γεγνλφο θαη απφ ηνλ ηίηιν ηνπο φηη αθνξνχλ ηελ
κεηέξα ηνπ παηδηνχ. Δπνκέλσο, ν ηαηξφο ζα κπνξεί λα αληιεί απηφκαηα ηηο βαζηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη γηα λα ζπκπιεξψζεη ηα θαηάιιεια πεδία απφ ηελ ζχλδεζε κε
ην γπλαηθνινγηθφ κέξνο ηνπ θαθέινπ ηεο κεηέξαο. Πέξα φκσο απφ απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ κεηέξα, ζα πξέπεη ζην θαηάιιειν text-box λα θαηαρσξεζνχλ νη
εξγαζηεξηαθέο ηηο εμεηάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ είρε, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί
ν κηθξφο πίλαθαο πνπ αθνξά ηα ππεξερνγξαθήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο αιιά
θαη ηα text-boxes πνπ αθνξνχλ θάπνηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ είρε ε κεηέξα θαηά ηελ
θχεζε θαη εάλ έρεη ελεκεξσζεί ε κεηέξα γηα ην κεηξηθφ ζειαζκφ θαη απφ πνην.
Φαίλεηαη ιφγσ πνιιαπιφηεηαο πιεξνθνξηψλ φηη κε ηελ άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ
απφ ην γπλαηθνινγηθφ ηκήκα, ζα γίλεηαη ε ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο ηαρχηεξα θαη
θπζηθά ζα δηεπθνιχλεηαη θαη ν ίδηνο ν ηαηξφο.

Δηθόλα 5.6:Φόξκα Κύεζεο
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Όζν αθνξά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο γηα ηνλ ηνθεηφ ζα γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν.
Θα αληινχληαη πιεξνθνξίεο φπσο ε εκεξνκελία, ε ψξα, ε δηάξθεηα θχεζεο, ην είδνο
ηνπ ηνθεηνχ, πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πιαθνχληα, ην ακληαθφ πγξφ θαη θάπνηεο
παξαηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα ππήξμαλ. Όια απηά, γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζα γίλνληαη
απηφκαηα απφ ην γπλαηθνινγηθφ κέξνο ηνπ θαθέινπ ηεο κεηέξα απιά ζε πεξίπησζε
πνπ δελ ζπκπιεξσζεί θάηη θαιείηαη ν ηαηξφο εθείλε ηε ζηηγκή λα ηα ζπκπιεξψζεη.

Δηθόλα 5.7:Φόξκα Σνθεηνύ
Φόξκα Νενγέλλεηνπ
Ζ θφξκα απηή ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ηαηξφ θαη πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ην λενγέλλεην
φπσο ην βάξνο γέλλεζεο, ην κήθνο, ε πεξίκεηξνο θεθαιήο αιιά θαη ην APGAR Score.
Έπεηηα, γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ηαηξνχ, θαιείηαη απιά κε ηελ βνήζεηα ησλ check-boxes λα
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επηιέμεη απηά πνπ ηζρχνπλ θαη απηά πνπ δελ ηζρχνπλ. Δάλ, επηιέμεη ην ΝΑΗ, ζα πξέπεη
λα θάλεη κηα κηθξή αλαθνξά ζην text-box, πνπ ηνπ παξνπζηάδεηαη. Με ην θνπκπί
απνζήθεπζε, ζα απνζεθεχνληαη ηα ζηνηρεία ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη κε ην θνπκπί
αθχξσζε, ζα αθπξψλεηαη ε δηαδηθαζία απηή. Τνλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ επηιέμεη,
ε κεηέξα απηή ηε θφξκα, ηφηε απιά ζα εκθαλίδνληαη νη πιεξνθνξίεο πξνο απηή, ρσξίο
λα ηεο δίλεηε ε δπλαηφηεηα λα ηα αιιάδεη.

Γηα λα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί ην πην θάησ text-box πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα ππάξμεη
θάπνηα επηινγή κε NAI

Δηθόλα 5.8:Φόξκα Νενγέλλεηνπ
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Φόξκα Κιηληθήο εμέηαζεο Νενγλνύ
Ζ θφξκα απηή, αθνξά ηελ πξψηε θιηληθή εμέηαζε ηνπ λενγλνχ. Ο ηαηξφο θαιείηαη λα
ηελ ζπκπιεξψζεη κε ηελ βνήζεηα ηφζν ησλ check-boxes φζν θαη ησλ text-boxes. Δίλαη
ρσξηζκέλε κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε, ν ηαηξφο λα θαηαλνεί εχθνια ηηο θαηεγνξίεο πνπ
ππάξρνπλ, ζε απηή ηελ πξψηε θιηληθή εμέηαζε αιιά θαη λα ζπκπιεξψλεη ηηο
πιεξνθνξίεο γηα θάζε θαηεγνξία γξεγνξφηεξα. Όζν αθνξά ηελ πξφζβαζε ηνπ
γνλέα/θεδεκφλα είλαη βέβαην φηη ζα κπνξεί απιά λα δεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ρσξίο
θπζηθά λα κπνξεί λα αιιάμεη νηηδήπνηε. Τέινο, κε απηφ ηνλ δηαρσξηζκφ ζα κπνξνχλ
θαη νη γνλείο/θεδεκφλεο εχθνια λα θαηαλνήζνπλ ηελ εμέηαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο.

Δηθόλα 5.9:Φόξκα Κιηληθήο εμέηαζεο Νενγλνύ
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Δηθόλα 5.10:ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξσζνύλ θάπνηα πεδία εκθαλίδνληαη ηα
πην πάλσ

Φόξκα Αληρλεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ Νενγλώλ
Ζ θφξκα απηή, ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ηαηξφ. Αθνξά ηφζν ην κεηαβνιηθφ
αληρλεπηηθφ πξφγξακκα, φζν θαη ην αληρλεπηηθφ πξφγξακκα αθνήο. Μπνξεί ν ηαηξφο
εχθνια θαη γξήγνξα λα ζπκπιεξψζεη ηνλ θαηάιιειν πίλαθα γηα ην κεηαβνιηθφ
αληρλεπηηθφ πξφγξακκα θαηαγξάθνληαο ηελ εκεξνκελία θαη ην απνηέιεζκα.
Αθνινχζσο, γίλεηαη ζπκπιήξσζε ηνπ αληρλεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αθνήο. Σην πεδίν
ηεο ππνγξαθήο ζα κπνξεί λα εηζάγεη ηελ ππνγξαθή ηνπ κε έλα κνλαδηθφ ινγφηππν πνπ
ζα ην θαζνξίδεη ν ίδηνο θαη ζα απνηειεί ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ. Τέινο, βιέπνπκε φηη θη
εδψ είλαη δηαρσξηζκέλα, έηζη ψζηε λα γίλεηαη πην μεθάζαξν ηδηαίηεξα πξνο ηνπο
γνλείο/θεδεκφλεο φηη πεξηιακβάλεη θη άιιεο εμεηάζεηο ζε πεξίπησζε θάπνηνπ
πξνβιήκαηνο ζην αληρλεπηηθφ πξφγξακκα αθνήο.
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Δηθόλα 5.11:Φόξκα Αληρλεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ Νενγλώλ
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Φόξκα γηα θιηληθέο εμεηάζεηο
Οη θφξκεο απηέο ζα ζπλνδεχνπλ έλα παηδί γηα πάληα. Δίλαη νη πξψηεο ηνπ θιηληθέο
εμεηάζεηο, ζηα πξψηα δειαδή ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ θαη ζα πξέπεη λα ηηο θνπβαιά φπνπ
θαη λα βξίζθεηαη αιιά θαη αλά πάζα ζηηγκή ζα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε απηέο γηα
λα δεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Δπνκέλσο, ν ηαηξφο αθνχ θάλεη ηηο
απαξαίηεηεο εμεηάζεηο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηηο θφξκεο απηέο. Αξρηθά,
ζπκπιεξψλεη θάπνηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ην παηδί, φπσο ην βάξνο ηνπ, ην κήθνο,
ηελ πεξίκεηξν ηεο θεθαιήο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο εμέηαζεο. Υπάξρνπλ δηάθνξα
check-boxes γηα δηεπθφιπλζε ηνπ, αθνχ απιά επηιέγεη κηα απφ ηηο δπν επηινγέο θαη
αθξηβψο δίπια απ‘ απηά ππάξρνπλ text-boxes γηα ζπκπιήξσζε ζε πεξίπησζε πνπ
ππάξρνπλ θάπνηα επξήκαηα. Αθνινχζσο, ζην πεδίν ηεο ππνγξαθήο ζα κπνξεί λα
εηζάγεη ηελ ππνγξαθή ηνπ κε έλα κνλαδηθφ ινγφηππν πνπ ζα ην θαζνξίδεη ν ίδηνο.
Όιεο νη θφξκεο πνπ αθνξνχλ ηηο θιηληθέο εμεηάζεηο ζπκπιεξψλνληαη κε ηνλ ίδην
αθξηβψο ηξφπν κε ην γεγνλφο φηη γηα θάζε ειηθία ηνπ παηδηνχ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο
εμεηάζεηο επνκέλσο δηαθνξνπνηνχληαη θαη νη επηινγέο (ελδεηθηηθά εηζάγνληαη δπν
πξσηφηππα θνξκψλ). Έηζη θαη ν ηαηξφο θάζε θνξά θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη
δηαθνξεηηθή θφξκα. Με ην θνπκπί απνζήθεπζε θαηαρσξνχληαη ηα δεδνκέλα απηά ζηε
βάζε θαη κε ην θνπκπί αθχξσζε, θαζαξίδνληαη φια ηα πεδία άξα αθπξψλεηαη ε φιε
δηαδηθαζία.
Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη πνιχ επαίζζεηεο θαη γηα απηφ νη γνλείο/θεδεκφλεο κπνξνχλ
απιά λα δνπλ ηελ θαηαρψξεζε φισλ απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ηαηξφ. Σην θάησ
κέξνο ηεο θφξκαο κπνξνχλ επηπιένλ λα δνπλ θάπνηεο νδεγίεο απφ ηνλ ηαηξφ πνπ ηηο
έρεη ήδε ζπκπιεξψζεη θαη αθνξνχλ ην παηδί, φπσο ε ζηάζε χπλνπ, ην θάζηζκα ζην
απηνθίλεην θαη άιιεο.
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Δηθόλα 5.12:Φόξκα θιηληθήο εμέηαζεο
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Δηθόλα 5.13:ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξσζνύλ θάπνηα πεδία ζηελ θόξκα ηεο
πην πάλσ θιηληθήο εμέηαζεο

