Εγχειρίδιο χρήσης
Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιέχει µία αναλυτική παρουσίαση των λειτουργιών
της διαδικτυακής εφαρµογής που αφορά την παροχή µιας on-line βάσης δεδοµένων, στην
οποία εξουσιοδοτηµένοι µόνον ιατροί – χρήστες (µέλη της ΕΚΕ (Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας)) µπορούν να καταχωρήσουν δηµογραφικά στοιχεία ασθενών,
αλλά και στοιχεία που αφορούν επεµβάσεις ablation. Επιπρόσθετα, κάθε ιατρός έχει την
δυνατότητα τροποποίησης, διαγραφής ή/και προεπισκόπησης των δεδοµένων που
εισήγαγε για έναν ασθενή, καθώς και αναζήτησης στοιχείων επέµβασης, µε βάση τον
κωδικό ασθενούς. Μια ακόµη λειτουργία που παρέχεται από την διαδικτυακή αυτή
πλατφόρµα είναι η δηµιουργία ή τροποποίηση προφίλ χρήστη, όπου κάθε ιατρός δύναται
να εισάγει προσωπικά δεδοµένα, αλλά και επιστηµονικά ενδιαφέροντα του ιδίου.
Στη συνέχεια του κειµένου παρατίθενται παραδείγµατα µε την βοήθεια των οποίων
θα αναλυθούν οι διαδικασίες που αναφέρθηκαν επιγραµµατικά στο εισαγωγικό αυτό
προοίµιο. Αρχικά θα γίνει ανάλυση της διαδικασίας δηµιουργίας προφίλ χρήστη µε
χαρακτηριστικά παραδείγµατα, έπειτα θα ακολουθήσει η παρουσίαση της διαδικασίας
εισαγωγής δεδοµένων και τέλος θα εκτεθεί ο τρόπος διαχείρισης επεµβάσεων ασθενών.

Εκκίνηση εφαρµογής
Καθόσον η εφαρµογή που αναπτύχθηκε είναι διαδικτυακή, απαιτείται ο κάθε ιατρός
να έχει εγκατεστηµένο στον υπολογιστή του ένα πρόγραµµα περιήγησης στο διαδίκτυο ή
φυλλοµετρητή ιστού (συνηθέστεροι εξ’ αυτών Internet Explorer 6, Mozilla Firefox,
Netscape κ.ά.). Με το άνοιγµα του web browser που υπάρχει εγκατεστηµένος στον
εκάστοτε προσωπικό υπολογιστή ο ιατρός πληκτρολογεί την διεύθυνση http://www.hcsregistry.com/, οπότε και εµφανίζεται η κεντρική σελίδα της εφαρµογής, στην οποία
υπάρχει µια σύντοµη περιγραφή της λειτουργικότητάς της και το µενού περιήγησης σε
αυτήν, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

Μενού πλοήγησης:
Ο ιατρός µπορεί να επιλέξει
κάποια από τις διαθέσιµες
επιλογές

Κονσόλα εισόδου στην
εφαρµογή:
Η εισαγωγή του ιατρού στο
σύστηµα γίνεται
πληκτρολογώντας όνοµα χρήστη
και κωδικό

Κεντρική επιφάνεια
εργασίας:
Περιέχει σύντοµες
οδηγίες χρήσεως της
εφαρµογής

Εικόνα 1 Κεντρική σελίδα της εφαρµογής

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1 το µενού περιλαµβάνει πέντε επιλογές. Η επιλογή
Αρχική φορτώνει την κεντρική σελίδα της εφαρµογής. Η δεύτερη επιλογή Eισαγωγή,
περιέχει ένα υποµενού που αποτελείται από δύο υποεπιλογές: α) Εισαγωγή νέου
ασθενούς, φορτώνει την σελίδα για την εισαγωγή δηµογραφικών στοιχείων και
ουσιαστικά την εισαγωγή ενός νέου ασθενούς στο σύστηµα, β) Εισαγωγή επέµβασης,
φορτώνει την σελίδα για την εισαγωγή στοιχείων για επεµβάσεις, όπως θα δειχθεί και
στη συνέχεια. Πατώντας την επιλογή Ενηµέρωση δηµ. στοιχ. ο ιατρός οδηγείται στην
αρχική σελίδα τροποποίησης δηµογραφικών στοιχείων του ασθενούς. Εάν ο ιατρός
επιθυµεί να αναζητήσει, διαγράψει ή και να τροποποιήσει στοιχεία επεµβάσεων, που
έχει ήδη καταχωρήσει ο ίδιος, επιλέγει ∆ιαχείριση επεµβάσεων από το κεντρικό
µενού, οπότε και φορτώνεται η αρχική σελίδα για την επιλογή ασθενών. Τέλος η
επιλογή Επικοινωνία περιέχει δυνατούς τρόπους επικοινωνίας µε τους διαχειριστές της
εφαρµογής για τυχόν διευκρινίσεις ή απορίες σχετικά µε την εφαρµογή (Εικόνα 2).

