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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η χρήση του λογισμικού 
αυτού σημαίνει οτι συμφωνείτε να δεσμευτείτε με όλους τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης. 

ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 
Σε αντάλλαγμα της αμοιβής, ο Δημήτρης Γ. Παναγιωτακόπουλος, σας παραχωρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε 
αυτό το Λογισμικό σε έναν ή περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σύμφωνα με το πλήθος των αδειών χρήσης 
που σας έχουν παραχωρηθεί. 

Η παρούσα Άδεια Χρήσης δεν αποτελεί “πώληση” του Λογισμικού και δεν σας μεταβιβάζεται οποιοσδήποτε τίτλος 
ιδιοκτησίας του Λογισμικού. 

Σας ανήκει το CD-ROM, επί του οποίου έχει εγγραφεί το Λογισμικό, και το εγχειρίδιο ή εγχειρίδια που το 
συνοδεύουν, αλλά ο Δημήτρης Γ. Παναγιωτακόπουλος διατηρεί τον πλήρη και απόλυτο τίτλο ιδιοκτησίας επί του 
Λογισμικού που έχει εγγραφεί στο CD-ROM και επί των συνοδευτικών εγχειριδίων καθώς και όλα τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών. 

Εφ’ όσον το Λογισμικό συνοδεύεται από HASP για την προστασία του, αυτό πρέπει να διαφυλάττεται από τον 
χρήστη του Λογισμικού. Απώλεια του HASP σημαίνει και απώλεια της Άδειας Χρήσης η οποία σε κάθε περίπτωση 
βαρύνει τον χρήστη.  

Σε περίπτωση επιστροφής του λογισμικού πρέπει να επιστραφούν CD-ROM, εγχειρίδιο και HASP. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. 
Το Λογισμικό αυτό ανήκει στο Δημήτρη Γ. Παναγιωτακόπουλο και προστατεύεται από τους νόμους περί 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Έτσι, πρέπει να χειρίζεστε αυτό το Λογισμικό όπως κάθε άλλο αντικείμενο 
που προστατεύεται από τους κανόνες της πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε όμως α) να κάνετε αντίγραφό του για 
λόγους ασφάλειας ή αρχειοθέτησης, β) να μεταφέρετε το Λογισμικό σε ένα σκληρό δίσκο κρατώντας την πρωτότυπη 
δισκέτα ή τις πρωτότυπες δισκέτες ή το πρωτότυπο CD-ROM για αντίγραφο ή για αρχειοθέτηση. Επίσης δεν 
επιτρέπεται να αντιγράψετε το ή τα εγχειρίδια που συνοδεύουν αυτό το Λογισμικό. 

ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. 
Δεν επιτρέπεται να γράψετε ίδιο Λογισμικό ή να αντιγράψετε τον τρόπο λειτουργίας του, να το αποκωδικοποιήσετε 
παράγοντας πηγαίο κώδικα, να το τροποποιήσετε, να το μεταπουλήσετε ή να θέτετε σε διάθεση τρίτων. 

ΛΗΞΗ 
Η παρούσα σύμβαση Άδεια Χρήσης θα λύεται αυτόματα αν δεν συμμορφωθείτε με κάποιον από τους παραπάνω 
όρους. 

Το παρόν λογισμικό συνοδεύεται από: 

 CD-ROM 

 Εγχειρίδιο 

 HASP 

 Άδειες χρήσης ............................. 
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1 Εισαγωγή 
Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται για τη διαχείριση καρτών ασθενών είτε από ιδιώτες ιατρούς είτε από 
νοσοκομεία. Κάποια εσωτερική ρύθμιση καθορίζει αυτήν τη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς της 
εφαρμογής. Έτσι στο εγχειρίδιο αυτό καλύπτεται και η περίπτωση του νοσοκομείου και η περίπτωση του 
ιδιωτικού ιατρείου, επομένως αν κάτι, από αυτά που ακολουθούν, δεν εμφανίζεται στη δικιά σας 
εγκατάσταση θα οφείλεται σε αυτήν τη διαφοροποίηση. Ουσιαστικά στην περίπτωση των νοσοκομείων 
υπάρχουν οι επιπλέον κάρτες Εισόδου και Εξόδου ασθενών.  

Η εφαρμογή αυτή είναι ανεπτυγμένη σε περιβάλλον Windows, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη 
να προσαρμοστεί σχετικά εύκολα μιας και το περιβάλλον εργασίας είναι οικείο.  

Σχετικά με τη χρήση της, η εφαρμογή αυτή δεν διαφέρει σε πολλά σημεία από τα άλλα προγράμματα 
Windows, αφού χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα γνωστά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε κάθε 
πρόγραμμα Windows (παράθυρα, κουτιά διαλόγων, αναδυόμενες λίστες κλπ). Παρ’ όλα αυτά η 
εφαρμογή έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες, οι οποίες δημιουργήθηκαν για να προσθέσουν περισσότερες 
ευκολίες στο χρήστη. Γενική μνεία για τα στοιχεία των Windows και τις ιδιαιτερότητες στη συμπεριφορά 
θα δείτε στο παρακάτω κεφάλαιο. 

Η εφαρμογή μπορεί να δουλέψει και σε περιβάλλον δικτύου υπολογιστών, με δυνατότητα ταυτόχρονης 
πρόσβασης στη βάση δεδομένων, από περισσότερους του ενός υπολογιστές, όμως για κάθε επιπλέον 
εγκατάσταση σε υπολογιστή δικτύου πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη Άδεια Χρήσης. 

Η εφαρμογή παρέχει απόλυτη ασφάλεια στη χρήση του, και κάθε χρήστης μπορεί να τη χρησιμοποιεί από 
οποιοδήποτε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το δικό του όνομα και κλειδί. 

Η λειτουργία της εφαρμογής στηρίζεται στον εξής απλό κανόνα. Κάθε ασθενής που έρχεται για πρώτη 
φορά, αποκτά μια βασική κάρτα (στην οποία καταγράφονται τα δημογραφικά του στοιχεία, την αιτία 
(πρώτης) επίσκεψης, το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό του) και την πρώτη κάρτα επίσκεψης (στην 
οποία συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία μιας τυπικής επίσκεψης). Κατόπιν σε κάθε του επίσκεψη, 
προσθέτετε μια νέα κάρτα (αν ο ασθενής έρθει περισσότερες από μια φορά στην ίδια μέρα, αν το 
επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε αντίστοιχο πλήθος καρτών επίσκεψης). 

Σημείωση ! 

Μετά την έκδοση 2.6.2 της εφαρμογής μπορείτε να επιλέγετε τη βάση δεδομένων που θέλετε να 
χρησιμοποιείτε. Ο μόνος περιορισμός είναι οτι μπορείτε να έχετε μόνο μια ανοιχτή κάθε φορά. 

Κάθε βάση δεδομένων μπορεί να έχει τον δικό της διαχειριστή και τους δικούς της χρήστες. 

Δυνατότητες 

Η εφαρμογή αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες σε πίνακες μιας βάσης δεδομένων. Η βάση δεδομένων 
έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

• Μέγιστο πλήθος εγγραφών:  ένα δισεκατομμύριο σε κάθε πίνακα της βάσης δεδομένων 

• Μέγιστο μέγεθος κάθε πίνακα:  2 gigabytes. 
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Από τα παραπάνω φαίνεται οτι πρακτικά δεν υπάρχουν περιορισμοί, οι μόνοι περιορισμοί είναι τα όρια 
του υλικού και συγκεκριμένα του σκληρού δίσκου. Μπορείτε να έχετε όσους ασθενείς θέλετε και 
απεριόριστες κάρτες επίσκεψης ανά ασθενή. 

Η επίδοση εξαρτάται από τις παρακάτω παραμέτρους: 

• Ταχύτητα επεξεργαστή:  όσο πιο ισχυρός είναι ο επεξεργαστής, τόσο πιο γρήγορη η απόκριση της 
εφαρμογής. 

• Μνήμη:  όσο περισσότερη μνήμη έχει ο υπολογιστής, τόσο λιγότερο χρειάζεται να 
καταφεύγει στη χρήση του σκληρού δίσκου για προσωρινές εργασίες. 

• Σκληρός δίσκος:  για τα προγράμματα που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων όσο πιο 
γρήγορος είναι ο σκληρός δίσκος τόσο καλύτερα, γιατί η εφαρμογή κάνει 
συχνά αναγνώσεις και εγγραφές σε αυτόν. Οι γρήγοροι σκληροί δίσκοι 
εξασφαλίζουν υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. 

• Υλικό δικτύου:  η φτωχή ποιότητα του (κάρτα, καλωδίωση κλπ) περιορίζει την ταχύτητα 
μεταφοράς δεδομένων. 
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2   Σύντομη περιγραφή και αναφορές 

2.1 Παράθυρα 
Παράθυρο Είναι μια σαφώς ορισμένη / περιγεγραμμένη επιφάνεια. Σχεδόν οτιδήποτε 

στα Windows εμφανίζεται μέσα σε ένα παράθυρο.  
 Το παράθυρο έχει κάποιες ιδιότητες. Συνήθως επιτρέπεται να αλλάξει 

μέγεθος, να μεγιστοποιείται (να καταλάβει δηλ. όλη την οθόνη), να ελαχι-
στοποιείται, να τοποθετηθεί μπροστά ή πίσω από άλλα παράθυρα, να 
αλλάξει θέση στην ή και να κλείσει. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο των 
Windows γι' αυτές τις δυνατότητες. 

 Το παράθυρο επίσης συνήθως αποτελείται από κάποια τυπικά στοιχεία. Αυτά 
είναι: 
•  Ο τίτλος του (στην Εικόνα 2-1 ο τίτλος του παραθύρου είναι

Διαγραφή). 
•  Ένα εικονίδιο αριστερά από τον τίτλο το οποίο προσδιορίζει το

είδος του παραθύρου (στην Εικόνα 2-1 το εικονίδιο δηλώνει
προσοχή). 

•  Πιέζοντας αυτό ελαχιστοποιείται το παράθυρο. 
•  Πιέζοντας αυτό μεγιστοποιείται το παράθυρο. 
•  Πιέζοντας αυτό κλείνει το παράθυρο. 

 
Παράθυρο προγράμματος Είναι ένα παράθυρο των Windows μέσα στο οποίο εμφανίζόνται το μενού, 

τα παράθυρα διαλόγου και οι φόρμες της εφαρμογής. 
 
Κύριο Μενού Είναι ένα σύνολο επιλογών κατάλληλα ομαδοποιημένων που εμφανίζονται 

συνήθως σε μια οριζόντια γραμμή που βρίσκεται στο πάνω μέρος του 
παραθύρου της εφαρμογής.  

  
 
Υπομενού Μενού, συνήθως σε κατακόρυφη 

διάταξη, που εμφανίζεται όταν 
γίνει κάποια επιλογή στο κύριο 
μενού. 

 Επιλέγοντας για παράδειγμα 
κάποια από τις επιλογές του 
κυρίως μενού (π.χ. Πρόγραμμα 
στην παρακάτω εικόνα) ξεδιπλώ-
νεται ένα υπομενού με επιλογές.  
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 Επιλέγοντας μια επιλογή από το υπομενού εκτελείται η αντίστοιχη εργασία. 
 
Παράθυρο διαλόγου  Είναι συνήθως ένα μικρό αυτοτελές παράθυρο που εμφανίζεται συνήθως 

πάνω από άλλα παράθυρα της εφαρμογής. Μπορεί να αποσπάσει την 
αποκλειστική προσοχή της εφαρμογής ή απλά να συνυπάρχει με άλλα 
παράθυρα διαλόγου ή άλλες φόρμες. 

 Όταν το παράθυρο διαλόγου αποσπά την αποκλειστική προσοχή της 
εφαρμογής, τότε πρέπει και ο χρήστης να επικεντρώσει την προσοχή του σε 
αυτό και κανένα άλλο παράθυρο διαλόγου, φόρμα ή μενού δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. Τέτοιο παράδειγμα είναι το παράθυρο διαλόγου της 
Επιβεβαίωσης Διαγραφής (Εικόνα 2-1). Όταν ενεργοποιηθεί αυτό, ο χρήστης 
πρέπει να επιλέξει αν θα προχωρήσει στη διαγραφή ή θα ακυρώσει. Εκείνη 
τη στιγμή (επειδή θεωρείται κρίσιμη) η εφαρμογή δεν τον αφήνει να κάνει 
κάτι άλλο. 

 Παράδειγμα παραθύρου διαλόγου που δεν αποσπά την αποκλειστική 
προσοχή της εφαρμογής είναι π.χ. το παράθυρο διαλόγου των Προτιμήσεων. 
Εκεί μπορείτε να αλλάζετε κάτι και μόλις ενεργοποιήσετε το παράθυρο στο 
οποίο απευθύνονται οι ρυθμίσεις ή οι τροποποιήσεις αυτό να τις αντιληφθεί. 

 Τα παράθυρα διαλόγου εμφανίζονται ως παράθυρα, όπως και οι φόρμες που 
θα δούμε παρακάτω, άρα περιέχουν εκτός από τα στοιχεία και τις ιδιότητες 
των παραθύρων και άλλα στοιχεία όπως: 
•  

 
Σχόλια, κείμενο. 
Επεξηγηματικά σχόλια, κείμενο και αναφορές στα κελιά 

•  
 

Κελιά 
Περιοχές μέσα στις οποίες εμφανίζεται κείμενο το οποίο
μπορεί να τροποποιείται είτε από το χρήστη είτε από την 
εφαρμογή. 
Όταν τα κελιά είναι ενεργοποιημένα (συνήθως με λευκό
φόντο) τότε ο χρήστης μπορεί να γράψει μέσα σε αυτά. 
Όταν τα κελιά είναι απενεργοποιημένα (συνήθως με γκρι
φόντο) τότε ο χρήστης δεν μπορεί να γράψει μέσα σε αυτά. 

•  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Πλήκτρα 
Προσομοίωση πλήκτρων τα οποία όταν ο χρήστης πιέσει
είτε με το ποντίκι είτε με το πληκτρολόγιο, εκτελούν
κάποια ενέργεια. Στο παράδειγμα (Εικόνα 2-1) της 
διαγραφής  τα πλήκτρα είναι δυο. (Διέγραψε και 
Ακύρωσε). 
Συνήθως κάποιο από τα πλήκτρα είναι ήδη προεπιλεγμένο. 
Τα πλήκτρα μπορούν να εμφανίζονται είτε με κάποιο τίτλο
επάνω τους,… 
είτε με ένα ενδεικτικό εικονίδιο, προσδιορίζοντας ή
παραπέμποντας έτσι στην ενέργεια που θα επιτελεσθεί όταν
αυτό πιεσθεί. 
Επίσης όταν ο δρομέας του ποντικιού σταθεί πάνω σε ένα
πλήκτρο τις περισσότερες φορές αναδύεται μια γραμμή
βοήθειας η οποία περιγράφει την ενέργεια που θα 
εκτελεσθεί από αυτό το πλήκτρο. 



Asthma95 

Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος  7 

Τα πλήκτρα μπορούν κατά περίπτωση να είναι ενεργοποι-
ημένα ή απενεργοποιημένα. Όταν είναι ενεργοποιημένα 
τότε εμφανίζονται με καθαρά γράμματα ή σαφή εικονίδια 
ενώ όταν είναι απενεργοποιημένα εμφανίζονται με γκρι 
γράμματα και γκρι εικονίδια (Εικόνα 2-2 και Εικόνα 2-3). 
Εκτενέστερη αναφορά για τα πλήκτρα γίνεται στο 2.4 
παρακάτω καθώς και στα αντίστοιχα κεφάλαια. 

•  
 
 

Κουτί επιλογής 
-  Μη επιλεγμένο (μη τσεκαρισμένο). 
-  Επιλεγμένο (τσεκαρισμένο). 

•  
 

 

 

Ξεδιπλούμενη λίστα 
Κάνοντας click στο σημείο του κάτω βέλους ξεδιπλώνεται 
η λίστα και εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της. 
 

 
Φόρμα  Είναι ένα παράθυρο το οποίο αποτελείται συνήθως από αρκετά στοιχεία, 

όπως κελιά, κουτιά επιλογών, ξεδιπλούμενες λίστες, πλήκτρα κλπ (Εικόνα 
2-4). 

 Η φόρμα χρησιμεύει για να καταχωρείτε τις κατάλληλες πληροφορίες στο 
αρχείο (βάση δεδομένων). 

 
Καρτελάκια  Μια φόρμα μπορεί να είναι χωρισμένη με καρτελάκια σε περισσότερες 

περιοχές (ίδε Εικόνα 2-4 και Εικόνα 2-5 όπου η φόρμα έχει χωριστεί με δυο 
καρτελάκια σε δύο περιοχές, Κάρτα και Λίστα). Κάθε περιοχή έχει 
ομαδοποιημένα συναφή στοιχεία. Έτσι στην ίδια φόρμα μπορείτε να βλέπετε 
πολλά στοιχεία τα οποία διαφορετικά δεν θα χωρούσαν στην ίδια επιφάνεια 
παραθύρου. Στην Εικόνα 2-4 η φόρμα κάτω από το καρτελάκι Κάρτα 
απεικονίζει τα στοιχεία ενός επαγγέλματος. Στην Εικόνα 2-5 η φόρμα κάτω 
από το καρτελάκι Λίστα εμφανίζει τη λίστα των επαγγελμάτων. 

 Παρατηρείστε οτι στη συγκεκριμένη φόρμα επιλέγοντας το καρτελάκι Λίστα 
αλλάζει και το μέγεθος της φόρμας, ενώ όταν επιλέξετε το καρτελάκι Κάρτα 
η φόρμα θα επανέρθει στο αρχικό της μέγεθος. 

 Σε άλλες περιπτώσεις μπορούν να ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται, να 
εμφανίζονται ή να εξαφανίζονται πλήκτρα της φόρμας, ανάλογα με το 
καρτελάκι το οποίο επιλέγετε. 
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Εικόνα 2-1 

 
Εικόνα 2-2 

 
Εικόνα 2-3 

 
Εικόνα 2-4 

 
Εικόνα 2-5 
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2.2 Ποντίκι 

Το περιβάλλον Windows είναι ένα διαδραστικό περιβάλλον και το ποντίκι παίζει σημαντικό ρόλο στη 
επικοινωνία χρήστη και προγράμματος. 

Ο δρομέας του ποντικιού κινείται ελεύθερα μέσα στο παράθυρο της εφαρμογής και χρησιμοποιείται για 
να κινηθείτε γρήγορα και να κάνετε click ή να επιλέξετε εύκολα κάποιο στοιχείο της εφαρμογής. Στην 
παρούσα εφαρμογή ο δρομέας του ποντικιού είναι "ζωντανός". Δεν παραμένει με σταθερή μορφή όπως 
συμβαίνει συνήθως αλλά αλλάζει μορφή ανάλογα με τις περιστάσεις. 
 

 
Ο δρομέας (καταδείκτης) του ποντικιού έχει αυτή τη μορφή η οποία είναι και
η συνήθης μορφή του δρομέα. 

 
Ο δρομέας του ποντικιού όταν βρίσκεται πάνω από κάποια σχόλια κελιών
αποκτά σκιά. Αν κάνετε click πάνω στο σχόλιο τότε θα μεταπηδήσετε κατ΄
ευθείαν στο κελί στο οποίο αναφέρεται το σχόλιο (συνήθως το κελί που
βρίσκεται δεξιά από το σχόλιο). 

 
Ο δρομέας του ποντικιού όταν βρίσκεται πάνω από ενεργά πλήκτρα αποκτά
αυτήν τη μορφή. 

 
Επισημαίνει ή υπενθυμίζει οτι μπορείτε να κάνετε click (με το αριστερό
πλήκτρο του ποντικιού). Με τον όρο click πάντα εννοούμε ότι πιέζετε μια
φορά το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και αμέσως το αφήνετε. Όταν
πρέπει να πιέσετε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού τότε αυτό αναφέρεται ως
δεξί click. 

 
Επισημαίνει ή υπενθυμίζει  οτι μπορείτε να κάνετε δεξί click. 

 
Επισημαίνει ή υπενθυμίζει οτι μπορείτε να κάνετε διπλό click (με το
αριστερό πλήκτρο). 

 
Επισημαίνει ή υπενθυμίζει οτι μπορείτε κάνοντας click να εμφανιστεί το
παράθυρο της αναζήτησης. 

 
Επισημαίνει ή υπενθυμίζει οτι κάνοντας click στο συγκεκριμένο σημείο θα
αλλάξει το μέγεθος του κελιού. 

  

 
Όταν ο υπολογιστής είναι απασχολημένος τότε ο δρομέας παίρνει αυτή τη
μορφή. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, παρά να
περιμένετε να τελειώσει η εργασία που γίνεται εκείνη τη στιγμή από τον
υπολογιστή.  

2.3 Πληκτρολόγιο 

Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται όπως σε κάθε άλλο πρόγραμμα. 

Κίνηση μέσα στη φόρμα ή σε παράθυρο διαλόγου: 
Tab Μεταφέρει το δρομέα από ένα αντικείμενο (κελί, πλήκτρο, κουτί επιλογής
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κλπ) στο επόμενο αντικείμενο της φόρμας ή παραθύρου διαλόγου. 
Shift Tab Μεταφέρει το δρομέα από ένα αντικείμενο (κελί, πλήκτρο, κουτί επιλογής

κλπ) στο προηγούμενο αντικείμενο της φόρμας ή παραθύρου διαλόγου. 
Για να πετύχετε συνδυασμό δυο ή περισσότερων πλήκτρων, στο παράδειγμα
Shift Tab,  πιέζετε πρώτα το Shift και όσο το έχετε πατημένο, πιέζετε και το
Tab. Κατόπιν αφήνετε και τα δυο πλήκτρα. 

Enter Συμπεριφέρεται συνήθως όπως και το Tab. Για τη μετακίνηση από το ένα
αντικείμενο στο άλλο προτιμείστε όμως το Tab, του οποίου ο ρόλος είναι
μόνον αυτός. 

Πάνω βέλος Συμπεριφέρεται συνήθως όπως το Shift Tab. Εξαίρεση υπάρχει όταν
βρίσκεται μέσα σε ξεδιπλούμενη λίστα που περιέχει προκαθορισμένες και
σταθερές επιλογές  όπως το Φύλο ή Οικογενειακή κατάσταση κλπ. 

Κάτω βέλος Συμπεριφέρεται συνήθως όπως το Tab. Εξαίρεση υπάρχει όταν βρίσκεται
μέσα σε ξεδιπλούμενη λίστα που περιέχει προκαθορισμένες και σταθερές
επιλογές όπως το Φύλο ή Οικογενειακή κατάσταση κλπ. 

Ctrl Del Ο συνδυασμός αυτός χρησιμοποιείται μόνο στις ξεδιπλούμενες λίστες, για να
ακυρώσετε / μηδενίσετε μια επιλογή σας. Δεν εφαρμόζετε όμως σε αυτές που
περιέχουν προκαθορισμένες και σταθερές επιλογές όπως το Φύλο ή
Οικογενειακή κατάσταση κλπ. 
Αν π.χ. σε κάποιον επιλέξατε προηγούμενο επάγγελμα ενώ δεν είχε ή
επιλέξατε οτι καπνίζει τσιγάρα ενώ δεν καπνίζει τότε ο μόνος τρόπος για να
ακυρώσετε την επιλογή αυτή είναι να πιέσετε Ctrl Del. 
Επίσης εφαρμόζεται στη φόρμα ενημέρωσης των πρωτοκόλλων, όπου όταν
έχετε επιλέξει ένα πρωτόκολλο, ο μόνος τρόπος για να ακυρώσετε την
επιλογή είναι να πιέσετε Ctrl Del. 

2.4 Τυπικά πλήκτρα σε φόρμες ή κουτιά διαλόγου. 