Δηθόλα 5.14:ε πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξσζεί ην πεδίν παζνινγηθό επηηξέπεηαη
ζηνλ ηαηξό λα γξάςεη πεξηζζόηεξα γηα ηα επξήκαηα

Δηθόλα 5.15: Ο ηαηξόο κπνξεί λα δώζεη νδεγίεο πξνο ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο
Φόξκα ζσκαηνκεηξηθώλ ζηνηρείσλ
Σε έλα παηδί παξαηεξείηαη ζπλερείο αιιαγή ζην ζψκα ηνπ. Γηα απηφ θαη ε θφξκα ησλ
ζσκαηνκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο.
Αξρηθά, ν ηαηξφο θαιείηαη λα εηζάγεη ηελ εκεξνκελία ζχκθσλα κε ηελ κνξθή πνπ
αλαγξάθεηαη ζην θαηάιιειν πεδίν, λα ηνπνζεηήζεη ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, ην βάξνο,
ην χςνο, ην π. θ, ηελ δηαηξνθή πνπ αθνινπζεί, θάπνηεο παξαηεξήζεηο, θάπνηεο νδεγίεο
θαη ηέινο λα εηζάγεη ηελ ππνγξαθή ηνπ. Παηψληαο ην θνπκπί απνζήθεπζε,
θαηαρσξνχληαη ηα δεδνκέλα απηά ζηε βάζε. Σε πεξίπησζε πνπ ν γνλέαο/θεδεκφλαο
ζειήζεη λα δεη ηελ θφξκα απηή, ζα κπνξεί απιά λα δεη φιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
θαηαρσξήζεθαλ απφ ηνλ ηαηξφ, ρσξίο λα αιιάμεη νηηδήπνηε.
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Δηθόλα 5.16:Φόξκα σκαηνκεηξηθώλ ηνηρείσλ

Φόξκα Δπηζθέςεηο ζην Ιαηξό
Σηε θφξκα απηή, εάλ ν ρξήζηεο είλαη γνλέαο/θεδεκφλαο κπνξεί λα δεη ηηο επηζθέςεηο
πνπ είρε ην παηδί ζηνλ ηαηξφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα πφηε ήηαλ ην πξνεγνχκελν ξαληεβνχ
ζηνλ παηδίαηξν, πνηα ήηαλ ε δηάγλσζε θαη πνηα ε ζεξαπεία, ηα νπνία θπζηθά έρνπλ
ζπκπιεξσζεί πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ ηαηξφ. Αθφκε, εάλ ν ηαηξφο έρεη ηνπνζεηήζεη πφηε
ζα είλαη θαη ην επφκελν ξαληεβνχ, ζα κπνξεί ν γνλέαο/θεδεκφλαο λα ην βιέπεη θαη έηζη
ζα ηνλ ππελζπκίδεη γηα ην πφηε πξέπεη λα επηζθεθζεί ην παηδί ηνλ παηδίαηξν.

Δηθόλα 5.17:Φόξκα Δπίζθεςεο ζηνλ Ιαηξό
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Φόξκα ςπρνθηλεηηθήο εμέιημεο βξέθνπο-παηδηνύ
Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζην θάθειν απηφ, είλαη ε
θαηάζηαζε ηεο εμέιημεο ελφο παηδηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ςπρνθηλεηηθή εμέιημε ηνπ.
Γειαδή πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ, ηελ νκηιία ηνπ, ηελ
θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ην παηρλίδη. Δίλαη ζηνηρεία απφ ηα νπνία, κπνξεί έλαο
ηαηξφο λα δεη, εάλ έλα παηδί είλαη θπζηνινγηθφ, εάλ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα, εάλ
πξέπεη λα ην παξαπέκςεη ζε ηαηξφ άιιεο εηδηθφηεηαο ιφγσ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνβιήκαηνο. Δπνκέλσο, ν ηαηξφο κπνξεί εχθνια θαη γξήγνξα κε ηελ βνήζεηα ησλ
check-boxes λα ζπκπιεξψζεη ηελ θαηάιιειε θφξκα. Να ιερζεί φηη ππάξρνπλ,
ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, δηαθνξεηηθέο θφξκεο θάζε θνξά.
Οη γνλείο/θεδεκφλεο, είλαη απηνί πνπ ζα εξσηεζνχλ απφ ηνλ ηαηξφ γηα ηελ εμέιημε ηνπ
παηδηνχ ηνπο, αιιά δελ ζα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ νηηδήπνηε έρεη ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ
ίδην ηνλ ηαηξφ. Αθφκε, ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα, ζε πεξίπησζε παξαπνκπήο ζε θάπνην
ηαηξφ λα δνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζηα θαηάιιεια πεδία πνπ ζα εκθαλίδνληαη.
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Δηθόλα 5.18:Φόξκα Φπρνθηλεηηθήο Δμέιημεο
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Δηθόλα 5.19: ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξσζνύλ θάπνηα πεδία ζηελ πην πάλσ
θόξκα

Δηθόλα 5.20: Σα πεδία γηα ην Πόηε θαη ην Πνύ ελεξγνπνηνύληαη κόλν όηαλ
επηιερζεί ην ΝΑΙ
Φόξκα Δκβνιηαζκώλ
Ζ θφξκα απηή, είλαη ίζσο ε πην ζεκαληηθή αθνχ αθνξά ηα εκβφιηα πνπ γίλνληαη ζε έλα
παηδί. Αθνξά ινηπφλ, ηαηξηθά δεδνκέλα θαη πξέπεη λα ηνληζηεί εδψ φηη ν ε θφξκα απηή,
είλαη ε πην ηδηαίηεξε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε γνλέα/θεδεκφλα, αθνχ κφιηο
κεηαβαίλεη ζα ηνπ παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εκβνιηαζκψλ θαη πνην είλαη ην
εκβφιην πνπ αθνινπζεί. Όζν αθνξά ηελ πξφζβαζε ν ρξήζηεο-γνλέαο/θεδεκφλαο
κπνξεί κφλν λα δεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ρσξίο λα ηνπ δίλεηαη ην δηθαίσκα λα
επεμεξγαζηεί απηά ηα ζηνηρεία.
Δάλ ν ρξήζηεο είλαη ν ηαηξφο, ηφηε ζα κπνξεί λα θαηαρσξήζεη ηνπο εκβνιηαζκνχο ηνπ
παηδηνχ. Γηα λα ζπκπιεξσζεί ε θφξκα εχθνια θαη γξήγνξα, ζα πξέπεη απιά λα επηιέγεη
ην φλνκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εκβνιίνπ απφ κηα ιίζηα πνπ ζα εκθαλίδεηαη δίπια απφ ην
πεδίν κε ην φλνκα ηνπ, ζα θαηαρσξεί ηνλ αξηζκφ ηεο παξηίδαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
εκβνιίνπ θαη ηέινο ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εκβνιίνπ.

74

Δηθόλα 5.21: Φόξκα θαηαγξαθήο εκβνιηαζκώλ
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Φόξκα Παξαγσγήο Κακππιώλ
Ο ηαηξφο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, είηε γηα
αγφξη είηε γηα θνξίηζη, κε ηελ βνήζεηα γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ πνπ ζα βξίζθνληαη ζην
ζχζηεκα. Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ινηπφλ ησλ θακππιψλ απηψλ, ζα πξέπεη θάλνληαο θιηθ
κε ην πνληίθη ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ζειήζεη λα εηζάγεη έλα ζεκείν. Υπάξρεη
δειαδή δηαδξαζηηθφηεηα ζηελ εηθφλα ησλ θακππιψλ γηα πην εχθνιε ρξήζε απφ ηνλ
ηαηξφ. Αθνινχζσο ηα ζηνηρεία απηά ζα απνζεθεχνληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ
(ελδεηθηηθά εηζάγεηαη κφλν κηα θακπχιε, απηή ηνπ Βάξνπο γηα ηα Αγφξηα).

Δηθόλα 5.22:πκπιήξσζε ζεκείσλ γηα ηηο θακπύιεο
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Δηθόλα 5.23:Τπάξρεη δηαδξαζηηθόηεηα ζηελ εηθόλα θαη κπνξεί ηνπνζεηώληαο ηα
ζεκεία πνπ πξέπεη λα δεη αλ θηλείηαη ζε θπζηνινγηθά πιαίζηα ή όρη ην παηδί
Φάζε 5. Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο:
Σηελ θάζε απηή γίλεηαη πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
έρνπλ θαηαξηηζηεί, αθνχ παξζεί απφθαζε γηα ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ
εξγαιείσλ θαη πξαθηηθψλ. Σηε θάζε απηή, δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, σο πξνο ην
ρεηξηζκφ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ζα επηηειεζηνχλ ζηε παξνχζα θάζε.
Με ηελ ρξήζε ζελαξίσλ ζα εκβαζχλνπκε ζην πσο ζα αληαπνθξίλεηαη ε εθαξκνγή ζηηο
θχξηεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα εθηεινχληαη απφ ηελ εθαξκνγή.
Παξφια απηά, δελ είλαη δπλαηφλ λα θαιπθζνχλ φια ηα πηζαλά ζελάξηα πνπ κπνξνχλ λα
ππάξμνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. Πην θάησ ζα κειεηεζνχλ νη θχξηεο
ιεηηνπξγίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο.
5.3.1.2 ελάξηα Υξήζεο Δθαξκνγήο Σειηθνύ πζηήκαηνο
ελάξην 1 – Δηζαγσγή ζηελ εθαξκνγή:
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Τν ζελάξην απηφ ηζρχεη γηα φια ηα είδε ρξεζηψλ. Ο θάζε ρξήζηεο πξέπεη λα εηζάγεη ην
ζσζηφ ζπλδπαζκφ νλφκαηνο πξφζβαζεο θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο γηα λα ηνπ επηηξαπεί
ε είζνδνο ηνπ ζηελ εθαξκνγή.
1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηελ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή κέζσ ηνπ browser, θαη εηζέξρεηαη
ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο.
2. Ζ αξρηθή ζειίδα είλαη απηή ηνπ Log In. Γηα πξφζβαζε ζην ζχζηεκα, δεηείηαη απφ
ηνλ ρξήζηε ην Όλνκα πξφζβαζεο (username) θαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο (password) ηνπ.
Ζ επηβεβαίσζε ησλ θσδηθψλ γίλεηαη κε ην θνπκπί Σχλδεζε.
3. Ζ εηζαγσγή ζηελ εθαξκνγή επηηξέπεηαη ζηνλ ρξήζηε εάλ ν ζπλδπαζκφο είλαη
ζσζηφο θαη ηνπ εκθαλίδνληαη νη πξνζβάζηκεο ιεηηνπξγίεο, πνπ αθνξνχλ ηελ εηδηθφηεηα
ηνπ (αλάινγα κε ην username θαη password, αλαγλσξίδεηαη θαηάιιεια εηδηθφηεηα θαη
γηα παξάδεηγκα αλ είλαη παηδίαηξνο απηέο ηνπ παηδηαηξηθνχ, αλ είλαη γπλαηθνιφγνο
απηέο ηνπ γπλαηθνινγηθνχ),