Εικόνα 2 Σελίδα µε τα στοιχεία επικοινωνίας των διαχειριστών της εφαρµογής

Εισαγωγή στο σύστηµα – ∆ηµιουργία προφίλ χρήστη
Ένας εξουσιοδοτηµένος ιατρός - χρήστης πρέπει πρώτα να κάνει εισαγωγή στο
σύστηµα ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια στην καταχώρηση ή στην αναζήτηση
στοιχείων. Σε κάθε εξουσιοδοτηµένο χρήστη της εφαρµογής έχει δοθεί ένα µοναδικό
όνοµα χρήστη και ένας µοναδικός µυστικός κωδικός, τα οποία πρέπει να
πληκτρολογήσει ορθά (βλ. Κονσόλα εισόδου Εικόνα 1), προκειµένου να εισαχθεί
επιτυχώς στο σύστηµα. Σε περίπτωση λάθους τυπώνεται ανάλογο µήνυµα στην οθόνη
και ο ιατρός καλείται να επαναπληκτρολογήσει τα σωστά στοιχεία που του έχουν δοθεί
(Εικόνα 3).

Εικόνα 3 Μήνυµα λάθους κατά την εισαγωγή στο σύστηµα µε λανθασµένο όνοµα χρήστη

Σε περίπτωση ορθής πληκτρολόγησης ο χρήστης εισάγεται στο σύστηµα και
φορτώνεται η ακόλουθη σελίδα, µε το ανάλογο µήνυµα.

Μήνυµα επιτυχούς
εισαγωγής στην
εφαρµογή

Υπερσύνδεσµος για
δηµιουργία προφίλ
χρήστη

Υπερσύνδεσµος
εξόδου από την
εφαρµογή

Εικόνα 4 Επιτυχής εισαγωγή στο σύστηµα

Εφόσον ο ιατρός εισαχθεί στο σύστηµα έχει την δυνατότητα πρίν ξεκινήσει µε την
εισαγωγή ασθενών, ή την εισαγωγή, διαχείριση στοιχείων επεµβάσεων, να

δηµιουργήσει το προφίλ του ή εάν υπάρχει ήδη να το τροποποιήσει πατώντας τον
σύνδεσµο ∆ηµιουργία/Τροποίηση προφίλ. Η σελίδα που εµφανίζεται µε το πάτηµα
του συνδέσµου φαίνεται παρακάτω.

Εικόνα 5 Φόρµα εισαγωγής προσωπικών δεδοµένων ιατρών

Ο ιατρός καλείται να συµπληρώσει τα στοιχεία που απεικονίζονται στην Εικόνα 5
και περιλαµβάνουν: Ονοµατεπώνυµο ιατρού, νοσοκοµείο στο οποίο εργάζεται, έτος
γέννησης, αριθµό κινητού τηλεφώνου, τηλέφωνο σπιτιού και τηλέφωνο εργασίας,
λογαρτιασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), οδό, αριθµό, πόλη και ταχυδροµικό
κώδικα σπιτιού και εργασιακού χώρου και τέλος είδος ασχολίας.
Τα στοιχεία µε τον κόκκινο αστερίσκο στο πλάι είναι υποχρεωτικά πεδία και ο
ιατρός οφείλει να τα συµπληρώσει για να µπορέσει να καταχωρήσει το προφίλ του
στην βάση, διαφορετικά θα τυπωθεί ανάλογο µήνυµα (Εικόνα 6). Μόλις
συµπληρώθούν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, µε το πάτηµα του κουµπιού
Αποθήκευση τα δεδοµένα αποθηκεύονται στην βάση δεδοµένων και τυπώνεται
ανάλογο µήνυµα δεδοµένων (Εικόνα 7). Εάν ο χρήστης επιθυµεί να σβήσει τα
δεδοµένα που έχει πληκτρολογήσει, ενδεχοµένως λόγω κάποιου σφάλµατος κατά την
πληκτρολόγηση µπορεί να πατήσει το κουµπί Καθαρισµός Φόρµας.

