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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ακόλουθο έγγραφο χρησιμεύει ως οδηγός χρήσης της λειτουργικότητας που είναι 

διαθέσιμη στο σύστημα ECH του IASO.  

Η λειτουργικότητα που παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο βασίζεται στις συμφωνίες των 

Business Blueprint (BBP) και τη νέα λειτουργικότητα που περιλαμβάνεται μέχρι σήμερα στο 

σύστημα σύμφωνα με το project plan.  

1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Τα βασικά θέματα αυτού του κεφαλαίου είναι τα ακόλουθα: 

• ECH Λίστα εργασιών Εξωτερικών Ασθενών 

• ECH Διαδικασία Fast entry των Εξωτερικών Ασθενών 

o Λίστα εργασιών Εξωτερικών Ασθενών 

o Λίστα εργασιών Διαγνωστικών Εξετάσεων  

o Λίστα εργασιών Προεγχειρητικού Ελέγχου  

 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

2.1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
Για να έχετε πρόσβαση στο ECH, συνδεθείτε στο σύστημα με το όνομα χρήστη (username) και 

τον κωδικό (password). 
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Το ECH παρέχει πρόσβαση στη λίστα εργασιών των Εξωτερικών Ασθενών (Outpatients 

Worklist)  σύμφωνα με το ρόλο του χρήστη. Επομένως, το κουτί των Εξωτερικών Ασθενών 

(Emergency) θα είναι διαθέσιμο στην κύρια σελίδα του χρήστη του ECH, εάν ο χρήστης έχει τη 

δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό. 

 

 
 
Η λίστα εργασιών θα εμφανίσει τον κατάλογο των Εξωτερικών Ασθενών  σύμφωνα με το τμήμα 
στο οποίο εργάζεται ο χρήστης και με βάση τα δικαιώματά του.  
 
Από τη λίστα εργασιών των Εξωτερικών Ασθενών, ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στο κλινικό 
αρχείο των ασθενών (Patient record) κάνοντας κλικ στο όνομα του ασθενή.  
 
Στις ακόλουθες ενότητες, περιγράφονται λεπτομέρειες σχετικά με την λίστα εργασιών των 
Εξωτερικών Ασθενών και τη λειτουργικότητα του αρχείου ασθενούς (Patient record)  στη 
διαδικασία των Εξωτερικών Ασθενών. 
 
 

2.1.1.  ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Για να έχετε πρόσβαση στη λίστα εργασιών των Εξωτερικών Ασθενών,  κάντε κλικ στο 
πεδίο «Εξωτερικοί ασθενείς» (Outpatients) . 

Η λίστα εργασιών των Εξωτερικών Ασθενών του δείχνει τον κατάλογο των ασθενών για 
τους οποίους έχει γίνει κράτηση στο ISH για μια συγκεκριμένη ημέρα.  

Οι κρατήσεις των ασθενών δημιουργούνται στο ISH καθώς και οι εισαγωγές ή ακυρώσεις. 

 

Αυτή η λίστα εργασιών έχει δύο ενότητες: κεφαλίδα και κύρια ενότητα. 
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2.1.1.1. ΚΕΦΑΛΙΔΑ ΛΙΣΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

- Όνομα χρήστη και Τμήμα  

Αυτό περιλαμβάνει το όνομα και το τμήμα του χρήστη που έχει συνδεθεί.  

 
 

- Τρέχουσα  ημερομηνία ή επιλεγμένη ημέρα 

 
 

- Εκτύπωση 

Είναι δυνατό να εκτυπώσετε τη λίστα εργασιών κάνοντας κλικ στο εικονίδιο 

πάνω αριστερά  

 

- Φίλτρο  

Είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για να αναζητήσετε 

οποιοδήποτε κείμενο περιλαμβάνεται στη λίστα εργασίας, από το πεδίο 

αναζήτησης. 
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- Επιλογές τρόπου Προβολής 

Οι επιλογές τρόπου προβολής, κάνοντας κλικ σε αυτές μία προς μία. 

 

Η πρώτη επιλογή είναι η λειτουργία λίστας , αυτή είναι η προεπιλεγμένη.  

 

Η δεύτερη είναι η λειτουργία ετικέτας, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή 

κάνοντας κλικ στο εικονίδιο   

 
 

- Εικονίδια Ημερολογίου 

Από προεπιλογή, το σύστημα θα παρουσιάσει την ατζέντα της τρέχουσας 

ημερομηνίας. Ωστόσο, είναι δυνατό να επιλέξετε μια διαφορετική ημέρα από το 

εικονίδιο του ημερολογίου ή τα βέλη πάνω δεξιά στην οθόνη. Για να επιλέξετε  μια  
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ημερομηνία  ή να επιστρέψετε    στην  τρέχουσα  ημερομηνία, κάντε κλικ στα 

εικονίδια: 

  
 

-  Ενημέρωση Λίστας Εργασιών 

Για να ανανεώσετε τη σελίδα, χρησιμοποιήστε το ακόλουθο εικονίδιο:  

 

- Φιλτράρισμα ανά κατάσταση (status) 

Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια φίλτρου και απενεργοποίησης φίλτρου για τα εξής: 

 

 
Είναι δυνατό να φιλτράρετε για κάθε κατάσταση επίσκεψης. 

2.1.1.2. ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΣΤΗΛΕΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το πρότυπο ECH περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες: 
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- Ενέργεια: Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι, όπου διατίθενται διάφορες 
ενέργειες ανάλογα με την κατάσταση του περιστατικού και τον ρόλο του χρήστη:  

 

o Αρχή (Start): ενέργεια για αλλαγή από κατάσταση άφιξης (Arrived) σε 

κατάσταση έναρξης θεραπείας (Treatment commenced).  

o Σχόλιο (Remark): ελεύθερο κείμενο (διαθέσιμη επιλογή για επισκέψεις από 

χθες και έπειτα).   

o Προσθήκη στην Διεπιστημονική Ομάδα (Add to MDT):  Ένας ασθενής μπορεί 
να προστεθεί στη λίστα MDT από την λίστα εργασιών εξωτερικών ασθενών. 

o Ολοκλήρωση (Finish): ενέργεια για την λήξη της επίσκεψης του ασθενούς 

και αλλαγή από κατάσταση έναρξης θεραπείας  (Treatment commenced) σε 

κατάσταση Ολοκλήρωσης θεραπείας (Treatment Completed).  

o Για Μελέτη (For Study): Οι ασθενείς μπορούν να σταλούν για μελέτη από την 
λίστα εργασιών εξωτερικών ασθενών, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, 
από χρήστη ιατρό. 

 

- Ώρα (ωω:λλ) - Το ECH χρησιμοποιεί διαφορετική χρωματική κωδικοποίηση στην 
ώρα, ανάλογα με την κατάσταση της κράτησης, για να διευκολυνθεί η γρήγορη 
επισκόπηση. 
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o Λευκό: Ο ασθενής δεν έχει φτάσει ακόμα. Η επίσκεψη δημιουργείται 

στο ISH, ο χρόνος που έχει καθοριστεί μεταφέρεται στο ECH και 

εμφανίζεται σε αυτό το πεδίο. 

o Κίτρινο: γίνεται καταχώριση στο ISH κατά την άφιξη του ασθενή. Η 

ώρα επίσκεψης διατηρείται (κατάσταση άφιξης) (Arrived status). 

o Πράσινο: η επίσκεψη έχει ξεκινήσει (κατάσταση έναρξης θεραπείας) 

(Treatment commenced); Η ώρα επίσκεψης διατηρείται.  

o Μπλε: επίσκεψη ολοκληρώθηκε (κατάσταση ολοκλήρωσης 

θεραπείας) (Treatment completed status); Η ώρα επίσκεψης 

διατηρείται. 

o Κόκκινο: ολόκληρη η γραμμή θα έχει κόκκινο φόντο σε περίπτωση που 

ακυρωθεί η κράτηση. 

- Ασθενής - «Όνομα» (First Name), «Επώνυμο» (Last Name) - οι πληροφορίες 
              προέρχονται από το ISH. 

- Φύλο - Εικονίδιο φύλου - οι πληροφορία προέρχεται από το ISH. 

- Ηλικία - Οι πληροφορία προέρχεται από το ISH. 

- Αριθμός Ασθενούς (Rec ID) - Αριθμός ασθενούς - οι πληροφορία προέρχεται 
                    από το ISH. 

- Περιστατικό (Episode) – Αριθμός περιστατικού– οι πληροφορία προέρχεται από 
το ISH. 
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- Είδος (Type )- Τύπος επίσκεψης – οι πληροφορία προέρχεται από το ISH. 

- Ιατρός - Στήλη διαθέσιμη  μόνο  με την επιλογή λίστας εργασιών όλων των 
                    ιατρών. 

- Πληρωτής (Payer) - Πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλιστικό φορέα που 
                    προέρχονται από το ISH. 

- Pain Location - Δεν θα χρησιμοποιηθεί από το ΙΑΣΩ. 

- Παρατήρηση (Remark) - ελεύθερο κείμενο που περιλαμβάνεται στο ECH ή κατά 
τη διάρκεια της κράτησης ραντεβού.  

- Στάλθηκε από (Sent by) – μη επεξεργάσιμο πεδίο που περιέχει τον συστήσα 
ιατρο – η πληροφορία ερχεται από το ISH. 

