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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ακόλουθο έγγραφο χρησιμεύει ως εγχειρίδιο χρήσης της λειτουργικότητας της εφαρμογής ECH 

IASO.  

 

Η λειτουργικότητα που παρουσιάζεται σε αυτό το έγγραφο βασίζεται στις συμφωνίες BBP και τη νέα 

λειτουργικότητα που περιλαμβάνεται μέχρι σήμερα στο σύστημα σύμφωνα με το σχέδιο έργου για τη 

φάση 1 του έργου.   

1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η λειτουργικότητα που περιλαμβάνεται  ισχύει για τις παιδιατρικές κλινικές, τις μαιευτικές κλινικές και 

κλινικές της Θεσσαλίας.  

Τα βασικά θέματα αυτού του κεφαλαίου είναι τα ακόλουθα: 

• Λίστα εργασίας εσωτερικών ασθενών ECH 

• Λειτουργία ECH εντός του αρχείου του ασθενούς που επιτρέπει στο χρήστη να καταχωρίσει την 

κλινική παρακολούθηση 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

2.1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ECH, συνδεθείτε στο σύστημα με όνομα χρήστη (Username) και 

κωδικό πρόσβασης (Password). 
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Το ECH παρέχει πρόσβαση στη λίστα εργασίας των ασθενών ανάλογα με το ρόλο του χρήστη. 

Επομένως, το πλαίσιο Εσωτερικός Ασθενής (Inpatient) θα είναι διαθέσιμο στην κύρια σελίδα ECH, εάν ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό. 

 

 

 

 

2.1.1. ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 

 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα εργασίας των ασθενών, κάντε κλικ στην ενότητα "Εσωτερικός 

Ασθενής". 

Η λίστα εργασίας των εσωτερικών ασθενών δείχνει την λίστα των ασθενών που νοσηλεύονται αυτή την 

στιγμή. 

Λεπτομέρειες λίστας εσωτερικών ασθενών  

Αυτή η λίστα εργασίας έχει δύο ενότητες: κεφαλίδα και κυρίως μέρος. 
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2.1.1.1. ΚΕΦΑΛΙΔΑ ΛΙΣΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

2.1.1.1.1. ΌΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 

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

 

2.1.1.1.2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

 

2.1.1.1.3. ΛΙΣΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα εξιτηρίου κάντε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο: 

 
Σκοπός της λίστας εξιτηρίου είναι να δείξει τους ασθενείς που έχουν πάρει εξιτήριο αυτή 

και την προηγούμενη ημέρα. 

 

Στη στήλη εξιτήριο τα στοιχεία δείχνουν την ημερομηνία συμπλήρωσης του εγγράφου 

εξιτηρίου. 

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μολυβιού μπορείτε να δείτε τις ακόλουθες επιλογές: 
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Εάν ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή "Ακύρωση εξιτηρίου"(Cancel discharge), ο ασθενής θα 

βγει από τη λίστα εξιτηρίου και θα εμφανιστεί ξανά στη λίστα εργασίας των εσωτερικών 

ασθενών.  

Η επιλογή "για μελέτη"(For study) επιτρέπει στο χρήστη να στείλει τον ασθενή στη λίστα 

εργασίας της μελέτης για περαιτέρω παρακολούθηση. 

Η επιλογή "ανάθεση θεράπων ιατρού"(Assign treating doctor) είναι για την ανάθεση ενός 

θεράπων ιατρού σε ένα συγκεκριμένο ασθενή. 

 

2.1.1.1.4. ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΣΤΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΩΝ ΕΞΙΤΗΡΙΩΝ 

Πρόσβαση στην λίστα πληρότητας κρεβατιών και στην λίστα εκκρεμούντων εξιτηρίων. 

 

o Λίστα πληρότητας κρεβατιών 

Η λίστα πληρότητας κρεβατιών παρέχει μια επισκόπηση των κρεβατιών και επιτρέπει σε 

ορισμένους χρήστες, ανάλογα με τα δικαιώματά τους, να αποκλείουν κρεβάτια για ειδικές 

περιπτώσεις, καθορίζοντας έναν λόγο για τον αποκλεισμό. Εμφανίζεται μια λίστα με τους 

λόγους αποκλεισμού και δεν υπάρχει δυνατότητα να συμπεριληφθεί ελεύθερο κείμενο. 

 

 
 

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην λίστα πληρότητας κρεβατιών προέρχονται από το 

ISH, επομένως εάν ένας ασθενής έχει πάρει κλινικά εξιτήριο στο ECH αλλά δεν έχει δοθεί το 

τελικό εξιτήριο από ISH, το κρεβάτι εμφανίζεται κατειλημμένο. 
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Κάντε κλικ στο εικονίδιο  στην κεφαλίδα για να επιστρέψετε στη λίστα 

εργασίας των εσωτερικών ασθενών. 

 

o Λίστα εκκρεμούντων εξιτηρίων 

Αυτή η λίστα επιτρέπει στο χρήστη να ελέγξει την κατάσταση του εγγράφου εξιτηρίου και μια 

εύκολη πρόσβαση για να το συμπληρώσει και να το υπογράψει επιλέγοντας το εικονίδιο 

μολύβι 

 

 
 

Εάν η κατάσταση του εγγράφου εξιτηρίου είναι: 

• "Σε εκκρεμότητα" (Pending), σημαίνει ότι το έγγραφο εξιτηρίου δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί. 

• "Πρόχειρο" (Draft) σημαίνει ότι το έγγραφο έχει δημιουργηθεί αλλά δεν είναι έτοιμο για 
υπογραφή, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να 
συμπληρωθούν.  

o Η επιλογή "προβολή" (view) επιτρέπει στο χρήστη να δει το έγγραφο εξιτηρίου και 
από την επιλογή "επεξεργασία" (edit) μπορεί να το επεξεργαστεί. 

• "Έτοιμο" (Ready), σημαίνει ότι όλα τα υποχρεωτικά πεδία έχουν ολοκληρωθεί και ως εκ 
τούτου, το έγγραφο μπορεί να υπογραφεί. 

o Η επιλογή "προβολή" (view) επιτρέπει στο χρήστη να δει το έγγραφο εξιτηρίου και 
από την επιλογή "επεξεργασία" (edit) μπορεί να το επεξεργαστεί. 

o Επιπλέον, η επιλογή υπογραφή (sign) επιτρέπει την υπογραφή του εγγράφου από 

τη λίστα εργασίας. 

• "Υπογεγραμμένο" (Signed) δείχνει ότι το έγγραφο εξιτηρίου έχει υπογραφεί. 

o Είναι δυνατόν να δείτε το έγγραφο εξιτηρίου ή να το τροποποιήσετε κάνοντας κλικ 

στις αντίστοιχες επιλογές. 

2.1.1.1.5. ΑΝΑΘΕΣΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ  ΙΑΤΡΟΥ 
 

Αποκτήστε πρόσβαση στις ενέργειες για την ανάθεση και την κατάργηση ανάθεσης ιατρών

 
Όταν ένας ασθενής κάνει εισαγωγή, εξ ορισμού το πεδίο Θεράπων ιατρός λαμβάνει την τιμή 

της εισαγωγής (Γιατρός). Ο γιατρός εισαγωγής είναι ο γιατρός που έχει ανατεθεί στον ασθενή 

κατά την εισαγωγή του στο ISH (θεράποντας ιατρός). 
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Με αυτές τις επιλογές, ο χρήστης ECH μπορεί να αναθέσει ένα νέο θεράποντα ιατρό στους 

επιλεγμένους ασθενείς, ή καταργήσει την ανάθεση του θεράποντα ιατρού (αυτό σημαίνει ότι ο 

θεράπων ιατρός είναι και πάλι ο γιατρός της εισαγωγής. Η ανάθεση και η κατάργηση ανάθεσης  

θεράποντος ιατρού ισχύει για την τρέχουσα επιλογή ασθενών που εμφανίζονται στη λίστα 

εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δυνατότητες φιλτραρίσματος (χρήση φίλτρου κειμένου 

και άλλα κριτήρια επιλογής ασθενών) Αυτές οι πληροφορίες δεν θα αποσταλούν στο ISH. 

 

2.1.1.1.6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
  

Για την επιλογή ασθενούς κάντε κλικ στο "επιλογή" (select) στη γραμμή εργαλείων. 

Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές για το γιατρό,  για τις νοσοκόμες και για τους άλλους 

λογαριασμούς:  

2.1.1.1.6.1. ΙΑΤΡΟΣ 
 

 

 

Υπάρχουν 5 επιλογές. Αυτές οι επιλογές θα είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το ρόλο του χρήστη. 

Για παράδειγμα, η επιλογή "Όλοι οι εσωτερικοί ασθενείς" (All Inpatients) δεν θα δοθεί σε 

όλους τους γιατρούς, μερικοί από αυτούς θα μπορούν να δουν όλους τους ασθενείς του 

τμήματος και άλλοι θα έχουν πρόσβαση μόνο στους ασθενείς τους. 

• "Οι ασθενείς μου" (My patients) περιλαμβάνει τους ασθενείς των οποίων ο χρήστης γιατρός που 
έχει συνδεθεί είναι ο γιατρός εισαγωγής. 

• "Το τμήμα μου" (My department) εμφανίζει τους ασθενείς που έχουν ανατεθεί στους γιατρούς 

στο ίδιο τμήμα με τον χρήστη γιατρό που έχει συνδεθεί. 

• "Οι παραπομπές μου" (My referrals) εμφανίζει τους ασθενείς των οποίων η παραπομπή 
ανατέθηκε στο χρήστη γιατρό που είναι συνδεδεμένος. 

• "Οι παραπομπές του τμήματός μου" (My dept referrals) εμφανίζει τους ασθενείς που έχουν 
παραπεμφθεί στο τμήμα όπου ανήκει ο συνδεδεμένος χρήστης γιατρός. 
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2.1.1.1.6.2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΦΙΛ   

 

 

• Επιλογή ασθενούς: 

Εκτός από τις επιλογές «Όλοι οι εσωτερικοί ασθενείς» και «Οι Ασθενείς μου», θα υπάρχουν 

τόσες επιλογές όσοι και οι θάλαμοι που ορίζονται στο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των 

Παιδιατρικών και Μαιευτικών στο Νοσοκομείο Αθηνών, και των αντίστοιχων στο Νοσοκομείο 

Θεσσαλίας, ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος και του νοσοκομείου στο οποίο έχει 

πρόσβαση ο χρήστης.  

Η επιλογή "Όλοι οι εσωτερικοί ασθενείς"  αντιπροσωπεύει όλους τους νοσηλευόμενους στα 
νοσοκομεία:  

▪ Νοσοκομείο Αθηνών, συμπεριλαμβάνει όλους της παιδιατρικής και της μαιευτικής.  
▪ Νοσοκομείο Λάρισας, συμπεριλαμβάνει όλους τους εσωτερικούς ασθενείς στην 

Θεσσαλία. 
 

• Ανάθεση ασθενούς: 

Οι ρόλοι νοσηλευτή είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την τυπική λειτουργικότητα ECH για να 

επιλέξουν τα δωμάτια που θα ήθελαν να δουν στο φίλτρο "Οι ασθενείς μου". 