Τα παρακάτω πλήκτρα είναι τυπικά και εμφανίζονται σχεδόν σε όλες τις φόρμες και τα κουτιά διαλόγου. 
Για το λόγο αυτό θα αναλυθούν μόνο σε αυτό το κεφάλαιο και στα επιμέρους κεφάλαια όπου αναλύονται 
οι φόρμες και τα παράθυρα διαλόγου θα παρουσιαστούν μόνον τα επιπλέον πλήκτρα. 

 

 
Νέα 
Δημιουργείτε μια νέα εγγραφή ή νέα κάρτα. Καθαρίζει το περιεχόμενο της
φόρμα την οποία προετοιμάζει για να δεχθεί νέα εγγραφή. Η εγγραφή δεν
αποθηκεύεται αν δεν πιέσετε το πλήκτρο της Αποθήκευσης. 

 
Τροποποίηση 
Ζητάτε την τροποποίηση μιας εγγραφής. 

 
Αποθήκευση 
Δίνετε εντολή να αποθηκευθεί η εγγραφή ή η κάρτα στο αρχείο. 

 
Ακύρωση αποθήκευσης 
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Δίνετε εντολή να ακυρωθεί η αποθήκευση των στοιχείων στο αρχείο. 

 
Διαγραφή 
Διαγράφετε μια εγγραφή ή κάρτα από το αρχείο. Ζητά επιβεβαίωση πριν
προχωρήσει στην εκτέλεση της εντολής. 

 
Πληροφορίες 
Παίρνετε πληροφορίες. Το είδος της πληροφορίας που παρέχεται έχει σχέση
με το σημείο από το οποίο ζητήθηκε αυτή. 

 
Εκτύπωση 
Εκτυπώνετε το ιστορικό, μια κάρτα ή τη λίστα, Το είδος της εκτύπωσης έχει
σχέση με το σημείο από το οποίο ζητήθηκε αυτή. 

 
Αναζήτηση 
Καλείτε το παράθυρο της αναζήτησης. 

  

 
Πρώτη εγγραφή 
Καλείτε την πρώτη εγγραφή του αρχείου με βάση το τρέχον ευρετήριο. 

 
Προηγούμενη σελίδα 
Καλείτε την πρώτη εγγραφή της προηγούμενης σελίδας του αρχείου με βάση
το τρέχον ευρετήριο, περίπου 20 εγγραφές πριν. 

 
Προηγούμενη εγγραφή 
Καλείτε την προηγούμενη εγγραφή του αρχείου με βάση το τρέχον
ευρετήριο. 

 
Επόμενη εγγραφή 
Καλείτε την επόμενη εγγραφή του αρχείου με βάση το τρέχον ευρετήριο. 

 
Επόμενη σελίδα 
Καλείτε την πρώτη εγγραφή της επόμενης σελίδας του αρχείου με βάση το
τρέχον ευρετήριο, περίπου 20 εγγραφές μετά. 

 
Τελευταία εγγραφή 
Καλείτε την τελευταία εγγραφή του αρχείου με βάση το τρέχον ευρετήριο. 

 
Ανανέωση της λίστας 
Επειδή η λίστα είναι μια “εικόνα” της κατάστασης του αρχείου τη δεδομένη
στιγμή που εκτελέστηκε, πιέζοντας αυτό το πλήκτρο την ανανεώνετε. 

 
Ένα επιπλέον πλήκτρο που εμφανίζεται σχεδόν σε όλες τις φόρμες αυτού της εφαρμογής είναι η πινέζα. 
 

 

 

Πινέζα 
Πιέζοντάς την επιλέγετε η παρούσα φόρμα (παράθυρο) να είναι πάντα σε
πρώτο πλάνο. 
Όταν η πινέζα έχει πατηθεί, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πλήκτρα, το
πλήκτρο μένει πατημένο και έχει την όψη της καρφωμένης πινέζας.  
Όταν είναι πατημένη, τότε το παράθυρο παραμένει πάντα σε πρώτο πλάνο.
Κανένα άλλο παράθυρο δεν μπορεί να περάσει μπροστά του εκτός και αν
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πιέσετε και πάλι την πινέζα, οπότε επανέλθει στην αρχική της θέση
(ξεκαρφωθεί), ή πιέσετε την πινέζα ενός άλλου παραθύρου. 

 



Asthma95 

Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος  13 

3   Πως θα ξεκινήσετε 
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια πολύ σύντομη εισαγωγή για το πώς θα ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε 
παραγωγικά την εφαρμογή και ποια πρακτικά είναι η φιλοσοφία που το διέπει. Η σε βάθος ανάλυση της 
χρήσης του αναπτύσσεται διεξοδικά παρακάτω. 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε όλο το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε 
πραγματικά. Σιγά σιγά δε με την πάροδο του χρόνου και αφού αρχίσετε να εξοικειώνεστε με την 
εφαρμογή, μπορείτε να τροποποιήσετε κάποια στοιχεία, μέσω των προτιμήσεων έτσι ώστε να το 
διαμορφώσετε όπως εσείς θέλετε. 

Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, η λειτουργία της εφαρμογής στηρίζεται στον εξής απλό 
κανόνα. Κάθε ασθενής που έρχεται για πρώτη φορά, αποκτά μια βασική κάρτα (στην οποία καταγράφετε 
τα δημογραφικά του στοιχεία, την αιτία (πρώτης) επίσκεψης, το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό του) 
και την πρώτη κάρτα επίσκεψης (στην οποία συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία μιας τυπικής επίσκεψης). 
Κατόπιν σε κάθε του επίσκεψη, προσθέτετε νέα κάρτα επίσκεψης (αν ο ασθενής έρθει περισσότερες από 
μια φορά στην ίδια μέρα, αν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε αντίστοιχο πλήθος καρτών 
επίσκεψης). 

Τα δημογραφικά λοιπόν στοιχεία είναι λίγο πολύ τυποποιημένα. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα στοιχεία 
όπως π.χ. της Σπιρομέτρησης, όπου τα ζητούμενα είναι συγκεκριμένα. 

Όμως σε αυτήν την εφαρμογή το Οικογενειακό Ιστορικό, το Ατομικό Ιστορικό και σημαντικό μέρος των 
καρτών επίσκεψης, διαμορφώνονται από εσάς, τον χρήστη. Σας δίνεται πρακτικά η δυνατότητα να 
σχεδιάσετε, να οργανώσετε και να διαμορφώσετε με κάποια εργαλεία, εύκολα και γρήγορα τα στοιχεία 
που εσείς θα θέλατε να κρατάτε από τις επισκέψεις των ασθενών. Έτσι δεν σας επιβάλλονται έτοιμες 
κάρτες με έτοιμα στοιχεία. 

Τα αρχεία λοιπόν, όπως φυσικά αναμένεται είναι αρχικά κενά, έτοιμα να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις 
επιθυμίες σας. Ενημερωμένα είναι μόνο τα βοηθητικά αρχεία με τα Επαγγέλματα, τα Ασφαλιστικά 
Ταμεία, τις Πόλεις και τους Νομούς που και αυτά στην πραγματικότητα θα μπορούσαν να είναι κενά 
αλλά δίνονται συμπληρωμένα για να ελαχιστοποιηθεί η προσπάθεια του ιατρού.  

Όπως θα διαπιστώσετε αν ξεκινήσετε για πρώτη φορά την εφαρμογή, στη βασική κάρτα και ειδικότερα 
στο Οικογενειακό Ιστορικό και Ατομικό Ιστορικό δεν εμφανίζεται τίποτα (Εικόνα 3-1).  
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Εικόνα 3-1 

Στην κάρτα επίσκεψης και ειδικότερα στα Πρωτόκολλα εμφανίζονται μόνο τα πρωτόκολλα Διάγνωση 
και Θεραπεία. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε ιατρός μπορεί να επιλέξει και να διαμορφώσει μόνος του τα 
πρωτόκολλα τα οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει. Εξαίρεση αποτελεί η Διάγνωση και η Θεραπεία που 
πρέπει να υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. 

Έτσι η πρώτη σας ενέργεια θα είναι να αποφασίσετε τι πρωτόκολλα θα δημιουργήσετε για το Ατομικό 
Ιστορικό, και το Οικογενειακό Ιστορικό και τι πρωτόκολλα θα δημιουργήσετε για τις Κάρτες Επίσκεψης. 
Σημειώνεται εδώ οτι τίποτα δεν σας εμποδίζει κάποια πρωτόκολλα να εμφανίζονται και στις τρεις 
περιπτώσεις – δηλ. στο Ατομικό Ιστορικό, στο Οικογενειακό Ιστορικό και στις Κάρτες Επίσκεψης. 

Με τα κατάλληλα εργαλεία που βρίσκονται στο μενού Βοηθητικά αρχεία / Πρωτόκολλα (δείτε σχετικό 
κεφάλαιο) δημιουργείτε τα πρωτόκολλα, τα διαμορφώνετε και τα συσχετίζετε με το Ατομικό Ιστορικό ή 
και με το Οικογενειακό Ιστορικό ή και με τις Κάρτες Επίσκεψης και Εξόδου (για τα νοσοκομεία).  

Καλόν είναι τα πρωτόκολλα να σχεδιαστούν αρχικά πλήρως. Αν αυτό όμως δεν είναι δυνατό μπορείτε να 
τα συμπληρώνετε σταδιακά. 

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στη βασική κάρτα επίσκεψης μπορεί να εμφανίζονται τα 
παρακάτω πρωτόκολλα: 
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Εικόνα 3-2 

Έτσι μπορείτε να δημιουργήσετε πρωτόκολλα σχετικά με: 

 Δερματικές Αντιδράσεις 

 Αντικειμενική Κλινική Εξέταση 

 Απεικονιστικές Εξετάσεις 

 Δερματικές Αντιδράσεις 

 Συμπτώματα Αναπνευστικού Χρόνια 

 Συμπτώματα Αναπνευστικού τους τελευταίους 12 μήνες 

 Αιματολογικές Εξετάσεις 

 Άλλα Νοσήματα 

κλπ. μέχρι 999 διαφορετικά πρωτόκολλα. 

Κάθε πρωτόκολλο μπορεί να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο με επικεφαλίδες και ερωτήσεις. Αν το 
επιθυμείτε, μπορείτε να ορίσετε οτι κάθε ερώτηση θα επιδέχεται μόνο μια απάντηση από ένα σύνολο 
προκαθορισμένων αποδεκτών απαντήσεων. Έτσι αν κάποιες ερωτήσεις επιδέχονται τυπικές απαντήσεις 
θα μπορείτε να τις έχετε έτοιμες για να μην τις πληκτρολογείτε. Π.χ. : 

 η Οξυγονοθεραπεία μπορεί να δέχεται μια από τις δυο απαντήσεις  2lt ανά 1’ ή περισσότερα από  
2lt ανά 1’  

 η Συχνότητα κρίσεων μπορεί να δέχεται μια από τις τέσσερις απαντήσεις  εβδομάδα ή μήνα ή 
εξάμηνο ή έτος 

 η Διάρκεια κρίσεων μπορεί να δέχεται μια από τις τέσσερις απαντήσεις  1-3 ημέρες ή 5-15 
ημέρες ή 15-30 ημέρες ή περισσότερες από 30 ημέρες. 
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 η Έκταση της Φυματίωσης μπορεί να δέχεται μια από τις τρεις απαντήσεις  περιορισμένη ή 
μέση ή εκτεταμένη. 

Επιπλέον από τις προκαθορισμένες απαντήσεις, μέσα στις κάρτες, θα μπορείτε να σχολιάσετε κάθε 
ερώτηση. Έτσι κάποιος μπορεί να έχει:  Διάρκεια κρίσεων  1-3 ημέρες   με σχόλιο  από το 1995. 

Το πλεονέκτημα της μεθόδου που εφαρμόζεται είναι οτι όλα τα στοιχεία, πλην των σχολίων, 
αποθηκεύονται κωδικοποιημένα με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο στο σκληρό δίσκο. 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα με μπλε χαρακτήρες και υπογράμμιση εμφανίζονται 
οι τίτλοι των ομάδων που μπορείτε να δημιουργήσετε, με μαύρα γράμματα είναι οι ερωτήσεις και με 
κόκκινους χαρακτήρες (δεξιά στην ίδια γραμμή) εμφανίζονται οι αποδεκτές απαντήσεις της αντίστοιχης 
ερώτησης. 

Περισσότερα παραδείγματα κάποιων πρωτοκόλλων που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη λογική 
που βρίσκεται πίσω από την οργάνωση τους μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα (σελ. 110), στο τέλος 
του εγχειριδίου. 
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Διαγνώσεις 
 
Βρογχικό άσθμα  
  Ήπιο  
  Μέτριο  
  Βαρύ  
  Αλλεργικό  
   Εποχιακό  
   Ετήσιο  
  Μεταλοιμώδες  

 

Άλλος τρόπος οργάνωσης του πρωτοκόλλου, μπορεί να είναι ο παρακάτω – ο οποίος είναι και ορθότερος: 

 

Διαγνώσεις 
 
Βρογχικό άσθμα     =Ήπιο,Μέτριο,Βαρύ  
Αλλεργικό      =Εποχιακό,Ετήσιο 
Μεταλοιμώδες  

 

Η ερώτηση Βρογχικό άσθμα επιδέχεται μια απάντηση (σε σχέση με τις τρεις απαντήσεις) που 
σημειώνονται δίπλα του. Δηλ.:  =Ήπιο,Μέτριο,Βαρύ  
 
Το Βρογχικό άσθμα λοιπόν θα είναι: ή Ήπιο ή Μέτριο ή Βαρύ. Δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί από 
συνδυασμούς των δύο ή και από τα τρία. 
 
Άρα η ανάπτυξη:  
Βρογχικό άσθμα     =Ήπιο,Μέτριο,Βαρύ  
 
Είναι καλύτερη από την: 
Βρογχικό άσθμα  
  Ήπιο  
  Μέτριο  
  Βαρύ  
Όπου από λάθος κανείς μπορεί να σημειώσει (επιλέξει) και τις τρεις απαντήσεις. 
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4   Εκκίνηση της εφαρμογής 
Για να ξεκινήσει η εφαρμογή κάνετε διπλό click στην συντόμευση που έχει δημιουργηθεί 
στην επιφάνεια εργασίας ή εντοπίζετε την εφαρμογή μέσα στα προγράμματα των windows. 

 

Ξεκινώντας η εφαρμογή ζητά τα στοιχεία του χρήστη για να επιβεβαιώσει οτι έχει δικαίωμα πρόσβασης. 

 
Εικόνα 4-1 

Αρχικά μπαίνετε ως root (super χρήστης – χρήστης με τα περισσότερα δικαιώματα) επομένως: 

o στη λέξη Χρήστης γράφετε root (πεζά ή κεφαλαία λογίζονται ίδια) και πιέζετε  το πλήκτρο Enter. 

o στη λέξη Κλειδί γράφετε rootjim1 και πιέζετε  το πλήκτρο Enter. Καθώς πληκτρολογείτε τη λέξη, 
στη θέση κάθε γράμματος εμφανίζεται το * (αστεράκι). 

Αν έχετε δώσει τα στοιχεία Χρήστης και Κλειδί σωστά, τότε ενεργοποιείται το πλήκτρο Εντάξει. 
Κάνοντας click επάνω του μπαίνετε στην εφαρμογή. 

                                                           
1 Είναι η αρχική λέξη κλειδί με την εγκατάσταση της εφαρμογής. Πρέπει να την αλλάξετε. 
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Εικόνα 4-2 

Μπαίνοντας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αλλάξετε τη λέξη κλειδί του root γιατί 
αυτή αναφέρεται στο εγχειρίδιο και είναι τυπική για τις εφαρμογές που αναπτύσσω. 

Κατόπιν, αν υπάρχουν και άλλοι χρήστες της εφαρμογής, μπορείτε να τους προσθέσετε μέσω κατάλ-
ληλου παραθύρου διαλόγου. Έτσι ο κάθε χρήστης θα έχει το δικό του κωδικό πρόσβασης και τη δικιά 
του λέξη κλειδί. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ο κάθε χρήστης είναι υποχρεωμένος να διαφυλάττει τη λέξη κλειδί του. 

Πρέπει να αλλάζετε τη λέξη κλειδί σας σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδίως αν έχετε την υποψία οτι 
κάποιος άλλος χρήστης τη γνωρίζει. 

Η λέξη κλειδί δεν θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με το όνομά σας, το όνομα κάποιου συγγενούς σας ή το 
έτος γέννησής σας. Καλό θα είναι να είναι μια λέξη άγνωστη στους υπολοίπους που θα είναι δύσκολο να 
εντοπισθεί και πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 4 χαρακτήρες. 

Η εφαρμογή καταγράφει τις ενέργειες που γίνονται και τις συσχετίζει με τον τρέχοντα χρήστη. 
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5   Πρόγραμμα 
Κάποιες από τις παρακάτω επιλογές μπορεί να μην ισχύουν για όλους τους χρήστες, καθ' όσον δεν έχουν 
όλοι ίσα δικαιώματα πρόσβασης. Επίσης κατά τη διάρκεια ανάπτυξης νέων εκδόσεων της εφαρμογής 
μπορεί να προστίθενται διάφορες επιλογές ή λειτουργίες οι οποίες να μην εμφανίζονται στο παρόν. Η 
γενική εικόνα πάντως είναι πάντα περίπου η ίδια. 

 
Εικόνα 5-1 

5.1 Κλειδί χρήστη 

Αλλάζετε τη λέξη κλειδί, με την οποία πιστοποιείτε στην εφαρμογή την ταυτότητά σας.  

Η λέξη κλειδί αποθηκεύεται κωδικοποιημένη και αποκωδικοποιείται μόνο μέσω της εφαρμογής. Ούτε ο 
root μπορεί να γνωρίζει το κλειδί σας. Αν ξεχάσετε τη λέξη κλειδί σας πρέπει να ζητήσετε από τον root 
να σας την αλλάξει. Αν ο root ξεχάσει τη λέξη κλειδί του τότε υπάρχει πρόβλημα. Η λύση μπορεί να 
δοθεί μόνο από τον προγραμματιστή. 

Προκειμένου να αλλάξετε τη λέξη κλειδί πρέπει πρώτα να δώσετε την προηγούμενη λέξη κλειδί και μετά 
να δώσετε την νέα δυο φορές (για να γίνει η επιβεβαίωση). Αν η διαδικασία είναι επιτυχής η νέα λέξη 
κλειδί θα αποθηκευθεί και θα ενεργοποιηθεί άμεσα.. 

 
Εικόνα 5-2 
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5.2 Παρών χρήστης 

Παίρνετε πληροφορίες για τα στοιχεία του παρόντος χρήστη.  

 
Εικόνα 5-3 

Στα στοιχεία αναφέρεται: 

Στο πάνω μέρος του παραθύρου εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη της εφαρμογής ή το όνομα 
του νοσοκομείου. 
o Η ονομασία του υπολογιστή στο δίκτυο (αν υπάρχει). 
o Ο χρήστης του υπολογιστή για τα Windows. 
o Ο κωδικός του χρήστη της εφαρμογής. Το 1 αντιστοιχεί πάντα στον root. 
o To login όνομα του χρήστη της εφαρμογής. Εδώ είναι το root. 
o Το πραγματικό ονοματεπώνυμο που αντιστοιχεή σε αυτόν το χρήστη. 

Κάνοντας click στα εικονίδια του παραθύρου διαλόγου μπορείτε να πάρετε επιπλέον πληροφορίες. 
Κάνοντας δε click στο πλήκτρο με το κλειδί, μπορείτε να αλλάξετε τη λέξη κλειδί σας. 

5.3 Κλείδωμα οθόνης 

Μπορείτε να κλειδώσετε προσωρινά την οθόνη της εφαρμογής, έτσι ώστε αν χρειαστεί να απομα-
κρυνθείτε να μην μπορεί κανείς να πειράξει ή να δει τα στοιχεία που καταγράφετε. Ξεκλειδώνετε 
δίνοντας τη λέξη κλειδί σας.  
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Εικόνα 5-4 

5.4 Δικαιούχος 

Ορίζετε τα στοιχεία του δικαιούχου της εφαρμογής, όπως Διεύθυνση, Τηλέφωνο κλπ. Στην πρώτη 
γραμμή εμφανίζεται το όνομα του ιδιοκτήτη – το οποίο όμως δεν μπορείτε να αλλάξετε. Αυτό 
καταχωρείται με τη διαδικασία της νομιμοποίησης της εφαρμογής (Δείτε το σχετικό κεφάλαιο στο 
εγχειρίδιο της εγκατάστασης). Στις τέσσερις γραμμές που ακολουθούν, μπορείτε να γράψετε ότι θέλετε. 
Τα στοιχεία αυτά θα εκτυπώνονται στο πάνω μέρος της σελίδας κατά την εκτύπωση του ασθενούς. 

 
Εικόνα 5-5 

Ολοκληρώνετε κάνοντας click στο πλήκτρο της αποθήκευσης. 
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5.5 Επιλογή Βάσης Δεδομένων 

Ορίζετε ή επιλέγετε τον κατάλογο στον οποίο βρίσκονται τα αρχεία της εφαρμογής, δίνοντάς σας τη 
δυνατότητα να αλλάζετε βάσεις δεδομένων. 

 
Εικόνα 5-6 

 Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο ενεργοποιείται το παράθυρο διαλόγου επιλογής
καταλόγων (Εικόνα 5-8). 

 
Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο αποθηκεύεται ο κατάλογος σε INI αρχείο. 

Ο κατάλογος στον οποίο εργάζεστε κάθε φορά, στον οποίο δηλ. βρίσκεται η βάση δεδομένων, καθώς και 
το όνομα του δικαιούχου και η τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής, αποτυπώνεται στον γενικό τίτλο του 
παραθύρου της εφαρμογής, όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα 5-7.  

Στο παράδειγμα φαίνεται οτι ο κατάλογος της βάσης δεδομένων είναι ο C:\asthma95\. 

 
Εικόνα 5-7 
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Εικόνα 5-8 

Αφού επιλέξετε τον κατάλογο στον οποίο βρίσκονται τα αρχεία της εφαρμογής (κατάλογος βάσης 
δεδομένων) κάνετε click στο πλήκτρο Select οπότε το παράθυρο διαλόγου αυτό θα κλείσει και το όνομα 
του καταλόγου θα εμφανιστεί στο αντίστοιχο κελί (ίδε Εικόνα 5-6). 

Όταν επιλέξετε τον κατάλογο κάνετε click στο κουμπί Αποθήκευση2 για να αποθηκευθεί η επιλογή σας, 
οπότε αυτόματα μεταφέρεστε σε εκείνη τη βάση δεδομένων και η εφαρμογή ζητά να πιστοποιηθείτε. 

Αν ο κατάλογος που επιλέξετε δεν περιέχει αρχεία της εφαρμογής τότε εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό 
παράθυρο διαλόγου. Αν θέλετε να εντοπίσετε αρχεία στο δίκτυο και δεν μπορείτε, συμβουλευτείτε 
κάποιον ειδικό.  

Προσδιορισμός του καταλόγου για υπολογιστή του δικτύου 

Σε περίπτωση που είστε σε υπολογιστή δικτύου πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία για 
να προσδιορίσετε τον κατάλογο της βάσης δεδομένων. 

Εντοπίζετε στην επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο που δικτύου. 

 
Κάνοντας διπλό click επάνω του βλέπετε τους υπολογιστές που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο με εσάς και 
έστω οτι ο υπολογιστής στον οποίο είναι εγκατεστημένη η βάση δεδομένων είναι ο Juliet (Εικόνα 5-9).  

 
Εικόνα 5-9 

Κάνοντας διπλό click πάνω στον Juliet σας δείχνει ποιους καταλόγους διαθέτει / μοιράζει (ο υπολο-
γιστής αυτός) προς το δίκτυο. Έστω οτι εμφανίζονται οι παρακάτω κατάλογοι.  