- Κατάσταση (Status): 

• Εκκρεμείς (Pending) - άσπρο: Αυτή είναι η κατάσταση της επίσκεψης όταν 
δημιουργείται στο ISH και λαμβάνεται στο ECH. 

• Άφιξης (Arrived) - κίτρινο: Ο ασθενής βρίσκεται στην αίθουσα αναμονής. 
Αυτή είναι η αρχική κατάσταση της επίσκεψης που δημιουργείται στο ISH.  

• Έναρξης Θεραπείας (Treatment commenced) - πράσινο: Όταν η επίσκεψη 
έχει ξεκινήσει  κάνοντας κλικ στην επιλογή «Έναρξη» (Start) στην λίστα 
εργασιών Εξωτερικών Ασθενών. Το σύστημα θα παρουσιάσει την ώρα 
έναρξης της επίσκεψης και την ημέρα, εάν     δεν  ξεκίνησε    την  ίδια  
ημέρα με αυτή της επίσκεψης. 

• Ολοκλήρωσης Θεραπείας (Treatment Completed) - μπλε: Όταν 
ολοκληρωθεί η επίσκεψη του ασθενούς κάνοντας κλικ στην επιλογή 
«Λήξη» (Finish) στην λίστα εργασιών Εξωτερικών Ασθενών. Το σύστημα 
θα  παρουσιάσει  την  ώρα  που ολοκληρώθηκε η  επίσκεψη και την ημέρα, 
εάν δεν  ολοκληρώθηκε την  ίδια  ημέρα με αυτή της επίσκεψης. 

• Ακύρωσης (Cancelled): Όταν η κράτηση έχει ακυρωθεί στο ISH. 

Ανάλογα με τα δικαιώματα χρήστη, είναι επίσης δυνατό να έχετε πρόσβαση στην λίστα 
εργασιών άλλων συμβούλων κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "+" στο κάτω αριστερό μέρος 
της σελίδας και έπειτα επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο τμήμα και τον επιθυμητό 
σύμβουλο, ή όλους τους συμβούλους για το εν λόγω τμήμα. 

 

2.1.2. ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΘΕΝΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κλινικό αρχείο του ασθενή, από τη Λίστα εργασιών 
Εξωτερικών Ασθενών κάντε κλικ στο όνομα του ασθενή. 
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Μόλις ανοίξει το αρχείο του ασθενή, ο χρήστης έχει πρόσβαση στις διάφορες ενότητες 
καρτελών που συνθέτουν το αρχείο του ασθενή. Οι διαθέσιμες ενέργειες σε αυτές τις 
καρτέλες εξαρτώνται επίσης από το ρόλο του χρήστη.  

2.1.2.1. ΔΟΜΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ  

2.1.2.1.1. ΚΕΦΑΛΙΔΑ 

 

Η κεφαλίδα μπορεί να εμφανίσει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: 

• Εικονίδιο Φύλου 

• Όνομα Ασθενή 

• Ηλικία (Συνήθως η ηλικία εμφανίζεται σε χρόνια και σε ημέρες ή μήνες, εάν 

ο ασθενής είναι μωρό)- η πληροφορία προέρχεται από το  ISH. 

• Αριθμός μητρώου Ασθενή (Patient record ID) – η πληροφορία προέρχεται 

από το  ISH. 

• Εικονίδια για τις αλλεργίες και ειδοποιήσεις, εάν υπάρχει καταγεγραμμένη 

αλλεργία ή άλλος παράγοντας κινδύνου  έχει ενεργοποιηθεί στο ECH  

 (για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 2.1.2.4. 

Ειδοποιήσεις (Alerts)). 

2.1.2.1.2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κάντε κλικ στο όνομα του ασθενούς για περισσότερα δημογραφικά στοιχεία. Τα 

ακόλουθα είναι τα δημογραφικά δεδομένα ασθενών που μπορεί να εμφανίσει το ECH. 

Τα δεδομένα προέρχονται από ISH και δεν επιτρέπονται αλλαγές στο ECH. 
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Δεδομένα που σχετίζονται με Εξωτερικούς Συμβούλους και τον πλησιέστερο  συγγενή 

μπορούν επίσης να εμφανιστούν εάν έχουν εισαχθεί στο ISH.  

2.1.2.1.3. ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Το αρχείο του ασθενή οργανώνεται σε διάφορες καρτέλες (μπλε εικονίδια) όπου 

υπάρχουν οι αντίστοιχες ενέργειες (μαύρα εικονίδια) που μπορούν να εκτελεστούν στο 

αρχείο του ασθενή. Αυτές είναι οι καρτέλες για τους Εξωτερικούς ασθενείς:    

o Γενική Εικόνα (General View) 

o Προηγούμενες Επισκέψεις (Previous Visits) 

o Παράγοντες Κινδύνου (Risk Factors) 

o Διαγνωστικές Εξετάσεις (Diagnostic Tests) 

o Αρχεία (Documents) 

o Ζωτικά Σημεία (Vital Signs) 

o Πρωτόκολλα (Protocols) 

 

 

2.1.2.2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (GENERAL VIEW) 

Μεταβείτε στην καρτέλα Γενική Εικόνα (General View) κάνοντας κλικ στο εικονίδιο. 

Είναι σαν «ψηφιακός φάκελος» μέσα στο αρχείο του ασθενή που περιέχει μια 

συγκεκριμένη επιλογή πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα για αυτόν 

τον ασθενή.  
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Το περιεχόμενο της καρτέλας Γενική Εικόνα καθορίζεται από τον τύπο περιστατικού 
(Εξωτερικός ασθενής, Επείγον ή Εσωτερικός ασθενής) και από τον χρήστη που έχει 
πρόσβαση στο κλινικό αρχείο.  
 
Στα περιστατικά εξωτερικών ασθενών, θα εμφανιστούν όλες οι προηγούμενες 
επισκέψεις του ίδιου τμήματος, η μία μετά την άλλη. Έτσι, όταν οι χρήστες έχουν 
πρόσβαση σε ένα ραντεβού μαιευτικής, θα εμφανιστούν όλες οι προηγούμενες    
συναντήσεις  μαιευτικής   του  ασθενούς αυτού . 
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Τα περισσότερα από τα δεδομένα που μπορούν να καταγραφούν στο αρχείο του 
ασθενή εισάγονται από αυτήν την καρτέλα. 

 

2.1.2.2.1. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ , ΚΛΙΝΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ, ΠΟΡΕΙΑ  ΝΟΣΟΥ, 

ΟΔΗΓΙΕΣ (MEDICAL HISTORY, PHYSICAL EXAMINATION PROGRESS NOTES 

AND RECOMMENDATIONS) 
 

Στην καρτέλα Γενική Εικόνα  υπάρχουν τέσσερεις τύποι εγγράφων που εισάγονται  

στο αρχείο του ασθενή με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου:  

• Αναμνηστικό Ιστορικό  

Κάντε κλικ στο εικονίδιο 

 
Προσθέστε ένα κείμενο ή χρησιμοποιήστε προκαθορισμένα πρότυπα κειμένου 

και αποθηκεύστε τις πληροφορίες. Τα πρότυπα είναι διαθέσιμα όταν ο χρήστης 

κάνει κλικ σε αυτό το εικονίδιο 

 
Στην γενική εικόνα εμφανίζεται ως εξής με την κατηγορία «Αναμνηστικό 

ιστορικό». (Medical History)

 
• Κλινικές Εξετάσεις  

Επιλέξτε το εικονίδιο 
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Προσθέστε ένα κείμενο ή χρησιμοποιήστε προκαθορισμένα πρότυπα κειμένου και 

αποθηκεύστε τις πληροφορίες. 

 
Στην Γενική εικόνα εμφανίζεται ως εξής με την κατηγορία «Κλινική εξέταση» 

(Physical exam). n General View it appears as follows with “Physical exam” category

 
• Πορεία Νόσου (Progress Notes). Υπάρχουν δύο τύποι σημειώσεων στο εικονίδιο 

Πορείας Νόσου: 

 

o Πορεία Νόσου 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε την πρώτη επιλογή.  

 

Προσθέστε ένα κείμενο ή χρησιμοποιήστε προκαθορισμένα πρότυπα 

κειμένου και αποθηκεύστε τις πληροφορίες. 

 

Στην Γενική εικόνα εμφανίζεται ως εξής με την κατηγορία «Πορεία Νόσου» 

(Progress note):

 
 

• Εσωτερική Σημείωση (Internal Note):  

Κάντε κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε τη δεύτερη επιλογή. 
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Προσθέστε ένα κείμενο ή χρησιμοποιήστε προκαθορισμένα πρότυπα 

κειμένου και αποθηκεύστε τις πληροφορίες. 

 
 

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται για να αποτελέσουν μέρος 

οποιασδήποτε αναφοράς. Στο IASO συνήθως κάθε μέρα γράφεται μια 

σημείωση στο ιστορικό του ασθενούς που δείχνει τι έχει γίνει. Αυτές οι 

σημειώσεις προορίζονται για εσωτερική χρήση. Επομένως, η 

λειτουργικότητα της «Εσωτερικής σημείωσης» θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για αυτόν το σκοπό.  

Στην Γενική Εικόνα εμφανίζεται ως ακολούθως στην κατηγορία «Εσωτερική 

σημείωση» (Internal Note).