Κάντε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο για την επιλογή των δωματίων 

 

Για παράδειγμα, και σύμφωνα με τη δομή του θαλάμου, η οθόνη επιλογής φαίνεται παρακάτω: 
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Ο νοσηλευτής θα είναι σε θέση να αποθηκεύσει αυτή την επιλογή μεταξύ ech συνεδριών. Ως εκ 

τούτου, όταν επιλέγετε την επιλογή "Οι ασθενείς μου", η λίστα εργασίας θα εμφανίζει τη λίστα 

των ασθενών που αντιστοιχούν στα δωμάτια που αποθηκεύτηκαν στην επιλογή δωματίου.  

2.1.1.1.7. ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ/ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ/ ΔΙΑΙΤΕΣ/ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ  
 

 

 

Οι χρήστες νοσηλευτικής έχουν διαθέσιμες για επιλογή τις λίστες φαρμακευτική αγωγή, φροντίδα, 

δίαιτες και διατροφή.  

• Η επιλογή Φαρμακευτική αγωγή δείχνει τα φάρμακα που έχουν συνταγογραφείθει για τους 

ασθενείς που βρίσκονται στη λίστα εργασίας των εσωτερικών ασθενών. Τα χρώματα έχουν 

την ακόλουθη έννοια: 

o Μπλε χρώμα γραμματοσειράς: Φάρμακο που συνταγογραφήθηκε κατά τη διάρκεια 
των προηγούμενων 6 ωρών. 

o Πράσινο χρώμα γραμματοσειράς: Φάρμακο που συνταγογραφήθηκε πριν από 6 
ώρες. 
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o Κόκκινο χρώμα γραμματοσειράς: Η ιατρική συνταγή διακόπηκε ή διαγράφτηκε. 

o Κίτρινο υπόβαθρο: πρόσφατη διακοπή ή διαγραφή ιατρικής συνταγής. 

  

 

• Η επιλογή Φροντίδα δείχνει τις φροντίδες που έχουν συνταγογραφηθεί για τους ασθενείς 

που βρίσκονται στη λίστα εργασίας των εσωτερικών ασθενών. Τα χρώματα έχουν την 

ακόλουθη έννοια: 

o Μπλε χρώμα γραμματοσειράς: Φροντίδα που συνταγογραφήθηκε κατά τη διάρκεια 
των προηγούμενων 6 ωρών. 

o Πράσινο χρώμα γραμματοσειράς: Φροντίδα που συνταγογραφήθηκε πριν από 6 
ώρες. 

o Κόκκινο χρώμα γραμματοσειράς: Η φροντίδα διακόπηκε ή διαγράφτηκε. 

o Κίτρινο υπόβαθρο: πρόσφατη διακοπή ή διαγραφή φροντίδας. 

 

 

 

 

• Η λίστα της δίαιτας περιέχει όλες τις συνταγογραφημένες φροντίδες τύπου διατροφής.  
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• Οι επιλογές διατροφής:  

- Η λίστα της διατροφής (ασθενών) περιέχει όλες τις συνταγογραφημένες 
φροντίδες τύπου διατροφής ανά ασθενή για τους εσωτερικούς ασθενείς που 
έχουν επιλεχθεί στην λίστα εργασίας. 

Αυτή η αναφορά θα δείξει δίαιτες σύμφωνα με την ώρα έναρξης και λήξης που 
ζητήθηκε: 

 
 

Η αναφορά θα ονομαστεί με την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της:    

 
Η αναφορά διατροφή ασθενών περιλαμβάνει: Όνομα ασθενούς, Αριθμό 
δωματίου, Θάλαμο , Διατροφή και Σχόλια. 

 

- Η λίστα της διατροφής (θαλάμου) περιέχει όλες τις συνταγογραφημένες 
φροντίδες τύπου διατροφής ανά θάλαμο για τους εσωτερικούς ασθενείς που 
έχουν επιλεχθεί στην λίστα εργασίας. 
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Αυτή η αναφορά θα δείξει δίαιτες σύμφωνα με την ώρα έναρξης και λήξης που 
ζητήθηκε: 

 
 

Η αναφορά θα ονομαστεί με την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της:

 
Η αναφορά διατροφή θαλάμου περιλαμβάνει: Θάλαμο , Ονόματα διατροφών 
και συνολικό αριθμό διατροφών. 

 

 

Ο σκοπός αυτών των καταλόγων είναι να συμπεριληφθούν όλα τα φάρμακα, οι 
φροντίδες και οι δίαιτες που είχαν συνταγογραφηθεί προηγουμένως στην καρτέλα 
φαρμάκων και φροντίδας για τους εσωτερικους ασθενείς που βλέπει ο χρήστης στον 
κατάλογο εργασίας των ασθενών εκείνη τη στιγμή.  

 

2.1.1.1.8. ΦΙΛΤΡΟ 

• Φιλτράρισμα κατά κείμενο σε κείμενα λίστας εργασίας 

 

2.1.1.1.9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

• Επιλέγουμε τις λειτουργίες προβολής κάνοντας κλικ πάνω τους. 

 

   Η πρώτη επιλογή είναι η λειτουργία λίστας , και είναι η προεπιλεγμένη  
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Η δεύτερη είναι η λειτουργία ετικέτας, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή κάνοντας 

κλικ στο εικονίδιο   

 
Η τρίτη είναι η λειτουργία θέσης, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα να δούμε τις πληροφορίες 

της λίστας εργασίας των εσωτερικών ασθενών ανά όροφο και θέατρο. Για αυτό κάντε κλικ στο 

εικονίδιο: . 

 

 

Μπορείτε να ανοίξετε τις διάφορες ενότητες κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "+" 
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Κατά το άνοιγμα των τμημάτων, οι ασθενείς που βρίσκονται σε αυτόν τον όροφο ή το θέατρο 

θα εμφανίζονται με τα στοιχεία τους. 

Για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση, η λειτουργία τοποθεσίας θα 

τους συμπεριλάβει στη θέση της χειρουργικής επέμβασης κατά τη διάρκεια της χειρουργικής 

επέμβασης και θα αποκλειστεί από τον θάλαμο που νοσηλεύεται. Επιπλέον, το κελί που δείχνει 

το δωμάτιο του ασθενούς, θα επισημανθεί με κίτρινο χρώμα. Μόλις ολοκληρωθεί η 

χειρουργική επέμβαση (ελέγξτε Το έγγραφο κατάρτισης χειρουργικής επέμβασης για 

περισσότερες λεπτομέρειες) ο ασθενής θα παρουσιαστεί στην προηγούμενη πτέρυγα.  

 

Στους υπόλοιπους τρόπους εμφάνισης, η θέση του ασθενούς δεν θα αλλάξει, αλλά το κελί που 

δείχνει τη θέση του ασθενούς θα επισημανθεί επίσης με κίτρινο χρώμα 
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2.1.1.1.10. ΆΛΛΑ ΦΙΛΤΡΑ  
 

• Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια φίλτρου και απενεργοποίησης φίλτρου για τα εξής:  

 

 
• Πρόσφατα εισαχθέντας: ο ασθενής έχει εισαχθεί τις τελευταίες 24 ώρες – 7 ημέρες. 

Περιλαμβάνει την πραγματική ημέρα συν τις προηγούμενες ώρες ή ημέρες που έχουν επιλεγεί 

(με την μπλε γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης). 

• Προγραμματισμένα εξιτήρια: το έγγραφο εξιτηρίου έχει συμπληρωθεί. 

• Ασθενής στη ΜΕΘ: οι ασθενείς που βρίσκονται στη ΜΕΘ αυτή τη στιγμή. 

• Ασθενείς στο μπλοκ χειρουργικής επέμβασης: οι ασθενείς που βρίσκονται στο θέατρο υπό 

χειρουργική επέμβαση (Το πεδίο δωματίου είναι κίτρινο). 

• Πρόσφατες σημειώσεις: δείχνουν τους ασθενείς που έχουν σημειώσεις προόδου που 

δημιουργήθηκαν (από διαφορετικό γιατρό από το χρήστη) τις τελευταίες 24 ώρες – 7 ημέρες. 

Περιλαμβάνει την πραγματική ημέρα συν τις προηγούμενες ώρες ή ημέρες που έχουν επιλεγεί 

(με την μπλε γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης).  

 

• Εργαστήριο σε εκκρεμότητα: δείχνει τους ασθενείς που έχουν εργαστηριακά αιτήματα με 

εκκρεμή αποτελέσματα, δεν έχουν ληφθεί αποτελέσματα ακόμα. 

 

2.1.1.2. ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΣΤΗΛΕΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι στήλες/πεδία της λίστας εργασίας δεν εξαρτώνται ούτε από τα τμήματα ούτε από τους 

ρόλους. Μόνο οι επιτρεπόμενες ενέργειες θα εξαρτώνται από τους ρόλους. 

Ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά: 

2.1.1.2.1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Κάντε κλικ στο εικονίδιο μολυβιού, όπου υπάρχουν διαφορετικές ενέργειες ανάλογα με την 

κατάσταση του επεισοδίου και το ρόλο του χρήστη: 
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o Εξιτήριο – Μετά τη συμπλήρωση του εγγράφου εξιτηρίου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δώσει 
εξιτήριο στον ασθενή 

 
o Ασθενής στον θάλαμο - ενέργεια που χρησιμοποιείται για να δείξει ότι ο ασθενής έχει φτάσει 

στο θάλαμο. Όταν ο ασθενής έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και η τεκμηρίωση της 
χειρουργικής επέμβασης δεν έχει κλείσει ακόμα, το χρώμα φόντου του ονόματος του ασθενούς 
θα είναι κίτρινο μέχρι να καταχωρηθεί η χειρουργική επέμβαση ως ολοκληρωμένη. Εάν ο 
χρήστης θα ήθελε να δηλώσει ότι ο ασθενής βρίσκεται ήδη στο θάλαμο, ώστε το κίτρινο φόντο 
να εξαφανιστεί, θα επιλέξει αυτήν την επιλογή.  

 
o Ανάθεση θεράποντος ιατρού – ενέργεια για ανάθεση θεράποντος ιατρού στον συγκεκριμένο 

ασθενή. Η πληροφορία δεν αποστέλλεται στο 

 
o Κατάργηση ανάθεσης θεράποντος ιατρού – ενέργεια για την κατάργηση ανάθεσης θεράποντος 

ιατρού που είχε ανατεθεί προηγουμένως στον συγκεκριμένο ασθενή. 

 
o Μεταφορά - Στο ECH η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού έχει προγραμματιστεί 

προηγουμένως στο ISH, εκτός από εκείνες που γίνονται σε μονάδες ΜΕΘ. Οι μονάδες μεταφοράς 
εξαρτώνται από τη διαμόρφωση της δομής του οργανισμού στο SAP. Από το ECH, μόνο οι 
μεταφορές στην ΜΕΘ είναι δυνατές. Εάν κάνετε κλικ σε αυτήν την επιλογή χωρίς να έχει γίνει 
μεταφορά ISH στο σχέδιο κατάστασης πριν, εμφανίζεται μια προειδοποίηση. 
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o Μεταφορά στη ΜΕΘ - Μόνο η μεταφορά στη ΜΕΘ, μπορεί να γίνει από το ECH, ακόμη και αν 

δεν έχει προγραμματιστεί στο ISH. Αυτή η λειτουργία ισχύει για όλα τα νοσοκομεία. 

