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1 ∆ουλεύοντας µὲ τὸ Smart Medicine

1.1 Ἀποδοχή Χρήστη (Ὀθόνη)

1.2 Ἀποδοχή Χρήστη
Είναι το πρώτο παράθυρο της εφαρµογής που εµφανίζεται κάθε φορά που τρέχετε το SmartMedicine.
 
Σκοπός του είναι να προστατεύει την αξιοπιστία των  αρχείων σας εµποδίζοντας τη πρόσβαση σε αυτά σε µη
εξουσιοδοτηµένους χρήστες. 

Σηµείω
ση 1:

Το πρόγραµµα κάνει ∆ΕΝ διάκριση µεταξύ κεφαλαίων & πεζών. Επίσης, ούτε Ελληνικών & Αγγλικών όταν
οπτικά η εµφάνιση των κεφαλαίων τους είναι κοινή. Ἐπίσης, οὔτε Ἑλληνικῶν & Ἀγγλικῶν ὅταν ὀπτικὰ ἡ
ἐµφάνιση τῶν κεφαλαίων τους εἶναι κοινή. 
Ἔχετε 2 εὐκαιρίες νὰ συµπληρώσετε ἕναν ἀποδεκτὸ κωδικό. Ἂν ἀποτύχετε καὶ τὴ 2η φορὰ ἡ ἐφαρµογὴ
θὰ τελειώσει.
Ἐφόσον συµπληρώσετε σωστὰ τὸν κωδικὸ πρόσβασης ὁ ὁποῖος σηµειωτέον δὲν φαίνεται ἀφοῦ
χαρακτῆρες ποὺ πληκτρολογοῦνται ἐµφανίζονται σὰν * ὥστε νὰ µὴν διαβάζετε ἀπὸ ὅσους τυχὸν
παρευρίσκονται, εἰσέρχεσθε στὸ πρόγραµµα.

Σηµείω
ση 2: 

Η εφαρµογή υποστηρίζει 2 διαφορετικά ιατρεία µε πλήρως ανεξάρτητα αρχεία αλλά κοινό τρόπο
λειτουργία. Κανονικά η εφαρµογή σας εισάγει κατευθείαν στο ιατρείο Α. Αν θέλετε να έχετε την
δυνατότητα επιλογής, κρατείστε πατηµένο το πλήκτρο Control ενώ τρέχετε το πρόγραµµα (δηλ. πριν
εµφανισθεί τοι παράθυρο εισαγωγής κωδικού), Απο το παράθυρο που θα εµφανισθεί, επιλέξτε σε ποιο
ιατρείο θέλετε να εργασθείτε.ἐφαρµογὴ ὑποστηρίζει 2 διαφορετικὰ ἰατρεῖα µὲ πλήρως ἀνεξάρτητα ἀρχεῖα
ἀλλὰ κοινὸ τρόπο λειτουργία. Κανονικὰ ἡ ἐφαρµογή σας εἰσάγει κατευθείαν στὸ ἰατρεῖο Α. Ἂν θέλετε νὰ
ἔχετε τὴν δυνατότητα ἐπιλογῆς, κρατεῖστε πατηµένο τὸ πλῆκτρο Control ἐνῶ τρέχετε τὸ πρόγραµµα
(δήλ. πρὶν ἐµφανισθεῖ τοὶ παράθυρο εἰσαγωγῆς κωδικοῦ), Ἀπὸ τὸ παράθυρο ποὺ θὰ ἐµφανισθεῖ, ἐπιλέξτε
σὲ ποιὸ ἰατρεῖο θέλετε νὰ ἐργασθεῖτε.

Σηµείω
ση 3:  

Ἀρχικά ὑπάρχουν οἱ 2 παρακάτω προκαθορισµένοι Λογαριασµοί Χειριστῶν:

1. ∆ιακριτικό: Doctor1 µὲ Κωδικό: 12345 µε πλήρη δικαιώµατα
2. ∆ιακριτικό: Secr1 µὲ Κωδικό: 0000 µε περιορισµένα δικαιώµατα

 

∆είτε σχετικά:  Ρόλοι Χειριστῶν , Χειριστές , ἈποΣύνδεση & ἘπαναΣύνδεση91 94 78
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1.3 Βασικό Παράθυρο (Ὀθόνη)

1.4 Βασικό Παράθυρο
Πρόκειται γιὰ τὸ βασικὸ παράθυρο τῆς ἐφαρµογῆς. Μέσα σὲ αὐτὸ ἐµφανίζονται ὅλα τὰ ὑπόλοιπα τῆς ἐφαρµογῆς.
Ὅπως καὶ ὅλα τὰ ἄλλα παράθυρα τοῦ SmartMedicine θυµᾶται τὸ µέγεθος καὶ τὴ θέση ποὺ εἶχε πρὶν ἐξέλθετε ἀπὸ
τὴν ἐφαρµογὴ καὶ τὴν ἑπόµενη φορὰ ποὺ θὰ τὸ τρέξετε  θὰ ἐµφανισθεῖ στὴν ἴδια θέση καὶ µὲ τὸ ἴδιο µέγεθος.

Στὸ κάτω µέρος τοῦ παραθύρου ἐκτὸς τοῦ copyright ἐµφανίζονται τὰ ἑξῆς: 
• Τὸ ὄνοµα τοῦ τερµατικοῦ (δηλ. τοῦ ὑπολογιστῆ µας) ἀπὸ ὅπου τρέχουµε τὴν ἐφαρµογὴ 
• Ἡ τρέχουσα ἡµεροµηνία 
• Τὸ ὄνοµα τοῦ συνδεδεµένου χειριστῆ
• Ἐπίσης, στὸ πάνω µέρος τοῦ παραθύρου, ἐµφανίζεται τὸ ὄνοµα τῆς χρησιµοποιούµενης βάσης. 



Κεφάλαιο

Ἀσθενεῖς
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2 Ἀσθενεῖς

2.1 Εἰσαγωγὴ Ἀσθενοῦς
Ὁ ἁπλούστερος τρόπος εἶναι µέσω τῆς ἐπιλογῆς Ἐγγραφὴ Νέου στὸ µενοῦ Ἀσθενεῖς

2.2 Ἀναζήτηση / Ἐπιλογή Ἀσθενοῦς

Ἡ ἀναζήτηση µπορεῖ νὰ γίνει κατὰ 3 τρόπους (καθορίζονται ἀπὸ τὴν λίστα πάνω ἀριστερά)

Α)
Ἐπώνυµο
, Ὄνοµα
ἤ ID

Εἶναι ὁ συνηθέστερος (& Defaut) τρόπος ἀναζήτησης. 
Ἄν, οἱ χαρακτῆρες δὲν εἶναι ἀριθµητικοί, ἐπιχειρεῖται ἀναζήτηση βάση τοῦ
Ὀνοµατεπωνύµου, ἀλλοιῶς τὸ «κλειδί» ποὺ ἔχετε δώσει θεωρεῖται ὁ Κωδικός
Καταχώρησης (ID) τοῦ πελάτου

Β)
Τηλέφων
ο

Γράφοντας ἕνα µέρος τοῦ τηλεφώνου θὰ ἐµφανισθεῖ ἡ λίστα ὅσων ἔχουν
τηλέφωνο (κινητό, fax ἤ σταθερό) ποὺ νὰ ταιριάζει

Γ) Πόλη
Γράφοντας ἕνα µέρος τῆς πόλης, θὰ τηλεφώνου θὰ ἐµφανισθεῖ ἡ λίστα ὅσων
ἔχουν πόλη ποὺ νὰ ταιριάζει

Παραδείγµατα Α
785 Επιχειρείται τὸ ἄνοιγµα τῆς ἐγγραφῆς µὲ ID 785

ΚΟΝ Θα ἐµφανισθοῦν σὲ κατάλογο ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἐπώνυµο ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ ΚΟΝ

ΚΟΝ,
ΚΩ

Θα ἐµφανισθοῦν σὲ κατάλογο ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἐπώνυµο ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ KON καὶ τὸ
ὄνοµα τοὺς ξεκινᾶ ἀπὸ ΚΩ

*Ι∆Η
Σ

Θα ἐµφανισθοῦν σὲ κατάλογο ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἐπώνυµο ποὺ περιέχει τὸ "Ι∆ΗΣ" σὲ
ὁποιοδήποτε µέρος του καὶ ὄχι στὴν ἀρχή.

*Ι∆Η
Σ,
*ΝΤΙ
Ν

Θα ἐµφανισθοῦν σὲ κατάλογο ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἐπώνυµο ποὺ περιέχει τὸ "Ι∆ΗΣ"  καὶ
ὄνοµα ποὺ περιέχει τὸ "ΝΤΙΝ" σὲ ὁποιοδήποτε µέρος τους

Παραδείγµατα B

36 Θὰ ἐµφανισθοῦν ὅλοι οἱ πελᾶτες ποὺ ἔχουν τηλέφωνο ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ 36

*36 Θὰ ἐµφανισθοῦν ὅλοι οἱ πελᾶτες ποὺ ἔχουν τηλέφωνο ποὺ περιλαµβάνει τὰ ψηφία 36.
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Παραδείγµατα Γ

Αχα Θὰ ἐµφανισθοῦν ὅλοι οἱ πελᾶτες ποὺ ἡ πόλη τους ξεκινᾶ ἀπὸ Αχα

*Πεντ Θὰ ἐµφανισθοῦν ὅλοι οἱ πελᾶτες ποὺ ἡ πόλη τους περιλαµβάνει τοὺς χαρ/ρες «Πεντ» π.
χ. Ἄνω Πεντέλη, ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ κοκ

1. Κάτω ἀριστερά ἐµφανίζεται ὁ ἀριθµὸς τῶν ἐγγραφῶν ποὺ περιέχει ἡ Λίστα.
2. Ανάλογα µὲ τὸ ἄν ἡ σχετική ἐπιλογή κάτω δεξιὰ εἶναι τσεκαρισµένη, ἐµφανίζονται ἤ ὄχι καὶ ὅσοι πελᾶτες

ἔχουν χαρακτηρισθεῖ ὥς µή ἐνεργοί ἤ θανόντες.
3. Γιὰ νὰ ἀκυρώσετε τὴ διαδικασία καὶ νὰ κλείσετε τὸ παράθυρο ἁπλὰ ἐπιλέγξτε τὸ εἰκονίδιο Χ πάνω δεξιά.
4. Γιὰ νὰ ἀνοίξετε τὴ Κάρτα τοῦ Ἀσθενοῦς ἐπιλέγξτε τὴ γραµµή του στὴ Λίστα καὶ κάντε κλὶκ πάνω στὸ

εἰκονίδιο µὲ τὸ θαυµαστικό! (Ἐναλλακτικά, κάντε 2πλό κλὶκ πάνω στὴ γραµµὴ τοῦ συγκεκριµένου
ἀσθενοῦς).

5. Μπορεῖτε νὰ καταχωρήσετε Νέο Πελάτη κάνοντας κλικ στὸ εἰκονίδιο µὲ τὸ + πάνω δεξιά (εῖναι ἰσοδύναµο
µὲ τὴν ἐπιλογή Ἐγγραφή Νέου στὸ µενού Ἀσθενεῖς)

Παρατηρήσεις:
• Ἄν µόνο µία ἐγγραφή ἀνταποκρίνεται στὰ κριτήρια σας, γιὰ λόγοςυ διευκόλυνσής σας ἀνοίγει κατευθεῖαν ἡ

κάρτα τοῦ πελάτη χωρίς νὰ κάνετε 2πλό κλικ ἤ νὰ ἐπιλέξετε τὸ σχετικό εἰκονίδιο.
• Ἂν θέλετε νὰ χρησιµοποιήσετε στὴν ἀναζήτηση καὶ τὸ µικρὸ ὄνοµα χρησιµοποιεῖστε ἐνδιάµεσα τὸ κόµµα,

ὅπως στὸ παράδειγµα Α.3
• Κατὰ τὴν ἀναζήτηση δὲν γίνεται διάκριση, κεφαλαίων, πεζῶν, ἑλληνικῶν & ἀγγλικῶν χαρακτήρων.
• Οἱ προσαρµογές ποῦ θὰ κάνετε στὴν θέση & µέγεθος τοῦ παραθύρου, στὴν σειρά ἐµφάνισης τῶν

ἐπιµέρους στηλῶν τοῦ καταλόγου καὶ στὴν ἐµφανισιµότητα τους ἤ ὄχι καταγράφονται αὐτόµατα καὶ θὰ
χρησιµοποιοῦνται σὲ ὅλες τὶς ἐπόµενες ἐµφανίσεις τοῦ παραθύρου ἀναζήτησης

∆εῖτε ἐπίσης:  Κατάλογοι (Ὁµαδοποιήσιµοι καὶ µή) , Κάρτα Ἀσθενοῦς

2.3 Εἰσαγωγὴ στὴ κάρτα Ἀσθενοῦς
Ἡ κάρτα ἀποτελεῖται -τουλάχιστον- ἀπὸ 4 σελίδες: τὰ Βασικὰ, τὰ Πρόσθετα Στοιχεῖα, τὰ Σχετικά
Ἔγγραφα & τὶς Σχετικές Εἰκόνες. 
Μὲ τὸ ποὺ ἐµφανίζεται, ἡ ἐπιλεγµένη σελίδα εἶναι ἡ σελίδα Βασικῶν Στοιχείων. Μπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε
ἐπιλεγµένη σελίδα µὲ κλὶκ τοῦ mouse πάνω στὸ τίτλο τῆς σελίδας ποὺ θέλετε. 
Ἐναλλακτικὰ µπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε σελίδα χωρὶς νὰ ἀφήσετε τὸ πληκτρολόγιό σας πατώντας [ALT]1 γιὰ τὴ 1η
σελίδα , [ALT]2  γιὰ τὴ 2η, κοκ

Σηµείωση:  Ἀνάλογα µὲ τὴν εἰδικότητα ποὺ "τρέχετε" ἢ τὸν συνδυασµὸ τους µπορεῖ νὰ ἐµφανίζονται
πρόσθετες σελίδες. Ἡ συντόµευση γιὰ αὐτὲς εἶναι ἀνάλογη.

Ἡ σελίδα αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸ κέντρο µετάβασης σὲ ὅλες τὶς ἀτοµικὲς πληροφορίες τοῦ συγκεκιρµένου ἀσθενοῦς
µέσω τῶν ἐπιλογῶν στὸ δεξὶ µέρος τοῦ παραθύρου...

106 10
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2.4 Κάρτα Ἀσθενοῦς (Ὀθόνες)

Κάρτα Ἀσθενοῦς

Κάρτα Πρόσθετων Στοιχείων
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Κάρτα Παιδιατρικῶν

Κάρτα Στοιχείων Ψυχολογίας
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Συνδεδεµένα Ἀρχεῖα & Συνδεδεµένες Εἰκόνες

2.5 Κάρτα Ἀσθενοῦς
Ἐδῶ ἐµφανίζονται τὰ στοιχεῖα τοῦ ἀσθενοῦς. Ἂν καὶ ἡ χρήση τῶν περισσότερων πεδίων εἶναι εἶναι προφανής,
εἶναι σκόπιµο νὰ σηµειώσουµε τὰ ἑξῆς:

Ἡ ἐφαρµογὴ δὲν κάνει διάκριση Ἑλληνικῶν & Λατινικῶν χαρακτήρων ἐφόσον ἡ κεφαλαία τους ἐµφάνιση εἶναι
ἴδια (π.χ. Α,Β,Ο,Μ,Ν κλπ σὲ ἀντίθεση πχ µὲ Γ,Σ,Θ,S,R)
Μὲ τὴν συµπλήρωση τῆς ἡµεροµηνίας γέννησης, κάτω δεξιὰ ἐµφανίζεται ἀµέσως ἡ τρέχουσα
ἡλικία τοῦ ἀσθενοῦς (σὲ ΕΤΟΣ-ΜΗΝΕΣ-ΗΜΕΡΕΣ). Ἀντίστοιχα, σὲ περίπτωση ἐνηµέρωσής της, ἡ
ἡλικία ἐνηµερώνεται αὐτόµατα.
Ἐναλλακτικὰ µπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε σελίδα χωρὶς νὰ ἀφήσετε τὸ πληκτρολόγιό σας πατώντας [ALT]1 γιὰ τὴ 1η
σελίδα , [ALT]2  γιὰ τὴ 2η καὶ [ΑLT]3 γιὰ τὴ 3η κ.ὁ.κ.

Βασικὰ Στοιχεῖα
Ἡ συµπλήρωση τῶν  Ἐπώνυµο, Φύλο, Ἡµερ.Γέννησης & (Ἀσφ.) Ταµεῖο εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ τὴ καταχώρηση
τῆς ἐγγραφῆς

Πρόσθετα
Ἡµεροµηνία 1ης καταγραφῆς: Ἐνηµερώνεται αὐτόµατα ἀπὸ τὸ πρόγραµµα µὲ τὴν 1η καταχώρηση
ἐπίσκεψης. Μπρεῖτε φυσικὰ νὰ τὴν µεταβάλλετε καὶ "µὲ τὸ χέρι".
Μὴ ἐνεργὸς πελάτης: Τσεκάρετε τὴ σχετικὴ ἐπιλογὴ ὅταν πλέον εἶσθε σίγουρος ὅτι ὁ ἐν λόγῳ πελάτης δὲν
µπορεῖ νὰ ἀποτελέσει µέρος τοῦ πελατολογίου σας στὸ ἑξῆς
Ἐὰν τυχὸν ἔχετε ἐνεργοποιήσει κάποια ἀπὸ τὰ ὁριζόµενα πεδία (βλ. Παράµετροι Ἐφαρµογῆς), τὰ
ἐνεργοποιηµένα αὐτὰ πεδία ἐµφανίζονται στὴν σελίδα Πρόσθετα.
Στὸ πεδίο Παρατηρήσεις µπορεῖτε νὰ καταχωρήσετε σὰν ἐλεύθερο κείµενο ὅσες πληροφορίες δὲν µποροῦν
νὰ καταγραφοῦν στὰ ὑπόλοιπα πεδία. Περιορισµὸς µῆκος κειµένου δὲν ὑπάρχει. Ἐπίσης, ὅτι γράψετε µπορεῖ νὰ
ἀποτελέσει ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ἀνεξάρτητα πεζῶν κεφαλάιων & Ἑλληνικῶν/Λατινικῶν Χαρακτήρων.

Παιδιατρικὰ
Στὴ σελίδα [Παιδιατρικὰ Στοιχεῖα] ἡ Ὁµάδα Αἵµατος καὶ ἡ ἐνδείξεις Στίγµατος καὶ G6PD ἁπλὰ ἀπεικονίζουν τὶς
τιµὲς ποὺ τοὺς ἔχετε δώσει ἀπὸ τὴν 1η σελίδα (ὑπάρχουν µόνο γιὰ νὰ ἔχετε µία συνοπτικὴ εἰκόνα ὅλων τῶν
οἰκογενειακῶν στοιχείων).
Τὸ ὕψος καὶ τὸ βάρος ἐµφανίζεται 2 φορές: µία στὴ 1η σελίδα καὶ µία φορᾶ στὴ σελίδα [Παιδιατρικὰ Στοιχεῖα].
Προτείνεται νὰ συµπληρώνετε τὸ βάρος καὶ ὕψος γέννησης στὴ σελίδα τῶν παίδ/κῶν στοιχείων καὶ προαιρετικὰ
ἐφόσον θέλετε τὸ τρέχον βάρος στὴ 1η σελίδα.

Ψυχολογικὰ Στοιχεῖα
Στὴ σελίδα αὐτὴ γίνεται ἐκτεταµένη χρήση Ἱεραρχικὰ Ὀργανωµένων Πληροφοριῶν.
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Παρέχεται ἐπίσης ἕνα πεδίο γιὰ πρόσθετες σύντοµες πληροφορίες µέγιστου µήκους 128 χαρ/ρῶν.
Τέλος, σὲ σχέση µὲ τὸ Ψυχιατρικὸ Οἰκογενειακὸ Ἱστορικὸ ἂν δὲν ὑπάρχει ἱστορικὸ γιὰ κανένα συγγενῆ ἡ ὀρθὴ
καταγραφὴ εἶναι ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Κανείς. Ἀντίθετα, καµµία ἐπιλογή, ἑρµηνεύεται ὡς ἐλλειπὴς συµπλήρωση.

Σχετικὰ Ἔγγραφα
Ὅπως θὰ δοῦµε στὴ συνέχεια, ἔχουµε τὴν δυνατότητα σὲ κάθε ἐπίσκεψη νὰ συσχετίζουµε µὲ πολύ εὔκολο
τρόπο ὑπάρχοντα στὸ σύστηµα µας ἀρχεῖα. Στὴν σελίδα αὐτὴ, ἐµφανίζεται ὁ κατάλογος ὅλων τῶν
συσχετισµένων µὲ τὸν συγκεκριµένο πελάτη ἀρχείων.
Μὲ δεξί κλικ πάνω σέ ὁποιοδήποτε ἀρχεῖο, παρέχεται ἡ δυνατότητα µὲ µία κίνηση εἴτε νὰ ἀνοίξετε τὸ
συσχετισµένο ἔγγραφο εἴτε τὴν κάρτα τῆς ἐπίσκεψης στὴν ὁποία συσχετίστηκε._(βλ. Συσχετισµένα Ἀρχεῖα)

Σχετικὲς Εἰκόνες
Ἀντίστοιχα µὲ τὰ ἀρχεῖα ἔχουµε τὴν δυνατότητα σὲ κάθε ἐπίσκεψη νὰ συσχετίζουµε µὲ πολύ εὔκολο τρόπο
ὑπάρχοντα στὸ σύστηµα µας ψηφιακὰ ἀρχεῖα εἰκόνων. Στὴν σελίδα αὐτὴ, ἐµφανίζεται ὁ κατάλογος ὅλων τῶν
συσχετισµένων µὲ τὸν συγκεκριµένο πελάτη εἰκόνων.
Μὲ δεξί κλικ πάνω σέ ὁποιοδήποτε ἀρχεῖο, παρέχεται ἡ δυνατότητα µὲ µία κίνηση εἴτε νὰ ἀνοίξετε τὴν
συσχετισµένη εἰκόνα, εἴτε τὴν κάρτα τῆς ἐπίσκεψης στὴν ὁποία συσχετίστηκε.(βλ. Συσχετισµένες Εἰκόνες

Συντοµεύσεις µὲ πλῆκτρα
Ἐκτὸς τῶν συνήθων συντοµεύσεων (Καταχώρηση µὲ F12, Μεταβολὴ µὲ F4 κοκ) ἰσχύουν καὶ τὰ παρακάτω
κλειδιά;

Ἐπισκέψεις 
 F2 ἢ
Alt+Π

Ἔργ/κὲς Ἐξετάσεις
F7 ἢ
Alt+Ξ

Σωµατοµετρικά
F10 ἢ
Alt+Ω

Οἰκονοµικά
 F3 ἢ
Alt+Ο
 

Ἐπεµβάσεις
F8 ἢ
Alt+Β 

Ἐµβόλια (Παιδιατρικό)
F11 ἢ
Alt+Ε
 

Ἱστορικό
F6 ἢ
Alt+Ι 

Σώµ/κά: Γράφ.
Παραστάσεις

F9 ἢ
Alt+Γ

Φακοὶ Ἐπαφῆς
(Ὀφθαλµιατρικό)

F11 ἢ
Alt+Φ

Ἄν στὴν ἐφαρµογὴ σας, εἶναι ἐγκατεστηµένες περισσότερες ἀπὸ µία εἰδικότητες, ἐµφανίζεται καὶ ἡ
Λειτουργία Χαρακτηρισµός. 
Μὲ τὴν ἐπιλογὴ αὐτὴ, µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε ποιῶν εἰδικοτήτων «πελάτης» εἶναι τὸ ἄτοµο, ὥστε νὰ
ἐµφανισθοῦν/ἀποκρυβοῦν & τὰ ἀντίστοιχα πρόσθετα στοιχεῖα στὴν κάρτα του.

∆εῖτε Σχετικά:  Κατάλογοι (Ὁµαδοποιήσιµοι καὶ µή) , Κάρτα Ἑπίσκεψης , Κάρτα Ἐπίσκεψης
Ὁφθλαλµιατρικοῦ , Συσχετισµένα Ἀρχεῖα , Συσχετισµένες Εἰκόνες, Ἀναζήτηση / Ἐπιλογή Ἀσθενοῦς

34

35

106 30

32 34 35

6
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2.6 Κάρτα Ἱστορικοῦ Ασθενούς (Ὀθόνη)

2.7 Κάρτα Ἱστορικοῦ Ἀσθενοῦς

Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐπιλογὴ καταγράφετε καὶ ἀνακτᾶτε τὸ ἱστορικὸ τοῦ συγκεκριµένου ἀσθενοῦς. Τὸ ἱστορικὸ
σὲ ἀντίθεση µὲ τὶς ἐπισκέψεις ἢ ἄλλα στοιχεῖα εἶναι ἕνα ἀνὰ ἀσθενὴ. Τὴν πρώτη φορὰ ποὺ καλεῖτε τὴ φόρµα
ἱστορικοῦ (γιὰ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ἀσθενή)  ἐµφανίζεται τὸ ἑξῆς µήνυµα:  «Πρόκειται νὰ δηµιουργηθεῖ Κάρτα
ἱστορικοῦ»
Ἂν δὲν ἔχετε καλέσει ἀπὸ λάθος τὸ ἱστορικὸ ἐπιλέξτε τὸ ΝΑΙ: 

Στὴ µπάρα τοῦ παραθύρου ἐµφανίζεται ὁ Κωδικός του Ἀσθενοῦς, τὸ ὀνοµατεπώνυµό του καὶ στὴ περίπτωση
τῆς πρώτης φορᾶς ποὺ ἀνοίγει τὸ ἱστορικὸ ἢ ἔνδειξη ὅτι πρόκειται γιὰ Νέα κάρτα ἱστορικοῦ.
Ἐπίσης, στὰ δεξιὰ ἐµφανίζονται τὰ γνωστὰ εἰκονίδια ἐκτύπωσης, ἀκύρωσης ἢ καταχώρησης τῆς ἐγγραφῆς.
Τέλος κάτω ἀπὸ τὸν τίτλο τοῦ παραθύρου µπορεῖτε  νὰ ὁρίσετε τὸ εἶδος καὶ τὸ µέγεθος τῆς γραφῆς ποὺ θὰ
χρησιµοποιεῖται γιὰ τὴν ἀπεικόνιση τοῦ κειµένου τοῦ Ἱστορικοῦ.  Ἅπαξ καὶ ὁρίσετε ἕνα εἶδος γραφῆς ὅλα τὰ
παράθυρα Ἱστορικοῦ ποὺ θὰ ἀνοίξουν στὸ ἑξῆς θὰ ἔχουν τὸ συγκεκριµένο µέγεθος καὶ εἶδος γραφῆς. Ἐπίσης τὸ
εἶδος γραφῆς λαµβάνεται ὑπόψη στὴν ἐκτύπωση µέσω τοῦ σχετικοῦ εἰκονιδίου.

Παρατηρήσεις

Τὸ µέγεθος τοῦ κειµένου ποὺ µπορεῖτε νὰ πληκτρολογήσετε εἶναι πρακτικὰ ἀπεριόριστο.
Ἂν ἔχετε ὁρίσει Πρότυπο Κείµενο Ἱστορικοῦ (βλ. menu Λοιπὰ ἐπιλογὴ Πρότυπο ἱστορικό) τότε κατὰ τὴν
∆ηµιουργία – καὶ µόνο τότε – τῆς νέας κάρτας ἱστορικοῦ τὸ πρότυπο ἱστορικὸ ἀντιγράφεται στὸ συγκεκριµένο
–δηµιουργούµενο – ἱστορικὸ ὥστε νὰ ἐποφεύγετε τὶς ἐπαναλαµβανόµενες πληκτρολογήσεις τίτλων καὶ
θεµάτων ποὺ συµπληρώνετε σὲ κάθε ἱστορικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Ἔτσι µπορεῖτε νὰ δηµιουργήσετε µία φόρµα (καὶ µὲ τὴ χρήση διαφορετικῶν Γραµµατοσειρῶν, Μεγεθῶν, Στὺλ
& Χρωµάτων) γιὰ τὰ στοιχεῖα τῶν ἀσθενῶν σας ποὺ θέλετε νὰ συµπληρώνετε (ἀνάλογα πάντα µὲ τὴν
εἰδικότητά σας ἀλλὰ καὶ τὶς προσωπικές/ἐπιστηµονικὲς ἀπόψεις/προτιµήσεις σας). Στὸ ἑξῆς, ὅταν ξεκινᾶτε τὴν
συµπλήρωση κάθε νέου ἱστορικοῦ ἀσθενοῦς, τὸ σηµεῖο ἐκκίνησης δὲν θὰ εἶναι ἕνα κενὸ παράθυρο κειµένου, 
ἀλλὰ ἡ φόρµα ποὺ ΕΣΕΙΣ ἔχετε σχεδιάσει...

Κατὰ τὴν πληκτρολόγηση καὶ ἐνῶ πλησιάζετε στὸ τέλος τῆς γραµµῆς ἀποφύγετε νὰ πατᾶτε τὸ ENTER ἢ
RETURN γιὰ νὰ ἀλλάξετε γραµµή:  Ἂν ἡ λέξη ποὺ πληκτρολογεῖτε δὲν χωρᾶ στὴ τρέχουσα γραµµὴ θὰ
µεταφερθεῖ µόνη της στὴν ἑπόµενη γραµµή. Ἂν πάλι φαρδύνετε τὸ παράθυρο ἢ µικρύνετε τὸ µέγεθος γραφῆς
θὰ µπορέσει νὰ ξαναγυρίσει στὴν προηγούµενη γραµµή. 
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ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ RETURN ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ.

Γιὰ Προχωρηµένους

Ὅπως θὰ ἔχετε ἤδη παρατηρήσει, τὸ Ἱστορικὸ - σὲ ἀντίθεση µὲ αὐτὸ τῆς ἔκδοσης 1 - δίνει τὴ δυνατότητα
διαχείρισης γραµµατοσειρῶν διαφορετικοῦ εἴδους, µεγέθους, χρώµατος στὺλ κλπ. ἔτσι ὥστε νὰ µπορεῖτε νὰ
διαµορφώσετε ἕνα ὅσο γίνεται περισσότερο εὔχρηστο καὶ λειτουργικὸ ἱστορικὸ ποὺ νὰ τονίζει καὶ νὰ
ἀναδεικνύει εὔκολα τὶς πληροφορίες ποὺ θεωρεῖτε σηµαντικές.

Γιὰ διευκόλυνσή σας, µπορεῖτε νὰ φτιάξετε τὸ ἔντυπο στὸ MsWord, χρησιµοποιώντας καὶ περισσότερο
προχωρηµένα ἐργαλεῖα ὅπως degrade, πίνακες κλπ

∆εῖτε ἐπίσης: Πρότυπη Κάρτα Ἱστορικοῦ
2.8 Οἰκονοµικὰ Ἀσθενοῦς (Ὀθόνη)

2.9 Οἰκονοµικὰ Ἀσθενοῦς

Εµφανίζεται ο κατάλογος των καταχωρηµένων πληρωµών  συγκεκριµένου  ατόµου και ο συνολικός αριθµός
τους.

Αυτή η φόρµα µπορεί να βρίσκεται σε 2 διαφορετικές καταστάσεις: Εµφάνιση ή Εισαγωγή/Μεταβολή.

Όταν βρίσκεται σε κατάσταση Εµφάνισης µπορούµε χρησιµοποιώντας την οριζόντια και κάθετο ράβδο κύλισης
(scroll bar) του καταλόγου να δούµε τις διάφορες πληρωµές. Επίσης για την εκάστοτε επιλεγµένη πληρωµή
εµφανίζονται τα πεδία της και στο δεξί µέρος της φόρµας. 

Τέλος, οι επιλογές ∆ιαγραφή , Εισαγωγή  και Μεταβολή  είναι επιλέξιµες ενώ όλα τα αντικείµενα
στο δεξί µέρος της φόρµας είναι απενεργοποιηµένα δηλ. µη επιλέξιµα.

Όταν επιλέξετε Εισαγωγή ή  Μεταβολή  ο κατάλογος και οι κάτω επιλογές αποενεργοποιούνται (δεν είναι
επιλέξιµες) ενώ ενεργοποιούνται αυτές στα δεξιά. Είτε πρόκειται για Εισαγωγή είτε Μεταβολή έχετε τώρα µόνο
δύο επιλογές: Είτε τη καταχώρηση της ενέργειας σας (µε το αντιστοιχο εικονίδιο) είτε την ακύρωση της. Τότε
ξαναγυρίζετε στη κατάσταση Εµφάνισης ενώ στον επανεργοποιούµενο κατάλογο εµφανίζονται τα
ενηµερωµένα στοιχεία των πληρωµών.

∆ιαγραφή:
Ενώ βρίσκεσθε σε κατάσταση Εµφάνισης των οικονοµικών µπορείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε εγγραφή
πληρωµής επιλέγοντας την µε το ποντίκι ώστε να µαυρίσει και πατώντας ύστερα το ∆ιαγραφή.  Αν
απαντήσετε θετικά στο αίτηµα επιβεβαίωσης εκ µέρους της εφαρµογής, η επιλεγµένη εγγραφή θα διαγραφεί
οριστικά.
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2.10 Ἐργαστηριακές Ἑξετάσεις
2.10.1 Κατάλογος Ἐξετάσεων Ἀτόµου  (Ὀθόνη)

2.10.2 Κατάλογος Ἐξετάσεων Ἀτόµου

Ἐµφανίζεται ὁ κατάλογος τῶν καταχωρηµένων ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων γιὰ τὸ συγκεκριµένο ἄτοµο. Γιὰ
κάθε ἐξέταση  ἐµφανίζεται ἡ ἡµεροµηνία τῆς ἐξέτασης, ἡ περιγραφὴ της ὅπως ἔχει ὁρισθεῖ στὸν βοηθητικὸ
πίνακα Εἴδη Ἐξετάσεων (στὸ menu Βοηθητικοὶ πίνακες), ἡ τιµὴ τῆς ἐξέτασης, οἱ σηµειώσεις, ἡ µονάδα
µέτρησης στὴν ὁποία δίνονται τὰ ἀποτελέσµατα τῆς συγκεκριµένης µέτρησης καὶ τέλος ἡ ὁµάδα στὴν ὁποία
ἀνήκει τὸ συγκεκριµένο εἶδος ἐξέτασης.

Γιὰ νὰ καταχωρήσετε νέα ἐπίσκεψη ἐπιλέξτε τὸ Εἰκονίδιο Εἰσαγωγῆς  ἐνῶ γιὰ νὰ δεῖτε ἢ µεταβάλλετε τὰ
στοιχεῖα µίας καταχωρηµένης ἐξέτασης ἐπιλέξτε τὴν ἐπίσκεψη πού σας ἐνδιαφέρει καὶ ἐπιλέξτε τὸ Εἰκονίδιο

Ἐµφάνισης /Μεταβολῆς .  (Ἐνναλακτικὰ µπορεῖτε νὰ κάνετε διπλὸ κλὶκ στὴν ἐξέταση ποὺ θέλετε). 

Τέλος, µὲ τὸ εἰκονίδιο  µπορεῖτε νὰ προβεῖτε εὐκολότερα σὲ ὁµαδικὴ (ταυτόχρονη) καταχώρηση ὅλων τῶν
ἐπιµέρους ἐξετάσεων ποὺ περιλαµβάνονται σὲ µία κοινὴ ὁµάδα.

Παρατηρήσεις:
• Μὲ κλὶκ σὲ ὁποιοδήποτε τίτλο µπορεῖτε νὰ ταξινοµήσετε τὰ περιεχόµενα τοῦ καταλόγου κατὰ τὸ ἀνάλογο

πεδίο
• Ἔχετε τὴ δυνατότητα νὰ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τὶς ἀπεικονιζόµενες καταχωρηµένες ἐξετάσεις, ὁµαδοποιῶντας

κατὰ ὁποιοδήποτε πεδίο θέλετε. Συνήθη πεδία πρὸς ὁµαδοποίηση εἶναι ἡ ὁµάδα ἐξέτασης, ἡ ἡµεροµηνία ἢ
τὸ εἶδος ἐξέτασης.

• Μπορεῖτε νὰ συνδυάσετε τὶς δυνατότητες ὁµαδοποίησης καὶ ταξινόµησης, ταξινοµώντας τὰ ἤδη
ὁµαδοποιηµένα (γκρουπαρισµένα) δεδοµένα.

• Ἡ ὁµοαδοποίηση κατὰ ἕνα (ὁποιοδήποτε) πεδίο γίνεται σύροντας (µὲ πατηµένο τὸ ποντίκι) τὸν τίτλο τοῦ
στὸ γκρίζο διάζωµα καὶ ἀφήνοντας τὸ ἐκεῖ (ἐλευθερώνοντας τὸ πατηµένο πλῆκτρο τοῦ ποντικιοῦ).

∆εῖτε ἐπίσης: Κατηγορίες Ἐξετάσεων , Κάρτα Ἐργαστ.Ἐξέτασης , Ἐπιλογή Κατηγορίας Ἐξέτασης ,
Ὁµαδική Εἰσαγωγή Ἐξετάσεων Ἀτόµου

2.10.3 Κάρτα Ἐργαστ.Ἐξέτασης (Ὀθόνη)

65 15 16
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2.10.4 Κάρτα Ἐργαστ.Ἐξέτασης

Ἂν πρόκειται γιὰ νέα καταχώρηση (εἰσαγωγή) ἡ ἡµεροµηνία συµπληρώνεται αὐτόµατα µὲ τὴν τρέχουσα.

Γιὰ νὰ ὁρίσετε τὸ εἶδος ἐξέτασης (πάντα µεταξὺ τῶν ἤδη καταχωρηµένων εἰδῶν ἐξέτασης) κάνετε κλὶκ στὸ
ἀντίστοιχο πλαίσιο (ἐναλλακτικὰ πατᾶτε τὸ ENTER ὅταν τὸ συγκεκριµένο πλαίσιο εἶναι τὸ τρέχον ἀντικείµενο
ἔχει δηλαδὴ ἕνα διακεκοµµένο περίγραµµα γύρω του).

Θὰ ἐµφανισθεῖ τότε τὸ παράθυρο Ἐπιλογῆς Κατηγορίας Ἐξέτασης: Ἐπιλέξετε τὸ εἶδος Ἐξέτασης ποὺ θέλετε νὰ
προσθέσετε στὸ κατάλογο ἐξετάσεων τοῦ ἀτόµου καὶ µετὰ νὰ ἐπιλέξετε τὸ Εἰκονίδιο µὲ τὸ θαυµαστικὸ ἢ νὰ
πατήσετε τὸ ENTER. (ἐναλλακτικὰ µπορεῖτε νὰ κάνετε διπλὸ κλὶκ στὸ εἶδος ἐξέτασης). Τὸ παράθυρο [Ἐπιλογὴ
Εἴδους Ἐξέτασης] κλείνει καὶ τὴ περιγραφὴ τοῦ εἴδους ἐξέτασης περνᾶ στὴ κάρτα ἐξέτασης µαζὶ µὲ τὴ µονάδα
µέτρησης (ἐφόσον τὴν ἔχετε ὁρίσει).