αιιηψο εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο θαη ν ρξήζηεο

παξακέλεη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε
νπνηαδήπνηε αξρεία θαη ιεηηνπξγίεο.
4. Γελ ππάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο πεξηνξηζκφο σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ
επαλαιήςεσλ γηα δηεθπεξαίσζε ηνπ βήκαηνο 3. Δθηειείηαη σζφηνπ ν ρξήζηεο εηζάγεη
ην ζσζηφ ζπλδπαζκφ δηαθξηηηθψλ.

Δηθόλα 5.24 :Οζόλε Δηζαγσγήο ζην ζύζηεκα
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ελάξην 2 – Πξνζζήθε λένπ αζζελή:
Απηφ ην ζελάξην είλαη γηα ηνπο ηαηξνχο/παηδηάηξνπο ηεο εθαξκνγήο θαη έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα λα πξνζζέζνπλ έλα λέν παηδί.
1. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα εθηειέζεη ην Σελάξην 1 γηα λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή.
2. Απφ ην κελνχ πινήγεζεο ζηα αξηζηεξά ηεο θεληξηθήο ζειίδαο, επηινγή Νένο
Αζζελήο-New Patient.
3. Απφ ηελ θεληξηθή κπάξα θνπκπηψλ πινήγεζεο ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο,
επηιέγεηε απηφ κε ηα ‗Σηνηρεία Παηδηνχ‘ θαη εκθαλίδεηε ε θφξκα κέζα απφ ηελ νπνία ν
ρξήζηεο ζα ζπκπιεξψζεη ηα πεδία πνπ αθνξνχλ ηνλ λέν αζζελή. Τα ζηνηρεία απηά
πεξηιακβάλνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ αζζελνχο, φπσο ηα δεκνγξαθηθά θαη είλαη
φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην epSOS.
4. Σπκπιήξσζε πεδίσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ λέν αζζελή.
5. Δπηινγή Save Changes, ζην ηέινο ηεο θφξκαο, γηα επηβεβαίσζε δεκηνπξγίαο θαη
θαηαρψξεζεο ησλ πεδίσλ ηνπ λένπ αζζελή ζην ζχζηεκα. Δπηινγή Κιείζηκν γηα έμνδν
απφ ηε δηεξγαζία θαη θιείζηκν ησλ θνξκψλ, θαη επηζηξνθή ζηελ αξρηθή νζφλε.

Δηθόλα 5.25:Οζόλε γηα εηζαγσγή λένπ παηδηνύ
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Δηθόλα 5.26:Οζόλε γηα ζπκπιήξσζε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ
ελάξην 3 – πκπιήξσζε θνξκώλ θιηληθήο εμέηαζεο
Τν ζελάξην απηφ ηζρχεη γηα ηνπο ηαηξνχο/παηδηάηξνπο θαη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
ζπκπιήξσζεο θνξκψλ εμέηαζεο κεηά απφ ηελ επίζθεςε ελφο παηδηνχ/αζζελή,
πθηζηάκελνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε.
1. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα εθηειέζεη ην Σελάξην 1 γηα λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή.
2. Απφ ην κελνχ πινήγεζεο ζηα αξηζηεξά ηεο θεληξηθήο ζειίδαο, επηινγή Αλαδήηεζε
Αζζελή-Find Patient.
3. Σηελ νζφλε εκθαλίδνληαη δηάθνξα πιαίζηα γηα εηζαγσγή θεηκέλνπ. Απηά αθνξνχλ ηα
πεδία γηα αλαδήηεζε θάπνηνπ αζζελή. Δπνκέλσο, ζπκπιεξψλεη ηα πεδία γηα αλαδήηεζε
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ηνπ αζζελή/παηδηνχ πνπ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εμέηαζε ηνπ, πνπ κπνξεί λα
είλαη είηε ην φλνκα, είηε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ, είηε εκεξνκελία γέλλεζεο θαη άιια.
4. Δπηινγή απφ ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ησλ αζζελψλ απηφλ πνπ επηζπκεί θαη
πιεξνί ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δνζεί πην πάλσ.
5. Απφ ηελ κπάξα θνπκπηψλ πινήγεζεο, ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο επηιέγεηαη ην
‗Κιηληθέο Δμεηάζεηο‘. Δκθάληζε ζηελ νζφλε ησλ επηινγψλ ησλ εμεηάζεσλ, αλάινγα κε
ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη επηιέγεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα
ππνβιεζεί.
6. Σπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο θφξκαο ψζηε ε εμέηαζε λα είλαη πιήξεο.
7. Δπηινγή Απνζήθεπζε, γηα απνζήθεπζε ηεο ζπκπιεξσκέλεο θφξκαο επίζθεςεο ή
επηινγή Αθχξσζε γηα αθχξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο. Δπηζηξνθή ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ
ζπζηήκαηνο

Δηθόλα5.27:Οζόλε γηα επηινγή αλαδήηεζεο ελόο παηδηνύ
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Δηθόλα 5.28:Οζόλε αλαδήηεζεο θαη επηινγήο ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνύ

Δηθόλα 5.29:Δπηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμέηαζεο ηνπ παηδηνύ
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Δηθόλα 5.30:πκπιήξσζε θόξκαο θιηληθήο εμέηαζεο παηδηνύ
ελάξην 4 – Αλαδήηεζε Κιηληθώλ Δμεηάζεσλ
Τν ζελάξην απηφ ηζρχεη γηα ηνλ ηαηξφ/παηδίαηξν. Σε απηφ έρεη ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο
εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο ην παηδί ππνβιήζεθε. Ζ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία αθνξά
πθηζηάκελνπο αζζελήο/παηδηά.
1. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα εθηειέζεη ην Σελάξην 1 γηα λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή.
2. Απφ ην κελνχ πινήγεζεο ζηα αξηζηεξά ηεο θεληξηθήο ζειίδαο, επηινγή Αλαδήηεζε
Αζζελή-Find Patient.
3. Απφ ηελ κπάξα θνπκπηψλ πινήγεζεο ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο επηιέγεηαη ην
‗Κιηληθέο Δμεηάζεηο‘. Δκθάληζε ζηελ νζφλε, ησλ επηινγψλ ησλ εμεηάζεσλ, αλάινγα κε
ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη επηιέγεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε ηελ νπνία αλαδεηεί.
4.Σηελ νζφλε εκθαλίδνληαη δχν πιαίζηα εηζαγσγήο θεηκέλνπ γηα αλαδήηεζε κηαο
ζπγθεθξηκέλεο εμέηαζεο πέξαλ ηεο ειηθίαο. Τα πεδία απηά είλαη ε ηαπηφηεηα ηνπ
αζζελνχο αιιά θαη ε εκεξνκελία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε.
Δπνκέλσο, ζπκπιεξψλεη ηα πεδία γηα αλαδήηεζε ηεο εμέηαζεο
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5. Δπηινγή απφ ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ απηήλ πνπ επηζπκεί θαη
πιεξνί ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δνζεί πην πάλσ.
6. Δπηινγή Δπηζηξνθή γηα έμνδν απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία θαη επηζηξνθή ζηελ
θεληξηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο.

Δηθόλα 5.31 :Οζόλε γηα αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλεο εμέηαζεο

Δηθόλα 5.32:Οζόλε γηα αλαδήηεζε εμέηαζεο κε βάζε ηελ ηαπηόηεηα ηνπ παηδηνύ ή θαη
ηελ εκεξνκελία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε

Δηθόλα 5.33:Δπηινγή Δμέηαζεο
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Δηθόλα 5.34:Απνηέιεζκαηα εμέηαζεο

5.4 Βάζε Γεδνκέλσλ (Database-DB)