 

 

2.1.1.2.2. ΔΩΜΑΤΙΟ Η ΚΡΕΒΑΤΙ 
Περιλαμβάνει σε ποιο δωμάτιο ή κρεβάτι ο ασθενής έχει ανατεθεί στο ISH. Δεν είναι 

δυνατή η εκχώρηση κρεβατιού στο ECH.  

2.1.1.2.3. ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ  
Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από το ISH. Υπάρχουν 3 τύποι, που αντιστοιχούν σε 

διαφορετικά εικονίδια: 

o  Εσωτερικός Ασθενής (Inpatient)  

o Ημερήσιο περιστατικό (Day Case or One Day)  

o  Χειρουργική επέμβαση (Outsurgery) (Εκκρεμεί ακόμα η επιβεβαίωση αυτής της 
διαδικασίας) 

 

2.1.1.2.4. ΑΣΘΕΝΗΣ: “ΕΠΩΝΥΜΟ”, “ΌΝΟΜΑ” 
 Η λίστα εργασίας των εσωτερικών ασθενών δείχνει με πορτοκαλί χρώμα το όνομα των 

ασθενών με το ίδιο επώνυμο στον ίδιο όροφο. 
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2.1.1.2.5. ΦΥΛΟ 

• Εικονίδιο φύλου - Προέρχεται από το ISH 

2.1.1.2.6. ΗΛΙΚΙΑ 

• Προέρχεται από το ISH 

2.1.1.2.7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

• Ο αριθμός ασθενούς - που προέρχεται από το ISH 

2.1.1.2.8. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ # 

• Ο αριθμός περιστατικού - που προέρχεται από το ISH 

2.1.1.2.9. ΤΥΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
• Προέρχεται από το ISH. Εμφανίζει το "BWART" όλων των BWETY=περιπτώσεις τύπων 

εισαγωγής. 

2.1.1.2.10. C. CATE: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Προέρχεται από το ISH. Εμφανίζει το πεδίο "case category" του ISH (NFAL-FATYP) 

2.1.1.2.11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
Ημερομηνία εισαγωγής κατά την εισαγωγή του ασθενούς στο ISH (οι πληροφορίες 

προέρχονται από το ISH)  

2.1.1.2.12. ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
Ιατρός εισαγωγής (οι πληροφορίες προέρχονται από το ISH (σύμβουλος εισαγωγής))  

2.1.1.2.13. ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ 
Ο θεράπων ιατρός είναι ένα εσωτερικό πεδίο του ECH που μπορεί να αλλάξει, αλλά δεν 

ενημερώνει το ISH. 

 

2.1.1.2.14. ΣΥΣΤΗΣΑΣ 
Ο συστήσας ιατρός του ISH. 

 
Ο ιατρός εμφανίζεται στην στήλη «Συστήσας»: 
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2.1.1.2.15. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: 

 

Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο της λίστας εργασιών, το ECH θα εμφανίζει την 

κατάσταση κάθε αίτησης παραπομπής εντός του περιστατικού. Κάθε παραπομπή θα έχει το 

δικό της εικονίδιο και πρόσθετες πληροφορίες: 

• Σε εκκρεμότητα: Εάν το εικονίδιο είναι βιολετί και δεν υπάρχει όνομα κλινικού 

ιατρού (γιατρός ή νοσοκόμος), αυτό θα σημαίνει ότι η ζητούμενη παραπομπή 

εκκρεμεί να ανατεθεί σε γιατρό και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. 

• Σε εξέλιξη: Εάν το εικονίδιο είναι βιολετί και υπάρχει όνομα κλινικού ιατρού (γιατρός 

ή νοσοκόμα), αυτό θα σημαίνει ότι η παραπομπή παρακολουθείται. Το όνομα 

υποδεικνύει ποιος παρακολουθεί την παραπομπή. 

• Κλειστό: Εάν το εικονίδιο είναι πράσινο, αυτό σημαίνει ότι η παραπομπή έχει 
ολοκληρωθεί. Το όνομα του κλινικού ιατρού (γιατρός ή νοσοκόμος) υποδεικνύει ποιος 
έχει παρακολουθήσει την παραπομπή. 
 

 Ένας ασθενής μπορεί να έχει περισσότερες από μία παραπομπές κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας του. Κάντε κλικ στο εικονίδιο παραπομπές για να πάρετε τις πλήρεις λεπτομέρειες  
των παραπομπών του εν λόγω επεισοδίου 

 
 

2.1.1.2.16. ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

• Ελεύθερο κείμενο που προέρχεται από το πεδίο Παρατήρηση (Observation) του ISH. Όταν 
ξεκινήσει μια χειρουργική επέμβαση (σε περίπτωση που ο ασθενής υποβληθεί σε 
χειρουργική επέμβαση) το κείμενο που περιλαμβάνεται εδώ θα αλλάξει στο όνομα της 
Χειρουργικής επέμβασης που ξεκίνησε. 

2.1.1.2.17. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
• Λίστα εικονιδίων που ενεργοποιούνται από δεδομένα παραγόντων κινδύνου ή 

συγκεκριμένα ερωτηματολόγια. Τα πιθανά εικονίδια είναι τα εξής: 
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o Η προσθήκη αλλεργιών στους παράγοντες κινδύνου ενεργοποιεί το κόκκινο 

εικονίδιο:  

o Η προσθήκη άλλου τύπου παραγόντων κινδύνου με επιλεγμένη την ειδοποίηση 

από τον χρήστη, θα ενεργοποιήσει το κίτρινο εικονίδιο . 

o Όταν συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο Αξιολόγηση κινδύνου πτώσης (Fall risk 
assessment), απαντώντας Ναι σε μία ή περισσότερες ερωτήσεις που 
περιλαμβάνονται πριν από τα πρώτα πεδία υπογραφής, θα εμφανίζεται  αυτό το 

εικονίδιο  

o Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Οξύς κίνδυνος νεφρού (Acute Kidney Risk), 

με βαθμολογία άνω των 2 πόντων, θα ενεργοποιήσει αυτό το εικονίδιο:  

 

o Αυτό το εικονίδιο ενεργοποιείται όταν μια απάντηση σχετικά με τις ασθένειες 

μόλυνσης θα επιλεγεί στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εισαγωγής (Admission 

Assessment).    

 

o Αυτό το εικονίδιο ενεργοποιείται όταν στην Φόρμα Εισαγωγής (Admission Form) 

απαντάται η τελευταία ερώτηση με τις "σχετικές πληροφορίες"  

 

 

o Αυτό το εικονίδιο ενεργοποιείται όταν στην αξιολόγηση αυτοχορήγησης φαρμάκων 

(Medication self-administration assessment) στην ερώτηση "ημερομηνίες 

επανεξέτασης" το πεδίο ημερομηνίας είναι συμπληρωμένο  

 

2.1.1.2.18. ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

• Τα πιθανά εικονίδια που μπορεί να εμφανίζονται σε αυτή τη στήλη είναι τα εξής: 

o Έχει συνταγογραφηθεί φαρμακευτική αγωγή – Κάνοντας κλικ σε αυτό το εικονίδιο 
ο χρήστης μεταφέρεται στην καρτέλα της Φαρμακευτικής αγωγής 

o  Έχει συνταγογραφηθεί φροντίδα – Κάνοντας κλικ σε αυτό το εικονίδιο ο χρήστης 
μεταφέρεται στην καρτέλα της Φροντίδας 

o Έχει σταλεί αίτημα για εργαστηριακές εξετάσεις – Κάνοντας κλικ σε αυτό το 
εικονίδιο ο χρήστης μεταφέρεται στην καρτέλα των αιτημάτων Διάγνωσης 
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2.1.1.2.19. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ 
 

Η ημέρα που προγραμματίζεται το κλινικό Εξιτήριο. Το σύστημα λαμβάνει τις πληροφορίες 

από τα στοιχεία που συμπληρώνονται κατά την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου του 

εξιτηρίου. 

2.1.2.  ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κλινικό αρχείο του ασθενή, στη λίστα εργασίας των ασθενών 

κάντε κλικ στο όνομα του ασθενή: 

 

Μόλις ανοίξει το αρχείο ασθενούς, ο χρήστης έχει πρόσβαση στις διάφορες ενότητες καρτελών 

που συνθέτουν το αρχείο ασθενών. Οι ενέργειες που είναι διαθέσιμες σε αυτές τις καρτέλες θα 

εξαρτώνται επίσης από το ρόλο του χρήστη. 

 

2.1.2.1. ΔΟΜΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

2.1.2.1.1. ΚΕΦΑΛΙΔΑ 
 

 
 

Η κεφαλίδα μπορεί να εμφανίσει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: 

• Εικονίδιο φύλου –  προέρχεται από το ISH 

• Όνομα ασθενούς –  προέρχεται από το ISH 

• Ηλικία (Συνήθως η ηλικία εμφανίζεται σε χρόνια και σε ημέρες ή μήνες εάν είναι μωρό) 

–  προέρχεται από το ISH 

• Η εικόνα μιας πιθανής σύνδεσης μεταξύ των περιστατικών μητέρας και μωρού  



 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ 
 

 

Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ασθενή   PAGE 24 / 76 

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

 

 

• Αναγνωριστικό αρχείου ασθενούς –  προέρχεται από το ISH 

• Αριθμός δωματίου ή κρεβατιού –  προέρχεται από το ISH 

• Πλήθος ημερών από την εισαγωγή –  προέρχεται από το ISH 

• Ασφαλιστικός φορέας (ή ιδιωτικός)  –  προέρχεται από το ISH 

  
• Εικονίδια που μπορούν να ενεργοποιηθούν από συγκεκριμένα ερωτηματολόγια που 

συμπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας (αυτά τα εικονίδια έχουν αναφερθεί 

προηγουμένως στην ενότητα "Ειδοποιήσεις"). 

• Εικονίδια αλλεργιών και ειδοποιήσεων, εάν έχει καταγραφεί μια αλλεργία ή άλλος 

παράγοντας κινδύνου στο ECH  Για περισσότερες λεπτομέρειες, 

ανατρέξτε στο σημείο 2.1.1.1.26. Ειδοποιήσεις)  

2.1.2.1.2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
Κάντε κλικ στο όνομα του ασθενούς για περισσότερες δημογραφικές λεπτομέρειες. Αυτά είναι 

τα δημογραφικά δεδομένα του ασθενή που μπορεί να δείξει το ECH. Τα δεδομένα προέρχονται 

από το ISH και δεν επιτρέπονται αλλαγές στο ECH. 

 

 

 

Τα δεδομένα που σχετίζονται με εξωτερικούς συμβούλους και συγγενείς μπορούν επίσης να 

εμφανιστούν εάν έχουν εισαχθεί στο ISH. 