                                                           
2 Το όνομα του καταλόγου που εμφανίζεται στην Εικόνα 5-6 είναι συνάρτηση του που είναι εγκατε-
στημένο το πρόγραμμα. Στο δικό σας υπολογιστή μπορεί να έχει άλλο όνομα ή και να είναι εγκατε-
στημένο σε άλλο σκληρό δίσκο ή σε δίσκο του δικτύου. 
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Εικόνα 5-10 

Επιλέξτε τον κατάλογο ASTHMA95, κάντε δεξί click επάνω του. Στο αναδυόμενο μενού που θα 
εμφανιστεί (Εικόνα 5-11) επιλέξτε το Αντιστοίχιση δίσκου δικτύου (Map Network Drive) και στο 
παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί (Εικόνα 5-12) επιλέξτε με ποιο όνομα θα εμφανίζεται αυτός ο 
κατάλογος ως φανταστικός σκληρός δίσκος του υπολογιστή σας. 

 
Εικόνα 5-11 
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Εικόνα 5-12 

Έστω οτι επιλέγετε να εμφανίζεται ως δίσκος H: (παραπάνω Εικόνα 5-12) 

Σε αυτήν την περίπτωση στο παράθυρο διαλόγου όπου ορίζετε τον κατάλογο στον οποίο βρίσκονται τα 
αρχεία της εφαρμογής θα γράψετε Η:\ (Εικόνα 5-13) και θα πιέσετε το πλήκτρο της αποθήκευσης. 

 
Εικόνα 5-13 

5.6 Διαχείριση 

Στην περίπτωση που εμφανίζεται αυτή η επιλογή, έχετε πρόσβαση σε επιπλέον δυνατότητες. 
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Εικόνα 5-14 

5.6.1 Χρήστες 

Μπορείτε να προσθέσετε νέους χρήστες ή να τροποποιήσετε τα στοιχεία υπάρχοντος χρήστη. Αν κάποιος 
χρήστης έχει ξεχάσει τη λέξη κλειδί του, ο root μπορεί από αυτό το σημείο να του ορίσει νέα λέξη κλειδί. 

Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου. 

 
Εικόνα 5-15 

 
Νέος χρήστης 
Δημιουργείτε την κάρτα ενός νέου χρήστη στο αρχείο των χρηστών. 

 
Αποθήκευση 
Αποθηκεύετε τα στοιχεία του χρήστη. 

 
Διαγραφή 
Διαγράφετε ένα χρήστη από το αρχείο των χρηστών. 

 
Αλλαγή λέξης κλειδιού 
Αλλάζετε την λέξη κλειδί του χρήστη. Για οποιονδήποτε άλλο χρήστη πλην
του root αρκεί να πληκτρολογήσετε δυο φορές τη νέα λέξη κλειδί. Στην
περίπτωση του root πρέπει να πληκτρολογήσετε πρώτα το προηγούμενο /
παλιό κλειδί για να δεχθεί τα νέα κλειδιά. 

5.6.2 Προβολή Log αρχείου 

Όπως προαναφέρθηκε όλες οι ενέργειες καταγράφονται σε ένα αρχείο. Το αρχείο αυτό λέγεται Log. O 
root μπορεί να ελέγξει το Log αρχείο για να δει τι κινήσεις έγιναν στη βάση δεδομένων. 
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Εικόνα 5-16 

Κάνοντας click στο πλήκτρο των πληροφοριών, πληροφορείστε το όνομα του ασθενούς – το οποίο 
αντιστοιχεί στον Κωδ. Ασθενούς. 

Επίσης αν γράψετε στα αντίστοιχα κελιά Κωδ. Χρήστη, ημερομηνίες από ή και έως ή τον κωδικό 
ασθενούς και κάνετε click στο πλήκτρο της αναζήτησης η λίστα θα φιλτραριστεί με βάση τα στοιχεία που 
δώσατε. 

Έτσι στην ερώτηση για τον ασθενή με κωδικό 2582 τι πληροφορίες έχει το σύστημα, η απάντηση δίνεται 
παρακάτω (Εικόνα 5-17). 

 
Εικόνα 5-17 
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5.6.3 Έλεγχος βάσης δεδομένων 

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της βάσης δεδομένων κάνοντας click στο πλήκτρο Έλεγξε. Αν 
υπάρξει κάποιο πρόβλημα αυτό θα αναφερθεί στο παρακάτω παράθυρο διαλόγου. 

 
Εικόνα 5-18 

5.6.4 Έλεγχος καρτών 

Κάνει κάποιους βασικούς ελέγχους έτσι ώστε να εντοπίσει τυχόν σφάλματα στο αρχείο με τις κάρτες των 
ασθενών. 

5.6.5 Ενημέρωση ημερομηνιών Εισόδων-Εξόδων 

Είναι μια διαδικασία που κανονικά δεν θα χρειαστεί ποτέ να τρέξετε. Για λόγους πληρότητας και για την 
περίπτωση που κάτι δεν έχει πάει καλά έχει προστεθεί εδώ. Σαρώνει το αρχείο των επισκέψεων και για 
κάθε ασθενή ενημερώνει την πρώτη και την τελευταία επίσκεψη στο αρχείο των ονομάτων. 

5.6.6 Επαναταξινόμηση 

Ως root μπορείτε να κάνετε επαναταξινόμηση (δημιουργία των ευρετηρίων) των πινάκων της βάσης 
δεδομένων. Λογικά αυτό δεν χρειάζεται να γίνει παρά μόνο αν υπάρξει κάποια βίαια διακοπή της 
εφαρμογής και μετά την επανεκκίνηση διαπιστωθεί οτι κάτι δεν πάει καλά, π.χ. γίνεται αναζήτηση 
ασθενούς και αυτός δεν εντοπίζεται. 
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Εικόνα 5-19 

Προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή είναι να έχετε μπει ως root και στο παράθυρο 
διαλόγου της πρόσβασης να έχετε τσεκάρει την επιλογή Αποκλειστική χρήση η οποία εμφανίζεται μόνο 
για το χρήστη root. 

5.6.7 Συμπίεση 

Ως root μπορείτε να κάνετε συμπίεση των πινάκων της βάσης δεδομένων. Με την ενέργεια αυτή οι 
διαγραμμένες εγγραφές αφαιρούνται οριστικά από τη βάση δεδομένων και ο χώρος επανακτάται. 

Προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή είναι να έχετε μπει ως root και στο παράθυρο 
διαλόγου της πρόσβασης να έχετε τσεκάρει την επιλογή Αποκλειστική χρήση η οποία διατίθεται μόνο 
στο χρήστη root. (Εικόνα 5-19) 

5.6.8 Αντιγραφή βάσης δεδομένων 

Αντιγράφετε τη βάση δεδομένων σε κάποιον άλλο κατάλογο ή άλλο δίσκο του υπολογιστή, δημιουρ-
γώντας έτσι αντίγραφο ασφαλείας. 

 
Εικόνα 5-20 

Από το παραπάνω παράθυρο διαλόγου επιλέγετε τον κατάλογου του προορισμού, ο οποίος μπορεί να 
είναι υποκατάλογος του παρόντος δίσκου ή άλλου δίσκου όπως (ZIP drive, CD recorder κλπ) και κάνετε 
click στο πλήκτρο Select. Κατόπιν εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου (Εικόνα 5-21). 
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Εικόνα 5-21 

Κάνοντας click στο πλήκτρο Αντέγραψε ξεκινά η αντιγραφή της βάσης δεδομένων. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Πρέπει να κάνετε τακτικά – τυπικά καθημερινώς – αντιγραφή της βάσης δεδομένων, για λόγους 
ασφαλείας. 

 Μην αντιγράφετε τη βάση δεδομένων κατά τη διάρκεια της αντιγραφής στον ίδιο κατάλογο, γιατί αν 
χαλάσει η πρωτότυπη βάση και για κάποιο λόγο χαλάσει και το αντίγραφο τότε δεν θα έχετε 
αντίγραφο να επαναφέρετε. 

 Μπορείτε να δημιουργήσετε 6 υποκαταλόγους, δηλ. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 
και Σάββατο και να  κάνετε κάθε μέρα αντίγραφο στον αντίστοιχο υποκατάλογο. Έτσι στο τέλος της 
Δευτέρας θα κάνετε αντίγραφο στον υποκατάλογο Δευτέρα, την Τρίτη στον υποκατάλογο της Τρίτης 
κοκ. 
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5.6.9 Επαναφορά βάσης δεδομένων 

Επαναφέρετε τα αρχεία της βάσης δεδομένων από κάποιον κατάλογο ή άλλο δίσκο του υπολογιστή στον 
οποίο με τον προηγούμενο τρόπο τα είχατε αντιγράψει. 

Η διαδικασία είναι αντίστοιχη. Επιλέγετε τον κατάλογο στον οποίο είναι αντιγραμμένη η βάση 
δεδομένων (παράθυρο διαλόγου αντίστοιχο με Εικόνα 5-20) και κάνετε click στο πλήκτρο Select. 
Κατόπιν εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου (Εικόνα 5-22) 

 
Εικόνα 5-22 

Κάνοντας click στο πλήκτρο Επανέφερε ξεκινά η επαναφορά της βάσης δεδομένων στον σωστό 
κατάλογο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

Προσέξτε να μην επαναφέρετε κατά λάθος παλαιότερη βάση δεδομένων πάνω στην τρέχουσα. 

5.6.10 WinZip τη βάση δεδομένων 

Σας δίνεται η δυνατότητα να συμπιέσετε τα αρχεία της βάσης δεδομένων σας. 

Προσοχή. Ο όρος συμπίεση εδώ είναι διαφορετικός από αυτόν που εμφανίζεται στο ίδιο μενού και λίγες 
θέσεις παραπάνω. Στην (απλή) Συμπίεση αφαιρούνται οριστικά οι διαγραμμένες εγγραφές από τα αρχεία 
και έτσι καταλαμβάνουν μικρότερο χώρο. Αν δεν έχετε διαγράψει εγγραφές, τότε καμία αλλαγή δεν θα 
συμβεί στο μέγεθος των αρχείων. 

Στην προκειμένη περίπτωση με ειδικούς αλγορίθμους συμπίεσης δημιουργείται ένα αρχείο το οποίο 
περιέχει μέσα του όλα τα αρχεία της βάσης δεδομένων. Το τελικό αρχείο μπορεί να είναι έως και 90% 
μικρότερο από το σύνολο των αρχείων σας. 

Για να συμπιέσει τα αρχεία, η εφαρμογή Asthma95 χρησιμοποιεί το πλέον διάσημο πρόγραμμα 
WinZIP3 το οποίο πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. 

                                                           
3 Η εγκατεστημένη έκδοση του WinZIP πρέπει να είναι η 8.0 ή μεγαλύτερη. Η τρέχουσα διαθέσιμη 
έκδοση είναι η 8.0. Το WinZIP είναι Shareware πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει οτι μπορεί κανείς να το 
χρησιμοποιεί χωρίς κατ' ανάγκη να το αγοράσει. Αν δεν το έχετε μπορείτε να το κατεβάσετε (download) 
από το Internet και από τη διεύθυνση www.winzip.com. 
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Το αρχείο που προκύπτει μετά τη συμπίεση βρίσκεται εγκατεστημένο στον κατάλογο των αρχείων της 
εφαρμογής (συνήθως το C:\Asthma95 του server).  

Tο όνομα του zip αρχείου που παράγεται συμπεριλαμβάνει και την ημερομηνία. Για παράδειγμα το 
αρχείο: Asthma95_MyData_2006-10-08.zip (δημιουργήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2006). Αυτό εξασφαλίζει 
οτι αν μια άλλη ημέρα επαναλάβετε τη διαδικασία θα δημιουργηθεί άλλο αρχείο (και δεν θα γράψει πάνω 
σε υφιστάμενο). Έτσι μπορείτε να έχετε "εικόνες” της βάσης δεδομένων σε κάποιες χρονικές στιγμές. 

Μετά τη δημιουργία του zip4  αρχείου εμφανίζεται ένα πληροφοριακό κουτί διαλόγου (Εικόνα 5-23) στο 
οποίο σας ενημερώνει για το ποσοστό συμπίεσης του αρχείου. 

 
Εικόνα 5-23 

                                                           
4 Η λέξη zip χρησιμοποιείται πλέον στη γλώσσα της πληροφορικής για να προσδιορίσει τέτοιου είδους 
αρχεία, που προέρχονται δηλ. από συμπίεση. 
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5.6.11 WinZip τη βάση δεδομένων και αποστολή με e-mail 

Σας δίνεται η δυνατότητα να συμπιέσετε τα αρχεία της βάσης δεδομένων – όπως είδατε και 
προηγουμένως – ενώ αμέσως μετά το αρχείο zip που δημιουργείται το επισυνάπτει σε ένα εξερχόμενο e-
mail. Παραλήπτης ορίζεται εκ των προτέρων ο προγραμματιστής, επομένως πριν αποστείλετε το e-mail 
ελέγξτε τους αποδέκτες. 

 
Εικόνα 5-24 

5.6.12 Εξαγωγή της βάσης δεδομένων (Προστασία Προσωπικών Δεδομένων) 

Σας δίνει τη δυνατότητα να εξάγετε τη βάση δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται τα 
προσωπικά δεδομένα των ασθενών. Πρακτικά κάνει ένα αντίγραφο της βάσης και μηδενίζει όλα εκείνα 
τα στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ τα οποία θα μπορούσαν να προδώσουν τον 
ασθενή. 

5.7 Έξοδος χρήστη 

Εγκαταλείπετε την εφαρμογή χωρίς αυτό να κλείσει και εμφανίζεται η αρχική Εικόνα 4-1. Δίνετε έτσι τη 
δυνατότητα σε έναν άλλο χρήστη να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή από τον ίδιο υπολογιστή δίνοντας τα 
δικά του στοιχεία. 
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5.8 Έξοδος από το πρόγραμμα 

Εγκαταλείπετε ασφαλώς την εφαρμογή.  

Όπως σε όλα τα προγράμματα των Windows πρέπει να τα εγκαταλείπετε με τον τρόπο που αυτά σας 
προτείνουν. Έτσι εξασφαλίζετε οτι όλα τα αρχεία ενημερώνονται σωστά και τίποτα δεν θα χαθεί. 
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6   Ασθενείς 
Μέσω αυτής της επιλογής γίνεται η διαχείριση των ασθενών. 

 
Εικόνα 6-1 

6.1 Λίστα ασθενών 

Εμφανίζεται παράθυρο μέσα στο οποίο εμφανίζεται η λίστα των ασθενών του αρχείου.  

Στην παρακάτω εικόνα η στήλη με τα ονοματεπώνυμα έχει συνειδητά στενέψει έτσι ώστε να αποκρύπτονται στο παρόν 
τα ονόματα των ασθενών. 

 
Εικόνα 6-2 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις κυλιόμενες μπάρες (κατακόρυφη και οριζόντια για να κινηθείτε 
αντίστοιχα) πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά μέσα στη λίστα. 

Όπως βλέπετε στην παραπάνω εικόνα, η λίστα αποτελείται από διάφορες κολώνες πληροφοριών. Κάθε 
κολώνα έχει την επικεφαλίδα της, π.χ. Ονοματεπώνυμο, Φύλο, Πρώτη Επίσκεψη κλπ. Κάνοντας διπλό 
click στις επικεφαλίδες αλλάζετε την ταξινόμηση, δηλαδή τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι 
ασθενείς μέσα στη λίστα. Η παραπάνω ταξινόμηση είναι αύξουσα αλφαβητική (βασισμένη στα 
ονοματεπώνυμα των ασθενών). Αν κάνετε νέο διπλό click πάνω στην ίδια επικεφαλίδα αλλάζει η 
ταξινόμηση και γίνεται φθίνουσα. 
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Επίσης μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι κολώνες. Μπορείτε π.χ. να σύρετε 
την κολώνα Επάγγελμα  και να τη βάλετε δίπλα στην κολώνα Φύλο (κάνετε click πάνω της και όσο 
έχετε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού το σέρνετε προς τα αριστερά έτσι ώστε τελικά η κολώνα να 
κάτσει δίπλα στο Φύλο και κατόπιν αφήνετε το πλήκτρο του ποντικιού). 

 
Εικόνα 6-3 

Η φόρμα αυτή αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 

 
Προβολή και διόρθωση του τρέχοντος ασθενούς 
Καλείτε την κάρτα του ασθενούς πάνω στον οποίο βρίσκεται ο δρομέας. 

 
Εκτύπωση 
Εκτυπώνετε το ιστορικό, του ασθενούς πάνω στον οποίο βρίσκεται ο
δρομέας. 

 
Ανανέωση της λίστας 
Επειδή η λίστα είναι μια “εικόνα” της κατάστασης του αρχείου τη δεδομένη
στιγμή που εκτελέστηκε, πιέζοντας αυτό το πλήκτρο την ανανεώνετε. 

 
Φόρτωμα επιλεγμένων εγγραφών 
Επιλέγετε στη λίστα εγγραφές που με κάποιο τρόπο είχατε επιλέξει και
αποθηκεύσει σε αρχείο. 

 
Προσθήκη επιλεγμένων εγγραφών από αρχείο 
Προσθέτετε στις ήδη επιλεγμένες εγγραφές της λίστας, εγγραφές που με
κάποιο τρόπο είχατε επιλέξει και αποθηκεύσει σε αρχείο. 

 
Αποθήκευση των επιλεγμένων εγγραφών σε αρχείο 
Αποθηκεύετε τις εγγραφές που έχετε επιλέξει σε αρχείο. 

Επιπλέον πλήκτρα που χρησιμοποιούνται στην λίστα. 
ctrl   pg up Πηγαίνετε στην αρχή της λίστας 
ctrl   pg dn Πηγαίνετε στο τέλος της λίστας 
+ Επιλογή ασθενούς και ο δρομέας μετακινείται στην επόμενη εγγραφή 
Alt   κάτω βέλος    ή 
Shift   κάτω βέλος 

Επιλογή ασθενούς προς τα κάτω 
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Alt   πάνω βέλος    ή 
Shift   πάνω βέλος 

Επιλογή ασθενούς προς τα πάνω 

- Αφαίρεση του ασθενούς από τους επιλεγμένους και ο δρομέας μετακινείται
στην επόμενη εγγραφή 

/ Αντιστροφή της επιλογής. Επιλέγονται οι υπόλοιποι ασθενείς 
*  ή  ctrl A Επιλογή όλων των ασθενών 
\   ή   0 Ακύρωση επιλογής όλων των ασθενών 
  

Στην παρακάτω Εικόνα 6-4 επιλέξαμε 3 εγγραφές από αρχείο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο . Κατόπιν 

στις ήδη επιλεγμένες προσθέσαμε άλλη μια εγγραφή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο  με αποτέλεσμα 
να προκύψει η Εικόνα 6-5. 

 
Εικόνα 6-4 

 

 
Εικόνα 6-5 
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6.2 Λίστα επιλεγμένων ασθενών 

Εμφανίζεται το παράθυρο της λίστας μέσα στο οποίο υπάρχουν μόνον οι επιλεγμένοι ασθενείς του 
αρχείου. 

 
Εικόνα 6-6 

6.3 Νέος Ασθενής  

6.3.1 Βασική κάρτα 

Καλείτε μια άδεια κάρτα για να τη συμπληρώσετε και να προσθέσετε νέο ασθενή στο αρχείο σας. 

 
Εικόνα 6-7 
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Όπως βλέπετε η φόρμα αποτελείται από 5 καρτελάκια από τα οποία ενεργό είναι μόνο το πρώτο, το 
σχετικό με τα Στοιχεία ασθενούς, ενώ ο δρομέας βρίσκεται στη θέση του Ονοματεπώνυμου. Επίσης 
σχεδόν όλα τα κελιά είναι ανενεργά ενώ το ίδιο ισχύει και για αρκετά πλήκτρα στο κάτω μέρος της 
κάρτας. 

Στο δεξί και πάνω μέρος της κάρτας δίπλα στη θέση Φάκελος καθώς και στην επικεφαλίδα της κάρτας 
υπάρχει η ένδειξη Νέος. 

Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του ονοματεπωνύμου, αυτόματα ενεργοποιούνται και τα υπόλοιπα κελιά 
της κάρτας, ενώ παράλληλα αλλάζει ένδειξη της επικεφαλίδας της κάρτας.  

Ενεργοποιούνται επίσης τα καρτελάκια Αιτία Επίσκεψης, Ιστορικό και Εξωτερικά Έγγραφα και το 
πλήκτρο της Αποθήκευσης, επειδή ο υπολογιστής αντελήφθη οτι κάτι άλλαξε. 

Το καρτελάκι που αναφέρεται στις Κάρτες επίσκεψης παραμένει απενεργοποιημένο. Αυτό θα 
ενεργοποιηθεί μόνον όταν καταχωρηθεί στο αρχείο ο νέος ασθενής. 

 
Εικόνα 6-8 

Προχωρώντας ένα ένα στα κελιά τα συμπληρώνετε. Στο κελί Έτος γέννησης μπορείτε να δώσετε είτε το 
έτος γέννησης δηλ. στο παράδειγμα 1961 ή την ηλικία δηλ. στο παράδειγμα 38, οπότε ο υπολογιστής θα 
υπολογίσει μόνος του και θα συμπληρώσει το έτος γέννησης.  

Όπου υπάρχουν κελιά που συμπληρώνονται από τις ξεδιπλούμενες λίστες τα συμπληρώνετε επιλέγοντας 
μια επιλογή από αυτές. Αν στις ξεδιπλούμενες λίστες δεν υπάρχει η πληροφορία που θέλετε, π.χ. το 
επάγγελμα Αρχιτέκτων, τότε κάνοντας δεξί click με το ποντίκι πάνω στο κελί εμφανίζεται το αντίστοιχο 
παράθυρο διαλόγου για να το προσθέσετε. Αν κατά λάθος επιλέξατε κάτι και θέλετε να το ακυρώσετε 
τότε πιέζοντας τα πλήκτρα Ctrl Del η επιλογή της λίστας καθαρίζει. 
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Στο κάτω μέρος της κάρτας, υπάρχει ένα κελί στο οποίο φαίνεται η Ημερομηνία πρώτης επίσκεψης. Αν 
καταχωρείτε παλαιότερα ιστορικά, φροντίστε να δώσετε τη σωστή ημερομηνία. 

 
Εικόνα 6-9 

Ολοκληρώνοντας την καταγραφή και πιέζοντας το πλήκτρο της αποθήκευσης, διαπιστώνετε οτι 
ενεργοποιήθηκε το καρτελάκι Κάρτες επίσκεψης, ο ασθενής απέκτησε κωδικό (στο παράδειγμα τον 
2582) και σχεδόν όλα τα πλήκτρα ενεργοποιήθηκαν. 

Στοιχεία της βασικής κάρτας 

 
Νέα κάρτα ασθενούς 
Δημιουργείτε μια κενή κάρτα για έναν νέο ασθενή. Η νέα κάρτα δεν
αποθηκεύεται αν δεν πιέσετε το πλήκτρο της Αποθήκευσης. 

 
Αποθήκευση 
Δίνετε εντολή να αποθηκευθεί η κάρτα στο αρχείο. 

 
Εκτύπωση 
Εκτυπώνετε το ιστορικό του παρόντος ασθενούς. 
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Υπενθύμιση 
Ενεργοποιεί το παράθυρο της υπενθύμισης μέσα στην οποία γράφετε κάποια
σημαντική πληροφορία την οποία δεν θα θέλατε να αγνοήσετε ποτέ, π.χ. οτι
ο ασθενής έχει αλλεργία σε κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο ή έχει κάποια
σοβαρή ασθένεια. 

 
Αν έχετε συμπληρώσει την υπενθύμιση τότε το εικονίδιο στο πλήκτρο
εμφανίζεται με το χεράκι λευκό. Επίσης όταν ο δρομέας σταματήσει πάνω
στο πλήκτρο αυτό θα αναδυθεί η υπενθύμιση: 

 

 
Πληροφορίες 
Παίρνετε πληροφορίες για τις ημερομηνίες που έγινε ενημέρωση του
ασθενούς και από ποιους χρήστες, ή ποιοι χρήστες διάβασαν τα στοιχεία
αυτού του ασθενούς. 