5.4.1 Γεληθή Δηζαγσγή
Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ηα
ηειεπηαία ρξφληα έρεη θαηαζηήζεη ηελ πιεξνθνξία, σο έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θαη
πνιπηηκφηεξα αγαζά. Δίλαη θνηλφο ηφπνο ζήκεξα, ε εθηίκεζε φηη ην αγαζφ ηεο
πιεξνθνξίαο είλαη επηζπκεηφ απ‘ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο αιιά θαη ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο, ψζηε λα είλαη πην απνδνηηθνί, αληαγσληζηηθνί αιιά θαη παξαγσγηθνί
ζηελ εξγαζία ηνπο.
Τα ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηα ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα κπνξνχκε λα
απνζεθεχζνπκε, λα επεμεξγαζηνχκε αιιά θαη λα εθκεηαιιεπηνχκε απνδνηηθά απηφλ
ηνλ ηεξάζηην φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απμάλνληαη κε αικαηψδεηο ξπζκνχο
θαζεκεξηλά.
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Σηε θάζε απηή ινηπφλ, απαξαίηεην ζπζηαηηθφ απνηειεί ε πινπνίεζε ηεο Βάζεο
Γεδνκέλσλ γηα ην Παηδηαηξηθφ Τκήκα, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο
ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηελ γεληθή έλλνηα, κηα βάζε δεδνκέλσλ είλαη έλα ζχλνιν
ζρεηηθψλ κεηαμχ ηνπο δεδνκέλσλ, ηα νπνία είλαη νξγαλσκέλα, έηζη ψζηε λα
εμππεξεηνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε δηαρείξηζε ησλ
δεδνκέλσλ απηψλ, κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηε ην ελδερφκελν ιάζνπο, λα
είλαη εχθνιε ε δηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ απφ πνιινχο ρξήζηεο
ηαπηφρξνλα αιιά θαη λα εμαζθαιηζηεί, ε αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ζθφπηκε ε
ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ.[39]
Τα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ ρεηξίδνληαη θαη απνζεθεχνπλ
πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο ην ζρεζηαθφ κνληέιν δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ.
Με απηφ δηαζέηνπκε έλαλ ζαθή, απιφ θαη εχθνια θαηαλνεηφ ηξφπν γηα λα κπνξέζνπκε
λα αλαπαξαζηήζνπκε θαη λα δηαρεηξηζηνχκε ηα δεδνκέλα καο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε
εγγξαθή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζπζρεηηζκέλεο κε έλα κνλαδηθφ
ζέκα θαη κφλν κε απηφ. Ο φξνο ζπζρέηηζε αλαθέξεηε ζε έλα ζχλνιν γξακκψλ πνπ
αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Τν ζρεζηαθφ κνληέιν δηαρεηξίδεηαη φια ηα δεδνκέλα ζε πίλαθεο. Σηνπο πίλαθεο
απνζεθεχνληαη πιεξνθνξίεο γηα θάπνην ζέκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζηήιεο (ηδηφηεηεοπεδία) θάζε πίλαθα αλαπαξηζηνχλ ηα κεκνλσκέλα ζηνηρεία δεδνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη
κε ηε ζρέζε θαη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο ηδηφηεηεο είλαη
θαηαρσξεκέλεο ζε ζεηξέο ή γξακκέο ελφο πίλαθα.[39]
Σε θάζε πίλαθα κπνξεί λα νξηζηεί έλα πξσηεχνλ θιεηδί (primary key)-έλα πεδίν ή έλα
ζχλνιν πεδίσλ. Πξσηεχνλ θιεηδί είλαη κηα ηδηφηεηα ε νπνία ηαπηνπνηεί κηα γξακκή ζε
έλα πίλαθα. Έλαο πίλαθαο κπνξεί λα έρεη κφλν έλα πξσηεχνλ θιεηδί θαη θαηά θαλφλα
θάζε πίλαθαο έρεη έλα. Αθφκε, επεηδή νη ηηκέο ησλ θιεηδηψλ απηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο γξακκήο δελ κπνξνχλ λα είλαη θελέο ή αλχπαξθηεο. Μπνξεί
λα ππάξρνπλ θαη άιιεο ηδηφηεηεο ζε κία ζρέζε κε ηηκέο ηηο νπνίεο νξίδνπκε φηη ζα
πξέπεη λα είλαη κνλαδηθέο γηα ηελ ζρέζε. Σε αληίζεζε φκσο κε ην πξσηεχσλ θιεηδί, ηα
πεδία απηά είλαη πνιχ πηζαλφλ θαη επηηξεπηφ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ θελή ηηκή, ζην
ζχλνιν επηηξεπηψλ εηζφδσλ ηνπ θειηνχ. Σηελ πξάμε, νη ηδηφηεηεο απηέο, πνπ
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νλνκάδνληαη "κνλαδηθά θιεηδηά" (unique keys) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνθιείζνπκε
ηελ πηζαλφηεηα θαηαρψξεζεο δχν γξακκψλ κε ηελ ίδηα ηηκή γηα ηελ ηδηφηεηα απηή, θαη
φρη γηα λα ηαπηνπνηήζνπκε ηελ γξακκή. Ζ ζχλδεζε κηαο ζρέζεο, κε κηα δεχηεξε
ζπλήζσο απαηηεί κηα θνηλή ηδηφηεηα – νπζηαζηηθά ε ζρέζε απηή, επηβάιιεηαη λα
ππάξρεη θαη ζηηο δχν ζρέζεηο. Οη θνηλέο ηδηφηεηεο απηέο ζπλήζσο είλαη έλα πξσηεχνλ
θιεηδί (primary key) ηεο κίαο ζρέζεο θαη έλα μέλν θιεηδί (foreign key) ηεο δεχηεξεο. Ο
θαλφλαο ηεο αλαθνξηθήο αθεξαηφηεηαο (referential integrity) επηβάιιεη φηη ηηκέο γηα έλα
μέλν θιεηδί ηεο δεχηεξεο ζρέζεο αλαθέξνληαη ζε ηηκέο ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ ηεο
πξψηεο. Έλα μέλν θιεηδί κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζην πξσηεχνλ θιεηδί ηεο ίδηαο ζρέζεο
(απην-αλαθνξά/self-reference).[39]
5.4.2 Βάζε Γεδνκέλσλ Παηδηαηξηθνύ Σκήκαηνο
Τν παηδηαηξηθφ ηκήκα κε ην νπνίν αζρνιείηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία,
απνηειεί κέξνο ηεο γεληθφηεξεο Βάζεο Γεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ην EHR,
ζηα πιαίζηα ηεο FI-STAR πξνζέγγηζεο. Τν ζχζηεκα EHR έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ
αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνπλ κε αθξίβεηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ
αζζελνχο αλά πάζα ζηηγκή. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ππνζηήξημε ελφο νιφθιεξνπ
ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο πξνο πξνβνιή, εμαζθαιίδνληαο ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ
αιιά θαη φηη ηα δεδνκέλα πνπ εκπεξηέρνληαη είλαη αθξηβή, θαηάιιεια θαη
επαλάγλσζηα. Δπίζεο, κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο αληηγξαθήο δεδνκέλσλ θαζψο ππάξρεη
κφλν έλα ηξνπνπνηήζηκν αξρείν, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ην αξρείν είλαη δηαξθψο
ελεκεξσκέλν σο πξνο ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία θαη άξα κε απηφ ηνλ ηξφπν
εμαιείθεηαη ην πξφβιεκα ηεο απψιεηαο εγγξάθσλ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο γηα ηελ
έθδνζε θαη εθηχπσζε ζπλερψο ελεκεξσκέλσλ εγγξάθσλ γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο ηνπ
αζζελή αιιά θαη γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο.
Ζ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ παηδηαηξηθνχ απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο πίλαθεο πνπ
αθνξνχλ ην Παηδηαηξηθφ Τκήκα θαη ζπλδένληαη άκεζα κε κεξηθνχο απφ ηνπο πίλαθεο
πνπ ήδε ππάξρνπλ ζην EHR, αιιά θαη κε απηνχο ηνπ γπλαηθνινγηθνχ ηκήκαηνο.
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Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ν ηαηξφο δεηά απφ ηνλ πνιίηε
θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ην πξνθίι ηνπ, ή αιιηψο ηα δεκνγξαθηθά ηνπ
ζηνηρεία. Ζ βάζε ινηπφλ απνζεθεχεη ηα πεδία απηά, ζε πίλαθα, πξνθεηκέλνπ αθελφο λα
ππάξρνπλ θαη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκα θαη αθεηέξνπ λα κελ ρξεηάδεηαη λα
επαλαιακβάλεηαη ε ζπκπιήξσζή ηνπο. Τα ζηνηρεία απηά είλαη γηα παξάδεηγκα ην
νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζζελή, ε δηεχζπλζή ηνπ, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, ε νηθνγελεηαθή
ηνπ θαηάζηαζε θαη άιια. Ο πίλαθαο ησλ δεκνγξαθηθψλ είλαη θνηλφο γηα ην ζπλνιηθφ
ζχζηεκα ηνπ EHR, γηα φιεο ηηο εηδηθεχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη θαη‘ επέθηαζε
γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ παηδηαηξηθνχ.
Γηα ην παηδηαηξηθφ ηκήκα θαη γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ
πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ παηδηνχ, ζα ζπκπιεξψλεηαη ν θνηλφο
πίλαθαο patient_data, φπσο θαζνξίδεηαη.

Ο ηνκέαο ηεο πγείαο αλέθαζελ πεξηειάκβαλε εηδηθφηεηεο θαη
ηκήκαηα. Τν παηδηαηξηθφ, είλαη έλα απφ απηά θαη αθνξά απνθιεηζηηθά
ηα παηδηά. Τν νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αιιά θαη νη
ζεκαληηθέο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην παηδί
πεξηιακβάλνπλ

πιεξνθνξίεο

πνπ

απνηεινχλ

ζηαζκφ ζηε δσή ελφο παηδηνχ θαη έρνπλ ζεκαζία
γηα ην κεηέπεηηα ηεο δσήο ηεο. Πεξηιακβάλνπλ
δειαδή θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα
ππήξραλ ζε νπνηνδήπνηε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο
αιιά θαη πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ ίδηνπ ηνπ
παηδηνχ, ζνβαξέο αληηδξάζεηο ζε θάξκαθα αιιά
θαη αιιεξγίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ. Μπνξνχκε
λα

δνχκε

φηη

νη

πιεξνθνξίεο

απηέο
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αληηθαηνπηξίδνληαη ζηα πεδία ηεο βάζεο ηνπ παηδηαηξηθνχ. Δθηελέζηεξεο πιεξνθνξίεο
γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα, αληινχκε κέζα απφ ηνλ πίλαθα
coding ηνπ EHR . Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη θσδηθνπνηήζεηο γηα δηάθνξεο αζζέλεηεο θαη
πεξηζηαηηθά. Ο πίλαθαο allergies ηνπ EHR ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα θάζε
αιιεξγεία πνπ αθνξά ην παηδί.
Κάπνηεο άιιεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην παηδηαηξηθφ ηκήκα απνηεινχλ απηέο
ηηο θχεζεο θαη ηνπ ηνθεηνχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν παηδί. Δπνκέλσο, γηα
ηα πεδία απηά ζα πξέπεη λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο απφ ην
γπλαηθνινγηθφ

ηκήκα

θαη

ζπγθεθξηκέλα

pregnancy_history_gynecological

πνπ

νη

απφ

ηνπο

πίλαθεο

γπλαηθνιφγνη

θξαηνχλ

μερσξηζηφ ελεκεξσκέλν ηζηνξηθφ, πνπ αθνξά ηφζν ηελ εγθπκνλνχζα
φζν θαη ηελ εμέιημε ηεο εγθπκνζχλεο, πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εγθπκνλνχζα θαη ην
λενγλφ, ηνλ πίλαθα prenatal_screening θαη laboratory_check φπνπ ζε
θάζε πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε ηεο εγθχνπ, ν γπλαηθνιφγνο ειέγρεη θαη
ελεκεξψλεη ηε βάζε δεδνκέλσλ κεηά απφ ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν πνπ ππνβάιιεη
ηελ εγθπκνλνχζα.