2.1.2.1.3. ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Το αρχείο ασθενούς είναι οργανωμένο σε διάφορες καρτέλες (μπλε εικονίδια) όπου υπάρχουν οι 

αντίστοιχες ενέργειες (μαύρα εικονίδια) που μπορούν να εκτελεστούν στο αρχείο του ασθενούς. Αυτές 

είναι οι καρτέλες κατά την εισαγωγή από τους Εσωτερικούς Ασθενείς: 

o Γενική εικόνα (General View) 
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o Προηγούμενες Επισκέψεις (Previous Visits) 

o Παράγοντες Κινδύνου (Risk Factors) 

o Διαγνωστικές Εξετάσεις (Diagnostic Tests) 

o Έγγραφα (Documents) 

o Φαρμακευτική Αγωγή (Medication) 

o Επισκόπηση Περιστατικού (Episode overview) 

o Φροντίδα (Care) 

o Σημειώσεις Νοσηλευτή (Nurse Notes) 

o Ζωτικά Σημεία (Vital Signs) 

o Πρωτόκολλα (Protocols) 

 

 

 

2.1.2.2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Αποκτήστε πρόσβαση στην καρτέλα "Γενική εικόνα" κάνοντας κλικ στο εικονίδιο. Είναι σαν ένα 

"εικονικό φάκελο" μέσα στο αρχείο ασθενή που περιέχει μια συγκεκριμένη επιλογή των πληροφοριών 

που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα για αυτόν τον ασθενή. 

 

 

Το περιεχόμενο της καρτέλας "Γενική εικόνα" καθορίζεται από τον τύπο του περιστατικού (Εξωτερικά 

Ιατρεία, Επείγοντα ή Εσωτερικοί Ασθενείς) και από τον χρήστη που έχει πρόσβαση στο κλινικό αρχείο. 
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Στα περιστατικά των εσωτερικών ασθενών, η καρτέλα "Γενική εικόνα" περιέχει μόνο τις συναντήσεις 

που καταγράφονται κατά μήκος του τρέχοντος περιστατικού. Αυτές οι συναντήσεις μπορεί να είναι με 

το τμήμα όπου ο ασθενής είναι εισαχθεί ή με άλλο τμήμα που έχει επίσης παρακολουθήσει τον ασθενή 

μέσω παραπομπής. Δεν εμφανίζονται συναντήσεις από προηγούμενα περιστατικά στη Γενική εικόνα. 

Εάν ο χρήστης χρειάζεται να δει πληροφορίες από άλλα περιστατικά, η καρτέλα Προηγούμενη 

επίσκεψη (Previous Visit) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση οποιουδήποτε άλλου 

περιστατικού, ανεξάρτητα από το τμήμα. 

 

Τα περισσότερα από τα δεδομένα που μπορούν να καταγραφούν στο αρχείο ασθενούς εισάγονται από 

αυτήν την καρτέλα. 

 

2.1.2.2.1. ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  
Στην καρτέλα "Γενική εικόνα" υπάρχουν τέσσερις τύποι εγγράφων που εισάγονται στην καρτέλα 

ασθενούς χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας: 

• Ιατρικό 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 με την κατηγορία Ιατρικό Ιστορικό, όπως παρακάτω 

 
• Αντικειμενική εξέταση 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο 
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Προσθέστε ένα κείμενο ή χρησιμοποιήστε προκαθορισμένα πρότυπα κειμένου και 

αποθηκεύστε τις πληροφορίες. 

 

Στην Γενική εικόνα εμφανίζεται με την κατηγορία Αντικειμενική Εξέταση, όπως παρακάτω

 

 

• Σημειώσεις προόδου. Υπάρχουν δύο τύποι σημειώσεων κάτω από το εικονίδιο: 

o Σημειώσεις προόδου 

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 με την κατηγορία Σημειώσεις Προόδου, όπως 

παρακάτω 

 
 

o Εσωτερική Σημείωση:  

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. 

 
 

Οι πληροφορίες αυτές δεν προορίζονται να αποτελέσουν μέρος οποιασδήποτε αναφοράς. Στο 

ΙΑΣΩ συνήθως κάθε μέρα ένα σημείωμα αναγράφεται 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 με την κατηγορία Εσωτερικές Σημειώσεις, όπως παρακάτω 

 
• Συστάσεις 

Κάντε κλικ στο κατάλληλο εικονίδιο και προσθέστε ένα κείμενο. 

 

 

Στην Γενική εικόνα εμφανίζεται με την κατηγορία Συστάσεις, όπως παρακάτω  

 

 

Σε όλους τους διαφορετικούς τύπους προγράμματος επεξεργασίας, τα πρότυπα κειμένου 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν έχουν οριστεί προηγουμένως. Διαφορετικά πρότυπα μπορούν 

να οριστούν, στην πλευρά ECH Admin από συγκεκριμένους χρήστες διαχειριστές, για τους 4 

τύπους εγγράφων που αναφέρονται παραπάνω και για τις διάφορες ειδικότητες. Για 

παράδειγμα, τα πρότυπα καρδιολογίας για τις σημειώσεις προόδου θα είναι διαφορετικά από 

αυτά για τη γυναικολογία. Μπορεί επίσης να υπάρχουν πρότυπα που δεν ανήκουν σε μια 

συγκεκριμένη ειδικότητα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε τμήμα.  

 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του προτύπου 
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Επιλέξτε το αντίστοιχο πρότυπο επιλέγοντας πρώτα μια ομάδα και το πρότυπο. 

  

 

Το περιεχόμενο του επιλεγμένου προτύπου περιλαμβάνεται στο πλαίσιο επεξεργασίας όπου 

μπορείτε να επεξεργαστείτε ολόκληρο το κείμενο. 

Μόλις αποθηκευτεί το κείμενο, εμφανίζεται στη Γενική εικόνα και κάτω από το εικονίδιο 

μολυβιού, είναι διαθέσιμες διαφορετικές ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε σε αυτό το 

κείμενο. 

 

Μετά την καταχώρηση αυτών των εγγράφων το σύστημα επιτρέπει στο χρήστη να 

εκτελέσει διαφορετικές ενέργειες κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μολύβι κάθε εγγράφου στη 

Γενική εικόνα (General View). Αυτές οι ενέργειες είναι οι ακόλουθες: 

 

o Επισύναψη εγγράφου – Είναι δυνατό να επισυνάψετε έγγραφο επιλέγοντας το 
απαιτούμενο αρχείο. Το αρχείο μπορεί να αφαιρεθεί και να μετονομαστεί. 
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o Επισύναψη εικόνας – Είναι δυνατό να επισυνάψετε εικόνα επιλέγοντας το απαιτούμενο 
αρχείο. Το αρχείο μπορεί να αφαιρεθεί και να μετονομαστεί.  

 

 

o Τροποποίηση – Είναι δυνατή η τροποποίηση του αρχείου κάνοντας κλικ στην 

αντίστοιχη ενέργεια 

o Αναίρεση - Είναι δυνατή η αναίρεση πληροφοριών. Οι αναιρεθίσες πληροφορίες θα 
φαίνονται διαγραμμένες επιλέγοντας το φίλτρο "εμφάνιση τροποποίησης / αναίρεσης" 
(show amend/undo) 

o Δημιουργία προσθήκης -  Ο χρήστης έχει την επιλογή να δημιουργήσει ένα πρόσθετο 
στις καταχωρημένες εγγραφές προσθέτοντας το απαιτούμενο κείμενο και 
αποθηκεύοντάς το. Το πρόσθετο θα έχει τις ίδιες επιλογές μολυβιού με τις εγγραφές του 
προγράμματος επεξεργασίας.

 
o Κατάργηση - Μπορείτε να αφαιρέσετε την καταχωρισμένη εγγραφή κάνοντας κλικ στην 

αντίστοιχη επιλογή. Οι καταχωρημένες πληροφορίες θα εξαφανιστούν. 

o Εκτύπωση με αλλαγές - Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει τις εγγραφές με 

όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μετά την αρχική εγγραφή. 

o Εκτύπωση - Αυτή είναι η επιλογή εκτύπωσης της εγγραφής χωρίς τις αλλαγές που έχουν 

γίνει μετά την εγγραφή. 

2.1.2.2.2. ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ 
Για να προσθέσετε μια διάγνωση κάντε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο: 

 

Οι διαγνώσεις μπορούν να προστεθούν επιλέγοντας από τον κατάλογο διάγνωσης (ICD-10), 

ψάχνοντας με κώδικα ή με κείμενο: 
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Επιτρέπεται μόνο η επιλογή διαγνώσεων από τον κατάλογο ICD10.  

Απαιτείται να συμπεριληφθούν διαγνώσεις, προκειμένου να μπορεί να δοθεί εξιτήριο στον 
ασθενή.  

Όταν συμπεριλαμβάνονται οι διαγνώσεις είναι υποχρεωτικό να συμπεριληφθεί ο τύπος 

διαγνώσεων επιλέγοντας τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα. 

7 διαφορετικοί τύποι διαγνώσεων που ο χρήστης θα μπορούσε να επιλέξει: 

• Εισαγωγή 

• Χειρουργική Επέμβαση 

• Κύρια 

• Εξιτηρίου 

• Δευτερεύουσα 

• Αιτία θανάτου  

• MEU/MENN 

Όταν οι διαγνώσεις αποθηκεύονται στο ECH, αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται στο ISH. 

Στην Γενική εικόνα εμφανίζεται με την κατηγορία Διάγνωση, όπως παρακάτω. 

Μόλις αποθηκευτεί η διάγνωση, θα είναι δυνατή η εκτέλεση των ακόλουθων ενεργειών που 

παρουσιάζονται κάτω από το εικονίδιο μολυβιού: 

 

o Η ενέργεια "τροποποίηση" (Amend) επιτρέπει στο χρήστη να τροποποιήσει την 
διάγνωση και τον τύπο διάγνωσης. Οι  "νέες"  πληροφορίες θα εμφανίζονται στην Γενική 
εικόνα. 

 



 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ 
 

 

Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ασθενή   PAGE 32 / 76 

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

 

 

H αρχική διάγνωση θα φαίνεται διαγραμμένη επιλέγοντας το φίλτρο "εμφάνιση τροποποίησης / 
αναίρεσης" (show amend/undo) 

 

 

o Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναιρέσει τη διάγνωση επιλέγοντας την ενέργεια 
"αναίρεση" (undo) και προσθέτοντας ένα λόγο. H αναιρεμένη διάγνωση θα φαίνεται 
διαγραμμένη επιλέγοντας το φίλτρο "εμφάνιση τροποποίησης / αναίρεσης" (show 
amend/undo) 

 

2.1.2.2.3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Όταν ο χρήστης θέλει να κάνει οποιαδήποτε αιτήματα διαγνωστικών εξετάσεων θα επιλέξει 

αυτήν την επιλογή. 