 

 
Συνολική ματιά στο ιστορικό 
Ρίχνετε μια συνολική ματιά στο ιστορικό του ασθενούς. Όλα τα πρωτόκολλα
εμφανίζονται σε ένα παράθυρο. Λεπτομέρειες σελ 48. 

 
Σύγκριση πρωτοκόλλων 
Σας δίνεται η δυνατότητα να συγκρίνετε στοιχεία των πρωτοκόλλων από
διάφορες επισκέψεις του ασθενούς. 
Δείτε αναλυτικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο του παραρτήματος (κεφ.11,
σελ.106) πως μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόν τον συγκριτικό πίνακα. 

 
Αναζήτηση 
Καλείτε το παράθυρο της αναζήτησης ασθενών. 
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Διαγραφή 
Διαγράφετε τον ασθενή με όλες του τις κάρτες από το αρχείο. Ζητά
επιβεβαίωση πριν προχωρήσει στην εκτέλεση της εντολής. 

Μπορείτε να κάνετε click στο καρτελάκι Αιτία επίσκεψης και να γράψετε υπό μορφή κειμένου τα 
στοιχεία που αφορούν την αιτία της (πρώτης) επίσκεψης. 

Κατόπιν πηγαίνετε στο ιστορικό όπου κάνοντας διπλό click σε κάθε ένα από τα πρωτόκολλα  που 
εμφανίζονται στην περιοχή του Ατομικού ιστορικού και του Οικογενειακού ιστορικού συμπληρώνετε τα 
στοιχεία. 

 
Εικόνα 6-10 

Έτσι κάνοντας διπλό click στα Συμπτώματα του Ατομικού ιστορικού εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα 
την οποία και συμπληρώνετε. 

 
Εικόνα 6-11 

Οδηγίες για το πως ενημερώνεται ένα πρωτόκολλο θα δοθούν παρακάτω στο κεφάλαιο 7. 
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Η συμπλήρωσή του πρωτοκόλλου ολοκληρώνεται αφού πιέσετε το πλήκτρο της αποθήκευσης. Κατόπιν 
κλείνετε το παράθυρο και η Εικόνα 6-10 μετατρέπεται στην Εικόνα 6-12. 

Η ένδειξη  αριστερά από τα Συμπτώματα δηλώνει οτι έχουν συμπληρωθεί στοιχεία, τα οποία βλέπετε 
και στο δεξί κελί. 

 
Εικόνα 6-12 

Στο δεξί μέρος στην Εικόνα 6-12 και μέσα στο αντίστοιχο κελί εμφανίζονται οι επιλεγμένες ερωτήσεις 
του πρωτοκόλλου που είναι επιλεγμένο στο αριστερό κελί (Συμπτώματα). 
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6.3.1.1 Εκτύπωση κάρτας ασθενούς 

 
Εικόνα 6-13 

Το παραπάνω παράθυρο διαλόγου είναι αρκετά σύνθετο και σας παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

 

Χειρισμός 
Να εκτυπώσετε όλους του ασθενείς, μόνο τους επιλεγμένους
ασθενείς ή μόνο τον παρόντα ασθενή. 
Αποτέλεσμα σε 
Η εκτύπωση που παράγεται μπορεί να οδηγηθεί στην Οθόνη (για 
προεπισκόπηση) ή στον Εκτυπωτή. Η εκτύπωση αυτή είναι 
ποιοτικά η φτωχότερη. 
Επιλέγοντας Κείμενο Word η εκτύπωση οδηγείται στο Word, 
πράγμα που σημαίνει οτι ξεκινά μια διαδικασία επικοινωνίας της 
εφαρμογής με το Microsoft Word (το οποίο πρέπει να είναι 
εγκατεστημένο στον υπολογιστή). Στην ουσία παράγεται κείμενο
υψηλής ποιότητας, στο οποίο μπορείτε να επέμβετε ή και να το
αποθηκεύσετε για κάποια μελλοντική χρήση ή να το δώσετε σε κάθε
ενδιαφερόμενο σε ηλεκτρονική μορφή. 



Asthma95 

46  Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος 

Επιλέγοντας HTML δημιουργείται ένα κείμενο σε γλώσσα html που 
είναι η γλώσσα στην οποία γράφονται τα κείμενα και οι ιστοσελίδες
στο Internet. Το κείμενο αυτό φυλάσσεται στο αρχείο Patient.htm
στον κατάλογο \Asthma95. Το αρχείο αυτό μπορεί να διαβαστεί από 
οποιονδήποτε έχει πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων (π.χ. Internet
Explorer, Netscape κλπ). 
Επιλέγοντας Αποστολή e-mail δημιουργείται κείμενο σε γλώσσα 
HTML το οποίο αυτόματα επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική επιστολή.
Ακολούθως ενεργοποιείται αυτόματα την εφαρμογή του ηλεκτρο-
νικού σας ταχυδρομείου (e-mail). 

 
Εσείς απλά συμπληρώνετε τον παραλήπτη και το αποστέλλετε. 

 

Κάρτες επίσκεψης 
Τσεκάροντας τα αντίστοιχα κουτιά επιλογών, μπορείτε να επιλέξετε
να εκτυπωθούν μόνο συγκεκριμένοι τύποι κάρτας επίσκεψης (η 
Είσοδος, Έξοδος και Εξωτ.Ιατρεία αναφέρεται μόνο στα νοσοκο-
μεία). 
Αν όπως στο παράδειγμα δίπλα το κουτί επιλογής Εξωτ.Ιατρεία
εμφανίζεται ως μη διαθέσιμη αυτό σημαίνει οτι ο συγκεκριμένος
ασθενής δεν έχει κάρτα Εξωτ.Ιατρεία. 
Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπωθούν μόνο οι κάρτες
που θέλετε τσεκάροντας τις αντίστοιχες ημερομηνίες στον σχετικό
πίνακα που εμφανίζεται. 
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Ημερομηνίες επίσκεψης 
Στην περίπτωση εκτύπωσης της κάρτας ενός μόνον ασθενούς σας
δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε και συγκεκριμένες ημερομηνίες 
επίσκεψης. 
Τσεκάροντας το κουτί επιλογής για τις ημερομηνίες που θέλετε
περιορίζετε την εκτύπωση μόνο σε αυτές. 

 Επιλογή πρωτοκόλλων 
Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ποια πρωτόκολλα θα
εκτυπωθούν. Αυτόματα επιλέγονται όλα. 

 
Επιλογή όλων 
Επιλέγετε όλα τα πρωτόκολλα για την εκτύπωση. Η μεταβολή αυτή
απεικονίζεται αριστερά από κάθε πρωτόκολλο:  
Ακύρωση όλων 
Αφαιρείτε όλα τα πρωτόκολλα από την εκτύπωση. Η μεταβολή αυτή
απεικονίζεται αριστερά από κάθε πρωτόκολλο:  

 
Ανάπτυξη / Σύμπτυξη λεπτομερειών 
Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο εμφανίζετε ή αποκρύπτετε τις επιπλέον
λεπτομέρειες της εκτύπωσης. 
Λεπτομέρειες 
Μπορείτε να επιλέξετε τι θα εκτυπωθεί τσεκάροντας τα κατάλληλα 
κουτιά επιλογών. 
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6.3.1.2 Συνολική ματιά στο ιστορικό 

Πιέζοντας το πλήκτρο  ρίχνετε μια γρήγορη συνολική ματιά στο ιστορικό του ασθενούς, χωρίς να 
χρειαστεί να μπείτε μέσα στα πρωτόκολλα. 

 
Εικόνα 6-14 

6.3.2 Κάρτα επίσκεψης 

Η κάρτα επίσκεψης έχει την ίδια λογική με τη βασική κάρτα. Η ουσιώδης διαφορά είναι οτι για κάθε 
ασθενή μπορούμε να έχετε όσες κάρτες επίσκεψης θέλετε. Την πρώτη φορά που έρχεται ένας ασθενής 
αφού δημιουργήσετε τη βασική του κάρτα, ενημερώνετε και την πρώτη κάρτα επίσκεψης. Κατόπιν κάθε 
φορά που έρχεται ο ασθενής μπορείτε να συμπληρώσετε νέα κάρτα επίσκεψης. 

Οι κάρτες επίσκεψης κάθε ασθενούς εμφανίζονται με χρονολογική σειρά (είτε από το τέλος προς την 
αρχή είτε από την αρχή προς το τέλος, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που θα κάνουμε στις προτιμήσεις). 
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Εικόνα 6-15 

Στοιχεία της κάρτας επίσκεψης 

 
Νέα κάρτα επίσκεψης 
Δημιουργείτε μια νέα κενή κάρτα επίσκεψης. Η νέα κάρτα δεν αποθηκεύεται
αν δεν πιέσετε το πλήκτρο της Αποθήκευσης. 

 
Αποθήκευση 
Δίνετε εντολή να αποθηκευθεί η κάρτα στο αρχείο. 

 
Υπενθύμιση 
Ενεργοποιεί το παράθυρο της υπενθύμισης 

 
Πληροφορίες 
Παίρνετε πληροφορίες για τις ημερομηνίες που έγινε ενημέρωση της
παρούσας κάρτας 

 
Συνολική ματιά στα πρωτόκολλα 
Ρίχνετε μια συνολική ματιά στο πρωτόκολλα της παρούσας κάρτας
επίσκεψης του ασθενούς. Όλα τα πρωτόκολλα εμφανίζονται σε ένα
παράθυρο. 
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Σύγκριση πρωτοκόλλων 
Σας δίνεται η δυνατότητα να συγκρίνετε στοιχεία των πρωτοκόλλων από
διάφορες επισκέψεις του ασθενούς. 
Δείτε αναλυτικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο 11 - Δημιουργία συγκριτικού
πίνακα, του παραρτήματος, πως μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόν τον
συγκριτικό πίνακα. 

 
Γράφημα σπιρομέτρησης 
Κάνετε ένα γράφημα με τις τιμές της σπιρομέτρησης  
(προβλεπόμενη, μετρηθείσα, πρόκληση και βρογχοδιαστολή) 

 

 
Ενσωμάτωση εγγράφου 
Ενεργοποιεί ένα παράθυρο μέσω του οποίου μπορείτε να επισυνάψετε στην
κάρτα επίσκεψης ένα ηλεκτρονικό έγγραφο τύπου Microsoft Word
Document, Excel spreadsheet, HTML που είναι αποθηκευμένο κάπου στον
υπολογιστή σας.  
Η ενσωμάτωση συνοδεύεται και από σχόλιο το οποίο δίδεται μέσω του
παρακάτω παραθύρου: 

 
Πιέζοντας το πλήκτρο της αποθήκευσης το σχόλιο αποθηκεύεται. 
Αντίγραφο του εγγράφου με κωδικοποιημένο όνομα αρχείου μεταφέρεται
στον κατάλογο \ASTHMA95\DOCS. Έτσι αν το πρωτογενές κείμενο
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διαγραφεί δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί την εφαρμογή έχει κρατημένο
αντίγραφό του. 

 
Ενσωμάτωση έντυπου εγγράφου 
Ενεργοποιεί ένα παράθυρο μέσω του οποίου μπορείτε να επισυνάψετε στην
κάρτα επίσκεψης μια αναφορά σε έντυπο (μη ηλεκτρονικό / μη ψηφιοποι-
ημένο)  έγγραφο. 
Η ενσωμάτωση συνοδεύεται και από σχόλιο το οποίο δίδεται μέσω
αντίστοιχου, με αυτό της ενσωμάτωσης εγγράφου, παραθύρου. 

 
Ενσωμάτωση εικόνας 
Ενεργοποιεί ένα παράθυρο μέσω του οποίου μπορείτε να επισυνάψετε στην
κάρτα επίσκεψης μια εικόνα που είναι αποθηκευμένη κάπου στον
υπολογιστή σας. Δείτε το κεφάλαιο 10.6 παρακάτω σχετικά με τις μορφές
εικόνων. Αντίγραφο αυτής και με κωδικοποιημένο όνομα αρχείου
μεταφέρεται στον κατάλογο \ASTHMA95\DOCS. Έτσι αν η πρωτογενής
εικόνα διαγραφεί δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί την εφαρμογή έχει κρατημένο
αντίγραφό της. 
Η ενσωμάτωση συνοδεύεται και από σχόλιο το οποίο δίδεται μέσω
αντίστοιχου, με αυτό της ενσωμάτωσης εγγράφου, παραθύρου. 

 
Ενσωμάτωση εγγράφου / εικόνας από scanner 
Ξεκινά αυτόματα το κατάλληλο πρόγραμμα σάρωσης εγγράφου ή εικόνας
από scanner. Αφού επιλέξετε την περιοχή που θα σαρώσει ο scanner ζητάτε
να γίνει η σάρωση. Η εικόνα που προκύπτει από την σάρωση αυτόματα
καταχωρείται στον κατάλογο \ASTHMA95\DOCS. 

 
Διαγραφή 
Διαγράφετε την κάρτα επίσκεψης ενός ασθενούς. Η διαγραφή είναι δυνατή
για λόγους ασφαλείας μόνο όταν βρίσκεστε στο πρώτο καρτελάκι (Γενικά)
της κάρτας επίσκεψης. Ζητά επιβεβαίωση πριν προχωρήσει στην εκτέλεση
της εντολής. 

Η κάρτα επίσκεψης είναι και αυτή οργανωμένη με πέντε καρτελάκια.  
 Στο πρώτο καρτελάκι δίνετε τα Γενικά στοιχεία και μερικά από τα στοιχεία της Σπιρομέτρησης 
 Στο δεύτερο καρτελάκι μπορείτε να δώσετε τα στοιχεία Πλήρους Σπιρομέτρησης και στοιχεία 
για τους Πνευμονικούς όγκους.  

 Στο τρίτο καρτελάκι μπορείτε να δώσετε στοιχεία σχετικά με την BHR και τη Ρινομανομέ-
τρηση. 

 Στο τέταρτο καρτελάκι μπορείτε να ενημερώσετε τα Πρωτόκολλα της κάρτας επίσκεψης (ίδε 
παράδειγμα στην Εικόνα 6-19). 

 Στο πέμπτο καρτελάκι μπορείτε να επισυνάψετε στη κάρτα επίσκεψης διάφορα Εξωτερικά 
έγγραφα. 

Προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα καρτελάκια Πρωτόκολλα και Εξωτερικά έγγραφα πρέπει να 
αποθηκεύσετε την κάρτα επίσκεψης. 
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Στην περίπτωση των νοσοκομείων στο δεξί πάνω μέρος της κάρτας εμφανίζεται μια ξεδιπλούμενη λίστα 
με τέσσερις επιλογές χαρακτηρισμού της κάρτας επίσκεψης.  

 Εισαγωγή 
 Τυπική 
 Έξοδος 
 Έξωτ.Ιατρεία 

Στις περιπτώσεις των ιδιωτικών ιατρείων η κάρτα που χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις είναι 
μόνον η Τυπική. 

Για να προχωρήσετε πρέπει να δώσετε την ημερομηνία της επίσκεψης. Αν η καταχώρηση γίνεται σε 
πραγματικό χρόνο, δηλ. την ώρα που εξετάζεται ο ασθενής εκείνη την ώρα καταχωρείτε και την κάρτα 
επίσκεψής του, τότε αφήνετε την ημερομηνία και την ώρα που αυτόματα έχει καταγράψει ο υπολογιστής. 
Αν καταχωρείτε παλαιότερα ιστορικά τότε διορθώνετε την ημερομηνία επίσκεψης σε αυτήν που 
επιθυμείτε και μηδενίζετε την ώρα (επειδή συνήθως δεν καταγράφεται). 

Στο πρώτο καρτελάκι συμπληρώνετε τα βασικότερα στοιχεία της Σπιρομέτρησης. Τα πλήρη στοιχεία της 
Σπιρομέτρησης μπορείτε να τα συμπληρώσετε στο δεύτερο καρτελάκι της κάρτας αυτής. Τα κοινά 
στοιχεία (FVC, FEV 0.5, FEV1 και PEFR) μεταφέρονται αυτόματα από το πρώτο στο δεύτερο και 
ανάποδα. 

Προκειμένου να υπολογιστούν αυτόματα οι προβλεπόμενες τιμές αναπνευστικής λειτουργίας πρέπει να 
δώσετε το ύψος του ασθενούς και να επιλέξετε μια από τις τρεις αποθηκευμένες στην εφαρμογή 
μεθόδους. Οι μέθοδοι αυτές είναι: 

 USA Predicted Set, Knudson, Lindall, Crapo 
 Καθηγητού Πατάκα 
 Barcelona Multicentric Analysis  

Για να υπολογιστούν αυτόματα οι προβλεπόμενες τιμές κάνετε δεξί click μέσα στην περιοχή της 
σπιρομέτρησης όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα 6-18 και από εκεί επιλέξτε την μέθοδο υπολο-
γισμού. 

 
Εικόνα 6-16 

Επιλέγοντας έστω την πρώτη μέθοδο από το αναδυόμενο μενού λαμβάνετε την παρακάτω εικόνα με τις 
προβλεπόμενες τιμές υπολογισμένες. Αυτόματα ενημερώνονται και οι προβλεπόμενες τιμές της πλήρους 
σπιρομέτρησης. 
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Εικόνα 6-17 

Αν θέλετε μπορείτε να τροποποιήσετε οποιαδήποτε τιμή από τις προβλεπόμενες. 

Στην περίπτωση της μεθόδου Barcelona Multicentric Analysis πρέπει να δώσετε και το βάρος του 
ασθενούς γιατί η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τη σωματική επιφάνεια, η οποία υπολογίζεται από το ύψος 
και το βάρος του ασθενούς. 

Στο κάτω μέρος της κάρτας επίσκεψης (Εικόνα 6-15) και στο πρώτο καρτελάκι, βλέπετε ένα σύνολο 
πληροφοριών (Εικόνα 6-18). 

 
Εικόνα 6-18 

Οι πρώτες έξη γραμμές, δείχνουν ένα σύνολο πρωτοκόλλων που αφορούν την παρούσα κάρτα 
επίσκεψης.  

Στο παράδειγμα, τα πρωτόκολλα αυτά και η σειρά τους, έχουν επιλεγεί από το χρήστη. Μπαίνοντας 
λοιπόν στην κάρτα επίσκεψης – και χωρίς ο χρήστης να μεταβεί στο καρτελάκι Πρωτόκολλα – μπορεί να 
έχει μια άμεση εποπτεία αυτών των πρωτοκόλλων και ποιο από αυτά είναι συμπληρωμένο. Το 
περιεχόμενο κάθε πρωτοκόλλου – όσο χωρά σε μια γραμμή – εμφανίζεται μέσα στο αντίστοιχο κελί. 

Στην περίπτωση του παραδείγματος τα πρωτόκολλα που έχουν επιλεγεί είναι οι Διαγνώσεις, η 
Αντικειμενική Κλινική Εξέταση, τα Χρόνια Συμπτώματα Αναπνευστικού, τα Συμπτώματα Αναπνευ-
στικού τους τελευταίους 12 μήνες, οι Αιματολογικές εξετάσεις και η Θεραπεία . 

Η ρύθμιση του τι θα δείχνουν οι έξη αυτές γραμμές καθορίζεται από το χρήστη μέσω των προτιμήσεων. 

Στο κάτω μέρος της κάρτας φαίνονται επίσης δυο γραμμές με στοιχεία Διάγνωσης και Θεραπείας. Αυτές 
οι δυο γραμμές δείχνουν πάντα την τελευταία Διάγνωση και την Τελευταία Θεραπεία που έχετε δώσει 
στον ασθενή. Ανεξάρτητα με το σε ποια κάρτα επίσκεψης είστε, στην πρώτη, στη δεύτερη, στη δέκατη ή 
στην τελευταία, σε κάθε κάρτα στο κάτω μέρος βλέπετε πάντα την τελευταία Διάγνωση και Θεραπεία. 
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Προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα καρτελάκια Πρωτόκολλα και Εξωτερικά έγγραφα πρέπει να 
αποθηκεύσετε την κάρτα επίσκεψης. 

Στην παρακάτω Εικόνα 6-19 βλέπετε ένα σύνολο πρωτοκόλλων που έχουν αναπτυχθεί για τις κάρτες 
επίσκεψης. 

 
Εικόνα 6-19 

6.4 Ανάκληση ασθενούς 

Κάνετε ανάκληση του τρέχοντος ασθενούς. Εμφανίζεται η βασική κάρτα επίσκεψης. 

6.5 Αναζήτηση ασθενούς 

Κάνετε αναζήτηση ενός ασθενούς στο αρχείο. Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου. 

 
Εικόνα 6-20 
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Μπορείτε να αναζητήσετε έναν ασθενή με τους εξής τρόπους: 

 Με βάση το Ονοματεπώνυμό του – ο πλέον συνηθισμένος και λογικός τρόπος. Μπορεί να είναι 
μέρος αυτού από το οποίο να αρχίζει είτε το μέρος αυτού και να περιέχεται μέσα στο 
ονοματεπώνυμο) π.χ. μπορείτε να δώσετε Παναγιωτακ και θα εντοπίσετε όλους του ασθενείς που το 
όνομά τους αρχίζει από Παναγιωτακ. Αν ο ασθενής δεν είναι αυτός που θέλετε κάνετε click στο 
πλήκτρο συνέχισε και φέρνει τον επόμενο ασθενή το όνομα του οποίου αρχίζει από Παναγιωτακ. 
Αν θέλετε  να εντοπίσετε έναν ασθενή του οποίου το όνομα περιέχει τη λέξη ντάρ αρκεί να 
τσεκάρετε το κουτί επιλογής Να περιέχεται, οπότε εντοπίζει όλους τους ασθενείς το όνομα των 
οποίων περιέχει αυτή τη λέξη. Π.χ. Νταρμάς, Κωσταντάρας. Πεζά ή κεφαλαία, τονιζόμενα ή μη 
γράμματα αγνοούνται. 

 Με βάση τον Κωδικό του ασθενούς (μάλλον ασυνήθης τρόπος).  

 Με βάση την Ημερομηνία Πρώτης Επίσκεψης 

 Με βάση τον Αριθμό εγγραφής (μάλλον ασυνήθης τρόπος).  

 Με βάση το Επάγγελμα.  

 Με βάση το Προηγούμενο Επάγγελμα.  

 Με βάση τη Διεύθυνση ή μέρος της διεύθυνσης. 

 Με βάση  το Τηλέφωνο ή μέρος του τηλεφώνου. 

 Με βάση την Περιοχή 

 Με βάση τον Ασφαλιστικό Φορέα. 

 Με βάση τον Παραπέμποντα. 

 Με βάση την Ηλικία – μικρότερη, μεγαλύτερη ή ίση με κάποια ηλικία. 

 Με βάση το Νομό. 

6.6 Ευρετήριο 

Επιλέγετε το τρέχον ευρετήριο. Αυτό καθορίζει τη σειρά των ασθενών και 
την κίνηση μέσα στο αρχείο. Δηλαδή αν το ευρετήριο είναι κατά 
Ονοματεπώνυμο οι ασθενείς εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά με βάση 
το ονοματεπώνυμό τους. Αν το ευρετήριο είναι κατά Ημερομηνία 
Τελευταίας Επίσκεψης μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα τους τελευταίους 
σας ασθενείς κοκ. 
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7   Ενημέρωση Πρωτοκόλλου 
Τα πρωτόκολλα ενημερώνονται με τον ίδιο τρόπο είτε φορούν στο Ατομικό Ιστορικό, είτε στο 
Οικογενειακό Ιστορικό είτε στην κάρτα επίσκεψης. 

Το παράδειγμα που θα παρουσιαστεί έχει παρθεί από το Ατομικό Ιστορικό της βασικής κάρτας του 
ασθενούς. 