 

 

• Οδηγίες (Recommendations)  

Κάντε κλικ στο ακόλουθο εικονίδιο και προσθέστε ένα κείμενο.  . 

 

 

Στη Γενική Εικόνα εμφανίζεται ως ακολούθως στην κατηγορία «Οδηγίες» 

(Recommendation). 

 

Σε όλους τους διαφορετικούς τύπους επεξεργαστών κειμένου, τα πρότυπα κειμένου 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν έχουν προηγουμένως οριστεί. Μπορούν να 
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οριστούν διαφορετικά πρότυπα, από το εικονίδιο της διαχείρισης του ECH από 

συγκεκριμένους χρήστες διαχειριστές, για τους 4 τύπους εγγράφων που 

αναφέρονται παραπάνω και για τις διάφορες ειδικότητες. Για παράδειγμα, τα 

πρότυπα του καρδιολογικού για την Πορεία Νόσου θα είναι διαφορετικά από αυτά 

για το γυναικολογικό. Μπορεί επίσης να υπάρχουν πρότυπα που δεν ανήκουν σε 

συγκεκριμένη ειδικότητα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε 

τμήμα.  

Κάντε κλικ στο εικονίδιο προτύπου. 

 

Επιλέξτε το αντίστοιχο πρότυπο επιλέγοντας πρώτα μια ομάδα και έπειτα το 

πρότυπο. 

  

 

Το περιεχόμενο του επιλεγμένου προτύπου περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του 

επεξεργαστή κειμένου, όπου μπορεί να γίνει επεξεργασία ολόκληρου του κείμενο. 

Μόλις αποθηκευτεί το κείμενο, εμφανίζεται στη Γενική Εικόνα και επιλέγοντας το 

εικονίδιο με το μολύβι, είναι διαθέσιμες διάφορες ενέργειες που αφορούν αυτό το 

κείμενο. 
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Μετά την αποθήκευση αυτών των αρχείων, το σύστημα επιτρέπει στο χρήστη 

να εκτελέσει διάφορες ενέργειες όταν κάνει κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι, για 

κάθε ένα από αυτά τα αρχεία, από την καρτέλα Γενική Εικόνα (General View). 

Αυτές οι ενέργειες είναι οι ακόλουθες:   

 

o Επισύναψη εγγράφου (Attach document) - είναι δυνατή η επισύναψη 

εγγράφου επιλέγοντας το επιθυμητό αρχείο και επιβεβαιώνοντάς το. Το αρχείο 

θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί και να μετονομαστεί στην καρτέλα Γενική Εικόνα 

(General View).  

 

o Επισύναψη εικόνας (Attach image) - μπορείτε να επισυνάψετε μία εικόνα 

επιλέγοντας την επιθυμητή  εικόνα και επιβεβαιώνοντάς την. Η εικόνα θα 

μπορεί να αφαιρεθεί και να μετονομαστεί από την καρτέλα Γενική Εικόνα 

(General View).  

 

 

o Τροποποίηση (Amend) - Μπορείτε να τροποποιήσετε το αποθηκευμένο αρχείο 
του επεξεργαστή κειμένου, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη ενέργεια.   

o Αναίρεση (Undo) - Είναι δυνατή η αναίρεση πληροφοριών που έχουν 
καταχωρηθεί από τους επεξεργαστές κειμένου. Οι πληροφορίες που 
αναιρέθηκαν θα εμφανίζονται διαγραμμένες όταν πηγαίνετε στο εικονίδιο 
φιλτραρίσματος και επιλέγετε την επιλογή «εμφάνιση τροποποίησης / 
αναίρεσης» (show amend/undo). 

o Δημιουργία προσθήκης (Create addendum) - Ο χρήστης έχει την επιλογή να 
δημιουργήσει προσθήκη στα αποθηκευμένα αρχεία των επεξεργαστών κειμένου 
προσθέτοντας το επιθυμητό κείμενο και αποθηκεύοντάς το. Η προσθήκη θα έχει 
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τις ίδιες επιλογές από το εικονίδιο με το μολύβι με τα αρχεία των επεξεργαστών 
κειμένων.  

 

o Κατάργηση (Remove) - Μπορείτε να αφαιρέσετε την αποθηκευμένο αρχείο του 
επεξεργαστή κειμένου κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή. Οι αποθηκευμένες 
πληροφορίες θα εξαφανιστούν.  

o Εκτύπωση με αλλαγές (Print with changes) - Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
εκτυπώσει τα αρχεία με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μετά την αρχική 
αποθήκευση. 

o Εκτύπωση (Print) - Αυτή είναι η επιλογή εκτύπωσης των αρχείων, χωρίς να 
περιλαμβάνονται οι αλλαγές που έχουν γίνει μετά την αποθήκευση.  

 

2.1.2.2.2. ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ 
Για να προσθέσετε διαγνώσεις, κάντε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο: 

 

Οι διαγνώσεις μπορούν να προστεθούν με επιλογή από τον Κατάλογο 

διαγνώσεων (ICD-10), αναζητώντας με κωδικό (code) ή με κείμενο: 

 

Επιτρέπεται η επιλογή διαγνώσεων μόνο από τον κατάλογο ICD-10.  
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Όταν συμπεριλαμβάνονται διαγνώσεις, είναι υποχρεωτικό να 

συμπεριλαμβάνεται ο τύπος διαγνώσεων με την επιλογή τουλάχιστον ενός  από 

τα ακόλουθα:  

6 διαφορετικά είδη διαγνώσεων τα οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 

χειροκίνητα όταν συμπεριλαμβάνει τις διαγνώσεις:  

• Εισαγωγής (Admission) 

• Χειρουργείου (Surgery)  

• Κύρια (Main) 

• Εξιτηρίου (Discharge) 

• Δευτερεύουσα (Secondary) 

• Αιτία θανάτου (Cause of death)  

• ΜΕΘ/ΜΕΝΝ (ICU/NICU) 

Όταν οι Διαγνώσεις αποθηκευτούν στο ECH, αποστέλλονται στο ISH.  

Στη Γενική Εικόνα (General View) εμφανίζονται ως ακολούθως στην κατηγορία 

«Διάγνωση» (Diagnosis). Μόλις αποθηκευτεί η διάγνωση, θα είναι δυνατή η 

εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών που εμφανίζονται με την επιλογή του 

εικονιδίου με το μολύβι: 

 

o Η ενέργεια «τροποποίηση» (amend) επιτρέπει στον χρήστη να τροποποιήσει τη 
διάγνωση και τον τύπο διάγνωσης. Οι «νέες» πληροφορίες θα εμφανίζονται στη 
Γενική Εικόνα (General View).  

 

Η αρχική διάγνωση θα εμφανίζεται διαγραμμένη με την επιλογή του φίλτρου 
«εμφάνιση τροποποίησης / αναίρεσης» (show amend/undo). 

o o Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναιρέσει τη διάγνωση 
επιλέγοντας την ενέργεια «αναίρεση» (undo) και προσθέτοντας έναν λόγο. 
Το αναιρεμένο αρχείο θα εμφανίζεται διαγραμμένο με την επιλογή αρχικά 
του εικονιδίου φιλτραρίσματος και έπειτα την επιλογή «εμφάνιση 
τροποποίησης / αναίρεσης» (show amend/undo option).  

 

o Ωστόσο, όταν είναι επιλεγμένος ο τύπος διάγνωσης «Κύρια» (Main), η μόνη 
διαθέσιμη ενέργεια είναι Αναίρεση. 
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2.1.2.2.3. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (EXAM REQUESTS)  
Όταν ο χρήστης θέλει να υποβάλει  αιτήματα Διαγνωστικών εξετάσεων, επιλέγει 

την παρακάτω επιλογή. Τα ακόλουθα αιτήματα εξετάσεων μπορούν να 

συμπληρωθούν στο ECH από το εικονίδιο Διαγνωστική Εξέταση (DIAG EXAM): 

• Απεικονιστικές (X-RAY, MRI A, MRI B, CT, Υπερήχους, Πυκνομετρία, 

Μαστογραφία, Υπερήχους Παιδιατρικής, Πυρηνική Ιατρική ή Ακτινοσκοπική) – 

που σχετίζονται με την επικοινωνία με το RIS. 

 

 
 

Ένα παράδειγμα αιτήματος ακτινογραφίας: 

 
o Αιτούντας: συμπληρώνεται αυτόματα, αναφέρεται στον χρήστη του  ECH 

που συμπληρώνει το αίτημα   
o Προτιμώμενη ημερομηνία και ώρα για το αίτημα απεικονιστικής εξέτασης. 
o Δείχνει πότε πρέπει να ληφθεί το δείγμα.  
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o Αρμόδιος Σύμβουλος: Ιατρός Εισαγωγής (Admitting doctor)  
o Προτεραιότητα: Ρουτίνας ή Επείγον  

o Κινητικότητα: Προαιρετικό. Διαθέσιμες Επιλογές:  

 

 

o Διάγνωση: Εμφανίζει τις διαγνώσεις έχουν καταγραφεί στο περιστατικό, εάν 
υπάρχουν.  

o Παράγοντες Κινδύνου / Αλλεργίες: Συμπληρώνεται αυτόματα από δεδομένα 
που εισάγονται στην καρτέλα Παράγοντες κινδύνου (Risk Factors). Είναι ένα 
επεξεργάσιμο κείμενο. Εάν τροποποιηθεί, οι αλλαγές δεν ενημερώνουν την 
καρτέλα Risk Factors. 

o Ερώτηση: ελεύθερο κείμενο  
o Πρόσθετες πληροφορίες: Ελεύθερο κείμενο. 
o Εκτελών Ιατρός (Performing doctor): Είναι υποχρεωτικό να επιλεγεί. Είναι 

διαθέσιμες δύο διαφορετικές επιλογές αναζήτησης: 
 

 
▪ Η αριστερή επιτρέπει την αναζήτηση με  όνομα / Επώνυμο   και  

εξωτερικό  UID(Αριθμός SAP) 
▪ Η δεξιά, αναζήτηση ανά τμήμα.  
Στις περιπτώσεις fast entry, ο εκτελών  ιατρός θα ενημερώνεται εάν έχει 
προστεθεί από το ISH. Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθείται η διαδικασία 
του fast entry, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει έναν εκτελών ιατρό ανά 
υπηρεσία.  