Εικόνα 6 Μη επιτυχής συµπλήρωση προφίλ χρήστη

Εικόνα 7 Επιτυχής καταχώρηση προφίλ χρήστη

Εκτός από τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες, στους οποίους έχουν παραχωρηθεί
όνοµα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, µπορούν και µη εξουσιοδοτηµένοι ιατροί να
δηµιουργήσουν ή να τροποποιήσουν το προφίλ τους επιλέγοντας στην αρχική σελίδα
της εφαρµογής τον σύνδεσµο Εισέλθετε ως επισκέπτης (Εικόνα 1). Έπειτα δίνεται η

δυνατότητα επιλογής στον χρήστη τί από τα δύο επιθυµεί να κάνει, πατώντας είτε τον
σύνδεσµο ∆ηµιουργία νέου προφίλ ή τον σύνδεσµο Τροποποίηση προφίλ. Στην
περίπτωση δηµιουργίας προφίλ, το µόνο επιπλέον στοιχείο που καλείται ο ιατρός να
εισάγει είναι το όνοµα χρήστη το οποίο επιθυµεί να έχει, σε περίπτωση που επιθυµεί να
εισέλθει εκ νέου στην εφαρµογή και να το τροποποιήσει.

Εικόνα 8 Φόρµα καταχώρησης νέου προφίλ επισκέπτη

Εισαγωγή δηµογραφικών στοιχείων νέου ασθενούς
Έπειτα από την επιτυχή καταχώρηση του προφίλ του, ο ιατρός µπορεί πλέον να
εισάγει δεδοµένα επιλέγοντας τον σύνδεσµο Προσθήκη ασθενούς όπως φαίνεται στην
Εικόνα 7 ή να επιλέξει από το βασικό µενού την επιλογή Εισαγωγή νέου ασθενούς.
Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό, ότι για να καταχωρήσει δεδοµένα κάποιος
εξουσιοδοτηµένος ιατρός, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα πρέπει
προηγουµένως να έχει εισάγει επιτυχώς το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης,
διαφορετικά θα τυπωθεί ανάλογο µήνυµα στην οθόνη του υπολογιστή. Εάν εποµένως ο
χρήστης έχει εισαχθεί επιτυχώς στην εφαρµογή, καλείται σαν πρώτο βήµα να εισάγει
τον κωδικό ασθενούς, στοιχεία του οποίου θέλει να αποθηκεύσει στην βάση δεδοµένων
(Εικόνα 9).

Εικόνα 9 Εισαγωγή κωδικού ασθενούς

Στο σηµείο αυτό αξίζει να τονίσουµε ότι συστήνεται στους ιατρούς να
χρησιµοποιούν µια συγκεκριµένη σύµβαση κατά την απόδοση κωδικών στους ασθενείς
τους. Η σύµβαση που συστήνεται να ακολουθείται από τους χρήστες είναι ο κωδικός να
αποτελείται από 10 λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες (αγγλικοί χαρακτήρες), οπου οι
3 πρώτοι θα προκύπτουν από το όνοµα του ασθενούς, οι επόµενοι 3 από το επίθετότου
και οι τελευταίοι 4 από το έτος γέννησης τους. ∆ηλαδή, εάν ο ιατρός επιθυµεί να
εισάγει δεδοµένα για τον ασθενή ονόµατι Αντώνης Παπαϊωάννου γεννηθείς το 1947 θα
εισάγει τον κωδικό ‘ANTPAP1947’.
Πατώντας το κουµπί Συνέχεια ο ιατρός οδηγείται στην σελίδα, που περιέχει την
φόρµα εισαγωγής δηµογραφικών στοιχείων του ασθενούς. Όπως φαίνεται και στην
Εικόνα 10 ο κωδικός του ασθενούς είναι ήδη συµπληρωµένος, καθώς και το
νοσοκοµείο στο οποίο ανήκει ο ιατρός που έχει εισαχθεί στο σύστηµα είναι
προεπιλεγµένο. Ο ιατρός δύναται να το τροποποιήσει µέσω της πτυσσόµενης λίστας.