 
Εικόνα 7-1 

Επιλέγετε τα Συμπτώματα Αναπνευστικού (χρόνια). Κάνοντας διπλό click ανοίγει η κάρτα πρωτοκόλλου. 
Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε δεξί click οπότε από το μενού που θα αναδυθεί (Εικόνα 7-2) επιλέγετε 
την Ενημέρωση5. 

 
Εικόνα 7-2 

Εμφανίζεται λοιπόν το παρακάτω παράθυρο 

                                                           
5 Με την επιλογή Προεπισκόπηση ενημερώνετε το διπλανό κελί στο οποίο φαίνονται οι επιλογές σας, και 
με την επιλογή Προεπισκόπηση σε άλλο παράθυρο βλέπετε τις επιλογές σας σε άλλο ανεξάρτητο 
παράθυρο. 
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Εικόνα 7-3 

Υπενθυμίζεται εδώ οτι με τους μπλε χαρακτήρες εμφανίζονται οι τίτλοι. Οι τίτλοι δεν είναι επιλέξιμοι και 
δεν μπορείτε να σημειώσετε τίποτα δίπλα τους.  

Έστω λοιπόν οτι θέλετε να δηλώσετε οτι ο ασθενής από το 1997 έχει Χρόνιο βήχα Ξηρό και Χρόνιο 
βήχα Νυκτερινό και Δύσπνοια στην κόπωση. 

Κάνετε λοιπόν click στο Χρόνιο βήχα για να αναπτυχθούν οι ερωτήσεις που αφορούν αυτήν την 
κατηγορία. 

Κάνετε κατόπιν click πάνω στη γραμμή Ξηρός και γράφετε στο κελί των Σημειώσεων “από το 1997”, και 
ολοκληρώνετε πιέζοντας το πλήκτρο Enter οπότε προκύπτει η Εικόνα 7-4. 

 
Εικόνα 7-4 

Ο κίτρινος φόντος πάνω στην ερώτηση   Ξηρός     δηλώνει οτι αυτή η ερώτηση είναι επιλεγμένη. Αν από 
λάθος επιλέξατε μια ερώτηση, για να ακυρώσετε την επιλογή πιέζετε τα πλήκτρα Ctrl Del. 
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Βάση σύμβασης στην εφαρμογή, αν κάποια γραμμή είναι επιλεγμένη, αυτό σημαίνει οτι ο ασθενής “έχει 
αυτό που δηλώνεται στη γραμμή”. Δηλ. αν απλά επιλέξετε την ερώτηση Ξηρός και πιέσετε Enter τότε 
αυτή η ερώτηση αυτόματα θα επιλεγεί. Αυτό πλέον θα σημαίνει οτι αυτός έχει Ξηρό βήχα. 

Στο κελί της Σημείωσης γράφετε μόνο αν θέλετε. Αν σε κάποια ερώτηση έχουν ορισθεί οι πιθανές 
απαντήσεις αυτές φαίνονται στην οριζόντια γραμμή στο κάτω μέρος της φόρμας. Δείτε για παράδειγμα 
στην Εικόνα 7-5 οτι η ερώτηση Νυκτερινός επιδέχεται δυο επιλογές Ναι και Όχι. 

 
Εικόνα 7-5 

Κάνοντας λοιπόν click στο κελί της επιλογής (στη γραμμή της ερώτησης) ξεδιπλώνεται μια λίστα με τις 
ορισμένες επιλογές Εικόνα 7-6. Παρατηρείστε οτι η λέξη Όχι εμφανίζεται με υπογράμμιση κάτω από το 
Ο. Αυτό δηλώνει οτι αν απλά πιέσετε το πλήκτρο Enter στη γραμμή, χωρίς να κάνετε click στην 
Επιλογή αυτόματα θα επιλεγεί η απάντηση Όχι (Εικόνα 7-7). 

 
Εικόνα 7-6 
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Εικόνα 7-7 

Εσείς δεν θέλετε όμως να επιλέξετε το Όχι, γι’ αυτό κάνετε click στο κελί της επιλογής, και από τη λίστα 
που ξεδιπλώνεται (Εικόνα 7-6) επιλέγετε Ναι οπότε προκύπτει η Εικόνα 7-8. 

 
Εικόνα 7-8 

Κατόπιν κάνετε click στη Δύσπνοια για να αναπτυχθούν οι ερωτήσεις που αφορούν αυτήν την κατηγορία 
(Εικόνα 7-9).  

Παρατηρείστε οτι οι ερωτήσεις που ήταν κάτω από το Χρόνιο βήχα κρύφτηκαν.  

Αυτή είναι μια “συμπεριφορά” που καθορίζεται από τις προτιμήσεις. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη 
συμπεριφορά είτε μόνιμα είτε προσωρινά. Προσωρινά γίνεται κάνοντας δεξί click οπουδήποτε πάνω στη 
φόρμα, οπότε αναδύεται ένα μενού (Εικόνα 7-12). Πειραματισθείτε για να δείτε τις διαφορές στη 
συμπεριφορά. 
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Εικόνα 7-9 

Κάνετε κατόπιν click πάνω στο κελί Επιλογή της γραμμής Στην κόπωση, οπότε ξεδιπλώνεται η 
αντίστοιχη λίστα και επιλέγετε Ναι (Εικόνα 7-10). 

 
Εικόνα 7-10 
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Έτσι τελικά προκύπτει η παρακάτω Εικόνα 7-11. 

 
Εικόνα 7-11 

Αν θέλετε να δείτε συγκεντρωμένες τις επιλογές σας, κάνετε δεξί click οπουδήποτε πάνω στη φόρμα, 
αναδύεται το παρακάτω μενού (Εικόνα 7-12), από το οποίο επιλέγετε την επιλογή Μόνο τα επιλεγμένα 
οπότε εμφανίζεται η κατάσταση που φαίνεται στην Εικόνα 7-13. 

 
Εικόνα 7-12 

 
Εικόνα 7-13 Μόνο τα επιλεγμένα 
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Αν θέλετε να δείτε ανεπτυγμένη όλη τη λίστα, κάνετε δεξί click οπουδήποτε πάνω στη φόρμα, αναδύεται 
το μενού (Εικόνα 7-12), από το οποίο επιλέγετε την επιλογή Ανάπτυξη όλων οπότε εμφανίζεται η 
κατάσταση που φαίνεται στην Εικόνα 7-14. 

 
Εικόνα 7-14 Ανάπτυξη όλων 

Η διαδικασία ενημέρωσης του πρωτοκόλλου ολοκληρώνεται κάνοντας click στο πλήκτρο της αποθή-
κευσης. Μπορείτε αν θέλετε σταδιακά να αποθηκεύετε τα στοιχεία.  

Όταν τελειώσετε κλείνετε το παράθυρο και επιστρέφετε εκεί απ’ όπου ξεκινήσατε. 

7.1 Προβολή των επιλεγμένων ερωτήσεων ενός πρωτοκόλλου 

Είδατε παραπάνω πως ενημερώνετε τα στοιχεία ενός πρωτοκόλλου. 

Όταν επανέλθετε στη φόρμα του πρωτοκόλλου (που εξετάζουμε σαν παράδειγμα) από το Ατομικό 
Ιστορικό μπορεί να εμφανιστεί η Εικόνα 7-13. Ο λόγος που εμφανίζονται μόνο τα επιλεγμένα είναι για 
να δείτε με μιας μόνο αυτά που έχετε επιλέξει και όχι τη λίστα με τις 100 π.χ. ερωτήσεις που μπορεί να 
έχετε καταγράψει σε ένα πρωτόκολλο και να ψάχνετε εκεί μέσα να βρείτε τα επιλεγμένα. 

Προκειμένου να συμπληρώσετε νέα στοιχεία (γιατί π.χ. ξεχάσατε να σημειώσετε οτι ο ασθενής έχει 
Σφύριγμα στην αναπνοή την ημέρα) κάνετε δεξί click οπουδήποτε στη φόρμα, αναδύεται το γνωστό 
μενού (Εικόνα 7-12) και από εκεί επιλέγετε Ανάπτυξη όλων ή Ανάπτυξη παρόντος, οπότε αποκτάτε 
πρόσβαση και στις υπόλοιπες ερωτήσεις που αρχικά ήταν κρυμμένες. 
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8   Βοηθητικά αρχεία 
Κάποιες από τις παρακάτω επιλογές μπορεί να μην ισχύουν για όλους τους χρήστες, καθ' όσον δεν έχουν 
όλοι ίσα δικαιώματα πρόσβασης. 

 
Εικόνα 8-1 

8.1 Πρωτόκολλα 

Δημιουργείτε ή τροποποιείτε τα πρωτόκολλα  

Πρωτόκολλα για την εφαρμογή είναι οργανωμένες λίστες ερωτήσεων κάτω από έναν ενιαίο θεματικό 
τίτλο. Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι 999 διαφορετικά πρωτόκολλα. 

Οι λίστες αυτές επιτρέπουν περαιτέρω εσωτερική οργάνωση μέχρι και σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα, 
δενδροειδούς μορφής. Στις τρεις παρακάτω εικόνες βλέπετε διαδοχικά ανεπτυγμένη τη δομή μιας 
θεραπείας όπως αυτή εμφανίζεται στη φόρμα (παράθυρο) το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 
των πρωτοκόλλων. Κάθε επίπεδο στη λίστα του πρωτοκόλλου μπορεί να αποθηκεύσει 999 διαφορετικές 
ερωτήσεις, δίνοντας έτσι θεωρητικά τη δυνατότητα αποθήκευσης 996,005,996,001 ερωτήσεων σε κάθε 
αρχείο πρωτοκόλλου. 

 
Εικόνα 8-2 
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Εικόνα 8-3 

 
Εικόνα 8-4 

Κάθε πρωτόκολλο μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε τέσσερα σημεία ταυτόχρονα σε ένα ιστορικό. 
• Στο Ατομικό Ιστορικό του ασθενούς, 
• Στο Οικογενειακό Ιστορικό του ασθενούς, 
• Στην τυπική κάρτα ή κάρτα εισόδου του ασθενούς, 
• Στην κάρτα εξόδου του ασθενούς. 

Η επιλογή αυτή γίνεται από συγκεκριμένο εργαλείο (Εικόνα 8-5) με το οποίο επίσης καθορίζεται και η 
σειρά προβολής των πρωτοκόλλων στις λίστες των πρωτοκόλλων που εμφανίζονται είτε στη βασική 
κάρτα είτε στην "κάρτα επίσκεψης" του ασθενούς. 
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Εικόνα 8-5 

Τα πλήκτρα στο κάτω μέρος του παραθύρου στην Εικόνα 8-5 ενεργοποιούνται αυτόματα ανάλογα με το 
αν έχετε επιλέξει πρωτόκολλο από τη λίστα πρωτοκόλλων  (Εικόνα 8-6). 

8.1.1 Διαμόρφωση της λίστας αρχείων πρωτοκόλλων 

Από αυτήν τη φόρμα μπορείτε να δημιουργήσετε νέα πρωτόκολλα (αρχικά η παρακάτω λίστα των 
πρωτοκόλλων είναι άδεια), να  

Επιλέγοντας ένα πρωτόκολλο (π.χ. Δερματικές Αντιδράσεις στην παρακάτω εικόνα) τότε αυτόματα 
ενεργοποιούνται τα πλήκτρα και τα κελιά στο κάτω μέρος της φόρμας, 

 
Εικόνα 8-6 

8.1.2 Στοιχεία της φόρμας 
Κάρτα Τσεκάροντας το κουτί επιλογής δίνετε εντολή στην εφαρμογή να εμφανίζει

το επιλεγμένο πρωτόκολλο στη λίστα πρωτοκόλλων της τυπικής κάρτας ή
κάρτας εισόδου. Στο παράδειγμα (Εικόνα 8-6) φαίνεται οτι οι Απεικονιστικές
Εξετάσεις εμφανίζονται στην Τυπική κάρτα ή κάρτα Εισόδου, στο Ατομικό
Αναμνηστικό, στην κάρτα Εξόδου καθώς και στην κάρτα των Εξωτερικών
Ιατρείων. 

Ατομικό ιστορικό Τσεκάροντας το κουτί επιλογής δίνετε εντολή στην εφαρμογή να εμφανίζει
το επιλεγμένο πρωτόκολλο στη λίστα πρωτοκόλλων του ατομικού ιστορικού. 

Οικογεινειακό ιστορικό Τσεκάροντας το κουτί επιλογής δίνετε εντολή στην εφαρμογή να εμφανίζει
το επιλεγμένο πρωτόκολλο στη λίστα πρωτοκόλλων του οικογενειακού
ιστορικού.  

Έξοδος Τσεκάροντας το κουτί επιλογής δίνετε εντολή στην εφαρμογή να εμφανίζει
το επιλεγμένο πρωτόκολλο στη λίστα πρωτοκόλλων της κάρτας εξόδου
(ισχύει μόνο για τα νοσοκομεία).  
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Εξωτερικά Ιατρεία Τσεκάροντας το κουτί επιλογής δίνετε εντολή στην εφαρμογή να εμφανίζει
το επιλεγμένο πρωτόκολλο στη λίστα πρωτοκόλλων της κάρτας των
Εξωτερικών Ιατρείων. 

Ονομασία Τροποποιείτε την ονομασία του επιλεγμένου πρωτοκόλλου. 
Κωδικοί Όταν είναι τσεκαρισμένο το κουτί επιλογής εμφανίζονται οι κωδικοί των

σχετικών αρχείων στα οποία είναι αποθηκευμένα τα πρωτόκολλα. 

 
Νέο πρωτόκολλο 
Δημιουργείτε νέο πρωτόκολλο. Εμφανίζει μια ειδική φόρμα (παράθυρο) με
την οποία "σχεδιάζετε" ένα νέο πρωτόκολλο. 

 
Παρεμβολή γραμμής 
Παρεμβάλετε γραμμή κάτω από το επιλεγμένο πρωτόκολλο. Για κάθε
γραμμή επίσης ορίζετε σε ποιες λίστες των πρωτοκόλλων θα εμφανίζεται. 

 
Διαγραφή πρωτοκόλλου 
Διαγράφετε το επιλεγμένο πρωτόκολλο. Για να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο
αυτό θα πρέπει να έχετε μπει στην εφαρμογή με δικαιώματα αποκλειστικής
χρήσης. 

 
Αποθήκευση 
Αποθηκεύετε την τρέχουσα κατάσταση των πρωτοκόλλων έτσι όπως είναι
διαμορφωμένη σε αυτήν τη φόρμα (παράθυρο). Μετά από κάθε τροποποίηση
που κάνετε στην παραπάνω λίστα αν θέλετε να αποθηκευθεί πρέπει
οπωσδήποτε να πιέσετε το πλήκτρο αυτό. Αν δεν έχετε κάνει καμία αλλαγή
αλλά παρ' όλα αυτά το σύστημα σας ζητήσει να αποθηκεύσετε τότε μπορείτε
να μην αποθηκεύσετε. 

 
 
 
 

Εκτύπωση πρωτοκόλλου 
Εκτυπώνετε το επιλεγμένο πρωτόκολλο. 
Κάνοντας δεξί click πάνω στο πλήκτρο αυτό εμφανίζεται ένα αναδυόμενο
μενού. Επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή του μενού αλλάζει και το
εικονίδιο της εκτύπωσης. Έτσι μπορείτε επιπλέον να έχετε: 

o Προεπισκόπηση της εκτύπωσης. 

o Δημιουργία HTML αρχείου, για WEB browsers. 

o Δημιουργία HTML αρχείου με τη λέξη #tab# στη θέση των Tab
χαρακτήρων. Μπορεί έτσι να φορτωθεί στο Word και να
αντικατασταθούν οι λέξεις #tab# με το χαρακτήρα tab (^t) για να γίνει
κατάλληλη μορφοποίηση. 

 
Στατιστικά πρωτοκόλλου 
Εκτυπώνετε για το επιλεγμένο πρωτόκολλο μια αναφορά με στοιχειώδη
Στατιστικά στοιχεία. 

 
Εξαγωγή πρωτοκόλλου σε αρχείο 
Εξάγετε το επιλεγμένο πρωτόκολλο σε αρχείο που είναι δυνατόν να εισαχθεί. 
Το αρχείο που δημιουργείται έχει όνομα το όνομα του επιλεγμένου πρωτο-
κόλλου και κατάληξη .xprt 
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Εισαγωγή πρωτοκόλλου από αρχείο 
Εισάγετε στο επιλεγμένο πρωτόκολλο αρχείο που έχει προκύψει από
εξαγωγή. 

 Χρησιμοποιώντας αυτό το πλήκτρο μπορείτε να διαμορφώσετε τη σειρά με
την οποία εμφανίζονται τα πρωτόκολλα στις λίστες ή στην εκτύπωση.  
Για να αλλάξετε τη θέση ενός πρωτοκόλλου στη λίστα (Εικόνα 8-6,
Δερματικές Αντιδράσεις) πρέπει αφού το επιλέξετε να κάνετε click στο
πλήκτρο και έχοντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού (οπότε
και ο δρομέας του ποντικιού γίνεται: ) σύρετε τη γραμμή προς τα πάνω ή
προς τα κάτω πηγαίνοντάς την σε νέα θέση στη λίστα, όπως φαίνεται στην
παρακάτω Εικόνα 8-7. Όταν οριστικοποιήσετε τη θέση αφήστε το πλήκτρο
του ποντικιού και μετά αποθηκεύστε την νέα διαμόρφωση της λίστας. 

 
Εικόνα 8-7 

8.1.3 Δημιουργία νέου πρωτοκόλλου 

Για να δημιουργήσετε νέο πρωτόκολλο πιέζετε το αντίστοιχο πλήκτρο στη φόρμα Εικόνα 8-6. Οπότε 
εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα (Εικόνα 8-8). 

 
Εικόνα 8-8 

Η φόρμα αυτή αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 
Ονομασία Ονομασία πρωτοκόλλου 
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Στο παράδειγμα έχει πάρει αυτόματα την ονομασία "Αρχείο 22". 
Εσείς μπαίνετε μέσα στο κελί της ονομασίας και δίνετε το όνομα που θέλετε,
π.χ. Θεραπεία 

 
Προσθήκη υποκατηγορίας 
Προσθέτετε μια νέα κατηγορία κάτω από την υπάρχουσα. (Εικόνα 8-11).
Αυτή θα είναι "παιδί" της υπάρχουσας. Η κόκκινη ένδειξη μετακινείται
αυτόματα κάθε φορά, ανάλογα με το σημείο στο οποίο είστε. 
Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας άλλων τριών υπο-κατηγοριών κάτω από
μια μητρική κατηγορία. 
Σας δίνεται έτσι η δυνατότητα να οργανώσετε καλύτερα το κάθε πρωτό-
κολλο και να μην είναι όλες οι ερωτήσεις "χύμα". 

    
 
 
 

 

 

Προσθήκη νέας ερώτησης 
Προσθήκη νέας ερώτησης πάνω από την τρέχουσα (επιλεγμένη) ή κάτω από
την τρέχουσα στο ίδιο επίπεδο. 
Στην πραγματικότητα το πλήκτρο είναι ένα. Είναι όμως διαιρεμένο στα δύο.
Αντιλαμβάνεται δηλ. που θα κάνετε click.  
Αν κάνετε click στο επάνω μέρος του πλήκτρου τότε θα προσθέσει νέα
ερώτηση πάνω από την τρέχουσα.  
Αν κάνετε click στο κάτω μέρος του πλήκτρου τότε θα προσθέσει νέα
ερώτηση κάτω από την τρέχουσα. 

 
Διαγραφή 
Διαγράφετε μια ερώτηση. Αν κάνετε click στο πλήκτρο αυτό όταν είναι
επιλεγμένος ένας τίτλος τότε οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από τον τίτλο αυτό
θα διαγραφεί επίσης. 
Προσοχή: δεν ζητά επιβεβαίωση για να προχωρήσει στη διαγραφή. 

 
Ανάπτυξη όλων 
Δίνετε εντολή να αναπτυχθούν όλες οι ερωτήσεις που βρίσκονται
"κρυμμένες" κάτω από τους τίτλους. 

 
Στατιστικά 
Σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε κατά πόσον ένα ήδη καταχωρημένο
στοιχείο/ερώτηση εμφανίζεται στο αρχείο. 

 
Τύπος 
Επιλέγετε από την ξεδιπλούμενη λίστα τον τύπο. Οι τύποι είναι δύο:
Ερώτηση και Τίτλος. 
Η λίστα ενός πρωτοκόλλου γεμίζει με ερωτήσεις και τίτλους κάτω από τους
οποίους μπορούν να αναπτύσσονται άλλες ερωτήσεις ή και άλλοι τίτλοι με
άλλες ερωτήσεις κοκ. 
Αν επιλέξετε Τίτλο τότε απενεργοποιείται το κελί των αποδεκτών τιμών. 
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Ημερομηνία 
Ορίζετε την ημερομηνία από την οποία και πέρα θέλετε να λαμβάνεται υπ'
όψη η ερώτηση αυτή στις επεξεργασίες (από την εφαρμογή επεξεργασίας). Η
λογική πίσω από αυτό είναι η παρακάτω: 
Έστω οτι μια πάθηση και ο τρόπος διάγνωσης της καθίστανται γνωστά
σήμερα. Άρα για το υπάρχον σύνολο των ήδη εξετασθέντων ασθενών
έλεγχος για την νέα πάθηση δεν έχει γίνει. Κατά την επεξεργασία των
στοιχείων για τη συγκεκριμένη πάθηση έλεγχος θα γίνεται μόνο σε εκείνους
του ασθενείς που εξετάστηκαν από την ημερομηνία που καταγράφεται στην
ερώτηση και έπειτα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αποδεκτές τιμές 
Ορίζετε τις αποδεκτές τιμές ή απαντήσεις που αντιστοιχούν στην ερώτηση,
εναλλακτικά μπορείτε να γράψετε κάποιο σχόλιο. 
Για να ορίσετε τις αποδεκτές τιμές ξεκινάτε να γράφοντας στο κελί το = 
Έτσι μπορείτε π.χ. να γράψετε ως αποδεκτές απαντήσεις σε μια ερώτηση τα
παρακάτω: 

=Ναι,Όχι 
=Λίγο,Πολύ,Πάρα πολύ 
=-,+,++,+++,++++ 
=Αρνητικά,Θετικά 
=Κάτω από 1000,Πάνω από 1000 
=Περιορισμένη,Μέσης έκτασης,Εκτεταμένη 

Ορίζοντας τις αποδεκτές τιμές απάντησης μιας ερώτησης εξασφαλίζετε οτι οι
διάφοροι χρήστες της εφαρμογής δεν θα απαντούν με όποια διατύπωση
θέλουν. 
Παρατηρήστε επίσης οτι μπορείτε να κάνετε δεξί click. Κάνοντας δεξί click
μπορείτε να καλέσετε τη φόρμα των Αποδεκτών Τιμών η οποία περιέχει
έτοιμα σύνολα αποδεκτών τιμών. Κάνοντας διπλό click σε ένα τέτοιο
σύνολο, αυτό αυτόματα αντιγράφεται μέσα στο κελί των αποδεκτών τιμών.
Έτσι αν έχετε επαναλαμβανόμενα σύνολα αποδεκτών τιμών, μπορείτε να τα
ορίσετε εκεί και να τα χρησιμοποιείτε συνέχεια αποφεύγοντας έτσι το
συνεχές γράψιμο και τα πιθανά λάθη. Σχετικά με την ενημέρωση του αρχείου
Αποδεκτών τιμών δείτε το επόμενο κεφάλαιο. 
Μπορείτε επιπλέον να ορίσετε μια από τις απαντήσεις ως προεπιλεγμένη.
Αυτό γίνεται γράφοντας: \< πριν από την προεπιλεγμένη ερώτηση. Έτσι π.χ. 
Αν θέλουμε η προεπιλεγμένη απάντηση μεταξύ των απαντήσεων: Ναι και
Όχι να είναι η Όχι τότε συντάσσουμε τις αποδεκτές τιμές όπως παρακάτω: 

=Ναι,\<Όχι 
Αν θέλουμε η προεπιλεγμένη απάντηση μεταξύ των απαντήσεων:
Περιορισμένη, Μέσης έκτασης ή Εκτεταμένη να είναι η Μέσης έκτασης
τότε συντάσσουμε τις αποδεκτές τιμές όπως παρακάτω: 

=Περιορισμένη,\<Μέσης έκτασης,Εκτεταμένη 
Αυτό σημαίνει ότι όταν επιλέγετε την ερώτηση ή γράψετε κάτι στις
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σημειώσεις τότε αυτόματα θα επιλεγεί και η απάντηση: Μέσης έκτασης. 
Προσοχή: Δεν πρέπει να αφήνετε κενά μετά από τα κόμματα που διαχω-
ρίζουν τις πιθανές απαντήσεις. 
Αν θέλετε να γράψετε απλά κάποια σχόλια στην ερώτηση τότε το κάνετε
απλά γράφοντας τα σχόλια μέσα στο κελί χωρίς να ξεκινήσετε με το =.  
Π.χ. Φυσιολογικές τιμές κάτω από 25000. Έτσι όταν βλέπετε την ερώτηση
βλέπετε από κάτω το σχόλιο σας σχετικά με τις φυσιολογικές τιμές. 