Σηε βάζε γηα ην παηδηαηξηθφ ηκήκα ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην
λενγέλλεην αιιά θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξψηε ηνπ θιηληθή εμέηαζε, έηζη
ψζηε λα ππάξρνπλ θαη λα κπνξνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα αληιεζνχλ. Τν ίδην
ζπκβαίλεη θαη κε ηα αληρλεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ λενγλνχ πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη
ζχληνκα θαη λα απνζεθεχνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηα ζπγθεθξηκέλα πεδία ηεο βάζεο.
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Κάπνηα άιια απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ην παηδί απνηεινχλ ηα
ζσκαηνκεηξηθά ηνπ ζηνηρεία πνπ θαη απηά
ζπλερψο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηε
βάζε γηα λα ηα βιέπεη ηφζν ν ηαηξφο φζν
θαη

ν

γνλέαο/θεδεκφλαο

νπνηαδήπνηε

ζηηγκή θαη αλ ζειήζνπλ. Δπηπξφζζεηα, κε
βάζε ηελ θαηαρψξεζε ησλ πεδίσλ απηψλ
ζα κπνξεί ν ηαηξφο λα εμάγεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο θακπχιεο γηα ην
παηδί. Δδψ ζα πξέπεη λα ιερζεί φηη ππάξρεη ζηε βάζε ην πεδίν type_ofGrowthcurves
ιφγσ ηνπ φηη κπνξεί λα ππάξμνπλ δπν δηαθνξεηηθά είδε παξαγσγήο θακππιψλ απφ ηνλ
ηαηξφ.
Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα πνπ αθνξά ην παηδί είλαη νη θιηληθέο ηνπ
εμεηάζεηο. Πξφθεηηαη γηα πξνγξακκαηηζκέλεο εμεηάζεηο φηαλ ην παηδί
είλαη λενγλφ κέρξη λα γίλεη 5-6 ρξφλσλ. Έηζη, ν
ηαηξφο κεηά απφ ηελ εμέηαζε θαιείηαη λα ελεκεξψζεη
ηα ζπγθεθξηκέλα πεδία ηεο βάζεο θαη ζπγθεθξηκέλα
θαηαγξάθεη παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ην δέξκα, ηελ
θεθαιή, ηελ ππεξψα, ηα γελλεηηθά φξγαλα, δηεξεπλά
θάπνηα παζνινγηθά επξήκαηα εάλ θπζηθά ππάξρνπλ
θαη κπνξεί λα πξνβεί ζε δηάγλσζε, λα γξάςεη ηα δηθά
ηνπ ζρφιηα θαη ηελ ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία πνπ πξέπεη ην παηδί λα
αθνινπζήζεη. Ζ δηάγλσζε απνηειεί μερσξηζηή νληφηεηα ζην
ζχζηεκα θαη βξίζθεηαη ζηελ EHR. Σε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαιείηαη ν ηαηξφο λα θάλεη
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θάπνηεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γηα ην παηδί νη νπνίεο απνζεθεχνληαη
θη απηέο ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ζε μερσξηζηφ πεδίν. Με ηνλ ηξφπν απηφ,
ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ απνζεθεχεηαη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο
επίζθεςεο ηνπ παηδηνχ, ηελ νπνία ν ηαηξφο κπνξεί λα ζπκβνπιεπηεί θαη
λα παξαηεξήζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκεί. Θα πξέπεη λα ιερζεί ιφγσ
ηνπ φηη θάζε θνξά γηα ην παηδί ειέγρνληαη δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο
έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο γηα θάζε κηα απφ απηέο (κηα
γηα θάζε εμέηαζε).
Όζν αθνξά ηηο επηζθέςεηο ηνπ παηδηνχ ζηνλ παηδίαηξν ζα κπνξεί ε κεηέξα λα βιέπεη
ιεπηνκέξεηεο απφ ηηο θαηαρσξήζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ
έγηλα απφ ηνλ ηαηξφ έηζη ψζηε λα είλαη ζπλερψο ελεκεξσκέλε.

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα πνπ αθνξά ην παηδί είλαη ε ςπρνθηλεηηθή
ηνπ εμέιημε. Πξφθεηηαη γηα πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξζνχλ απφ ηε
κεηέξα φηαλ ην παηδί είλαη 3 κελψλ κέρξη λα γίλεη 5-6 ρξφλσλ. Έηζη, ν
ηαηξφο κεηά απφ εξσηήζεηο πξνο ηελ κεηέξα θαιείηαη λα ελεκεξψζεη ηα
ζπγθεθξηκέλα πεδία ηεο βάζεο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηαγξάθεη ηη είλαη
απηφ πνπ ηζρχεη θαη ηη φρη. Με ηελ ζεηξά ηνπ κπνξεί λα δηαγλψζεη εάλ
ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα θαη λα παξαπέκςεη ην παηδί ζε θάπνην
εηδηθφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ απνζεθεχεηαη θαη
πάιη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο επίζθεςεο ηνπ παηδηνχ, ηελ νπνία ν
ηαηξφο κπνξεί λα ζπκβνπιεπηεί θαη λα παξαηεξήζεη νπνηαδήπνηε
ζηηγκή επηζπκεί. Θα πξέπεη λα ιερζεί ιφγσ ηνπ φηη θάζε θνξά γηα ην παηδί ειέγρνληαη
δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο γηα θάζε κηα απφ
ηηο εμεηάζεηο.
Αδηακθηζβήηεηα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα
θαηαγξάθνληαη θαη ζπλάκα λα απνζεθεχνληαη ηα εκβφιηα ηνπ
παηδηνχ. Δπνκέλσο, ν ηαηξφο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεη ην
φλνκα ηνπ εκβνιίνπ θαη ηνλ αξηζκφ ηεο παξηίδαο γηα λα
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απνζεθεπηνχλ ζηα θαηάιιεια πεδία. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε
εηθφλα ησλ εκβνιηαζκψλ ηνπ παηδηνχ ηφζν νη γνλείο/θεδεκφλεο φζν θαη ν ηαηξφο. Θα
πξέπεη λα πνχκε φηη γηα θάζε εκβφιην απνζεθεχνληαη δεδνκέλα,
γηα φιεο ηηο δφζεηο πνπ πξέπεη λα δνζνχλ μερσξηζηά. Βέβαηα, ν
πίλαθαο απηφο ζα ζπλδέεηαη θαη κε ηνπο πίλαθεο vaccinations θαη
patient_vaccinations ηνπ EHR αθνχ πεξηιακβάλνπλ θη απηνί ηα
δηάθνξα εκβφιηα πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζε έλα αζζελή θαη ηηο
ζπγθεθξηκέλεο δφζεηο πνπ αθνξνχλ ην θάζε εκβφιην. Απιά, γηα ηνλ
πίλαθα απηφλ ηνπ παηδηαηξηθνχ ππάξρνπλ πην εηδηθέο ηηκέο, αθνχ
ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα εκβφιηα γηα έλα παηδί θαη ζπγθεθξηκέλεο
δφζεηο πνπ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζηνπο
γνλείο/θεδεκφλεο θαη ζηνλ ηαηξφ.