Τα ακόλουθα αιτήματα εξετάσεων μπορούν να συμπληρωθούν στο ECH από το εικονίδιο 

Διαγνωστικές εξετάσεις (DIAG EXAM): 

• Απεικονιστικές (Ακτινογραφία, Μαγνητική τομογραφία A, Μαγνητική τομογραφία B, Αξονική 

τομογραφία, Υπερηχογραφήματα, ΜΟΠ, Μαστογραφία, Πυρηνική ιατρική, Ραδιοσκοπικό) – 

που σχετίζονται με την ενσωμάτωση με το RIS 

 
Ένα παράδειγμα αιτήματος ακτινογραφίας: 
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o Αιτούν πρόσωπο: συμπληρώνεται αυτόματα, αναφέρεται στο χρήστη του ECH που 

συμπληρώνει το αίτημα  
o Προτιμώμενη ημερομηνία και ώρα για αιτήσεις απεικόνισης.  - Υποδεικνύει πότε 

πρέπει να ληφθεί το δείγμα. 
o Υπεύθυνος Σύμβουλος: Γιατρός εισαγωγής  
o Προτεραιότητα: Ρουτίνας ή Επείγον 
o Κινητικότητα: προαιρετικό. Διαθέσιμες επιλογές:  

 

 

o Διάγνωση: Δείχνει τις διαγνώσεις που καταγράφονται στο περιστατικό, αν 
υπάρχουν. 

o Κίνδυνοι/Αλλεργίες: Συμπληρώνεται από δεδομένα που εισάγονται στην καρτέλα 
Παράγοντες κινδύνου. Είναι ένα επεξεργάσιμο κείμενο. Εάν γίνει επεξεργασία, οι 
αλλαγές δεν μεταφέρονται στην καρτέλα Παράγοντες κινδύνου. 

o Ερώτηση: ελεύθερο κείμενο το οποίο φαίνεται στην στήλη Σχόλια στην καρτέλα 
Διαγνωστικές εξετάσεις. 

o Πρόσθετες πληροφορίες: ελεύθερο κείμενο 
o Εκτελών γιατρός: Είναι υποχρεωτικό να επιλεγεί. Υπάρχουν δύο διαφορετικές 

επιλογές αναζήτησης: 

 
▪ Το αριστερό εικονίδιο επιτρέπει την αναζήτηση με το όνομα / επώνυμο και 

εξωτερικό UID (Αριθμός SAP). 
▪ Το δεξί εικονίδιο επιτρέπει την αναζήτηση ανά τμήμα. 
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Σε περιπτώσεις γρήγορης εισόδου (fast entry), ο εκτελών ιατρός θα ενημερώνεται εάν 
προστεθεί από το ISH. Σε περιπτώσεις μη γρήγορης εισόδου, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει έναν 
εκτελών γιατρό ανά υπηρεσία.  

 

Σε περίπτωση απεικονιστικής εξέτασης, υπάρχουν ορισμένα επιπλέον πεδία: 

o Απαιτούμενη αναφορά 
o Εσωτερικός ασθενής/ Εξωτερικός ασθενής  
o Δωμάτιο 
o Επιλογή εξετάσεων: Επιλέξτε εξετάσεις από προκαθορισμένες ομάδες ή από τις 

γενικές επιλογές. 
 

Μόλις αποθηκευτεί και υπογραφεί μια αίτηση απεικονιστικής εξέτασεις, συμβαίνουν τα εξής:  

1. Μια αυτόματη εισαγωγή θα εμφανιστεί στη λίστα εργασίας των 

Απεικονιστικών για κάθε υπηρεσία που προστίθεται στο αίτημα.   

2. Κάθε εισαγωγή θα είναι σε κατάσταση "Η θεραπεία ξεκίνησε". 

3. Οι υπηρεσίες που ζητούνται θα σταλούν στο SAP για να δημιουργήσουν τις 

αντίστοιχες επισκέψεις. 

4. Το RIS θα λάβει το αίτημα με τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό. 

 

 

Στη γενική εικόνα, η αίτηση εξέτασης εμφανίζεται ως εξής: 

 

 

Εάν δεν έχει βγει το αποτέλεσμα, είναι δυνατή η τροποποίηση/αναίρεση της αίτησης. 

   

• Εργαστήριο, Κυτολογία και Παθολογοανατομικό– Σχετικά με την ενσωμάτωση του LIS 

 

 
Ένα παράδειγμα εργαστηριακού αιτήματος: 
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o Αιτούν πρόσωπο: συμπληρώνεται αυτόματα, αναφέρεται στο χρήστη του ECH που 
συμπληρώνει το αίτημα  

o Προτιμώμενη ημερομηνία και ώρα για τις εργαστηριακές εξετάσεις  - Υποδεικνύει πότε 
πρέπει να ληφθεί το δείγμα. 

o Υπεύθυνος Σύμβουλος: Γιατρός εισαγωγής  
o Προτεραιότητα: Ρουτίνας ή Επείγον 
o Κινητικότητα: προαιρετικό. Διαθέσιμες επιλογές:  

 

 

o Διάγνωση: Δείχνει τις διαγνώσεις που καταγράφονται στο περιστατικό, αν υπάρχουν. 
o Κίνδυνοι/Αλλεργίες: Συμπληρώνεται από δεδομένα που εισάγονται στην καρτέλα 

Παράγοντες κινδύνου. Είναι ένα επεξεργάσιμο κείμενο. Εάν γίνει επεξεργασία, οι 
αλλαγές δεν μεταφέρονται στην καρτέλα Παράγοντες κινδύνου. 

o Ερώτηση: ελεύθερο κείμενο το οποίο φαίνεται στην στήλη Σχόλια στην καρτέλα 
Διαγνωστικές εξετάσεις. 

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

 
• Επιλέξτε προκαθορισμένα προφίλ εργαστηρίου ή πρότυπα εργαστηρίου: ένα 

προφίλ εργαστηρίου είναι ένα σύνολο υπηρεσιών του ISH που κατηγοριοποιούνται 

ως εργαστηριακές εξετάσεις. Αυτά τα προφίλ θα πρέπει να ρυθμιστούν από την 

ενότητα "Διαχείριση" του ECH. Ένα προφίλ εργαστηρίου επιτρέπει στο χρήστη να 

συμπεριλάβει διαφορετικές εργαστηριακές υπηρεσίες ταυτόχρονα.  

• Επιλογή εξετάσεων από προκαθορισμένες ομάδες. Αυτές θα πρέπει να ρυθμιστούν 

από την ενότητα Διαχείρισης του ECH. Επιτρέπει την επιλογή συγκεκριμένων 

εξετάσεων από προκαθορισμένες ομάδες. 



 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ 
 

 

Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ασθενή   PAGE 36 / 76 

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

 

 

• Επιλέξτε εξετάσεις από ολόκληρο τον κατάλογο εργαστηρίων εξετάσεων 
o Εκτελών γιατρός: Είναι υποχρεωτικό να επιλεγεί. Υπάρχουν δύο διαφορετικές επιλογές 

αναζήτησης: 

 

▪ Το αριστερό εικονίδιο επιτρέπει την αναζήτηση με το όνομα / επώνυμο και 
εξωτερικό UID (Αριθμός SAP). 

▪ Το δεξί εικονίδιο επιτρέπει την αναζήτηση ανά τμήμα. 
Σε περιπτώσεις γρήγορης εισόδου (fast entry), ο εκτελών ιατρός θα ενημερώνεται εάν 
προστεθεί από το ISH. Σε περιπτώσεις μη γρήγορης εισόδου, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει έναν 
εκτελών γιατρό ανά υπηρεσία.  
 
Στη Γενική εικόνα, η υποβληθείσες εξετάσεις εμφανίζονται ως εξής: 

 

 

Εάν δεν έχει βγει το αποτέλεσμα, είναι δυνατή η τροποποίηση/αναίρεση της αίτησης. 

 

Έχουμε επίσης την δυνατότητα να κάνουμε αίτημα Κυτταρολογικής και Παθολογοανατομικής 

εξέτασης επιλέγοντας τις αντίστοιχες επιλογές στο εικονίδιο των διαγνωστικών εξετάσεων: 

 
 

Το αίτημα εξέτασης θα εμφανιστεί στην καρτέλα Διαγνωστικές εξετάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω ενεργειών: 
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Μόλις αποθηκευτεί και υπογραφεί εργαστηριακό/κυτταρολογικό ή παθολογικό ανατομικό 

αίτημα, συμβαίνουν τα εξής:   

1. Μια αυτόματη εισαγωγή θα εμφανιστεί στη λίστα εργασίας του Εργαστηρίου. 

2. Κάθε εισαγωγή θα είναι σε κατάσταση "Η θεραπεία ξεκίνησε". 

3. Οι υπηρεσίες που ζητούνται θα αποστέλλονται στο SAP. Δεν δημιουργείται νέα κίνηση. 

4. Το LIS θα λάβει το αίτημα με τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό. 

 

2.1.2.2.3.1.  ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Ως μέρος της διαδικασίας των εσωτερικών ασθενών, όταν ο χρήστης ζητά μια εργαστηριακή / 

απεικονιστική διαγνωστική εξέταση για τον ασθενή, μια εισαγωγή δημιουργείται  αυτόματα 

στο ECH για τον εν λόγω ασθενή και σε κατάσταση «Η θεραπεία ξεκίνησε». Αυτό  

παρουσιάζεται στην λίστα εργασίας των Απεικονιστικών και των Εργαστηριακών.  

 

Με την αίτηση εργαστηριακών/κυτταρολογικών/παθολογοανατομικών εξετάσεων οι 

αυτόματες εισαγωγές θα εμφανιστούν στη λίστα εργασίας του Εργαστηρίου όπως φαίνεται 

παρακάτω: 
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• Αίτημα Εργαστηριακής εξέτασης -Βιοχημικό   

• Αίτημα Κυτταρολογικής εξέτασης - Κυτταρολογία  

• Αίτημα Παθολογοανατομικών εξετάσεων - Παθολογοανατομικό 

 

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 
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Από αυτές τις λίστες εργασίας, μπορεί να γίνει η διαχείριση των καταστάσεων επίσκεψης, από 
τον υπεύθυνο: 

 

 

 

 

 

2.1.2.2.4. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
Ένα αίτημα χειρουργικής επέμβασης μπορεί να συμπληρωθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο αίτησης 

χειρουργικής επέμβασης (Surgery request): 
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Σε περίπτωση που για αυτή την χειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας νέας 

εισαγωγής (κάντε κλικ στο "Δημιουργία Νέας Προγραμματισμένης Εισαγωγής), και τα πεδία που πρέπει 

να συμπληρωθούν είναι τα εξής: 

o Ο χειρουργός – Αυτό το πεδίο είναι προ συμπληρωμένο αυτόματα με το όνομα του χρήστη 

γιατρού που θέτει το αίτημα, αν και είναι τροποποιήσιμο. 

o Ημερομηνία χειρουργικής επέμβασης – καθορίζει την ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης 

που ζητήθηκε. 

o Τύπος εισαγωγής – επιλέξτε Ημερήσια περίπτωση, Εξωτερικό χειρουργείο ή Εσωτερικός 

ασθενής  

o Ημερομηνία εισαγωγής – η ημερομηνία της εισαγωγής (μόνο σε περίπτωση νέας εισαγωγής). 

o Επιλέξτε τον τύπο χειρουργικής επέμβασης – επιλέγοντας από έναν προκαθορισμένο κατάλογο 
προτύπων χειρουργικής επέμβασης.  
Εάν δεν απαιτείται νέα εισαγωγή, τα πεδία Ημερομηνία εισαγωγής και Τύπος εισαγωγής δεν 

εμφανίζονται. 
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2.1.2.2.5. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  
Αίτηση παραπομπής εσωτερικού ασθενούς: είναι ένα αίτημα σε άλλο τμήμα διαφορετικό από 

αυτό στο οποίο γίνεται η εισαγωγή του ασθενούς. Το τμήμα που ζητείται δεν είναι τμήμα 

Κεντρικής Υπηρεσίας όπως το Εργαστήριο ή το Ραδιολογικό. 