Για τη δημιουργία ενός νέου πρωτοκόλλου ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία: 

• Οργανώνετε σε ένα φύλο χαρτί τη θεραπεία όπως θα θέλατε να εμφανίζεται μέσα στο αρχείο. π.χ.  

Αντιβιοτικά 
 Αμπικιλλίνες 
 Αμινογλυκοσίδες 
  Gentamycin 
  Netromycin 
  Briklin 
 Μακρολίδες 
  Rulid 150 mg 
  Rulid 300 mg 
κλπ…. 

• Από τη διαμόρφωση λίστας αρχείων πρωτοκόλλων κάνετε click στο πλήκτρο .  

• Κατόπιν για να προσθέσετε ερώτηση ή τίτλο κάνετε click στο πλήκτρο , οπότε και 
δημιουργείται αυτόματα μια εγγραφή που γράφει Νέα ερώτηση (Εικόνα 8-9) 

• Κάνετε ένα ελαφρό click πάνω στην Νέα ερώτηση, οπότε σας δίνεται το δικαίωμα να αλλάξετε το 
περιεχόμενο. Γράφετε λοιπόν Αντιβιοτικά.  

 
Εικόνα 8-9 

• Επιλέγετε κατόπιν τον τύπο Τίτλος, οπότε προκύπτει η παρακάτω εικόνα (Εικόνα 8-10) 
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Εικόνα 8-10 

• Κάνετε κατόπιν click στο  για να προσθέσετε υπο-κατηγορία κάτω από τα Αντιβιοτικά (Εικόνα 
8-11). Προσέξτε οτι αμέσως μετά την εκτέλεση της ενέργειας το πλήκτρο πήρε την παρακάτω 
μορφή:  

 υποδηλώνοντας έτσι οτι άν το ξαναπιέσετε θα προκύψει νέα υπο-κατηγορία στο τρίτο επίπεδο. 

 
Εικόνα 8-11 

• Κάνετε ένα ελαφρό click πάνω στην Νέα ερώτηση, οπότε σας δίνεται το δικαίωμα να αλλάξετε το 
περιεχόμενο. Γράφετε λοιπόν Αμπικιλλίνες.  

• Κατόπιν για να προσθέσετε νέα ερώτηση στο ίδιο επίπεδο και κάτω από την τρέχουσα κάνετε  click 

στο κάτω μέρος του πλήκτρου , οπότε και δημιουργείται αυτόματα μια εγγραφή από κάτω που 
γράφει Νέα ερώτηση (Εικόνα 8-12) 
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Εικόνα 8-12 

• Κάνετε ένα ελαφρό click πάνω στην Νέα ερώτηση, οπότε σας δίνεται το δικαίωμα να αλλάξετε το 
περιεχόμενο. Γράφετε λοιπόν Αμινογλυκοσίδες.  

• Επιλέγετε κατόπιν τον τύπο ως Τίτλο, οπότε προκύπτει η παρακάτω εικόνα (Εικόνα 8-13) 

 
Εικόνα 8-13 

• Κάνετε κατόπιν click στο  για να προσθέσετε υπο-κατηγορία κάτω από τις Αμινογλυκοσίδες (). 

 
Εικόνα 8-14 

Επαναλαμβάνετε τις διαδικασίες μέχρι να προκύψει η παρακάτω εικόνα: 



Asthma95 

Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος  73 

 
Εικόνα 8-15 

Παρατηρήστε οτι την ημερομηνία μπορείτε να την έχετε συμπληρωμένη ή όχι ανάλογα με τον κανόνα 
που αναφέρθηκε παραπάνω. 

Όταν ολοκληρώσετε πιέσετε το πλήκτρο της αποθήκευσης για να αποθηκεύσετε το πρωτόκολλο. 

Αφ' ης στιγμής το πρωτόκολλο αποθηκευθεί μπορεί και πάλι να ανακληθεί και να συμπληρωθεί 
ελεύθερα. Μπορείτε επίσης να μπείτε και να διορθώσετε ορθογραφικά λάθη ή κάποια διατύπωση 
ερώτησης. 

Μπορείτε χωρίς περιορισμό να προσθέτετε κατηγορίες, υπο-κατηγορίες και ερωτήσεις πριν και μετά από 
άλλες ερωτήσεις χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί κάθε νέα ερώτηση, ανεξάρτητα από τη θέση της μέσα 
στη λίστα αποκτά νέο κωδικό χωρίς να προκαλεί πρόβλημα στους υπάρχοντες κωδικούς. 
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Τι δεν πρέπει να κάνετε 

Όλες οι ερωτήσεις που καταχωρείτε στα πρωτόκολλα καθώς και οι αποδεκτές τιμές στις ερωτήσεις, 
κωδικοποιούνται και αποθηκεύονται στα αρχεία των ασθενών ως κωδικοί και όχι ώς ονόματα. Κατά 
συνέπεια: 

• Δεν επιτρέπεται να μπείτε σε μια ερώτηση και να την αλλάξετε τελείως. Π.χ. δεν επιτρέπεται να 
αντικαταστήσετε τη λέξη Gentamycin με τη λέξη Briklin και τούτο γιατί στους ασθενείς που 
χορηγούσατε Gentamycin μετά την αλλαγή θα φαίνεται οτι τους χορηγούσατε Briklin. 

• Δεν επιτρέπεται επίσης να αλλάξετε τη σειρά των αποδεκτών τιμών (ο χρωματισμός γίνεται εδώ για 
τη διευκόλυνσή σας). Αν η σειρά ήταν: 

 =Περιορισμένη, Μέσης έκτασης, Εκτεταμένη  
 δεν πρέπει να τη μεταβάλετε σε: 
 =Εκτεταμένη, Μέσης έκτασης, Περιορισμένη 
 γιατί σε αυτόν που ήταν επιλεγμένο το Εκτεταμένη θα βρεθεί με Περιορισμένη. 

• Αν οι αποδεκτές τιμές ήταν  
  =Περιορισμένη, Εκτεταμένη 
 και θέλετε να προσθέσετε τη Μέσης έκτασης τότε θα πρέπει να τη βάλετε στο τέλος: 
  =Εκτεταμένη, Περιορισμένη, Μέσης έκτασης 
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8.2 Αποδεκτές τιμές 

Εργαλείο για τη δημιουργία έτοιμων συνόλων αποδεκτών τιμών. 

Από αυτήν τη φόρμα μπορείτε να δημιουργήσετε σύνολα αποδεκτών τιμών τα οποία θα μπορείτε να τα 
έχτε έτοιμα και να τα χρησιμοποιείτε για να ορίσετε τις αποδεκτές τιμές μιας ερώτησης.  

Έτσι αν κάποιες αποδεκτές τιμές θα μπορούσαν να εμφανίζονται συστηματικά τότε μπορείτε να τις 
ορίσετε εδώ και να τις χρησιμοποιείτε, αποφεύγοντας έτσι το συνεχές γράψιμο και την πιθανότητα 
λάθους. 

 
Εικόνα 8-16 

Τα πλήκτρα που εμφανίζονται στη φόρμα εκτελούν τις αντίστοιχα για την περίπτωση γνωστές 
λειτουργίες. Η ξεδιπλούμενη λίστα με τίτλο Δοκιμή είναι για να ελέγξετε πως θα εμφανιστούν οι 
αποδεκτές τιμές στη φόρμα των πρωτοκόλλων. 

Επιλέγοντας Νέα εγγραφή ή τροποποίηση εγγραφής εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα (Εικόνα 8-17) μέσα 
στην οποία μπορείτε να γράψετε τις αποδεκτές τιμές. 

Οδηγίες για το πως ορίζονται οι αποδεκτές τιμές έχουν ήδη δοθεί στο παραπάνω κεφάλαιο. 

 
Εικόνα 8-17 



Asthma95 

76  Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος 

 
Εικόνα 8-18 

Πιέστε το πλήκτρο της αποθήκευσης για να αποθηκεύσετε μια νέα ή την τροποποίηση. 

8.3 Επαγγέλματα 

Ενημερώνετε το αρχείο των επαγγελμάτων. 

Το αρχείο αυτό μπορεί να ενημερωθεί είτε από εδώ (κατά προτίμηση) είτε απ' ευθείας από τη βασική 
κάρτα ασθενούς. 

Στην παρακάτω Εικόνα 8-19 βλέπετε τη φόρμα της κάρτας επαγγέλματος. Η φόρμα είναι διαιρεμένη σε 
δύο καρτέλες. Την Κάρτα στην οποία γράφουμε ή τροποποιούμε την ονομασία ενός επαγγέλματος 
(Εικόνα 8-20) και τη λίστα στην οποία βλέπουμε το περιεχόμενο του αρχείου των επαγγελμάτων 
αλφαβητικά ταξινομημένο (Εικόνα 8-21). 

Η φόρμα αυτή είναι τυπική και ισχύει και για τις παρακάτω κατηγορίες βοηθητικών αρχείων: 
• Πόλεις/Περιοχές 
• Ασφαλιστικά Ταμεία 
• Παραπέμποντες 
• Νομός 

 
Εικόνα 8-19 
Κωδικός Όταν προσθέτετε νέο επάγγελμα, είτε από εδώ είτε από τη βασική κάρτα του

ασθενούς, την εφαρμογή δίνει αυτόματα κωδικό στο νέα εγγραφή. 
Ονομασία Δίνετε την ονομασία / περιγραφή του επαγγέλματος. 

Τα πλήκτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη φόρμα είναι τα γνωστά και εκτελούν τις αντίστοιχες για 
την περίπτωση εργασίες.  

Θα αναφερθούμε μόνο στην εκτύπωση και στην επιλογή ευρετηρίου. 
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Εκτύπωση 
Εκτυπώνετε τη λίστα των επαγγελμάτων με βάση το τρέχον ευρετήριο. 

 Ευρετήριο 
Επιλέγετε το τρέχον ευρετήριο με βάση το οποίο θα προβάλλονται οι
εγγραφές του αρχείου των επαγγελμάτων. Αυτά είναι: 
• Ονομασία (ταξινόμηση αλφαβητική) 
• Κωδικός (ταξινόμηση κατά κωδικό) 
• Επιλεγμένα (ταξινόμηση με τα επιλεγμένα να εμφανίζονται πρώτα) 

Εσείς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη δημιουργία των κωδικών. Μπορείτε να διαγράψετε 
επαγγέλματα που έχετε ήδη καταχωρήσει, εφ' όσον δεν τα έχετε χρησιμοποιήσει. Αδιαφορήστε για τους 
κωδικούς που χάνονται. Δεν έχει απολύτως καμία σημασία. 

Μην προσπαθήστε να αλλάξετε τελείως το νόημα ενός επαγγέλματος που ήδη χρησιμοποιείται γιατί τα 
στοιχεία στο αρχείο των ασθενών χρησιμοποιούνται με βάση τους κωδικούς. Έτσι αν αλλάξετε το 
Βιοτέχνη υποδημάτων της παρακάτω εικόνας (Εικόνα 8-21) που αντιστοιχεί στον κωδικό 327 και το 
κάνετε π.χ. Μηχανικός, τότε όλοι οι ασθενείς που έχουν αποθηκευμένο τον κωδικό 327 που ερμηνευόταν 
ως Βιοτέχνης υποδημάτων τώρα θα ερμηνεύεται ως Μηχανικός. 

 
Εικόνα 8-20 
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Εικόνα 8-21 

8.4 Πόλεις / Περιοχές 

Ενημερώνετε το αρχείο των πόλεων ή περιοχών. 

Το αρχείο αυτό μπορεί να ενημερωθεί είτε από εδώ (κατά προτίμηση) είτε απ' ευθείας από τη βασική 
κάρτα ασθενούς. 

Η φόρμα του είναι αντίστοιχη με αυτήν των επαγγελμάτων. 

8.5 Ασφαλιστικά Ταμεία 

Ενημερώνετε το αρχείο των ασφαλιστικών ταμείων. 

Το αρχείο αυτό μπορεί να ενημερωθεί είτε από εδώ (κατά προτίμηση) είτε απ' ευθείας από τη βασική 
κάρτα ασθενούς. 

Η φόρμα του είναι αντίστοιχη με αυτήν των επαγγελμάτων. 

8.6 Παραπέμποντες 

Ενημερώνετε το αρχείο με τα στοιχεία αυτών που σας παραπέμπουν έναν ασθενή. Μπορεί να αφορούν 
άλλον ιατρό, μια κλινική ή ένα νοσοκομείο κατά περίπτωση. 

Το αρχείο αυτό μπορεί να ενημερωθεί είτε από εδώ (κατά προτίμηση) είτε απ' ευθείας από τη βασική 
κάρτα ασθενούς. 
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Η φόρμα του είναι αντίστοιχη με αυτήν των επαγγελμάτων με τη διαφορά οτι έχει περισσότερα κελιά για 
να καταχωρηθούν περισσότερα στοιχεία (Εικόνα 8-22). 

 
Εικόνα 8-22 
Κωδικός Δίνεται και εδώ αυτόματα από το σύστημα. 

Όνομα Γράφετε το όνομα του παραπέμποντος. 

Τηλέφωνο 1 και 2 Γράφετε τα τηλέφωνά του. 

Fax Γράφετε το fax του. 

 Στο παρακάτω κελί γράφετε σχόλια ή περισσότερες πληροφορίες. 

8.7 Νομοί 

Το αρχείο αυτό είναι ήδη πλήρως ενημερωμένο και δεν χρειάζεται περαιτέρω ενημέρωση. 
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9   Ρυθμίσεις 
Σας δίνει το δικαίωμα να κάνετε ρυθμίσεις και να διαμορφώσετε κάποια στοιχεία της εφαρμογής όπως 
εσείς θέλετε. 

 
Εικόνα 9-1 

9.1 Προτιμήσεις 

Μέσω αυτού του παραθύρου προσαρμόζετε τη συμπεριφορά και τις απεικονίσεις της εφαρμογής. 

Οι προτιμήσεις αυτές αποθηκεύονται σε κάθε υπολογιστή ο οποίος έχει πρόσβαση στην εφαρμογή, είτε 
σε αυτόν βρίσκονται τα αρχεία της εφαρμογής είτε είναι υπολογιστής του δικτύου, ενώ επιπλέον οι 
προτιμήσεις αυτές συσχετίζονται με το χρήστη που τις όρισε. Έτσι, κάθε χρήστης μπορεί σε κάθε 
υπολογιστή του δικτύου να διαμορφώνει τη συμπεριφορά και τις απεικονίσεις της εφαρμογής όπως 
επιθυμεί. 

Το παράθυρο διαλόγου των προτιμήσεων είναι διαιρεμένο σε τέσσερα μέρη:  
Γενικά: Γενικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή. 
Κάρτα ασθενούς: Ρυθμίσεις για τη βασική κάρτα του ασθενούς.  
Κάρτες επίσκεψης: Ρυθμίσεις για τις κάρτες επίσκεψης. 
Πρωτόκολλα: Ρυθμίσεις που αφορούν τα πρωτόκολλα. 
Εφαρμογές/Εξοπλισμός: Ρυθμίσεις που αφορούν τις λοιπές εγκατεστημένες εφαρμογές ή 

εξοπλισμό με τις οποίες / τον οποίο συνεργάζεται η παρούσα εφαρμογή. 
Αναφορές: Ρυθμίσεις που αφορούν τις αναφορές. 
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9.1.1 Γενικά 

 
Εικόνα 9-2 
Γραμμή πληροφοριών Ενεργοποιεί τη γραμμή πληροφοριών της εφαρμογής στο κάτω μέρος της 

οθόνης. 
Ρολόι Ενεργοποιεί την ένδειξη της ώρας στη γραμμή πληροφοριών (εφ' όσον αυτή 

είναι ενεργοποιημένη) 
Ήχος Όταν είναι επιλεγμένο ακούγεται όταν απαιτείται ήχος από το εσωτερικό 

μεγάφωνο του υπολογιστή. Διαφορετικά αν υπάρχει κάρτα ήχου ελέγχονται 
από αυτήν. 

Να ακούγεται ήχος στα… Αν επιλεγεί ακούγεται ήχος όταν συμβαίνουν λάθη ή αστοχίες (π.χ. στις 
αναζητήσεις) 

Να εμφανίζεται μήνυμα… Εμφανίζεται διαγνωστικό μήνυμα όταν συμβαίνουν λάθη στην εφαρμογή. 
Βάθος αναζήτησης πληρ… Ορίζετε το βάθος αναζήτησης των πληροφοριών για την ενημέρωση 

/τροποποίηση ασθενών. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται στην αναζήτηση των 
ημερομηνιών κατά τις οποίες έγινε πρόσβαση ή τροποποίηση των στοιχείων 
των ασθενών. Έτσι με την τιμή 5 δείχνει τις τελευταίες 5 προσβάσεις στον 
ασθενή. 

Χρώματα Επιλέγονται τα χρώματα στις κάρτες και τις λίστες. Οι ρυθμίσεις αυτές 
διευκολύνουν στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κάρτα οθόνης του 
υπολογιστή δεν υποστηρίζει πάνω από 256 χρώματα ή επιτρέπουν στο 
χρήστη να επιλέγει τα χρώματα της επιλογής του. 

 Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο ενεργοποιείται το παράθυρο διαλόγου επιλογής
των χρωμάτων των Windows. 

 Πιέζοντας το πλήκτρο  επανέρχονται τα προκαθορισμένα χρώματα. 
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Χρωματισμός σε όλο… Επιλέγετε αν στις λίστες η τρέχουσα / επιλεγμένη εγγραφή θα χρωματίζεται 
σε όλο της το μήκος. 

 

9.1.2 Κάρτα ασθενούς 

 
Εικόνα 9-3 
Προβολή λίστας ασθεν… Επιλέγετε αν με την εκκίνηση της εφαρμογής θα εμφανίζεται αυτόματα το 

παράθυρο της λίστας των ασθενών. 
Προβολή κάρτας ασθεν… Επιλέγετε αν με την εκκίνηση της εφαρμογής θα εμφανίζεται αυτόματα η 

φόρμα (παράθυρο) της βασικής κάρτας ασθενούς. 
Αυτόματη επιλογή κάθε… Η εφαρμογή θα επιλέγει αυτόματα κάθε ασθενή που καταχωρείτε. Αν δεν 

υπάρχει κάποιος λόγος τότε αυτό μπορεί να μην είναι επιλεγμένο. 
Αυτόματη απόδοση κωδ… Επιλέγετε αν η εφαρμογή θα δίνει αυτόματα κωδικό σε κάθε νέο ασθενή που 

καταχωρείτε. Κανονικά η επιλογή αυτή θα πρέπει να είναι τσεκαρισμένη. Αν 
δεν είναι τσεκαρισμένη τότε θα πρέπει εσείς να δώσετε κωδικό στον ασθενή. 
Αυτό μπορεί να ισχύει για τις περιπτώσεις που ήδη τηρείται αρχείο ασθενών 
και οι φάκελοι είναι ήδη αριθμημένοι, οπότε θέλετε ότι κωδικό έχει ο 
υπάρχον φάκελος τον ίδιο κωδικό να έχει ο ασθενής και στο αρχείο. 

Προεπισκόπηση πρωτοκ… Επιλέγετε αν θα είναι δυνατή η αυτόματη προεπισκόπηση των πρωτοκόλλων.  
• Αν δεν είναι επιλεγμένη η προεπισκόπηση τότε στην κάρτα του 

ασθενούς εμφανίζονται οι δύο λίστες (πλάι-πλάι) όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 9-4. 

• Αν  είναι επιλεγμένη η προεπισκόπηση τότε στην κάρτα του ασθενούς 
εμφανίζονται οι δύο λίστες (η μία πάνω από την άλλη) όπως φαίνεται 
στην Εικόνα 9-5 οπότε αν κάνετε click σε κάποιο από τα πρωτόκολλα 
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τότε στο αντίστοιχο δεξί κελί εμφανίζεται η προεπισκόπηση του, όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 9-6. 

Προεπιλεγμένος Νομός Επιλέγετε ποιος Νομός θα εμφανίζεται αυτόματα στη κάρτα του ασθενούς. 
Σε κάθε νέο ασθενή αυτός ο Νομός θα εμφανίζεται προεπιλεγμένος. Αν ο 
ασθενής είναι από άλλο Νομό τότε θα χρειαστεί να επιλέξετε δυναμικά από 
τη λίστα των Νομών. 

Πλήθος ασθενών που θα… Επιλέγετε το μέγιστο πλήθος των τελευταίων ασθενών που θα εμφανίζονται 
στο μενού. Έτσι κάθε φορά που εξετάζετε έναν ασθενή ή καλείτε την κάρτα 
κάποιου ασθενούς το όνομά του προστίθεται σε αυτή τη λίστα (Εικόνα 9-7). 
Ο προκαθορισμένος αριθμός 10 δείχνει οτι θα βλέπετε μόνο τους 
τελευταίους 10 ασθενείς της ημέρας. Μπορείτε να επιλέξετε αριθμό μεταξύ 
του 0 και του 40. 

 

 
Εικόνα 9-4 

 
Εικόνα 9-5 
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Εικόνα 9-6 

 
Εικόνα 9-7 
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9.1.3 Κάρτες επίσκεψης 

 
Εικόνα 9-8 
Σπιρομέτρηση πλήρης Επιλέγετε αν στη δεύτερη κάρτα της κάρτας "επίσκεψης" εμφανίζεται η 

πλήρης σπιρομέτρηση. 
Προβλεπόμενες τιμές… Επιλέγετε αν οι προβλεπόμενες τιμές αναπνευστικής λειτουργίας των 

παιδιών θα βγαίνουν από πίνακα ή θα υπολογίζονται από τους εσωτερικούς 
τύπους της εφαρμογής. 

Η τελευταία επίσκεψη… Επιλέγετε αν στη λίστα των "επισκέψεων" η τελευταία επίσκεψη θα εμφανί-
ζεται πρώτη. Αυτό σημαίνει οτι οι "επισκέψεις" θα εμφανίζονται με 
αντίστροφη σειρά δηλ. η πρώτη επίσκεψη θα εμφανίζεται τελευταία και η 
τελευταία επίσκεψη θα εμφανίζεται πρώτη. 

Αυτόματη μεγέθυνση… Επιλέγετε αν τα κελιά που περιέχουν περισσότερη πληροφορία απ' ότι είναι 
σε θέση να δείξουν (ελλείψει χώρου) αν θα μεγαλώνουν αυτόματα όταν ο 
δρομέας τοποθετηθεί μέσα σε αυτά. 