Εικόνα 10 Φόρµα εισαγωγής δηµογραφικών στοιχείων ασθενούς

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 10 τα στοιχεία προς εισαγωγή είναι το νοσοκοµείο
εισαγωγής του ασθενούς, η ηλικία του (π.χ. 56 ετών), η πόλη καταγωγής του, το φύλο
του, το είδος ταχυκαρδίας (τουλάχιστον ένα), το είδος οργανικής καρδιοπάθειας
(τουλάχιστον ένα), το είδος WPW (τουλάχιστον ένα), ύπαρξη συγκοπής ή όχι, ICD, το
κλάσµα εξωθήσεως και τέλος τυχόν σχόλια. Τα πεδία µε αστερίσκο στο πλάι είναι
υποχρεωτικά, πρέπει δηλαδή να συµπληρωθούν για να καταχωρηθούν τα στοιχεία
επιτυχώς. ∆ιαφορετικά τυπώνονται ανάλογα µηνύµατα στην οθόνη του υπολογιστή.
Εφόσον ο ιατρός εισάγει τα απαιτούµενα στοιχεία και πατήσει το κουµπί
Αποθήκευση φορτώνεται µια νέα σελίδα όπου τυπώνονται τα δηµογραφικά στοιχεία
που εισήγαγε στην βάση δεδοµένων ο ιατρός (Εικόνα 11).

Σύνδεσµος για την
εισαγωγή νέας
επέµβασης

Εικόνα 11 Εκτύπωση δηµογραφικών στοιχείων ασθενούς

Εισαγωγή επεµβάσεων
Έπειτα από την επιτυχή εισαγωγή ενός ασθενούς στο σύστηµα, ο ιατρός µπορεί
πλέον να εισάγει και στοιχεία επεµβάσεων που αφορούν τον συγκεκριµένο ασθενή,
είτε επιλέγοντας τον σύνδεσµο Εισαγωγή στοιχείων επέµβασης όπως φαίνεται στην
Εικόνα 11 ή να επιλέξει από το βασικό µενού την επιλογή Εισαγωγή επέµβασης,
οπότε φορτώνεται η σελίδα επιλογής κωδικού ασθενούς για τον οποίο επιθυµεί ο
ιατρός να εισάγει επέµβαση .

Εικόνα 12 Επιλογή κωδικού ασθενούς

Εφόσον ο ιατρός επιλέξει τον κωδικό ασθενούς και πατήσει το κουµπί Συνέχεια
φορτώνεται η σελίδα που περιέχει κενή την φόρµα εισαγωγής δεδοµένων επέµβασης
(Εικόνα 13 α, β).

Α)

Β)
Εικόνα 13 Α, Β Φόρµα εισαγωγής στοιχείων ablation

Όπως φαίνεται στις εικόνες 13 Α, Β τα στοιχεία ablation προς εισαγωγή είναι:

•

ο ιατρός που πραγµατοποίησε την επέµβαση (είναι προεπιλεγµένο το όνοµα
του γιατρού που εισάγει τα δεδοµένα),

•

το είδος της επέµβασης (τουλάχιστον ένα υποχρεωτικά). Κάποιες επιλογές
είναι απενεργοποιηµένες και ενεργοποιούνται εφόσον ο ιατρός επιλέξει τα
κουτιά AFIB και VΤ (εφόσον επιλεγεί είτε το AFIB είτε το VT θα πρέπει
υποχρεωτικά να επιλεχθεί κάποια από τις υποεπιλογές τους),

•

το είδος απεικονιστικού συστήµατος (τουλάχιστον ένα υποχρεωτικά),

•

το είδος ταχυκαρδίας (τουλάχιστον ένα υποχρεωτικά),

•

τυχόν επιπλοκές κατά την επέµβαση (τουλάχιστον ένα υποχρεωτικά),

•

την ηµεροµηνία επέµβασης στην µορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (υποχρεωτικό
πεδίο), δηλ εάν η ηµεροµηνία επέµβασης είναι 14/05/2001 θα επιλέξουµε
στην πρώτη λίστα το 14, στην δεύτερη το 05 και στην τρίτη θα
πληκτρολογήσουµε 2001,

•

την διαρκεια επέµβασης σε λεπτά (min),

•

τυχόν επιτυχία ή όχι της επέµβασης,

•

την διάρκεια ακτινοσκόπησης σε λεπτά (min),

•

τυχόν υποτροπή έπειτα από την επέµβαση (υποχρεωτικό πεδίο, εάν επιλεγεί
Ναι τότε πρέπει να επιλεγεί υποχρεωτικά η διάρκεια υποτροπής),

•

τυχόν σχόλια.

Εφόσον έχουν συµπληρωθεί σωστά όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πατώντας ο
χρήστης το κουµπί Αποθήκευση, τότε τυπώνεται µήνυµα στην οθόνη που σηµαίνει ότι
τα στοιχεία επέµβασης του ασθενούς εισήχθησαν επιτυχώς στην βάση δεδοµένων που
συνδέεται µε την εφαρµογή (Εικόνα 14 Α, Β, Γ).