Σε περίπτωση απεικονιστικής εξέτασης, υπάρχουν μερικά επιπλέον πεδία:  
 

o Απαιτούμενη Αναφορά (Required report).  
o Εσωτερικός/ Εξωτερικός Ασθενής.  

o Δωμάτιο (Room). 

o Επιλογή εξετάσεων(Exam selection): Επιλέξτε εξετάσεις από προκαθορισμένες 

ομάδες ή από την κατηγορία γενικής επιλογής.  

 Στη Γενική Εικόνα, το αίτημα εξέτασης εμφανίζεται ως εξής:  
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• Εργαστηριακές, Κιτολογία & Παθολογοανατομικό - Σχετίζονται με την επικοινωνία με το 

LIS: 

 

 
Ένα παράδειγμα για αίτημα εργαστηριακών εξετάσεων: 

 

o Αιτούντας: συμπληρώνεται αυτόματα, αναφέρεται στον χρήστη του  ECH που 
συμπληρώνει το αίτημα.  

o Ημερομηνίας δείγματος και ώρας για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Δείχνει πότε 
πρέπει να ληφθεί το δείγμα. 

o Αρμόδιος Σύμβουλος: Ιατρός Εισαγωγής (Admitting doctor) 
o Προτεραιότητα: Ρουτίνας ή Επείγον  
o Κινητικότητα: Προαιρετικό. Διαθέσιμες Επιλογές:  



 

ECH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ  

 

2021/Φεβρουάριος 
ECH IASO2030_ECH_User Manual_Εξωτερικοί 
ασθενείς_Προεγχειρητικός 

 PAGE 25 / 58 

OTE™, © All Rights Reserved, 2017       Εμπορικά Ευαίσθητο – Απαγορεύεται η 
Αναπαραγωγή 

 

 

 

o Διάγνωση: Εμφανίζει τις διαγνώσεις που έχουν καταγραφεί στο περιστατικό, 
εάν υπάρχουν.  

o Παράγοντες Κινδύνου / Αλλεργίες: Συμπληρώνεται αυτόματα από δεδομένα 
που εισάγονται στην καρτέλα Παράγοντες κινδύνου (Risk Factors). Είναι ένα 
επεξεργάσιμο κείμενο. Εάν τροποποιηθεί, οι αλλαγές δεν ενημερώνουν την 
καρτέλα Risk Factors. 

o Ερώτηση: ελεύθερο κείμενο   
o Πρόσθετες πληροφορίες: ελεύθερο κείμενο    
o Επιλογή εξετάσεων: Υπάρχουν 3 επιλογές:  

 

• Επιλογή προκαθορισμένου προφίλ εργαστηριακών ή πρότυπα 
εργαστηριακών εξετάσεων: ένα προφίλ εργαστηριακών, είναι ένα σύνολο 
υπηρεσιών από το ISH που κατηγοριοποιούνται ως εργαστηριακές εξετάσεις. 
Αυτά τα προφίλ πρέπει να διαμορφωθούν από την ενότητα Διαχείρισης του 
ECH. Ένα προφίλ εργαστηριακών επιτρέπει στο χρήστη να συμπεριλαμβάνει 
διαφορετικές εργαστηριακές υπηρεσίες ταυτόχρονα.  

• Επιλογή εξετάσεων από προκαθορισμένες ομάδες. Αυτές πρέπει να 
διαμορφωθούν από την ενότητα Διαχείρισης του ECH. Επιτρέπει την επιλογή  
συγκεκριμένων εξετάσεων από προκαθορισμένες ομάδες.  

• Επιλογή εξετάσεων από ολόκληρο τον κατάλογο των εργαστηριακών 
εξετάσεων.  

o Εκτελών Ιατρός (Performing doctor): Είναι υποχρεωτικό να επιλεγεί. Είναι  

διαθέσιμες δύο διαφορετικές επιλογές αναζήτησης: 

 
▪ Η αριστερή επιτρέπει την αναζήτηση με  όνομα / Επώνυμο   και  

εξωτερικό  UID(Αριθμός SAP) 
▪ Η δεξιά, αναζήτηση ανά τμήμα.  



 

ECH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ  

 

2021/Φεβρουάριος 
ECH IASO2030_ECH_User Manual_Εξωτερικοί 
ασθενείς_Προεγχειρητικός 

 PAGE 26 / 58 

OTE™, © All Rights Reserved, 2017       Εμπορικά Ευαίσθητο – Απαγορεύεται η 
Αναπαραγωγή 

 

 

Στις περιπτώσεις fast entry, ο εκτελών  ιατρός θα ενημερώνεται εάν έχει προστεθεί από το ISH. 
Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθείται η διαδικασία του fast entry, ο χρήστης θα πρέπει να 
επιλέξει έναν εκτελών ιατρό ανά υπηρεσία.  

 
Στη Γενική Εικόνα, το αποθηκευμένο αίτημα εξέτασης εμφανίζεται ως εξής: 

 
 

Είναι δυνατή η αίτηση  Κιτολογικής και Παθολογοανατομικής εξέτασης επιλέγοντας την 

αντίστοιχη επιλογή από το εικονίδιο των Διαγνωστικών Εξετάσεων (Diagn. Exam): 

   
 

Το υποβληθέν αίτημα εξέτασης θα εμφανιστεί στην καρτέλα Διαγνωστικές Εξετάσεις 

(Diagnostic Tests) και θα συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες: 

 

 

2.1.2.2.4. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (SURGERY REQUESTS) 
Ένα αίτημα χειρουργείου μπορεί να συμπληρωθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο 

αιτήματος χειρουργείου(Surgery request):  
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Τα  απαιτούμενα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα ακόλουθα:  

o Ο χειρουργός - Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το όνομα του χρήστη 
ιατρού που υποβάλλει το αίτημα.  

o Ημερομηνία χειρουργείου - καθορίζει την ημερομηνία του αιτούμενου 

χειρουργείου.  

o Τύπος Εισαγωγής (Admission type):  

o Μίας Ημέρας (Day Case) 

o Εσωτερικός Ασθενής (Inpatient) 

o Εξωτερικό Χειρουργείο (Outsurgery)  

o Ημερομηνία Εισαγωγής (Admission date) – η ημερομηνία που θα γίνει η εισαγωγή.  

o Επιλογή τύπου χειρουργείου - επιλογή από έναν προκαθορισμένο κατάλογο 
προτύπων χειρουργείων.  
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2.1.2.2.5. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (TREATMENTS AND CHARGES) 
Αυτό το εικονίδιο θα είναι διαθέσιμο για περιστατικά που δεν ακολουθούν τη 

διαδικασία του fast entry. 

Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο Θεραπείες (Treatments), μπορούν να καταχωρηθούν 

χρεώσεις για υπηρεσίες, φάρμακα και υλικά.

 

Είναι δυνατή η αναζήτηση υπηρεσιών ανά τμήμα. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει 

εκτός από την τρέχουσα επιλογή ΟΛΕΣ, ένα από τα υφιστάμενα τμήματα του ECH για 

την επιλογή των αντίστοιχων υπηρεσιών: 
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Το σύστημα θα προτείνει ως προεπιλεγμένο τμήμα το τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί ο 

ασθενής, ωστόσο ο χρήστης μπορεί πάντα να επιλέξει ένα διαφορετικό. 

Στην περίπτωση των φαρμάκων και Υλικών είναι δυνατή η αναζήτηση μέσω ονόματος, 

κωδικού, κωδικού EPN ή αυτόματα μέσω EPN χρησιμοποιώντας σκάνερ.  

Παράδειγμα επιλογής φαρμάκων με κωδικό EPN:

 

Παράδειγμα επιλογής υλικού με χρήση κωδικού (code):  

 

Ο κατάλογος των υλικών και φαρμάκων προέρχεται από το MM και οι υπηρεσίες από 

το ISH. Επιπλέον, ο χρήστης έχει την επιλογή να καταχωρίσει χρεώσεις υπηρεσιών, 

υλικών ή φαρμάκων και είναι δυνατόν να επιλέξει την κίνηση στην οποία θα ήθελε να 

τις συμπεριλάβει: 

  

Η τελευταία κίνηση του περιστατικού θα είναι προσυμπληρωμένη από προεπιλογή. 

