
 

Μερικές από τις  
Σηµαντικότερες  
Προσθήκες / Βελτιώσεις 
της έκδοσης 2 
 
 
 
 

• Χρήση SQL Server:  Θέλαµε να έχουµε τη 
δυνατότητα διαχείρισης περισσότερων 
πληροφοριών (πεδίων) χωρίς ούτε 
περιορισµό όγκου αλλά ούτε και φόβο για την 
αξιοπιστία ή τη ταχύτητα πρόσβασης 
/αξιοποίησης τους.  
Το Smart Medicine έκδ.2 χρησιµοποιεί τον 
Firebird SQL Server.  Έτσι παρά τον µεγαλύτερο 
όγκο πληροφοριών που µπορεί να διαχειριστεί, 
παρέχεται η µέγιστη δυνατή αξιοπιστία & 
ταχύτητα, χωρίς πρόσθετη οικονοµική 
επιβάρυνση για σας.  

 

• Ελάχιστες Απαιτήσεις: Ταυτόχρονα, δεν 
αυξάνονται ιδιαίτερα οι απαιτήσεις σε hardware & 
λειτουργικό σύστηµα: Οποιοσδήποτε 
υπολογιστής µε - τουλάχιστον - CPU Celeron και  
Windows98 µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
απροβληµάτιστα. Μπορεί να εγκατασταθεί 
(εφαρµογή & δεδοµένα) ακόµη και σε ένα memory 
stick ώστε να το έχετε µαζί σε ιατρείο & οικία! 

 

• Εύκολη Εγκατάσταση: Τόσο η εγκατάσταση όσο 
και η αναβάθµιση είναι γίνεται πολύ απλά και 
γρήγορα µε τη χρήση οδηγού αναβάθµισης 
(Upgrade Wizard). Το ίδιο ισχύει και για την 
µεταφορά των υπαρχόντων αρχείων της έκδοσης 
1 στη νέα. 

 

• Ταυτόχρονη δικτυακή χρήση: Πλέον µπορείτε 
να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή ταυτόχρονα µε 
τη γραµµατέα σας αλλά και πρόσθετο – πρακτικά 
απεριόριστο – αριθµό ταυτόχρονων χρηστών. Το 
SmartMedicine εκδ.2 φροντίζει όλες τις τεχνικές 
παραµέτρους και  αν χρειασθεί εµφανίζει 
καθοδηγητικά µηνύµατα. 

 

• Άµεση Βοήθεια:  Πλέον δεν χρειάζεται να 
ανατρέχετε στο εγχειρίδιο. Όντας σε οποιαδήποτε 
οθόνη, πατώντας το ππλήκτρο F1 εµφανίζεται 
στην οθόνη παράθυρο βοήθειας µε 

πληροφορίες/οδηγίες/εξηγήσεις σχετικά µε το 
συγκεκριµένο µέρος του προγράµµατος. 

 

• Αναλυτική Κατάσταση Ιατροφαρµακευτικών 
∆απανών:  
Αυτόµατη δηµιουργία Εγγράφου MsWord µε 
την Αναλυτική Κατάσταση 
Ιατροφαρµακευτικών ∆απανών για όποιο/α 
Ταµείο/α και χρονικό διάστηµα θέλετε ώστε να 
υποβληθεί στο ∆ηµόσιο ή το Αντίστοιχο Ταµείο. Η 
µορφή του εγγράφου βασίζεται σε ένα απλό 
πρότυπο έγγραφο του MsWord που µπορεί να 
προσαρµόσει κάθε χρήστης στις ανάγκες του! 

 

• Οριζόµενα από τον Χρήστη Πεδία:  Παρέχεται η 
δυνατότητα στον χρήστη να ορίσει (και να 
ονοµατίσει ανάλογα) πρόσθετα πεδία ώστε να 
καταγράψει πληροφορίες για τις οποίες το 
πρόγραµµα δεν έχει συγκεκριµένη πρόβλεψη. Τα 
πεδία αυτά εφόσον έχουν ορισθεί,  µπορούν 
φυσικά να χρησιµοποιηθούν και σαν κριτήρια 
αναζήτησης.  
Χάρη σε αυτή τη δυνατότητα µπορείτε να 
καταγράψετε (και να αξιοποιήσετε στη συνέχεια) 
οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία θέλετε, 
χωρίς να καταφεύγετε στη χρήση του ελεύθερου 
κειµένου. 

 

• Στοιχεία Ασθενούς:  Γενικά µιλώντας παρέχονται 
περισσότερα (π.χ. Αρ. Μητρώου Ταµείου)  και 
µεγαλύτερου µήκους (συχνά 3πλάσιο, 5πλάσιο ή 
απεριόριστου µεγέθους) πεδία ώστε να 
καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες καταγραφής. 

 

• Επισκέψεις:   
o Παρέχεται η δυνατότητα να προσαρµόσετε το 

παράθυρο εµφάνισης της επίσκεψης τόσο 
κατά το συνολικό του µέγεθος  όσο και 
εσωτερικά όσον αφορά το ποσοστό 
κάλυψης από κάθε πεδίο (ανάλογα µε τις 
προτιµήσεις σας, που δηλ. συµπληρώνεται 
το περισσότερο κείµενο) και το 



µέγεθος/είδος της γραµµατοσειράς. 
Εννοείται ότι οι ρυθµίσεις αυτές 
καταγράφονται αυτόµατα από την εφαρµογή 
για να επαναχρησιµοποιηθούν.  

o Τα πεδία έχουν πλέον έως & 5πλάσιο 
µέγιστο δυνατό µήκος (600 χαρακτήρες το 
καθένα) και η δυνατότητα αναζήτησης 
κειµένου σε αυτά είναι πλέον χωρίς 
διάκριση ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ/ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ & 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΠΕΖΩΝ, ενώ επιτρέπεται και η 
αναζήτηση µε βάση µέρος λέξης. 

o Επίσης, υπάρχουν 2 πρόσθετα πεδία # 
Εντολής (για τη καταγραφή του 
παραπεµπτικού εφόσον υπάρχει) και Ποσό 
Αναλυτικής Κατάστασης (αυτό που θέλετε 
να εµφανισθεί στην Αναλυτική Κατάσταση 
Ιατροφαρµακευτικών ∆απανών που το 
πρόγραµµα µπορεί να παραγάγει για 
υποβολή σε ∆ηµόσιο ή Ταµεία.  