Α)

Β)

Γ)
Εικόνα 14 Α,Β,Γ ∆ιαδικασία επιτυχούς καταχώρησης δεδοµένων επέµβασης

Έπειτα ο ιατρός µπορεί να επαναλάβει την ίδια διαδικασία για έναν καινούριο
ασθενή επιλέγοντας είτε τον σύνδεσµο Εισαγωγή στοιχείων επέµβασης είτε µέσω της
επιλογής του βασικού µενού Εισαγωγή επέµβασης.

Τροποποίηση δηµογραφικών στοιχείων ασθενούς
Εάν ο ιατρός επιθυµεί να τροποποιήσει κάποια από τα δηµογραφικά στοιχεία ενός
ασθενούς που έχει ήδη καταχωρήσει στο παρελθόν, µπορεί επιλέγοντας από το βασικό
µενού να πατήσει Ενηµέρωση δηµ. στοιχ., οπότε φορτώνεται η αρχική σελίδα, όπου
ζητείται από τον ιατρό να επιλέξει τον κωδικό του ασθενούς του οποίου τα στοιχεία
θέλει να επεξεργαστεί.

Εικόνα 15 Επιλογή κωδικόυ ασθενούς

Πατώντας Συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα συµπληρωµένη µε τα δηµογραφικά
στοιχεία του ασθενούς (Εικόνα 16), τα οποία ο ιατρός µπορει να επεξεργαστεί και να
τα καταχωρήσει εκ νέου στην βάση δεδοµένων της εφαρµογής, µε τον ίδιο τρόπο που
περιγράφηκε πιο πάνω, και να προχωρήσει στην εισαγωγή τυχόν νέων επεµβάσεων του
ασθενούς.

Α)

Β)
Εικόνα 16 Α,Β Εµφάνιση των ήδη καταχωρηµένων δηµογραφικών στοιχείων του ασθενούς για
περαιτέρω επεξεργασία

∆ιαχείριση επεµβάσεων
Εφόσον ο ιατρός το επιθυµεί, µπορεί πατώντας το κουµπί ∆ιαχείριση επεµβάσεων,
να εκκινήσει την διαδικασία της αναζήτησης στοιχείων που αφορούν επεµβάσεις
ασθενών µε βάση τον κωδικό του ασθενούς. Εποµένως το πρώτο βήµα της διαδικασίας
αναζήτησης στοιχείων για ablation είναι η επιλογή του κωδικού ασθενούς, τον οποίο
αναζητούµε (Εικόνα 17).

Εικόνα 17 Επιλογή κωδικού ασθενούς

Πατώντας το κουµπί Συνέχεια εµφανίζεται ο πίνακας µε τα αποτελέσµατα της
αναζήτησης του ιατρού, όπου φαίνονται ταξινοµηµένα ανά ηµεροµηνία επέµβασης τα
πλήρη στοιχεία των τυχόν επεµβάσεων του ασθενούς (Εικόνα 18).

Εικόνα 18 Αποτελέσµατα αναζήτησης

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι παρέχεται η δυνατότητα
αναζήτησης όλων των επεµβάσεων που έχει εισάγει ο ιατρός. Έτσι πατώντας τον
σύνδεσµο Νέα αναζήτηση και επιλέγοντας αντί για κάποιον συγκεκριµένο κωδικό την
παύλα ( - ) (Εικόνα 19), εµφανίζονται όλες οι επεµβάσεις ταξινοµηµένες ανά αύξουσα
ηµεροµηνία (Εικόνα 20).

Εικόνα 19 Εισαγωγή παύλας για την εµφάνιση όλων των επεµβάσεων που έχει εισάγει ο ιατρός

Εικόνα 20 Εµφάνιση όλων των επεµβάσεων που έχει καταχωρήσει στην βάση δεδοµένων ο
ιατρός