Πην θάησ αθνινπζεί ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ παηδηαηξηθνχ καδί κε ηηο ζπλδέζεηο πνπ ζα
ππάξμνπλ.
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Δηθόλα 5.35:Βάζε Γεδνκέλσλ Παηδηαηξηθνύ Σκήκαηνο
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Κεθάιαην 6
Αμηνιόγεζε Δθαξκνγήο, πκπεξάζκαηα
6.1 Δηζαγσγή
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6.2 Απνηειέζκαηα
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6.1 Δηζαγσγή
Οη παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπλαηλνχλ ζηελ επηηπρία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ελφο νξγαληζκνχ, απνηεινχλ πάληνηε κηα νπζηαζηηθή θαη
ζεκαληηθή πηπρή γηα ηε δνκή, ηελ εχξσζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλνδηθή πνξεία ησλ
παξαγφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ηνπ νξγαληζκνχ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ.
Σηηο κέξεο καο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ,πξνθχπηεη έληνλα ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία
θαηάιιεισλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ ζηφρν ηελ εθ βάζνπο αμηνιφγεζε θαη
κέηξεζε ηεο επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (Φάζε 6).
Οη παξάκεηξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αμηνινγεζεί έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα,
είλαη:
1. Τα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο
2. Οη πιεξνθνξηαθέο δηεξγαζίεο
3. Οη ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα
4. Οη πιεξνθνξηαθέο ιεηηνπξγίεο
5. Οιφθιεξν ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
6. Τν πεξηβάιινλ ηνπ
[40]
Ζ ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή, γηαηί κε ηελ
εθαξκνγή ηεο ην ζχζηεκα παξέρεη θαιχηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, δηθαηνινγείηαη ε
ππάξρνπζα θαηάζηαζή ηνπ θαη γίλεηαη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηνπ. Οιφθιεξε ε
δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζπκβάιιεη ζην λα ιακβάλνληαη ζσζηέο απνθάζεηο, λα
δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα εθηηκάηαη ε έθηαζε ζηελ νπνία
κπνξνχλ λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα, πνπ ηπρφλ ην ζχζηεκα αληηκεησπίδεη. Δπίζεο,
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πξνζδηνξίδνληαη νη αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ρξεζηψλ, ζρεδηάδνληαη νη
δεκφζηεο ζρέζεηο θαη νη ππεξεζίεο δηάρπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη
γίλεηαη αληηιεπηή ε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηελ γεληθφηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (Segars and Grover, 1998).[41]
Οη παξάκεηξνη κε ηηο νπνίεο εμεηάδεηε ε επηηπρία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα ζπλεθηηκεζνχλ ζε ηξία επίπεδα, ηα νπνία
είλαη ηα αθφινπζα (DeLone and McLean, 1992):
1.Τν Δπίπεδν νξγαληζκνχ
(ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, δηαζεζηκφηεηα ζπζηήκαηνο, ρξφλνη απφθξηζεο.)
2.Τν Δπίπεδν δηεξγαζηψλ ή/θαη ιεηηνπξγηψλ
(κείσζε θφζηνπο ζε εηδηθέο ιεηηνπξγίεο, κείσζε ρξφλνπ ζε επηκέξνπο
δηεξγαζίεο, νινθιήξσζε δηεξγαζηψλ.)
3. Τν Δπίπεδν αηφκνπ
(ηθαλνπνίεζε ρξεζηψλ, ρξεζηκφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο.)
[40].
Δπνκέλσο, ην πξψην πξάγκα ,πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο αμηνιφγεζεο,
φπνπ πξέπεη λα απνθαζηζηνχλ ηα αθφινπζα δεηήκαηα: ν ζθνπφο, ην επίπεδν
ιεπηνκεξεηψλ ηεο αμηνιφγεζεο, ν ρξφλνο, νη πφξνη, πνηνο πξέπεη λα θάλεη ηελ
αμηνιφγεζε θαη δηάθνξα άιια. Τν ζρέδην αμηνιφγεζεο ιεηηνπξγεί σο βάζε γηα ηελ
επηινγή ελφο ή ελφο ζπλδπαζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αμηνιφγεζεο . Ζ δηαδηθαζία
ηεο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ηειεηψζεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα
απνηεινχληαη απφ κηα ζπλνςηζκέλε αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.[41]
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Δηθόλα 6.36:Γεληθό ζρέδην αμηνιόγεζεο

Σρέδην αμηνιφγεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην, κε αλνηθηνχ
ηχπνπ εξσηήζεηο πξνο ηνλ Παηδίαηξν Γξ. Αδάκν Φαηδεπαλαγή.
6.2 Απνηειέζκαηα
Όζν αθνξά ηηο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο ν ηαηξφο αλέθεξε φηη:
1. Δίλαη ρξήζηκν θαη ηθαλνπνηεηηθφ ην πεξηερφκελν ησλ θνξκψλ
2. Δίλαη θαηαλνεηή θαη ζηαζεξή ε δνκή γηα θάζε θφξκα
3. Δίλαη πεξηγξαθηθά ηα πεδία γηα έλα ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο
4. Υπάξρνπλ πεξηηηέο θφξκεο πνπ δελ ζπκπιεξψλνληαη ζπλήζσο
απφ ηνπο γηαηξνχο φπσο απηήο ηεο θχεζεο θαη ηνπ ηνθεηνχ
5. Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηε θφξκα ησλ Δκβνιηαζκψλ ,λα
εηζάγνληαη επηπιένλ εκβφιηα
Μεηά απφ απηέο ηηο αλαθνξέο, είλαη γεγνλφο φηη δψζακε ηε δπλαηφηεηα ζηε θφξκα
Δκβνιηαζκψλ λα εηζάγνληαη επηπιένλ εκβφιηα θαη ηέινο επηζεκάλακε ζηνλ ηαηξφ φηη νη
θφξκεο ηεο θχεζεο θαη ηνπ ηνθεηνχ ζα ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα, φπσο έρεη ιερζεί
πην πάλσ, απφ ην γπλαηθνινγηθφ ηκήκα.
Έπεηηα, ην ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα παξνπζηάζηεθε εθ λένπ ζηνλ ηαηξφ θαη αλέθεξε
φηη:
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1. Δίλαη εχρξεζην γηα έλα ηαηξφ
2. Οη ιεηηνπξγίεο θαη ηα κελνχ είλαη εχθνιν λα θαηαλνεζνχλ
3. Γηαζέηεη εχθνιε πινήγεζε
4. Τν πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο είλαη θηιηθφ θαη θάζε ηαηξφο
κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη θαζεκεξηλά καδί ηνπ
Δλ θαηαθιείδη, παξέκεηλε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ ηειηθή εθαξκνγή θαζψο
ηθαλνπνηνχζε ηελ αξρηθή γεληθή απαίηεζε πνπ δφζεθε. Ζ απαίηεζε απηή ήηαλ ε
δεκηνπξγία ελφο αξρηθνχ κνληέινπ – κέξνο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Πνιίηε- πνπ
θαηαπηάλεηαη εμ‘ νινθιήξνπ κε ην Παηδηαηξηθφ Τκήκα.
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Κεθάιαην 7
Απνηειέζκαηα θαη Μειινληηθή Δξγαζία