Σειρά προβολής πρωτ… Επιλέγετε από τις λίστες ποια πρωτόκολλα και τη σειρά με την οποία θα 
εμφανίζονται στην πρώτη κάρτας "επίσκεψης". Μπορείτε να επιλέξετε να 
μην εμφανίζεται κανένα ή να επιλέξετε μέχρι έξη διαφορετικά πρωτόκολλα, 
τα έξη ποιο σημαντικά κατά την εκτίμησή μας. Στις περιπτώσεις όπου 
βοηθητικό προσωπικό καταχωρεί στοιχεία ασθενών τότε στις δικές του 
ρυθμίσεις δεν χρειάζεται να έχετε επιλεγμένο κανένα πρωτόκολλο και αυτό 
γιατί το σύστημα χάνει κάποιο χρόνο για να συλλέξει τις πληροφορίες αυτές. 
Έτσι λοιπόν ανάλογα με τις επιδόσεις του υπολογιστή επιλέγετε αν και τα 
έξη, ή λιγότερα ή κανένα πρωτόκολλο θα εμφανίζονται. 

Προεπισκόπηση πρωτοκ… Επιλέγετε αν θα είναι δυνατή η αυτόματη προεπισκόπηση των πρωτοκόλλων. 
Είναι αντίστοιχη η λειτουργία με αυτής της βασικής κάρτας (ίδε Εικόνα 9-5, 
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Εικόνα 9-6 και Εικόνα 9-8 με τη μόνη διαφορά οτι δεν έχετε δυο πλέον 
λίστες αλλά μόνο μία). 

 
 
Όπως παρατηρείτε στην Εικόνα 9-8 δεν υπάρχουν επιλεγμένα πρωτόκολλα άρα οι εικόνα που 
εμφανίζεται στις κάρτες επίσκεψης είναι η Εικόνα 9-9. 
 

 
Εικόνα 9-9 

 

Επιλέγοντας όμως τα παρακάτω τρία πρωτόκολλα όπως φαίνεται στην Εικόνα 9-10 αλλάζει πλέον η 
μορφή εμφάνισης των καρτών σε αυτήν όπως φαίνεται στην Εικόνα 9-11 

 
Εικόνα 9-10 
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Εικόνα 9-11 
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9.1.4 Πρωτόκολλα 

 
Εικόνα 9-12 
Δημιουργία 
Οι παρακάτω επιλογές εφαρμόζονται μόνο στη φόρμα (παράθυρο) της δημιουργίας των πρωτοκόλλων. 
 
Αποτύπωση κωδικών… Επιλέγετε αν κατά τη δημιουργία νέων ερωτήσεων στα πρωτόκολλα θα 

αποτυπώνεται στο κείμενο / ερώτηση και ο εσωτερικός κωδικός της 
ερώτησης. Συνήθως αυτό δεν χρειάζεται. Ενεργοποιείται μόνο στις περι-
πτώσεις στις οποίες πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος. Έτσι όταν προστίθεται 
μια καινούργια ερώτηση εμφανίζεται π.χ. να έχει τίτλο: 

 Νέα ερώτηση 3.1.2.1_(35) όπου 3.1.2.1 είναι ο εσωτερικός κωδικός της 
ερώτησης και 35 είναι ο αύξων αριθμός της ερώτησης. 

Αυτόματη ενημέρωση… Επιλέγετε αν οι κάρτες θα ενημερώνονται αυτόματα από τις αλλαγές που 
συμβαίνουν στα πρωτόκολλα. Ιδιαίτερα χρήσιμο στις περιπτώσεις δικτύων 
όπου άν ο υπεύθυνος κάνει κάποια αλλαγή σε κάποιο πρωτόκολλο αυτή δεν 
θα γίνει άμεσα αντιληπτή από κάποιο χρήστη ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει 
την εφαρμογή. 

Μορφή λίστας Επιλέγετε με ποια μορφή θα εμφανίζονται οι λίστες κατά τη δημιουργία των 
πρωτοκόλλων. Η επιλογή "Ένδειξη Τ και γραμμές και [+]" είναι η πιο 
πρακτική, αλλά παρ' όλα αυτά ο χρήστης μπορεί να επιλέξει άλλη μορφή. 

 Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 
• Μόνο ένδειξη Τ  (Εικόνα 9-13) 
• Ένδειξη Τ και γραμμές  (Εικόνα 9-14) 
• Ένδειξη Τ και γραμμές και [+]  (Εικόνα 9-15) 
• Μόνο γραμμές και [+]  (Εικόνα 9-16) 
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Εικόνα 9-13 

 
Εικόνα 9-14 

 

 
Εικόνα 9-15 

 
Εικόνα 9-16 
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Λίστα 
Οι παρακάτω επιλογές εφαρμόζονται μόνο στη φόρμα (παράθυρο) της ενημέρωσης των πρωτοκόλλων. 
 
Η λίστα των ερωτήσεων… Επιλέγετε σε ποια κατάσταση θα είσαστε όταν καλέσετε τη φόρμα 

(παράθυρο) ενός πρωτοκόλλου για  να το ενημερώσετε.  
 Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 

• Η λίστα των ερωτήσεων θα ξεκινά συμπτυγμένη (θα φαίνονται μόνο οι 
επικεφαλίδες και η ερωτήσεις που είναι στο πρώτο επίπεδο) 

• Η λίστα των ερωτήσεων θα ξεκινά ανεπτυγμένη (θα φαίνονται όλες οι 
επικεφαλίδες και οι ερωτήσεις της λίστας του πρωτοκόλλου). 

• Η λίστα των ερωτήσεων θα ξεκινά δείχνοντας μόνο τις επιλεγμένες 
ερωτήσεις από τη λίστα του πρωτοκόλλου. 

 Υπενθυμίζεται εδώ οτι μπορείτε δυναμικά με τη χρήση του δεξιού πλήκτρου 
του ποντικιού να καλέσετε το pop-up μενού το οποίο σας δίνει τη 
δυνατότητα να επιλέξετε τη μεταβολή της μορφής παρουσίασης της λίστας. 
Με τη ρύθμιση αυτή ορίζετε τη γενική συμπεριφορά. 

Οι επικεφαλίδες θα … Επιλέγετε αν οι επικεφαλίδες θα αναπτύσσονται αυτόματα όταν κάνετε click 
επάνω τους με το ποντίκι. 

Επιλογή "ερώτησης" με… Καθορίζετε αν πιέζοντας Enter θα επιλέγεται αυτόματα η ερώτηση πάνω 
στην οποία το πιέσαμε ή θα πρέπει να γράψετε κάτι στις σημειώσεις ή να 
επιλέξετε κάτι στη στήλη της επιλογής 

Βάθος εσοχής Ορίζετε πόσα διαστήματα (κενά) θα χρησιμοποιούνται για να διαμορφώ-
νονται οι εσοχές κάθε κατηγορίας της λίστας. Στις παρακάτω εικόνες 
βλέπετε τη διαφορετική διαμόρφωση ανάλογα με το βάθος εσοχής (βάθος 
εσοχής = 6 στην αριστερή εικόνα και βάθος εσοχής = 14 στη δεξιά εικόνα). 
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Εικόνα 9-17. Βάθος εσοχής 6
 

 
Εικόνα 9-18. Βάθος εσοχής 14 
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9.1.5 Εφαρμογές / Εξοπλισμός 

 
Εικόνα 9-19 

Ενημερώνετε την εφαρμογή σχετικά με το υπόλοιπο διαθέσιμο λογισμικό το οποίο λαμβάνει υπ’ όψη 
του. Ο λόγος είναι οτι διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου λογισμικού π.χ. Microsoft Word θέλουν 
διαφορετική αντιμετώπιση. 
Έκδοση Office Επιλέξτε την έκδοση του Microsoft Office που έχετε εγκατεστημένη στον 

υπολογιστή σας. Ο λόγος που γίνεται η διάκριση είναι γιατί η Microsoft 
μετά το Office 97 έκανε μια αλλαγή στο word, και επειδή το Asthma95 
"ομιλεί" απ' ευθείας με το Microsoft Word καλό είναι να γνωρίζει την 
έκδοση. 

Πρόγραμμα αλληλογραφίας Αν έχετε εγκατεστημένο και Outlook Express και Outlook επιλέξτε 
κατά προτίμηση την επιλογή Outlook Express. 

 Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα της αλληλογραφίας που θα 
χρησιμοποιηθεί θα είναι αυτό που εσείς έχετε ορίσει ως προτιμότερο στα 
Windows. Η επιλογή εδώ αφορά μόνο στον τρόπο επικοινωνίας με το 
πρόγραμμα αλληλογραφίας και όχι ποιο πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθεί. 

 Σημειώνεται εδώ πάντως οτι το πρόγραμμα Outlook Express είναι 
ασφαλέστερο πρόγραμμα, με την έννοια οτι κινδυνεύετε λιγότερο αν 
λάβετε κακόβουλα6 e-mails. Το πρόγραμμα Outlook 2000 έχει πάρα 

                                                           
6 Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τα τυπικά προγράμματα ιών που γενικώς τα προγράμματα προστασίας 
από ιούς (όπως Norton Antivirus, McAfee κλπ) προλαμβάνουν.  
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πολλές δυνατότητες και αυτοματισμούς, που το κάνουν όμως τελικά 
ευάλωτο σε κακόβουλα e-mails. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 
δυνατότητές του Outlook 2000 για να σας βλάψουν τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή 

Ένδειξη αδειών HASP Αν χρησιμοποιείτε NetHASP έχετε τη δυνατότητα να ζητάτε να σας 
δείχνει τις διαθέσιμες άδειες χρήσης. Έτσι αν έχετε 5 άδειες και είναι και 
οι 5 κατειλημμένες δεν θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε. 

Δημιουργία Αντιγράφων .... Αν χρησιμοποιείτε NetHASP έχετε τη δυνατότητα να ζητάτε να σας 
δείχνει τις διαθέσιμες άδειες χρήσης. Έτσι αν έχετε 5 άδειες και είναι και 
οι 5 κατειλημμένες δεν θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε. 

 

 

9.1.6 Αναφορές 

 
Εικόνα 9-20 

Σας δίνετε η δυνατότητα να μην εμφανίζονται σε διαφορετική γραμμή τα στοιχεία των πρωτοκόλλων σε 
ότι αφορά στις αναφορές που παράγονται σαν Word Document. Έτσι μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της 
αλλαγής γραμμή ή όχι. Προκαθορισμένη ορίστηκε πλέον η επιλογή της «μη αλλαγής». 

Στις παρακάτω εικόνες βλέπετε τη διαφορά στην παρουσίαση με βάση την παραπάνω επιλογή.   
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Όταν δεν είναι επιλεγμένο το κουτί επιλογής η παρουσίαση είναι συμπικνομένη. 

 
Όταν είναι επιλεγμένο το κουτί επιλογής βλέπετε πως αλλάζει μορφή και είναι πιο εκτενής η 
παρουσίαση. 
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9.2 Γραμμή πληροφοριών 

Επιλέγετε αν θα φαίνεται στο κάτω μέρος του παραθύρου της εφαρμογής η γραμμή πληροφοριών. Σας 
επιτρέπει δυναμικά να την ενεργοποιείτε και να την απενεργοποιείτε, ενώ αντίστοιχη επιλογή υπάρχει και 
στις προτιμήσεις. 

Αφαιρώντας τη γραμμή πληροφοριών μεγαλώνετε το διαθέσιμο χώρο του παραθύρου της εφαρμογής. 
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Παράρτημα 
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10   Ενσωμάτωση και διαχείριση εγγράφων 
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία ενσωμάτωσης εγγράφων στις κάρτες. 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 6.3.2 μπορείτε να ενσωματώσετε στις κάρτες έγγραφα. Με την έννοια 
εγγράφου εννοούμε οποιοδήποτε έγγραφο κειμένου, λογιστικού φύλλου ή εικόνας που βρίσκεται σε 
ηλεκτρονική ή μη μορφή. Τα έγγραφα συσχετίζονται με την κάρτα επίσκεψης του ασθενούς και 
αποθηκεύονται στον κατάλογο \Asthma95\Docs. 

Οτιδήποτε ενσωματώνετε μπορείτε να το σχολιάσετε χρησιμοποιώντας το παρακάτω παράθυρο. 

 

10.1  Ενσωμάτωση ηλεκτρονικών εγγράφων 

 
Ηλεκτρονικά έγγραφα είναι αρχεία αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο, σε
δισκέτα ή σε άλλο μαγνητικό μέσο. Μπορούν να είναι κείμενα γραμμένα σε
κάποιο επεξεργαστή κειμένου όπως το Microsoft Word, Word Perfect κλπ,
απλά (flat) αρχεία ή αρχεία δεδομένων τύπου .txt, λογιστικά φύλλα του
Excel, αρχεία παρουσιάσεων του Power Point κλπ. Τα ενσωματώνετε
κάνοντας click στο πλήκτρο που βλέπετε στα αριστερά ή χρησιμοποιώντας
το αναδυόμενο μενού (δεξί click στο ποντίκι) 

 
Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας σάρωση ενός εγγράφου και να
το κρατήσετε υπό μορφή εικόνας. Δείτε το κεφάλαιο 10.5 παρακάτω. 

10.2  Ενσωμάτωση έντυπων εγγράφων 

 
Μπορεί να έχετε στη διάθεσή σας έντυπα έγγραφα – όπως χειρόγραφα, από
γραφομηχανή, εκτυπώσεις από εκτυπωτή, ερωτηματολόγια κλπ, που μπορεί
να είναι διαγνώσεις άλλων ιατρών, εργαστηριακές εξετάσεις κλπ και τα
οποία δεν επιθυμείτε να σαρώσετε για να τα αποθηκεύσετε σε ηλεκτρονική
μορφή αλλά παρ’ όλα αυτά επιθυμείτε να τα συσχετίσετε με την κάρτα
επίσκεψης έτσι ώστε να θυμάστε την ύπαρξή τους. Τα ενσωματώνετε
κάνοντας click στο πλήκτρο που βλέπετε στα αριστερά ή χρησιμοποιώντας
το αναδυόμενο μενού. 
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10.3  Ενσωμάτωση εικόνων 

 
Μπορείτε να ενσωματώσετε στις κάρτες εικόνες σε ηλεκτρονική μορφή. Τις
ενσωματώνετε κάνοντας click στο πλήκτρο που βλέπετε στα αριστερά ή
χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο μενού. 

 
Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας σάρωση μιας εικόνας. Δείτε το
κεφάλαιο 10.5 παρακάτω. 

Οι εικόνες αυτές μπορούν να προέρχονται από διάφορες πηγές όπως από:  

 Ψηφιοποίηση μέσω σαρωτή (scanner). 

 Κάποιο ιατρικό μηχάνημα που είναι σε θέση να μεταφέρει την εικόνα ή το video που συλλαμβάνει 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 E-mail που σας έστειλε κάποιος άλλος ή εικόνα που τη βρήκατε έτοιμη σε ηλεκτρονική μορφή. 

 Τη σχεδιάσατε μόνοι σας. 

10.4  Ενσωμάτωση εικόνας από ιατρικό μηχάνημα. 

Θεωρείται εδώ δεδομένο οτι το μηχάνημα μπορεί να αποθηκεύσει την εικόνα που συλλαμβάνει στο 
σκληρό δίσκο του Η/Υ σας σε μια από τις γνωστές μορφές. 

1. Αποθηκεύετε την εικόνα στον κατάλογο \Images αν αυτό είναι δυνατό ή στον κατάλογο που το ίδιο 
το μηχάνημα αποθηκεύει τις εικόνες που συλλαμβάνει σε μια από τις γνωστές μορφές (δείτε το 
κεφάλαιο 10.6 παρακάτω). 

2. Κατόπιν επιστρέφετε στην εφαρμογή Asthma95 και κάνετε click στο πλήκτρο  για να κάνετε 
ενσωμάτωση εικόνας. Μέσω του παραθύρου που θα ενεργοποιηθεί θα επιλέξετε το όνομα του 
αρχείου με το οποίο αποθηκεύσατε την εικόνα. Το αρχείο θα αντιγραφεί από εκείνη τη θέση μέσα 
στον κατάλογο \Asthma95\Docs, και έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία. Το πρωτογενές αρχείο 
μπορεί να διαγραφεί. 

10.5  Ενσωμάτωση εικόνας από σαρωτή (scanner). 

Έστω λοιπόν οτι θέλετε να συσχετίσετε σε μια κάρτα επίσκεψης μια εικόνα π.χ. ακτινογραφία. 

1. Τοποθετείτε την ακτινογραφία στον σαρωτή. 

2. Κατόπιν κάνετε click στο πλήκτρο  για να κάνετε σάρωση της εικόνας.  
3. Ξεκινά αυτόματα η εφαρμογή σάρωσης που έχει εγκατασταθεί από τον scanner σας (π.χ. Εικόνα 

10-1). 
4. Ορίζετε την περιοχή της σάρωσης, κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την σάρωση και 

ολοκληρώνετε πιέζοντας το πλήκτρο που συνήθως έχει την ένδειξη Scan. Για περισσότερες 
πληροφορίες αναφερθείτε στο εγχειρίδιο του Scanner σας. 

5. Αυτόματα η σαρωμένη εικόνα μεταφέρεται στον κατάλογο \Asthma95\Docs. 
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Εικόνα 10-1 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

Οι εικόνες μπορεί να έχουν εξαιρετικά μεγάλο μέγεθος, ιδιαίτερα εκείνες που προέρχονται από σάρωση 
χωρίς κατάλληλη ρύθμιση των παραμέτρων σάρωσης. Ο σκληρός σας δίσκος μπορεί να γεμίσει χωρίς να 
το καταλάβετε. Αναφερθείτε στο παρακάτω κεφάλαιο 10.6 για επιπλέον πληροφορίες και ακολουθείστε 
τις παρακάτω υποδείξεις. 

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ. 

 Επιλέξτε σάρωση με τόνους του γκρι αν η εικόνα δεν χρειάζεται να σαρωθεί έγχρωμη. Μια 
ακτινογραφία π.χ. δεν έχει νόημα να σαρωθεί έγχρωμη, γι’ αυτήν επιλέξτε τόνους του γκρι. 

 Χαμηλώστε την ανάλυση σάρωσης. Στην Εικόνα 10-1 του παραδείγματος η ανάλυση είναι ορισμένη 
στα 256 dpi. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ καλά και στα 150 dpi ή ακόμη χαμηλότερα. 
Όσο πιο μικρός ο αριθμός τόσο λιγότερο χώρο χρειάζεται για αποθήκευση ενώ αντίστοιχα χάνετε σε 
ποιότητα. Βρείτε τη χρυσή τομή σε κάθε σάρωση και συμβιβαστείτε. 

 Για κείμενα επιλέξτε την ασπρόμαυρη σάρωση. 
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10.6  Μορφές αποθήκευσης εικόνων 

 Η προέκταση του ονόματος του αρχείου δηλώνει την μορφή / μέθοδο αποθήκευσης. Οι πιο γνωστές 
μορφές είναι BMP, PCX, WMF, TIF, GIF, JPG.  

Οι μορφές TIF, GIF, JPG προσφέρουν πολύ καλή συμπίεση της εικόνας κατά την αποθήκευση, πράγμα 
που σημαίνει οτι καταλαμβάνουν μικρότερο χώρο στο σκληρό δίσκο από το “φυσικό” τους μέγεθος. Ένα 
άλλο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη είναι η απώλεια ακρίβειας της εικόνας. Οι 
αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για να συμπιεσθεί μια εικόνα και να γίνει μικρότερη έχουν σαν 
αποτέλεσμα την απώλεια ακρίβειας. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται μια σειρά από πληροφορίες για μια 
έγχρωμη εικόνα μεγέθους 540 x 780 pixels (κουκίδες) με βάθος χρώματος 24 bits/pixel ( 16.000.000 
χρώματα) 
 

Μορφή 
αποθήκευσης 

Χώρος στο 
σκληρό δίσκο 

(bytes) 

Χρώματα Συμπίεση Απώλεια 
λόγω 

συμπίεσης 

 

1:1 1.263.600 16.777.216 Όχι Οχι  
BMP 1.277.952 16.777.216 Όχι Οχι Windows 
WMF 1.277.952 16.777.216 Όχι Οχι Windows 
PCX  786.432 16.777.216 Ναι Οχι Windows Paintbrush 

TIF, TIFF 688.128 16.777.216 Ναι Οχι Tagged Image Format  
JPG, JPEG 65.536 16.777.216 Ναι Ναι Joint Photographic Experts Group 

GIF 163.840 256 Ναι Ναι Graphic Interchange Format 

Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να αποθηκεύετε τις εικόνες σε μορφή JPG αν δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιήσετε την εικόνα για ηλεκτρονική επεξεργασία και την θέλετε απλά για αναφορά. Η απώλεια 
λόγω συμπίεσης δεν γίνεται ορατή από το μάτι. Αν όμως πιστεύετε οτι η εικόνα μπορεί να σας χρειαστεί 
για να την επεξεργαστείτε και αναλύσετε ηλεκτρονικά και η απώλεια έστω και μιας κουκίδας είναι 
σημαντική τότε πρέπει να την αποθηκεύσετε σε μορφή TIF. 

Η μορφή TIF προσφέρει συμπληρωματικά, έναντι των υπολοίπων, τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε 
σχόλια ή σημειώσεις πάνω στην εικόνα, τα οποία όμως δεν θα την καταστρέψουν. Δηλαδή θα μπορείτε 
να εκτυπώνετε την εικόνα είτε με τα σχόλια είτε χωρίς σχόλια. 

Λάβετε υπ’ όψη και τα μεγέθη των αρχείων. Αν έχετε 1000 ασθενείς και για κάθε ασθενή αποθηκεύσετε 
μία και μόνο εικόνα σαν αυτή που αναφέρθηκε παραπάνω, θα χρειαστείτε 640 Mb στο σκληρό σας δίσκο 
σε μορφή TIF ή 44 Mb σε μορφή JPG. 

10.7  Διαχείριση εγγράφων 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα παράδειγμα από έγγραφα τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε μία κάρτα 
επίσκεψης και παρουσιάζονται υπό μορφή λίστας (Εικόνα 10-2). 

Υπάρχουν άλλες δυο μορφές παρουσίασης, υπό μορφή λίστας με μεγάλα εικονίδια (Εικόνα 10-3) και 
μικρά εικονίδια (Εικόνα 10-4) οι οποίες επιλέγονται από το αναδυόμενο μενού (Εικόνα 10-5). 
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Εικόνα 10-2 

 
Εικόνα 10-3 

 
Εικόνα 10-4 

Τα έγγραφα συνοδεύονται από εικονίδια έτσι ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα. Τα εικονίδια αυτά είναι: 

 
Εικόνα. 

 
Video. 

 
Κείμενο Microsoft Word. 

 
Αρχείο ήχου. 

 
Excel spreadsheet. 

 
Έγγραφο flat ή δεδομένων. 

 
Έγγραφο HTML 

 
Εξωτερικό έντυπο έγγραφο. 

 
Έγγραφο Power Point. 

 
Έγγραφο αγνώστου μορφής. 

 
Έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

Κάνοντας διπλό click πάνω σε ένα έγγραφο κάνετε προβολή του. Αυτό σημαίνει οτι αν το έγγραφο 
αναγνωρισθεί από τα Windows αυτό θα παρουσιασθεί μέσα σε ένα παράθυρο. Αν το έγγραφο είναι 
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εικόνα θα εμφανιστεί μέσα σε ειδικό παράθυρο το οποίο σας επιτρέπει να βάλετε σημειώσεις επάνω στην 
εικόνα. 

Κάνοντας δεξί click πάνω σε ένα έγγραφο αναδύεται το παρακάτω μενού (Εικόνα 10-5) 

 
Εικόνα 10-5 

 
Προβολή Προβάλετε το έγγραφο. Αντιστοιχεί στο διπλό click. 
Τροποίηση σχολίων Μπορείτε να τροποποιήσετε τα σχόλια που συνοδεύουν ένα έγγραφο. 
Προσθήκη εγγράφου Συσχετίζετε ένα έγγραφο στην κάρτα επίσκεψης. 
Προσθήκη έντυπυ 
εγγράφου 

Συσχετίζετε ένα έντυπο έγγραφο το οποίο δεν είναι σε ηλεκτρονική μορφή με 
την κάρτα επίσκεψης. 