Η αίτηση παραπομπής μπορεί να είναι για: 

• Συμβουλευτική - επιλέξτε την επιλογή "Δημιουργία Παραπομπής" (Create Referral) 

 

• Διαγνωστικές εξετάσεις - Επιλέξτε την επιλογή "Δημιουργία διαγνωστικής εξέτασης 

παραπομπής" (Create Diagnostic Exam referral) - Διαγνωστικές εξετάσεις που προσφέρονται 

από συγκεκριμένα τμήματα, τα οποία μπορούν επίσης να ενσωματωθούν με άλλα συστήματα 

των τμημάτων. 

Και τα δύο βρίσκονται κάτω από το εικονίδιο παραπομπής 

 
Υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε μόνο μία παραπομπή ανά τμήμα, ωστόσο μπορούμε να 

κάνουμε πολλές παραπομπές διαγνωστικών εξετάσεων στο ίδιο τμήμα. 

Η δομή αίτησης για παραπομπή είναι: 

• Γενική ενότητα, είναι ίδια για όλα τα αιτήματα 

• Επιλογή υπηρεσίας 

Γενική ενότητα 
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Περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Το εικονίδιο  δίνει πρόσβαση σε ορισμένες λεπτομέρειες του ασθενούς που 

προέρχονται από το ISH: 

 
Στον εσωτερικό ασθενή περιλαμβάνει το αναγνωριστικό δωματίου, εάν έχει εκχωρηθεί: 

 
Ο πάροχος μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί: 

 
 

• Ημερομηνία και ώρα αίτησης: συμπληρώνεται αυτόματα 

• Αριθμός παραγγελίας: το αναγνωριστικό δημιουργείται αυτόματα 

• Αίτηση OΜ: συμπληρώνεται αυτόματα, οργανωτική μονάδα του αρμόδιου συμβούλου 

• Αιτούν πρόσωπο: συμπληρώνεται αυτόματα, είναι ο χρήστης  που συμπληρώνει την αίτηση 

• Προτιμώμενη ημερομηνία και ώρα παραπομπής: υποχρεωτικά πεδία  

• Υπεύθυνος Σύμβουλος: Γιατρός εισαγωγής στους εσωτερικούς ασθενείς 

• Προτεραιότητα: Ρουτίνα ή επείγον. Αυτό το πεδίο χρησιμοποιείται για την καταχώρηση της 
προτεραιότητας της αίτησης. Το έντυπο αίτησης μπορεί να δει κανείς στο αρχείο του ασθενούς 
στο ECH αν είναι εξουσιοδοτημένος χρήστης, επομένως, εάν οι χρήστες του Εργαστηρίου 
μπορούν να δουν αυτό το αίτημα παραπομπής εξαρτάται από το αν το ΙΑΣΩ παρέχει πρόσβαση 
στο προσωπικό του Εργαστηρίου στους διάφορους τομείς του συστήματος ECH. 

• Κινητικότητα: προαιρετικό. Διαθέσιμες επιλογές: 

 

• Διάγνωση: Δείχνει τις διαγνώσεις που καταγράφονται στο περιστατικό, αν υπάρχουν. 

• Κίνδυνοι/Αλλεργίες: Συμπληρώνεται από δεδομένα που εισάγονται στην καρτέλα Παράγοντες 
κινδύνου. Είναι ένα επεξεργάσιμο κείμενο. Εάν γίνει επεξεργασία, οι αλλαγές δεν 
μεταφέρονται στην καρτέλα Παράγοντες κινδύνου. 

• Ερώτηση: ελεύθερο κείμενο  

• Πρόσθετες πληροφορίες: ελεύθερο κείμενο 
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Ενότητα επιλογής υπηρεσίας 

Μόλις επιλεγεί το ζητούμενο τμήμα/ειδικότητα, στο πεδίο του Τύπου θα εμφανιστούν οι υπηρεσίες 

που προσφέρει το επιλεγμένο τμήμα ή όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες ανάλογα με την τελική 

διαμόρφωση που αποφασίστηκε. Και από αυτή τη λίστα, ο χρήστης επιλέγει την απαιτούμενη 

υπηρεσία. 

 

 

Δημιουργία κίνησης στο ISH: 

•ΝΑΙ: αυτή η επιλογή θα δημιουργήσει μια κίνηση στο περιστατικό του ασθενούς στο ISH με 

όλες τις υπηρεσίες που ζητούνται να συμπεριληφθούν όταν αποθηκευτεί και υπογραφεί το 

αίτημα. 

•ΟΧΙ: δεν δημιουργείται καμία νέα κίνηση και οι υπηρεσίες που ζητούνται θα προστεθούν στην 

κίνηση της εισαγωγής όταν αποθηκευτεί και υπογραφεί το αίτημα. 

 

Το ECH θα δείξει έναν προεπιλεγμένο εκτελών ιατρό ανά υπηρεσία, εάν έχει ενημερωθεί από το ISH 

αλλά ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί το πεδίο. Είναι υποχρεωτικό να επιλεγεί. 

Υπάρχουν δύο μέθοδοι αναζήτησης: 

 

 

▪ Το αριστερό εικονίδιο επιτρέπει την αναζήτηση με το όνομα / επώνυμο και 

εξωτερικό UID (Αριθμός SAP). 
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▪ Το δεξί εικονίδιο επιτρέπει την αναζήτηση ανά τμήμα. 

Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει έναν γιατρό ανά υπηρεσία και το πεδίο είναι 

υποχρεωτικό. 

 

Είναι δυνατή η αναίρεση ενός αιτήματος παραπομπής πριν από την έναρξή του και μπορεί να 

τροποποιηθεί πριν κλείσει στο ECH: 

 

 

Διαδικασία παραπομπής σε εσωτερικό ασθενή 

Όταν ζητείται παραπομπή από το τμήμα Α στο τμήμα Β, οι γιατροί που ανήκουν στο τμήμα Β θα 

μπορούν να δουν τον ασθενή στην λίστα εργασίας τους και να παρακολουθήσουν την παραπομπή. Το 

χρώμα φόντου είναι σολομί για τους ασθενείς που έχουν παραπεμφθεί: 

 

 

Ο ασθενής Seattle Simon είναι στο τμήμα μητρότητας, αλλά εμφανίζεται στη λίστα εργασίας του 

καρδιολογικού, επειδή έχει μια παραπομπή στον καρδιολογικό.  
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Μόλις ο γιατρός ξεκινήσει την παραπομπή επιτρέπεται να γράψει στο αρχείο του ασθενούς. 

  

 

Όταν η παραπομπή κλείσει, ο ασθενής διαγράφεται από τη λίστα εργασίας του τμήματος στο οποίο 

έχει γίνει η παραπομπή. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλές διαφορετικές παραπομπές ταυτόχρονα και ο χρήστης θέλει να 

επιλέξει μια συγκεκριμένη για να ξεκινήσει, είναι πλέον δυνατό να ξεκινήσει μια παραπομπή κάνοντας 

κλικ στο μωβ εικονίδιο παραπομπής από τη λίστα εργασιών και επιλέξει την αντίστοιχη παραπομπή: 
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Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αναθέσει εκ νέου ή να ολοκληρώσει την παραπομπή από αυτήν την 

επιλογή: 

 

Όταν ζητείται παραπομπή, αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε προκαθορισμένες 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. referrals@xxx.com). Μπορείτε να καθορίσετε 1 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά ιατρικό τμήμα του ECH. Αυτή η λίστα αλληλογραφίας 

πρέπει να ρυθμιστεί από το IT στο διακομιστή αλληλογραφίας και όχι στο ECH.  Αυτό το μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να ρυθμιστεί στο διακομιστή ανταλλαγής ως λίστα 

αλληλογραφίας, εάν αυτές οι πληροφορίες πρέπει να ληφθούν από πολλά άτομα.  Οι παραλήπτες του 

εν λόγω ταχυδρομείου θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να επικοινωνήσουν με τον γιατρό που 

ζητήθηκε εάν δεν βρίσκεται στο Νοσοκομείο.  

 

2.1.2.2.6. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο Θεραπείες (Treatments), οι υπηρεσίες χρέωσης, τα φάρμακα και τα 

υλικά μπορούν να καταχωρηθούν. 

 

Η επιλογή στοιχείου μπορεί να γίνει με αναζήτηση κειμένου στο όνομα του στοιχείου. Αυτό είναι ένα 

παράδειγμα επιλογής υπηρεσίας: 
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Είναι δυνατή η αναζήτηση υπηρεσιών ανά τμήμα. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει εκτός από την 

τρέχουσα επιλογή ΟΛΑ, ένα από τα υφιστάμενα τμήματα του ECH για την επιλογή των αντίστοιχων 

υπηρεσιών: 

 

Το σύστημα θα προτείνει ως προεπιλεγμένο τμήμα το τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί ο ασθενής, 

ωστόσο ο χρήστης μπορεί πάντα να επιλέξει ένα διαφορετικό. 

 

Σε περίπτωση φαρμάκων και υλικών είναι δυνατή η αναζήτηση ονόματος, κωδικού, EPN χειροκίνητα ή 

μέσω EPN χρησιμοποιώντας συσκευή σκάνερ. 

Αυτό είναι ένα παράδειγμα της επιλογής φαρμάκων χρησιμοποιώντας τον κωδικό EPN: 
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Αυτό είναι ένα παράδειγμα επιλογής υλικού χρησιμοποιώντας κωδικό: 

 

 

Ο κατάλογος υλικών και φαρμάκων προέρχεται από το MM και των υπηρεσιών από το ISH. 

Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει υπηρεσίες, υλικά ή φάρμακα και είναι δυνατό 

να επιλέξει την κίνηση στην οποία θα ήθελε να τα συμπεριλάβει: 

 

Η τελευταία κίνηση του περιστατικού θα είναι προεπιλεγμένη. 

Αυτό είναι ένα παράδειγμα με 1 υπηρεσία, 1 υλικό και 2 φάρμακα: 

 

Η εμφανιζόμενη βασική και οι εναλλακτική μονάδα για τα φάρμακα είναι εκείνες που δηλώνονται στην 

ενότητα MM SAP, και έρχεται στο ECH. Με την τροποποίηση της εναλλακτικής ή της βασικής δόσης το 

σύστημα θα υπολογίσει την ισοδυναμία. 
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Όταν ένα φάρμακο είναι δοχείο πολλαπλών δόσεων (multiple dose container) στο SAP, εμφανίζεται η 

επιλογή "Άνοιγμα πολλαπλών δόσεων" με υποχρεωτική απάντηση "Ναι" ή "Όχι". Επιλέξτε το "Ναι" εάν 

η ποσότητα του φαρμάκου πολλαπλής δόσης θα πρέπει να σταλεί στο SAP. 

 

Επιπλέον, η λειτουργικότητα του ιατρού είναι επίσης διαθέσιμη για τις υπηρεσίες που έχουν 

καταχωρηθεί ως Εφαρμοσμένες θεραπείες (Applied treatments). Υπάρχουν δύο εικονίδια για να βρείτε 

τον ιατρό, το αριστερό για αναζήτηση με το όνομα / επώνυμο και το δεξί για αναζήτηση ανά τμήμα. 

 

Το ECH έχει προσυμπληρωμένο τον εκτελών ιατρό ανά υπηρεσία (ενημερώνεται από το ISH), αλλά 

είναι επίσης δυνατό να τον τροποποιήσετε. 

Στο πεδίο Παρατηρήσεις (Remarks), ο χρήστης μπορεί να περιγράψει τη θεραπεία που εκτελείται. 