7.1 Σπκπεξάζκαηα
7.2 Μειινληηθή Δξγαζία
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7.1 πκπεξάζκαηα
Ζ επηζηήκε θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πξνρσξνχλ κε ξαγδαίν
ξπζκφ βάδνληαο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη ηεο
θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. Όλεηξα θαη ηδέεο πνπ ζην παξειζφλ άγγηδαλ ηα φξηα ηεο
επηζηεκνληθήο θαληαζίαο θαη έκεηλα φλεηξα, ζήκεξα πινπνηνχληαη ή βξίζθνπλ
εθαξκνγή.
Ζ αλζξψπηλε επθπΐα θαη επξεζηηερλία καο απνδεηθλχνπλ θαζεκεξηλά ηηο απεξηφξηζηεο
δπλαηφηεηεο ηεο αλζξσπφηεηαο. Σπλδπάδνληαο ν άλζξσπνο ηνλ ηνκέα ηεο
πιεξνθνξηθήο κε άιινπο ηνκείο φπσο απηφο ηεο ηαηξηθήο, ηεο ρεκείαο, ηεο βηνινγίαο,
ηεο θπζηθήο κπνξεί λα πεηχρεη πνιιά.
Τν απνηέιεζκα ινηπφλ κε ην πέξαο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία
ηνπ παηδηαηξηθνχ κέξνπο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ ηνπ Πνιίηε, ζε δηαδηθηπαθή θαη
δηαιεηηνπξγηθή κνξθή, κε επηπιένλ ζχλδεζε κε θάπνηεο εηδηθφηεηεο φπσο ηνπ
Γπλαηθνινγηθνχ θιάδνπ . Αθξηβψο επεηδή ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ζχζηαζε ηνπ
Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ ηνπ Πνιίηε βξίζθεηαη ζε πηινηηθφ αθφκα ζηάδην γηα ηε ρψξα
καο, πξνζπαζήζακε λα αθνινπζήζνπκε κηα λεφηεξε πξνζέγγηζε, αμηνπνηψληαο ηα
ζεηηθά ζηνηρεία ησλ πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιιεο ρψξεο,
θαη επηιχνληαο παξάιιεια φκσο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ.
Έηζη, θαηαιήμακε ζηε ζχζηαζε ελφο θαθέινπ πνπ λα ζπλδπάδεη έλα
απνθεληξσπνηεκέλν ζχζηεκα, γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ,
θαη ελφο θεληξνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο φηαλ έλαο αζζελήο-παηδί επηζθέπηεηαη έλαλ
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εηδηθφ ή ζέιεη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηηο εγγξαθέο ηνπ, πξνάγνληαο θαη‘ απηφ ηνλ
ηξφπν ηελ αλζξσπνθεληξηθή θηινζνθία.
Σην φιν ζχζηεκα ,αθνινπζείηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ EHR, σο κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο,
κε βάζε ηα πξφηππα ηεο Fi-star πιαηθφξκαο. Ζ εθαξκνγή κε βάζε ηα πξφηππα απηά,
έρεη σο πξναπαηηνχκελν λα είλαη δηαδηθηπαθή σο cloud – based. Γηα ην ιφγν απηφ,
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ήηαλ ε ρξήζε ηεο HTML, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Python γηα ηε
δεκηνπξγία ηεο δηαπξνζσπείαο ηνπ ρξήζηε. Ζ δηαπξνζσπεία νπζηαζηηθά είλαη ην
πεξηβάιινλ κε ην νπνίν αιιειεπηδξά ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα
εθηειέζεη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ ζην ζχζηεκα, ψζηε λα επηηχρεη ηνλ αξρηθφ ηνπ ζθνπφ.
Σηελ πεξίπησζή καο, νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη σο επί ην πιείζην ,άπεηξνη
ρξήζηεο, θάηη πνπ ιήθζεθε ππφςε θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ηξέρνληνο
πξνγξάκκαηνο.
Όζνλ αλαθνξά, ηε δεκηνπξγία ησλ θνξκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, βνήζεηα παξαρσξήζεθε
απφ ην Βηβιηάξην Υγείαο ηνπ Παηδηνχ πνπ πεξηέρεη ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ παηδηαηξηθνχ κέξνπο .
Τα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παηδηαηξηθνχ κέξνπο θαη γεληθφηεξα
κηαο εθαξκνγήο κέζα απφ ηηο απαηηήζεηο είλαη ε επρξεζηία θαη ε θαηαλφεζε γηα φινπο
ηνπο ρξήζηεο ηεο. Σε κηα εθαξκνγή, φπνπ νη ρξήζηεο ,ζα είλαη πνιιαπινί θαη ην επίπεδν
γλψζεο δηαθνξεηηθφ, ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο θαη ε εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ
ηεο πξέπεη λα βνεζνχλ θάζε είδνο ρξήζηε ζηε γξήγνξε εθκάζεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο
ηεο εθαξκνγήο γηα φζν ην δπλαηφ πην επράξηζηε θαη εχθνιε πινήγεζε κπνξεί λα έρεη
νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο.
Παξάιιεια κε ηηο θφξκεο δεκηνπξγήζεθε θαη ε Βάζε Γεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ
εξγαιείνπ MySql Workbench. Σπγθεθξηκέλα, κειεηήζακε ηελ πθηζηάκελε βάζε, πνπ
δεκηνπξγήζεθε γηα ην EHR ζχζηεκα, θαη κε ηηο θαηάιιειεο πξνζζήθεο δεκηνπξγήζακε
ηε βάζε γηα ην παηδηαηξηθφ ηκήκα. Αθφκε, έγηλε ζχλδεζε ηνπ front-end θαη ηνπ backend.
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Ζ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο έγηλε απφ ηνλ ηαηξφ Γξ. Αδάκν Φαηδεπαλαγή. Ζ
εθαξκνγή απηή απνηειεί κηα πξψηε πξνζπάζεηα γηα ζχζηαζε κέξνπο ηνπ
Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ ηνπ Πνιίηε θαη παξέρεη βνήζεηα ζε έλα ηαηξφ, έηζη ψζηε λα
κπνξεί λα έρεη κηα ζθαηξηθή άπνςε γηα θάπνην παηδί/αζζελή πνπ ζα ηνλ δηεπθνιχλεη
θαη ζα ηνλ βνεζήζεη λα θηάζεη ζε κηα ζσζηή δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ελφο ηαηξηθνχ
πξνβιήκαηνο ή θαηάζηαζεο. Δάλ ρξεζηκνπνηεί κηα εθαξκνγή , ε νπνία έρεη έλα
πεξηβάιινλ πνπ δελ είλαη βνεζεηηθφ αιιά δχζθνιν ζηελ θαηαλφεζε θαη πνιχπινθν
ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ηφηε ε πινπνίεζε ηεο ζα είλαη άζθνπε αθνχ αληί λα βνεζήζεη ,
κάιινλ θαζπζηεξεί θαη εθλεπξίδεη ηνλ ρξήζηε.
Πξνζσπηθά ,ζεσξψ φηη, κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, είρα ηελ επθαηξία λα
απνθηήζσ νπζηαζηηθέο γλψζεηο ζην θεθάιαην ηεο Ζιεθηξνληθή Υγείαο, λα θαηαπηαζηψ
κε έλα ζέκα επίθαηξν, πνπ έρεη επίδξαζε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη πνπ ζπλδπάδεη
ηαπηφρξνλα θαη ηελ επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο.
Ζ ζπλεξγαζία κνπ κε γηαηξνχο, απφ κηα δηαθνξεηηθή πηπρή, ήηαλ θάηη πξσηφγλσξν,
ζπλάκα φκσο θαη ελδηαθέξνλ. Δίρα ηελ επθαηξία λα εκπινπηίζσ ηηο γλψζεηο κνπ θαη
ζην ηαηξηθφ θνκκάηη, αθνχ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνξκψλ έπξεπε λα γίλεη θαηαλφεζε
ησλ ηαηξηθψλ φξσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζε θάζε θφξκα. Αλακθίβνια, ε
επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία πνπ αλέπηπμα κε κηα νκάδα αλζξψπσλ κε βνήζεζε ζην
λα θαηαλνήζσ θαιχηεξα θάπνηεο λέεο γηα κέλα ηερλνινγίεο, θαη λα εκπινπηίζσ ηηο
γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο κνπ ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο.
Καηαιήγνληαο, ην ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν απφ ηνπο
γνλείο/θεδεκφλεο γηα λα θνπβαινχλ ηηο Ηαηξηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο πάληα θαη παληνχ, λα
έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν Αζζελνχο
φπσο θαη ηελ αμία ηεο ζεκαζίαο ηνπ θαη γηαηί πξέπεη λα θξαηάκε απηά ηα ζηνηρεία, φζν
θαη απφ ηνλ ηαηξφ πνπ ζα επηηειεί ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο.
7.2 Μειινληηθή Δξγαζία
Ζ πινπνίεζε πνπ έρσ θάλεη ,απνηειεί ην μεθίλεκα κηαο κεγάιεο ηδέαο γηα ηελ
αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο γηα ην Παηδηαηξηθφ Τκήκα ,ην νπνίν ζα κπνξεί λα
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αιιειεπηδξάζεη κε ζπζηήκαηα, πνπ εηδηθεχνληαη ζε άιιεο εηδηθφηεηεο φπσο ηνπ
Γπλαηθνινγηθνχ ηκήκαηνο. Τν ζχζηεκα πνπ πινπνηήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο
παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηθαλνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ αξρηθφ ζηφρν.
Αλαληίξξεηα φκσο, ην ζχζηεκα ηνπ Παηδηαηξηθνχ Τκήκαηνο κπνξεί λα έρεη πνιιέο
επεθηάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο, κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ θαηαγξάθνληαη πην θάησ:


Μεηαθνξά ηνπ ππάξρσλ ζπζηήκαηνο ζηελ Αγγιηθή γιώζζα
Υπάξρεη πεξίπησζε, ε παξνχζα εθαξκνγή λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ρψξεο πνπ δελ είλαη
Διιελφθσλεο θαη γηα απηφ ζα ήηαλ θαιφ λα γίλεη ε κεηαθνξά ησλ φξσλ ηεο
δηαπξνζσπείαο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Αθφκε ζα ήηαλ θαιφ λα παξέρεηαη ε ιεηηνπξγία
ηεο επηινγήο γιψζζαο γηα ηνλ ρξήζηε.



Φνξεηέο πζθεπέο
Ζ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη απφ θνξεηνχο ππνινγηζηέο ή απφ πξνζσπηθνχο
ππνινγηζηέο απφ θάζε είδνο ρξήζηε. Φπζηθά, κηα κειινληηθή εξγαζία ζα είλαη λα
γίλεηαη ε ρξήζε ηνπο ζπζηήκαηνο απφ άιιεο θνξεηέο ζπζθεπέο φπσο θηλεηά θαη tablet.
Μπνξεί επνκέλσο, λα δεκηνπξγεζεί κηα εθαξκνγή γηα έμππλεο ζπζθεπέο πνπ κπνξεί λα
πξνζαξκνζηεί ην πεξηβάιινλ γηα θαιχηεξε παξνπζίαζε ζε θνξεηέο ζπζθεπέο. Δίλαη
γεγνλφο φηη απηφ ζα βνεζνχζε ηνπο ρξήζηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε απφ
φπνην ειεθηξνληθφ κέζσ επηζπκνχλ ή έρνπλ πξφζβαζε ηελ δεδνκέλε ζηηγκή.



Δπέθηαζε Ηιεθηξνληθνύ Ιαηξηθνύ Φαθέινπ γηα άιιεο εηδηθόηεηεο
Μηα άιιε πηζαλή αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε δεκηνπξγία θαη
άιισλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ, έηζη ψζηε ν ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο θάθεινο ελφο πνιίηε
λα είλαη νινθιεξσκέλνο απφ φιεο ηηο εηδηθφηεηεο, φπσο Καξδηνινγηθφ, Παζνινγηθφ.
Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ θάπνηνπ πνιίηε/αζζελή
ζε κηα θνηλή βάζε πνπ λα κπνξεί ν θάζε ηαηξφο, εάλ ηνπ επηηξαπεί, λα ρξεζηκνπνηεί ζε
πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ηνπ αζζελή. Αθφκα ν ηαηξφο ζα κπνξεί λα έρεη κηα αθφκα πην
ζθαηξηθή άπνςε ζρεηηθά κε ηελ πγεία ελφο αζζελή.



Δμόξπμε Γεδνκέλσλ γηα ζθνπνύο αλάιπζεο
Μηα ζεκαληηθή κειινληηθή εξγαζία, αθφκα ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο θαηλνχξηαο
ιεηηνπξγίαο γηα ηελ εθαξκνγή. Δίηε κηαο θαηλνχξηαο εθαξκνγήο πνπ ζα ζπλδέεηαη κε
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ηελ παξνχζα εθαξκνγή θαη ζα παίξλεη ηα δεδνκέλα απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη έπεηηα
ζα ζπλδέεη δεδνκέλα κε αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ζθνπνχο αλάιπζεο θαη έξεπλαο πνπ ζα
κπνξνχλ λα βνεζνχλ ηνπο ηαηξνχο ζε ζρεηηθά ζηνηρεία αιιά θαη γεληθά ηνπο
εκπιεθφκελνπο κε ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.