Ἀφοῦ συµπληρώσετε τὰ στοιχεῖα ποὺ θέλετε στὴ κάρτα ἐξέτασης πατῆστε τὸ εἰκονίδιο καταχώρησης γιὰ νὰ
καταχωρηθοῦν τὰ στοιχεῖα, ἢ τὸ εἰκονίδιο Ἐξόδου/Ἀκύρωσης γιὰ νὰ κλείσει τὸ παράθυρο χωρὶς νὰ
καταχωρηθοῦν τὰ (νέα) στοιχεῖα.

Παρατηρήσεις:  
Τὰ µέγιστα µήκη τῶν πεδίων εἶναι γιὰ τὴν Μόν.Μέτρησης 10 χάρ/ρές, τὴν Τιµὴ 50 χαρ/ρες καὶ τὰ Σχόλια 255
χαρ/ρες.

∆εῖτε ἐπίσης: Κατηγορίες Ἐξετάσεων , Κατάλογος Ἐξετάσεων Ἀτόµου  , Ἐπιλογή Κατηγορίας Ἐξέτασης
, Ὁµαδική Εἰσαγωγή Ἐξετάσεων Ἀτόµου

2.10.5 Ὁµαδική Εἰσαγωγή Ἐξετάσεων Ἀτόµου (Ὀθόνη)

2.10.6 Ὁµαδική Εἰσαγωγή Ἐξετάσεων Ἀτόµου

Ἡ φόρµα αὐτὴ ἐµφανίζεται ὅταν ὄντας στὸ παράθυρο Ἐργαστηριακὲς Ἐξετάσεις Ἀσθενοῦς ἐπιλέξετε τὸ εἰ

κονίδιο Ὁµαδικῆς Εἰσαγωγῆς Ἐξετάσεων  

1. πρῶτα συµπληρώσετε τὴν ἡµεροµηνία (ἀφορᾶ ὄλες τὶς  ἐξετάσεις)
2. Συµπληρώνετε τὸ κριτήριο Ὁµαδοποίησης καὶ πατᾶτε τὸ εἰκονίδιο . Ὅλες τὰ εἴδη ἐξετάσεων ποὺ ταιριάζουν

θὰ ἐµφανισθοῦν.
3. Συµπληρώνετε τὴν Τιµή & τὶς Παρατηρήσεις κάθε εἴδους ἐξέτασης 
4. Πατῶντας τὸ Kαταχώρηση,  τὰ εἰσαχθέντα δεδοµένα, νὰ περαστοῦν στὸν κατάλογο ἐξετάσεων τοῦ ἀσθενοῦ
ς.

∆εῖτε ἐπίσης: Κατηγορίες Ἐξετάσεων , Κατάλογος Ἐξετάσεων Ἀτόµου  (Ὀθόνη) , Κάρτα Ἐργαστ.
Ἐξέτασης , Ἐπιλογή Κατηγορίας Ἐξέτασης , 

65 14
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2.10.7 Ἐπιλογή Κατηγορίας Ἐξέτασης

Ἐµφανίζεται ὅταν ὄντας στὴ κάρτα µίας ἐξέτασης, κάνετε κλὶκ στὸ button Εἶδος Ἐξέτασης. Μέσω τοῦ παραθύρου
αὐτοῦ, µπορεῖτε ἐπιλέξετε τὸ Εἶδος τῆς Ἐργαστ/κῆς Ἐξέτασης.

∆εῖτε ἐπίσης:  

2.11 Χειρουργικές Ἐπεµβάσεις
Εµφανίζεται ο κατάλογος των καταχωρηµένων επεµβάσεων για το συγκεκριµένο άτοµο. Για κάθε
επέµβαση  εµφανίζεται η ηµεροµηνία της και η περιγραφή της όπως έχει ορισθεί στον βοηθητικό
πίνακα Είδη Επεµβάσεων (στο menu Βοηθητικοί πίνακες). Οι εξετάσεις εµφανίζονται ταξινοµηµένες
κατά ηµεροµηνία.

Για να καταχωρήσετε νέα επέµβαση επιλέγετε το [Εισαγωγή] ενώ για την εµφάνιση ή µεταβολή
µίας κάρτας επέµβασης πρώτα επιλέγετε την επιθυµητή εγγραφή και µετά το [Μεταβολή] ή πατάτε
το ΕΝΤΕR (εναλλακτικά κάνετε διπλό κλικ στην κάρτα που θέλετε να δείτε).

2.11.1 Κατάλογος Χειρ.Ἐπεµβάσεων (Ὀθόνη)

2.11.2 Κατάλογος Χειρ.Ἐπεµβάσεων

Ἐµφανίζεται ὁ κατάλογος τῶν καταχωρηµένων ἐπεµβάσεων γιὰ τὸ συγκεκριµένο ἄτοµο. Γιὰ κάθε ἐπέµβαση 
ἐµφανίζεται ἡ ἡµεροµηνία της καὶ ἡ περιγραφὴ τῆς ὅπως ἔχει ὁρισθεῖ στὸν βοηθητικὸ πίνακα Εἴδη Ἐπεµβάσεων
(στὸ menu Βοηθητικοὶ πίνακες

Γιὰ νὰ καταχωρήσετε νέα ἐπέµβαση ἐπιλέξτε τὸ Εἰκονίδιο Εἰσαγωγῆς   ἐνῶ γιὰ νὰ δεῖτε ἢ µεταβάλλετε τὰ
στοιχεῖα µίας καταχωρηµένης ἐπέµβασης ἐπιλέξτε τὴν ἐπέµβαση πού σας ἐνδιαφέρει καὶ ἐπιλέξτε τὸ Εἰκονίδιο

Ἐµφάνισης /Μεταβολῆς . (Ἐνναλακτικὰ µπορεῖτε νὰ κάνετε διπλὸ κλὶκ στὴν ἐπέµβαση ποὺ θέλετε).
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∆εῖτε ἐπίσης:  Κάρτα Χειρουργικῆς Ἐπέµβασης , Ἐπιλογή Εἴδους Ἐπέµβασης , Εἴδη Χειρ/κῶν
Ἐπεµβάσεων

2.11.3 Κάρτα Χειρουργικῆς Ἐπέµβασης (Ὀθόνη)

2.11.4 Κάρτα Χειρουργικῆς Ἐπέµβασης

Ἀφοῦ συµπληρώσετε τὰ στοιχεῖα ποὺ θέλετε στὴ κάρτα ἐπέµβασης πατῆστε τὸ εἰκονίδιο καταχώρησης γιὰ

νὰ καταχωρηθοῦν τὰ στοιχεῖα ἤ τὸ εἰκονίδιο Ἐξόδου/Ἀκύρωσης γιὰ νὰ κλείσει τὸ παράθυρο χωρὶς νὰ
καταχωρηθοῦν τὰ (νέα) στοιχεῖα.

Τέλος ἂν θέλετε νὰ διαγραφεῖ ἡ συγκεκριµένη ἐπέµβαση πατῆστε τὸ εἰκονίδιο διαγραφῆς.

Παρατήρηση:
Γιὰ νὰ ὁρίσετε τὸ εἶδος τῆς ἐπέµβασης ἐπιλέξτε τὸ σχετικὸ πλαίσιο: θὰ ἐµφανισθεῖ τὸ παράθυρο [Ἐπιλογὴ
Εἴδους Ἐπέµβασης] ἄπ΄ὅπου µπορεῖτε νὰ διαλέξετε ἕνα ἀπὸ τὰ καταχωρηµένα εἴδη ἐπεµβάσεων.

∆εῖτε ἐπίσης: Κατάλογος Χειρ.Ἐπεµβάσεων , Ἐπιλογή Εἴδους Ἐπέµβασης , Εἴδη Χειρ/κῶν Ἐπεµβάσεων
2.11.5 Ἐπιλογή Εἴδους Ἐπέµβασης

Ἐµφανίζεται ὅταν ὄντας στὴ κάρτα µίας ἐπέµβασης, κάνετε κλὶκ στὸ button Εἶδος Ἐπέµβασης. Μέσω τοῦ
παραθύρου αὐτοῦ, µπορεῖτε νὰ ἐπιλέξετε ἕνα ἀπὸ τὰ ἐµφανιζόµενα εἴδη ἐπεµβάσεων γιὰ νὰ χαρακτηρίσετε
ἀνάλογα τὴ συγκεκριµένη ἐπέµβαση.

∆εῖτε ἐπίσης: Εἴδη Χειρ/κῶν Ἐπεµβάσεων ,  

17 17
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2.12 Σωµατοµετρικά Στοιχεῖα

2.12.1 Κατάλογος Σωµατοµετρικῶν Στοιχείων  (Ὀθόνη)

2.12.2 Κατάλογος Σωµατοµετρικῶν Στοιχείων

Ἐµφανίζονται σὲ Λίστα ὅλα τὰ καταχωρηµένα Σωµατοµετρικὰ Στοιχεῖα γιὰ τὸν συγκεκριµένο Ἀσθενή.
Μὲ κλὶκ πάνω σὲ ὁποιδήποτε τίτλο, µπορεῖτε νὰ ταξινοµήσετε τὶς ἐµφανιζόµενες γραµµὲς κατὰ τὸ ἀνάλογο
πεδίο µὲ αὔξουσα ἢ φθίνουσα σειρά.

Μὲ τὸ εἰκονίδιο   µπορεῖτε νὰ ἐµφανίσετε καὶ τὴ γραφικὴ ἀπεικόνιση τῶν καταχωρηµένων µετρήσεων

∆εῖτε ἐπίσης:  Κάρτα Σωµατοµετρικῶν Στοιχείων , ∆ιαγράµµατα Σωµατοµετρικῶν Στοιχείων

2.12.3 Κάρτα Σωµατοµετρικῶν Στοιχείων (Ὀθόνη)

2.12.4 Κάρτα Σωµατοµετρικῶν Στοιχείων

Μέσω τῆς φόρµας αὐτῆς καταχωροῦνται µὲ προφανὴ τρόπο ἡ Ἡµεροµηνία (Λήψης τῶν Στοιχείων), τὸ βάρος
(σὲ κιλά),  ἡ ∆ιάµετρος Κεφαλῆς (σὲ ἑκατοστά), τὸ Ὕψος (σὲ ἑκατοστά), ὁ ἀριθµὸς ∆οντιῶν καὶ τυχὸν
παρατηρήσεις γιὰ τὴ διατροφὴ καὶ τὴν ψυχολογικὴ ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ.

∆εῖτε ἐπίσης: Κατάλογος Σωµατοµετρικῶν Στοιχείων , ∆ιαγράµµατα Σωµατοµετρικῶν Στοιχείων

18 20
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2.12.5 ∆ιαγράµµατα Σωµατοµετρικῶν Στοιχείων (Ὀθόνες)
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2.12.6 ∆ιαγράµµατα Σωµατοµετρικῶν Στοιχείων

Ἐδῶ ἐµφανίζονται µὲ γραφικὸ τρόπο τὰ στοιχεῖα τῶν Σωµατοµετρικῶν Μετρήσεων τοῦ προηγούµενου
θέµατος. Ἀρχικὰ ἐµφανίζεται τὸ ∆ιάγραµµα Βάρους. Μὲ κλὶκ στὸ δεξὶ βέλος (κάτω δεξιά) ἐµφανίζεται τὸ
διάγραµµα ὕψους καὶ κατόπιν πάλι µὲ κλὶ στὸ δεξὶ βέλος τὸ διάγραµµα περιµέτρου κεφαλῆς. Ἐννοεῖται ὅτι
µπορεῖτε νὰ χρησιµοποιήσετε καὶ τὸ ἀριστερὸ βέλος.

Ἐπίσης:

• Ἀνάλογα µὲ τὸ ἂν εἶναι τσεκαρισµένη ἡ ἀντίστοιχη ἐπιλογὴ ἐµφανίζονται οἱ τιµὲς µέσα σὲ ἕνα κίτρινο
πινακίδιο.

• Μπορεῖτε νὰ ὁρίσετε τὸ πάχος τῶν γραµµῶν µεταβάλλοντας τὴν τιµὴ τοῦ ἀντίστοιχου πεδίου.

• Μπορεῖτε νὰ καλέσετε τὸ παράθυρο Σωµατοµετρικῶν Μετρήσεων  µὲ κλὶκ στὸ εἰκονίδιο 

Γιὰ προχωρηµένους:
• ΖΟΟΜ ΙΝ: Μπορεῖτε νὰ κάνετε ΖΟΟΜ σὲ µία περιοχὴ τοῦ γραφήµατος, τοποθετώντας τὸ ποντίκι στὴν

πάνω ἀριστερὴ πλευρὰ τῆς περιοχῆς πού σας ἐνδιαφέρει καὶ µετὰ - κρατώντας τὸ ἀριστερὸ πλῆκτρο τοῦ
ποντικιοῦ πατηµένο - τὸ µετακινεῖτε µέχρι τὴ κάτω δεξιὰ πλευρά της. Τότε, ἀφήνοντας τὸ πλῆκτρο τοῦ
ποντικιοῦ,  ἡ περιοχὴ πού σας ἐνδιαφέρει θὰ φανεῖ µεγενθυµένη.

• ΖΟΟΜ OUT: Μὲ τὸν ἀντίστροφο τρόπο (δήλ. µὲ κλὶκ κάτω δεξιά, κράτηµα πατηµένου τοῦ πλήκτρου,
µετακίνηση πάνω ἀριστερὰ καὶ ἀπελευθέρωση τοῦ πλήτρου) ἐπιτυγχάνετε ΖΟΟΜ ΟUT.

• Μετακίνηση: Ἄν δὲν χωράει τὸ σύνολο τοῦ γραφήµατος στὴν ὁρατὴ περιοχὴ (π.χ. ἔχετε κάνει ΖΟΟΜ)
µπορεῖτε νὰ µετακινήσετε τὸ ὁρατὸ µέρος πρὸς τὰ δεξιά, ἀριστερά, πάνω ἢ κάτω, κρατώντας πατηµένο τὸ
∆ΕΞΙ πλῆκτρο τοῦ ποντικιοῦ καὶ µετακινώντας το.

∆εῖτε ἐπίσης:  Κατάλογος Σωµατοµετρικῶν Στοιχείων , Κάρτα Σωµατοµετρικῶν Στοιχείων

2.13 Ἐµβόλια

18 18
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2.13.1 Ἐµβόλια Ἀσθενοῦς  (Ὀθόνη)

2.13.2 Ἑµβόλια Ἀσθενοῦς

Ἐµφανίζεται ὁ κατάλογος τῶν παρακολουθούµενων ἐµβολίων γιὰ τὸ συγκεκριµένο ἀσθενῆ: µία γραµµὴ γιὰ
κάθε ἐµβόλιο.  

Ἀνάλογα µὲ τὸ πόσους ἐµβολιασµοὺς ἀπαιτεῖ κάθε ἐµβόλιο  χρησιµοποιοῦνται καὶ ὁ ἀντίστοιχος ἀριθµὸς
στηλῶν. Στὴ 1η στήλη ἐµφανίζεται µία ἔνδειξη γιὰ τὸ ἂν ἔχετε συµπληρώσει κάτι στὸ πεδίο Παρατηρήσεις
ἔστω καὶ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς καταχωρηµένους ἐµβολιασµοὺς τοῦ συγκεκριµένου ἐµβολίου.

Γιὰ τὸν διαχωρισµὸ τῶν πραγµατοποιηθέντων ἢ  µὴ ἐµβολίων, χρησιµοποιοῦνται διαφορετικὰ χρώµατα: γιὰ τὰ
πραγµατοποιηθέντα πράσινο φόντο ἐνῶ γιὰ ὅσα ἐκκρεµοῦν ἀνοικτὸ ρὸζ φόντο. 

Ὅταν ἀνοίξετε τὴν κάρτα Ἐµβολίων ἑνὸς ἀσθενοῦς ποὺ δὲν ἔχει κανένα ἐµβόλιο καταχωρηµένο (συνήθως θὰ
εἶναι νεοκαταχωρηθείς) τὸ πρόγραµµα θὰ σᾶς ἐµφανίσει τὸ παρακάτω µήνυµα

Ἂν ἀπαντήσετε ΕιΣΑΓΩΓΗ ΟΛΩΝ τὸ πρόγραµµα αὐτόµατα θὰ δηµιουργήσει κενὲς ἐγγραφὲς γιὰ ὅλα τὰ
καταχωρηµένα εἴδη ἐµβολίων  γιὰ τὸ συγκεκριµένο παιδί. Ἂν ἀπαντήσετε ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ὁ κατάλογος
τῶν ἐµβολίων θὰ παραµείνει κενὸς καὶ θὰ ἐµφανισθεῖ ἡ Λίστα τῶν διαθέσιµων ἐµβολίων γιὰ νὰ ἐπιλέξετε

Ἡ εἰσαγωγὴ πρόσθετων ἐµβολίων ἀπὸ τὰ ἤδη ἐµφανιζόµενα γίνεται µὲ κλὶκ στὸ σχετικὸ εἰκονίδιο . Ἀπὸ τὸ
παράθυρο "Ἐπιλογὴ Ἐµβολίου" ποὺ ἐµφανίζεται, ἐπιλέγετε ἕνα ἀπὸ τὰ καταχωρηµένα στὸ σύστηµα Εἴδη
Ἐµβολίων καὶ αὐτὸ ἐµφανίζεται ἀµέσως στὴ Λίστα Ἐµβολίων τοῦ Ἀσθενοῦς, ἀνοίγει δὲ αὐτόµατα τὸ παράθυρο
Ἡµεροµηνιῶν Ἐµβολιασµοῦ γιὰ τὸ νέο-καταχωρηθὲν ἐµβόλιο. 

Παρατήρηση: 
Ἂν ἐπιχειρήσετε νὰ προσθέσετε ἕνα ἤδη καταχωρηµένο εἶδος ἐµβολίου, ἡ πρόσθεση δὲν θὰ πραγµατοποιηθεῖ.
Θὰ ἀνοίξει ὅµως γιὰ ἐπεξεργασία (ἡµεροµηνιῶν) ἡ κάρτα τοῦ ἤδη καταχωρηµένου ἐµβολίου.
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Τέλος γιὰ νὰ καταχωρηθοῦν οἱ ἀλλαγὲς ἐπιλέγετε τὸ εἰκονίδιο τῆς καταχώρησης ἢ ἂν ἀλλάξατε γνώµη καὶ δὲν
θέλετε νὰ πειράξετε τίποτε ἐπιλέγετε τὸ εἰκονίδιο ἐξόδου ἢ ἀκύρωσης. Ἂν θέλετε νὰ διαγράψετε τὸ
συγκεκριµένο ἐµβόλιο (δήλ. νὰ µὴν τὸ παρακολουθεῖτε γιὰ τὸ συγκεκριµένο παιδὶ κάνετε κλὶκ στὸ εἰκονίδιο
ἀντιγραφῆς καὶ ἀπαντᾶτε καταφατικὰ στὴ σχετικὴ ἐρώτηση ἐπιβεβαίωσης. 

∆εῖτε ἐπίσης: Εἴδη Ἐµβολίων , Ἐπιλογή Εἴδους Ἐµβολίου , Ἡµεροµηνίες Ἐµβολιασµῶν , Παρατηρήσεις
σχετικὰ µὲ τὰ Ἐµβόλια

2.13.3 Ἐπιλογή Εἴδους Εµβολίου (Οθόνη)

2.13.4 Ἐπιλογή Εἴδους Ἐµβολίου

Ἡ φόρµα Ἐπιλογῆς Ἐµβολίου ἐµφανίζεται ὅταν, ὄντας στὸ παράθυρο Ἐµβόλια, κάνετε κλὶκ στὸ 

Ἐµφανίζεται τότε τὸ παράθυρο Ἐπιλογὴ Ἐµβολίου ἀπὸ ὅπου πρέπει νὰ ἐπιλέξετε τὸ Ἐµβόλιο ποὺ θέλετε νὰ
προσθέσετε στὸ κατάλογο ἐµβολίων τοῦ παιδιοῦ καὶ µετὰ νὰ ἐπιλέξετε τὸ Εἰκονίδιο µὲ τὸ θαυµαστικὸ ἢ νὰ
πατήσετε τὸ ENTER. (ἐναλλακτικὰ µπορεῖτε νὰ κάνετε διπλὸ κλὶκ στὸ ἐµβόλιο).

Τὸ παράθυρο [Ἐπιλογὴ Ἐµβολίου] κλείνει καὶ τὸ ἐµβόλιο ποὺ ἐπιλέξατε ἐµφανίζεται στὸ κατάλογο ἐµβολίων
τοῦ παιδιοῦ.

∆εῖτε ἐπίσης: Εἴδη Ἐµβολίων , Ἑµβόλια Ἀσθενοῦς  , Ἡµεροµηνίες Ἐµβολιασµῶν , Παρατηρήσεις
σχετικὰ µὲ τὰ Ἐµβόλια

2.13.5 Ἡµεροµηνίες Ἐµβολιασµῶν (Ὀθόνη)
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2.13.6 Ἡµεροµηνίες Ἐµβολιασµῶν

Γιὰ νὰ ἀλλάξετε τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν ἕνα ἐµβόλιο, τὸ ἐπιλέγετε καὶ µετὰ κάνετε κλὶκ στὸ Μεταβολὴ  ἢ
πατᾶτε τὸ ENTER (ἐναλλακτικὰ κάνετε διπλὸ κλὶκ πάνω στὸ ἐµβόλιο). Σᾶς ἐµφανίζεται τότε ἡ ἀναλυτικὴ
φόρµα τοῦ συγκεκριµένου (ἐπιλεγµένου) ἐµβολίου ὅπου µπορεῖτε νὰ συµπληρώσετε τὶς ἡµεροµηνίες τῶν
ἐµβολιασµῶν, τὸ ἂν ἔχουν ἤδη γίνει καὶ – προαιρετικὰ – κάποιες παρατηρήσεις).  

ΣΗΜ: Ἔφ΄ ὅσον ἔχετε ὁρίσει τὶς χρονικὲς ἀποστάσεις µεταξὺ τῶν διαδοχικῶν ἐµβολιασµῶν, οἱ
ἡµεροµηνίες τῶν ἑπόµενων ἐµβολιασµῶν µποροῦν νὰ ὑπολογιστοῦν ΑΥΤΟΜΑΤΑ βάσει τῆς
ἡµεροµηνίας τοῦ 1ου (ἢ ὅποιου ἄλλου ἐσεῖς ὁρίσετε) ἐµβολιασµοῦ κάνοντας κλικ στὸ εἰκονίδιο 

Τέλος γιὰ νὰ καταχωρηθοῦν οἱ ἀλλαγὲς ἐπιλέγετε τὸ εἰκονίδιο τῆς καταχώρησης ἢ ἂν ἀλλάξατε γνώµη καὶ δὲν
θέλετε νὰ πειράξετε τίποτε ἐπιλέγετε τὸ εἰκονίδιο ἐξόδου ἢ ἀκύρωσης. Ἂν θέλετε νὰ διαγράψετε τὸ
συγκεκριµένο ἐµβόλιο (δήλ. νὰ µὴν τὸ παρακολουθεῖτε γιὰ τὸ συγκεκριµένο παιδὶ κάνετε κλὶκ στὸ εἰκονίδιο
ἀντιγραφῆς καὶ ἀπαντᾶτε καταφατικὰ στὴ σχετικὴ ἐρώτηση ἐπιβεβαίωσης. 

Συµπλήρωση Στοιχείων Ἐµβολιασµῶν
Γιὰ νὰ ἀλλάξετε τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν ἕνα ἐµβόλιο, τὸ ἐπιλέγετε καὶ µετὰ κάνετε κλὶκ στὸ Μεταβολὴ  ἢ
πατᾶτε τὸ ENTER (ἐναλλακτικὰ κάνετε διπλὸ κλὶκ πάνω στὸ ἐµβόλιο). Σᾶς ἐµφανίζεται τότε ἡ ἀναλυτικὴ
φόρµα τοῦ συγκεκριµένου (ἐπιλεγµένου) ἐµβολίου ὅπου µπορεῖτε νὰ συµπληρώσετε τὶς ἡµεροµηνίες τῶν
ἐµβολιασµῶν, τὸ ἂν ἔχουν ἤδη γίνει καὶ – προαιρετικὰ – κάποιες παρατηρήσεις).  

∆εῖτε ἐπίσης: Ἑµβόλια Ἀσθενοῦς , Ἐπιλογή Εἴδους Ἐµβολίου , Εἴδη Ἐµβολίων , Παρατηρήσεις σχετικὰ
µὲ τὰ Ἐµβόλια

2.13.7 Παρατηρήσεις σχετικὰ µὲ τὰ Ἐµβόλια

• Ἂν προσθέσετε στὸ πρόγραµµα ἕνα νέο εἶδος ἐµβολίου (menu Βοηθητικὰ Ἀρχεῖα ἐπιλογὴ Ἐµβόλια) τὸ
ἐµβόλιο αὐτὸ δὲν θὰ φαίνεται αὐτόµατα στὸ παράθυρο (καταλόγου) ἐµβολίων γιὰ τοὺς ἤδη
καταχωρηµένους ἀσθενεῖς: θὰ χρειασθεῖ – ἐφόσον ὁ ἀσθενὴς πρόκειται νὰ τὸ κάνει – νὰ τὸ εἰσάγετε ἐσεῖς.

• Ἂν κάποια ἐµβόλια γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο δὲν πρόκειται νὰ γίνουν (καὶ οὔτε ἔχουν γίνει) ἀπὸ τὸν
συγκεκριµένον ἀσθενῆ δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ἐµφανίζονται στὸ παράθυρο ἐµβολίων του: µπορεῖτε νὰ τὰ
σβήσετε γιὰ νὰ µὴν αὐξάνει χωρὶς λόγος ὁ ὄγκος τῶν ἀρχείων σας

• Ὅταν ἕνας ἀσθενὴς κάνει ἕναν ἐµβολιασµὸ ἐνηµερῶστε τὴν κάρτα τοῦ συκεκριµένου ἐµβολίου γιὰ τὸ ὅτι ὁ
ἐµβολιασµὸς ἔγινε. Ἂν δὲν τὸ κάνετε, θὰ ἔχετε ἐλλειπῆ ἀποτελέσµατα στὴ κατάσταση προσεχῶν
ἐµβολιασµῶν. 

∆εῖτε ἐπίσης:  Ἑµβόλια Ἀσθενοῦς , Ἐπιλογή Εἴδους Ἐµβολίου , Ἡµεροµηνίες Ἐµβολιασµῶν , Εἴδη
Ἐµβολίων

2.14 Φακοί Ἐπαφῆς
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2.14.1 Κατάλογος Φακῶν Ἀσθενοῦς (Ὀθόνη)

2.14.2 Κατάλογος Φακῶν Ἀσθενοῦς

Ἐµφανίζεται ὁ κατάλογος τῶν καταχωρηµένων Φακῶν Ἐπαφῆς γιὰ τὸ συγκεκριµένο ἄτοµο.  

∆εῖτε ἐπίσης: Φακοί Επαφῆς
2.14.3 Φακοί Επαφῆς (Ὀθόνη)

2.14.4 Φακοί Επαφῆς

Γιὰ τὴν κάρτα αὐτὴ ἰσχύει ὅτι καὶ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες κάρτες τῆς ἐφαρµογῆς: Οἱ ἀλλαγὲς ἤ ἡ νέα καταχώρηση

ἐκτελοῦνται µὲ τὸ εἰκονίδιο καταχώρησης , τὸ κλείσιµο χωρίς τὴν καταχώρηση µὲ τὸ εἰκονίδιο Ἐξόδου /

Κλεισίµατος ἐνῶ ἡ ∆ιαγραφὴ µὲ τὸ εἰκονίδιο  .

Ἄν τὸ παράθυρο ποὺ δείχνει τοὺς φακοὺς τοῦ συγκεκριµένου ἀτόµου εἶναι ἀνοικτὸ, ἐνηµερώνεται αὐτόµατα
µὲ τὴν ὅποια ἀλλαγὴ, πρόσθεση ἤ διαγραφὴ τῆς ἐγγραφῆς.

∆εῖτε ἐπίσης: Κατάλογος Φακῶν Ἀσθενοῦς

24

24
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2.15 Ἐκτύπωση Στοιχείων Ἀσθενοῦς (Ὀθόνη)

2.16 Ἐκτύπωση Στοιχείων Ἀσθενοῦς

Μὲ κλὶκ τὸ εἰκονίδιο τοῦ Ἐκτυπωτῆ ἐµφανίζεται τὸ παράθυρο ἐκτύπωσης Στοιχείων πελάτη ὅπως αὐτὸ φαίνεται
µὲ ὅλα τὰ εἴδη πληροφοριῶν ποὺ ἔχουν καταχωρηθεῖ  καὶ τὰ ὁποία µπορεῖτε νὰ τυπώσετε τὰ ὁποῖα βρίσκονται
σὲ µία λίστα: Τυπώνονται µόνο τὰ τσεκαρισµένα.

Γιὰ κάθε εἶδος πληροφορίας ποὺ µπορεῖ νὰ ἔχει περισσότερες ἀπὸ µία ἐγγραφές ὄπως π.χ. τὰ οἰκονοµικὰ, οἱ
ἐπισκέψεις κλπ ἔχετε τὴν δυνατότητα νὰ ἐπιλέξετε τὴν ἐκτύπωση ὅλων ἤ µόνον ὅσων εἶναι ἐντὸς ὁρισµένου
χρονικοῦ διαστήµατος.

Παρατηρήσεις:

• Μπορεῖτε πατῶντας τὸ εἰκονίδιο  νὰ ζητήσετε τὴν Ἐπιλογὴ Ὅλων, τὴν ἈποΕπιλογὴ Ὅλων ἤ τὴν
Ἀντιστροφὴ τῶν Ἐπιλογῶν. 

• Μπορεῖτε νὰ σώσετε ὅλες τὶς ρυθµίσεις πατῶντας τὸ εἰκονίδιο  ὥστε νὰ φορτωθοῦν αὐτόµατα τὴν
ἑπόµενη φορὰ ποὺ ἀνοίξετε τὴν ἴδια φόρµα.

• Μὲ κλικ στὸ γκρίζο εἰκονίδιο στὰ ἀριστερὰ τῶν ἡµεροµηνιῶν, µπορεῖτε νὰ ἐπιλέξετε µεταξύ κάποιων ἕτοιµων
χρονικῶν διαστηµάτων.

• Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο προεπισκόπισης τῆς ἐκτύπωσης, µπορεῖτε νὰ ἐξαγάγετε τὰ στοιχεῖα σὲ PDF, RTF,
Word, OpenOffice Writer, HTML κλπ
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∆εῖτε ἐπίσης: Κάρτα Ἀσθενοῦς , Πεδία Ἡµεροµηνίας10 102



Κεφάλαιο

Ἐπισκέψεις Ἀσθενοῦς
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3 Ἐπισκέψεις Ἀσθενοῦς
• Κατάλογος Ἐπισκέψεων
• Κάρτα Ἑπίσκεψης
• Κάρτα Ἐπίσκεψης Ὁφθλαλµιατρικοῦ
• Συσχετισµένα Ἀρχεῖα
• Συσχετισµένες Εἰκόνες
• Ἐπεξεργασία Εἰκόνας

3.1 Κατάλογος Ἐπισκέψεων (Ὀθόνη)

3.2 Κατάλογος Ἐπισκέψεων

Ἐµφανίζεται ὁ κατάλογος τῶν καταχωρηµένων ἐπισκέψεων τοῦ συγκεκριµένου ἀτόµου καὶ ὁ ἀριθµός τους.

Γιὰ κάθε ἐπίσκεψη ἐµφανίζεται ἡ ἡµεροµηνία, ἡ ὥρα, ἡ διάρκεια, ἡ εἰδικότητα τῆς ἐπίσκεψης,  ὁ ἰατρός πού
τὴν ἔχει κάνει, ὁ ἀριθµός συσχετισµένων ἀρχείων καὶ εἰκόνων καθώς καὶ ὁ χῶρος τῆς ἐπίσκεψης ὡς ἑξῆς,

1.  - : δὲν ἔχει ὁρισθεῖ
2. Ἴ : Ἰατρεῖο
3. Ὁ : Οἰκία
4. Ν : Νοσοκοµεῖο

καθὼς καὶ τὸ ποσὸ ποὺ πρόκειται νὰ χρεωθεῖ στὸ Ταµεῖο καὶ τὸ Παραπεµπτικὸ (τὰ 2 τελευταία
συµπληρώνονται προαιρετικὰ στὴ κάρτα ἐπίσκεψης).

Ἐπίσης, τὸ χρῶµα εἶναι:

1. Πράσινο γιὰ τὶς ἐπισκέψεις ποὺ πραγµατοποιήθηκαν
2. Κόκκινο γιὰ τὰ ραντεβοῦ ποὺ κλείστηκαν ἀλλὰ δὲν πραγµατοποιήθηκαν
3. Μπλέ γιὰ τὰ καλισµένα ραντεβοῦ ποὺ ἐκκρεµµοῦν  

Γιὰ νὰ καταχωρήσετε νέα ἐπίσκεψη ἐπιλέξτε τὸ Εἰκονίδιο Εἰσαγωγῆς  ἐνῶ γιὰ νὰ δεῖτε ἢ µεταβάλλετε τὰ
στοιχεῖα µίας καταχωρηµένης ἐπίσκεψης ἐπιλέξτε τὴν ἐπίσκεψη πού σας ἐνδιαφέρει καὶ ἐπιλέξτε τὸ Εἰκονίδιο
Μεταβολῆς . (Ἐνναλακτικὰ µπορεῖτε νὰ κάνετε διπλὸ κλὶκ στὴν ἐπίσκεψη ποὺ θέλετε)

Ὑπάρχει ἡ δυνατότητα τὰ στοιχεῖα τῆς ἐπίσκεψης (ὅλα ἢ µέρος τους) νὰ τυπώνονται βάση προτύπου ποὺ
ὁρίζετε ἐσεῖς, καλύπτοντας ἔτσι τὴν ἀνάγκη τοῦ ἀσθενοῦς νὰ λαµβάνει καὶ γραπτὰ τὴν διάγνωση  καὶ
προτάσεις τοῦ ἰατροῦ του. 
Γιὰ νὰ τροποποιήσετε τὸ πρότυπο ποὺ χρησιµοποιεῖ τὸ SmartMedicine κάντε κλὶκ στὸ εἰκονίδιο µέ τὸ τρίγωνο
.  
Γιὰ νὰ δηµιουργήσετε (βάση τοῦ προτύπου) τὸ φύλο ἐπίσκεψης στὸ MsWord κάντε κλὶκ στὸ εἰκονίδιο τοῦ
Word  ἔχοντας ἐπιλέξει τὴν ἐπίσκεψη τῆς ὁποίας τὰ στοιχεῖα θέλετε νὰ ἀναφέρονται στὸ φύλο ἐπίσκεψης. To
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παραγόµενο µὲ τὴν διαδικασία αὐτὴ ἔγγραφό του Word µπορεῖ νὰ τροποποιηθεῖ παραπέρα πρὶν τὴν ἐκτύπωση
τοῦ µίας καὶ (ἀνεξάρτητά του ὅτι δηµιουργήθηκε αὐτόµατα ἀπὸ τὸ SmartMedicine) εἶναι ἕνα κοινὸ ἔγγραφο
τοῦ Word.

Τὰ εἰκονίδια στὴν Λίστα Ἐπισκέψεων καὶ ἡ σηµασία τους.

Ἀνανέωση ἀπὸ τὴν Βάση, Νέα Ἐπίσκεψη/Ραντεβοῦ, Ἐµφάνιση Κάρτας, Μεταβολή Προτύπου Ἐξαγωγῆς
Ἐπίσκεψης στὸ Word, Ἐξαγωγὴ Ἐπίσκεψης στὸ Word, ∆υνατότητα Πολλαπλῆς Ἐπιλογῆς Γραµµῶν, Ἐξαγωγή,
Κλείσιµο Ἐγγραφῆς

Παρατήρηση

Ὅταν ἡ ἐφαρµογὴ σας ὑποστηρίζει πάνω ἀπὸ µία εἰδικότητα, κατὰ τὴν δηµιουργία νέας ἐπίσκεψης, πρέπει νὰ
ἐπιλέξετε µεταξύ τῶν ὑποστηριζοµένων ειδικοτήτων, ποιά εἰδικότητα ἀφορᾶ

∆εῖτε ἐπίσης: Ἡµερολόγιο , Κάρτα Ἑπίσκεψης , Κάρτα Ἐπίσκεψης Ὁφθλαλµιατρικοῦ , Συσχετισµένα
Ἀρχεῖα , Συσχετισµένες Εἰκόνες

3.3 Κάρτα Ἐπίσκεψης (Ὀθόνη)
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3.4 Κάρτα Ἑπίσκεψης
Ἐµφανίζεται ἡ κάρτα νέας ἐπίσκεψης µὲ κενὰ ὅλα της τὰ πεδία ἐκτὸς τῆς ἡµεροµηνίας ποὺ ἔχει ἤδη
συµπληρωθεῖ µὲ τὴν τρέχουσα ἡµεροµηνία καὶ τοῦ χώρου ἐπίσκεψης ποὺ ἔχει συµπληρωθεῖ µὲ τὴν ἐπιλογὴ
«Ἰατρεῖο».
Ἀφοῦ συµπληρώσετε τὶς πληροφορίες ποὺ θέλετε, ἐπιλέγετε τὴ Καταχώρηση γιὰ νὰ καταγραφοῦν τὰ στοιχεῖα
στὸ ἀρχεῖο ἐπισκέψεων.
Ἐφόσον τὸ προηγούµενο παράθυρο (αὐτὸ τῶν Ἐπισκέψεων) παραµένει ἀνοικτὸ θὰ ἐνηµερωθεῖ αὐτόµατα
ὥστε νὰ περιλαµβάνει καὶ τὴν νεοκαταχωρηθεῖσα ἐπίσκεψη.