Αυτό είναι ένα παράδειγμα με 1 υπηρεσία, 1 υλικό και 2 φάρμακα: 
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Οι εμφανιζόμενες βασικές και εναλλακτικές μονάδες μέτρησης είναι αυτές που 

ορίζονται στο MM του SAP, οι οποίες έρχονται στο ECH μέσω διασύνδεσης. Υπάρχει 

δυνατότητα επεξεργασίας της εναλλακτικής ή  βασικής μονάδας μέτρησης με 

υπολογισμό της ισοδυναμίας από το  σύστημα . 

 

 

Όταν ένα φάρμακο έχει χαρακτηριστεί με το χαρακτηριστικό «δοχείο πολλαπλής 

δόσης» (multiple dose container) στο SAP, η επιλογή άνοιγμα δοχείου (Open multidose) 

εμφανίζεται ώστε να επιλέγει «Ναι» ή «Όχι» ως υποχρεωτική απάντηση. Επιλέγεται  η 

επιλογή «Ναι» εάν η ποσότητα του φαρμάκου πολλαπλής δόσης θα πρέπει να σταλεί 

στο SAP. 

 

 

Επιπλέον, η λειτουργικότητα του εκτελούντος ιατρού διατίθεται επίσης για τις 

υπηρεσίες που έχουν καταχωρηθεί με τη χρήση της λειτουργικότητας  «θεραπείες» 

(Applied treatments). Υπάρχουν δύο εικονίδια για την επιλογή του ιατρού, το αριστερό 

για αναζήτηση με τη  χρήση του ονόματος / επωνύμου ως κριτήρια αναζήτησης και το 

δεξί με τη χρήση του τμήματος. 
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Το ECH θα εμφανίσει ένα προεπιλεγμένο εκτελών ιατρό ανά υπηρεσία προερχόμενο 

από το ISH με δυνατότητα τροποποίησής του. 

Στο πλαίσιο Παρατηρήσεις (Remarks), ο χρήστης μπορεί να περιγράψει τη θεραπεία 

που εκτελέστηκε. 

             

Στη Γενική Εικόνα (General View) εμφανίζεται ως εξής, συμπεριλαμβανομένων των 

επιλογών στο μολύβι: 

 

o Προβολή (View) - Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να προβάλλει την οθόνη 

«θεραπείες» (Applied treatments) με τα στοιχεία που είχαν προστεθεί.  
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o Επισύναψη εγγράφου (Attach document) - είναι δυνατόν να επισυνάψετε 

κάποιο έγγραφο επιλέγοντας το επιθυμητό αρχείο και επιβεβαιώνοντάς το. Το 

αρχείο θα μπορεί να αφαιρεθεί και να μετονομαστεί στην Γενική Εικόνα.  

 

o Επισύναψη εικόνας (Attach image) - είναι δυνατή η επισύναψη αρχείου 

επιλέγοντας την επιθυμητή εικόνα και επιβεβαιώνοντας  την. Η εικόνα θα 

μπορεί να αφαιρεθεί και να μετονομαστεί στη Γενική Εικόνα.  

 

o Τροποποίηση (Amend) – Είναι δυνατή η τροποποίηση του αποθηκευμένου 

αρχείου, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη ενέργεια. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

συνημμένα αρχεία, θα εξαφανιστούν και θα εμφανίζεται μόνο το τελευταίο 

τροποποιημένο κείμενο. Το σύνολο των τροποποιήσεων και τα αρχεία που είχαν 

επισυναφθεί προηγουμένως θα εμφανίζονται με την επιλογή προβολής 

«εμφάνιση τροποποίησης / αναίρεσης» (show amend/undo) στο εικονίδιο του 

φίλτρου.  

 

o Αναίρεση (Undo) - Είναι δυνατή η αναίρεση των πληροφοριών που έχουν 

καταχωρηθεί. Οι πληροφορίες που αναιρέθηκαν θα φαίνονται διαγραμμένες  

όταν επιλέγεται το εικονίδιο φιλτραρίσματος και έπειτα η επιλογή «εμφάνιση 

τροποποίησης / αναίρεσης» (show amend/undo option).  

 

2.1.2.2.6. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (REFERRAL) 
 Το αίτημα παραπομπής μπορεί να είναι για: 

• Εκτίμηση – με την επιλογή «Δημιουργία παραπομπής» (Create Referral) 

 

• Διαγνωστική εξέταση - με την επιλογή «Δημιουργία παραπομπής διαγνωστικής 

Εξέτασης» (Create Diagnostic Exam referral) – Διαγνωστικές Εξετάσεις που 

προσφέρονται από συγκεκριμένα τμήματα. 

 

Και οι δύο επιλογές βρίσκονται στο εικονίδιο «Παραπομπή» (Referral). 
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Η δομή της αίτησης για παραπομπή είναι: 

• Γενικό τμήμα, είναι το ίδιο για όλα τα αιτήματα 

• Επιλογή υπηρεσίας 

Γενικό Τμήμα 

 

Περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Το εικονίδιο  παρέχει πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του ασθενούς που 

προέρχεται από το ISH: 

  
 

Ο ασφαλιστικός φορέας μπορεί επίσης να συμπεριλαμβάνεται: 

 
 

• Ημερομηνία και ώρα αίτησης: συμπληρώνεται αυτόματα. 
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• Αριθμός παραγγελίας: αναγνωριστικό που δημιουργείται αυτόματα. 

• Αιτούσα Οργανωτική μονάδα: συμπληρώνεται αυτόματα, οργανωτική μονάδα του 

υπεύθυνου συμβούλου. 

• Αιτών άτομο: συμπληρώνεται αυτόματα, ο χρήστης του ECH που συμπληρώνει το 

αίτημα. 

• Προτιμώμενη ημερομηνία και ώρα για την παραπομπή. 

• Υπεύθυνος Σύμβουλος: Θεράπων Ιατρός (τμήμα και ιατρός) 

• Προτεραιότητα: Ρουτίνα ή επείγον. Αυτό το πεδίο χρησιμοποιείται για την καταχώρηση 
της προτεραιότητας της αίτησης. Η φόρμα αίτησης εμφανίζεται στο αρχείο του ασθενή 
του ECH σε όλους τους χρήστες που έχουν την αντίστοιχη εξουσιοδότηση.   

• Κινητικότητα: Προαιρετική. Διαθέσιμες επιλογές: 

 

• Διάγνωση: Δείχνει τις διαγνώσεις που καταγράφηκαν στο περιστατικό, εάν υπάρχουν. 

• Παράγοντες Κινδύνου/Αλλεργίες: Συμπληρώνεται από δεδομένα που έχουν εισαχθεί 

στην καρτέλα «Παράγοντες κινδύνου». Είναι ένα επεξεργάσιμο πεδίο κειμένου.  

• Ερώτηση: ελεύθερο κείμενο. 

• Πρόσθετες πληροφορίες: ελεύθερο κείμενο. 

Ενότητα επιλογής υπηρεσίας 

Όταν επιλεγεί το ζητούμενο τμήμα/ειδικότητα, κάτω από τον «Τύπο» θα εμφανιστούν οι 

υπηρεσίες που προσφέρει το επιλεγμένο τμήμα ή όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες ανάλογα με 

την τελική διαμόρφωση που θα αποφασιστεί.  Και από αυτή τη λίστα, ο χρήστης επιλέγει την 

επιθυμητή υπηρεσία. 
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Το ECH  θα εμφανίσει έναν προκαθορισμένο εκτελούντα ιατρό ανά υπηρεσία που προέρχεται 

από το ISH αλλά   είναι  επίσης  δυνατό  να  τροποποιηθεί. Είναι υποχρεωτικό να επιλεχθεί. 

Είναι διαθέσιμες δύο διαφορετικές επιλογές αναζήτησης: 

 

 
▪ Η αριστερή επιτρέπει την αναζήτηση με  όνομα / Επώνυμο   και  

εξωτερικό  UID(Αριθμός SAP) 
▪ Η δεξιά, αναζήτηση ανά τμήμα.  

  

Οι παραπομπές εξωτερικών ασθενών δεν ενεργοποιούν καμία πρόσθετη λειτουργία και 
μόνο παρέχουν ένα εκτυπωτικό για να δοθεί στον ασθενή έτσι ώστε να εκτελέσει τις 
ανάλογες ενέργειες. 

   

2.1.2.3. ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  

Από αυτήν την καρτέλα δίνεται πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί 

στα διάφορα περιστατικά του ασθενή. Τα περιστατικά εμφανίζονται στην αριστερή 

στήλη και όταν κάποιο από αυτά επιλεγεί, εμφανίζεται το περιεχόμενο του: 
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Το κόκκινο εικονίδιο  σημαίνει ότι το περιστατικό δεν έχει χρεωθεί οριστικά. Μόλις 

το περιστατικό χρεωθεί οριστικά, το εικονίδιο γίνεται πράσινο.  

Το ECH παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα περιστατικά του ασθενή 
μέσω της καρτέλας των προηγούμενων επισκέψεων (Previous visits). Με ένα απλό κλικ, 
οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλο το ιστορικό του ασθενούς στο 
Νοσοκομείο, έχοντας τη δυνατότητα να δουν τις πληροφορίες που γράφτηκαν σε κάθε 
ένα από τα περιστατικά αυτά. 