 

Στη γενική εικόνα φαίνεται ως εξής, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών με το μολύβι: 
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o Προβολή – Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να προβάλλει την οθόνη 
Εφαρμοσμένων θεραπειών με τα πρόσθετα στοιχεία 

o Επισύναψη εγγράφου – είναι δυνατή η επισύναψη εγγράφου επιλέγοντας το 

απαιτούμενο αρχείο και πατώντας επιβεβαίωση. Το αρχείο μπορεί να διαγραφεί και να 

μετονομαστεί από την Γενική Εικόνα. 

 

o Επισύναψη εικόνας – είναι δυνατή η επισύναψη εικόνας επιλέγοντας την απαιτούμενη 

εικόνα και πατώντας επιβεβαίωση. Η εικόνα μπορεί να διαγραφεί και να μετονομαστεί 

από την Γενική Εικόνα. 

 

o Τροποποίηση – Είναι δυνατή η τροποποίηση του καταχωρημένου αρχείου κάνοντας κλικ 
στην αντίστοιχη ενέργεια. Σε περίπτωση που υπήρχαν συνημμένα αρχεία, θα 
εξαφανιστούν και η νέα παρατήρηση θα μόνο ορατή. Τα αρχεία πρίν την τροποποίηση 
εμφανίζονται πατώντας το φίλτρο "εμφάνιση τροποποίησης/αναίρεσης" . 

 
 

o Αναίρεση - Είναι δυνατό να αναιρέσετε τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί. Οι 

αναιρεμένες  πληροφορίες φαίνονται διαγραμμένες επιλέγοντας το φίλτρο "εμφάνιση 

τροποποίησης / αναίρεσης". 

2.1.2.2.7. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ 
 
Η αναφορά περιγράφεται στην ενότητα 4.1 έντυπα εσωτερικού ασθενή ECH. 

2.1.2.3. ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

Από αυτή την καρτέλα υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται στα διάφορα 

περιστατικά που έχει περάσει ένας ασθενής. Τα περιστατικά εμφανίζονται στα αριστερά και όταν 

επιλέγεται κάποιο το περιεχόμενό του εμφανίζεται: 
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Αυτά τα περιστατικά μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα. 

 

Το κόκκινο εικονίδιο  σημαίνει ότι δεν έχει περαστεί η τελική χρέωση του περιστατικού στο ISH. 

Μόλις περαστεί η τελική χρέωση του περιστατικού στο ISH, το εικονίδιο γίνεται πράσινο  και όλες 

οι ενέργειες που συνεπάγονται την αποστολή νέων χρεώσεων στο ISH, απενεργοποιούνται. 

 

Το ECH έχει στη διάθεσή του όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες περιπτώσεις του ασθενή 

μέσω των προηγούμενων επισκέψεων.  Με ένα απλό κλικ, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

όλη την ιστορία του ασθενούς στο Νοσοκομείο, έχοντας τη δυνατότητα να δουν τις πληροφορίες που 

γράφτηκαν σε κάθε μία από τις περιπτώσεις. 

Επιπλέον, όταν οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην καρτέλα Προηγούμενες επισκέψεις, υπάρχει μια 

επιλογή σύνοψης (summary) της καρτέλας ασθενούς που περιλαμβάνει αυτήν τη στιγμή τα εξής:  

• Διαγνώσεις - μια λίστα με όλες τις διαγνώσεις που επιλέγονται στο ιστορικό των ασθενών από 

τον κατάλογο ICD10 (ανεξάρτητα από την περίπτωση στην οποία καταχωρήθηκε), 

συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και του χρήστη που την καταχώρησε. 
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• Παράγοντες κινδύνου - κατάλογος των παραγόντων κινδύνου που έχουν καταχωρηθεί στο 

αντίστοιχο περιστατικό 

 

2.1.2.4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ -> ΚΑΡΤΕΛΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

Κατά την εισαγωγή στην καρτέλα Παράγοντες Κινδύνου/Ιατρικό ιστορικό, εμφανίζεται μια σύνοψη με 

ενεργούς και ανενεργούς παράγοντες, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους επιβεβαιωμένους από 

τον ασθενή ως μη υπάρχοντες (nil reported). 

 

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.  

 

 

Το ECH μπορεί να ρυθμιστεί για να ταξινομηθούν οι παράγοντες κινδύνου χρησιμοποιώντας 

διαφορετικούς τύπους  ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη  (οχτώ σε αυτό το παράδειγμα: αλλεργίες,  

συνήθειες, ασθένειες, χειρουργικές επεμβάσεις, φάρμακα,  βασική κατάσταση,  μαιευτική και ΜΕΝΝ) 

και υπάρχει ένας κατάλογος για κάθε έναν από αυτούς που μπορεί να συμπληρωθεί από το 

διαχειριστή του καταλόγου. Αυτοί οι τύποι εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά.  
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Κάνοντας κλικ σε ένα από τα ονόματα τύπων, για παράδειγμα αλλεργίες, οι συγκεκριμένες 

πληροφορίες εμφανίζονται σε λειτουργία ανάγνωσης: 

 
 

• Ενεργοί παράγοντες κινδύνου που έχουν επιλεγεί – επιβεβαιώνει τους παράγοντες κινδύνου 

που έχουν επιλεγεί προηγουμένως. 

• Ανενεργοί παράγοντες κινδύνου – Παράγοντες κινδύνου που επιλέχθηκαν αλλά 
αδρανοποιήθηκαν στη συνέχεια. 

• Μηδέν έχουν αναφερθεί – εάν η επιλογή "μηδέν έχουν αναφερθεί" έχει σημειωθεί στην 
ενότητα Προσθήκη θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα. 

 

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μολύβι εμφανίζεται η οθόνη επεξεργασίας για επεξεργασία και προσθήκη 

παραγόντων κινδύνου. 
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Αυτή η οθόνη έχει μια ενότητα επιλογής στο επάνω μέρος. Περιλαμβάνει μια λειτουργία αναζήτησης 

που θα ψάξει τον προκαθορισμένο κατάλογο για τον τύπο και περιλαμβάνει επίσης ένα κενό πεδίο για 

προσθήκη παραγόντων εκτός καταλόγου. Η επιλογή ελεύθερου κειμένου είναι επίσης διαθέσιμη για 

την εισαγωγή τιμών που δεν περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο κατάλογο.  

 

Στις αλλεργίες, περιλαμβάνεται επίσης μια επιλογή "σοβαρότητας" της αλλεργίας. 

Οι αλλεργίες έχουν πάντα ειδοποίηση (alert), γι’ αυτό το εικονίδιο καμπάνα θα είναι πάντα κίτρινο. Εάν 

υπάρχει τουλάχιστον μία αλλεργία ενεργή, το κόκκινο εικονίδιο αστερίσκου θα εμφανιστεί στην 

κεφαλίδα εγγραφής ασθενούς: 
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Για τους άλλους τύπους ο χρήστης μπορεί να αποφασίσει να βάλει ειδοποίηση ή όχι στον παράγοντα 

κινδύνου: Εάν υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο με ειδοποίηση, το κίτρινο εικονίδιο κουδουνιού θα 

εμφανιστεί στην κεφαλίδα της εγγραφής ασθενούς: 

 

Οι πληροφορίες σχετικά με έναν παράγοντα κινδύνου μπορούν να ενημερωθούν και ο παράγοντας 

κινδύνου μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί. Το ιστορικό με τις αλλαγές θα είναι επίσης διαθέσιμο. 

Ένα παράδειγμα με το "Συνήθειες"(Habits) 

Κλικ στον μεγεθυντικό φακό για αναζήτηση στη λίστα, προσθήκη σχολίου στο επιλεγμένο και κλικ στο 

κουδούνι για να αλλάξει σε κίτρινο. 

 

Το εικονίδιο "+" επιτρέπει στο χρήστη να προσθέσει την αντίστοιχη συνήθεια στη λίστα Ενεργών 

(Active). Στη συνέχεια, απαιτείται μόνο να κάνει κλικ στο ok. 
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Για κάθε τύπο, είναι δυνατόν να τσεκάρετε "μηδέν έχουν αναφερθεί" για να επιβεβαιώσετε ότι δεν έχει 

αναφερθεί τίποτα σε αυτή την ενότητα. Για παράδειγμα, δεν αναφέρονται αλλεργίες. 

Η ομάδα χαρακτηριστικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποταξινόμηση παραγόντων κινδύνου. 

Για παράδειγμα, μέσα στον τύπο Αλλεργίες μια ομάδα θα μπορούσε να είναι "Τρόφιμα" και 

παραδείγματα αυτής της ομάδας θα ήταν στοιχεία όπως φιστίκια, γλουτένη, κανέλα ... 

 

2.1.2.5. ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

Αυτή η καρτέλα δείχνει τα αιτήματα των εξετάσεων και τα αποτελέσματά τους, εάν είναι διαθέσιμα, 

καταχωρημένα στο αρχείο των ασθενών σε όλο το κλινικό ιστορικό, δηλαδή όχι μόνο για το τρέχον 

περιστατικό. 

 
 

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

(βλ. παρακάτω). Αυτό σημαίνει ότι ο υπεύθυνος γιατρός του ασθενούς που αναφέρεται στο 

αίτημα θα έχει το εικονίδιο μπλε κουδούνι όταν βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και 

μέχρι να μην διαγραφούν αυτές οι καταχωρήσεις από το κουδούνι. 
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Κάνοντας κλικ στο μπλε κουδούνι, υπάρχει πρόσβαση στη λίστα των καταχωρήσεων από όπου υπάρχει 

πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο ασθενών και στην καρτέλα διαγνωστικές εξετάσεις: 

 

Και οι καταχωρήσεις μπορούν να διαγραφούν μεμονωμένα ή όλες μαζί: 

 

 

2.1.2.6. ΚΑΡΤΕΛΑ ΈΓΓΡΑΦΑ 

Οι πληροφορίες σε αυτήν την καρτέλα αποθηκεύονται σε επίπεδο ασθενούς. Ως εκ τούτου,  τα 

έγγραφα του ιστορικού είναι ορατά σε όλες τις περιπτώσεις. 

Αυτή η καρτέλα περιέχει 4 φακέλους για τη διατήρηση διαφορετικών εγγράφων και τη διευκόλυνση 

της οργάνωσής τους. 
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2.1.2.6.1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
 

Υπάρχουν ορισμένα έγγραφα κάτω από την καρτέλα Έγγραφα  που περιλαμβάνονται αυτόματα στο 

φάκελο "Αναφορές"  όταν έχουν δημιουργηθεί σε άλλες περιοχές του συστήματος. 

 

Αυτά είναι τα έγγραφα στην κατηγορία "Αναφορά παρουσίας": Για παράδειγμα, το 

ερωτηματολόγιο/αναφορά εξιτηρίου αποθηκεύεται αυτόματα σε αυτήν την καρτέλα. 

Κάνοντας κλικ στις ενέργειες του μολυβιού ορισμένα έγγραφα μπορούν να ενεργοποιηθούν στην 

πρόσβαση πύλης (Activate Portal access), όπου αυτό επιτρέπεται. 