(Μὲ) Ραντεβοῦ - Πραγµατοποιηθεῖσα: Κάθε ἐγγραφή µπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ
Ραντεβοῦ: τσεκαρισµένο τὸ Ραντεβοῦ
Πραγµατοποιηθεῖσα Ἐπίσκεψη: τσεκαρισµένο τὸ Παραγµατοποιηθεῖσα
Ραντεβοῦ ποὺ πραγµατοποιήθηκε: τσεκαρισµένες καὶ οἱ 2 ἐπιλογές.
(ἐννοεῖται ὅτι τὸ πραγµατοποιηθεῖσα γίνεται ἀποδεκτό µόνο ὅταν ἡ ἡµεροµηνία εἶναι ἴση ἤ προγενέστερη
τῆς τρέχουσας)

Ἐµφάνιση – Μεταβολὴ Ἐπίσκεψης
Ἐµφανίζεται ἡ κάρτα τῆς ἐπίσκεψης µὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ περιελαµβάνει. Ἂν κάνετε τροποποιήσεις αὐτὲς θὰ
καταγραφοῦν στὸ ἀρχεῖο µόνο ἂν ἐπιλέξετε τὸ καταχώρηση.  
Ἐφόσον τὸ προηγούµενο παράθυρο (αὐτὸ τῶν Ἐπισκέψεων) παραµένει ἀνοικτὸ θὰ ἐνηµερωθεῖ αὐτόµατα
ὥστε νὰ ἀπεικονίσει τὰ νέα στοιχεῖα τῆς µεταβληθείσης ἐπίσκεψης.

Σὲ σχέση µὲ τὴν καταχώρηση Νέας Ἐπίσκεψης ἐδῶ ἐµφανίζονται ἐπιπλέον καὶ τὰ βέλη κίνησης ἐµπρὸς – πίσω
µεταξὺ τῶν ἐπισκέψεων: Ἐννοεῖται ὅτι ὅταν φθάσετε τὴ 1η ἐπίσκεψη τὸ βέλος <- γίνεται ἀνενεργὸ καὶ τὸ ἴδιο
ἰσχύει γιὰ τὸ βέλος -> καὶ τὴν τελευταία ἐπίσκεψη.

∆ιαγραφὴ Ἐπίσκεψης
Aπλὰ ἐπιλέξτε τὸ εἰκονίδιο ποὺ συµβολίζει τὸν κάδο ἀπορριµάτων: Ἂν ἀπαντήσετε θετικὰ στὴ σχετικὴ
ἐρώτηση ἐπιβεβαίωσης ἡ συγκεκριµένη ἐπίσκεψη θὰ διαγραφεῖ ὁριστικά.

Παρατηρήσεις Γενικὰ γιὰ τὶς Ἐπισκέψεις:
Μπορεῖτε νὰ ἐνεργοποιεῖτε σελίδα µὲ [ALT]1 γιὰ τὴ πρώτη καὶ [ALT]2 γιὰ τὴ δεύτερη κοκ.
Ὁ ἀριθµὸς τῶν χαρακτήρων ποὺ µπορεῖτε νὰ συµπληρώσετε εἶναι ἀνεξάρτητός τοῦ ὀπτικὰ ἐλεύθερου χώρου
τοῦ πεδίου καὶ εἶναι ὡς ἑξῆς:

Ὁ µέγιστος ἀριθµός χαρακτήρων ἀνὰ πεδίο εἶναι 2000.

Εἶναι δικό σας θέµα ἂν θὰ γράφετε µέχρι τέλος τῆς γραµµῆς ἢ θὰ ἀλλάζετε γραµµή.

Τὰ εἰκονίδια στὴν Κάρτα Ἐπίσκεψης καὶ ἡ σηµασία τους.
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Πληροφορίες Ἐγγραφῆς,  ∆ιαγραφὴ Ἐγγραφῆς, Ἀνανέωση ἀπὸ τὴν βάση, Ἔναρξη Μεταβολῆς, Ἄνοιγµα Κάρτας
Πελάτου, Ἐµφάνιση Λίστας Ἐπισκέψεων Πελάτου, Μεταβολή Προτύπου Ἐξαγωγῆς Ἐπίσκεψης στὸ Word,
Ἐξαγωγὴ Ἐπίσκεψης στὸ Word, Μετακίνηση στὴν προηγούµενη ἤ ἑπόµενη ἐπίσκεψη, Ἔξοδος

Ἄν ἡ ἐπίσκεψη ἀνήκει στὸν Ἀκαταχώρητο Πελάτη (δεσµευµένη ἐγγραφὴ πελάτη γιὰ νὰ κλείνετε ραντεβού

σὲ πελᾶτες ποὺ δὲν ἔχουν ξαναέρθει) ἐµφανίζεται ἕνα ἀκόµη εἰκονίδιο: 

Ὅταν ὁ πελάτης αὐτός ἔρθει στὸ 1ο ραντεβοῦ του καὶ καταγραφεῖ, µπορεῖτε (& πρέπει) νὰ µεταφέρετε τὴν
ἐπίσκεψη στὴν ἐγγραφὴ του (ποὺ ἔχει ἤδη γίνει πλέον) µὲ κλικ στὸ εἰκονίδιο αὐτό.

Παρατηρήσεις

• Στὸ πεδίο # Ἐντολῆς γράφετε τὸ Νὸ παραπεµπτικοῦ ἂν ὑπάρχει
• Στὸ Ποσὸ Ἄν/κὴς Κάτ., συµπληρώνετε τὸ ποσὸ τὸ ὁποῖο θὰ ἀναφέρετε στὴν ἀναλυτικὴ κατάσταση πρὸς τὸ

Ταµεῖο
• Μετακινώντας τὸ ποντίκι πάνω ἀπὸ τὴν ἐνδιάµεση µεταξὺ 2 πεδίων περιοχή, θὰ παρατηρήσετε ὅτι ἀλλάζει

σχῆµα. Τότε, καὶ κρατώντας πατηµένο τὸ ἀριστερὸ πλῆκτρο,  µπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε τὸ τµῆµα τοῦ
παραθύρου ποὺ καταλαµβάνει κάθε φόρµα. Ἐπίσης, µπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε καὶ τὸ µέγεθος τοῦ παραθύρου.
Σὲ κάθε περίπτωση, οἱ ἀλλαγὲς καταγράφονται αὐτόµατα καὶ ἰσχύουν καὶ γιὰ τὶς ἑπόµενες φορὲς ποὺ θὰ
ἀνοίξετε µία φόρµα ἐπίσκεψης.

∆εῖτε ἐπίσης: Ἡµερολόγιο , Κατάλογος Ἐπισκέψεων , Κάρτα Ἐπίσκεψης Ὁφθλαλµιατρικοῦ ,
Συσχετισµένα Ἀρχεῖα , Συσχετισµένες Εἰκόνες

3.5 Κάρτα Ἑπίσκεψης Ὀφθλ. (Ὀθόνη)
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3.6 Κάρτα Ἐπίσκεψης Ὁφθλαλµιατρικοῦ
Ἐµφανίζεται ἡ κάρτα νέας ἐπίσκεψης µὲ κενὰ ὅλα της τὰ πεδία ἐκτὸς τῆς ἡµεροµηνίας ποὺ ἔχει ἤδη
συµπληρωθεῖ µὲ τὴν τρέχουσα ἡµεροµηνία καὶ τοῦ χώρου ἐπίσκεψης ποὺ ἔχει συµπληρωθεῖ µὲ τὴν ἐπιλογὴ
«Ἰατρεῖο».
Ἀφοῦ συµπληρώσετε τὶς πληροφορίες ποὺ θέλετε ἐπιλέγετε τὴ Καταχώρηση γιὰ νὰ καταγραφοῦν τὰ στοιχεῖα
στὸ ἀρχεῖο ἐπισκέψεων.
Ἐφόσον τὸ προηγούµενο παράθυρο (αὐτὸ τῶν Ἐπισκέψεων) παραµένει ἀνοικτὸ θὰ ἐνηµερωθεῖ αὐτόµατα
ὥστε νὰ περιλαµβάνει καὶ τὴν νεοκαταχωρηθεῖσα ἐπίσκεψη.

(Μὲ) Ραντεβοῦ - Πραγµατοποιηθεῖσα: Κάθε ἐγγραφή µπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ
Ραντεβοῦ: τσεκαρισµένο τὸ Ραντεβοῦ
Πραγµατοποιηθεῖσα Ἐπίσκεψη: τσεκαρισµένο τὸ Παραγµατοποιηθεῖσα
Ραντεβοῦ ποὺ πραγµατοποιήθηκε: τσεκαρισµένες καὶ οἱ 2 ἐπιλογές.
(ἐννοεῖται ὅτι τὸ πραγµατοποιηθεῖσα γίνεται ἀποδεκτό µόνο ὅταν ἡ ἡµεροµηνία εἶναι ἴση ἤ προγενέστερη
τῆς τρέχουσας)

Ἐµφάνιση – Μεταβολὴ Ἐπίσκεψης
Ἐµφανίζεται ἡ κάρτα τῆς ἐπίσκεψης µὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ περιελαµβάνει. Ἂν κάνετε τροποποιήσεις αὐτὲς θὰ
καταγραφοῦν στὸ ἀρχεῖο µόνο ἂν ἐπιλέξετε τὸ καταχώρηση.  
Ἐφόσον τὸ προηγούµενο παράθυρο (αὐτὸ τῶν Ἐπισκέψεων) παραµένει ἀνοικτὸ θὰ ἐνηµερωθεῖ αὐτόµατα
ὥστε νὰ ἀπεικονίσει τὰ νέα στοιχεῖα τῆς µεταβληθείσης ἐπίσκεψης.

Σὲ σχέση µὲ τὴν καταχώρηση Νέας Ἐπίσκεψης ἐδῶ ἐµφανίζονται ἐπιπλέον καὶ τὰ βέλη κίνησης ἐµπρὸς – πίσω
µεταξὺ τῶν ἐπισκέψεων: Ἐννοεῖται ὅτι ὅταν φθάσετε τὴ 1η ἐπίσκεψη τὸ βέλος <- γίνεται ἀνενεργὸ καὶ τὸ ἴδιο
ἰσχύει γιὰ τὸ βέλος -> καὶ τὴν τελευταία ἐπίσκεψη.

∆ιαγραφὴ Ἐπίσκεψης
Aπλὰ ἐπιλέξτε τὸ εἰκονίδιο ποὺ συµβολίζει τὸν κάδο ἀπορριµάτων: Ἂν ἀπαντήσετε θετικὰ στὴ σχετικὴ ἐρώτηση
ἐπιβεβαίωσης ἡ συγκεκριµένη ἐπίσκεψη θὰ διαγραφεῖ ὁριστικά.

Παρατηρήσεις Γενικὰ γιὰ τὶς Ἐπισκέψεις:
Μπορεῖτε νὰ ἐνεργοποιεῖτε σελίδα µὲ [ALT]1 γιὰ τὴ πρώτη καὶ [ALT]2 γιὰ τὴ δεύτερη κοκ.
Ἡ γραµµατοσειρὰ ποὺ χρησιµοποιεῖται στὰ πεδία τῆς κάρτας ἐπισκέψεων ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Σελίδα: [Ἐµφάνιση
Β'] τοῦ παραθύρου [Παράµετροι Ἐφαρµογῆς] στὸ menu Λοιπά.
Ὁ ἀριθµὸς τῶν χαρακτήρων ποὺ µπορεῖτε νὰ συµπληρώσετε εἶναι ἀνεξάρτητός τοῦ ὀπτικὰ ἐλεύθερου χώρου
τοῦ πεδίου καὶ εἶναι ὡς ἑξῆς:

Ὁ µέγιστος ἀριθµός χαρακτήρων ἀνὰ πεδίο εἶναι 2000.

Εἶναι δικό σας θέµα ἂν θὰ γράφετε µέχρι τέλος τῆς γραµµῆς ἢ θὰ ἀλλάζετε γραµµή.
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Τὰ εἰκονίδια στὴν Κάρτα Ἐπίσκεψης καὶ ἡ σηµασία τους.

Πληροφορίες Ἐγγραφῆς,  ∆ιαγραφὴ Ἐγγραφῆς, Ἀνανέωση ἀπὸ τὴν βάση, Ἔναρξη Μεταβολῆς, Ἄνοιγµα Κάρτας
Πελάτου, Ἐµφάνιση Λίστας Ἐπισκέψεων Πελάτου, Ἐκτύπωση Συνταγῆς Γυαλιῶν, Μεταβολή Προτύπου
Ἐξαγωγῆς Ἐπίσκεψης στὸ Word, Ἐξαγωγὴ Ἐπίσκεψης στὸ Word, Μετακίνηση στὴν προηγούµενη ἤ ἑπόµενη
ἐπίσκεψη, Ἔξοδος

Ἄν ἡ ἐπίσκεψη ἀνήκει στὸν Ἀκαταχώρητο Πελάτη (δεσµευµένη ἐγγραφὴ πελάτη γιὰ νὰ κλείνετε ραντεβού

σὲ πελᾶτες ποὺ δὲν ἔχουν ξαναέρθει) ἐµφανίζεται ἕνα ἀκόµη εἰκονίδιο: 

Ὅταν ὁ πελάτης αὐτός ἔρθει στὸ 1ο ραντεβοῦ του καὶ καταγραφεῖ, µπορεῖτε (& πρέπει) νὰ µεταφέρετε τὴν
ἐπίσκεψη στὴν ἐγγραφὴ του (ποὺ ἔχει ἤδη γίνει πλέον) µὲ κλικ στὸ εἰκονίδιο αὐτό.

Παρατηρήσεις

• Κατὰ τὴν καταχώρηση νέας ἐπίσκεψης ἡ ἐφαρµογὴ ἀναζητᾶ τυχὸν προγενέστερη ἐπίσκεψη τοῦ
ἴδιου ἀτόµου: ἐφόσον βρεθεῖ καὶ ἀφοῦ σας ζητήσει ἐπιβεβαίωση ἀντιγράφει τὶς µετρήσεις τῆς
ὁµάδας ∆ιόρθωση τῆς ἀµέσως προηγούµενης ἐπίσκεψης στὴν Ὁµάδα Τρέχουσες Μετρήσεις τῆς
νεοκαταχωρούµενης.

• Κάνοντας κλὶκ µὲ τὸ ποντίκι στὸ εἰκονίδιο τοῦ ἐκτυπωτῆ µπορεῖτε νὰ τυπώσετε τὴ συνταγὴ γυαλιῶν ὅπως
αὐτὴ προκύπτει ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς κάρτας ἐπίσκεψης.

• Στὸ πεδίο # Ἐντολῆς γράφετε τὸ Νὸ παραπεµπτικοῦ ἂν ὑπάρχει
• Στὸ Ποσὸ Ἄν/κὴς Κάτ., συµπληρώνετε τὸ ποσὸ τὸ ὁποῖο θὰ ἀναφέρετε στὴν ἀναλυτικὴ κατάσταση πρὸς τὸ

Ταµεῖο
• Μετακινώντας τὸ ποντίκι πάνω ἀπὸ τὴν ἐνδιάµεση µεταξὺ 2 πεδίων περιοχή, θὰ παρατηρήσετε ὅτι ἀλλάζει

σχῆµα. Τότε, καὶ κρατώντας πατηµένο τὸ ἀριστερὸ πλῆκτρο,  µπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε τὸ τµῆµα τοῦ
παραθύρου ποὺ καταλαµβάνει κάθε φόρµα. Ἐπίσης, µπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε καὶ τὸ µέγεθος τοῦ παραθύρου.
Σὲ κάθε περίπτωση, οἱ ἀλλαγὲς καταγράφονται αὐτόµατα καὶ ἰσχύουν καὶ γιὰ τὶς ἑπόµενες φορὲς ποὺ θὰ
ἀνοίξετε µία φόρµα ἐπίσκεψης.

∆εῖτε ἐπίσης: Ἡµερολόγιο , Κατάλογος Ἐπισκέψεων , Κάρτα Ἑπίσκεψης , Συσχετισµένα Ἀρχεῖα ,
Συσχετισµένες Εἰκόνες

3.7 Συσχετισµένα Ἀρχεῖα (Ὀθόνες)
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3.8 Συσχετισµένα Ἀρχεῖα

Μέσα ἀπὸ τὴν Σελίδα µπορεῖτε:
• νὰ συσχετίσετε ἔγγραφα ποὺ βρίσκονται στὸν ὑπολογιστὴ σας (ἤ στὸ δίκτυο σας) µὲ τὴν συγκεκριµένη

ἐπίσκεψη 
• νὰ ἐπεξεργασθεῖτε µιὰ ὑπάρχουσα σύνδεση
• νὰ διαγράψετε τὸν συσχετισµό

Ὁ Συσχετισµός µπορεῖ νὰ γίνει εἶτε χειροκίνητα µὲ τὰ εἰκονίδια λειτουργιῶν τῆς σελίδας, εἴτε µὲ ἀπλὸ Drag &
Drop ἀπὸ τὰ Windows στὸ παράθυρο τῆς ἐπίσκεψης.

Εὲκονίδια Συσχετισµένων Ἀρχείων

Πληροφορίες Εἰσαγωγῆς/Τελευτ.Τροποποίησης Ἐγγραφῆς Συσχετισµοῦ

∆ιαγράφεται ἡ ἐγγραφὴ Συσχετισµοῦ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τὸ ἴδιο τὸ συνδεδεµένο ἀρχεῖο ∆ΕΝ
διαγράφεται

Ξεκινᾶ τὴν διαδικασία συσχετισµοῦ  Ἀρχείου

Ἐπιτρέπει τὴν µεταβολήτῆς ἐγγραφῆς Συσχετισµοῦ

Ἄνοιγµα / Ἐµφάνιση τοῦ ἐπιλεγµένου Συσχετισµένου Ἀρχείου

Ἄνοιγµα στὰ Windows τοῦ φακέλου ποὺ περιλαµβάνει τὸ συνδεδεµένο ἀρχεῖο

Προϋπόθεση γιὰ τὰ παραπάνω εἶναι νὰ εἶσθε σέ κατάσταση µεταβολῆς τῆς ἐπίσκεψης (µπαίνεται

µὲ  ).

Παρατηρήσεις: 
• Ἄν ἡ ἐπίσκεψη ἀνήκει στὸν Ἀκαταχώρητο Πελάτη (δεσµευµένη ἐγγραφὴ πελάτη γιὰ νὰ κλείνετε ραντεβού

σὲ πελᾶτες ποὺ δὲν ἔχουν ξαναέρθει) ἡ δυνατότητα συσχετισµοῦ ἐγγράφων δὲν ἰσχύει : Στὴν περίπτωση
αὐτὴ πρέπει πρῶτα νὰ µεταφερθεῖ ἡ ἐπίσκεψη στὴν κανονικὴ ἐγγραφὴ πελάτη ποὺ θὰ ἔχετε ἀνοίξει στὸ
µεταξύ.

• 2πλό κλίκ στὴγραµµή κάποιας εἰκόνας ἰσοδυναµεῖ µὲ κλικ στὸ 

• 2πλό κλἰκστὴστὴν µικρογραφία τῆς εἰκόνας ἰσοδυναµεῖ µὲ κλικ στὸ 

Ἀναλυτικότερες Ὁδηγίες Χρήσης τῆς δυνατότητας Συσχετισµοῦ Ἀρχείων θὰ βρεῖτε στὸ ἀρχεῖο
ὁδηγιῶν SmMedic3_RelFiles_and_Picts.pdf στὸ CD σας 
(ἐπίσης στὸ διαδίκτυο στὴ θέση http://www.icamsoft.gr/SmMedic3/SmMed3_Dwnl/
SmMedic3_RelFiles_and_Picts.pdf)

∆εῖτε ἐπίσης: Ἡµερολόγιο , Κατάλογος Ἐπισκέψεων , Κάρτα Ἑπίσκεψης , Κάρτα Ἐπίσκεψης
Ὁφθλαλµιατρικοῦ ,  Συσχετισµένες Εἰκόνες
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3.9 Συσχετισµένες Εἰκόνες (Ὀθόνες)

3.10 Συσχετισµένες Εἰκόνες
Μέσα ἀπὸ τὴν Σελίδα µπορεῖτε 
• νὰ συσχετίσετε εἰκόνες ποὺ βρίσκονται στὸν ὑπολογιστὴ σας (ἤ στὸ δίκτυο σας) µὲ τὴν συγκεκριµένη

ἐπίσκεψη 
• νὰ «πάρετε» εἰκόνες ἀπευθείας ἀπὸ συνδεδεµένη συσκευή καὶ νὰ τὴν συσχετίσετε µὲ τὴν ἐπίσκεψη
• νὰ ἐπεξεργασθεῖτε µιὰ ὑπάρχουσα σύνδεση
• νὰ διαγράψετε τὸν συσχετισµό

Ὁ Συσχετισµός µπορεῖ νὰ γίνει εἶτε χειροκίνητα µὲ τὰ εἰκονίδια λειτουργιῶν τῆς σελίδας, εἴτε µὲ ἀπλὸ Drag &
Drop ἀπὸ τὰ Windows στὸ παράθυρο τῆς ἐπίσκεψης.

Εὲκονίδια Συσχετισµένων Εἰκόνων

Πληροφορίες Εἰσαγωγῆς/Τελευτ.Τροποποίησης Ἐγγραφῆς Συσχετισµοῦ

∆ιαγράφεται ἡ ἐγγραφὴ Συσχετισµοῦ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τὸ ἴδιο τὸ συνδεδεµένο ἀρχεῖο ∆ΕΝ
διαγράφεται

Ξεκινᾶ τὴν διαδικασία συσχετισµοῦ  Ἀρχείου

Ἐπιτρέπει τὴν µεταβολήτῆς ἐγγραφῆς Συσχετισµοῦ

Ἄνοιγµα τοῦ ἐπιλεγµένης συσχετισµένης Εἰκόνας

Ἄνοιγµα στὰ Windows τοῦ φακέλου ποὺ περιλαµβάνει τὸ συνδεδεµένο ἀρχεῖο

Ξεκινᾶ τὴν διαδικασία εἰσαγωγῆς νέας εἰκόνας ἀπὸ συνδεδεµένη συσκευή

Ἐµφανίζει τὸ παράθυρο ἐπεξεργασίας τῆς εἰκόνας µέσα στὴν ἐφαρµογὴ δηλ χωρίς τὴν
χρήση ξεχωριστοῦ προγράµµατος

Προϋπόθεση γιὰ τὰ παραπάνω εἶναι νὰ εἶσθε σέ κατάσταση µεταβολῆς τῆς ἐπίσκεψης (µπαίνεται

µὲ  ).

Παρατηρήσεις: 
• Ἄν ἡ ἐπίσκεψη ἀνήκει στὸν Ἀκαταχώρητο Πελάτη (δεσµευµένη ἐγγραφὴ πελάτη γιὰ νὰ κλείνετε ραντεβού

σὲ πελᾶτες ποὺ δὲν ἔχουν ξαναέρθει) ἡ δυνατότητα συσχετισµοῦ ἐγγράφων δὲν ἰσχύει : Στὴν περίπτωση
αὐτὴ πρέπει πρῶτα νὰ µεταφερθεῖ ἡ ἐπίσκεψη στὴν κανονικὴ ἐγγραφὴ πελάτη ποὺ θὰ ἔχετε ἀνοίξει στὸ
µεταξύ.
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• 2πλό κλίκ στὴγραµµή κάποιας εἰκόνας ἰσοδυναµεῖ µὲ κλικ στὸ 

• 2πλό κλἰκστὴστὴν µικρογραφία τῆς εἰκόνας ἰσοδυναµεῖ µὲ κλικ στὸ 

Ἀναλυτικότερες Ὁδηγίες Χρήσης τῆς δυνατότητας Συσχετισµοῦ Ἀρχείων θὰ βρεῖτε στὸ ἀρχεῖο
ὁδηγιῶν SmMedic3_RelFiles_and_Picts.pdf στὸ CD σας 
(ἐπίσης στὸ διαδίκτυο στὴ θέση http://www.icamsoft.gr/SmMedic3/SmMed3_Dwnl/
SmMedic3_RelFiles_and_Picts.pdf)

∆εῖτε ἐπίσης: Ἡµερολόγιο , Κατάλογος Ἐπισκέψεων , Κάρτα Ἑπίσκεψης , Κάρτα Ἐπίσκεψης
Ὁφθλαλµιατρικοῦ , Συσχετισµένα Ἀρχεῖα , Ἐπεξεργασία Εἰκόνας

3.11 Ἐπεξεργασία Εἰκόνας (Ὀθόνη)

3.12 Ἐπεξεργασία Εἰκόνας

Εὲκονίδια 

Ἐπιλογή Συσκευῆς Εἰσόδου  

Ἄν εἶναι ἐπιλεγµένο τὸ εἰκονίδιο, ἀκολουθεῖται µιά διαδικασία ἐπικοινωνίας µὲ τὴν συσκευή
εἰσόδου πιό ἀργή µέν ἀλλὰ συµβατή µὲ ὅλα τὰ εἴδη συσκευῶν Ἐπιλέγξτε το ἄν
ἀντιµετωπίσετε πρόβληµα στὴν εἰσαγωγὴ εἰκόνας ἀπὸ τὴν συσκευή ποὺ χρησιµοποιεῖτε

 Εἰσαγωγὴ Εἰκόνας

 Φόρτωση Εἰκόνας ἀπὸ Ἀρχεῖο κάπου στὸν ΗΥ ἤ τὸ δίκτυό σας

 Ἀναίρεση τῶν ἀλλαγῶν τῆς εἰκόνας ποὺ δὲν ἔχουν ἤδη καταχωρηθεῖ

 Ἐφαρµογὴ διάφορων φίλτρων πάνω στὴν εἰκόνα, µεταβολὴ φωτεινότητας,
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πληρότηταςχρωµάτων, κλπ

 Περιστροφή τῆς Εἰκόνας

 Καταγραφὴ τῆς Εἰκόνας

 Κλίµακα 100%

 Κλίµακα 200%

 Προσαρµογή στὸ µέγεθος τοῦ παραθύρου µὲ κράτηµα τῆς ἀναλογίας

 Προσαρµογή στὸ πλᾶτος τοῦ παραθύρου µὲ κράτηµα τῆς ἀναλογίας

 Μεγένθυση

 Σµίκρυνση

 Κρατᾶ µόνο τὸ µέροςτῆς εἰκόνας ποὺ εἶναι ἐπιλεγµένο (ὅταν τὸ ἑπόµενο εἰκονίδιο εἶναι
ἐπιλεγµένο)

 Ὅταν ∆ΕΝ εἶναι ἐπιλεγµένο ἡ ἐπιλογή µὲ τὸ mouse µιᾶς περιοχῆς τῆς εἰκόνας κάνε ιzoom
σὲ αὐτὴν τὴν περιοχή

Ἀναλυτικότερες Ὁδηγίες Χρήσης τῆς δυνατότητας Συσχετισµοῦ Ἀρχείων θὰ βρεῖτε στὸ ἀρχεῖο
ὁδηγιῶν SmMedic3_RelFiles_and_Picts.pdf στὸ CD σας 
(ἐπίσης στὸ διαδίκτυο στὴ θέση http://www.icamsoft.gr/SmMedic3/SmMed3_Dwnl/
SmMedic3_RelFiles_and_Picts.pdf)

∆εῖτε ἐπίσης: Ἡµερολόγιο , Κατάλογος Ἐπισκέψεων , Κάρτα Ἑπίσκεψης , Κάρτα Ἐπίσκεψης
Ὁφθλαλµιατρικοῦ , Συσχετισµένες Εἰκόνες , Ἐπεξεργασία Εἰκόνας
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4 Βασικές Ἐκτυπώσεις

4.1 Βασικές Ἑκτυπώσεις (Ὁθόνες)

Ἐκτύπωση Πελατῶν καὶ Ἐπισκέψεων
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Ἐκτύπωση Οἰκονοµικῶν καὶ Χρεώσεων γιὰ Ταµεῖα
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(Μόνο γιά Παιδιατρικό)

4.2 Βασικές Ἑκτυπώσεις

Μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιλογὴ αὐτὴ προβαίνετε στὶς ἐκτυπώσεις τοῦ προγράµµατος ποὺ ἀφοροῦν περισσότερούς του
ἑνὸς ἀσθενοῦς (Οἱ ἐκτυπώσεις ἀσθενοῦς γίνονται µέσα ἀπὸ τὴν κάρτα του).

1.Πελάτες

Μπορεῖτε νὰ προβεῖτε στὴν συνοπτικὴ ἐκτύπωση τῶν ἀσθενῶν 
• εἴτε µὲ βάση τὸ ID τους (ἀπὸ µέχρι) 
• εἴτε µὲ βάση τὸ Ὀνοµατεπώνυµό τους (ἀπὸ ἕως) 
• εἴτε µὲ βάση ἄν εἶχαν ἕστω µία ἐπίσκεψη ἐντὸς ὁρισµένου χρονικοῦ διαστὴµατος
• εἴτε µὲ βάση τὸ ἄν ἔχουν χαρακτηρισθεῖ ἐνεργοὶ ἤ ὄχι
• εἴτε τέλος µὲ βάση τὸ Ἀσφαλιστικὸ Ταµεῖο τους
εἴτε µὲ συνδυασµό τῶν παραπάνω κριτηρίων.

Ἄν ἐνεργοποιήσετε τὸ κριτήριο τῶν ἀσφαλιστικῶν ταµείων µπορεῖτε νὰ ἐπιλέξετε περισσότερα τοῦ ἑνὸς ταµεῖα.
Ἄν τὰ ἐπιλέξετε ὅλα ἤ κανένα, τὸ κριτήριο ἀγνοεῖται.

2. Ἐπισκέψεις / Ραντεβοῦ 

Κατ' ἀρχὴν ὁρῖστε τὸ χρονικὸ διάστηµα γιὰ τὸ ὁποῖο θέλετε νὰ τυπωθοῦν οἱ ἐπισκέψεις.
Μπορεῖτε νὰ ἐπιλέξετε ἄν θέλετε µόνο τὶς πραγµατοποιηθεῖσες, µόνο τὶς µὴ πραγµατοποιηθεῖσες (δηλ. τὰ
ραντεβοῦ ποὺ τελικὰ δὲν ἔγιναν) ἤ ὅλες.
Ἐπίσης µπορεῖτε νὰ ἐπιλέξετε ἀναλυτικὴ ἐκτύπωση, ἤ ἐκτύπωση µόνο τῶν ἀριθµῶν τῶν ραντεβοῦ ἀνὰ ἡµέρα ἤ
ἀνὰ ἑβδοµὰδα ἤ ἀνὰ µῆνα. 

3. Οἰκονοµικά: 

Κατ' ἀρχὴν ὁρῖστε τὸ χρονικὸ διάστηµα τὸ χρονικὸ διάστηµα γιὰ τὸ ὁποῖο θέλετε νὰ τυπωθοῦν τὰ οἰκονοµικὰ. 
Μπορεῖτε ἐπίσης, ἐφόσον ἔχετε πολλὲς ἐπισκέψεις νὰ ἐπιλέξετε τὴν ἐκτύπωση µόνο τῶν συνόλων ἀνὰ ἡµέρα &
µῆνα.

4. Χρεώσεις γιὰ Ταµεῖα: 

Μέσω τῆς ἐπιλογῆς αὐτῆς, µπορεῖτε νὰ ἐξάγετε στὸ MsWord (µὲ ἄλλα λόγια νὰ δηµιουργήσετε ἕνα ἔγγραφο
τοῦ MsWord) τὸ ὁποῖο νὰ περιλαµβάνει ὅλες τὶς ἐπισκέψεις, τὸν ἀριθµὸ ἐντολῆς, τὴ χρέωση ὅπως τὴν  ἔχουµε
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συµπληρώσει στὸ εἰδικὸ πεδίο στὴ κάρτα ἐπισκέψεων καθὼς τὸ δικαιούµενο ποσὸ (µετὰ τὴν ἀφαίρεση τοῦ
ποσοστοῦ κρατήσεων).

Σὰν βάση γιὰ τὴ φηµιουργία τοῦ παραπάνω ἐγγράφου, χρησιµοποιεῖται ἕνα ἔγγραφο τοῦ Word
(SosialSec_Decl.rtf) τὸ ὁποῖο µπορεῖτε νὰ τροποποιήσετε ὥστε νὰ ἀνταποκρίνεται στὰ στοιχεῖα σας, τὴ πόλη
ποὺ βρίσκεστε κλπ. Προσοχὴ χρειάζεται γιὰ νὰ µὴν πειράξετε κατὰ λάθος ὅτι βρίσκετε µεταξὺ δυὸ \  π.χ.
\date_from\ ποὺ ἡ ἐφαρµογὴ συµπληρώνει ἀνάλογα µὲ τὶς ἐπιλογές σας καὶ τὰ καταχωρηµένα δεδοµένα.

Προτεινόµενα στοιχεῖα γιὰ τροποποίηση εἶναι τὰ
Ὀνοµατεπώνυµο Ἰατροῦ
Τίτλος κλπ
∆/νσή, Τάχ.Κώδικας
Τηλέφωνα κλπ
καὶ Πόλη

Για νὰ τροποποιήσετε τὸ συγκεκριµένο πρότυπο ἁπλὰ κάντε κλὶκ στὸ εἰκονίδιο ἀριστερὰ (πρέπει νὰ
ἔχετε ἐγκατεστηµένο τὸ MsWord). Στὸ τέλος, σῶστε τὸ τροποποιηµένο πρότυπο καὶ κλεῖστε τὸ MsWord.

Κάντε κλὶκ στὸ εἰκονίδιο  δεξιὰ γιὰ νὰ δηµιουργήσετε τὸ ἔγγραφο Ἰατροφαρµακευτικῶν ∆απανῶν.

Παρατηρήσεις: 
• Γιὰ νὰ µὴν περιλαµβάνονται στὸ ἔγγραφο καὶ οἱ ἐπισκέψεις µὲ µηδενικὴ χρέωση, τσεκάρετε τὴν ἀντίστοιχη

ἐπιλογή.
• Τὸ ποσοτὸ κρατήσεων συµπληρώνεται στὸ ἀντίστοιχο πεδίο.
• Ἄν ἔχετε ἀνοίξει τὸ πρότυπο γιὰ τροποποίηση του, ΚΛΕΙΣΤΕ το ΠΡΙΝ τὴν ἐξαγωγὴ. Ἡ έξαγωγὴ

δὲν µπορεῖ νὰ γίνει ἄν τὸ πρότυπο χρησιµοποιεῖται, παραµένει δηλ. ἀνοιγµένο στὸ MsWord.

Στὴν περίπτωση ποὺ θέλετε νὰ ἔχετε ἕνα διαφορετικὸ πρότυπο ἀνὰ Ταµεῖο πρέπει 
α) νὰ ἔχετε δηµιουργήσει / τροποποιήσει ἕνα ἀντίγραφο τοῦ γενικοῦ template SosialSec_Decl.rtf µὲ
ὄνοµα SosialSec_Decl_ΧΧ.rtf  ὄπου τὸ ΧΧ ἀντιστοιχεῖ στὸ ID τοῦ ταµείου ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει καὶ 
β) νά τσεκάρετε τὴν σχετικὴ ἐπιλογὴ (στὴ µέση κάτω)

Τὸ παραγόµενο ἔγγραφο (ὄχι τὸ πρότυπο) εἶναι ἕνα τυπικὸ ἔγγραφο MsWord. Μπορεῖτε νὰ τὸ σώσετε
ὁπουδήποτε µὲ ὁποιοδήποτε ὄνοµα (Ἀρχεῖα /Ἀποθήκευση σάν..) καὶ νὰ τὸ τροποποιήσετε ἢ συµπληρώσετε
κατὰ περίπτωση ἐλεύθερα ὥστε νὰ ἀνταποκρίνεται κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο στὶς ἀνάγκες σας.

5. Προσεχεῖς Ἐµβολιασµοί: (Ἀφορᾶ µόνο τὸ Παιδιατρικό)
 

Ἐπιλέγετε τὰ εἴδη Ἐµβολίων ποὺ θέλετε τσεκάροντας τὰ ὀνόµατά τους καὶ ἐπιλέγετε ἐπίσης:
ἅ) τὸ εἶδος ταξινόµησης (κατὰ ἡµεροµηνία ἢ κατὰ ἐµβόλιο)  καὶ 
β) τὸ χρονικὸ διάστηµα τῶν ὑπὸ ἀναζήτηση ἐκκρεµούντων ἐµβολιασµῶν.

Σήµ: τὰ ἐµβόλια ποὺ ἐµφανίζονται εἶναι αὐτὰ ποὺ ἔχετε ὁρίσει στοὺς Βοηθητικοὺς Πίνακες / Ἐµβόλια.
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5 Γραµµατεία

5.1 Ἡµερολόγιο (Ὀθόνη)

5.2 Ἡµερολόγιο
Στὴν ἔκδοση 3 τοῦ Smart Medicine ἔχουµε προσθέσει τὴν δυνατότητα τὰ καθορισµένα ραντεβοῦ & οἱ
ἐπισκέψεις νὰ ἐπεικονίζονται καὶ νὰ διαχειρίζονται - ἐκτὸς τοῦ παραδοσιακοῦ τρόπου µέσω τῆς κάρτας τοῦ
πελάτου – µέσω µιὰς φόρµας ποὺ µιµεῖται τὸ συµβατικό ἡµερολόγιο µὲ ἀπεικόνιση τοῦ ἐργάσιµου χρόνου ἀνὰ
ἡµέρα, ἑβδοµάδα, µῆνα κλπ εἴτε γιὰ ἕναν µεµονωµένο ἀιτρό εἴτε γιὰ τὸ σύνολο τοῦ ἰατρείου /κλινικῆς.

Ἐκτὸς τοῦ κυρίως µέρους ὅπου ἀπεικονίζονται τὰ ραντεβοῦ/ἐπισκέψεις, ὑφίστανται 3 ἀκόµη περιοχές µὲ
ἰδιαίτερη λειτουργικότητα:

A: Ὁρίζουµε ἄν θέλουµε τὴν Εὕρεση & Ἀπεικόνιση µόνο τῶν ραντεβοῦ τοῦ συνδεδεµένου χειριστῆ
(ἐφόσον εἶναι ἰατρός), ὅλων τῶν ἰατρῶν ἤ µόνο Ὁρισµένων (ἐµφανίζεται µία λίστα τῶν
καταχωρηµένων ἰατρῶν ὅπου τσεκάρουµε τοὺς ἐπιθυµητούς).

Β: Στὴν περιοχή αὐτὴ ἐµφανίζονται συνοπτικά οἱ µέρες τοῦ µήνα ἤ τῶν µηνῶν ποὺ µᾶς ἐνδιαφέρουν. Τὀ
πόσοι µῆνες θὰ εἶναι ὁρατοί, µποροῦµε νὰ τὸ καθορίζουµε αὐξοµειώνοντας 
α) τὸν ἀριθµό τῶν µηνῶν ἀνὰ σειρὰ µετακινῶντας τὸ σπυράλ στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ Β δεξιὰ

ἤ ἀριστερὰ καὶ 
β) τὸν ἀριθµό τῶν µηνῶν µετακινῶντας τὸ κάτω ὅριο τοῦ Β πρὸς τὰ πάνω ἤ κάτω
Μὲ τὰ βελάκια στὰ ἀριστερὰ & δεξιὰ τοῦ ὀνόµατος κάθε µῆνα, µπορεῖτε να µετακινηθεῖτε µπρός καὶ

πίσω στὸν χρόνο.