 

• Ιστορικό:   Τέρµα στο οµοιόµορφο κείµενο!. Αν η 
αναζήτηση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών στο 
ιστορικό του ασθενή σας κούραζε λόγω της 
οµοιοµορφίας, τώρα πλέον τόσο η κάρτα 
Πρότυπου Ιστορικού όσο και όλων των κοινών 
Ιστορικών υποστηρίζει πλήρη δυνατότητα 
µορφοποίησης του κειµένου (χρήση 
διαφοερικών γραµµατοσειρών, µεγεθών, 
χρωµάτων, στυλ, στοιχίσεων κοκ) για 
περισσότερο εύληπτη απεικόνιση των 
περιεχοµένων τους. 

 

• Εξετάσεις:   Στα Είδη Εξετάσεων που ορίζετε, 
παρέχεται η δυνατότητα συµπλήρωσης 
πρόσθετης πληροφορίας για την 
Οµαδοποίηση κάθε Εξέτασης.  
Έτσι κατά την καταχώρηση των εξετάσεων το 
πρόγραµµα µπορεί να διευκολύνει την 
καταχώρηση των αποτελεσµάτων: µε µια κίνηση – 
επιλέγοντας την οµαδοποίηση – µπορούµε να 
καταχωρήσουµε όλες τις επιµέρους εξετάσεις µιας 
συγκεκριµένης οµάδας εξετάσεων, π.χ. Γενική 

Αίµατος  
Επίσης κατά την απεικόνιση τους  µπορούµε να 
τις οµαδοποιήσουµε κατά οµάδα π.χ. όλες οι 
µετρήσεις της Γενικής Αίµατος 

 

• Εµβόλια:    Μπορείτε να ορίσετε – σε επίπεδο 
είδους εµβολίου - τα χρονικά βήµατα σε αριθµό 
ηµερών και έτσι κατά την συµπλήρωση της 
ηµεροµηνίας του 1ου εµβολιασµού 
συµπληρώνονται αυτόµατα οι υπόλοιπες 
ηµεροµηνίες (µε δυνατότητα βέβαια να τις 
αλλάξετε) 
Επίσης, δεν υφίσταται πλέον ο περιορισµός των 5 
το πολύ εµβολιασµών, ενώ ο εν γένει χειρισµός 
των προβλεπόµενων εµβολιασµών είναι πολύ 
περισσότερο εύχρηστος. Τέλος, υπάρχει η 
δυνατότητα σχολίων ανά είδος εµβολιασµό. 

 
 

ΑΚΟΜΗ  

• Βελτιωµένη Αναζήτηση Ασθενών: Γίνεται και µε 
µέρος µόνο (όχι αναγκαστικά του αρχικού) του 
Επωνύµου, του Ονόµατος ή και συνδυασµού 
τους. Στον κατάλογο ασθενών που εµφανίζεται 
σαν αποτέλεσµα, για διευκόλυνση της 
αναζήτησης, εµφανίζονται εκτός του 
ονοµατεπωνύµου και η ηλικία, η διεύθυνση & η 
πόλη κάθε ασθενούς. Τέλος, µπορείτε να 
ταξινοµήσετε (κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά) 
τους εµφανιζόµενους κατά οποιοδήποτε πεδίο µε 
ένα απλό κλικ στον αντίστοιχο τίτλο. 

• Μη διάκριση ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ/ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ & 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΠΕΖΩΝ σε όλα τα κριτήρια 
αναζήτησης  και στατιστικής (και στα ελευθέρου 
κειµένου). 

• Νέα αισθητική, ανάλογη µε αυτή των WindowsXP 

• πολλές άλλες προσθήκες, βελτιώσεις και 
τροποποιήσεις για µεγαλύτερη 
λειτουργικότητα και ευχρηστία 

 

ΤΕΛΟΣ,  
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• Αύξηση του µέγιστου των πεδίων κειµένου στη κάρτα επισκέψεων σε 2000 χαρακτήρες έκαστο. 
• Προσθήκη ∆υνατότητας Εκτύπωσης των Στοιχείων της Επίσκεψης για άµεση παράδοση της στον 

Ασθενή κατά το τέλος της επίσκεψης.  Μπορούν να αναγράφονται όλα τα στοιχεία της κάρτας επίσκεψης 
(Λόγος Προσέλευσης, Ευρήµατα, Παρατηρήσεις κλπ) και όλα τα στοιχεία της κάρτας ασθενούς. Η τελική επιλογή 
των αναγραφοµένων πληροφοριών και η σχεδίαση του εντύπου γίνεται από τον χρήστη!... 

Σας ενηµερώνουµε ότι το διατίθεται πρόσθετη έκδοση του SmartMedicine για την κάλυψη 
πλέον και των Ψυχολόγων / Ψυχιάτρων. 