Προσθήκη εικόνας Συσχετίζετε μια εικόνας στην κάρτα επίσκεψης. 
Άνοιγμα εγγράφου Ανοίγετε το έγγραφο χρησιμοποιώντας το από τα Windows συσχετισμένο 

πρόγραμμα. 
Εκτύπωση εγγράφου Εκτυπώνετε το έγγραφο μέσω του από τα Windows συσχετισμένου 

προγράμματος. 
Διαγραφή 
εγγράφου/εικόνας 

Διαγράφετε ένα έγγραφο από την κάρτα επίσκεψης. Το έγγραφο όχι μόνο 
παύει να είναι συσχετισμένο με την κάρτα επίσκεψης αλλά διαγράφεται και 
από τον σκληρό δίσκο. 

Παρουσίση με μεγάλα 
εικονίδια 

Βλέπετε τα συσχετισμένα έγγραφα υπό μορφή μικρών εικονιδίων (Εικόνα 
10-3) 

Παρουσίση με μικρά 
εικονίδια 

Βλέπετε τα συσχετισμένα έγγραφα υπό μορφή μικρών εικονιδίων (Εικόνα 
10-4) 

Παρουσίαση λίστας Βλέπετε τα συσχετισμένα έγγραφα υπό μορφή λίστας (Εικόνα 10-2) 
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10.8  Σχολιασμός εικόνας  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω κάνοντας διπλό click πάνω σε ένα έγγραφο το οποίο είναι εικόνα, αυτό 
εμφανίζεται σε ένα παράθυρο της παρακάτω μορφής. Το παράθυρο αυτό χρησιμοποιεί τα εργαλεία που 
διαθέτει το λογισμικό της Kodak, Eastman Software. Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται στον υπολογιστή 
σας κατά την εγκατάσταση των Windows με την ονομασία Imaging και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 
ανεξάρτητα από το παρόν πρόγραμμα στην πλήρη του έκδοση. 

 
Εικόνα 10-6 
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Το παράθυρο αυτό αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 

 
Επιλογή γραμματοσειράς 
Επιλέγετε την γραμματοσειρά την οποία θα χρησιμοποιήσετε για να σχολιά-
σετε την εικόνα. Η επιλογή πρέπει να γίνει πριν γράψετε. 

 
Επιλογή μεγέθους γραμμάτων 
Επιλέγετε το μέγεθος των γραμμάτων – εφαρμόζεται επί της επιλεγμένης
γραμματοσειράς. Η επιλογή πρέπει να γίνει πριν γράψετε. 

 
Έντονα γράμματα 
Η επιλογή πρέπει να γίνει πριν γράψετε. 

 
Πλάγια γράμματα 
Η επιλογή πρέπει να γίνει πριν γράψετε. 

 
Χρώμα γραμμάτων 
Επιλέγετε το χρώμα των γραμμάτων με βάση το οποίο θα εμφανίζονται τα
σχόλια ή το χρώμα του περιγράμματος των σχημάτων. Η επιλογή πρέπει να
γίνει πριν γράψετε ή τοποθετήσετε ένα σχήμα. 

 
Χρώμα φόντου 
Επιλέγετε το χρώμα του φόντου των σχημάτων. Η επιλογή πρέπει να γίνει
πριν τοποθετήσετε ένα σχήμα. Το χρώμα έχει διαφάνεια. 

 
Δείκτης επιλογής 
Εργαλείο με το οποίο επιλέγετε ένα αντικείμενο, σχόλιο ή σχήμα. 

 
Τοποθέτηση σχολίου 
Κάνετε click στο πλήκτρο και κατόπιν κάνετε click πάνω στην εικόνα όπου
θέλετε να γράψετε το σχόλιό σας. 

 
Τοποθέτηση κενού παραλληλόγραμμου σχήματος 

 
Τοποθέτηση πλήρους παραλληλόγραμμου σχήματος 

 
Διαγραφή 
Διαγράφετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο. 

 Κλίμακα 
Επιλέγετε αριθμητικά την κλίμακα προβολής. Αριθμός μεγαλύτερος του 100

 μεγέθυνση, αριθμός μικρότερος του 100  σμίκρυνση. 

 Κλίμακα 
Επιλογή κλίμακας δυναμικά. Απομακρύνοντας τον δείκτη από την αρχή 
μεγέθυνση. 

 
Αποθήκευση 
Αποθηκεύετε τις αλλαγές. Η εικόνα αποθηκεύεται μόνο σε μορφή TIF. Έτσι
αν ανοίξατε μια εικόνα JPG για να την σχολιάσετε όταν την αποθηκεύσετε
αυτή θα μετατραπεί αυτόματα σε TIF. 
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Εκτύπωση 
Εκτυπώνετε την εικόνα στον εκτυπωτή. Το παράθυρο διαλόγου του
εκτυπωτή θα εμφανιστεί πριν ξεκινήσει η εκτύπωση. 

 Επιλέγετε αν κατά την εκτύπωση η εικόνα θα καταλάβει όλη τη διαθέσιμη
επιφάνεια της σελίδας. 

 Επιλέγετε αν κατά την εκτύπωση θα εκτυπωθούν οι σημειώσεις / σχήματα. 
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11   Δημιουργία συγκριτικού πίνακα 

Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια μπορείτε είτε από την βασική κάρτα επίσκεψης είτε μέσα 
από οποιαδήποτε κάρτα επίσκεψης να δημιουργήσετε πίνακα στον οποίο να εμφανίζονται σε 
αντιπαραβολή τα στοιχεία κάποιου πρωτοκόλλου και για τις ημερομηνίες που θα επιλέξετε. 

Έτσι πιέζοντας το πλήκτρο  εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. 

 
Εικόνα 11-1 

Στο αριστερό τμήμα βλέπετε όλες τις επισκέψεις του ασθενούς και στο δεξί τμήμα βλέπετε τα διαθέσιμα 
πρωτόκολλα. 

Για να δημιουργηθεί ο πίνακας θα πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον δυο ημερομηνίες και το πρωτόκολλο 
που θέλετε να μελετήσετε. 

Έστω οτι επιλέγετε όλες τις ημερομηνίες επίσκεψης – η επιλογή γίνεται κάνοντας click στο αντίστοιχο 
κουτί επιλογής αριστερά της ημερομηνίας. Προκειμένου να τις επιλέξετε όλες μπορείτε να κάνετε click 
στο κουτί επιλογής  Όλες οι ημερομηνίες (Εικόνα 11-2). 

Έστω οτι θέλετε να μελετήσετε την εξέλιξη του ασθενούς με βάση το πρωτόκολλο Κλινική Εξέταση – 
Ευρήματα. Το επιλέγετε λοιπόν από την δεξιά λίστα και κατόπιν κάνετε click στο πλήκτρο Συνέκρινε. 
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Εικόνα 11-2 

Αν η εφαρμογή μπόρεσε να συλλέξει στοιχεία για να δημιουργήσει τον πίνακα τότε ενεργοποιείται το 
καρτελάκι Συγκριτικός Πίνακας. Κάνοντας click επάνω το καρτελάκι Συγκριτικός Πίνακας μπορείτε 
να δείτε το αποτέλεσμα της σύγκρισης (Εικόνα 11-3). 

 
Εικόνα 11-3 
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Μπορείτε να αυξομειώσετε τα πλάτη των στηλών. Η δεύτερη και Τρίτη στήλη όμως είναι καθοριστικές. 

Αλλάζοντας τα πλάτη σ’ αυτές και κάνοντας διπλό click πάνω στον φόντο της κάρτας, τα πλάτη αυτά 
εφαρμόζονται και στις υπόλοιπες αντίστοιχες στήλες. 

Μπορείτε να επαναλάβετε την διαδικασία σύγκρισης για όποιο πρωτόκολλο θέλετε. 
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12 Τεχνικά στοιχεία - Βάση Δεδομένων 
Τα προγράμματα και η βάση δεδομένων με τα αρχεία της εγκαθίστανται στο σκληρό δίσκο σε 
υποκατάλογο του δίσκου C:\ με το όνομα Asthma95. 

Ειδικότερα τα προγράμματα που εγκαθίστανται εκεί μέσα είναι οι: 
ASTHMA95.exe Το κυρίως πρόγραμμα. 
CopyDatabase.exe Πρόγραμμα αντιγραφής και επαναφοράς της βάσης δεδομένων και των 

σχετικών αρχείων. 
CopyDatabase_Simple.exe Απλούστερο πρόγραμμα αντιγραφής και επαναφοράς της βάσης 

δεδομένων και των σχετικών αρχείων. 

Μέσα στον υποκατάλογο Asthma95 δημιουργούνται επίσης και οι παρακάτω υποκατάλογοι: 

Docs στον οποίο αποθηκεύονται τα εξωτερικά έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται στις κάρτες 
επίσκεψης. 

More στον οποίο είναι αποθηκευμένα διάφορα βοηθητικά προγράμματα τα οποία συμπληρώνουν 
την εγκατάσταση (π.χ. διορθώσεις ή συμπληρώσεις που απαιτούνται για τα Windows 95), ή 
επιλύουν προβλήματα εγκατάστασης. 

Η βάση δεδομένων έχει το όνομα ASTHMA95 και αποτελείται από τρία αρχεία, ASTHMA95.DBC, 
ASTHMA95.DCT και ASTHMA95.DCX και επιπλέον συμπληρώνεται από διάφορα αρχεία με ονόματα 
όπως: 

ASSIS_n.* αρχεία με βοηθητικά στοιχεία (επαγγέλματα, ασφαλιστικά ταμεία κλπ). 
BHR.* αρχεία BHR. 
CARD_n.* αρχεία καρτών επίσκεψης. 
DOCUMENTS.* αρχεία με πληροφορίες σχετικά με τα συνημμένα έγγραφα. 
FAMILY_n.* αρχεία με το οικογενειακό ιστορικό. 
NAMES.* αρχεία με τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών. 
PERSONAL_n.* αρχεία με το ατομικό ιστορικό. 
SRCFILEn.* αρχεία πρωτοκόλλων. 
Όπου n κάποιος αριθμός και * οποιαδήποτε προέκταση. 
Προεκτάσεις αρχείων: 
CDX δηλώνει ευρετήριο. 
DBF δηλώνει πίνακα. 
DBC, DCT, DCX δηλώνει αρχεία ορισμού της βάσης δεδομένων. 
ΕΧΕ δηλώνει εκτελέσιμο πρόγραμμα. 
FPT δηλώνει αρχείο με πληροφορίες μεταβλητού μεγέθους (memo). 
ΙΝΙ δηλώνει αρχεία με πληροφορίες εκκίνησης 
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13   Παραδείγματα πρωτοκόλλων 

Διαγνώσεις 
 
Βρογχικό άσθμα  
  Ήπιο  
  Μέτριο  
  Βαρύ  
  Αλλεργικό  
   Εποχιακό  
   Ετήσιο  
  Μεταλοιμώδες  
  Φαρμακευτικό με ευαισθησία σε  
   μή στεροειδή αντιγλεγμονώδη  
   β-αποκλειστές  
   μετατρεπτικού ενζύμου Αγγ.  
   φάρμακο  
Χρόνια αποφρακτική Πνευμονοπάθεια  
  Βρογχιτιδικού τύπου  
  Εμφυσηματικού τύπου  
  Με αναπνευστική ανεπάρκεια  
  Με καρδιακή ανεπάρκεια  
  Βαρειά  
  Ήπια  
Ca Πνεύμονος  
  Ιστολογικός τύπος  
   Ακανθοκυτταρικό  
   Μικροκυτταρικό  
   Αδενικού τύπου  
   Αδιαφοροποίητο  
   Βρογχιολικού τύπου  
   Μεταστατικό  
   Άλλο  
  Χειρουργήσιμος      = Ναι, Όχι, Πιθανώς  
Φυματίωση  
  Έκταση       = Περιορισμένη, Μέσης έκτασης, Εκτεταμένη  
  Δραστηριότητα του Μ/Β      = Ανενεργός, Ενεργός, Πιθανώς ενεργός  
  Εξωπνευμονική  
   Λεμφαδένων  
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   Νεφρών  
   Οστών  
   Άλλου οργάνου  
  Ορογενών υμένων  
   Πλευρίτιδα  
   Περιτονίτιδα  
   Περικαρδίτιδα  
   Μηνιγγίτιδα  
  Πρωτομόλυνση  
Οξεία λοίμωξη αναπνευστικού  
  Πνευμονία  
  Βρογχίτιδα  
  Ακτινολογικά ευρήματα      = Ναι, Όχι  
  Άλλο  
Πνευμονοπάθεα από υπερευαισθησία  
  Αγνώστου αιτιολογίας  
  Από μύκητες  
  Από χόμπι  
   Περιστέρια  
   Καναρίνια  
   Σάουνα  
  Από επάγγελμα  
   Ισοκυανικά  
   Πλαστικά  
   Πνεύμων αγρότου  
   Πούπουλα  
   Άλλο  
Πλευρίτιδα  
  Φυματιώδης  
  Λοιμώδους αιτιολογίας μή φυματιώδης  
  Καρδιακής ανεπάρκειας  
  Νεοπλασματική  
  Κολλαγονικής προέλευσης  
  Εωσινοφιλική  
  Αγνώστου αιτιολογίας  
Διάμεση Πνευμονική Ίνωση  
Κολλαγόνωση  
  Ερυθηματώδης λύκος  
  Ρευματοειδής αρθρίτιδα  
  Άλλη  
Εωσινοφιλικά σύνδρομα  
  Σύνδρομο LOEFLER  
  Βρογχοπνευμονική Ασπεργίλλωση  
  Άλλο  
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Θεραπεία 
 
Ορός  
  Dectrose 5% 
  Normal Saline  
  Ringer  
Οξυγονοθεραπεία    =2lt ανά 1',> 2lt ανά 1'  
Χημειοθεραπεία  
Αντιβιοτικά  
  Αμπικιλλίνες  
  Αμινογλυκοσίδες  
   Gentamycin  
   Netromycin  
   Briklin  
  Μακρολίδες  
   Rulid 150mg  
   Rulid 300mg  
   Azuril 150  
   Azuril 300  
   Zithromax  
   Klaricid tabl 250  
   Klaricid 500  
   Klaricid syr 250 mg  
   Dianabak  
  Κεφαλοσπορίνες  
  Τετρακυκλίνες  
   Vibramycin tabl  
   Tetracycline  
  Κινολόνες  
Αντιπηκτικά  
  Heparine  
  Sintrom  
  Makromoriakes  
Αντιμυκητησιακά  
Αντιαρρυθμικά  
Αντιυπερτασιακά  
Αντιδιαβητικά  
Βρογχοδιασταλτικά  
  B2-Διεγέρτες  
  Αντιχοληνεργικά  
   Atrovent inh.  
   Berovent inh.  
  Ξανθίνες  
   Theodur tabl 300mg  
   Theodur tabl 200mg  
   Silbephylline tabl  
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   Choledyl 400mg tabl  
Αναλγητικά / Αντιφλεγμονώδη / Αντιπυρετικά  
  Lonaride-N tabl  
  Lonaride-N Supp  
  Panadol tabl  
  Aspirine 500mg tabl  
Διουρητικά  
  Lasix tabl 200mg  
  Lasix amp 10mg  
  Lasix retard  
Καρδιοτονωτικά  
  Digoxin tabl.  
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Δερματικές Αντιδράσεις 
 
Ακάρεα (Mites)  
  Μείγμα ακάρεων οικ.σκόνης  
  Άκαρυ Ι (Derm.ptenonnisimus)  
  Άκαρυ II (Derm.farinae)  
Γύρεις (Pollens)  
  Μείγμα αγροστοδών Ι (Grasses I)  
  Μείγμα αγροστωδών ΙΙ (Cereals-Grasses II)  
  Ζιζάνια (Weeds)  
  Τσουκνίδα (Nettle)  
  Περδικάκι (Paritaria)  
  Χόρτα (Timothy)  
  Αμάρανθος (Pigweed)  
  Χηνοπόδιο  
  Μείγμα λουλουδιών  
  Μαργαρίτα  
  Χρυσάνθεμο  
Μύκητες  
  Μείγμα μυκήτων Ι  
  Μείγμα μυκήτων ΙΙ  
  Κλαδοσπόριο  
  Αλτερνάρια  
  Κάντιντα  
  Ασπέργιλλος  
Τρίχωμα Ζώων (Epithelia)  
  Τρίχωμα σκύλου (dog)  
  Τρίχωμα γάτας (cat)  
  Πούπουλα πτηνών (birds feathers)  
Τρόφιμα (Foods)  
  Αυγό (egg)  
  Κοτόπουλο (hen)  
  Μοσχάρι (beef)  
  Γαρίδες (shrimps)  
  Τόννος (tune)  
  Σταφύλια (grapes)  
  Μπανάνα (banana)  
  Αλεύρι (flour wheat)  
Δένδρα  
  Μείγμα δένδρων Ι  
  Μείγμα δένδρων ΙΙ  
  Πεύκο  
  Ελιά  
  Λεύκα  
  Πλατάνι  
  Ακακία  
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Αιματολογικές Εξετάσεις 
 
Ορολογικές  
  Κάλιο  
  Νάτριο  
  Μαγνήσιο  
  Ασβέστιο  
  Φωσφόρος  
  Χοληστερίνη ολική  
  HDL  
  LDL  
  Τριγλυκαιρίδια  
  Σάκχαρο  
  Ουρικό οξύ  
  SGPT  
  SGOT  
  γ-GT  
  LDH  
  CPK  
  Αλκαλική φωσφατάση  
  Όξινοσ φωσφατάση  
  Χολεριθρίνη ολικκή  
  Χολεριθρίνη έμμεσος  
  Χολεριθρίνη άμεσος  
  Σίδηρος  
  Λευκώματα ολικά  
  Λευκωματίνες  
  Σφαιρίνες  
Αιματολογικές  
  Λευκά  
  Πολυμορφοπύρηνα  
  Λεμφοκύτταρα  
  Εωσινόφιλα  
  Ερυθρά  
  HT  
  HB  
  ΤΚΕ 1η ώρα  
Ανοσολογικές  
  Ανοσοσφαιρίνες  
   IgM  
   IgG  
   IgE-Ολική  
   IgE-Ειδικές  
   Ιζηματίνες για  
  RA-test  
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  LE-κύτταρα  
  Αντιπυρηνικά αντισώματα  
  Αντισώματα έναντι εχινόκοκκου  
   Latex  
   Έμμεσο αιμοσυγκόλληση  
  Μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης (ACE)  
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14   Προγράμματα 

Το πακέτο συνοδεύεται από ένα σύνολο προγραμμάτων. Κάποια από αυτά εγκαθίστανται στο σκληρό 
σας δίσκο ενώ κάποια άλλα παραμένουν στο CD και αν τα χρειαστείτε τα τρέχετε από εκεί.  

Για τη διευκόλυνσή σας και την ταχύτερη αναγνώρισή τους, τη χρησιμότητα που αυτά τα προγράμματα 
έχουν και θέση στην οποία είναι εγκατεστημένα, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας. 

Τα προγράμματα που βρίσκονται στον αμέσως παρακάτω πίνακα, εγκαθίστανται μέσα στον κατάλογο 
της εφαρμογής ή στον υποκατάλογο αυτής “More”. Υπενθυμίζεται οτι ο κατάλογος της εφαρμογής είναι 
ο “C:\Asthma95”. 

Πίνακας 1 

 Πρόγραμμα Υποκατάλογος  Σχόλια 

 
Asthma95  Το κυρίως πρόγραμμα. 

 
Register  Εφαρμογή με την οποία νομιμοποιείστε ως χρήστης. 

Επίσης με αυτήν μπορείτε να δείτε τον κωδικό σας 
(κωδικός χρήστη). 

Αν δεν τρέξετε αυτό το πρόγραμμα για να δώσετε τα 
στοιχεία σας, όνομα και κωδικό χρήστη, η εφαρμογή 
δεν σας αναγνωρίζει ως νόμιμο χρήστη. 

 
CopyDatabase  Πρόγραμμα αντιγραφής / επαναφοράς της βάσης 

δεδομένων, σε / από άλλο κατάλογο. 

 
CopyDatabase_Simple  Πρόγραμμα αντιγραφής / επαναφοράς της βάσης 

δεδομένων, σε / από άλλο κατάλογο. 
Είναι απλούστερο από το παραπάνω με την έννοια οτι 
δεν καλεί κάποιες λειτουργίες των Windows οι οποίες 
μπορεί να μην είναι εγκατεστημένες ή να μην είναι 
προσπελάσιμες. 

 
Register_OCXs More Κάνει register στο system registry των Windows 

κάποια controls που χρησιμοποιούνται από την 
εφαρμογή. 
Αν λαμβάνετε λάθη τα οποία αναφέρονται σε 
controls/αντικείμενα τα οποία εμφανίζονται οτι δεν 
είναι registered, τότε τρέξτε αυτήν την εφαρμογή. 
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AlterDatabase More Αναβαθμίζει τη βάση δεδομένων έτσι ώστε να την 

τρέχουσα έκδοση προγράμματος. 
Αν σας ζητηθεί να τρέξετε αυτήν την εφαρμογή, τότε 
απλά κάνετε διπλό click επάνω της. Ολοκληρώνει την 
αναβάθμιση μόνο της. 
Το αποτέλεσμα της αναβάθμισης καταγράφεται στο 
αρχείο AlterDatabase.txt. 

Τα προγράμματα και αρχεία που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα βρίσκονται στο CD και στον 
υποκατάλογο “Χρήσιμα”. Αυτά δεν εγκαθίστανται στο σκληρό σας δίσκο.  

Όσα πρέπει να τρέξετε, σημειώνονται με  και τα τρέχετε από το CD. 

Πίνακας 2 

 Πρόγραμμα Υποκατάλογος  Σχόλια 

 
Hdd32  Πρόγραμμα το οποίο περιέχει τους οδηγούς 

επικοινωνίας με το HASP. 

 
Mdac_typ  Περιέχει αναβαθμισμένους οδηγούς επικοινω-

νίας μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων της 
Microsoft. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί επικοινωνία 
μεταξύ της εφαρμογής και του Microsoft Word ή 
άλλης εφαρμογής του Microsoft Office, τρέξτε αυτό το 
πρόγραμμα. Αν η επικοινωνία εξακολουθεί να μην 
είναι δυνατή τότε κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει 
εγκατασταθεί σωστά το Microsoft Office. 

 
 Internet 

Explorer 5 
Ο φημισμένος Explorer της Microsoft. Αν δεν τον 
έχετε συνιστάται να τον εγκαταστήσετε. Τον εγκαθι-
στάτε από το Setup. 

 
Dcom95 Για Windows95 

ΜΟΝΟ 
Ειδικά για τους χρήστες των Windows 95 και μόνο, 
υπάρχει στον υποκατάλογο “Για Windows95 ΜΟΝΟ” 
αυτό το πρόγραμμα το οποίο όταν το εκτελέσετε θα 
εγκαταστήσει πρωτόκολλα τα οποία θα δώσουν 
δυνατότητες κατανεμημένης COM υποστήριξης στα 
Windows 95 τα οποία δεν την είχαν. 
Αν εγκαταστήσετε τον Internet Explorer 5, αυτός το 
εγκαθιστά μόνος του, οπότε δεν χρειάζεται να το 
εγκαταστήσετε εσείς. 

 
 WinNT Ειδικά για τους χρήστες των Windows NT, των οποίων 

τα συστήματα δεν είναι ενημερωμένα με τα τελευταία 
Service Packs. Εδώ βρίσκονται βιβλιοθήκες οι οποίες 
πρέπει να αντιγραφούν στον κατάλογο System32 των 
Windows NT αντικαθιστώντας τις υπάρχουσες 
παλαιότερες. 
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