Γ: Ἄν στὸ σύστηµα µας ὑπάρχουν περισσότεροι ἀπὸ ἕνας ἰατροί, καὶ ἔχουµε ἐπιλέξει τὴν ἐµφάνιση τῶν
ραντεβοῦ/ἐπισκέψεων ὁµαδοποιηµένων ἀνὰ ἰατρό (τὸ κίτρινο εἰκονίδιο U στὰ ἀριστερά εἶναι
ἐπιλεγµένο) ἐµφανίζεται µία scroll bar ὅπου µποροῦµε µετακινῶντας την νὰ βλέπουµε τὰ ραντεβοῦ
διαφορετικῶν ἰατρῶν. Ἐπίσης, πατῶντας τὰ + καὶ – στὰ ἀριστερὰ της,  αὐξάνουµε ἤ µειώνουµε
ἀντίστοιχα, τῶν ἀριθµὸ τῶν ἰατρῶν ποὺ τὰ ραντεβοῦ τους ἐµφανίζονται ταυτόχρονα.
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Ἀναλυτικότερες Ὁδηγίες τῆς  Χρήσης & τῶν ∆υνατοτήτων τοῦ Ἡµερολογίου  θὰ βρεῖτε στὸ
ἀρχεῖο ὁδηγιῶν SmMedic3_Diary.pdf στὸ CD σας 
(ἐπίσης στὸ διαδίκτυο στὴ θέση http://www.icamsoft.gr/SmMedic3/SmMed3_Dwnl/
SmMedic3_Diary.pdf)

∆εῖτε ἐπίσης: Κατάλογος Ἐπισκέψεων , Κάρτα Ἑπίσκεψης , Κάρτα Ἐπίσκεψης Ὁφθλαλµιατρικοῦ ,
Συσχετισµένα Ἀρχεῖα , Συσχετισµένες Εἰκόνες

5.3 Ἐπαφὲς
5.3.1 Κατάλογος Ἐπαφῶν (Ὀθόνη)

5.3.2 Κατάλογος Ἐπαφῶν

Ἐµφανίζονται σὲ λίστα οἱ καταχωρηµένες ἐπαφές.

Κάθε φορὰ ποὺ ἐπιλέγετε τὸ Εὕρεση ἐµφανίζονται στὴ λίστα ὅλες οἱ ἐγγραφὲς ποὺ ταιριάζουν µὲ τὸ µέρος τοῦ
ὀνόµατος ἤ τοῦ ταχ.κωδικοῦ ποὺ ἔχετε δὠσει. Ἄν δὲν συµπληρώσετε τίποτε, ἐµφανίζονται ὅλες οἱ ἐγγραφὲς.

Εἰσαγωγὴ Νέας Ἐγγραφῆς: Κάντε κλὶκ στὸ   καὶ θὰ ἐµφανισθεῖ ἡ φόρµα καταχώρησης ἐπαφῆς. Στὸ τέλος
γιὰ νὰ καταχωρηθοῦν οἱ ἀλλαγὲς ἐπιλέξτε τὸ εἰκονίδιο καταχώρησης.

∆εῖτε ἐπίσης: Κάρτα Ἐπαφῆς

28 30 32
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5.3.3 Κάρτα Ἐπαφῆς (Ὀθόνη)

5.3.4 Κάρτα Ἐπαφῆς

Τροποποίηση Ἐγγραφῆς: Ἐπιλέξτε τὴν ἐγγραφὴ µεταξὺ τῶν ἐµφανιζόµενων καὶ κάντε κλὶκ στὸ Μεταβολὴ ἢ
πατῆστε τὸ ΕΝΤΕR (Ἐναλλακτικὰ κάντε διπλὸ κλὶκ πάνω στὴν ἐγγραφὴ ποὺ θέλετε νὰ τροποποιήσετε): Θὰ
ἐµφανισθεῖ ἡ φόρµα καταχώρησης τηλεφώνου. Γιὰ νὰ καταχωρηθοῦν οἱ ἀλλαγές σας κάντε Ἐπιλέξτε τὸ
εἰκονίδιο Καταχώρησης διαφορετικὰ ἐπιλέξτε τὸ εἰκονίδιο Ἐξόδου/Ἀκύρωσης. 

Τέλος, ἂν θέλετε νὰ διαγράψετε τὴν ἀνοιγµένη κάρτα τηλεφώνου ἐπιλέξτε τὸ εἰκονίδιο ∆ιαγραφῆς

∆εῖτε ἐπίσης:  Κατάλογος Ἐπαφῶν

5.4 Ἰατροί
5.4.1 Κατάλογος Ἰατρῶν (Ὀθόνη)

5.4.2 Κατάλογος Ἰατρῶν

Ἀρχικὰ τὸ παράθυρο περιέχει ὅλους τους καταχωρηµένους ἰατροὺς. 

ΣΗΜ: Ἂν ἐπιλέξετε τὸ Εὕρεση χωρὶς νὰ πληκτρολογήσετε τίποτε θὰ ἐµφανισθοῦν ὅλοι οἱ καταχωρηµένοι
ἰατροί. Ἂν πληκτρολογήσετε ἕνα µέρος τοῦ ἐπωνύµου ἤ τοῦ ταχ. κωδικοῦ, µὲ τὴν ἀναζήτηση θὰ ἐµφανισθοῦν
µόνο ἀνταποκρίνονται στὰ κριτήρια.
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Γιὰ νὰ µεταβάλλετε τὰ στοιχεῖα ἑνὸς Ἰατροῦ ἐπιλέξτε τὸ Μεταβολὴ ἐνῶ γιὰ νὰ εἰσάγετε ἕναν νέο ἐπιλέξτε τὸ
Εἰσαγωγή. Καὶ στὶς 2 περιπτώσεις θὰ ἐµφανισθεῖ ἡ κάρτα ἰατροῦ. 

∆εῖτε ἐπίσης: Κάρτα Ἰατροῦ
5.4.3 Κάρτα Ἰατροῦ (Ὀθόνη)

5.4.4 Κάρτα Ἰατροῦ

H κάρτα Ἰατροῦ παρέχει τὰ κλασσικὰ εἰκονίδια/λειτουργίες τῆς ἐφαρµογῆς: ∆ιαγραφή, Ἀνανέωση ἀπὸ τὴ
Βάση, Ἔναρξη Μεταβολῆς,  Καταχώρηση & Ἔξοδο.

Γιὰ νὰ ὁρίσετε ἢ νὰ ἀλλάξετε Εἰδικότητα κάντε κλὶκ στὸ σχετικὸ πλαίσιο.

∆εῖτε ἐπίσης:  Κατάλογος Ἰατρῶν

5.5 Κλινικές & Νοσοκοµεῖα
5.5.1 Κατάλογος Κλινικῶν (Ὀθόνη)

5.5.2 Κατάλογος Κλινικῶν

Μέσα από το παράθυρο αυτό µπορείτε να ορίσετε, τροποποιήσετε ή διαγράψετε Κλινικές ή Νοσοκοµεία  για
τις οποίες θέλετε να  έχετε καταχωρηµένες στην εφαρµογή όλα τα στοιχεία που θεωρείτε χρήσιµα. 

Αρχικά το παράθυρο περιέχει όλες τις καταχωρηµένες κλινικές κατά αλφαβητική σειρά.

ΣΗΜ: Αν επιλέλετε το Εύρεση χωρίς να πληκτρολογήσετε τίποτε θα εµφανισθούν όλοι οι καταχωρηµένοι
ιατροί. Αν πληκτρολογήσετε ένα µέρος του επωνύµου, µε το Εύρεση θα εµφανισθούν µόνο όσοι των επώνυµο
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ξεκινά από τους χαρακτήρες αυτούς.

Για να µεταβάλλετε τα στοιχεία µιάς Κλινικής επιλέξτε το Μεταβολή ενώ για να εισάγετε µία νέα επιλέξτε το
Εισαγωγή. Και στις 2 περιπτώσεις θα εµφανισθεί η κάρτα Κλινικής. Αφού καταχωρήσετε τα νέα στοιχεία ή
τροποποιήσετε / συµπληρώσετε τα ήδη υπάρχοντα επιλέξτε το εικονίδιο καταχώρησης για να καταχωρηθούν
οι αλλαγές ή το εικονίδιο Ακύρωσης/Εξόδου για να κλείσει η κάρτα χωρίς να περασθούν στα αρχεία.

∆εῖτε ἐπίσης: Κάρτα Κλινικῆς
5.5.3 Κάρτα Κλινικῆς (Ὀθόνη)

5.5.4 Κάρτα Κλινικῆς

H κάρτα Κλινικῆς παρέχει τὰ κλασσικᾶ εἰκονίδια/λειτουργίες τῆς ἐφαρµογῆς: ∆ιαγραφή, Ἀνανέωση ἀπὸ τὴ
Βάση, Ἔναρξη Μεταβολῆς,  Καταχώρηση & Ἔξοδο.

Παρατηρήσεις:
Τὰ ἐπιτρεπόµενα µέγιστα µεγέθη πεδίων εἶναι:
• Ἐπωνυµία: 80 χαρ/ρες
• ∆/νση: 40 χαρ/ρες
• Πόλη: 25 χαρ/ρες
• Τηλ: 80 χαρ/ρες
• Email: 80 χαρ/ρες (µὲ κλικ στὸ εἰκονίδιο ἀριστερὰ ἀνοίγει τὸ default πρόγραµµα ἀποστολῆς email µὲ τὴν

διεύθυνση ἤδη συµπληρωµένη γιὰ νὰ στείλετε email)
• Web: 80 χαρ/ρες (µὲ κλικ στὸ εἰκονίδιο ἀριστερὰ ἀνοίγει ὁ default περιηγητὴς στὴν ἀνάλογη ἱστοσελίδα)
• Νοσήλεια: 30 χαρ/ρες
• Παρατηρήσεις: Ἀπεριόριστο (ἄν κάνετε copy-paste ἀπὸ κάποι ἔγγραφο ἤ ἰστοσελίδα, τὸ κείµενο κρατᾶ τὴν

µορφοποίηση του)

∆εῖτε ἐπίσης: Κατάλογος Κλινικῶν
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5.6 Συνέδρια
5.6.1 Κατάλογος Συνεδρίων (Ὀθόνη)

5.6.2 Κατάλογος Συνεδρίων

Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε, τροποποιήσετε ἢ διαγράψετε τὰ Συνέδρια  τὰ ὁποῖα θέλετε
νὰ  ἔχετε καταχωρηµένα στὴν ἐφαρµογὴ µὲ ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ θεωρεῖτε χρήσιµα. 

Γιὰ νὰ µεταβάλλετε τὰ στοιχεῖα ἑνὸς Συνεδρίου ἐπιλέξτε τὸ Μεταβολὴ ἐνῶ γιὰ νὰ εἰσάγετε ἕνα νέο ἐπιλέξτε τὸ
Εἰσαγωγή. Καὶ στὶς 2 περιπτώσεις θὰ ἐµφανισθεῖ ἡ κάρτα Συνεδρίου. Ἀφοῦ καταχωρήσετε τὰ νέα στοιχεῖα ἢ
τροποποιήσετε / συµπληρώσετε τὰ ἤδη ὑπάρχοντα ἐπιλέξτε τὸ εἰκονίδιο καταχώρησης γιὰ νὰ καταχωρηθοῦν
οἱ ἀλλαγὲς ἢ τὸ εἰκονίδιο Ἀκύρωσης/Ἐξόδου γιὰ νὰ κλείσει ἡ κάρτα χωρὶς νὰ περασθοῦν στὰ ἀρχεῖα.

Γιὰ νὰ διαγράψετε τὴ κάρτα ἑνὸς Συνδερίου ἀνοῖξτε τὴν ἐγγραφὴ καὶ πατεῖστε τὸ εἰκονίδιο διαγραφῆς

∆εῖτε ἐπίσης: Κάρτα Συνεδρίου , Κατάλογοι (Ὁµαδοποιήσιµοι καὶ µή) , 

5.6.3 Κάρτα Συνεδρίου (Ὀθόνη)

5.6.4 Κάρτα Συνεδρίου

H κάρτα συνεδρίου παρέχει τὰ κλασσικὰ εἰκονίδια/λειτουργίες τῆς ἐφαρµογῆς: ∆ιαγραφή, Ἀνανέωση ἀπὸ τὴ
Βάση, Ἔναρξη Μεταβολῆς, Καταχώρηση & Ἔξοδο.

Παρατηρήσεις:
Τὰ ἐπιτρεπόµενα µέγιστα µεγέθη πεδίων εἶναι:
• Θέµα: 80 χαρ/ρες
• Τόπος: 80 χαρ/ρες
• Παρατηρήσεις: Ἀπεριόριστο
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∆εῖτε ἐπίσης: Κατάλογος Συνεδρίων

5.7 Σηµειώσεις
5.7.1 Κατάλογος Σηµειώσεων (Ὀθόνη)

5.7.2 Κατάλογος Σηµειώσεων

Τὸ Smart Medicine σᾶς ἐπιτρέπει νὰ καταχωρεῖτε καὶ νὰ ἀνακτᾶτε ὁποιεσδήποτε σηµειώσεις κρίνετε ὅτι θέλετε
νὰ καταγράψετε ὥστε νὰ χρησιµοποιήσετε ἀργότερα.  
Κάθε σηµείωση ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐλεύθερο κείµενο πρακτικὰ ἀπεριόριστου µεγέθους (max 32000 χάρ/ρές)  καὶ
µία ἡµεροµηνία ἡ ὁποία σχετίζεται µὲ τὴ σηµείωση: Στὸ παράδειγµα ποὺ ἔχουµε χρησιµοποιήσει ἡ σηµείωση
ἀφορᾶ τὴν ἐκκρεµότητα νὰ ἐπικοινωνήσουµε µὲ ἕνα γραφεῖο ταξιδῖων καὶ ἡ ἡµεροµηνία εἶναι ἡ ἡµεροµηνία
τῆς ἐκκρεµότητας αὐτῆς.

Στὸ παράθυρο αὐτὸ ἐµφανίζονται ὅλες οἱ καταχωρηµένες στὸ πρόγραµµα σηµειώσεις κατὰ ἡµεροµηνία ἢ κατὰ
σειρὰ καταχώρησης. 

Στὴ πρώτη στήλη ἐµφανίζεται ἡ ἡµεροµηνία ἐνῶ στὴ δεύτερη ἡ πρώτη γραµµὴ τοῦ κειµένου. 

Εἰσαγωγὴ Νέας Ἐγγραφῆς: Κάντε κλὶκ στὸ Εἰσαγωγὴ  καὶ θὰ ἐµφανισθεῖ ἡ φόρµα καταχώρησης σηµείωσης.
Στὸ τέλος γιὰ νὰ καταχωρηθοῦν οἱ ἀλλαγὲς ἐπιλέξτε τὸ εἰκονίδιο καταχώρησης.

Τροποποίηση Ἐγγραφῆς: Ἐπιλέξτε τὴν σηµείωση µεταξὺ τῶν ἐµφανιζόµενων καὶ κάντε κλὶκ στὸ Μεταβολὴ ἢ
πατῆστε τὸ ΕΝΤΕR (Ἐναλλακτικὰ κάντε διπλὸ κλὶκ πάνω στὴν σηµείωση ποὺ θέλετε νὰ τροποποιήσετε): Θὰ
ἐµφανισθεῖ ἡ φόρµα καταχώρησης σηµείωσης. 

∆εῖτε ἐπίσης: Κάρτα Σηµείωσης
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5.7.3 Κάρτα Σηµείωσης (Ὀθόνη)

5.7.4 Κάρτα Σηµείωσης

Γιὰ νὰ καταχωρηθοῦν οἱ ἀλλαγές σας κάντε Ἐπιλέξτε τὸ εἰκονίδιο Καταχώρησης διαφορετικὰ ἐπιλέξτε τὸ
εἰκονίδιο Ἐξόδου/Ἀκύρωσης. 

Ἂν θέλετε νὰ διαγράψετε τὴν ἀνοιγµένη κάρτα σηµειώσεων ἐπιλέξτε τὸ εἰκονίδιο ∆ιαγραφῆς.

Γιὰ νὰ τυπώσετε τὴ συγκεκριµένη σηµείωση ἐπιλέξτε τὸ εἰκονίδιο τῆς Ἐκτύπωσης.

∆εῖτε ἐπίσης: Κατάλογος Σηµειώσεων
5.8 Βεβαιώσεις

Στὸ Smart Medicine ὑπάρχει ἐνσωµατωµένος ἕνας µίνι κειµενογράφος νέας γενιᾶς ποὺ ὑποστηρίζει
διαφορετικὲς γραµµατοσειρές, διαφορετικὰ µεγέθη καὶ χρώµατα. 
Ὁ κειµενογράφος αὐτός σας δίνει τὴ δυνατότητα νὰ χειρίζεσθε τὶς συνήθεις βεβαιώσεις, συνταγὲς κ.λ.π. χωρὶς
τὴν ἀνάγκη νὰ καταφεύγετε σὲ ἄλλα προγράµµατα. 
Γιὰ κάθε κείµενο πρέπει νὰ ὁρίσετε καὶ ἕνα ὄνοµα ὥστε νὰ µπορεῖτε νὰ τὸ ἀνακαλεῖτε εὔκολα µέσα ἀπὸ τὸ
παράθυρο ποὺ βλέπετε στὰ ἀριστερὰ καὶ ποὺ δείχνει ὅλα τὰ καταχωρηµένα κείµενα κατὰ ἀλφαβητικὴ σειρὰ
τοῦ τίτλου τους.

Γιὰ νὰ καταχωρήσετε ἕνα κείµενο ἐπιλέξτε τὸ Εἰσαγωγὴ ἐνῶ γιὰ νὰ τὸ δεῖτε ἁπλὰ ἢ νὰ τὸ τροποποιήσετε
ἐπιλέξτε τὸν τίτλο του καὶ ἐπιλέξτε τὸ Μεταβολὴ ἢ πατῆστε τὸ ENTER (Ἐναλλακτικὰ κάντε διπλὸ κλὶκ στὸ τίτλο
του).

5.8.1 Κατάλογος Βεβαιώσεων (Ὀθόνη)
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5.8.2 Κατάλογος Βεβαιώσεων

Ὁ κατάλογος Βεβαιώσεων ἐµφανίζεται µέσω τῆς ἐπιλογῆς Βεβαιώσεις στὸ µενοὺ Γραµµατεία.

Γιὰ νὰ δηµιουργήσετε µία νέα βεβαίωση, ἐπιλέγξτε τὸ εἰκονίδιο εἰσαγωγῆς ἐνῶ γιὰ νὰ ἐµφανίσετε (καὶ γιὰ
τροποποίηση ἢ διαγραφή) ἐπιλέγξτε τὸ εἰκονίδιο ἐµφάνισης /µεταβολῆς.

Παρατήρηση:
Στὸν κατάλογο τῶν  Βεβαιώσεων µπορεῖτε νὰ προσθέσετε ὅσα ἔντυπα τυπώνετε συχνὰ - πιθανὸν µὲ
ὁρισµένες µικροπαραλλαγὲς - ὥστε νὰ τὰ ἔχετε πρόχειρα γιὰ ἐκτύπωση.

∆εῖτε ἐπίσης: Κάρτα Βεβαίωσης

5.8.3 Κάρτα Βεβαίωσης (Ὀθόνη)

5.8.4 Κάρτα Βεβαίωσης

Ὅλες οἱ λειτουργίες τοῦ ἐνσωµατωµένου κειµενογράφου εἶναι οἰκεῖες σὲ ὁποιονδήποτε ἔχει δουλέψει
στοιχειωδῶς ἕναν κειµενογράφο τῶν Windows ἀλλὰ καὶ εὔκολα ἐξερευνίσιµες µὲ λίγο πειραµατισµό. Αὐτὸ ποὺ
χρειάζεται νὰ τονισθεῖ ἐδῶ εἶναι ὅτι ὅλες αὐτὲς οἱ λειτουργίες διαµόρφωσης τοῦ κειµένου ἐπενεργοῦν µόνο στὸ
ἐπιλεγµένο κείµενο. 

Ἂν δὲν ἔχετε ἐπιλέξει κείµενο, οἱ ὅποιες ἀλλαγὲς κάνετε δὲν θὰ ἔχουν κανένα ἀντίκρυσµα στὴ διαµόρφωση τοῦ
κειµένου.

Στὸ ἀριστερὸ µέρος τῆς ὀθόνης, πάνω ἀπὸ τὸ κείµενο, βρίσκεται ἡ περιγραφὴ (τίτλος) τοῦ κειµένου. Κείµενο
τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει τίτλο ἢ ὁ τίτλος του δὲν ἔχει τουλάχιστον 2 γράµµατα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ καταχωρηθεῖ. 
∆εξιά του τίτλου τοῦ κειµένου βρίσκεται ἡ ἐπιλογὴ Ἐκτύπωση Τίτλου Ἐπιστολόχαρτου. Ἂν εἶναι τσεκαρισµένη,
στὸ πάνω µέρος τῆς ἐκτύπωσης τοῦ κειµένου θὰ τυπωθεῖ ὁ τίτλος τοῦ ἐπιστολόχαρτου ὅπως αὐτὸς ἔχει
ὁρισθεῖ µέσω τῆς ἐπιλογῆς Τίτλος Ἐπιστολόχαρτου στὸ µενοὺ Λοιπά.
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Παρατήρηση:
Ἄν ἔχετε εξοικειωθεῖ πολὐ ἤδη µὲ κάποιον ἄλλο κειµενογράφο, π.χ. Word, µπορεῖτε ἁπλὰ νὰ σχεδιάσετε /
γράψετε τὸ κείµενο σὲ αὐτὸν καὶ µετὰ νὰ κάνετε copy / paste (ἀντιγραφὴ / ἐπικόλληση) στὸ παράθυρο τῆς
βεβαίωσης τὸ ἕτοιµο κείµενο γιὰ νὰ τὸ ἔχετε πρόχειρο µέσα στὴν ἐφαρµογὴ.

∆εῖτε ἐπίσης: Κατάλογος Βεβαιώσεων

5.9 Ετικετογράφος
5.9.1 Ἐτικετογράφος (Ὀθόνη)

5.9.2 Ετικετογράφος

Τὸ Smart Μedicine ὑποστηρίζει τὴν ἐκτύπωση ἐτικετῶν γιὰ τοὺς καταχωρηµένους ἰατροὺς, ἐπαφὲς, κλινικὲς &
ἀσθενεῖς, εἴτε µὲ βάσει κάποια κριτήρια εἰτε καὶ αὐτὸ εἶναι σηµαντικό, ἐπιλεκτικὰ µὲ βάση τὰ ID τους.

Ἡ σχετικὴ φόρµα ἀποτελεῖται ἀπὸ 2 µέρη:

Στὸ πάνω µέρος (ποὺ ἀλλάζει ἀνάλογα µὲ ποιανῶν ἐτικέτες θέλουµε νὰ τυπώσουµε) συµπληρώνουµε τὰ
κριτήρια τὰ ὁποῖα λαµβάνονται ὑπόψιν µόνο ἐφόσον τσεκάρουµε τὸ σχετικὸ πλαίσιο στὰ ἀριστερὰ τους.

Στὸ κάτω µέρος ὅπου ὁρίζουµε τὶς παραµέτρους σχετικὰ µὲ τὴν ἐκτύπωση:
• Θὰ τυπωθοῦν τὰ ἄτοµα ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὰ κριτήρια (τὀ σύνηθες) ἤ ἐκεῖνα τῶν ὁποίων τὰ ID ἔχουµε

συµπληρώσει στὸ σχετικὸ πλαίσιο:
Σηµ: µποροῦµε νὰ συµπληρώσουµε καὶ ὁµάδες συνεχόµενων ID. Π.χ:  1,10,21-30,45-60

Στὴν  περίπτωση συνεχόµενων IDs:
πρέπει νὰ µὴν ὑπάρχουν κενὰ παρὰ µόνο ἡ παύλα ἀνάµεσα στοὺς 2 ἀριθµοὺς π.χ. 400-420 καὶ ὄχι 400 -
420.
ὁ µέγιστος ἀριθµὸς ζευγαριῶν συνεχοµένων ID δὲν πρέπει νὰ ξεπερνᾶ τὰ 50

• Ἐκτύπωση ἀπὸ Ἐτικέτα: H ἐκτύπωση ἐτικετῶν ἔχει σχεδιαστεῖ ὥστε νὰ γίνεται σὲ σελίδες Α4 µὲ ἐτικέτες.
Τὸ πιθανότερο εἶναι ὅτι κάποια στιγµὴ θὰ ἔχετε ἕνα φύλλο ἐτικετῶν µὲ κάποιες ἤδη χρησιµοποιηµένες./Μὲ
τὴν ἐπιλογὴ αὐτὴ λέτε στὴν ἐφαρµογὴ νὰ ἀρχίσει νὰ τυπώνει ἀπὸ τὴν ἐτικέτα ποὺ εἶναι ἀχρησιµοποίητη...

• Θέλουµε νὰ ἐµφανίζεται τὸ ID τοῦ ἀτόµου στὴν ἐτικέτα 
• Σὲ ποιόν ἐκτυπωτή νὰ γίνει ἡ ἐκτύπωση
• Τέλος στὸ κάτω δεξιὰ µέρος τῆς ὀθόνης ἐµφανίζεται τὸ ἀρχεῖο παραµέτρων (ἐκτύπωσης) ποὺ χρησιµοποιεῖται

καὶ οἱ τρέχουσες ρυθµίσεις ἐκτύπωσης
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Γιὰ νὰ ρυθµίσευµε τὶς διαστάσεις τῶν ἐτικετῶν κάνουµε κλικ 

Τί σηµαίνουν τὰ εἰκονίδια δεξιά;

 
Ξεκινᾶ ἢ ἐκτύπωση (πάντα µὲ προεπισκόπηση)

   
Μπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε τὶς παραµέτρους ἐκτύπωσης καὶ νὰ δοκιµάσετε τὸ ἀποτέλεσµα

  
Ἐφόσον ἔχετε δηµιουργήσει καὶ ἄλλα ἀρχεῖα παραµέτρων (ἐκτὸς τοῦ default) µπορεῖτε νὰ τὸ
φορτώσετε

∆εῖτε ἐπίσης: Προσαρµογὴ Ἐτικετῶν

5.10 Ασθένειες
5.10.1 ∆ιαχείριση Ἀσθενειῶν(Ὀθόνη)
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5.10.2 ∆ιαχείριση Ἀσθενειῶν

Στὸ παράθυρο ∆ιαχείρισης Ἀσθενειῶν µποροῦµε νὰ ἔχουµε ταυτόχρονη ἐµφάνιση τῶν καταχωρηµένων
κατηγοριῶν & ὑποκατηγοριῶν ἀσθενειῶν στὰ ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ τῶν φαρµάκων ποὺ ὑπάγονται στὴν κάθε
φορὰ ἐπιλεγµένη ἐπιλεγµένη κατηγορία.
Ἄν ἐπιλέξετε µιὰ κατηγορία ποὺ ἔχει καὶ ὑποκατηγορίες, τότε θὰ ἐµφανίζονται οἱ ἀσθένειες ποὺ
ὑπάγονται τόσο στὴν ἐπιλεγµένη κατηγορία ὅσο καὶ στὶς ὑποκατηγορίες της.

Μποροῦµε νὰ ἐπιλέξουµε τὴν ἐµφάνιση ἤ ὄχι στὰ ἀριστερὰ τῶν κατηγοριῶν τῶν ἀσθενειῶν µὲ κλικ ἐναλλάξ

στὸ .. 
Ὅταν δὲν ἐµφανίζονται ἀριστερὰ οἱ κατηγορίες τῶν ἀσθενειῶν, στὴ λίστα τῶν ἀσθενειῶν ἐµφανίζονται ΟΛΕΣ οἱ
ἀσθένειες.

Γιὰ νὰ ἀνοίξετε τὴ κάρτα ἀσθένειας, κάνετε διπλὸ κλὶκ ἐπάνω στὴν ἐγγραφή της ἢ ἐπιλέξτε την καὶ µετὰ κάντε

κλὶκ στὸ  .   Τέλος γιὰ νὰ εἰσάγετε µία νέα ἀσθένεια ἐπιλέξτε τὸ . 

∆εῖτε ἐπίσης: Κάρτα Ἀσθένειας , Κατηγορίες Ἀσθενειῶν , Κατάλογοι (Ὁµαδοποιήσιµοι καὶ µή)
5.10.3 Κάρτα Ἀσθένειας (Ὀθόνη)

5.10.4 Κάρτα Ἀσθένειας

Καὶ γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ καὶ γιὰ τὴν Μεταβολὴ θὰ ἐµφανισθεῖ ἡ παρακάτω κάρτα Ἀσθένειας: 
Γιὰ νὰ ἐπιλέξετε σὲ ποιὰ ἀπὸ τὶς ἤδη ὑπάρχουσες κατηγορίες / ὑποκατηγορίες ἀσθενειῶν ἀνήκει ἡ
συγκεκριµένη ἀσθένεια, ἀρκεῖ νὰ κάνετε κλὶκ στὸ ἀνάλογο πλαίσιο: θὰ σᾶς ἐµφανισθοῦν ὅλες οἱ κατηγορίες /
ὑποκατηγορίες γιὰ νὰ ἐπιλέξετε.

Ἡ ἐπιλογὴ κατηγορίας καὶ ὑποκατηγορίας εἶναι ὑποχρεωτική: ∆ιαφορετικὰ δὲν µπορεῖ νὰ καταχωρηθεῖ ἡ
ἐγγραφὴ τῆς ἀσθένειας.

Γιὰ νὰ καταχωρήσετε τὴν ἐγγραφὴ ἐπιλέξτε τὸ εἰκονίδιο καταχώρησης  ἐνῶ γιὰ νὰ βγεῖτε χωρὶς νὰ γίνει
καταχώρηση ἐπιλέξτε τὸ εἰκονίδιο Ἐξόδου/Ἀκύρωσης .

Παρατήρηση:

57 58 106



Smart Medicine v.3

© 2003-10 ICAMSoft

58

Ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό αὐτῆς τῆς φόρµας, εῖναι ἡ δυνατότητα καταγραφῆς τῆς διαρύθµισης τῶν ἐπὶ µέρους
πεδίων µέσα στὴν φόρµα, δηλ. πόσο χῶρο πιάνει τὸ κάθε πεδίο

∆εῖτε ἐπίσης: ∆ιαχείριση Ἀσθενειῶν , Κατηγορίες Ἀσθενειῶν
5.10.5 Κατηγορίες Ἀσθενειῶν (Ὀθόνη)

5.10.6 Κατηγορίες Ἀσθενειῶν

Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε, τροποποιήσετε ἢ διαγράψετε τὶς κατηγορίες & ὑποκατηγορίες
τῶν ἀσθενειῶν. 

Μπορεῖτε ἐπίσης νὰ τυπώσετε ὅλες τὶς ἐµφανιζόµενες κατηγορίες ἐπιλέγοντας τὸ Ἐκτύπωση. 

∆εῖτε ἐπίσης: Ιεραρχικές Λίστες , ∆ιαχείριση Ἀσθενειῶν

5.11 Φάρµακα
5.11.1 ∆ιαχείριση Φαρµάκων (Ὀθόνη)

57 58
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5.11.2 ∆ιαχείριση Φαρµάκων

Στὸ παράθυρο ∆ιαχείρισης Φαρµάκων µποροῦµε νὰ ἔχουµε ταυτόχρονη ἐµφάνιση τῶν καταχωρηµένων
κατηγοριῶν & ὑποκατηγοριῶν φαρµάκων στὰ ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ τῶν φαρµάκων ποὺ ὑπάγονται στὴν κάθε
φορὰ ἐπιλεγµένη ἐπιλεγµένη κατηγορία.
Ἄν ἐπιλέξετε µιὰ κατηγορία ποὺ ἔχει καὶ ὑποκατηγορίες, τότε θὰ ἐµφανίζονται τὰ φάρµακα ποὺ
ὑπάγονται τόσο στὴν ἐπιλεγµένη κατηγορία ὅσο καὶ στὶς ὑποκατηγορίες της.

Μποροῦµε νὰ ἐπιλέξουµε τὴν ἐµφάνιση ἤ ὄχι στὰ ἀριστερὰ τῶν κατηγοριῶν τῶν φαρµάκων µὲ κλικ ἐναλλάξ

στὸ . 
Ὅταν δὲν ἐµφανίζονται ἀριστερὰ οἱ κατηγορίες τῶν φαρµάκων, στὴ λίστα τῶν φαρµάκων ἐµφανίζονται ΟΛΑ τὰ
φάρµακα.

Γιὰ νὰ ἀνοίξετε τὴ κάρτα φαρµάκου, κάνετε διπλὸ κλὶκ ἐπάνω στὴν ἐγγραφή του ἢ ἐπιλέξτε τo καὶ µετὰ κάντε

κλὶκ στὸ .   Τέλος γιὰ νὰ εἰσάγετε ἕνα νέο φάρµακο ἐπιλέξτε τὸ . 

∆εῖτε ἐπίσης:  Κατηγορίες Φαρµάκων , Ιεραρχικές Λίστες , Κατάλογοι (Ὁµαδοποιήσιµοι καὶ µή)60 100 106
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5.11.3 Κάρτα Φαρµάκου (Ὀθόνη)

5.11.4 Κάρτα Φαρµάκου

Καὶ γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ καὶ γιὰ τὴν Μεταβολὴ θὰ ἐµφανισθεῖ ἡ παρακάτω κάρτα Φαρµάκου: 
Γιὰ νὰ ἐπιλέξετε σὲ ποιὰ ἀπὸ τὶς ἤδη ὑπάρχουσες κατηγορίες / ὑποκατηγορίες φαρµάκων ἀνήκει τὸ
συγκεκριµένο φάρµακο, ἀρκεῖ νὰ κάνετε κλὶκ στὸ ἀνάλογο πλαίσιο: θὰ σᾶς ἐµφανισθοῦν ὅλες οἱ κατηγορίες /
ὑποκατηγορίες γιὰ νὰ ἐπιλέξετε.

Ἡ ἐπιλογὴ κατηγορίας καὶ ὑποκατηγορίας εἶναι ὑποχρεωτική: ∆ιαφορετικὰ δὲν µπορεῖ νὰ καταχωρηθεῖ ἡ
ἐγγραφὴ τοῦ φαρµάκου.

Γιὰ νὰ καταχωρήσετε τὴν ἐγγραφὴ ἐπιλέξτε τὸ εἰκονίδιο καταχώρησης  ἐνῶ γιὰ νὰ βγεῖτε χωρὶς νὰ γίνει

καταχώρηση ἐπιλέξτε τὸ εἰκονίδιο Ἐξόδου/Ἀκύρωσης .

Παρατηρήσεις:
Τὸ µέγιστο µῆκος τῶν πεδίων εἶναι ὡς ἑξῆς:
• Ἔµπορική Ὀνοµασία: 80 χαρ/ρες
• Χηµική Ὀνοµασία: 80 χαρ/ρες
• Ἐνδείξεις & Ἀντενδείξεις: Ἀπεριόριστο
• Συσκευασία: 80  χαρ/ρες
• ∆οσολογία: 60 χαρ/ρες
• Ὄνοµα Ἑταιρείας: 80 χαρ/ρες

∆εῖτε ἐπίσης: ∆ιαχείριση Φαρµάκων , Κατηγορίες Φαρµάκων , Κατάλογοι (Ὁµαδοποιήσιµοι καὶ µή)

5.11.5 Κατηγορίες Φαρµάκων (Ὀθόνη)

5.11.6 Κατηγορίες Φαρµάκων

Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε, τροποποιήσετε ἢ διαγράψετε τὶς κατηγορίες &
ὑποκατηγορίες τῶν φαρµάκων. 

Μπορεῖτε ἐπίσης νὰ τυπώσετε ὅλες τὶς ἐµφανιζόµενες κατηγορίες ἐπιλέγοντας τὸ Ἐκτύπωση. 
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∆εῖτε ἐπίσης: Ιεραρχικές Λίστες , ∆ιαχείριση Φαρµάκων100 59
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6 Βοηθητικοί Πίνακες

6.1 Ἀσφαλιστικά Ταµεῖα

Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε, τροποποιήσετε ἢ διαγράψετε τὰ Ἀσφαλιστικὰ Ταµεῖα τὰ
ὁποῖα θὰ µπορέσετε στὴ συνέχεια νὰ χρησιµοποιήσετε στὴ κάρτα Ἀσθενοῦς. Γιὰ κάθε Ἀσφαλιστικὸ Ταµεῖο 
πρέπει νὰ συµπληρώσετε τὸ λεκτικὸ (περιγραφή) τοῦ ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 50 τὸ πολὺ χαρακτῆρες.
 
Ἀρχικὰ στὸ παράθυρο ἐµφανίζονται ὅλα τὰ καταχωρηµένα Ἀσφ.Ταµεῖα. 

Γιὰ νὰ µεταβάλλετε ἕνα Ἀσφαλ.Ταµεῖο ἐπιλέξτε τὸ Μεταβολὴ ἐνῶ γιὰ νὰ εἰσάγετε ἕνα νέο ἐπιλέξτε τὸ
Εἰσαγωγή. Καὶ στὶς 2 περιπτώσεις ἐνεργοποιεῖται τὸ κάτω µέρος τοῦ παραθύρου ὅπου µπορεῖτε νὰ
συµπληρώσετε / µεταβάλλετε τὰ στοιχεῖα κωδικοῦ καὶ περιγραφῆς. Μέχρι νὰ ἐπιλέξετε τὸ Καταχώρηση ἢ
Ἄκυρο δὲν µπορεῖτε νὰ κάνετε ἄλλη λειτουργία στὸ παράθυρο. Μὲ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Καταχώρηση ἡ νέα
ἐγγραφὴ ἢ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας καταχωρεῖται στὰ ἀρχεῖα, ἐνῶ µὲ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Ἄκυρο ἡ νέα ἐγγραφὴ
ἢ ἡ τροποποίηση µίας ὑπάρχουσας ἀκυρώνεται.

Γιὰ νὰ διαγράψετε ἕνα Ἀσφαλιστικὸ ταµεῖο ἐπιλέξτε τὸ καὶ πατῆστε τὸ ∆ιαγραφή.  