Επιπλέον, όταν οι χρήστες επιλέγουν την καρτέλα Προηγούμενες επισκέψεις (Previous 
visits), υπάρχει μια επιλογή σύνοψης του αρχείου ασθενούς που περιλαμβάνει τα εξής:  

• Διαγνώσεις (Diagnoses) - μια λίστα με όλες τις διαγνώσεις που έχουν επιλεγεί στο 

ιστορικό ασθενούς από τον κατάλογο ICD10 (ανεξάρτητα από το περιστατικό στο οποίο 

καταχωρήθηκαν) συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και του χρήστη που την 

καταχώρησε. 

• Παράγοντες κινδύνου - κατάλογος των παραγόντων κινδύνου που έχουν καταχωρηθεί 

στο αντίστοιχο περιστατικό.  
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2.1.2.4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (RISK FACTORS) -> ΚΑΡΤΕΛΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ (MEDICAL HISTORY TAB) 

Επιλέγοντας την καρτέλα Παράγοντες Κινδύνου/Ιατρικό ιστορικό, εμφανίζεται μια 
σύνοψη με ενεργούς και ανενεργούς παράγοντες κινδύνου, καθώς και πληροφορίες 
στην κατηγορία «Καμία Αναφορά» (nil reported). 
 
Οι πληροφορίες που καταχωρούνται σε αυτήν την καρτέλα αποθηκεύονται σε επίπεδο 
ασθενούς στο σύστημα, επομένως κάθε φορά που δημιουργείται μια νέα 
επίσκεψη/εισαγωγή για αυτόν τον ασθενή, αυτές οι πληροφορίες θα εμφανίζονται στο 
αρχείο του ασθενούς μέχρι αυτό να ενημερωθεί.  

 

Το ECH μπορεί να ρυθμιστεί να ταξινομήσει τους παράγοντες κινδύνου σε διάφορες 

κατηγορίες ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη(οχτώ στο ακόλουθο παράδειγμα: 

αλλεργίες, συνήθειες, ασθένειες, χειρουργικές επεμβάσεις, φαρμακευτική αγωγή, 

βασική κατάσταση, μαιευτική και ΜΕΝΝ) και υπάρχει ένας κατάλογος για κάθε μία από 

αυτές που μπορεί να συμπληρωθεί από το διαχειριστή του καταλόγου. Αυτές οι 

κατηγορίες εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά.  

Όταν κάνετε κλικ σε μία από τις κατηγορίες, για παράδειγμα τις αλλεργίες, οι 

συγκεκριμένες πληροφορίες εμφανίζονται σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση:  
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• Επιλεγμένοι ενεργοί παράγοντες κινδύνου (Active) – εμφανίζει τους παράγοντες 
κινδύνου που έχουν επιλεχθεί. 

• Ανενεργοί παράγοντες κινδύνου (Inactive) – Παράγοντες κινδύνου που είχαν 
επιλεχθεί αλλά απενεργοποιήθηκαν μεταγενέστερα. 

• Καμία Αναφορά (Nil reported) – Εάν η επιλογή «Καμία Αναφορά» (Nil reported) έχει 
επιλεγεί για κάποια κατηγορία, θα συμπεριληφθεί σε αυτήν την ενότητα. 

 

Εάν είναι απαραίτητο να γίνει επεξεργασία / προσθήκη πληροφοριών, θα πρέπει να 

κάνετε κλικ στο μολύβι δίπλα από το όνομα της κατηγορίας που σας ενδιαφέρει, και θα 

εμφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη. 
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Αυτή η οθόνη έχει μια ενότητα επιλογής στο επάνω μέρος. Περιλαμβάνει μια λειτουργία 

αναζήτησης, για αναζήτηση στον προκαθορισμένο κατάλογο του επιθυμητού παράγοντα 

κινδύνου όπως επίσης και  ένα κενό πεδίο, για να προσθέσετε οποιοδήποτε άλλο δεν 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Η επιλογή ελεύθερου κειμένου είναι επίσης διαθέσιμη για την 

εισαγωγή πληροφοριών που δεν περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο κατάλογο.  

 

 

Στις αλλεργίες, περιλαμβάνεται επίσης μια επιλογή «σοβαρότητας» (severity) για να 

καθορίζεται η σοβαρότητα της αλλεργίας. 
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Στις αλλεργίες η προειδοποίηση είναι πάντα ενεργοποιημένη, γι’ αυτό και το εικονίδιο  με την 

καμπάνα θα είναι πάντα κίτρινο. Εάν υπάρχει τουλάχιστον μία αλλεργία ενεργή, το κόκκινο 

εικονίδιο με τον αστερίσκο θα εμφανίζεται στην κεφαλίδα του αρχείου του ασθενή: 

 

Για τους άλλους τύπους ο χρήστης μπορεί να αποφασίσει εάν θα ενεργοποιήσει ή όχι το 

εικονίδιο προειδοποίησης για τον παράγοντα κινδύνου. Εάν υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο 

με προειδοποίηση, ένα  κίτρινο εικονίδιο (καμπάνα) θα εμφανιστεί στην κεφαλίδα του 

αρχείου του ασθενή: 

 

Οι πληροφορίες σχετικά με έναν παράγοντα κινδύνου μπορούν να τροποποιηθούν. Επίσης ο 

παράγοντας κινδύνου μπορεί να απενεργοποιηθεί. Το ιστορικό των αλλαγών θα είναι 

διαθέσιμο. 

Παράδειγμα,  με  την κατηγορία «Συνήθειες» (Habits): 

Κάντε κλικ στο μεγεθυντικό φακό για να αναζητήσετε στη λίστα, προσθέστε σχόλιο στην 

κατηγορία της επιλογής σας και έπειτα κάντε κλικ στο εικονίδιο με την καμπάνα, σε περίπτωση 

που επιθυμείτε να ενεργοποιηθεί. Όταν το εικονίδιο επιλεγεί, το χρώμα του θα αλλάξει σε 

κίτρινο.  
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Επιλέγοντας το εικονίδιο "+" ο χρήστης προσθέτει την αντίστοιχη συνήθεια στην ενεργή λίστα 

(Active). Στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο ok, ο χρήστης επιβεβαιώνει την 

προσθήκη/τροποποίηση. 

Για κάθε κατηγορία, είναι δυνατό να επιλέξετε το «Καμία Αναφορά» (nil reported) για να 

υποδείξετε ότι δεν έχει αναφερθεί τίποτα σε αυτήν την ενότητα. Για παράδειγμα, καμία 

αλλεργία δεν έχει αναφερθεί. 

Η ομάδα χαρακτηριστικών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την υποκατηγοριοποίηση των 

παραγόντων κινδύνου. Για παράδειγμα, στον τύπο Ασθένειες μια ομάδα θα μπορούσε να είναι 

«Καρδιαγγειακή» και παράδειγμα  αυτής της ομάδας θα μπορούσε να είναι: Καρδιακή 

ανεπάρκεια, By-pass, κ.λ.π. 
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2.1.2.5. ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (DIAGNOSTIC TESTS TAB) 

 
Αυτή η καρτέλα περιλαμβάνει τα αιτήματα εξετάσεων και τα αποτελέσματά τους, εάν 
είναι διαθέσιμα, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο του ασθενή καθ’ όλο το κλινικό 
ιστορικό, δηλαδή όχι μόνο του τρέχοντος περιστατικού.  

 

 
 

• Ημερομηνία Αίτησης (Request date): Ημερομηνία δημιουργίας της αίτησης. 

• Σχόλιο: Πεδίο που εμφανίζει το κείμενο που είχε καταχωρηθεί στο πεδίο «Ερώτηση» της 
αίτησης. 

• Δείτε το Αίτημα: Αυτό δείχνει το αποθηκευμένο αίτημα με την ίδια μορφή που είχε στη 
δημιουργία του. 

• Αιτών: Ο χρήστης που υπογράφει το αίτημα («ISH Requester» για περιστατικά fast entry). 

• Ημερομηνία Αποτελεσμάτων: Όταν το ECH λάβει το αποτέλεσμα από το εξωτερικό 
σύστημα (Ris/Lis). 

• Αποτέλεσμα: Εικονίδιο που εμπεριέχει σύνδεσμο με το αποτέλεσμα. 

• Δράση: Εικονίδιο μολυβιού με όλες τις δυνατές ενέργειες, για παράδειγμα, εκτύπωση 
αιτήματος εξετάσεων πριν ληφθούν τα αποτελέσματα. 
 

 
Οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα θα έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο και 

μορφή (δείτε τις εικόνες παρακάτω). Ο υπεύθυνος γιατρός του ασθενούς που έχει 

συμπεριληφθεί  στο αίτημα θα έχει το εικονίδιο της καμπάνας όταν ληφθούν τα 

αποτελέσματα των εξετάσεων και για όσο αυτές οι καταχωρήσεις δεν έχουν διαγραφεί 

από την προβολή της καμπάνας.  

Κάνοντας κλικ στην μπλε καμπάνα, δίνεται πρόσβαση στη λίστα των καταχωρήσεων 

από όπου ο χρήστης μπορεί να μεταφερθεί στην καρτέλα διαγνωστικών εξετάσεων 

(Diagnostic Exams) του αρχείου του ασθενή.  
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Οι καταχωρήσεις μπορούν να διαγραφούν μεμονωμένα ή όλες μαζί: 

 
 
 

2.1.2.6. ΚΑΡΤΕΛΑ ΈΓΓΡΑΦΑ (DOCUMENTS) 

Οι πληροφορίες σε αυτήν την καρτέλα αποθηκεύονται σε επίπεδο ασθενούς. Επομένως,  η 
πληροφορία είναι ορατή σε όλα τα περιστατικά. 
Αυτή η καρτέλα περιέχει 4 φακέλους για τη διατήρηση διαφορετικών εγγράφων και τη 
διευκόλυνση της οργάνωσής τους. 