Βειηίσζε Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο
Μηα ζεκαληηθή κειινληηθή δηεχξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο , ζα ήηαλ ε βειηίσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, ηφζν ηνπ Παηδηαηξηθνχ φζν θαη ησλ άιισλ
εηδηθνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχζηεκα. Δπνκέλσο, ην ζχζηεκα κπνξεί ηφζν λα
επεθηαζεί πξνζζέηνληαο θάπνηεο επηπιένλ ιεηηνπξγίεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηαηξνχ,
φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ θφξκα ησλ εκβνιηαζκψλ ,φπνπ ζα πξέπεη λα κελ ιεηηνπξγεί
κφλν σο θαηαγξαθή ησλ εκβνιίσλ. Αιιά θαη λα κπνξεί λα πξνεηδνπνηεί ηαηξνχο θαη
γνλείο/θεδεκφλεο γηα ηα επφκελα εκβφιηα ή γηα θάπνηεο θαζπζηεξήζεηο, αιιά θαη ησλ
αζζελψλ. Τέινο, κπνξεί λα βειηησζνχλ θάπνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ παξφλ
ζπζηήκαηνο.
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Παξάξηεκα Α
Γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε κηα ζπλέληεπμε κε ηνλ
Παηδίαηξν Γξ. Αδάκν Φαηδεπαλαγή ζην γξαθείν ηνπ.
Δξώηεζε 1:
Πνην ζύζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη ηώξα γηα ην Παηδηαηξηθό Σκήκα;
Δξώηεζε 2:
Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ;
Δξώηεζε 3:
Πσο αιιειεπηδξάηε κε ην ζύζηεκα;
Δξώηεζε 4:
ε πνηα ειηθία κπνξεί ην παηδί λα είλαη θάηνρνο ηνπ Παηδηαηξηθνύ απηνύ θαθέινπ;
Δξώηεζε 5:
Θεσξείηαη θαιό λα ζπλδεζεί κε ηνλ Γπλαηθνινγηθό Φάθειν γηα ηελ απνθόκηζε
θάπνησλ πιεξνθνξηώλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ην παηδί;
Δξώηεζε 6:
Θα κπνξέζεηε κε ην δηθό ζαο ηξόπν λα ην πξνσζήζεηε γηα λα λνκνζεηεζεί;
Δξώηεζε 7:
Πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα ππάξμεη θάηη άιιν;
πκπεξάζκαηα:
Ο Γξ. Φαηδεπαλαγή ρξεζηκνπνηεί γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ζθνπνχο θαη κφλν έλα ζχζηεκα
ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα έλα παηδί. Απηέο είλαη ηα
εκβφιηα ηνπ, νη κεηξήζεηο βάξνπο, χςνπο θαη πεξηκέηξνπ θεθαιήο, θάπνηεο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηζθέςεηο πνπ θάλεη έλα παηδί θαη θάπνηεο
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ζεκεηψζεηο γηα ηνλ ίδην ηνλ ηαηξφ. Αλέθεξε επίζεο φηη κπνξνχλ λα ππάξμνπλ
βειηηψζεηο αθνχ ζα ήηαλ θαιφ λα ελζσκαησζνχλ θαη θάπνηεο εηθφλεο, εξγαζηεξηαθέο
εμεηάζεηο, θάπνηα επξήκαηα θαη ζπληαγέο. Αξρίδνληαο λα ζπδεηνχκε γηα ην ζχζηεκα
πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ιέρζεθε, φηη ε ηδέα
λα δεκηνπξγεζνχλ φιεο νη θφξκεο γηα έλα παηδί είλαη πνιχ θαιή. Κάζε παηδί ζα έρεη
επηπιένλ ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ηνπ, ηηο αιιεξγίεο ηνπ, ηηο εμεηάζεηο ηνπ, ηελ
ςπρνθηλεηηθή ηνπ εμέιημε θαη άιια πνιιά ζε δηαδηθηπαθή κνξθή. Αθφκε, ζπδεηψληαο
γηα ηελ πξννπηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε αλέθεξε θαη καο
επηβεβαίσζε φηη έλα παηδί κπνξεί λα ρεηξηζηεί ηνλ δηθφ ηνπ θάθειν κεηά ηα 18 θαη κέρξη
ηφηε πξφζβαζε ζα έρεη κφλν ν γνλέαο/θεδεκφλαο. Όζν αθνξά ηελ ζχλδεζε κε ην
γπλαηθνινγηθφ αιιά θαη κε άιιεο εηδηθφηεηεο γηα απνθφκηζε θάπνησλ πιεξνθνξηψλ
ήηαλ πνιχ ζχκθσλνο, αιιά ε λνκνζέηεζε φινπ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αληηκεησπίδεη
δπζθνιίεο. Δπνκέλσο, έλα ζχζηεκα πνπ ζα έρεη καδεκέλεο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ έλα παηδί ζα είλαη πνιχ βνεζεηηθφ γηα ην κέιινλ.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε θαη πάιη κηα ζπλέληεπμε κε ηνλ Παηδίαηξν
Γξ. Αδάκν Φαηδεπαλαγή.
Δξσηήζεηο Δξσηεκαηνινγίνπ Αμηνιόγεζεο
Γηα ηηο θόξκεο:
1) Πσο βιέπεηε

ην πεξηερόκελν ησλ θνξκώλ

ηνπ ζπζηήκαηνο; Δίλαη

ηθαλνπνηεηηθό-ρξήζηκν;
2)Δίλαη θαηαλνεηή ε δνκή γηα έλα γηαηξό πνπ θαιείηε λα αιιειεπηδξά ζπλερώο κε
απηέο ηηο θόξκεο;
3)Τπάξρεη ζηαζεξή δνκή γηα εύθνιε εθκάζεζε ηεο ιεηηνπξγία ησλ θνξκώλ από
ηνλ ρξήζηε;
4)Τπάξρνπλ θάπνηα ζεκαληηθά πεδία πνπ πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ζε θάπνηεο
θόξκεο;
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5)Τπάξρνπλ πεδία ηα νπνία δελ είλαη ηόζν πεξηγξαθηθά γηα έλα ρξήζηε ηνπ
ζπζηήκαηνο, ώζηε λα κελ θαηαιαβαίλεη ακέζσο ην δεηνύκελν ηνπ πεδίνπ;
6)Θα ζέιαηε θάπνηεο αιιαγέο ζηε δνκή ησλ θνξκώλ ή ζηνλ ηξόπν πνπ εηζάγνληαη
ηα ζηνηρεία ζε απηέο;
7)Θα ζέιαηε λα εηζαρζνύλ θάπνηεο επηπιένλ θόξκεο, πνπ ζεσξείηε εζείο
ζεκαληηθέο;
Γηα ην Σειηθό ζύζηεκα:
8)Όπσο ζα έρεηε δεη, ππάξρεη θαη ε δνκή γηα ην ηειηθό ζύζηεκα. Πηζηεύεηαη όηη
γηα θάπνηνλ πνπ δελ έρεη νπζηαζηηθή εκπεηξία ζηε ρξήζε πιεξνθνξηαθώλ
ζπζηεκάησλ, κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε έλα ηέηνην ζύζηεκα;
9)Πηζηεύεηε όηη ε δηεπαθή απηή είλαη εύρξεζηε γηα έλα γηαηξό;
10)Οη ιεηηνπξγίεο θαη ηα κελνύ είλαη εύθνιν λα θαηαλνεζνύλ;
11)Γηαζέηεη εύθνιε πινήγεζε ώζηε θάπνηνο λα κπνξεί λα εληνπίζεη απηό πνπ
ρξεηάδεηαη κηα δεδνκέλε ζηηγκή;
12)Σν πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεηε είλαη αξθεηά θηιηθό γηα λα αιιειεπηδξά
θαζεκεξηλά καδί κε απηό;
13)Θέιεηε λα πξνζηεζεί θάηη ζην ηειηθό ζύζηεκα (λα ππνζηεξίδεη θάπνηα επηπιένλ
ιεηηνπξγία);
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Παξάξηεκα Β
Πην θάησ αθνινπζνχλ νη θφξκεο ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο

Δηθόλα Β.37: Φόξκα Οηθνγελεηαθνύ Ιζηνξηθνύ
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ΔηθόλαΒ.38:Φόξκα Καηαγξαθήο εκαληηθώλ Ιαηξηθώλ Πιεξνθνξηώλ γηα ην παηδί

ΔηθόλαΒ.39:Φόξκα Κύεζεο
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Δηθόλα Β.39:Φόξκα Σνθεηνύ

Δηθόλα Β.40:Φόξκα Νενγέλλεηνπ

113

Δηθόλα Β.41:Φόξκα Δμέηαζεο Νενγέλλεηνπ
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Δηθόλα Β.42:Φόξκα Αληρλεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ Νενγλνύ,όπνπ ζε πεξίπησζε
πνπ επηιερζεί λα ζπκπιεξσζεί ε επόκελε εμέηαζε αλνίγεηαη θαη ζπκπιεξώλεηαη

Δηθόλα Β.43:Οζόλε γηα ηα σκαηνκεηξηθά ηνηρεία, πξνζθέξνληαο ηε
δπλαηόηεηα λα πξνζζέζεη κε ην θαηάιιειν θνπκπί όζεο εγγξαθέο ρξεηάδεηαη ν
ηαηξόο γηα ην παηδί

Δηθόλα Β.44:Οζόλε γηα ηηο Δπηζθέςεηο ζην ηαηξό, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηόηεηα λα
πξνζζέζεη κε ην θαηάιιειν θνπκπί, όζεο εγγξαθέο ρξεηάδεηαη ν ηαηξόο γηα ην παηδί
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Δηθόλα Β.45: Οζόλε γηα επηινγή ηεο Κακπύιεο πνπ επηζπκεί λα ζπκπιεξώζεη
Δηθόλα Β.46: Οζόλε γηα ζπκπιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Κακπύιεο
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Δηθόλα Β.47: Οζόλε θαηαγξαθήο εκβνιηαζκώλ παηδηνύ

Δηθόλα Β.48: Οζόλεο αλαδήηεζεο ησλ εκβνιηαζκώλ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνύ
αιιά θαη ζπκπιήξσζεο επόκελεο δόζεο
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Δηθόλα Β.49: Οζόλεο αλαδήηεζεο ησλ ζσκαηνκεηξηθώλ ζηνηρείσλ ελόο
ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνύ αιιά θαη ζπκπιήξσζεο άιιεο εγγξαθήο
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Δηθόλα Β.50: Οζόλε αλαδήηεζεο ηεο θακπύιεο αλάπηπμεο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ
παηδηνύ, κε ηε δπλαηόηεηα λα ζπκπιεξώζεη ηα επόκελα ζεκεία κέηξεζεο

Δηθόλα Β.51: Μήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε, ζε πεξίπησζε, πνπ ηα
δεδνκέλα έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηε ζσζηή κνξθή, έρνπλ ζπκπιεξσζεί όια ηα
απαξαίηεηα πεδία θαη επνκέλσο έρνπλ απνζεθεπηεί ζηε βάζε Γεδνκέλσλ
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Δηθόλα Β.52: Μήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε, ζε πεξίπησζε, πνπ ηα
δεδνκέλα δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηε ζσζηή κνξθή, δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί όια
ηα απαξαίηεηα πεδία θαη επνκέλσο δελ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηε βάζε Γεδνκέλσλ

Δηθόλα Β.53: Μήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε, ζε πεξίπησζε, πνπ θάπνηνο
ρξήζηεο ζέιεη λα αθπξώζεη κηα ελέξγεηα πνπ έρεη μεθηλήζεη λα θάλεη
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Δηθόλα Β.54: Υξνλνδηάγξακκα πζηήκαηνο
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