∆εῖτε ἐπίσης: Κατάλογοι (Ὁµαδοποιήσιµοι καὶ µή) 106
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6.2 Κατηγορίες Ἐξετάσεων (Ὀθόνη)

6.3 Κατηγορίες Ἐξετάσεων
Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε, τροποποιήσετε ἢ διαγράψετε Εἴδη Ἐξετάσεων τὰ ὁποία θὰ
µπορέσετε στὴ συνέχεια νὰ ἀντιστοιχίσετε καὶ νὰ παρακολουθήσετε σὲ ἐπίπεδο ἀσθενοῦς µέσα ἀπὸ τὴν
κάρτα ἀσθενοῦς (Ἐπιλογὴ ΕΡΓΑΣΤ.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). 
Ἀρχικὰ στὸ παράθυρο ἐµφανίζονται ὅλα τὰ καταχωρηµένα εἴδη ἐξετάσεων κατὰ σειρὰ κωδικοῦ. 
Γιὰ νὰ µεταβάλλετε ἕνα Εἶδος Ἐξέτασης ἐπιλέξτε τὸ Μεταβολὴ ἐνῶ γιὰ νὰ εἰσάγετε ἕνα νέο ἐπιλέξτε τὸ Εἰ
σαγωγή. Καὶ στὶς 2 περιπτώσεις ἐνεργοποιεῖται τὸ κάτω µέρος τοῦ παραθύρου ὅπου µπορεῖτε νὰ
συµπληρώσετε / µεταβάλλετε τὰ στοιχεῖα κωδικοῦ, περιγραφῆς, φυσιολ.τιµῆς & µόν΄δᾶς µέτρησης. Μέχρι νὰ ἐ
πιλέξετε τὸ Καταχώρηση ἢ Ἄκυρο δὲν µπορεῖτε νὰ κάνετε ἄλλη λειτουργία στὸ παράθυρο. Μὲ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ
Καταχώρηση ἡ νέα ἐγγραφὴ ἢ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας καταχωρεῖται στὰ ἀρχεῖα, ἐνῶ µὲ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Ἄ
κυρο ἡ νέα ἐγγραφὴ ἢ ἡ τροποποίηση µίας ὑπάρχουσας ἀκυρώνεται.

Γιὰ νὰ διαγράψετε ἕνα Εἶδος Ἐξέτασης ἐπιλέξτε τὸ καὶ πατῆστε τὸ εἰκονίδιο διαγραφῆς.  

Παρατήρηση:
Ἐφόσον συµπληρώσετε τὸν Κωδικὸ (µπορεῖ καὶ νὰ εἶναι κενὸς, ὑπάρχει γιὰ συµβατότητα µὲ τὶς προηγούµενες
ἐκδόσεις) πρέπει νὰ εἶναι διαφορετικοὶ µεταξύ τους.

∆εῖτε ἐπίσης:  Κατάλογοι (Ὁµαδοποιήσιµοι καὶ µή) , Κατάλογος Ἐξετάσεων Ἀτόµου , Κάρτα Ἐργαστ.
Ἐξέτασης , Ὁµαδική Εἰσαγωγή Ἐξετάσεων Ἀτόµου
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6.4 Εἴδη Ἐµβολίων (Ὀθόνη)

6.5 Εἴδη Ἐµβολίων

Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε, τροποποιήσετε ἢ διαγράψετε τὰ Εἴδη Ἐµβολίων τὰ ὁποία θὰ
µπορέσετε στὴ συνέχεια νὰ ἀντιστοιχίσετε καὶ νὰ παρακολουθήσετε στοὺς ἀσθενεῖς. 
Γιὰ κάθε εἶδος ἐµβόλιου πρέπει νὰ συµπληρώσετε τὸ λεκτικὸ του (περιγραφή) ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 80 τὸ πολὺ
χαρακτῆρες καὶ τὸν ἀριθµὸ ἐµβολιασµῶν ποὺ ἀπαιτεῖ γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ (τουλάχιστον 1- µέγιστο 10).

Ἐπίσης, ἔχετε τὴν δυνατότητα - γιὰ τὰ εἴδη ἐµβολίων ποὺ  ἀπαιτοῦν ἄνω τοῦ ἑνὸς ἐµβολιασµὸ -  νὰ ὁρίσετε
τὴν χρονικὴ ἀπόσταση (σὲ ἡµέρες) κάθε ἐµβολιασµοῦ ἀπὸ τὸν προηγούµενό του. 
Ἔτσι, µὲ τὴν καταγραφὴ τοῦ 1ου ἐµβολιασµοῦ γιὰ τὸ κάθε ἕνα παιδὶ καὶ ἐµβόλιο, ὑπολογίζονται αὐτόµατα οἱ
προσδοκόµενες ἡµεροµηνίες τῶν ἑπόµενων ἐµβολιασµῶν!...

Ἀρχικὰ στὸ παράθυρο ἐµφανίζονται ὅλες τὰ καταχωρηµένα εἴδη. 

Γιὰ νὰ µεταβάλλετε ἕνα Εἶδος Ἐµβολίου ἐπιλέξτε τὸ εἰκονίδιο µεταβολῆς ἐνῶ γιὰ νὰ εἰσάγετε ἕνα νέο ἐπιλέξτε
τὸ εἰκονίδιο εἰσαγωγῆς. 
Καὶ στὶς 2 περιπτώσεις ἐνεργοποιεῖται τὸ κάτω µέρος τοῦ παραθύρου ὅπου µπορεῖτε νὰ συµπληρώσετε /
µεταβάλλετε τὰ στοιχεῖα κωδικοῦ, περιγραφῆς καὶ ἀριθµοῦ ἐµβολιασµῶν. Μέχρι νὰ ἐπιλέξετε τὸ Καταχώρηση ἢ
Ἄκυρο δὲν µπορεῖτε νὰ κάνετε ἄλλη λειτουργία στὸ παράθυρο. Μὲ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Καταχώρηση ἡ νέα
ἐγγραφὴ ἢ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας καταχωρεῖται στὰ ἀρχεῖα, ἐνῶ µὲ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Ἄκυρο ἡ νέα ἐγγραφὴ
ἢ ἡ τροποποίηση µίας ὑπάρχουσας ἀκυρώνεται.

Σηµειῶστε ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ∆ιαγραφὴ ἑνὸς Εἴδους Ἐµβολίου ἐφόσον ἔχει ἀντιστοιχηθεῖ (χρησιµοποιηθεῖ)
ἔστω καὶ σὲ ἕναν ἀσθενῆ.

Παρατηρήσεις
• Τὰ µέγιστα µήκη / τιµὲς τῶν πεδίων εἶναι:  Ὄνοµα: 80 χ/ρές,  Σχόλια: 2048 χάρ/ρὲς καὶ  # Ἐµβολιασµῶν: 10
• Ἐφόσον µειώσετε τὸν ἀριθµὸ τῶν ἐµβολιασµῶν σὲ ἤδη καταχωρηµένο εἶδος ἐµβολίου, θὰ ἐµφανισθεῖ

σχετικὴ προειδοποίηση ἐφόσον ὑπάρχουν καταχωρηµένοι ἐµβολιασµοὶ γιὰ τὸ συγκεκριµένο ἐµβόλιο ποὺ δὲν
ἔχουν νόηµα πλέον µὲ βάση τὸν νέο ἀριθµὸ ἐµβολιασµῶν. Ἐφόσον ἐπιβεβαιώσετε τὴν ἐνέργειά σας, ὅλοι οἱ
προαναφερθέντες (ὑπερβάλλοντες πλέον) ἐµβολιασµοὶ θὰ διαγραφοῦν.
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∆εῖτε ἐπίσης: Κατάλογοι (Ὁµαδοποιήσιµοι καὶ µή) , Ἑµβόλια Ἀσθενοῦς ,  Ἐπιλογή Εἴδους Ἐµβολίου , 
Ἡµεροµηνίες Ἐµβολιασµῶν

6.6 Εἴδη Χειρ/κῶν Ἐπεµβάσεων

Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε, τροποποιήσετε ἢ διαγράψετε τὶς κατηγορίες Χειρουργικῶν
Ἐπεµβάσεων τὶς ὁποῖες θὰ µπορέσετε στὴ συνέχεια νὰ χρησιµοποιήσετε γιὰ νὰ χαρακτηρίσετε τὶς Ἐπεµβάσεις
τῶν Ἀσθενῶν

Γιὰ νὰ διαγράψετε µία Κατηγορία Χειρουργικῆς Ἐπέµβασης ἐπιλέξτε τη καὶ πατῆστε τὸ ∆ιαγραφή.  

∆εῖτε ἐπίσης: Ιεραρχικές Λίστες ,  Κατάλογος Χειρ.Ἐπεµβάσεων , Κάρτα Χειρουργικῆς Ἐπέµβασης

6.7 Εἴδη Συσχετισµένων Εἰκόνων

Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε, τροποποιήσετε ἢ διαγράψετε τὶς κατηγορίες Συσχετισµένων
Εἰκόνων τὶς ὁποῖες θὰ µπορέσετε στὴ συνέχεια νὰ χρησιµοποιήσετε γιὰ νὰ χαρακτηρίσετε τὶς Εἰκόνες ποὺ
συσχετίζετε στὶς ἐπισκέψεις τῶν Ἀσθενῶν

Γιὰ νὰ διαγράψετε ἕνα εἶδος συσχετισµένης εἰκόνας ἐπιλέξτε το καὶ πατῆστε τὸ εἰκονίδιο διαγραφῆς.  

∆εῖτε ἐπίσης: Ιεραρχικές Λίστες , Συσχετισµένες Εἰκόνες

106 21 22
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6.8 Εἰδικότητες Ἰατρῶν

Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε, τροποποιήσετε ἢ διαγράψετε τὶς Εἰδικότητες Ἰατρῶν τὶς
ὁποῖες θὰ µπορέσετε στὴ συνέχεια νὰ χρησιµοποιήσετε γιὰ νὰ ὁµαδοποιήσετε τοὺς καταχωρηµένους ἰατροὺς 

Γιὰ νὰ διαγράψετε µία Εἰδικότητα ἐπιλέξτε τη καὶ πατῆστε τὸ ∆ιαγραφή.  

∆εῖτε ἐπίσης: Ιεραρχικές Λίστες , Κατάλογος Ἰατρῶν , Κάρτα Ἰατροῦ

6.9 ∆ιαµένει µέ

Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε, τροποποιήσετε ἢ διαγράψετε τὰ διάφορα εἴδη διαµονῆς τὰ
ὁποῖα θὰ µπορέσετε στὴ συνέχεια νὰ χρησιµοποιήσετε στὴν κάρτα ψυχολογικῶν στοιχείων τοῦ ἀσθενοῦς

Γιὰ νὰ διαγράψετε ἕνα εἶδος, ἐπιλέξτε το καὶ πατῆστε τὸ εἰκονίδιο διαγραφῆς.  

∆εῖτε ἐπίσης: Ιεραρχικές Λίστες , Κάρτα Ἀσθενοῦς

100 48 49

100 10
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6.10 Ἐπίπεδο Ἐκπαίδευσης

Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε, τροποποιήσετε ἢ διαγράψετε τὰ διαθέσιµα ἐπίπεδα
Ἐκπαίδευσης τὰ ὁποῖα θὰ µπορέσετε στὴ συνέχεια νὰ χρησιµοποιήσετε στὴν κάρτα ψυχολογικῶν στοιχείων
τοῦ ἀσθενοῦς

Γιὰ νὰ διαγράψετε ἕνα ἐπίπεδο, ἐπιλέξτε το καὶ πατῆστε τὸ εἰκονίδιο διαγραφῆς.  

∆εῖτε ἐπίσης: Ιεραρχικές Λίστες , Κάρτα Ἀσθενοῦς

6.11 Ἐπαγγέλµατα

Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε, τροποποιήσετε ἢ διαγράψετε τὰ διαθέσιµα 
Ἐπαγγέλµατα τὰ ὁποῖα θὰ µπορέσετε στὴ συνέχεια νὰ χρησιµοποιήσετε στὴν κάρτα ψυχολογικῶν στοιχείων
τοῦ ἀσθενοῦς

Γιὰ νὰ διαγράψετε ἕνα Ἐπάγγελµα, ἐπιλέξτε το καὶ πατῆστε τὸ εἰκονίδιο διαγραφῆς.  

∆εῖτε ἐπίσης: Ιεραρχικές Λίστες , Κάρτα Ἀσθενοῦς

6.12 Ἐργασιακὴ Κατάσταση

Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε, τροποποιήσετε ἢ διαγράψετε τὶς ∆ιαθέσιµες Ἐργασιακὲς
καταστάσεις τὶς ὁποῖες θὰ µπορέσετε στὴ συνέχεια νὰ χρησιµοποιήσετε στὴν κάρτα ψυχολογικῶν στοιχείων
τοῦ ἀσθενοῦς

100 10

100 10
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Γιὰ νὰ διαγράψετε µὶα Ἐργασιακὴ Κατάσταση, ἐπιλέξτε την καὶ πατῆστε τὸ εἰκονίδιο διαγραφῆς.  

∆εῖτε ἐπίσης: 

∆εῖτε ἐπίσης: Ιεραρχικές Λίστες , Κάρτα Ἀσθενοῦς

6.13 Οἰκογενειακὴ Κατάσταση

Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε, τροποποιήσετε ἢ διαγράψετε τὶς ∆ιαθέσιµες Οἰκογενειακὲς
Καταστάσεις τὶς ὁποῖες θὰ µπορέσετε στὴ συνέχεια νὰ χρησιµοποιήσετε στὴν κάρτα ψυχολογικῶν στοιχείων
τοῦ ἀσθενοῦς

Γιὰ νὰ διαγράψετε µὶα Οἰκογενειακὴ Κατάσταση, ἐπιλέξτε την καὶ πατῆστε τὸ εἰκονίδιο διαγραφῆς.  

∆εῖτε ἐπίσης: Ιεραρχικές Λίστες , Κάρτα Ἀσθενοῦς

6.14 Κατάσταση Γονέων

Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε, τροποποιήσετε ἢ διαγράψετε τὶς ∆ιαθέσιµες Καταστάσεις
Γονεών τὶς ὁποῖες θὰ µπορέσετε στὴ συνέχεια νὰ χρησιµοποιήσετε στὴν κάρτα ψυχολογικῶν στοιχείων τοῦ
ἀσθενοῦς

Γιὰ νὰ διαγράψετε µὶα Κατάσταση, ἐπιλέξτε την καὶ πατῆστε τὸ εἰκονίδιο διαγραφῆς.  

∆εῖτε ἐπίσης: Ιεραρχικές Λίστες , Κάρτα Ἀσθενοῦς

100 10

100 10

100 10
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6.15 Οἰικογενειακὴ Κατάσταση Γονέων

Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε, τροποποιήσετε ἢ διαγράψετε τὶς ∆ιαθέσιµες Οἰκογενειακὲς
Καταστάσεις Γονεών τὶς ὁποῖες θὰ µπορέσετε στὴ συνέχεια νὰ χρησιµοποιήσετε στὴν κάρτα ψυχολογικῶν
στοιχείων τοῦ ἀσθενοῦς

Γιὰ νὰ διαγράψετε µὶα Κατάσταση, ἐπιλέξτε την καὶ πατῆστε τὸ εἰκονίδιο διαγραφῆς.  

∆εῖτε ἐπίσης: Ιεραρχικές Λίστες , Κάρτα Ἀσθενοῦς100 10
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7 Λοιπά

7.1 Σχετικά...

Τὸ παράθυρο Σχετικὰ ἐµφανίζεται µέσω τῆς ἐπιλογῆς Σχετικὰ στὸ µενοὺ Λοιπά. 
Ἐµφανίζει πληροφορίες σχετικὰ µὲ τὴν ἐφαρµογὴ.

Ἀναλυτικότερα:

1 Τὴν Εἱδικότητα/ες τῆς Ἐφαρµογῆς

2 Τὸν τρόπο προστασίας τῆς ἐφαρµογῆς ἀπὸ παράνοµη ἀντιγραφὴ καὶ τὸν µἐγιστο ἀριθµὸ ἀδειῶν
ταυτόχρονης χρήσης, ἐκτὸς καὶ ἄν εἶναι Demo Version
Οἱ τρόποι προστασίας εἶναι: Τοπικὰ ἤ ∆ικτυακὰ (ὁπότε ἀναφέρεται καὶ ἡ ∆/νση τοῦ Smart
Medicine Licence Server), βάσει Hasp ἤ Σειριακοῦ Ἀριθµοῦ τοῦ σκληροῦ δίσκου.

3 Τὴν πλήρη διαδροµὴ τοῦ ἐκτελέσιµου ἀρχείου (τοῦ προγράµµατος) καὶ ὁ ὁρσιµένος Βασικὸς
Κατάλογος Συσχετισµένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

4 Τὴν ὑλοποίηση τῆς ἐφαρµογῆς (Build version), τὴν ἡµεροµηνία δηµιουργίας της καὶ τὸ χρονικὸ
ὅριο γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ κάτοχος δικαιοῦται δωρεὰν νεώτερες ἐκδόσεις

5 τὸν Σεριακὸ Ἀριθµό
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7.2 Πρότυπη Κάρτα Ἱστορικοῦ

Κάθε ἰατρὸς ἀνάλογα µὲ τὴν εἰδικότητά του ἀλλὰ καὶ προσωπικὲς ἐπιλογὲς δίνει ἔµφαση σὲ συγκεκριµένα
πληροφοριακὰ στοιχεῖα τοῦ ἀσθενοῦς. Ἡ χρήση τῆς κάρτας πρότυπου ἱστορικοῦ σας διευκολύνει στὴν
διαµόρφωση µίας µήτρας ἱστορικοῦ ἡ ὁποία διαµορφώνεται ἅπαξ  καὶ  συµπληρώνεται στὸ ἑξῆς µὲ τὰ στοιχεῖα
τοῦ κάθε ἀσθενοῦς.

Μὲ ἄλλα λόγια, τὴν πρώτη φορὰ ποὺ θὰ ἀνοίξετε γιὰ συµπλήρωση τὴ κάρτα ἱστορικοῦ κάθε ἀσθενοῦς, ἡ
ἐφαρµογὴ θὰ ἀντιγράψει τὰ περιεχόµενα τῆς κάρτας πρότυπου ἱστορικοῦ  στὴν κάρτα ἱστορικοῦ τοῦ
συγκεκριµένου ἀσθενοῦς. Στὴ συνέχεια, µπορεῖτε βέβαια νὰ κάνετε ὅποιες καὶ ὅσες ἀλλαγὲς θέλετε στὴ κάρτα
ἱστορικοῦ τοῦ  συγκεκριµένου ἀσθενοῦς, ἀκόµη καὶ νὰ διαγράψετε στοιχεῖα ποὺ ἀντιγράφηκαν ἀπὸ τὸ
πρότυπο ἱστορικό.

Παρατηρήσεις:
• Γιὰ τὴ διαδικασία ἐκτύπωσης καὶ καταχώρησης ἰσχύουν ὅσα ἀναφέρθηκαν στὴ παρουσίαση τοῦ ἱστορικοῦ

Ἀσθενοῦς.
• Οἱ ὅποιες ἀλλαγὲς κάνετε στὴ κάρτα Πρότυπου Ἱστορικοῦ θὰ ἐπηρεάσουν ΜΟΝΟ τὶς ΝΕΕΣ  κάρτες

Ἱστορικοῦ ποὺ θὰ δηµιουργηθοῦν στὸ ἑξῆς.

∆εῖτε ἐπίσης: Κάρτα Ἱστορικοῦ Ἀσθενοῦς 12
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7.3 Τοπικὲς Ρυθµίσεις Ἐφαρµογῆς (Ὀθόνη)

7.4 Τοπικὲς Ρυθµίσεις Ἐφαρµογῆς
Μέσω αὐτοῦ τοῦ παραθύρου γίνονται µία σειρὰ ρυθµίσεις γιὰ τὴν ἐφαρµογή ποὺ ἀφοροῦν ὅµως ΜΟΝΟ τὸν
συγκεκριµένο ὑπολογιστὴ σχετικὰ µὲ:

• Χρῶµα τῶν editable πεδίων (ὑπὸ κανονικὲς συνθῆκες καὶ ὅταν ὁ κέρσορας εἶναι σὲ αὐτά)
• Ἄν θὰ ἐπιλέγονται αὐτόµατα τὰ περιεχόµενα ἑνὸς πεδίου µὲ τὸ ποὺ τὸ πεδίο αὺτὸ γίνεται τὸ τρέχον.
• Χρῶµα τῶν buttons
• Χρῶµα τοῦ φόντου τοῦ βασικοῦ παραθύρου
• Ἄν, καὶ ἄν ναὶ, ποιὰ & πῶς εἰκόνα θὰ ἔχει ὥς φόντο τὸ κυρίως παράθυρο

Παρατήρηση:
Γιὰ νὰ ἐπαναφέρετε τὶς default ρυθµίσεις σχετικὰ µὲ τὸ φόντο τοῦ βασικοῦ παραθύρου, πατᾶτε τὸ Default

Γιὰ νὰ ἰσχύσουν καὶ νὰ καταγραφοῦν οἱ ρυθµίσεις σας, ἐπιλέγξτε τὸ εἰκονίδιο καταγραφή.

7.5 Τίτλος Ἑπιστολόχαρτου

Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ ὁρίζεται τὸν τίτλο τοῦ ἐπιστολόχαρτου ὁ ὁποῖος µπορεῖ νὰ χρησιµοποιηθεῖ
(προαιρετικά) στὴν ἐκτύπωση τῶν βεβαιώσεων καὶ τῶν σηµειώσεων.

Παρατήρηση (γιὰ …προχωρηµένους)
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Αὐτὸ ποὺ ἔχει νόηµα νὰ τονισθεῖ ἐδῶ εἶναι ἡ δυνατότητα τῶν παραθύρων βεβαιώσεων καὶ τίτλου
ἐπιστολόχαρτου νὰ ἐνσωµατώνουν  καὶ ἄλλα ἀντικείµενα (ἐκτὸς ἁπλοῦ κειµένου) ὅπως εἰκόνες, clip arts,
πίνακες τοῦ Excell κ.λ.π. τὰ ὁποία µπορεῖτε νὰ ἀντιγράψετε ἀπὸ τὸ Word, τὸ Excell ἀλλὰ καὶ σχεδιαστικὰ
προγράµµατα µὲ τὴ χρήση τῶν λειτουργιῶν Ἀντιγραφὴ (στo Clipboard)  καὶ Ἐπικόλληση (ἀπὸ τὸ Clipboard).

Ἔτσι στὸ παράδειγµα ποὺ φαίνεται στὴν παραπάνω ὀθόνη ὅλος ὁ ἐµφανιζόµενος τίτλος ἔχει δηµιουργηθεῖ στὸ
Microsoft Word καὶ τὸ Word Art καὶ ἔχει µετὰ ἀντιγραφεῖ στὸ παράθυρο Τίτλος Ἐπιστολόχαρτου.

∆εῖτε ἐπίσης: Κάρτα Βεβαίωσης , Κάρτα Σηµείωσης
7.6 Πληροφορίες Πινάκων (Ὀθόνη)

7.7 Πληροφορίες Πινάκων

Ἐδῶ µπορεῖτε - κάνοντας κλὶκ - στὸ εἰκονίδιο µὲ τὸν κεραυνό  , νὰ δεῖτε τὸν ἀριθµὸ τῶν ἐγγραφῶν τῶν
ἐπιµέρους πινάκων (ἀρχείων) ποὺ συναποτελοῦν τὴ βάση δεδοµένων τοῦ (τρέχοντος) ἰατρείου σας.

Στὸ κάτω µέρος τῆς ὀθόνης ἐµφανίζεται ἡ ἔκδοση τοῦ σχήµατος καὶ τῶν system data τῆς βάσης. Ἐπίσης, τὰ
στοιχεῖα τοῦ τελευταίου ἀντιγράφου ἀσφαλείας ποὺ ἔχει ληφθεῖ.

Ἐπίσης, µὲ τὸ εἰκονίδιο  ἐνηµερώνετε τὶς γεννήτριες µοναδικῶν ἀριθµῶν τῆς βάσης (Γενικὰ
χρησιµοποιεῖται συχνὰ).

54 53
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7.8 Ἀλλαγὴ Κωδικοῦ Πρόσβασης

Τρέχετε ἤδη τὴν Ἐφαρµογὴ, άλλὰ θέλετε νὰ ἀλλάξετε τὸν κωδικὸ πρόσβαςὴς σας (αὐτὸν τὸν ὁποῖο ἤδη
δώσατε γιὰ νὰ µπεῖτε στὴν ἐφαρµογὴ).
Αὐτὸ ἀκριβῶς κάνει ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ:

Πρῶτα συµπληρώνετε τὸν ἰσχύοντα µέχρι τώρα κωδικό
Μετὰ συµπληρώνεται τὸν Νέο Κωδικὸ ποὺ θέλετε νὰ ἰσχύει στὸ ἑξῆς (καὶ τὸν ἐπαναλαµβάνεται γιὰ λόγους
άποφυγῆς λάθους)

Πατᾶτε τὸ εἰκονίδιο τοῦ κεραυνοῦ. Ἄν δὲν ἔχετε κα΄νει κάποιο λάθος χειρισµὸ, ἡ ἀλλαγὴ τοῦ κωδικοῦ
πρόσβασης θὰ πραγµατοποιηθεῖ καὶ θὰ ἐµφανισθεῖ σχετικὸ µήνυµα.

7.9 ἈποΣύνδεση & ἘπαναΣύνδεση
Ἐξειδικευµένη λειτουργία µὲ τὴν ὁποία ἔχοντας ἤδη συνδεθεῖ σὰν χειριστὴς Α, µποροῦµε νὰ ἀποσυνδεθοῦµε
καὶ νὰ συνδεθοῦµε ὥς χειριστὴς Β ΧΩΡΙΣ νὰ χρειασθεῖ νὰ κλείσουµε τὸ πρόγραµµα καὶ νὰ τὸ ξανατρέξουµε.

Ὅπως κὰι κατὰ τὴν Ἀποδοχὴ Χρήστη κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἐφαρµογῆς, κρατῶντας πατηµένο τὸ πλῆκτρο
Control ἔχετε τὴν ἐπιλογὴ νὰ διαλέξετε ἄν θὰ συνδεθεῖτε µὲ τὴν βάση τοῦ Ἰατρίου Α ἤ τοῦ Β.

∆εῖτε ἐπίσης: Ἀποδοχή Χρήστη 3
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8 Στατιστικά

8.1 Εἰσαγωγή
Προκειµένου νὰ εἶναι παραγωγικὴ ἡ χρήση τοῦ ἐνσωµατωµένου κυκλώµατος Στατιστικῆς χρειάζεται νὰ εἰπωθοῦν
λίγα πράγµατα γιὰ τὸ ὑπόβαθρο ὥστε νὰ γίνει κατανοητὸς ὁ τρόπος λειτουργίας.

Εἴδη Στατιστικῶν:  
Τὰ εἴδη στατιστικῶν εἶναι συγκεκριµένα,  καὶ δὲν τροποποιοῦνται ἀπὸ τὴν ἐφαρµογὴ – ἁπλὰ διαβάζονται.
Ἐνσωµατώνουν ταυτόχρονα 

• καὶ τὶς ἐντολὲς ἀναζήτησης, συσχέτισης κ.λ.π. 
• καὶ τὶς ἐντολὲς γιὰ τὴ διαµόρφωση τῶν παραθύρων εἰσαγωγῆς κριτηρίων 
• καὶ τὸ κείµενο περιγραφῆς / ἑρµηνείας τους.

Τὰ εἴδη Στατιστικῶν χωρίζονται σὲ 2 µεγάλες κατηγορίες: 
• αὐτὲς ποὺ ἐπιστρέφουν µία τιµὴ (π.χ. πόσοι ἀσθενεῖς ὑπάρχουν (µὲ τὰ ὅποια χαρακτηριστικά) , πόσες

ἐπισκέψεις (µὲ τὰ ὅποια κριτήρια) ἔγιναν ἀπὸ τότε µέχρι τότε. 
• αὐτὲς ποὺ ἐπιστρέφουν σειρὰ τιµῶν (π.χ. πόσες ἐπισκέψεις µὲ τὰ ὅποια κριτήρια ἔγιναν ἀνὰ µήνα

αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστηµα): αὐτὸ σηµαίνει ὅτι ἐπιστρέφονται τόσες τιµὲς ὅσοι εἶναι οἱ µῆνες ποὺ
περιλαµβάνονται π.χ. στὸ δοσµένο χρονικὸ διάστηµα.

Μὲ τὴ σειρά τους, οἱ Στατιστικὲς ποὺ ἐπιστρέφουν µία µόνο τιµή, χωρίζονται σὲ αὐτὲς ποὺ
ἐπιστρέφουν ἀριθµὸ ἀσθενῶν (ἀτόµων), αὐτὲς ποὺ ἐπιστρέφουν ἀριθµὸ ἐπισκέψεων καὶ
αὐτὲς ποὺ ἐπιστρέφουν ποσὸ χρηµάτων. Ἡ συγκεκριµένη διάκριση φαίνεται καὶ στὴ
περιγραφὴ τοῦ κάθε εἴδους στατιστικῆς ποὺ ξεκινάει µὲ [Α], [Ἔ] ἢ [Ὁ] ἀντίστοιχα.

• Κάθε Εἶδος Στατιστικῆς ἔχει ἕναν µοναδικὸ κωδικὸ εἴδους ὥστε ὅταν ἀργότερα δοῦµε µία καταγραφεῖσα
στατιστικὴ νὰ γνωρίζουµε µέσα ἀπὸ ποιὰ διαδικασία προῆλθε. 

• Μία Στατιστικὴ ἀφοῦ ὑπολογισθεῖ µπορεῖ – προαιρετικὰ – νὰ καταγραφεῖ γιὰ µελλοντικὴ ἐπεξεργασία,
συσχέτιση µὲ ἄλλες, γραφικὴ ἀπεικόνιση, ἐξαγωγὴ ἀποτελεσµάτων στὸ Word, στo Excell κ.λ.π. 

Ὅλες οἱ Στατιστικὲς καταγραφόµενες περιλαµβάνουν τουλάχιστον 
• Ἕνα Κωδικὸ (εἶναι ὁ Αὔξων Ἀριθµὸς ∆ηµιουργίας τους)
• Τὸν Κωδικό του Εἴδους Στατιστικῆς ἀπὸ τὴν ὁποία προῆλθαν
• Τὴν περιγραφὴ τοὺς ὅπως ἐσεῖς τὴν ἔχετε ὁρίσει πρὶν τὴν καταγραφὴ
• Τὴν ἡµέρα καὶ ὤρα δηµιουργίας τους
• Λεκτικὴ Περιγραφὴ τῶν κριτηρίων βάσει τῶν ὁποίων ὑπολογίσθηκε 

(Ἀνάλογα µὲ τὸ εἶδος τοὺς καταγράφουν καὶ µία σειρὰ ἄλλες πληροφορίες). 

Οἱ στατιστικὲς οἱ ὁποῖες ἐπιστρέφουν µία τιµὴ π.χ. 180 καὶ ἡ τιµὴ αὐτὴ ἀφορᾶ ἀσθενεῖς βρίσκουν καὶ
ἐπιστρέφουν καὶ τοὺς ἴδιους τους ἀσθενεῖς (γιὰ τὴν ἀκρίβεια τοὺς κωδικούς τους) ὥστε νὰ µπορεῖτε νὰ
ἀνατρέξετε σὲ αὐτοὺς ἢ νὰ τοὺς τυπώσετε  ἢ νὰ φτιάξετε ἐτικέτες κ.λ.π.

 Ὅταν ἔχετε ὑπολογίσει µία νέα στατιστικὴ τέτοιου τύπου καὶ ἐπιλέξετε τὸ Καταγραφή, θὰ σᾶς ρωτήσει τὸ
πρόγραµµα ἂν θέλετε νὰ καταγραφοῦν καὶ οἱ κωδικοὶ τῶν ἀσθενῶν. Ἡ ἐρώτηση γίνεται γιατί ἡ καταχώρηση
τῶν κωδικῶν τῶν ἀσθενῶν – εἰδικὰ ἂν οἱ εὑρεθέντες εἶναι πολλοὶ – γιὰ κάθε  στατιστικὴ µεγαλώνει εὔκολα
τὸ ἀρχεῖο Ἀποτελεσµάτων Στατιστικῆς. 

Ἂν δὲν ἔχετε σκοπὸ νὰ χρησιµοποιήσετε τὰ στοιχεῖα τῶν ἴδιων τῶν Ἀσθενῶν ἀλλά σας ἐνδιαφέρει µόνο τὸ
ἀριθµητικὸ ἀποτέλεσµα ἐπιλέξτε τὸ Ὄχι ἀλλιῶς τὸ Ναί.

Προκειµένου να είναι παραγωγική η χρήση του ενσωµατωµένου κυκλώµατος Στατιστικής χρειάζεται να
ειπωθούν λίγα πράγµατα για το υπόβαθρο ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας.

Είδη Στατιστικών:  
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Τα είδη στατιστικών είναι συγκεκριµένα,  και δεν τροποποιούνται από την εφαρµογή – απλά διαβάζονται.
Ενσωµατώνουν ταυτόχρονα 
• και τις εντολές αναζήτησης, συσχέτισης κ.λ.π. 
• και τις εντολές για τη διαµόρφωση των παραθύρων εισαγωγής κριτηρίων 
• και το κείµενο περιγραφής / ερµηνείας τους.

Τα είδη Στατιστικών χωρίζονται σε 2 µεγάλες κατηγορίες: 
• αυτές που επιστρέφουν µία τιµή (π.χ. πόσοι ασθενείς υπάρχουν (µε τα όποια χαρακτηριστικά) ,

πόσες επισκέψεις (µε τα όποια κριτήρια) έγιναν από τότε µέχρι τότε. 
• αυτές που επιστρέφουν σειρά τιµών (π.χ. πόσες επισκέψεις µε τα όποια κριτήρια έγιναν ανά µήνα

 αυτό το χρονικό διάστηµα): αυτό σηµαίνει ότι επιστρέφονται τόσες τιµές όσοι είναι οι µήνες που
περιλαµβάνονται π.χ. στο δοσµένο χρονικό διάστηµα.

Με τη σειρά τους, οι Στατιστικές που επιστρέφουν µία µόνο τιµή, χωρίζονται σε αυτές που

επιστρέφουν αριθµό ασθενών (ατόµων), αυτές που επιστρέφουν αριθµό επισκέψεων και
αυτές που επιστρέφουν ποσό χρηµάτων. Η συγκεκριµένη διάκριση φαίνεται και στη
περιγραφή του κάθε είδους στατιστικής που ξεκινάει µε [Α], [Ε] ή [Ο] αντίστοιχα.

Ὁ λόγος αὐτῆς τῆς διάκρισης εἶναι γιὰ νὰ ἐµποδίζεται
ὅπως θὰ δοῦµε ἀργότερα ἡ ἀπὸ κοινοῦ γραφικὴ
παράσταση ἀνόµοιων τιµῶν π.χ. ἀσθενεῖς & ποσὰ

• Κάθε Είδος Στατιστικής έχει έναν µοναδικό κωδικό είδους ώστε όταν αργότερα δούµε µια καταγραφείσα
στατιστική να γνωρίζουµε µέσα από ποια διαδικασία προήλθε. 

• Μια Στατιστική αφού υπολογισθεί µπορεί – προαιρετικά – να καταγραφεί για µελλοντική επεξεργασία,
συσχέτιση µε άλλες, γραφική απεικόνιση, εξαγωγή αποτελεσµάτων στο Word, στo Excell κ.λ.π. 

Όλες οι Στατιστικές καταγραφόµενες περιλαµβάνουν τουλάχιστον 
• Ένα Κωδικό (είναι ο Αύξων Αριθµός ∆ηµιουργίας τους)
• Τον Κωδικό του Είδους Στατιστικής από την οποία προήλθαν
• Την περιγραφή τους όπως εσείς την έχετε ορίσει πριν την καταγραφή
• Την ηµέρα και ώρα δηµιουργίας τους
• Λεκτική Περιγραφή των κριτηρίων βάσει των οποίων υπολογίσθηκε
(Ανάλογα µε το είδος τους καταγράφουν και µια σειρά άλλες πληροφορίες).

Μὴν συγχέετε τὸν Κωδικὸ Εἴδους Στατιστικῆς µὲ
τὸ ID τῶν πραγµατοποιηθέντων Στατιστικῶν.
Ἀπὸ ἕνα εἶδος στατιστικῆς µποροῦµε νὰ
δηµιουργήσουµε καὶ νὰ καταγράψουµε πολλὲς
στατιστικὲς ἴδιου εἴδους ἀλλὰ µὲ διαφορετικὲς
παραµέτρους (κριτήρια)

Οι στατιστικές οι οποίες επιστρέφουν µία τιµή π.χ. 180 και η τιµή αυτή αφορά ασθενείς βρίσκουν και
επιστρέφουν και τους ίδιους τους ασθενείς (για την ακρίβεια τους κωδικούς τους) ώστε να µπορείτε να
ανατρέξετε σε αυτούς ή να τους τυπώσετε  ή να φτιάξετε ετικέτες κ.λ.π.

 Όταν έχετε υπολογίσει µια νέα στατιστική τέτοιου τύπου και επιλέξετε το Καταγραφή, θα σας ρωτήσει το
πρόγραµµα αν θέλετε να καταγραφούν και οι κωδικοί των ασθενών. Η ερώτηση γίνεται γιατί η
καταχώρηση των κωδικών των ασθενών – ειδικά αν οι ευρεθέντες είναι πολλοί – για κάθε  στατιστική
µεγαλώνει εύκολα το αρχείο Αποτελεσµάτων Στατιστικής. 

Αν δεν έχετε σκοπό να χρησιµοποιήσετε τα στοιχεία των ίδιων των Ασθενών αλλά σας ενδιαφέρει µόνο το
αριθµητικό αποτέλεσµα επιλέξτε το Όχι αλλιώς το Ναι.

Πάντως µπορεῖτε ἐκ τῶν ὑστέρων εἴτε
νὰ διαγράψετε συνολικὰ µιὰ
καταχωρηµένη στατιστική, εἴτε µόνο
τὰ ἐνσωµατωµένα ID ἀσθενῶν ὥστε
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νὰ µὴν «φορτώνουν» τὴν βάση.

∆εῖτε ἐπίσης: Επιλογή Εϊδους Νέας Στατιστικής ,  Ορισµός Κριτηρίων Στατιστικής ,  ∆ιαχείριση
Υπολογισθέντων Στατιστικών , Εµφάνιση Αποτελεσµάτων Στατιστικής , Επιλογή
Στατιστικής για Απεικόνιση , Γραφική Απεικόνιση Στατιστικών , Παραδείγµατα

Στατιστικής

8.2 Ἐπιλογή Εἴδους Νέας Στατιστικῆς (Ὀθόνη)

8.3 Επιλογή Είδους Νέας Στατιστικής
To παράθυρο ἐπιλογῆς Εἴδους Νέας Στατιστικῆς ἐµφανίζεται ὅταν κάνετε τὴν ἐπιλογὴ Νέα Στατιστικὴ ἀπὸ τὸ
µενοὺ Στατιστικά. Στὸ πάνω µέρος ἐµφανίζονται τὰ διάφορα εἴδη στατιστικῆς πού σας παρέχει τὸ
πρόγραµµα (ἀνάλογα καὶ µὲ τὴν ἰατρικὴ εἰδικότητα) ἐνῶ στὸ κάτω µέρος ἐµφανίζεται µία σύντοµη περιγραφὴ
γιὰ τὸ ὅποιο ἐπιλεγµένο εἶδος στατιστικῆς στὸ ἐπάνω µέρος.