 
 
 

2.1.2.6.1. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΑΝΑΦΟΡΕΣ» (REPORTS) 
Υπάρχουν ορισμένα έγγραφα στην καρτέλα Έγγραφα, που περιλαμβάνονται αυτόματα 

στο φάκελο «Αναφορές» (Reports) όταν έχουν δημιουργηθεί σε άλλες περιοχές του 

συστήματος. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την καρτέλα 

αποθηκεύονται σε επίπεδο ασθενούς όχι σε επίπεδο περιστατικού. 
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Αυτά είναι τα έγγραφα της κατηγορίας «Αναφορά Παραμονής» (Attendance report): 

Για παράδειγμα, η αναφορά Δημιουργία συνταγής ΤΤΟ αποθηκεύεται αυτόματα σε 

αυτή την καρτέλα.  

 

Ανάλογα με τα δικαιώματα χρήστη μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες ενέργειες 
όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο μολυβιού: 

 
Είναι επίσης δυνατή η προσθήκη εξωτερικών εγγράφων σε αυτόν το φάκελο, από το  

ακόλουθο εικονίδιο  
Έγγραφα/εικόνες μπορούν να προστεθούν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο “+” και έπειτα 
επιλογή του αρχείου από τον υπολογιστή ή λήψη φωτογραφίας από τη συσκευή σας. 

 
 

2.1.2.6.2. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ» (INFORMED CONSENT) 
 
  

 
 

Είναι δυνατή η προσθήκη εξωτερικών εγγράφων σε αυτόν το φάκελο: 

• Επισύναψη Συγκατάθεσης  
Έγγραφα/εικόνες μπορούν επίσης να προστεθούν κάνοντας κλικ στο σύμβολο "+" και 
στη συνέχεια με την επιλογή των αρχείων από τον υπολογιστή ή τη λήψη μιας 
φωτογραφίας από τη συσκευή του χρήστη.  
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Τα Έγγραφα/Εικόνες που προστίθενται σε αυτήν την ενότητα, θα εμφανίζονται 
επίσης από την καρτέλα «Γενική Εικόνα» στην κατηγορία «Συγκατάθεση ασθενούς» 
(Patient Consent). Κάνοντας  κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι εμφανίζονται οι 
διαθέσιμες ενέργειες. 

 
 
Κάνοντας  κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι εμφανίζονται οι διαθέσιμες ενέργειες.  

 
2.1.2.6.3. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΑΦΟΡΑ» (VARIOUS) 

Περιλαμβάνει αυτόματα ορισμένα έγγραφα όταν αποθηκεύονται σε άλλες 
περιοχές του συστήματος. 
Τα έγγραφα που αποθηκεύονται στο πρωτόκολλο χειρουργείου στην ενότητα 
«Σαρωμένα έγγραφα» (Scanned Documents) θα αποθηκεύονται αυτόματα στην 
καρτέλα «Διάφορα» σε ένα φάκελο που ονομάζεται «Διάφορα» (Sundries)  ως  
«Περιγραφή χειρουργείου» (Surgery description) με την ημερομηνία του 
αιτήματος του χειρουργείου. 

 
 
Είναι επίσης δυνατό ο χρήστης να δημιουργήσει νέους φακέλους για να ταξινομήσει τις 
πληροφορίες ή να προσθέσει απευθείας αρχεία. 
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Μόλις αποθηκευτούν, επιλέγοντας το εικονίδιο με το μολύβι θα είναι διαθέσιμες οι 
ενέργειες: 
• Προσθήκη Αρχείου (Add file) 
• Μετονομασία (Rename) 
• Αφαίρεση (Remove) –  Το ΙΑΣΩ θα χρησιμοποιήσει τη λειτουργία προνομίων για 
να δώσει το δικαίωμα «Αφαίρεσης εγγράφων» σε συγκεκριμένους ρόλους. 
• Προσθήκη εγγράφου (Add document) 
 
Είναι δυνατό ο χρήστης να προσθέσει εξωτερικά έγγραφα σε αυτόν το φάκελο, από τις 
επιλογές του εικονιδίου με το μολύβι για προσθήκη φακέλων ή αρχείων: 

 

 
Τα συνημμένα έγγραφα και οι εικόνες που προστίθενται εδώ δεν εμφανίζονται στην 

καρτέλα «Γενική Εικόνα». 
 

2.1.2.6.4. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ» (DIGITAL HISTORY) 
Έχει την ίδια λειτουργικότητα με τον φάκελο «Διάφορα» (Various). 
 

2.1.2.7. ΚΑΡΤΕΛΑ ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ (VITAL SIGNS) 

Τα ζωτικά σημεία και άλλες παράμετροι μπορούν επίσης να καταγραφούν στους 
εξωτερικούς ασθενείς, από την καρτέλα Ζωτικά σημεία (Vital Signs). 
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Περισσότερες παράμετροι μπορούν να επιλεχθούν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο:   

 
 

Νέες μετρήσεις μπορούν να προστεθούν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο ,  για τις 

επιλεγμένες παραμέτρους, σύμφωνα με τα όρια που μπορεί να έχουν οι επιλεγμένες 

παράμετροι:  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ECH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ  

 

2021/Φεβρουάριος 
ECH IASO2030_ECH_User Manual_Εξωτερικοί 
ασθενείς_Προεγχειρητικός 

 PAGE 48 / 58 

OTE™, © All Rights Reserved, 2017       Εμπορικά Ευαίσθητο – Απαγορεύεται η 
Αναπαραγωγή 

 

 

 
Μόλις καταχωρηθούν οι παράμετροι ζωτικών σημείων στην οθόνη που παρουσιάζεται 

ανωτέρω, θα εμφανιστούν στον «πίνακα μετρήσεων»,  

 
 
 
Οι παράμετροι των Εξωτερικών ασθενών καταγράφονται σε επίπεδο ασθενή, ενώ των 

Εσωτερικών και των Επειγόντων σε επίπεδο περιστατικού.  

 

 

2.1.2.8. ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ (PROTOCOLS) 

 
Όταν συμπληρώνεται ένα αίτημα χειρουργείου, δημιουργείται ένα πρωτόκολλο 
χειρουργείου.  

 

Η καρτέλα «Πρωτόκολλα» (Protocols) εμφανίζει τη λίστα όλων των πρωτοκόλλων που 

έχουν δημιουργηθεί στο αρχείο του ασθενούς.  

2.1.3. FAST ENTRY 

 
Το Fast entry είναι μια καινούρια προσθήκη, που διευκολύνει τη διοικητική διαδικασία 
καταχώρησης ενός ασθενή για διαγνωστικές  εξετάσεις  και  εξωτερικές/προεγχειρητικές  
εξετάσεις. 
 
Αυτό χαρακτηρίζεται από την αίτηση που καταχωρείται στο SAP και εμφανίζεται στο ECH 
σαν να είχε  υπογραφεί από  χρήστη  του ECH , με όνομα ISH requester.  
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Στον Προεγχειρητικό (Pre Operative) και τα περιστατικά Εξωτερικών Ασθενών, οι 
πληροφορίες παρουσιάζονται ως «αίτημα παραπομπής» (Referral Request) από τον 
χρήστη ISH Requester.  
Για να δει τις υπηρεσίες και τα υλικά που περιλαμβάνονται, ο χρήστης του ECH θα πρέπει 
να κάνει κλικ στο αίτημα, όπου θα  εμφανιστούν οι υπηρεσίες  και οι λεπτομέρειες του 
εκτελούντος ιατρού ανά υπηρεσία, που είχαν συμπεριληφθεί στο SAP.  

 

 
 
 
Όλα τα αιτήματα που προέρχονται από το σύστημα ISH θα είναι πάντα τιμολογημένα, 
επομένως η λειτουργικότητα Θεραπείες (Applied treatment) θα  έχει απενεργοποιηθεί  
από όλα τα περιστατικά που έχουν τιμολογηθεί. 
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2.1.3.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  (ΌΧΙ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ/ΕΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ) 

 
Όταν η λειτουργικότητα του fast entry χρησιμοποιείται για εκτίμηση στους εξωτερικούς 
ασθενείς/προεγχειρητικό, οι πληροφορίες  που λαμβάνονται  από το SAP  θα  
παρουσιάζονται    στο  αρχείο  του  ασθενούς  ως  εξής: 

 
 

Η επίσκεψη θα λαμβάνεται από το ISH στη λίστα εργασιών των Εξωτερικών και του 
Προεγχειρητικού: 

 
 
 Ο χρήστης του ECH  θα ξεκινάει τη θεραπεία επιλέγοντας την αντίστοιχη ενέργεια:  

 
Για να δει τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται, ο χρήστης του ECH  θα έχει πρόσβαση 
στο κλινικό αρχείο και θα επιλέγει  το  αντίστοιχο αίτημα. 