Αξίζει να αναφερθεί ότι κάθε ιατρός έχει το δικαίωµα να βλέπει µόνον τα στοιχεία
ασθενών, τα οποία έχει εισάγει ο ίδιος χρησιµοποιώντας το όνοµα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης που του έχει δοθεί και εποµένως δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε στοιχεία
ασθενών που έχει εισάγει άλλος ιατρός.
Εκτός από την εµφάνιση των αποτελεσµάτων αναζήτησης µε βάση τον κωδικό του
ασθενούς, είναι δυνατόν ο ιατρός να φιλτράρει τα αποτελέσµατα µε βάση την
ηµεροµηνία επέµβασης, τσεκάροντας την επιλογή που αφορά την εµφάνιση των
κριτηρίων αναζήτησης µε βάση την ηµεροµηνία (Εικόνα 21). Έπειτα, εάν ο ιατρός
επιθυµεί να δεί π.χ. µόνο τα στοιχεία των ασθενών που εγχειρίστηκαν µέσα στο 2003,
θα πρέπει να εισάγει αρχική ηµεροµηνία 01-01-2003 και τελική ηµεροµηνία 31-122003 µε τον τρόπο που φαίνεται στην Εικόνα 21.

Αρχική ηµεροµηνία

Τσεκάροντας αυτήν την
επιλογή ο ιατρός εµφανίζει το
κριτήριο αναζήτησης µε βάση
την ηµεροµηνία

Τελική ηµεροµηνία

Εικόνα 21 Εµφάνιση κριτηρίου αναζήτησης µε βάση την ηµεροµηνία επέµβασης

Κάνοντας κλικ στο κουµπί Φιλτράρισµα προκύπτουν τα φιλτραρισµένα
αποτελέσµατα αναζήτησης µε βάση την ηµεροµηνία επέµβασης (Εικόνα 22).

Εικόνα 22 Φιλτραρισµένα αποτελέσµατα αναζήτησης µε βάση την ηµεροµηνία επέµβασης

Εάν ο χρήστης επιθυµεί να φορτώσει εκ νέου τα αρχικά αποτελέσµατα
αναζήτησης µπορεί να το κάνει πατώντας το κουµπί Επαναφορά.
Ο ιατρός εµφανίζοντας τις επεµβάσεις των ασθενών έχει την δυνατότητα να τις
επεξεργαστεί, δηλαδή να τροποποιήσει κάποιες από αυτές, να τις διαγράψει, αλλά και
να τις εµφανίσει απλά για να µπορέσει να τις αποθηκεύσει και να τις επεξεργαστεί
έπειτα µε κάποιο εξωτερικό πρόγραµµα.
Όσον αφορά την τροποποίηση κάποιας επέµβασης ο ιατρός πρέπει να κάνει κλίκ
πάνω στον κωδικό ασθενούς, οπότε και φορτώνεται η φόρµα εισαγωγής στοιχείων
επέµβασης συµπληρωµένη µε τα στοιχεία επέµβασης του ασθενούς µε τον
συγκεκριµένο κωδικό (Εικόνες 23, 24).

Εικόνα 23 Επιλογή κωδικού ασθενούς

Εικόνα 24 Τροποποίηση στοιχείων επέµβασης

Εφόσον ο ιατρός τροποποίησει την επέµβαση πατώντας το κουµπί Αποθήκευση
µπορεί να καταχωρήσει τις όποιες αλλαγές έχει κάνει στην βάση δεδοµένων.
Ευρισκόµενος ο ιατρός στην σελίδα διαχείρισης των επεµβάσεων (Εικόνα 20)
µπορεί, όπως ήδη αναφέρθηκε να επιλέξει να διαγράψει, αλλά και να τυπώσει
κάποιες από τις επεµβάσεις που επιθυµεί ο ίδιος. Για να επιλέξει ποιές από τις
επεµβάσεις θα διαγράψει ή θα τυπώσει, απλά τσεκάρει το κουτάκι δίπλα στην
επέµβαση και έπειτα επιλέγει από το µενού ποιά ενέργεια επιθυµεί να εκτελέσει µε
τις επιλεγµένες επεµβάσεις. Τέλος κάνοντας κλικ στο κουµπί Επιλογή εκτελείται η

ενέργεια που επιθυµεί. Τέλος είναι δυνατόν ο ιατρός να επιλέξει όλες τις εγγραφές
απλά τσεκάροντας το κουτί δίπλα στην λέξη Επιλογή όπως φαίνεται και παρακάτω
στην Εικόνα 27.

Επιλογή επεµβάσεων

Επιλογή ενέργειας

Εικόνα 25 Επιλογή επεµβάσεων για προεπισκόπηση

Εικόνα 26 Προεπισκόπηση αποτελεσµάτων αναζήτησης

Κουµπί για την επιλογή όλων
των επεµβάσεων

Εικόνα 27 Επιλογή επεµβάσεων για διαγραφή

Εικόνα 28 Μήνυµα επιτυχούς διαγραφής