Ἐνδιαφέροντα Σηµεῖα:
• Οἱ Στατιστικὲς ποὺ ἐπιστρέφουν µία τιµὴ (βλέπε καὶ Εἰσαγωγή  ) ἔχουν Κωδικὸ ἀπὸ 20000 & ἄνω ἐνῶ

αὐτὲς ποὺ ἐπιστρέφουν σειρὰ τιµῶν  ἔχουν Κωδικὸ ἀπὸ 1 ἕως 1000.
• Μεταξὺ τῶν Στατιστικῶν ποὺ ἐπιστρέφουν µία τιµὴ (Ἄτοµα, Ἐπισκέψεις ἢ Οἰκονοµικὸ ποσό), ὑπάρχει στὴν

ἀρχὴ τῆς περιγραφῆς τοὺς τὸ ἀνάλογο γράµµα, δήλ. [Α],[Ἔ] ἢ [Ο].

Ἑπόµενο βῆµα στὴ διαδικασία ∆ηµιουργίας ἢ ἁπλῶς Ὑπολογισµοῦ µίας Νέας Στατιστικῆς εἶναι ὁ Ὁρισµὸς τῶν
Κριτηρίων της. 
Αὐτὸ γίνεται ἐπιλεγόντας τὸ > Ἑπόµενο > ὅποτε καὶ ἐµφανίζεται σχετικὸ παράθυρο Ὁρισµός Κριτηρίων
Στατιστικῆς

∆εῖτε ἐπίσης: Εἰσαγωγή , Ὁρισµός Κριτηρίων Στατιστικῆς , Ὁρισµός Κριτηρίων Στατιστικῆς ,
∆ιαχείριση Ὑπολογισθέντων Στατιστικῶν , Ἐµφάνιση Ἀποτελεσµάτων Στατιστικῆς ,
Ἀπεικόνιση Στατιστικῶν , Ἀπεικόνιση Στατιστικῶν , Ἐπιλογή Στατιστικῆς γιὰ Γραφική
Ἀπεικόνιση , Παραδείγµατα Στατιστικῆς
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8.4 Ὁρισµός Κριτηρίων Στατιστικῆς (Ὀθόνη)

8.5 Ὁρισµός Κριτηρίων Στατιστικῆς
Πρόκειται γιὰ τὸ 2ο βῆµα στὴ διαδικασία ∆ηµιουργίας ἢ ἔστω Ὑπολογισµοῦ µίας Στατιστικῆς. 
Ἀνάλογα µὲ τὸ εἶδος τῆς Στατιστικῆς, τὰ κριτήρια ποὺ ἔχετε τὴ δυνατότητα νὰ χρησιµοποιήσετε βρίσκονται σὲ 2
ἢ καὶ περισσότερες σελίδες.

Παρατηρήσεις

Προκειµένου νὰ χρησιµοποιήσετε ἕνα κριτήριο, πρέπει νὰ τσεκάρετε τὸ ἀρχικὸ (στὰ ἀριστερά) check button.
Ἂν σὲ µιὰ σειρὰ δὲν ὑπάρχει check button, αὐτὸ σηµαίνει ὅτι ἡ συµπλήρωση & χρήση τοῦ κριτηρίου αὐτοῦ
εἶναι ὑποχρεωτική.
Στὰ κριτήρια ὅπου ἡ ἀναζήτηση γίνεται µὲ λεκτικό, τὸ πρόγραµµα συµπληρώνει ἀρχικὰ στὸ κριτήριο
ἀναζήτησης ἕνα ἀστεράκι (µπαλαντέρ) ὥστε ἡ ἀναζήτηση τῶν ὅποιων χαρακτήρων συµπληρώσετε στὴ
συνέχεια νὰ γίνει σὲ ὁποιοδήποτε σηµεῖο τοῦ πεδίου καὶ ὄχι µόνο ἀπὸ τὴν ἀρχή του. Ἔτσι πχ. τὸ κριτήριο *ΛΕΝ
στὸ ὄνοµα θὰ ἱκανοποιηθεῖ ἐξίσου µὲ ΕΛΕΝΗ, ΛΕΝΑ, ΕΛΕΝΑ, ΛΕΝΙΩ,ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ κοκ ἐνῶ τὸ
κριτήριο ΛΕΝ µόνο µὲ τὰ ὀνόµατα ΛΕΝΑ καὶ ΛΕΝΙΩ. 
Στὰ κριτήρια ὅπου ἡ ἀναζήτηση γίνεται µὲ λεκτικὸ ἐπίσης, ἡ ἀναζήτηση δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ ἂν τὰ
δεδοµένα ἔχουν καταγραφεῖ µὲ Ἑλληνικά, Ἀγγλικά, Πεζοὺς ἢ Κεφαλαίους χαρακτῆρες.
Ἀπὸ τὰ  ὁριζόµενα πεδία (ἀπὸ τὸν χρήστη), θὰ ἐµφανισθοῦν σὰν κριτήρια στὴ Σελίδα Ἀτοµικὰ Στοιχεῖα (Σέλ. 2)
µόνο ὅσα εἶναι τσεκαρισµένα (δήλ. ἐνεργοποιηµένα) στὶς Παραµέτρους Ἐφαρµογῆς

Λειτουργίες

Προπαρασκευὴ ΜΟΝΟ:  Τὰ κριτήρια ἁπλῶς ἐλέγχονται χωρὶς νὰ ἐκτελεῖται κάποια ἀναζήτηση στὰ δεδοµένα

 (Πληροφορίες): Μᾶς ἐµφανίζει τὰ κριτήρια ποὺ πρόκειται νὰ ἐφορµοστοῦν ἢ ἔχουν ἐφαρµοστεῖ.

 Εὕρεση: Ἐκτελεῖ τὴν Στατιστικὴ & ἐπιστρέφει τὸ ἀποτέλεσµα.

 Ἐµφάνιση Ἀποτελεσµάτων: Στὴ περίπτωση ποὺ οἱ στατιστικὲς ἐπιστρέφουν µία τιµὴ (δηλ. ἀριθµὸς
ἀτόµων ἢ ἐπισκέψεων)  ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ δεῖ κανεὶς καὶ ἀναλυτικὰ τὰ συγκεκριµένα ἄτοµα ἢ τὶς
ἐπισκέψεις µὲ τὴν ἐπιλογὴ Ἐµφάνισης Ἀποτελεσµάτων. 

 Καταγραφή: Τὰ ἀποτελέσµατα τῆς στατιστικῆς καταγράφονται στὴν βάση γιὰ µελλοντικὴ χρήση
(ἐµφάνιση, γραφικὴ ἀπεικόνιση, σύγκριση κλπ). Στὴ περίπτωση ποὺ ἔχουν βρεθεῖ καὶ ἀναλυτικὰ τὰ ἄτοµα ἢ οἱ
ἐπισκέψεις ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ καταγραφοῦν καὶ αὐτὰ ἢ µόνο ὁ ἀριθµός τους. 
Ἡ καταγραφὴ τῆς Στατιστικῆς εἶναι προαιρετική. Ἐὰν πάντως θελήσετε νὰ τὴν καταγράψετε, πρέπει πρῶτα νὰ
τῆς δώσετε ὄνοµα: Προτιµῆστε κάποιο ὄνοµα ποὺ νὰ εἶναι σαφὲς καὶ νὰ µὴν σᾶς δηµιουργεῖ σύγχιση
ἀργότερα. 



Smart Medicine v.3

© 2003-10 ICAMSoft

84

∆εῖτε ἐπίσης: Εἰσαγωγή , Ὁρισµός Κριτηρίων Στατιστικῆς , Επιλογή Είδους Νέας Στατιστικής ,
∆ιαχείριση Ὑπολογισθέντων Στατιστικῶν , Ἐµφάνιση Ἀποτελεσµάτων Στατιστικῆς ,
Ἀπεικόνιση Στατιστικῶν , Ἀπεικόνιση Στατιστικῶν , Ἐπιλογή Στατιστικῆς γιὰ Γραφική
Ἀπεικόνιση , Παραδείγµατα Στατιστικῆς

8.6 ∆ιαχείριση Ὑπολογισθέντων Στατιστικῶν (Ὀθόνη)

8.7 ∆ιαχείριση Ὑπολογισθέντων Στατιστικῶν
Τὸ σχετικὸ παράθυρο ἐµφανίζεται µὲ τὴν ἐπιλογὴ ∆ιαχείριση Στατιστικῶν στὸ µενοὺ Στατιστικὰ καὶ στὸ
µεγαλύτερο µέρος του καταλαµβάνεται ἀπὸ ἕνα κατάλογο τῶν καταγεγραµµένων στατιστικῶν. Γιὰ κάθε µία,
ἀναφέρονται 
• τὸ ID τῆς Στατιστικῆς
• τὸ Ἐϊδος τῆς Στατιστικῆς
• ἡ περιγραφή της, δηλ. τὸ πὼς τὴν εἴχατε ὀνοµατίσει κατὰ τὴ δηµιουργία της 
• ἡ ἡµεροµηνία & ὥρα τοῦ ὑπολογισµοῦ της
• ὁ ἀριθµὸς τῶν ἀτόµων, ἐπισκέψεων κλπ ἂν τὸ εἶδος τῆς στατιστικῆς τὸ ἐπιτρέπει
• Ἄν ἡ στατιστικὴ ἔχει διαχρονικότητα
• καὶ τέλος οἱ παράµετροι βάσει τῶν ὁποίων ὑπολογίστηκε ἡ στατιστικὴ (µπορεῖ νὰ τὶς δεῖ ἂν κάνει 2πλό κλὶκ

στὴ στήλη Κριτήρια στὴ γραµµὴ τῆς συγκεκριµένης στατιστικῆς.

Παρεχόµενες ∆υνατότητες

• Ἐµφάνιση - ἐφόσον ὑπάρχουν στὴν ἐπιλεγµένη στατιστικὴ - τῶν ἀτόµων ἢ ἐπισκέψεων ποὺ ἔχουν
καταγραφεῖ συµπληρωµατικὰ µὲ τὸ ἀριθµητικὸ ἀποτέλεσµα τῆς στατιστικῆς (βλ. & Ἐµφάνιση
Ἀποτελεσµάτων Στατιστικῆς).

• Ἐκκαθάριση  - ἐφόσον ὑπάρχουν στὴν ἐπιλεγµένη στατιστικὴ - τῶν ἀτόµων ἢ ἐπισκέψεων ποὺ ἔχουν
καταγραφεῖ συµπληρωµατικὰ µὲ τὸ ἀριθµητικὸ ἀποτέλεσµα τῆς στατιστικῆς ἂν δὲν θέλουµε πλέον νὰ τοὺς
τηροῦµε ἀναλυτικά.

•  ∆ιαγραφὴ τῆς ἐπιλεγµένης στατιστικῆς
• Περιορισµὸ τῶν ἐµφανιζόµενων στατιστικῶν χρησιµοποιώντας σὰν κριτήριο εἴτε µέρος τοῦ ὀνόµατος, εἴτε

τὸ εἶδος τῆς στατιστικῆς

•  Κλήση τῆς Φόρµας Γραφικῆς Ἀπεικόνισης

•  Μετονοµασία ἐπιλεγµένης Στατιστικῆς
• Ἐπιλογὴ τοῦ τρόπου ταξινόµησής τους

∆εῖτε ἐπίσης: Εἰσαγωγή , Ὁρισµός Κριτηρίων Στατιστικῆς , Επιλογή Είδους Νέας Στατιστικής ,
Ὁρισµός Κριτηρίων Στατιστικῆς , Ἐµφάνιση Ἀποτελεσµάτων Στατιστικῆς , Ἀπεικόνιση
Στατιστικῶν , Ἀπεικόνιση Στατιστικῶν , Ἐπιλογή Στατιστικῆς γιὰ Γραφική Ἀπεικόνιση
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, Παραδείγµατα Στατιστικῆς , Κατάλογοι (Ὁµαδοποιήσιµοι καὶ µή)

8.8 Ἐµφάνιση Ἀποτελεσµάτων Στατιστικῆς (Ὀθόνη)

8.9 Ἐµφάνιση Ἀποτελεσµάτων Στατιστικῆς
Τὸ παράθυρο αὐτὸ ἐµφανίζεται 
• εἴτε ἀπὸ τὸ παράθυρο Ὁρισµὸς Κριτηρίων Στατιστικῆς µετὰ τὴν ἐκτέλεση µίας στατιστικῆς (καὶ ἐφόσον αὐτὴ

ἐπιστρέφει ἄτοµα ἢ ἐπισκέψεις) µὲ ἐπιλογὴ τοῦ button  
• εἴτε ἀπὸ τὸ παράθυρο ∆ιαχείρισης Στατιστικῶν µὲ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ button Ἐµφάνιση Ἀτόµων/Ἐπισκέψεων.
Ἀνάλογα µὲ τὸ εἶδος τῆς στατιστικῆς, περιλαµβάνει  Ἄτοµα ἢ Ἐπισκέψεις. 

Παρεχόµενες ∆υνατότητες
• Ταξινόµηση (Αὔξουσα ἢ Φθίνουσα) κατὰ ὁποιοδήποτε πεδίο µὲ ἁπλὸ κλὶκ στὸ τίτλο του.
• Ἐξαγωγὴ στὸ Excel
• Ἐξαγωγὴ στὸ MsWord
• Ἐξαγωγὴ σὲ ἀρχεῖο τύπου HTML, XML
• Ἐκτύπωση (καὶ µέσω αὐτῆς - ἀπὸ τὴν προεπισκόπηση - ἐξαγωγὴ σὲ διάφορα φορµάτ)
• Ἐκτύπωση Ἐτικετῶν γιὰ τὰ ἀναφερόµενα ἄτοµα (ἤ καὶ ὅποιαδήποτε ἄλλα δίνοντας τὰ ID τους)

∆εῖτε ἐπίσης: Εἰσαγωγή , Ὁρισµός Κριτηρίων Στατιστικῆς , Επιλογή Είδους Νέας Στατιστικής ,
Ὁρισµός Κριτηρίων Στατιστικῆς , ∆ιαχείριση Ὑπολογισθέντων Στατιστικῶν , Στατιστικῆς

, Ἀπεικόνιση Στατιστικῶν , Ἀπεικόνιση Στατιστικῶν , Ἐπιλογή Στατιστικῆς γιὰ
Γραφική Ἀπεικόνιση , Παραδείγµατα Στατιστικῆς , Κατάλογοι (Ὁµαδοποιήσιµοι καὶ µή)

, Προσαρµογὴ Ἐτικετῶν

106 106

80 83 82

83 84

85 86 86

87 106

106 109



Smart Medicine v.3

© 2003-10 ICAMSoft

86

8.10 Ἁπεικόνιση Στατιστικῶν (Ὀθόνη)

8.11 Ἀπεικόνιση Στατιστικῶν

Τὸ παράθυρο γραφικῆς ἀπεικόνισης Στατιστικῶν ἐµφανίζεται µέσω τῆς ἐπιλογῆς Γραφικὴ Ἀπεικόνιση στὸ
µενοὺ Στατιστικά. Ἐδῶ µποροῦµε νὰ εἰσάγουµε γιὰ γραφικὴ ἀπεικόνιση ὅποιες καὶ ὅσες ἀπὸ τὶς καταγραφεῖσες
στατιστικὲς θέλουµε. 

Ὁ µόνος – λογικὸς ἄλλωστε – περιορισµὸς εἶναι νὰ περιέχουν ὅλες συγκρίσιµα µεταξὺ τοὺς στοιχεῖα στοιχεῖα π.
χ. ἀριθµὸ ἀσθενῶν, ἀριθµὸ ἐπισκέψεων ἀνὰ µήνα, ποσὰ ἀνὰ µήνα, ποσὰ ἀνὰ ἔτος κ.ὁ.κ. ∆ὲν µποροῦµε δήλ. –
προφανῶς – νὰ εἰσάγουµε µία στατιστικὴ ποὺ ἀφορᾶ π.χ. ἀριθµὸ ἐπισκέψεων ἀνὰ µήνα καὶ µετὰ νὰ εἰσάγουµε
γιὰ ταυτόχρονη ἀπεικόνιση ἀριθµὸ ἐπισκέψεων ἀνὰ ἑβδοµάδα…

Εἰκονίδια & Λειτουργίες τους

Καλεί τὸ παράθυρο ∆ηµιουργίας Νέας Στατιστικῆς (ἰσοδύναµο µὲ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ µενοὺ «Νέα
Στατιστική».

Αφαιρεί ὅλες τὶς στατιστικὲς ἀπὸ τὸ παράθυρο ἀπεικόνισης, ἀρχικοποιεῖ δήλ. τὸ παράθυρο
ἀπεικόνισης

Εµφανίζει τὸ παράθυρο ἐπιλογῆς καταγραφείσας Στατιστικῆς πρὸς ἀπεικόνιση

Καταγράφει τὸ γράφηµα ὅπως φαίνεται τὴ δοσµένη στιγµὴ σὲ ἀρχεῖο Windows Metafile
(κατάληξη wmf). Ἀρχεῖα αὐτοῦ τοῦ τύπου µποροῦν νὰ εἰσαχθοῦν στὰ περισσότερα
προγράµµατα τῶν Windows ὅπως Word, Excell κ.λ.π.
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Τυπώνει τὸ δοσµένο γράφηµα µαζὶ µὲ τὰ στοιχεῖα τῶν ἀπεικονιζόµενων στατιστικῶν, καὶ τὸν
τίτλο καὶ τὴν περιγραφὴ ποὺ ὁρίζουµε στὴ σελίδα Λοιπά.

Στὴ 1η σελίδα βρίσκεται ἡ γραφικὴ ἀπεικόνιση τῶν ὅποιων στατιστικῶν ἔχουν εἰσαχθεῖ.
Στὴ 2η σελίδα Πρόσθετα Στοιχεῖα & Ρυθµίσεις: οἱ ἴδιες στατιστικὲς ἐµφανίζονται σὲ λίστα ἐνῶ χάρη στὰ
ἐργαλεῖα ποὺ βρίσκονται στὸ κάτω µέρος τῆς ὀθόνης, µπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε τὸ χρῶµα καὶ τὸν τρόπο γραφικῆς
ἀπεικόνισης τῆς ἐπιλεγµένης στατιστικῆς. Τέλος µπορεῖτε νὰ συµπληρώσετε ἕνα τίτλο καὶ παρατηρήσεις οἱ
ὁποῖες θὰ χρησιµοποιηθοῦν σὲ τυχὸν ἐκτύπωση τοῦ γραφήµατος.

∆εῖτε ἐπίσης: Εἰσαγωγή , Ὁρισµός Κριτηρίων Στατιστικῆς , Επιλογή Είδους Νέας Στατιστικής ,
Ὁρισµός Κριτηρίων Στατιστικῆς , ∆ιαχείριση Ὑπολογισθέντων Στατιστικῶν , Στατιστικῆς

, Ἀπεικόνιση Στατιστικῶν , Ἐµφάνιση Ἀποτελεσµάτων Στατιστικῆς , Ἐπιλογή
Στατιστικῆς γιὰ Γραφική Ἀπεικόνιση , Παραδείγµατα Στατιστικῆς , Κατάλογοι
(Ὁµαδοποιήσιµοι καὶ µή)

8.12 Ἐπιλογή Στατιστικῆς γιὰ Γραφική Ἀπεικόνιση (Ὀθόνη)

8.13 Ἐπιλογή Στατιστικῆς γιὰ Γραφική Ἀπεικόνιση
Τὸ παράθυρο αὐτὸ ἐµφανίζεται κάθε φορὰ ποὺ θέλετε νὰ ἐπιλέξετε µία ἀπὸ τὶς καταγεγραµµένες στατιστικὲς
γιὰ νὰ τὶς ἀπεικονίσετε γραφικά. 

Καλεῖται ἀπὸ τὸ παράθυρο Γραφικῆς Ἀπεικόνισης µὲ κλὶκ στὸ εἰκονίδιο 

Στὸ πάνω µέρος τοῦ παραθύρου ὑπάρχει ὁ κατάλογος τῶν καταγεγραµµένων στατιστικῶν ποὺ µποροῦν νὰ
συµµετέχουν στὴ γραφικὴ ἀπεικόνιση.. Γιὰ κάθε µία, ἀναφέρονται 
• τὸ ID της
• τὸ Ἐϊδος (Κωδικός) τῆς Στατιστικῆς
• ἡ περιγραφή της, δηλ. τὸ πὼς τὴν εἴχατε ὀνοµατίσει κατὰ τὴ δηµιουργία της 
• ἡ ἡµεροµηνία & ὥρα τοῦ ὑπολογισµοῦ της
• ὁ ἀριθµὸς τῶν ἀτόµων, ἐπισκέψεων κλπ ἂν τὸ εἶδος τῆς στατιστικῆς τὸ ἐπιτρέπει.
• καὶ τέλος οἱ παράµετροι βάσει τῶν ὁποίων ὑπολογίστηκε ἡ στὴ στήλη Κριτήρια στὴ γραµµὴ τῆς

συγκεκριµένης στατιστικῆς.

Παρεχόµενες ∆υνατότητες
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• Περιορισµὸ τῶν ἐµφανιζόµενων στατιστικῶν χρησιµοποιώντας σὰν κριτήριο εἴτε µέρος τοῦ ὀνόµατος, εἴτε
τὸ εἶδος τῆς στατιστικῆς 

• Ἐπιλογὴ τοῦ τρόπου ταξινόµησής τους
• Ἐπιλογὴ τοῦ εἴδους τοῦ γραφήµατος µὲ τὸ ὁποῖο τὰ στοιχεῖα τῆς στατιστικῆς θὰ προστεθοῦν στὸ γράφηµα.
• Ἐπιλογὴ τοῦ χρώµατος µὲ τὸ ὁποῖο τὰ στοιχεῖα τῆς στατιστικῆς θὰ προστεθοῦν στὸ γράφηµα.

Τέλος , καὶ ἀφοῦ κάνετε τὶς ρυθµίσεις σας, ἐπιλέγξτε τὸ Ἐπιλογὴ ὥστε τὰ στοιχεῖα τῆς στατιστικῆς νὰ
περάσουν στὸ Παράθυρο Γραφικῆς Ἀπεικόνισης.

∆εῖτε ἐπίσης: Εἰσαγωγή , Ὁρισµός Κριτηρίων Στατιστικῆς , Επιλογή Είδους Νέας Στατιστικής ,
Ὁρισµός Κριτηρίων Στατιστικῆς , ∆ιαχείριση Ὑπολογισθέντων Στατιστικῶν , Στατιστικῆς

, Ἀπεικόνιση Στατιστικῶν , Ἐµφάνιση Ἀποτελεσµάτων Στατιστικῆς , Ἐπιλογή
Στατιστικῆς γιὰ Γραφική Ἀπεικόνιση , Παραδείγµατα Στατιστικῆς , Κατάλογοι
(Ὁµαδοποιήσιµοι καὶ µή)
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9 ∆ιαχείριση
Enter topic text here.

9.1 Λήψη Ἀντιγράφων Ἁσφαλείας (Ὀθόνη)

9.2 Λήψη Ἀντιγράφων Ἁσφαλείας
Ἡ ΣΥΧΝΗ Λήψη Ἀντιγράφων Ἀσφαλείας εἶναι ἡ σηµαντικότερη ὑποχρέωση κάθε χειριστὴ πληροφορικῆς
ἐφαρµογῆς. Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι σπάνια ὑπάρχει προειδοποίηση (ἐνδείξεις) ὅτι ἐπίκειται βλάβη στὸν ὑπολογιστὴ
µας. 

Ὅπως ἔχει εἰπωθεῖ «Οἱ χρῆστες ὑπολογιστῶν χωρίζονται σὲ δύο κατηγορίες: σὲ ὅσους ἔχουν ἤδη
χάσει δεδοµένα καὶ σὲ ὅσους ἀκόµη δὲν ἔχουν χάσει. Ἡ µετάβαση ἀπὸ τὴν 1η στὴν 2η κατηγορία
µπορεῖ νὰ γίνει ταχύτατα & χωρίς προειδοποίηση...»

Ἑλπίζοντας ὅτι σᾶς ἔχουµε πείσει γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα σχολαστικῆς λήψης ἀντιγράφων ἐργασίας, ἐρχόµαστε
στὴν ἴδια τὴν φόρµα:

1. Στὸ πάνω µέρος τῆς ὀθόνης βλέπετε τὶς ρυθµίσεις σχετικά µὲ τὴν βάση στὴν ὁποία ἐργάζεσθε καὶ τὶς
ρυθµίσεις ἐπικοινωνίας τοῦ SQL Server οἱ ὀποῖς ἔχουν καθαρἀ ἐνηµερωτικὸ χαρακτῆρα µιᾶς καὶ δὲν µπορεῖτε
νὰ τὶς ἀλλάξετε: Ἐφόσον τὸ πρόγραµµα λειτουργεῖ σωστὰ, εἶναι σίγουρα σωστές.

2. Τὸ µόνο ποὺ χρειάζεται νὰ κάνετε εἶναι νὰ ἐπιλέξετε σὲ ποιόν ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ κατάλογο θέλετε νὰ δηµιουργηθεῖ
τὸ backup: Γιὰ νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ, τσεκάρετε πρῶτα τὴν ἐπιλογὴ ∆υνατότητα Μεταβολῆς Θέσης Ἀντιγράφων
καὶ κάνοντας κλικ στὸ ? ἐπιλέγξτε τὸν ἐπιθυµητό κατάλογο. Ἐναλλακτικὰ µπορεῖτε, νὰ τὸν πληκτρολογήσετε
ἀπευθείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ἄν τρέχετε τὴν ἐφαρµογὴ σὲ δικτυακὴ
ἐγκατάσταση, σὲ ὑπολογιστὴ διαφορετικὸν ἀπὸ αὐτὸν ποὺ εῖναι ἐγκατεστηµένος ὁ
SLQ Server, ἡ βάση & τὸ πρόγραµµα, σηµειῶστε ὅτι ὁ κατάλογος ποὺ
συµπληρώνετε ἀφορᾶ τὸν ὑπολογιστὴ Server!
Παράδειγµα ἄν τὸ PC Server λέγεται SERVER, τὸ δικό σας µηχάνηµα (τερµατικὸ)
λέγεται MY_PC καὶ ἐπιλέξετε σὰν θέση τῶν Ἀντιγράφων Ἀσφαλείας τὸ C:\ τὸ
ἀντίγραφο θὰ σωθεῖ στὸν σκληρό δίσκο C τοῦ SERVER καὶ ὄχι τοῦ MY_PC

3. Τὸ ὄνοµα τοῦ ἀντιγράφου συµπληρώνεται αὐτόµατα µὲ τὴν δυνατότητα ἐκ µέρους µόνο νὰ ἐπιλέξετε ἄν
θέλετε νὰ ἐνσωµατώνει µόνο τὴν ἡµεροµηνία λήψης ἤ καὶ τὴν ὥρα ἐπιπλέον (κάντοντας κλικ σὲ µία ἀπὸ τὶς 2
ἐπιλογές).

4. Τέλος, στὸ κάτω µέρος τοῦ παραθύρου µόλις αὐτὸ ἐµφανισθεῖ, ἐµφανίζονται στοιχεῖα γιὰ τὸ τελευταῖο
backup ποὺ ἔχει ληφθεῖ γιὰ τὴν συγκεκριµένη βάση (Χρόνος, Χειριστὴς, PC & ὄνοµα).

Τὸ ἀντίγραφο ἀσφαλείας λαµβάνεται κάθε φορὰ γιὰ τὴν τρέχουσα βάση:
ἄν εἶσθε στὸ Ἰατρεῖο Α σώζεται ἡ βάση Α ἄν στὸ Β, ἡ βάση Β.
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Μετὰ τὴν λήψη τοῦ backup, ἀντιγρᾶψτε τὸ ἀντίγραφο σὲ κάποιο
CD, stick  έξωτερικό δίσκο ἤ ὅποιο ἄλλο µέσο: ∆ὲν ἔχει νόηµα νὰ
εἶναι στὸν ἴδιο φυσικό δίσκο µὲ τὸ πρωτότυπο. Ἄν χαλάσει ὁ δίσκος θὰ
χαθοῦν καὶ τὰ δύο... 
(Φυσικά µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε ἐξαρχῆς τὸ ἀντίγραφο νὰ δηµιουργηθεῖ σὲ
ἄλλο µέσο).

Παρατηρήσεις:

Ἡ φόρµα αὐτὴ ἐµφανίζεται µέσω τῆς ἐπιλογῆς Λήψη Ἀντιγράφων Ἀσφαλείας στὸ µενοὺ ∆ιαχέιριση.
Ὅταν συνδέεστε µὲ τὴν βάση κάθε ἰατρείου, ἂν ἔχουν περάσει πάνω ἀπὸ 4 µέρες ἀπὸ τὴν τελευταία λήψη
ἀντιγράφου, θὰ ἔχετε σχετικὴ ὄχληση ἀπὸ τὸ SmartMedicine.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Πάντα µπορεῖτε νὰ ἐξασφαλισθεῖτε γιὰ λόγους ἀσφαλείας ἁπλὰ ἀντιγράφοντας µέσω τῶν Windows τὴν ἴδια τη
βάση (ἀφοῦ πρόκειται γιὰ ἕνα ἁπλὸ ἀρχεῖο) σὲ κάποιο ἄλλο σηµεῖο τοῦ δίσκου, σὲ memory stick, δισκέτα κλπ. 
Πρέπει ὅµως ὅταν κάνετε τὴν ἀντιγραφὴ νὰ µὴν τρέχει κανεὶς τὴν ἐφαρµογὴ ὥστε ἡ βάση νὰ ΜΗΝ
χρησιµοποιεῖται.

9.3 Ρόλοι Χειριστῶν

Ἡ Ἐφαρµογὴ σχεδιάσθηκε γιὰ νὰ ἐξυπηρετεῖ µεγάλο ἀριθµὸ χρηστῶν τῶν ὁποίων τὰ δικαιώµατα στὴ πρόσβαση
στὰ διάφορα ἀρχεῖα ἀλλὰ καὶ τὶς λειτουργίες τῆς ἐφαρµογῆς ἐλέγχονται κατὰ περίπτωση. 

Γιὰ παράδειγµα πιθανότατα δὲν εἶναι ἐπιθυµητὸ ΟΛΟΙ οἱ χειριστὲς νὰ ἔχουν ΠΛΗΡΗ πρόσβαση σὲ ΟΛΑ τὰ
στοιχεῖα καὶ τὶς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ εἴτε λόγω τῆς εὐαίσθητης φύσης τῶν δεδοµένων, εἴτε λόγω τῆς µὴ γνώσης
χειρισµοῦ µίας σειρᾶς λειτουργιῶν.

Ὅταν ὅµως  ὁ ἀριθµὸς τῶν χειριστῶν εἶναι µεγάλος, εἶναι δύσκολη ἡ ρύθµιση τῶν δικαιωµάτων κάθε ἑνὸς
χειριστῆ χωριστὰ γιὰ τοὺς ἑξῆς - βασικὰ - λόγους:
• ὑπάρχει ἡ σηµαντικὴ πιθανότητα νὰ γίνει ἀπονοµὴ λάθος δυνατοτήτων σὲ κάποιον ἀπὸ ὅλους τους χειριστὲς
• ἡ ὁποιαδήποτε ἀλλαγὴ ἀποφασισθεῖ στὰ δικαιώµατα τοῦ µέσου χειριστῆ εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἐφαρµοσθεῖ

µίας καὶ θὰ χρειάζονταν νὰ ἀλλαχθοῦν χωριστὰ τὰ στοιχεῖα κάθε ἑνὸς χειριστῆ. 
• ἡ διαδικασία πρόσθεσης ἑνὸς νέου χειριστῆ θὰ ἦταν ἐπίπονη µίας καὶ θὰ ἀπαιτοῦνταν ἡ ἐξ' ἀρχῆς ρύθµιση

ὅλων τῶν πραµέτρων της

Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἡ Ἐφαρµογὴ χρησιµοποιεῖ τοὺς Ρόλους Χειριστῶν. 

Ὁ κάθε Ρόλος Χειριστῆ εἶναι στὴν οὐσία µία ἕτοιµη συλλογὴ ἀπὸ δικαιώµατα πρόσβασης, συλλογὴ
τὴν ὁποία µποροῦµε  στὴν συνέχεια νὰ ἀναθέσουµε σὲ ἕναν ἡ περισσότερους χειριστές. Ἀντὶ νὰ
ὁρίζουµε γιὰ κάθε ἕναν χειριστὴ χωριστὰ ὅλα τὰ δικαιώµατα, ἀρκεῖ νὰ τὸν ἐντάξουµε σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς
ὑπάρχοντες ρόλους ὅποτε καὶ θὰ "κληρονοµήσει" ὅλα τὰ δικαιώµατα τοῦ συγκεκριµένου ρόλου.

Ἔτσι ἡ προσθήκη νέου χειριστή γίνεται εὔκολα καὶ γρήγορα  καὶ - τὸ βασικότερο - εἴµαστε σίγουροι ὅτι ὅλοι οἱ
χειριστὲς ποὺ ὑπάγονται στὸν ἴδιο ρόλο µοιράζονται τὰ ἴδια δικαιώµατα (θὰ δοῦµε στὸν ὁρισµὸ τῶν χειριστῶν
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ὅτι σὲ αὐτὸ µπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἐξαίρεση). Ἐπίσης, µεταβάλλοντας σὲ κάτι ἕναν ρόλο (π.χ. προσθέτουµε τὸ
δικαίωµα µεταβολῆς κάποιου ἀρχείου) ἡ µεταβολὴ αὐτὴ "κληρονοµεῖται" αὐτόµατα σὲ ὅλους τους χειριστὲς
ποὺ ἀνήκουν στὸν ρόλο αὐτό, χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ τοὺς ἀλλάζουµε ἕναν ἕναν.  

Ἡ ἐφαρµογὴ ἔρχεται µὲ προκαθορισµένους 2 Ρόλους: ∆ιαχειριστὲς Ἐφαρµογῆς (µὴ πλήρη πρόσβαση σὲ ὅλα τὰ
στοιχεῖα καὶ λειτουργίες) & Γραµµατεῖς (µὲ ὁρισµένα ἀπὸ τὰ δικαιώµατα καὶ τὶς λειτουργίες
ἀπενεργοποιηµένες). Ἐννοεῖται ὅτι µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε τόσες διαφορετικὲς ἐγγραφὲς ρόλων, ὅσες εἶναι καὶ οἱ
κατηγορίες χειριστῶν ποὺ συνδέονται στὴν ἐφαρµογή.

Ἡ διαχείριση τῶν Ρόλων Χειριστῶν γίνεται µέσω τῆς ἐπιλογῆς Ρόλοι Χειριστῶν Ἐφαρµογῆς στὸ µενοὺ
∆ιαχείριση.

Στὸ ὁµώνυµο παράθυρο ἐµφανίζονται ὅλοι οἱ ὑπάρχοντες ρόλοι χειριστῶν ἐνῶ στὰ δεξιὰ ὑπάρχουν τὰ
εἰκονίδια τῶν παρεχόµενων δυνατοτήτων (ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω): Κλείσιµο Παραθύρου, ∆ηµιουργία Νέου
Ρόλου, Ἀνανέωση ἀπὸ Βάση καὶ Ἐπιλογὴ (Ἄνοιγµα Κάρτας Ρόλου).

∆εῖτε ἐπίσης:  Κάρτα Ρόλου , Κάρτα Χειριστἠ

9.4 Κάρτα Ρόλου (Ὀθόνες)
93 95
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9.5 Κάρτα Ρόλου

Οἱ πληροφορίες ποὺ συµπληρώνονται ἐδῶ εἶναι:

1. Ἡ συνοπτικὴ περιγραφὴ τοῦ Ρόλου (µέγιστο 32 χάρ/ρές)
2. Ἡ περιγραφὴ τοῦ Ρόλου: Κείµενο ὅπου περιγράφεται ὁ ρόλος, δήλ. σὲ ποιοὺς χρῆστες τῷ\ὂν
ἀναθέτουµε, τί περιλαµβάνει κλπ
3. Τέλος τὰ δικαιώµατα πρόσβασης σὲ δεδοµένα καὶ ἐνέργειες.

Ἀναλυτικότερα, γιὰ τὰ δικαιώµατα πρόσβασης σὲ δεδοµένα καὶ ἐνέργειες αὐτὰ ὁρίζονται σὲ διαφορετικὲς
σελίδες 
Βασικὰ Ἀρχεῖα & Βοηθητικὰ Ἀρχεῖα

Ἀνάλογα µὲ τὸ ποιὲς ἀπὸ τὶς 4 ἐπιλογὲς κάθε ἀρχείου εἶναι τσεκαρισµένες, καθορίζεται ἂν οἱ χειριστὲς ποὺ
θὰ ὑπάγονται σὲ αὐτὸν τὸν ρόλο,  θὰ ἔχουν ἢ ὄχι τὴν δυνατότητα νὰ βλέπουν/τυπώνουν, προσθέτουν,
µεταβάλλουν καὶ διαγράφουν ἐγγραφὲς τοῦ συγκεκριµένου ἀρχείου.

Λειτουργίες
Ὁ χρήστης µπορεῖ ἢ ὄχι νὰ ἐκτελέσει τὴν συγκεκριµένη λειτουργία

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ standard εἰκονίδια  / Λειτουργίες στὸ πάνω µέρος τῆς κάρτας, ὑπάρχει καὶ τὸ εἰκονίδιο  µὲ τὸ
ὁποῖο µπορεῖτε νὰ ἀντιγράψετε τὶς ρυθµίσεις ἑνὸς ἄλλου ρόλου στὴ κάρτα τοῦ ρόλου ποὺ ἐπεξεργάζεσθε. Ἡ
ἐπιλογὴ αὐτὴ χρησιµοποιεῖται α) Στὴν δηµιουργία Νέου Ρόλου γιὰ νὰ «πάρετε» τὰ διακιώµατα ἀπὸ κάποιον
προϋπάρχοντα ρόλο καὶ β) ἂν θέλετε νὰ ἀλλάξετε τὰ δικαιώµατα ἑνὸς Προϋπάρχοντος Ρόλου ὥστε νὰ
ταιριάζουν µὲ αὐτὰ ἑνὸς ἄλλου.

∆ηµιουργία Νέου Ρόλου

Ὄντας στὸ παράθυρο Ρόλοι Χειριστῶν µὲ τὴν χρήση τοῦ Εἰκονιδίου Καταχώρηση Νέου Ρόλου. Ἀρχικὰ τὸ
παράθυρο δὲν ἐµφανίζει τὴν λίστα δικαιωµάτων. πρέπει νὰ χρησιµοποιήσετε τὸ εἰκονίδιο ὥστε νὰ τὰ πάρετε
ἀπὸ κάποιον προϋπάρχοντα ρόλο.