 
Όταν ο χρήστης του ECH ολοκληρώσει τη θεραπεία του ασθενή, θα ολοκληρώσει  την  
επίσκεψη.  
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Σε όλες τις περιπτώσεις, οι πληροφορίες παρουσιάζονται ως «Referral request» 
δημιουργημένο από το χρήστη ISH Requester.  
Για να δει τις υπηρεσίες και το υλικό που περιλαμβάνονται, ο χρήστης του ECH θα πρέπει 
να κάνει κλικ στο αίτημα, όπου θα  εμφανιστούν οι υπηρεσίες  και οι λεπτομέρειες του 
εκτελούντος ιατρού ανά υπηρεσία, που είχαν συμπεριληφθεί στο SAP.   

 
 
Όλα τα αιτήματα που προέρχονται από το σύστημα ISH θα είναι πάντα τιμολογημένα, 

επομένως η λειτουργικότητα Θεραπείες (Applied treatment) θα  έχει απενεργοποιηθεί  

από όλα τα περιστατικά που έχουν τιμολογηθεί.  

2.1.3.2 ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 
 Οι προγραμματισμένες Δραστηριότητες των Απεικονιστικών και Εργαστηριακών είναι 
διαθέσιμες στις αντίστοιχες λίστες εργασιών: 
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Στα επείγοντα και στους εσωτερικούς ασθενείς μόλις το αίτημα 
εργαστηριακών/κυτταρολογικών ή παθολογοανατομικών εξετάσεων, αποθηκευτεί και 
υπογραφεί: 

• Αυτόματα εμφανίζεται μια εισαγωγή στην λίστα του εργαστηρίου 

• Κάθε εισαγωγή θα είναι σε κατάσταση «η θεραπεία ξεκίνησε» 

• Οι υπηρεσίες που ζητήθηκαν θα σταλούν στο SAP. Δεν δημιουργείται νέα κίνηση. 

• Το LIS θα λάβει το αίτημα με τις υπηρεσίες που περιέχει. 
 
 
Όταν κάνουμε ένα  αίτημα εργαστηριακών/κυτταρολογικών ή παθολογοανατομικών εξετάσεων, 
οι αυτόματες εισαγωγές θα εμφανιστούν στην λίστα του εργαστηρίου στα παρακάτω τμήματα. 

 
 

• Αίτημα Εργαστηριακής εξέτασης -Βιοχημικό   

• Αίτημα Κυτταρολογικής εξέτασης - Κυτταρολογία  

• Αίτημα Παθολογοανατομικών εξετάσεων - Παθοανατομικό 

 
 
Στα επείγοντα και στους εσωτερικούς ασθενείς μόλις το αίτημα απεικονιστικών εξετάσεων, 
αποθηκευτεί και υπογραφεί: 

• Αυτόματα εμφανίζεται μια εισαγωγή στην λίστα του απεικονιστικού για κάθε 
υπηρεσία που προστέθηκε στο αίτημα. 

• Κάθε εισαγωγή θα είναι σε κατάσταση «η θεραπεία ξεκίνησε» 
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• Οι υπηρεσίες που ζητήθηκαν θα σταλούν στο SAP για να δημιουργηθούν οι 
αντίστοιχες επισκέψεις. 

• Το RIS θα λάβει το αίτημα με τις υπηρεσίες που περιέχει. 
 
 
Όταν κάνουμε ένα  αίτημα απεικονιστικών εξετάσεων, οι αυτόματες εισαγωγές θα εμφανιστούν 
στην λίστα του απεικονιστικού στα παρακάτω τμήματα. 

 
• Ακτινογραφία - Δωμάτιο ακτινολογίας XRAY 

• MRI A - Αίθουσα MRI A 

• MRI B - Αίθουσα MRI Β 

• CT- Αίθουσα CT 

• Υπέρηχοι - Γενική Αίθουσα Υπερήχων (triplex) 

• Πυκνομετρία - Αίθουσα μέτρησης οστικής πυκνότητας   

• Μαστογραφία - Αίθουσα Μαστογράφου 

• Πυρηνική Ιατρική - Αίθουσα Πυρηνικής Ιατρικής 

• Ραδιοσκοπική - Ραδιοσκοπική Αίθουσα 
 
 
 
Από αυτές τις λίστες εργασίας, μπορεί να γίνει η διαχείριση των καταστάσεων επίσκεψης, από 
τον υπεύθυνο: 
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Στους Εξωτερικούς ασθενείς, οι επισκέψεις θα συμπεριλαμβάνονται στο SAP με τη διαδικασία 
του Fast entry. Το SAP θα δημιουργεί το ραντεβού/Επίσκεψη, και θα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες 
με τον αντίστοιχο εκτελών ιατρό. 
 
Όταν το fast entry χρησιμοποιείται για Εργαστηριακές/Απεικονιστικές (LAB/RAD) επιστέψεις οι 
πληροφορίες θα παρουσιάζονται στο αρχείο του ασθενή ως εξής: 
 

 
 

Η επίσκεψη θα εμφανίζεται στη λίστα εργασιών Εργαστηριακών/Απεικονιστικών ως εξής: 
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Για όλα τα περιστατικά Εργαστηριακών/Απεικονιστικών, οι πληροφορίες παρουσιάζονται ως 
αίτημα εξέτασης “Exam request” δημιουργημένο από τον χρήστη ISH Requester.  
Για να δει τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται, ο χρήστης του ECH θα πρέπει να κάνετε κλικ στο 
αίτημα εξέτασης όπου θα εμφανίζονται οι υπηρεσίες και ο εκτελών ιατρός, που 
συμπεριλήφθηκαν στο SAP. 
 

 
 

 
 

2.1.3.3 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ (PREOP)  

Οι επισκέψεις του Προεγχειρητικού (PreOP) ακολουθούν την ίδια διαδικασία με τη 
διαβούλευση εξωτερικών ασθενών που εξηγείται στην παράγραφο 2.1.3.1 με τη μόνη διαφορά 
ότι οι επισκέψεις γίνονται μόνο προς το αντίστοιχο τμήμα και ο ιατρός δεν καταχωρείται στο 
ISH. 
Η επίσκεψη θα ληφθεί από το ISH για το τμήμα Προεγχειρητικού Ελέγχου (Pre-Surgery Check 
Department) και θα εμφανιστεί στη λίστα εργασιών  του Προεγχειρητικού (Pre Operative): 
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Οι ακόλουθες είναι οι διαθέσιμες ενέργειες από τη λίστα εργασιών του Προεγχειρητικού 
ανάλογα με τα δικαιώματα των  χρηστών: 
 
- Αρχή (Start): Επιλογή για να ξεκινήσει η επίσκεψη. Το χρώμα φόντου της ώρας, αλλάζει από 

πορτοκαλί σε πράσινο και η κατάσταση από άφιξη  (Arrived) σε η θεραπεία ξεκίνησε 
(Treatment Commenced). 

- Λήξη (Finish): Επιλογή για να ολοκληρωθεί η επίσκεψη. Το χρώμα φόντου της ώρας, αλλάζει 
από πράσινο σε μπλε και η κατάσταση από η θεραπεία ξεκίνησε (Treatment Commenced) 
σε η θεραπεία ολοκληρώθηκε (Treatment Completed). 

- Προσθήκη στη λίστα Διεπιστημονικής Ομάδας Μελέτης (MDT): να συμπεριλάβετε αυτόν τον 
ασθενή στην λίστα εργασιών MDT είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε το τμήμα και την 
αιτία. 

- Για Μελέτη (For Study): Επιλογή διαθέσιμη από χρήστες ιατρούς για την προσθήκη στη λίστα 
εργασιών για μελέτη, όταν η θεραπεία έχει ολοκληρωθεί. 
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- Παρατήρηση (Remark): διαθέσιμη επιλογή για επισκέψεις έως και μια μέρα πριν της 
παρούσης, για προσθήκη  ελεύθερου  κειμένου  στην  αντίστοιχη  στήλη.  

- Στάλθηκε από (Sent by): μη επεξεργάσιμο πεδίο που περιέχει των συστήσα ιατρό – η 
πληροφορία έρχεται από το ISH. 

- Πίσω στην αίθουσα αναμονής (Back to waiting room): διαθέσιμη επιλογή για επισκέψεις έως 
και μια μέρα πριν της παρούσης. Είναι δυνατό να επιλεγεί όταν η κατάσταση της επίσκεψης 
είναι η θεραπεία ξεκίνησε καθώς επίσης και ολοκληρώθηκε.   

 
 
Η διαδικασία του Fast entry χρησιμοποιείται για όλα τα περιστατικά του Προεγχειρητικού και οι 
πληροφορίες που λαμβάνονται από το SAP θα εμφανίζονται στο αρχείο του ασθενούς ως εξής:  
 
 

 
 
Για να λάβει πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται, καθώς και 
για τον εκτελών ιατρό σε κάθε μία από αυτές, ο χρήστης του  ECH μπορεί να  κάνει κλικ  στον 
σύνδεσμο  που επισυνάπτεται  η  κάθε  αίτηση. 
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Όλα τα αιτήματα που προέρχονται από το σύστημα ISH θα είναι πάντα τιμολογημένα, 
επομένως η λειτουργικότητα Θεραπείες (Applied treatment) θα  έχει απενεργοποιηθεί  
από όλα τα τιμολογημένα περιστατικά. 

 