∆εῖτε ἐπίσης:  Ρόλοι Χειριστῶν ,  Χειριστές , Κάρτα Χειριστἠ91 94 95
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9.6 Χειριστές

Τὸ παράθυρο Χειριστὲς Ἐφαρµογῆς  ἐµφανίζεται µέσω τῆς ἐπιλογῆς Χειριστὲς Ἐφαρµογῆς στὸ µενοὺ
∆ιαχείριση & ἐµφανίζει τὸν κατάλογο τῶν χρηστῶν ποὺ εἶναι καταγεγραµµένοι. Ἀνάλογα µὲ τὴν σχετικοὶ
ἐπιλογὴ στὸ κάτω µέρος, ἐµφανίζονται µόνο ὅσοι εἶναι ἐνεργοὶ εἴτε ὅλοι (δηλ. καὶ οἱ χειριστὲς οἱ ὁποῖοι πλέον
δὲν εἶναι ἐνεργοί, π.χ. πρώην συνεργάτες ποὺ ἔχουν ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸ ἰατρεῖο). 

Ἐπιλέγοντας ἀνάλογα ἀπὸ τὰ εἰκονίδια στὰ δεξιὰ µπορεῖτε νὰ κλείσετε τὸ παράθυρο, νὰ προσθέσετε νέο
χρήστη ἤ νὰ ἀνοίξετε τὴ κάρτα τοῦ χρήστη γιὰ ἐπεξεργασία.

∆εῖτε ἐπίσης: Ρόλοι Χειριστῶν , Κάρτα Ρόλου , Κάρτα Χειριστἠ

9.7 Κάρτα Χειριστή (Ὀθόνες)
91 93 95
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9.8 Κάρτα Χειριστἠ

Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο αὐτὸ ὁρίζογται ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ κάθε καταγεγραµµένου χρήστη τῆς ἐφαρµογῆς.

Ρόλος: Είναι ὁ ρόλος στὸν ὁποῖο ὑπάγουµε τὸν χειριστή. Ἀνάλογα µὲ τὸν ρόλο, ἀποκτᾶ καὶ
συγκεκριµένα δικαιώµατα. Ἂν ἀργότερα τὸν ἀλλάξετε ρόλο, θὰ ἀποκτήσει τὰ δικαιώµατα τοῦ
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νέου του ρόλου.

Ενεργό
ς:

αν τὸ συγκεκριµένο ἄτοµο εἶναι - σήµερα - ἐνεργὸ µέλος τοῦ δυναµικοῦ του γραφείου σας
Κατ' ἀρχὴν ὅλες οἱ ἐγγραφὲς θὰ εἶναι ἐνεργεῖς. 
Ἂν στὴ πορεία τοῦ χρόνου κάποιος συνεργάτης σας ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸ γραφεῖο
(ἰατρός ἢ π.χ. γραµµατέας) ἡ ἐγγραφὴ δὲν µπορεῖ νὰ σβησθεῖ οὔτε πρέπει νὰ
διορθωθεῖ µὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ ἀντικαταστάτη  γιατί τότε θὰ ἔχετε µὴ σωστὴ εἰκόνα γιὰ τὶς
ἐπισκέψεις/ἐνέργειες ποὺ ὁ πρώην συνεργάτης εἶχε ἐµπλακεῖ καὶ ποὺ θὰ φαίνονται -
λανθασµένα - νὰ ἔχουν χειρισθεῖ ἀπὸ τὸν νέο συνεργάτη. 
Ἡ σωστὴ κίνηση εἶναι νὰ ὁρίσετε τὸν πρώην συνεργάτη ὡς Μὴ Ἐνεργὸ (ἀποεπιλέγοντας) τὴ
σχετικὴ ἐπιλογὴ καὶ νὰ δηµιουργήσετε µία νέα ἐγγραφὴ χρήστη γιὰ τὸν νέο Συνεργάτη.

Συνδέε
ται:

Πολλές φορὲς τυχαίνει νὰ θέλουµε νὰ καταγράψουµε τὰ στοιχεῖα κάποιου συνεργάτη ὁ ὁποῖος
ἂν καὶ ποτὲ δὲν πρόκειται νὰ χρησιµοποιήσει τὸ πρόγραµµα (π.χ. ἔχει φύγει, δὲν θέλει) πρέπει
παρόλα αὐτὰ νὰ ὑπάρχει καταγεγραµµένος στὸ σύστηµα γιατί πρέπει νὰ ἀποτυπωθεῖ ἡ
ἐµπλοκὴ του σὲ ραντεβοῦ, βεβαιώσεις, σηµειώσεις κλπ.  
Στὴ περίπτωση αὐτή, µὲ ΟΧΙ ΤΣΕΚΑΡΙΣΜΕΝΟ τὸ Συνδέεται, δὲν θὰ χρειασθεῖτε νὰ
ὁρίσετε ∆ιακριτικὸ & Κωδικὸ πρόσβασης

Ἰατρός
: 

Ἄν στὸ Ἰατρεῖο σας ὑπάρχει βοηθητικό προσωπικό, γιὰ τὰ ἄτοµα αὐτὰ ἐφόσον χειρίζονται τὸ
πρόγραµµα, στὴ κάρτα τους θὰ ἀποεπιλέξετε τὴν ἔνδειξη Ἰατρός.
Ραντεβο?

Σελίδα Α
∆ιακριτικό Πρόκειται γιὰ τὸ ὄνοµα ποὺ θὰ δίνει ὁ χειριστὴς προκειµένου νὰ συνδεθεῖ στὴν

ἐφαρµογὴ
Κωδ.
Πρόσβασης

Πρόκειται γιὰ τὸ password ποὺ θὰ δίνει ὁ χειριστὴς προκειµένου νὰ συνδεθεῖ στὴν
ἐφαρµογή. Γιὰ νὰ µπορέσετε νὰ ἀλλάξετε τὸν Κωδικὸ Πρόσβασης πρέπει νὰ τσεκάρετε
τὴν σχετικὴ ἐπιλογὴ καὶ νὰ τὸν συµπληρώσετε 2 φορὲς γιὰ λόγους ἀποφυγῆς λάθους.

Τὰ παραπάνω πεδία µποροῦν νὰ ἔχουν ἀπὸ 4 ἕως 15 χαρακτῆρες (ἀριθµητικοὺς ἢ γράµµατα) καὶ εἶναι
ὑποχρεωτικὴ ἡ συµπλήρωση τοὺς ἐφόσον τὸ Συνδέεται εἶναι τσεκαρισµένο

Σελίδα Β
∆ικαιώµατα Ἂν ἀλλάξετε τὴν τιµὴ κάποιας παραµέτρου ὥστε νὰ διαφέρει ἀπὸ τὴν τιµὴ ποὺ τῆς

κληροδοτεῖται ἀπὸ τὸν Ρόλο τοῦ Χειριστῆ, ἡ σχετικὴ τιµὴ ἐµφανίζεται σὲ κίτρινο φόντο
ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἐπισηµαίνεται ἡ διαφοροποίηση...

Οἱ ρυθµίσεις ποὺ γίνονται στὴν κάρτα χειριστῆ ὑπερισχύουν αὐτῆς τῆς κάρτας ρόλου
ὅπου ὑπάγεται ὁ χειριστής. ∆ήλ. γιὰ παράδειγµα ἂν ὁ χειριστὴς Ἃ ὁ ὁποῖος ὑπάγεται
στὸ ρόλο Β ἔχει ὁρισθεῖ ὅτι µπορεῖ π.χ. νὰ βλέπει τὰ οἰκονοµικᾶ στοιχεῖα, θὰ µπορεῖ νὰ
τὸ κάνει ὅτι καὶ νὰ ὁρίσουµε στὴν σχετικὴ ἐπιλογὴ τοῦ Ρόλου Β.

∆εῖτε ἐπίσης: Ρόλοι Χειριστῶν , Κάρτα Ρόλου91 93
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9.9 Γενικές Ρυθµίσεις (Ὀθόνη)

9.10 Γενικὲς Ρυθµίσεις

Ὅπως συνεπάγεται καὶ ἀπὸ τὸ ὄνοµα τους, οἱ ρυθµίσεις ποὺ γίνονται ἐδῶ, ἀφοροῦν τὸ σύνολο τῆς ἐφαρµογὴς,
δηλ. ὅλους τοῦς χειριστὲς & τὶς ἐφαρµογὲς.

Ρυθµίσεις ποὺ Καταγράφονται στὴ Βάση \ Παράµετροι
• Ἐνεργοποιοῦµε καὶ ὀνοµατίζουµε τὰ ὁριζόµενα ἀπὸ τὸν Χρήστη πεδία ποὺ ἐµφανίζονται στὴν κάρτα

ἀσθενοῦς (σελ. 2)
• Ἐπιλέγουµε ἄν τὸ ἀρχικὸ ὄνοµα τῶν συσχετιζόµενων ἀρχείων & εἰκόνων θὰ προστίθεται στὸ τέλος τοῦ

ὀνόµατος ὅπως αὐτὸ διαµορφώνεται ἀπὸ τὸ σύστηµα (Default ἐπιλογὴ εῖναι Ὄχι)

Ρυθµίσεις ποὺ Καταγράφονται στὴ Βάση \ Στοιχεῖα Ἰατρείου
• Στοχεῖα Ἰατρείου & Ἰατροῦ

Ρυθµίσεις ποὺ Καταγράφονται σὲ Ἐξωτερικὸ Ἀρχεῖο
• Ὁ βασικὸς κατάλογος ὅπου θέλουµε ἡ ἐφαρµογὴ νὰ ἀντιγράφει /φυλάει ὅλα τὰ συσχετισµένα ἀρχεῖα &

εἰκόνες. (∆έστε καὶ τὸ σχετικὸ White Paper SmMedic3_RelFiles_and_Picts.odt)

Γιὰ νὰ καταγραφοῦν (καὶ ἰσχύσουν οἱ ἀλλαγὲς) πρέπει νὰ τὶς καταγράψετε µὲ τὸ 

∆εῖτε ἐπίσης: Κάρτα Ἀσθενοῦς , Συσχετισµένες Εἰκόνες , Συσχετισµένα Ἀρχεῖα10 35 34
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9.11 Κατάσταση ∆ικτύου (Ὀθόνες)

9.12 Κατάσταση ∆ικτύου
Στο παράθυρο αυτό (πρόσβαση απο το µενού Utilities επιλογή κατάσταση ∆ικτύου) µπορούµε κάθε στιγµή να
δούµε: 
1. ποιοί χρήστες είναι συνδεδεµένοι (και απο ποιόν σταθµό εργασίας και τι ώρα) καθώς και 
2. ποιές εγγραφές είναι κλειδωµένες, δηλ. επεξεργάζονται,  απο ποιόν χρήστη και απο πότε.

Τέλος, αν έχουµε το σχετικό δικαίωµα (Λειτουργία: Ξεκλείδωµα Εγγραφών στον ορισµό ∆ικαιωµάτων):

Έχουµε τη δυνατότητα να αφαιρέσουµε την ένδειξη Σύνδεσης ενός χρήστη (ξεκλειδώνοντας και
όλες τις εγγραφές που αυτός είχε τυχόν κλειδώσει) κάνοντας κλικ στο εικονίδιο αριστερά  (ΣΗΜ:
για την λειτουργία αυτή απευθύνεται ΜΟΝΟ στους διαχειριστές του συστήµατος, δηλ. σε όσους
υπάγονται στον Ρόλο ∆ιαχειριστές)

Επίσης,  µπορούµε να ελευθερώσουµε και συγκεκριµένη µόνο εγγραφή κάνοντας κλικ στο
εικονίδιο αριστερά.
Η τελευταία δυνατότητα είναι λύση ανάγκης αν π.χ. έχουµε καταλάβει απο τα εµφανιζόµενα
στοιχεία ή έχεουµε ενηµερωθεί σχετικά ότι ο συγκεκριµένος χρήστης αποσυνδέθηκε µη κανονικά
απο την εφαρµογή και έχει αφήσει κλειδωµένες εγγραφές εµποδίζοντας άλλους να τις
επεξεργασθούν

Τέλος µέ το εικονίδιο αυτό, µπορούµε να «ξεκλειδώσουµε» όλες τις εγγραφές που δεσµέυτηκαν
έως και πριν 2 λεπτά

∆εῖτε ἐπίσης: Χειριστές , Κάρτα Χειριστἠ , Ἀπόπειρα Μεταβολῆς Χρησιµοποιούµενης Ἐγγραφῆς94 95 105



Κεφάλαιο

Παραρτήµατα



Smart Medicine v.3

© 2003-10 ICAMSoft

100

10 Παραρτήµατα

10.1 Συνήθη Εικονίδια & η Χρήση τους

Τὸ Smart Medicine κάνει ἐκτεταµένη χρήση εἰκονιδίων γιὰ λόγους αἰσθητικής ἀλλά καὶ οἰκονοµίας
χώρου. Οἱ λειτουργίες ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὰ συνηθέστερα ἀπὸ αὐτὰ, εἶναι:

∆ιαγραφὴ τῆς συγκεκριµένης ἐγγραφῆς

Ἀνανέωση τῆς συγκεκριµένης ἐγγραφῆς ἀπὸ τὴν βάση (κατὰ συνέπεια, τυχόν ἀκαταχώρητες
µεταβολές ἀκυρώνονται καὶ ἡ ἐγγραφή ἐπανέρχεται στὴν ἀρχική της κατάσταση) (Συντόµευση: F5)
Εἴσοδος σὲ φάση Μεταβολῆς. Ὅταν ἐµφανίζεται ἕνα παράθυρο προϋπάρχουσας ἐγγραφῆς, δὲν ἐ
πιτρέπεται ἡ ἄµεση µεταβολή τῶν δεδοµένων του: Πρέπει νὰ ἐπιλέξετε τὸ εἰκονίδιο αὐτό.(
Συντόµευση: F4)
Εἴσοδος σὲ φάση Μεταβολῆς. Ὅπως παραπάνω, ἀλλὰ ὅταν ἡ ἐπεξεργασία γίνεται στὸ ἴδιο παράθυρο
µὲ τὸν κατάλογο τῶν ἐγγραφῶν. (Συντόµευση: F4)
Καταχώρηση Μεταβολών στη βάση (Συντόµευση: F12)

Εκτύπωση

Κλείσιµο Παραθύρου (Συντόµευση: Esc)

Ἄνοιγµα ἐγγραφῆς ἀσθενοῦς ὁ ὁποῖος ἐµπλέκεται µὲ ὅποιον τρόπο στὸ ήδη ἐµφανιζόµενο
παράθυρο

∆ηµιουργία Νέας Ἐγγραφῆς

Μεταβολή ἐπιλεγµένης ἀναλυτικῆς γραµµῆς

Καταγραφή Μεγέθους παραθύρου καὶ τῆς ἐσωτερικής ∆ιάταξης τῶν πεδίων 

Ἐµφάνιση Συσχετισµένου Ἀρχείου ἤ Εἰκόνας

Μεταβολή Συσχετισµοῦ Εἰκόνας ἤ Ἀρχείου

Ἄνοιγµα φακέλου ὅπου ἔχει ἀντιγραφεῖ τὸ Συσχετισµένο Ἀρχεῖο ἤ Εἰκόνα

∆ιαγραφή τῆς Συσχέτισης µὲ Εἰκόνα ἤ Ἀρχεῖο

Πληροφορίες σχετικὰ µὲ τὴν ∆ηµιουργία & τελευταία τροπποποίηση τῆς ἐπιλεγµένης ἐγγραφῆς

Ἐξαγωγὴ σὲ Word

Τροποποίηση προτύπου (template) Word

10.2 Ἱεραρχικές Λίστες

Εἰσαγωγὴ

Ἱεραρχικὲς ὀνοµάζονται οἱ λίστες (κατάλογοι) τῶν ὁποίων τὰ ἐπιµέρους στοιχεῖα (κόµβοι) σὲ ἀντίθεση π.χ. µὲ
τὸν κατάλογο πελατῶν (δεῖτε τὸ παράθυρο Εὕρεσης Πελάτη) δὲν ἀποτελοῦν ἰσοδύναµα στοιχεῖα ἀλλὰ ἔχουν
καὶ ἀπεικονίζουν µία ἐσωτερικὴ ἱεραρχία (π.χ. δεῖτε τὸ παράθυρο Ἐπιλογῆς Εἴδους Φαρκάκου). Μὲ ἄλλα λόγια,
οἱ ἱεραρχικὲς λίστες ἀπεικονίζουν ἱεραρχικὲς (δενδρικές) σχέσεις µεταξὺ τῶν στοιχείων ποὺ τὶς ἀποτελοῦν.

 Ἄλλα στοιχεῖα (κόµβοι) εἶναι στὸ 1ο ἐπίπεδο καὶ µποροῦν νὰ ἔχουν µόνο «παιδιά». Ἄλλοι κόµβοι εἶναι στὸ
δεύτερο ἐπίπεδο καὶ ἔχουν (ἀναγκαστικά) «κόµβο πατέρα» καὶ πιθανὸν µὲ τὴ σειρὰ τοὺς (πιθανόν) «παιδιά»
τὰ ὁποία εἶναι «ἐγγόνια» τῶν κόµβων τοῦ 1ου ἐπιπέδου κ.ὁ.κ.

Ὑλοποίηση στο SmartMedicine

Οἱ Ἱεραρχικὲς Λίστες στὴ τρέχουσα ἔκδοση τοῦ  SmartMedicine  ἐπιτρέπεται νὰ ἔχουν τὸ πολὺ 5 ἐπίπεδα καὶ
ἡ ἐσωτερική τους ὀργάνωση ἐπιτρέπει (ἀπὸ τεχνικὴ ἄποψη) τοὺς ἑξῆς συνδυασµοὺς γιὰ κάθε λίστα:

16^2 κόµβους 1ου ἐπιπέδου
16^3 κόµβους 2ου ἐπιπέδου γιὰ κάθε ἕναν κόµβο 1ου ἐπιπέδου
16^3 κόµβους 3ου ἐπιπέδου γιὰ κάθε ἕναν κόµβο 2ου ἐπιπέδου
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16^2 κόµβους 4ου ἐπιπέδου γιὰ κάθε ἕναν κόµβο 3ου ἐπιπέδου
16^2 κόµβους 5ου ἐπιπέδου γιὰ κάθε ἕναν κόµβο 4ου ἐπιπέδου

• Κόµβος ὁ ὁποῖος διαγράφεται ἐλευθερώνει τὴν θέση του ἡ ὁποία µπορεῖ νὰ ξαναχρησιµοποιηθεῖ. 
• Κόµβος ὁ ὁποῖος ἔχει παιδιὰ δὲν µπορεῖ νὰ διαγραφεῖ ἢ µετακινηθεῖ. 
• Ἀντίθετα, παιδιὰ (ποὺ δὲν ἔχουν µὲ τὴ σειρὰ τοὺς ἄλλα παιδιά) µποροῦν νὰ µετακινηθοῦν (νὰ ἀλλάξουν

δηλαδὴ πατέρα) ἢ καὶ νὰ µεταφερθοῦν στὸ 1ο ἐπίπεδο. 
• Ἡ δυνατότητα µετακίνησης ὑφίσταται ἀκόµη καὶ ἂν ὁ συγκεκριµένος κόµβος ἔχει ἤδη ἀντιστοιχηθεῖ σὲ

ἄλλες ἐγγραφὲς τῆς ἐφαρµογῆς.
• Κόµβοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀντιστοιχηθεῖ σὲ ἄλλες ἐγγραφὲς δὲν µποροῦν νὰ διαγραφοῦν.

Ἱεραρχικὲς Λίστες χρησιµοποιοῦνται γιὰ τὴν καταχγραφὴ & ὀργάνωση τῶν ἑξῆς πληροφοριῶν ὅπως

• Κατηγορίες Φαρµάκων Κατηγορίες 
• Ἀσθενειῶν, 
• Εἱδικότητες Ἰατρῶν∆ιαµένει µέ..., 
• Ἐπίπεδο Ἐκπαίδευσης, 
• Ἐπαγγέλµατα, Ἐργασιακὴ Κατάσταση, 
• Οἰκογενειακὴ Κατάσταση, 
• Κατάσταση Γονέων, 
• Οἰκογενειακὴ Κατάσταση Γονέων

Γιὰ κάθε ἕνα εἶδος πληροφορίας ἀπὸ ὅσα προαναφέρθηκαν ὑπάρχουν 2 διαφορετικὰ παράθυρα:
ἕνα Ὁρισµοῦ ὅπου γίνονται ἡ πρόσθεση νέων κόµβων καὶ ἡ µεταβολὴ & διαγραφὴ τῶν
ὑπαρχόντων καὶ ἕνα Ἐπιλογῆς µέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο µποροῦµε µόνο νὰ ἐπιλέξουµε κάποιο κόµβο. 
Στὸ παράθυρο Ὁρισµοῦ ἐµφανίζεται µπροστὰ ἀπὸ κάθε κόµβο ἕνα εἰκονίδιο µὲ τὸ ἐπίπεδό του
συγκεκριµένου κόµβου (1 ἕως 5).

Λειτουργίες παραθύρου Ὁρισµοῦ

Στὸ πάνω µέρος κάθε παραθύρου Ὁρισµοῦ ἐµφανίζονται τὰ ἑξῆς εἰκονίδια οἱ Λειτουργίες τῶν ὁποίων εἶναι
κατὰ σειρά:

Πληροφορί
ες:

Πληροφορίες σχετικὰ µὲ τὴν ∆ηµιουργία & τελευταία τροπποποίηση τῆς ἐπιλεγµένης
ἐγγραφῆς

Ἀνάπτυξη
ὅλων τῶν
κόµβων:  

Ἐµφανίζονται ὅλοι κόµβοι τῆς λίστας ἀνεξάρτητα ἐπιπέδου.

Σύπτυξη
ὅλων τῶν
Κόµβων: 

Μόνο οἱ κόµβοι 1ου ἐπιπέδου ἐµφανίζονται

Πρόσθεση
Κόµβου:

Μὲ τὸ ποὺ ἐπιλέξετε τὸ εἰκονίδιο αὐτὸ δηµιουργεῖται ἕνας νέος κόµβος στὸ ἴδιο
ἐπίπεδο µὲ αὐτὸ τοῦ ἤδη ἐπιλεγµένου κόµβου. Ἐµφανίζεται ἕνα κίτρινο πλαίσιο ὅπου
πρέπει νὰ συµπληρώσετε τὸ ὄνοµα τοῦ κόµβου. 
Ἂν δὲν ἦταν κανένας κόµβος ἐπιλεγµένος ὅταν τὸ ἐπιλέξατε, ὁ δηµιουργούµενος
κόµβος εἶναι  1ου ἐπιπέδου.

Πρόσθεση
Παιδιοῦ

Ἐπιλέξτε ἕναν  κόµβο καὶ µετὰ ἐπιλέξτε τὸ εἰκονίδιο αὐτό: θὰ δηµιουργηθεῖ ἕνας
κόµβος παιδὶ τοῦ ἤδη ἐπιλεγµένου (δήλ. κατώτερου ἐπιπέδου µὲ πατέρα τὸν ἀρχικὰ
ἐπιλεγµένο κόµβο). Καὶ ἐδῶ ἐµφανίζεται τὸ κίτρινο πλαίσιο ὅπου πρέπει νὰ
συµπληρώσετε τὸ ὄνοµα τοῦ κόµβου. 

∆ιαγραφὴ
Κόµβου:

Ἐπιλέξτε ἕναν κόµβο καὶ µετὰ τὸ εἰκονίδιο αὐτό. Ἂν ὁ κόµβος δὲν ἔχει παιδιά, δὲν εἶναι
δεσµευµένος (κλειδωµένος) ἀπὸ τὴν ἐφαρµογὴ (αὐτὸ µπορεῖ νὰ ἰσχύει µόνο στὰ Εἴδη
Ἐνεργειῶν) καὶ δὲν ἔχει χρησιµοποιηθεῖ σὲ ἄλλες ἐγγραφὲς διαγράφεται ἀλοιῶς
ἐµφανίζεται σχετικὸ µήνυµα λάθους.
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Ἐκτύπωση: Ἐκτυπώνονται ὅλες οἱ ἐγγραφὲς (κόµβοι) τῆς λίστας.

Ἀνανέωση
ἀπὸ Βάση:

Τὰ περιεχόµενα τῆς λίστας διαβάζονται ἐκ νέου ἀπὸ τὴ βάση

Ἄλλες Λειτουργίες
• Στὰ δεξιὰ κάθε κόµβου ὁ ὁποῖος ἔχει τουλάχιστον ἕνα παιδὶ ἐµφανίζεται µέσα σὲ τετράγωνο πλαίσιο εἴτε

τὸ - εἴτε τὸ +. Ἂν ἐµφανίζεται τὸ + σηµαίνει ὅτι αὐτὴ τὴ στιγµὴ εἶναι σὲ σύµπτυξη καὶ µπορεῖτε νὰ τὸν
ἀναπτύξετε ὥστε νὰ δεῖτε τὰ περιεχόµενά του µὲ κλὶκ τοῦ ποντικιοῦ ἀκριβῶς πάνω στὸ +. Ἂν εἶναι -
σηµαίνει ὅτι τώρα εἶναι ἀναπτυγµένος καὶ ἂν θέλετε µπορεῖτε νὰ τὸν συµπτύξετε µὲ κλὶκ τοῦ ποντικιοῦ
πάνω στὸ -. (Ἀντίστοιχα µπορεῖτε νὰ πατήσετε τὸ + καὶ -).

• Κάνοντας δεξὶ κλὶκ πάνω σὲ ὁποιοδήποτε σηµεῖο τῆς λίστας ἐµφανίζεται ἕνα popup µενοὺ ἀπὸ ὅπου
µπορεῖτε νὰ ἐπιλέξετε τὶς ἴδιες µὲ τὶς προαναφερθεῖσες λειτουργίες σὺν τὴν πλήρη ἀνάπτυξη τοῦ
ἐπιλεγµένου κόµβου.

• Γιὰ νὰ τροποποιήσετε τὸ ὄνοµα ἑνὸς κόµβου ἐπιλέξτε τὸν καὶ πατῆστε τὸ F2
• Γιὰ νὰ µετακινήσετε ἕναν κόµβο -ἐφόσον ἐπιτρέπεται - πηγαίνετε τὸ δείκτη τοῦ mouse πάνω τοῦ

πατῆστε τὸ ἀριστερὸ πλῆκτρο καὶ κρατώντας τὸ πατηµένο σύρτε τὸν ἐπιλεγµένο κόµβο πάνω στὸν
κόµβο ποὺ θέλετε νὰ γίνει ὁ νέος του «πατέρας». καὶ µετὰ ἐλευθερῶστε τὸ δεξὶ πλῆτρο.  Ἂν θέλετε νὰ
µεταφερθεῖ στὸ 1ο ἐπίπεδο σύρτε τὸν καὶ ἀφῆστε τὸν πάνω στὸν τίτλο («Περιγραφή»)

Παρατηρήσεις
Ὅταν δηµιουργεῖτε ἕναν νέο κόµβο ἡ τροποποιεῖτε τὸ ὄνοµα ἑνὸς ὑπάρχοντος δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀφῆστε τὸ
ὄνοµα κενό: στὴ περίπτωση αὐτὴ θὰ ἐµφανισθεῖ µήνυµα λάθους.

Συντοµεύσεις Πλήκτρων
Ctrl  + + : Ἀνάπτυξη ὅλων τῶν Κόµβων
+ : Ἀνάπτυξη τοῦ ἐπιλεγµένου Κόµβου
Ctrl  + - : Σύµπτυξη ὅλων τῶν Κόµβων 
- : Σύµπτυξη τοῦ ἐπιλεγµένπου κόµβου
Ctrl+Ins : Εἰσαγωγὴ Νέου Κόµβου
Shift+Ctrl+Ins : Εἰσαγωγὴ Νέου Παιδιοῦ
F9 : Ἀνανέωση ἀπὸ Βάση
Esc : Κλείισιµο παραθύρου
F2 : Μεταβολὴ Ὀνόµατος Ἐπιλεγµένου Κόµβου

Λειτουργίες παραθύρου Ἐπιλογῆς

Στὰ παράθυρα Ἐπιλογῆς ἰσχύουν ὅσα προαναφέρθηκαν γιὰ τὰ παράθυρα ὁρισµοῦ µὲ τὴν ἀπουσία ὅµως κάθε
δυνατότητας τροποποίησης τῶν περιεχοµένων τῆς Λίστας. Ὑπάρχουν ἐπίσης τὰ ἑξῆς 2 εἰκονίδια µὲ τὶς ἑξῆς
λειτουργίες (κατὰ σειρά):

Κλήση τοῦ παραθύρου Ὁρισµοῦ: Καλεῖται τὸ ἀντίστοιχο παράθυρο ὁρισµοῦ ὥστε νὰ
µεταβάλλετε τὰ περιεχόµενα τῆς λίστας

Ἐπιλογή: Ὁ ἐπιλεγµένος κόµβος µεταφέρεται ὡς ἡ ἐπιλογή σας στὸ
παράθυρο ἀπὸ ὅπου κλήθηκε τὸ παράθυρο ἐπιλογῆς. (ἀντιστοιχεῖ µὲ Enter)

10.3 Προεπισκόπηση Ἐκτύπωσης
Enter topic text here.

10.4 Πεδία Ἡµεροµηνίας
Όλες οι ηµεροµηνίες συµπληρώνονται σε πεδία σαν αυτό:  

Για να το συµπληρώσετε: Απλά συµπληρώστε την ηµεροµηνία χρησιµοποιώντας τις καθέτους
σαν διαχωριστικά. ∆εν χρειάζεται να συµπληρώσετε µε αρχικό 0 την µέρα ή το µήνα: µπαίνουν
αυτόµατα. Επίσης δεν χρειάζεται να συµπληρώσετε τον αιώνα: το 56 θα γίνει 1956 ενώ το 00 θα
γίνει 2000, το 
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Για να το µεταβάλετε: Με το που επιλέγεται το πεδίο, επιλέγονται µόνο οι ηµέρες: αν θέλετε να
τις αλλάξετε  πληκτρολογήστε το νέο νούµερο χωρίς να σβήσετε το προηγούµενο: θα
αντικατασταθεί αυτόµατα. Αν θέλετε να µεταβάλλετε το µήνα πατήστε µια φορά το / : αυτόµατα θα
επιλεχθεί µόνο ο µήνας από την ηµεροµηνία και µπορείτε να πληκτρολογήσετε τον νέο.
Αντίστοιχα ισχύει για το έτος. 

Έστω ότι θέλετε να αλλάξετε στην παραπάνω ηµεροµηνία το έτος από 1991 σε 1992: Με το που

επιλέγετε το πεδίο, αυτό φαίνεται κάπως έτσι:  

Πατήστε 2 φορές το / και θα επιλεχθεί το έτος: 

Πληκτρολογήστε 92 και µετά πατήστε το πλήκτρο Tab ώστε να προχωρήσετε στο επόµενο πεδίο:

η ηµεροµηνία θα γίνει: 

Επίσης αν θέλετε µπορείτε να ορίσετε / αλλάξετε την ηµεροµηνία χρησιµοποιώντας το
ενσωµατωµένο ηµερολόγιο από το οποίο µπορείτε να επιλέξετε µε κλικ την επιθυµητή
ηµεροµηνία:

Oἱ περισσότερες ἡµεροµηνίες συµπληρώνονται σὲ πεδία σὰν αὐτό:  

Γιὰ νὰ τὸ συµπληρώσετε: πλὰ συµπληρῶστε τὴν ἡµεροµηνία χρησιµοποιώντας τὶς καθέτους σὰν
διαχωριστικά. ∆ὲν χρειάζεται νὰ συµπληρώσετε µὲ ἀρχικὸ 0 τὴν µέρα ἢ τὸ µήνα: µπαίνουν αὐτόµατα.
Ἐπίσης δὲν χρειάζεται νὰ συµπληρώσετε τὸν αἰώνα: τὸ 56 θὰ γίνει 1956 ἐνῶ τὸ 00 θὰ γίνει 2000, τὸ 03
2013 ἐνῶ τέλος τὸ 08 2008.

Γιὰ νὰ τὸ µεταβάλετε: Μὲ τὸ ποὺ ἐπιλέγεται τὸ πεδίο, ἐπιλέγονται µόνο οἱ ἡµέρες: ἂν θέλετε νὰ τὶς ἀλλάξετε
 πληκτρολογῆστε τὸ νέο νούµερο χωρὶς νὰ σβήσετε τὸ προηγούµενο: θὰ ἀντικατασταθεῖ αὐτόµατα. Ἂν
θέλετε νὰ µεταβάλλετε τὸ µήνα πατῆστε µία φορᾶ τὸ / : αὐτόµατα θὰ ἐπιλεχθεῖ µόνο ὁ µήνας ἀπὸ τὴν
ἡµεροµηνία καὶ µπορεῖτε νὰ πληκτρολογήσετε τὸν νέο. Ἀντίστοιχα ἰσχύει γιὰ τὸ ἔτος. 

Ἔστω ὅτι θέλετε νὰ ἀλλάξετε στὴν παραπάνω ἡµεροµηνία τὸ ἔτος ἀπὸ 1991 σὲ 1992: Μὲ τὸ ποὺ ἐπιλέγετε

τὸ πεδίο, αὐτὸ φαίνεται κάπως ἔτσι:  

Πατῆστε 2 φορὲς τὸ / καὶ θὰ ἐπιλεχθεῖ τὸ ἔτος:  

Πληκτρολογῆστε 94 καὶ µετὰ πατῆστε τὸ πλῆκτρο Tab ὥστε νὰ προχωρήσετε στὸ ἑπόµενο πεδίο: ἡ

ἡµεροµηνία θὰ γίνει:  

Ἐπίσης ἂν θέλετε µπορεῖτε νὰ ὁρίσετε / ἀλλάξετε τὴν ἡµεροµηνία χρησιµοποιώντας τὸ ἐνσωµατωµένο
ἡµερολόγιο ἀπὸ τὸ ὁποῖο µπορεῖτε νὰ ἐπιλέξετε µὲ κλὶκ τὴν ἐπιθυµητὴ ἡµεροµηνία: 

Ἐπίσης, σὲ περιπτώσεις ποὺ θέλουµε νὰ συµπληρώσουµε ζεύγη ἡµεροµηνιῶν (ἀπὸ - ἕως), ὅπως
στὴν Ἐκτύπωση Ἀτοµικῶν Στοιχείων ἔχουµε τὴν δυνατότητα κάνοντας κλικ σὲ ἕνα γκρίζο πλαίσιο
ποὺ ἐµφανίζεται στὰ δεξιὰ, νὰ ἐπιλέξουµε ἕνα προκαθορισµένο χρονικὸ διάστηµα ἀπὸ τὸ
ἐµφανιζόµενο popup menu.
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10.5 Ἔνδειξη Ἀλλαγῆς σὲ Φόρµα
Στὰ παράθυρα στὰ ὁποῖα µπορεῖτε νὰ ἐπιφέρετε µεταβολὲς σὲ καταχωρηµένα στοιχεῖα π.χ.
κάρτα ἀσθενοῦς, ἐπίσκεψης κλπ ὅταν ἔχετε κάνει κάποια µεταβολὴ προστίθεται στὸ τίτλο στὴ
γραµµὴ παραθύρου ἕνα ἀστεράκι ([*]) ὥστε νὰ φαίνεται καὶ ὀπτικὰ ὅτι στὴ συγκεκριµένη κάρτα ἔ
χετε ἐπιφέρει κάποια µεταβολὴ ἀφότου τὴν ἀνοίξατε.

Ἡ κάρτα Ἀτοµικῶν στοιχείων µόλις ἔχει ἀνοίξει …

 

κάποια ἀλλαγὴ ἔχει προηγηθεῖ…

Ἀντίστοιχα, τὸ εἰκονίδιο καταχώρησης  ( ) δὲν ἐµφανίζεται παρὰ µόνο ὅταν ὑπάρχει κάποια µεταβολὴ στὴ
κάρτα ἀκαταχώρητη. ∆ιαφορετικά, ∆ΕΝ ἐµφανίζιεται

10.6 Ἐπιλογή Παραθύρου

Τὸ Smart Medicine ἐπιτρέπει τὸ ταυτόχρονο ἄνοιγµα ὅσων παραθύρων ἐπιτρέπουν οἱ πόροι τοῦ ὑ
πολογιστῆ σας: Ἔτσι µπορεῖτε νὰ ἀνοίξετε ταυτόχρονα τὶς κάρτες 2 ἀσθενῶν, µερικὲς κάρτες ἐ
πισκέψεων, τὸ παράθυρο ἱστορικοῦ κ.λ.π. 

Ἀπὸ ἕνα σηµεῖο καὶ µετὰ κάποια παράθυρα καλύπτονται ἀπὸ ἄλλα καὶ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ξέρετε τί
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καὶ τί εἶναι ἀνοικτό.
Γιὰ νὰ σᾶς βοηθήσει τὸ πρόγραµµα, γιὰ κάθε παράθυρο ποὺ ἀνοίγετε δηµιουργία µία ἐπιλογὴ στὸ
µενοὺ Ἀνοικτὰ Παράθυρα µὲ πληροφορίες γιὰ τὸ κάθε ἀνοικτὸ παράθυρο. Ὁποιαδήποτε στιγµὴ µπορε

ῖτε νὰ ἀνοίξετε τὸ menu Ἀνοικτὰ Παράθυρα καὶ νὰ δεῖτε µεµιᾶς ποιὰ παράθυρα εἶναι ἀνοικτά. 

Ἀκόµη περισσότερο: ἐπιλέγοντας µία ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸ menu αὐτό, φέρνει µπροστὰ τὸ παράθυρο στὸ
ὁποῖο ἀναφέρεται

Ἐναλλακτικά, πατώντας [Ctrl]+W τὸ ἕνα µετὰ τὸ ἄλλο, τὰ ἀνοικτὰ παράθυρα ἐναλλάσσονται στὴν ἐ
πιφάνεια.

10.7 Γενικές Παρατηρήσεις
• Στις εφαρµογές των Windows χρησιµοποιούνται γραµµατοσειρές µεταβλητού µεγέθους, δηλ. κάθε

χαρακτήρας µπορεί να έχει διαφορετικό πλάτος από έναν άλλο ανάλογα µε το σχήµα του. Έτσι το ω
καταλαµβάνει περισσότερο χώρο από το ι, το Μ από το µ κ.ο.κ. 

• Κατά συνέπεια το πλάτος ενός πεδίου δεν µπορεί να προβλεφθεί από πριν, ώστε να αντιστοιχεί µε τον
αριθµό των χαρακτήρων που επιτρέπεται να συµπληρωθούν. Από την άλλη, αν δεν υπήρχε κάποιος έλεγχος
θα κινδυνεύατε να συµπληρώσετε π.χ. στα τηλέφωνα 100 χαρ/ρες αλλά να µην καταχωρηθούν όλοι στο
αρχείο. Έτσι ίσως παρατηρήσετε ότι σε κάποιο πεδίο, ενώ οπτικά υπάρχει χώρος η εφαρµογή δεν σας
επιτρέπει να συνεχίσετε τη πληκτρολόγηση.

• Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω: Μην χρησιµοποιείτε κενά για να στοιχίσετε πεδία που έχουν περισσότερες
από µία γραµµές: προχωρούν τον κέρσορα ελάχιστα αφού έχουν πολύ µικρό πλάτος ενώ δεσµεύουν χώρο
ίσο µε τους άλλους χαρακτήρες.

10.8 Ἀπόπειρα Μεταβολῆς Χρησιµοποιούµενης Ἐγγραφῆς
Ἂν ἐπιχειρηθεῖ νὰ ἀλλαχθεῖ µία ἐγγραφὴ ἡ ὁποία ἤδη ἐπεξεργάζεται (τροποποιεῖται καὶ ὄχι ἁπλὰ τὸ παράθυρο
τῆς εἶναι ἀνοικτό) θὰ ἐµφανισθεῖ σχετικὸ προειδοποιητικὸ µήνυµα καὶ δὲν θὰ µπορέσετε νὰ συνεχίσετε.

Παράδειγµα µηνύµατος:

Στὸ µήνυµα αὐτὸ διακρίνονται τὰ ἑξῆς:
Ποιὸς χρήστης δουλεύει στὴν ἐγγραφὴ (Ἐµφανίζεται τὸ πλῆρες Ὀνοµατεπώνυµο τοῦ Χρήστη ὅπως αὐτὸ
ἔχει ὁρισθεῖ στὴ κάρτα τοῦ στὸ ἀρχεῖο Χρηστῶν).
Ἀπὸ ποιὸ σταθµὸ ἐργασίας γίνεται ἡ ἐπεξεργασία (Τὸ ὄνοµα ποὺ ἐµφανίζεται εἶναι τὸ ὄνοµα τοῦ
ὑπολογιστῆ ὅπως αὐτὸ ἔχει δηλωθεῖ στὶς ἰδιότητες τοῦ ∆ικτύου / Ἀναγνώριση)
Πότε ξεκίνησε ἡ ἐπεξεργασία (Φαίνεται ἡ µέρα, ἡ ἡµεροµηνία καὶ ἡ ὥρα ποὺ ἡ ἐγγραφὴ κλειδώθηκε). 

Ἂς ὑποθέσουµε ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς χειριστὲς δούλευε σὲ µία ἐγγραφὴ ὅταν χρειάστηκε νὰ φύγει ἀπὸ τὸ γραφεῖο
του γιὰ κάτι  ἔκτακτο καὶ ἀµέλησε νὰ κλείσει τὸ παράθυρο τῆς ἐγγραφῆς ὥστε νὰ τὴν ἀπελευθερώσει. 
Βλέποντας ὅτι ἢ ἐπεξεργασία ἔχει ξεκινήσει πολὺ ὥρα πρὶν ὁ χρήστης ποὺ ἐµποδίζεται µπορεῖ νὰ καταλάβει τί
ἔχει γίνει καὶ νὰ κάνει τὶς ἀπαιτούµενες ἐνέργειες. 
Τὸ ἴδιο θὰ µποροῦσε νὰ ἔχει συµβεῖ ἂν γιὰ παράδειγµα ὁ ὑπολογιστὴς κάποιου χρήστη  «κόλλησε» ἐνῶ
ἐργάζονταν σὲ µία ἐγγραφή: ἡ ἐγγραφὴ ἔχει παραµείνει κλειδωµένη καὶ δὲν µπορεῖ νὰ ἀλλαχθεῖ ἀπὸ ἄλλον
χρήστη. Καὶ πάλι ἡ χρονικὴ ἔνδειξη τῆς ὥρας καὶ ἡµέρας βοηθᾶ νὰ γίνουν ἀντιληπτὰ προβλήµατα τέτοιου
εἴδους.

Τέλος, πατώντας τὸ βέλος (στὰ δεξιά) ἐµφανίζεται τὸ παράθυρο Κατάστασης ∆ικτύου µέσω τοῦ ὁποίου -
ἐφόσον ἔχετε τὸ σχετικὸ δικαίωµα - µπορεῖτε νὰ «ξεκλειδώσετε  ἐγγραφὲς ποὺ ἐµφανίζονται κακῶς ὡς
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«κλειδωµένες».

Παρατηρήσεις
Κατὰ τὴν διαδικασία σύνδεσης µὲ τὴ βάση, ἡ ἐφαρµογὴ ἐλέγχει γιὰ τὴν τυχὸν ὕπαρξη «κλειδωµένων
ἐγγραφῶν» πάνω ἀπὸ 24 ὦρες καὶ ἂν ὑπάρχουν τέτοιες ἐλευθερώνονται. Μὲ βάση τὰ παραπάνω
ἐλαχιστοποιοῦνται οἱ πιθανότητες ἀδικαιολόγητης ἐµφάνισης αὐτοῦ τοῦ µηνύµατος.

∆εῖτε ἐπίσης: Κατάσταση ∆ικτύου

10.9 Παραδείγµατα Στατιστικῆς

Σε ξεχωριστό αρχείο PDF (SmMed2_Statistics.pdf) εµφανίζονται βήµα - βήµα τα παρακάτω:

• Α Παράδειγµα Στατιστικής: Ένα παράδειγµα στατιστικής που επιστρέφει µία τιµή (συγκεκριµένα Άτοµα)
• Β Παράδειγµα Στατιστικής: Ένα παράδειγµα στατιστικής που επιστρέφει Σειρά τιµών
• Εµφάνιση & ∆ιαχείριση Στατιστικών
• Γραφική Απεικόνιση Στατιστικών

Ἀναλυτικότερες Ὁδηγίες τῆς  Χρήσης & τῶν ∆υνατοτήτων τῶν Στατιστικῶν θὰ βρεῖτε στὸ
ἀρχεῖο ὁδηγιῶν SmMedic3_Statistics.pdf στὸ CD σας 
(ἐπίσης στὸ διαδίκτυο στὴ θέση http://www.icamsoft.gr/SmMedic3/SmMed3_Dwnl/
SmMedic3_Statistics.pdf)

10.10 Κατάλογοι (Ὁµαδοποιήσιµοι καὶ µή)
∆υνατότητες

∆υνατότητα Μεταβολῆς τοῦ Πλάτους κάθε µίας ἀπὸ τὶς ἐµφανιζόµενες στῆλες: 
Πηγαίνετε τὸν δείκτη τοῦ mouse στὸ δεξὶ ἄκρο τοῦ τίτλου τῆς στήλης ποὺ θέλετε νὰ αὐξοµοιώσετε τὸ
πλάτος της. Ὁ δείκτης παίρνει µία χαρακτηριστικὴ µορφὴ (<||>). Κρατῆστε πατηµένο τὸ ἀριστερὸ
πλῆκτρο καὶ σύρτε τὸν δείκτη πρὸς τὴν µεριὰ ποὺ θέλετε: τὸ πλάτος τῆς στήλης θὰ ἀλλάξει (ὅπως στὸ
excel γιὰ ὄσως γνωρίζουν).

∆υνατότητα Μεταβολῆς τῆς Θέσης µίας δοσµένης στήλης µέσα στὸ κατάλογο: 
• 1ος τρόπος: πλὰ πηγαίνετε τὸν δείκτη τοῦ mouse πάνω ἀπὸ τὴ στήλη πού σας ἐνδιαφέρει καὶ

κρατώντας πατηµένο τὸ δεξὶ πλῆκτρο σύρτε τὴν καὶ ἀφῆστε τὴν στὴ θέση ποὺ θέλετε (ὅπως στὸ excel
γιὰ ὅσους γνωρίζουν).

• 2oς τρόπος: Στὴν πάνω ἀριστερὴ γωνία τοῦ καταλόγου στὶς περισσότερες περιπτώσεις ἐµφανίζεται τὸ

εἰκονίδιο   (µερικὲς λεπτὲς ὁριζόντιες γραµµοῦλες). Κάντε κλὶκ πάνω του καὶ θὰ ἐµφανισθεῖ σὲ
λίστα τὸ σύνολο τῶν πεδίων ποὺ εἶναι ἀπεικονίσιµα στὸν συγκεκριµένο κατάλογο µὲ τὴν σειρὰ ποὺ
ἐµφανίζονται : 

98
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 Ἐπιλέγξτε ὅποιο πεδίο θέλετε καὶ σύρετε τὸ στὴν νέα ἐπιθυµητὴ
θέση σὲ σχέση µὲ τὰ ἄλλα πεδία (πιὸ πάνω, πιὸ κάτω κλπ). Ἀµέσως,ἡ σειρὰ ἐµφάνισης τῶν στηλῶν
στὸν κατάλογο θὰ προσαρµοστεῖ στὴν σειρὰ τῶν πεδίων στὴ λίστα.

∆υνατότητα Ταξινόµησης ὄλου τοῦ καταλόγου κατὰ ὁποιοδήποτε πεδίο: 
Kάντε κλὶκ σὲ ὁποιοδήποτε τίτλο: Θὰ ἐµφανισθεῖ στὰ δεξιά του τίτλου ἕνα βελάκι µὲ φορὰ πρὸς τὰ κάτω
ἢ πρὸς τὰ ἄνω ἀπεικονίζοντας τὴν ἀντίστοιχη ταξινόµηση.  Ἡ ταξινόµηση ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ πεδία ποὺ
χρησιµοποιοῦνται γιὰ τὴν ὁµαδοποίηση.

∆υνατότητα ἐπιλογῆς τῶν πεδίων (στηλῶν) ποὺ θέλουµε νὰ ἐµφανίζονται σὲ κάθε κατάλογο: 
Στὴν πάνω ἀριστερὴ γωνία τοῦ καταλόγου στὶς περισσότερες περιπτώσεις ἐµφανίζεται τὸ εἰκονίδιο 
(µερικὲς λεπτὲς ὁριζόντιες γραµµοῦλες). Κάντε κλὶκ πάνω του καὶ θὰ ἐµφανισθεῖ σὲ λίστα τὸ σύνολο τῶν
πεδίων ποὺ εἶναι ἀπεικονίσιµα στὸν συγκεκριµένο κατάλογο µὲ τὴν σειρὰ ποὺ ἐµφανίζονται :

Ξετσεκάροντας κάποιο πεδίο ἡ ἀντίστοιχη στήλη ἐξαφανίζεται ἀπὸ τὸν κατάλογο. τσεκάροντας τὴν
ἀργότερα, ἐµφανίζεται ἐκ νέου

∆υνατότηατα Ἐπιλογῆς περισσότερής της µίας σειρᾶς (ἐγγραφῆς) (Τσεκάρουµε / Ξετσεκάρουµε
κάνοντας κλίκ): 

Συνήθως µπορεῖ νὰ ἐπιλεγεῖ µία µόνο ἐγγραφεῖ /σειρά) σὲ ἕναν κατάλογο. Κάνοντας κλὶκ σὲ µία σειρὰ
ἀποεπιλέγεται ὅποια τυχὸν ἄλλη ἦταν ἐπιλεγµένη. Ἂν ἡ συγκεκριµένη ἐπιλογὴ ἔχει τσεκαριστεῖ, τότε
µπορεῖτε νὰ ἐπιλέγξετε µία ὁµάδα σειρῶν κλὶκ πρῶτα στὴν 1η καὶ µετὰ κρατώντας πατηµένο τὸ πλῆκτρο
Shift κάνοντας κλὶκ στὴν τελευταία ἀπὸ τὶς ἐπιθυµητὲς σειρές, πχ:
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∆υνατότητα Ἐξαγωγῆς τῶν περιεχοµένων σὲ ἄµεση σχέση µὲ τὸ αὐτὰ ἐµφανίζονται στὴν Ὀθόνη. 
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν δυνατότητα ἐκτυπώσεων & Ἐξαγωγῶν µὲ προκαθορισµένη µορφή, µπορεῖτε νὰ ἐξάγετε τὰ
στοιχεῖα καὶ ὅπως ἀκριβῶς τὰ βλέπετε στὴν ὀθόνη σὲ XLS,HTML, XML καὶ µέχρι ἑνὸς σηµείου σὲ TXT
κάνοντας κλὶκ στὸ  εἰκονίδιο . Ἐµφανίζεται τότε τὸ παρακάτω µενού: 

Ἐξήγηση Ἐπιλογῶν:
• Ὅλα τὰ Περιεχόµενα / Μόνο τὰ Ἐπιλεγµένα: Στὴν 2η περίπτωση ἐξάγονται µόνο οἱ ἐπιλεγµένες σειρές,

στὴν 1η (& default) ὅλες. (Ἐπιλέγουµε κάνοντας κλὶκ στὴν ἐπιθυµητὴ ἐπιλογή.)
• Καὶ αὐτὰ τῶν συνεπτυγµένων κόµβων:  Ἂν εἶναι τσεκαρισµένη (default) τότε στὴν περίπτωση ποὺ

ἔχετε ὁµαδοποιηµένες τὶς ἐγγραφὲς κατὰ τὴν ἐξαγωγὴ θὰ γίνει ἀνάπτυξη ὅλων τῶν ὁµαδοποιήσεων
ὥστε νὰ ἐξαχθοῦν ὅλες οἱ ἐγγραφές. Ἂν ∆ΕΝ εἶναι τσεκαρισµένη, στὴν περίπτωση ὕπαρξης
ὁµαδοποιήσεων, θὰ ἐξαχθοῦν οἱ ἐγγραφὲς µόνο ὅσων κόµβων (ὁµαδοποιήσεων) ἔχετε ἀναπτυγµένους
τὴν στιγµὴ τῆς ἐξαγωγῆς. Οἱ ὑπόλοιπες ἐγγραφὲς δὲν θὰ συµπεριληφθοῦν.
(Τσεκάρουµε / Ξετσεκάρουµε κάνοντας κλίκ)

• Αὐτόµατη Ὀνοµατοδοσία & Ἄνοιγµα (Τσεκάρουµε / Ξετσεκάρουµε κάνοντας κλίκ): 
Ἂν εἶναι τσεκαρισµένη (default) τότε τὸ ἐξαγόµενο ἀρχεῖο ὀνοµατίζεται αὐτόµατα µὲ βάση τὴν
ἡµεροµηνία & ὥρα τῆς ἐξαγωγῆς,σώζεται σὲ ἕναν ὁρισµένο ἀπὸ τὴν ἐφαρµογὴ κατάλογο (µπορεῖτε νὰ
τὸν ἀνοίξετε µέσω τῆς ἐπιλογῆς Προσωρινὰ Ἀρχεῖα τερµατικοῦ στὸ µενοὺ Ἐργαλεῖα καὶ ἀνοίγει
αὐτόµατα
Ἂν ∆ΕΝ εἶναι τσεκαρισµένη ἡ ἐπιλογή, χρειάζεται ἐσεῖς νὰ δώσετε τὸ ὄνοµα καὶ τὴν θέση καταγραφλης
τοῦ ἀρχείου καὶ στὴν συνέχεια νὰ τὸ ἀνοίξετε ἐφόσον τὸ θέλετε.

• Ἀρχεῖο Excel, XLS, HTML & TXT: Τὸ εἶδος τοῦ ἀρχείου ποὺ ἐπιλέγουµε νὰ ἐξάγουµε

Σὲ ὁρισµένες περιπτώσεις, ὅπὼς π.χ. Κατάλογος Ἰατρῶν, ἐµφανίζεται στὸ πάνω µέρος τοῦ  ἕνα κενὸ πλαίσιο
µὲ τὸ κείµενο: «Σύρτε ἐδῶ ἕνα τίτλο ὥστε νὰ ὁµαδοποιήσετε κατὰ τὴν ἀνάλογη στήλη».

Ὄντως γιὰ νὰ ὁµαδοποιήσετε κατὰ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐµφανιζόµενα πεδία ἀρκεῖ νὰ µετακινήσετε µὲ τὸν δείκτη τοῦ
mouse ἕναν τίτλο καὶ κρατώντας τὸ ἀριστερὸ πλῆκτρο πατηµένο νὰ τὸν σύρετε καὶ νὰ τὸν ἀφήσετε στὸ
προαναφερθὲν πλαίσιο. Ἀµέσως, ἡ συγκεκριµένη στήλη φεύγει ἀπὸ τὸν κατάλογο, ὁ τίτλος τῆς ἐµφανίζεται
στὸ εἰδικὸ πλαίσιο ἐνῶ τὰ ἐναποµείνοντα πεδία τοῦ καταλόγου ὁµαδοποιοῦνται κατὰ τὸ περιεχόµενο τῆς
ἐπιλεγείσας στήλης. 
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Ἂν θέλετε νὰ ἀκυρώσετε τὴ χρήση ἑνὸς πεδίου σὰν κριτήριο ὁµαδοποίησης ἁπλὰ ἐπιλέξτε τὸν τίτλο του καὶ
ἀφῆστε τὸν πάνω στὴ γραµµὴ µὲ τοὺς ὑπόλοιπους τίτλους τοῦ καταλόγου. Ἡ ἀντίστοιχη στήλη θὰ ἐµφανισθεῖ
ἐκ νέου στὸν κατάλογο ἐνῶ ὁ τίτλος της θὰ φύγει ἀπὸ τὰ κριτήρια ὁµαδοποίησης.

10.11 Προσαρµογὴ Ἐτικετῶν

H Εφαρµογή έχει σχεδιαστεί ώστε να µπορείτε να τυπώσετε σε γραφικό εκτυπωτή inkjet ή laser ετικέτες
οποιουδήποτε µεγέθους.
Οι παράµετροι που µπορείτε να ορίσετε είναι:
• ∆ιαστάσεις Χαρτιού
• Αριθµός Στηλών & Σειρών Ετικετώ
• ∆ικάκενο µεταξύ Στηλών & Σειρών
• Γραµµατοσειρά & Μέγεθος της,
Επίσης στις Ετικέτες Ατόµων την θέση Εκτύπωσης του ID (Αριστερά, ∆εξιά ή Κάτω) εφόσον έχετε επιλέξει
την Εκτύπωση µε ID 

Η Εφαρµογή υποστηρίζει 2 standard πρότυτα Εκτύπωσης Ετικετών µε τα αντίστοιχα αρχεία ρυθµίσεων:

Etik_Labels_withID_Defaul
t.lap

Ετικέτες Ατόµων µε ID (γιὰ χρήση στὸν Ἐτικετογράφο)

Etik_Labels_Default.lap Ετικέτες Ατόµων χωρίς ID (γιὰ χρήση στὸν Ἐτικετογράφο)

CustomersStatLabels_Defa
ult.lap

Ετικέτες Πελατῶν µε ID (γιὰ χρήση στὴν ἐκτύπωση πελατῶν ἀπὸ τὰ
στατιστικά)

CustomersStatLabels_withI
D_Default.lap

Ετικέτες Πελατῶν χωρίς ID (γιὰ χρήση στὴν ἐκτύπωση πελατῶν ἀπὸ
τὰ στατιστικά)

µπορείτε όµως να δηµιουργήσετε όσες παραλαγές τους θέλετε και να τις σώσετε για µεταγενέστερη χρήση.
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Τι σηµαίνουν τα εικονίδια πάνω αριστερά;

Έστω ότι έχουµε αλλάξει τις παραµέτρους µιας εκτύπωσης. Με το εικονίδιο αυτό
ξαναδιαβάζουµε τις αρχικές ακυρώνοντας τις αλλαγές µας

Καταχωρούµε τις αλλαγές στο τρέχον αρχείο παραµέτρων Εκτύπωσης

Σώζουµε τίς τρέχουσες ρυθµίσεις σε ένα νέο διαφορετικό αρχείο παραµέτρων

Φορτώνουµε ένα άλλο αρχείο παραµέτρων εκτύπωσης

∆οκιµαστική Προεπισκόπηση /Εκτύπωση µιάς Σελίδας Ετικετών µε περίγραµµα για διευκόλυνση
στον έλεγχο για το αν οι διαστάσεις που έχετε ορίσει ταιριάζουν µε αυτές των ετικετών

Προεπισκόπηση /Εκτύπωση των επιλεγµένων Ετικετών

Παρατήρηση:
Τα αρχεία µε τις παραµέτρους εκτύπωσης ετικετών καταγράφονται στον υποφάκελο LabelsSettings στον
υποφάκελο Reports της εφαρµογής 
(default θέση C:\SmMedic3\Reports\LabelsSettings) και οι καταλήξεις είναι *.lap 

∆εῖτε ἐπίσης: Ετικετογράφος , Ἀπεικόνιση Στατιστικῶν

10.12 Χρήσιµες Γραµµογραφήσεις Πινάκων

10.12.1 Πίνακες Ἀτοµικῶν Στοιχείων

Πίνακας: T_CUSTOMERS     Πίνακας Ατοµικών Στοιχείων

Όνοµα Είδος Περιγραφή

1. CU_ID code_id  ID

2. CU_EGGDATE Ηµερ/νία  Ηµερ. 1ης Καταγραφής (Επίσκεψης)

3. CU_LNAME λεκτικό(40)  Επώνυµο

4. CU_FNAME λεκτικό(30)  Όνοµα

5. CU_PROF λεκτικό(50)  Επάγγελµα (Κείµενο)

6. CU_ADDR λεκτικό(52)  ∆/νση

7. CU_CITY λεκτικό(30)  Πόλη

8. CU_SSO code_id_lkup  ID Ταµείου

9. CU_SSO2 code_id_lkup  ID 2οντος Ταµείου

10. CU_ZIP λεκτικό(6)  Ταχ.Κωδ.

11. CU_TEL λεκτικό(40)  Τηλέφωνο

12. CU_MOBILE λεκτικό(12)  Κινητό

13. CU_USRSTR1 usrdefstr_typ
e

 1o Ελεύθερα οριζόµενο Λεκτικό

14. CU_SEX λεκτικό(1)  Φύλο

15. CU_BDATE Ηµερ/νία  Ηµερ. Γέννησης

16. CU_HEIGHT emoney_type  Ύψος

17. CU_WEIGHT emoney_type  Βάρος

55 86
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18. CU_BLOOD λεκτικό(4)  Οµάδα Αίµατος

19. CU_USRSTR2 usrdefstr_typ
e

 2o Ελεύθερα οριζόµενο Λεκτικό

20. CU_USRSTR3 usrdefstr_typ
e

 3o Ελεύθερα οριζόµενο Λεκτικό

21. CU_KIDS ακέραιος  Αριθµός Παιδιών

22. CU_NAMEF λεκτικό(30)  Όνοµα Πατέρα

23. CU_NAMEM λεκτικό(30)  Όνοµα Μητέρας

24. CU_STIG λεκτικό(1)  Στίγµα

25. CU_G6PD λεκτικό(1)  G6PD

26. CU_EMAIL λεκτικό(60)  Email

27. CU_KIND ακέραιος  Ειδικότητα/ες

28. CU_ACT λεκτικό(1)  Ενεργός

29. CU_DDATE Ηµερ/νία  Ηµερ.Θανάτου

30. CU_USRSTR4 usrdefstr_typ
e

 4o Ελεύθερα οριζόµενο Λεκτικό

31. CU_USRSTR5 usrdefstr_typ
e

 5o Ελεύθερα οριζόµενο Λεκτικό

32. CU_USRSTR6 usrdefstr_typ
e

 6o Ελεύθερα οριζόµενο Λεκτικό

33. CU_USRSTR7 usrdefstr_typ
e

 7o Ελεύθερα οριζόµενο Λεκτικό

34. CU_USRSTR8 usrdefstr_typ
e

 8o Ελεύθερα οριζόµενο Λεκτικό

35. CU_SSO_ID λεκτικό(30)  ΑΜ 2οντος Ταµείου

36. CU_SSO2_ID λεκτικό(30)  ΑΜ Ταµείου

37. CU_MEMO κείµενο  Παρατηρήσεις

38. CU_TAXID λεκτικό(15)  ΑΦΜ

39. CU_TAXOFF λεκτικό(50)  ∆ΟΥ

40. CU_ADT λεκτικό(70)  Αρθµ. ∆ελτίου Ταυτότητας

41. CU_FAX λεκτικό(30)  Fax

42. CU_NAMEH λεκτικό(50)  Όνοµα Συζύγου

43. CU_USER_INS code_id_lkup  ID Χειριστή Εισαγωγής

44. CU_USER_UPD code_id_lkup  ID Χειριστή Τελ.Τροπ/σης

45. CU_WHEN_INS Ηµερ.&Ώρα  Χρόνος Εισαγωγής Εγγραφής

46. CU_WHEN_UPD Ηµερ.&Ώρα  Χρόνος Τελ.Τροπ/σης Εγγραφής

47. CU_AMKA λεκτικό(15)  ΑΜΚΑ

Πίνακας: T_CUST_CHILD     Πίνακας Πρόσθετων Ατοµικών Στοιχείων Παιδιατρικού

Όνοµα Είδος Περιγραφή

1. CHI_ID code_id  ID
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2. CHI_HEIGHT d_numeric  Ύψος κατά τήν γέννηση

3. CHI_WEIGHT d_numeric  

4. CHI_HEAD d_numeric  Περίµετρος Κεφαλής κατά τήν Γέννηση

5. CHI_KYHSH λεκτικό(40)  Κύηση

6. CHI_TOKETOS λεκτικό(40)  Τοκετός

7. CHI_KYAN logical_type  Κυάνωση

8. CHI_APNOIA logical_type  Άπνοια

9. CHI_OXYG logical_type  Οξυγόνο

10. CHI_THER logical_type  ΘερµοΚοιτίδα

11. CHI_SPASM logical_type  Σπασµοί

12. CHI_IKTER logical_type  Ίκτερος

13. CHI_REFL λεκτικό(80)  Αντανακλαστικά

14. CHI_ISXIA λεκτικό(80)  Ισχία

15. CHI_ORGANA λεκτικό(80)  Όργανα

16. CHI_IKTLEKT λεκτικό(80)  Ίκτερος Περιγραφή

17. CHI_HEART λεκτικό(80)  Καρδιά

18. CHI_PROFF λεκτικό(30)  Επάγγελµα Πατέρα

19. CHI_PROFM λεκτικό(30)  Επάγγελµα Μητέρας

20. CHI_BROTH ακέραιος  Αριθµός Αδελφών

21. CHI_SEIRA ακέραιος  Σειρά µεταξύ Αδελφών

22. CHI_BLOODF λεκτικό(4)  Οµάδα Αίµατος Πατέρα

23. CHI_STIGF logical_type  Στίγµα

24. CHI_G6PDF logical_type  G6PD Πατέρα

25. CHI_BLOODM λεκτικό(4)  Οµάδα Αίµατος Μητέρας

26. CHI_G6PDM logical_type  G6PD Μητέρας

27. CHI_STIGM logical_type  Στίγµα Μητέρας

Πίνακας: T_CUST_PSY     Πρόσθετα Ατοµικά Στοιχεία Ψυχολογίας

Όνοµα Είδος Περιγραφή

1. CPS_ID code_id  ID

2. CPS_FAMSELF_ST code_id_lkup  Οικογενειακή Κατάσταση Ιδίου (Ιεραρχικός Κωδικός)

3. CPS_FAMGON_ST code_id_lkup  Οικογ.κατάσταση Γονέων (Ιεραρχικός Κωδικός)

4. CPS_GON_STATUS code_id_lkup  Κατάσταση Γονέων (Ιεραρχικός Κωδικός)

5. CPS_STAYWITH code_id_lkup  ∆ιαµένει µέ... (Ιεραρχικός Κωδικός)

6. CPS_BROTHERS ακέραιος  Αριθµός Αδελφών

7. CPS_SELF_POS ακέραιος  Σειρά του µεταξύ Αδελφών

8. CPS_AGEINDEATH ακέραιος  Ηλικία κατά τόν 1ο Θάνατο Γονέος

9. CPS_PROF_SELF code_id_lkup  Επάγγελµα Ιδίου (Ιεραρχικός Κωδικός)

10. CPS_PROF_HUSB code_id_lkup  Επάγγελµα Συζύγου (Ιεραρχικός Κωδικός)
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11. CPS_PROF_MAMA code_id_lkup  Επάγγελµα Μητέρας (Ιεραρχικός Κωδικός)

12. CPS_PROF_PAPA code_id_lkup  Επάγγελµα Πατέρα (Ιεραρχικός Κωδικός)

13. CPS_HISTORY ακέραιος  Οικογ/κό Ψυχ/κό Ιστορικό

14. CPS_EDUCATION code_id_lkup  Επίπεδο Εκπαίδευσης (Ιεραρχικός Κωδικός)

15. CPS_ST_WORK code_id_lkup  Εργασιακή Κατάσταση

16. CPS_PR_MARS ακέραιος  Αριθµ. Προηγούµενων Γάµων

17. CPS_VARSTR λεκτικό(255)  Πρόσθετα Σχόλια

18. CPS_HUSB_BORN Ηµερ/νία  Ηµερ. Γέννησης Συζύγου

10.12.2 Πίνακες Επισκέψεων

Πίνακας: T_VIS_MAIN     Επισκέψεις (το κοινό µέρος ανεξάρτητα Ειδικότητας Επίσκεψης)

Όνοµα Είδος Περιγραφή

1. VIS_ID code_id  ID επίσκεψης

2. VIS_CUST ακέραιος  ID πελάτη

3. VIS_DATE Ηµερ/νία  Ηµεροµηνία

4. VIS_EIDIK ακέραιος  Ειδικότητα

5. VIS_REASON λεκτικό
(2000)

 Αιτία Προσέλευσης

6. VIS_FARM λεκτικό
(2000)

 Φαρµακευτική Αγωγή

7. VIS_REM λεκτικό
(2000)

 Παρατηρήσεις

8. VIS_DOCTOR code_id_lkup  ID Ιατρού

9. VIS_DIAG λεκτικό
(2000)

 ∆ιάγνωση

10. VIS_PLACE λεκτικό(1)  Χώρος Επίσκεψης

11. VIS_VALUE emoney_type  Ποσό Ταµείου

12. VIS_REF λεκτικό(30)  Λεκτικό Εντολής ταµείου

13. VIS_WHEN_INS when_stamp
_type

 Χρόνος Εισαγωγής Εγγραφής

14. VIS_WHEN_UPD when_stamp
_type

 

15. VIS_USER_INS code_id_lkup  Χειριστής Εισαγωγής Επίσκεψης

16. VIS_USER_UPD code_id_lkup  Χειριστής Τελ.Ενηµέρωσης

17. VIS_HASBEEN_APPO
INT

logical_type  Υπήρξε Κλείσιµο Ραντεβού

18. VIS_HASDONE_VISIT logical_type  Πραγµατοποιήθηκε

19. VIS_TIME Ώρα  Ώρα Επίσκεψης

20. VIS_DURATION duration_typ
e

 ∆ιάρκεια

21. VIS_RELFILES_CNT count_type  Αριθµός Συνδεδεµένων Αρχείων
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22. VIS_PHOTOS_CNT count_type  Αριθµός Συνδεδεµένων Εικόνων

Πίνακας: T_VIS_ST     Επισκέψεις (πρόσθετα στοιχεία γιά επισκέψεις Χειρουργικής, Παιδιατρικής &
Ψυχολογίας)

Όνοµα Είδος Περιγραφή

1. VIS_ID code_id  ID

2. VIS_ANAM λεκτικό
(2000)

 Αναµνηστικό

3. VIS_KLIN λεκτικό
(2000)

 Κλινικά Ευρήµατα

4. VIS_LAB λεκτικό
(2000)

 Εργαστηριακά Ευρήµατα

Πίνακας: T_VIS_VIS     Επισκέψεις (πρόσθετα στοιχεία γιά επισκέψεις Οφθαλµιατρικής)

Όνοµα Είδος Περιγραφή

1. VV_ID code_id  ID

2. VV_PR1 d_numeric

 
 
 
 Τρέχουσες 
 
 
 
 
 
 
 

3. VV_PR2 d_numeric

4. VV_PR3 d_numeric

5. VV_PR4 d_numeric

6. VV_PR5 d_numeric

7. VV_PR6 d_numeric

8. VV_PR7 d_numeric

9. VV_PR8 d_numeric

10. VV_PR9 d_numeric

11. VV_PR10 d_numeric

12. VV_PR11 d_numeric

13. VV_PR12 d_numeric

14. VV_PR13 d_numeric

15. VV_PR14 d_numeric

16. VV_PR15 d_numeric

17. VV_PR16 d_numeric

18. VV_PR17 d_numeric

19. VV_PR18 d_numeric

20. VV_PR19 d_numeric

21. VV_PR20 d_numeric

22. VV_DIO1 d_numeric  
 
 
 
 
 

23. VV_DIO2 d_numeric

24. VV_DIO3 d_numeric

25. VV_DIO4 d_numeric
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26. VV_DIO5 d_numeric

 
 
 
 ∆ιορθώσεις
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. VV_DIO6 d_numeric

28. VV_DIO7 d_numeric

29. VV_DIO8 d_numeric

30. VV_DIO9 d_numeric

31. VV_DIO10 d_numeric

32. VV_DIO11 d_numeric

33. VV_DIO12 d_numeric

34. VV_DIO13 d_numeric

35. VV_DIO14 d_numeric

36. VV_DIO15 d_numeric

37. VV_DIO16 d_numeric

38. VV_DIO17 d_numeric

39. VV_DIO18 d_numeric

40. VV_DIO19 d_numeric

41. VV_DIO20 d_numeric

42. VV_ORAS1 ακέραιος  Όραση Χ∆ (∆)

43. VV_ORAS2 ακέραιος  Όραση Τρέχ. (∆)

44. VV_ORAS3 ακέραιος  Όραση Μ.∆. (∆)

45. VV_ORAS4 ακέραιος  Όραση Χ.∆. (Α)

46. VV_ORAS5 ακέραιος  Όραση Τρέχ (Α)

47. VV_ORAS6 ακέραιος  Όραση Μ.∆. (Α)

48. VV_BYTH1 λεκτικό(80)  Βυθός (∆)

49. VV_BYTH2 λεκτικό(80)  Βυθός (Α)

50. VV_TONOS1 ακέραιος  Τόνος (∆)

51. VV_TONOS2 ακέραιος  Τόνος (Α)

52. VV_PD ακέραιος  Εστιακή Απόσταση

10.13 Αρχεία

Σὲ µιὰ τυπικὴ ἐγκατάσταση τοῦ SmartMedicine3, τὰ ἀναµενόµενα ἀρχεῖα & φάκελοι εἶναι:

SmMedic3.exe Τὸ ἐκτελέσιµο ἀρχεῖο τῆς ἐφαρµογῆς
SmMedic2.ini Ρυθµίσεις Ἑφαρµογῆς
SmMedic3.chm Ἀρχείo Ἄµεσης Βοήθειας (On Line Help) στὸν ὑποφάκελο HelpDocs
SmMedData.fdb Ἡ βάση τοῦ ἰατρείου Α στὸν ὑποφάκελο SmMedic3_Data
SmMedDataBack.
fdb

Ἡ βάση τοῦ ἰατρείου Β στὸν ὑποφάκελο SmMedic3_Data

fbclient.dll, gds32.
dll, gbak.exe,
fthand.dll
& hlvdd.exe,
MedIOLic.zip

 

Βοηθητικά ἀρχεῖα, ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐφαρµογή

uninsXXX.exe &
unins000.dat

Χρησιµοποιοῦνται στὴν ἀπεγκατάσταση τῆς ἐφαρµογῆς.
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Reports Φάκελος µὲ τὶς διάφορες φόρµες ἐκτυπώσεων
TemplatesRtf Φάκελος µὲ διάφορα πρότυπα τοῦ MsWord ποὺ χρησιµοποιοῦνται γιὰ τὴν

διαµόρφωση τῶν ἐξαγόµενων ἀρχείων

Ἐπίσης, ἄλλα ἀρχεῖα ποὺ µπορεῖτε νὰ βρεῖτε εἶναι:

SmMedUpgr_2to3.exe Πρόγραµµα Μεταφορᾶς ∆εδοµένων τῆς ἔκδοσης 2 στὴν ἔκδοση 3
SmMedic3_History.rtf Ἀρχεῖο µὲ τὸ Ἰστορικὸ τῆς ἴδιας τῆς ἐφαρµογῆς

10.14 Απαιτήσεις Εφαρµογής
• Τὸ Smart Medicine3  µπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ σὲ ὁποιοδήποτε ὑπολογιστὴ τρέχει Windows2000, XP, Vista,

Windows7, Windows2003, & Windows2008

• Τὰ παράθυρα ἔχουν σχεδιασθεῖ γιὰ Μικρὲς Γραµµατοσειρὲς [Small Fonts ] (πρόκειται γιὰ τὴ default ἐπιλογὴ
τῶν Windows). Ἂν ἔχετε ὁρίσει Large Fonts ἡ ἐµφάνιση τῶν παραθύρων πιθανὸν νὰ εἶναι ἀλλοιωµένη,
κάποιες ἐπιλογὲς νὰ µὴν χωροῦν κ.λ.π. 

• Γιὰ νὰ ὁρίσετε τὸ εἶδος τῶν fonts πηγαίνετε: 
[Ὁ Ὑπολογιστής µου] - [Πίνακας Ἐλέγχου] – [Ὀθόνη] – [Σελίδα: Ρυθµίσεις] – [Γιὰ προχωρηµένους] –

[Γενικά]

• Ἐφόσον ὁ ἐκτυπωτὴς εἶναι ἔγχρωµος σὲ ἀρκετὲς ἐκτυπώσεις χρησιµοποιεῖται αὐτή του ἡ δυνατότητα.

• Πρέπει νὰ ἔχει ἐγκατασταθεῖ καὶ νὰ τρέχει ὁ Firebird SQL Server ἔκδοση 2.1 ἢ νεώτερος. Στὴ περίπτωση
δικτυακὴς χρήσης, αὐτό ἀφορᾶ µόνο τὸν ὑπολογιστὴ ποὺ ἐκτελεῖ χρέη ὑπολογιστῆ server, δήλ. φιλοξενεῖ
τὰ δεδοµένα καὶ τὸ πρόγραµµα (ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ὅτι τὸ πρόγραµµα µπορεῖ νὰ ἐκτελεῖτε καὶ ἀπὸ ἄλλους
ὑπολογιστὲς συνδεδεµένους µὲ τὸν πρῶτο).

• Ἂν δὲν πρόκειται γιὰ DEMO ἔκδοση ἀλλὰ γιὰ κανονική, πρέπει νὰ βρίσκεται συνδεδεµένο καὶ τὸ κλειδὶ
προστασίας (USB ἢ παράλληλο) καὶ νὰ ἔχει ἐγκατασταθεῖ τὸ λογισµικό του.

• Ἂν πρόκειται γιὰ δικτυακὴ χρήση, πρέπει στὸν ὑπολογιστὴ Server νὰ ἔχει ἐγκατασταθεῖ καὶ νὰ "τρέχει" καὶ
ὁ SmartMedicine Licence Server