 

 
Και άλλα έγγραφα μπορούν επίσης να μετονομαστούν ή να αναιρεθούν. 
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Μπορούν επίσης να προστεθούν εξωτερικά έγγραφα σε αυτόν το φάκελο: 

• Αναφορές   
Αρχεία / εικόνες μπορούν να προστεθούν  κάνοντας κλικ στο "+" και στη συνέχεια επιλέγοντας το 

αρχείο από τον υπολογιστή ή τη λήψη μιας εικόνας από τη συσκευή του χρήστη. 

 
 

2.1.2.6.2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 
 

   
 

Είναι δυνατή η προσθήκη εξωτερικών εγγράφων σε αυτόν το φάκελο. Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο 

εικονίδιο: 

• Συγκατάθεση   
Αρχεία / εικόνες μπορούν να προστεθούν  κάνοντας κλικ στο "+" και στη συνέχεια επιλέγοντας το 

αρχείο από τον υπολογιστή ή τη λήψη μιας εικόνας από τη συσκευή του χρήστη. 

 
  

Τα έγγραφα/εικόνες που προστίθενται σε αυτήν την ενότητα, θα εμφανίζονται επίσης από την καρτέλα 

"Γενική εικόνα" στην κατηγορία " Συγκατάθεση".  
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Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μολυβιού εμφανίζονται οι διαθέσιμες ενέργειες. 

 
 

  

2.1.2.6.3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 
Υπάρχουν ορισμένα έγγραφα που περιλαμβάνονται αυτόματα στο φάκελο όταν έχουν αποθηκευτεί σε 

άλλες περιοχές του συστήματος. 

Τα έγγραφα που αποθηκεύονται στο πρωτόκολλο χειρουργικής επέμβασης στην ενότητα Σαρωμένα 

έγγραφα θα αποθηκεύονται αυτόματα στην καρτέλα "Διάφορα" σε ένα φάκελο που ονομάζεται 

"Διάφορα" ως "Περιγραφή χειρουργικής επέμβασης" με την ημερομηνία του αιτήματος της 

χειρουργικής επέμβασης. 

  
Είναι επίσης δυνατό να δημιουργήσετε νέους φακέλους για να ταξινομήσετε τα αρχεία ή να 

προσθέσετε αρχεία απευθείας. 
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Οι ενέργειες που είναι διαθέσιμες κάνοντας κλικ εικονίδιο μολυβιού: 

• Προσθήκη αρχείου 

• Μετονομασία 

• Κατάργηση – Το ΙΑΣΩ θα χρησιμοποιήσει τη λειτουργία προνομίων για να δώσει το δικαίωμα 
"κατάργησης εγγράφων" σε συγκεκριμένους ρόλους. 

• Προσθήκη εγγράφου 
 

Είναι δυνατό να προσθέσετε εξωτερικά έγγραφα σε αυτόν το φάκελο από τις επιλογές του εικονιδίου 

μολυβιού (προσθήκη φακέλων και αρχείων): 

 

 
Τα έγγραφα και οι εικόνες που επισυνάπτονται εδώ δεν εμφανίζονται στην καρτέλα Γενική εικόνα. 

 

2.1.2.6.4. ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
Λειτουργεί το ίδιο με το  φάκελο  "Διάφορα". 

 

2.1.2.7. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Η λειτουργικότητα της φαρμακευτικής αγωγής θα αναλυθεί στο εγχειρίδιο Φαρμακευτική Αγωγή. 

Η καρτέλα της φαρμακευτικής αγωγής είναι διαθέσιμη μόνο στους Εσωτερικούς ασθενείς και στα 

Επείγοντα. 

Η καρτέλα της φαρμακευτικής αγωγής χρησιμοποιείται για την συνταγογράφηση, τον προγραμματισμό 

και την χορήγηση των φαρμάκων, σύμφωνα με τα δικαιώματα του κάθε χρήστη. 
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2.1.2.8. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

Η καρτέλα της επισκόπησης περιστατικού είναι διαθέσιμη μόνο στους Εσωτερικούς ασθενείς και στα 

Επείγοντα. 

Αυτή η καρτέλα εμφανίζει την φαρμακευτική αγωγή και τις φροντίδες που έχουν συνταγογραφηθεί στο 

παρών περιστατικό. 

 

 
 

2.1.2.9. ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Η καρτέλα της Φροντίδας είναι διαθέσιμη μόνο στους Εσωτερικούς ασθενείς και στα Επείγοντα. 

Η καρτέλα της Φροντίδας χρησιμοποιείται για την συνταγογράφηση, τον προγραμματισμό και την 

χορήγηση των φροντίδων, σύμφωνα με τα δικαιώματα του κάθε χρήστη. 

 

 

Η οθόνη συνταγογράφησης φροντίδας εμφανίζεται κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "+". 

Η επιλογή γίνεται από τον κατάλογο Φροντίδας όπου οι φροντίδες ταξινομούνται. Ο κατάλογος 

φροντίδας είναι εσωτερικός κατάλογος του ECH. 
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Για παράδειγμα, αυτές είναι οι φροντίδες κάτω από την ομάδα Δέρμα: 

 

Η επιλογή μπορεί να γίνει επιλέγοντας φροντίδα από διαφορετικές ομάδες. 

Καθώς οι φροντίδες επιλέγονται, εμφανίζονται στον επιλεγμένο κατάλογο φροντίδας όπου μπορεί να 

εισαχθεί η κατευθυντήρια γραμμή (συχνότητα) και τα σχόλια. 

 

Μόλις συνταγογραφηθούν οι φροντίδες, μπορούν να προγραμματιστούν και να χορηγηθούν: 
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Παρατηρήστε ότι μετά τη χορήγηση της φροντίδας, δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις της συνταγής 

Είναι δυνατόν να συμπεριλάβετε υποδοχές κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  + μολυβιού στη στήλη του 

χρονοδιαγράμματος. Είναι δυνατόν να επεξεργαστείτε υποδοχές κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μολυβιού 

στη στήλη του χρονοδιαγράμματος. Επιλέξτε την επιλογή "επεξεργασία υποδοχής". 

 
 

Συμπεριλάβετε την ώρα έναρξης της υποδοχής. 

 
Θα εμφανιστεί στην κύρια οθόνη της καρτέλας Φροντίδα. 

 
Οι φροντίδες που δεν χορηγούνται εμφανίζονται με κόκκινα γράμματα, ενώ οι χορηγημένες με 

πράσινα. Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες της χορήγησης κάνοντας κλικ στην επιλογή "Προβολή" 

στο εικονίδιο μολυβιού. 



 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ 
 

 

Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ασθενή   PAGE 65 / 76 

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

 

 

 
 

 
 

Μπορούν να καθοριστούν νέα φροντίδα και νέες ομάδες. 

 

Παράδειγμα: Ένας γιατρός μπορεί να χρειαστεί να δείξει πόσο συχνά πρέπει να μετρούνται τα ζωτικά 

σημεία. Μια νέα φροντίδα που ονομάζεται "Πάρτε ζωτικά σημεία" θα μπορούσε να προστεθεί στον 

κατάλογο. 

Μόλις καθοριστεί αυτή η νέα φροντίδα, η λειτουργία φροντίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

συνταγογραφηθεί η φροντίδα "Πάρτε ζωτικά σημεία" με την απαιτούμενη συχνότητα. Η νοσοκόμα θα 

πρέπει να καταγράφει τις μετρήσεις στην καρτέλα Ζωτικά σημεία και να ελέγχει στην καρτέλα 

Φροντίδα ότι οι μετρήσεις έχουν ληφθεί 

 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, η φροντίδα δεν ισχύει πλέον, ο χρήστης μπορεί να την αναστείλει (σε 

περίπτωση που η συνταγή ήταν έγκυρη για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά δεν θα πρέπει να 

ισχύει) ή να την αναιρέσει (σε περίπτωση που η συνταγή προστέθηκε τυχαία). Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, η συνταγή παρουσιάζεται στο κάτω μέρος της καρτέλας, στην ενότητα που ονομάζεται 

Αναστολή Φροντίδας. Σε περίπτωση που δεν έχει ανασταλεί ούτε αναιρεθεί καμία φροντίδα, αυτό το 

τμήμα παραμένει κρυφό 
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2.1.2.10. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Αυτή η καρτέλα εμφανίζει τις πληροφορίες που καταγράφονται από τους χρήστες με το προφίλ 

Νοσηλευτή, ανεξάρτητα από το τμήμα στο οποίο ανήκουν. 

 

2.1.2.11. ΚΑΡΤΕΛΑ ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Τα ζωτικά σημεία και άλλες παράμετροι μπορούν επίσης να καταγραφούν στην καρτέλα Ζωτικά σημεία 

του εσωτερικού ασθενή. 

Σε αυτό το παράδειγμα έχουν επιλεγεί πέντε παράμετροι. 

 

 
 

Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες παραμέτρους: 
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Νέες μετρήσεις μπορούν να προστεθούν για τις επιλεγμένες παραμέτρους. 

 
 

Υπάρχει μια πρόσθετη ενότητα για τις συνολικές τιμές του ισοζυγίου υγρών: 

  
Αυτή η νέα ενότητα δεν είναι επεξεργάσιμη και εμφανίζει μόνο όλες τις παραμέτρους ζωτικών σημείων  

που ανήκουν στις ομάδες Εισόδου και Εξόδου ζωτικών σημείων που έχουν καταχωρηθεί 

προηγουμένως. 

Η ενότητα Ισοζύγιο υγρών 24h θα εμφανίσει όλες τις παραμέτρους ζωτικών σημείων που ανήκουν στις 

ομάδες Εισόδου και Εξόδου ζωτικών σημείων που έχουν καταχωρηθεί προηγουμένως ανά ώρα: 
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Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το εύρος των ημερομηνιών που θέλει οι πληροφορίες να 

εμφανίζονται. Από προεπιλογή, θα επιλεγούν οι τελευταίες επτά ημέρες και η τρέχουσα. 

Οι παράμετροι ζωτικών σημείων καταχωρούνται από την επιλογή «Μέτρηση»: 

 

 
 

Μόλις καταχωρηθούν οι παράμετροι ζωτικών σημείων στην οθόνη που παρουσιάζεται ανωτέρω, το 

ισοζύγιο των υγρών μπορεί να υπολογιστεί. 

Στο Ισοζύγιο των Υγρών ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το εύρος των ημερομηνιών που θέλει 

οι πληροφορίες να εμφανίζονται. Ο υπολογισμός του ισοζύγιου των υγρών θα γίνεται ανά ημέρα και 

ανά υποδοχή εντός της ημέρας. 
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Η καρτέλα Ζωτικά σημεία ορίζεται διαφορετικά στις περιπτώσεις εξωτερικών ασθενών, επειγόντων και 

εσωτερικών ασθενών. Οι παράμετροι των εξωτερικών ασθενών καταγράφονται σε επίπεδο ασθενούς, 

ενώ στους εσωτερικούς ασθενείς και στα επείγοντα καταγράφονται σε επίπεδο περιστατικού. 

 

 

2.1.2.12. ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

 

Ένα πρωτόκολλο χειρουργικής επέμβασης δημιουργείται όταν συμπληρώνεται ένα αίτημα 

χειρουργικής επέμβασης. 

 

Η καρτέλα "Πρωτόκολλα" εμφανίζει τη λίστα όλων των πρωτοκόλλων που έχουν δημιουργηθεί στο 

αρχείο ασθενούς.  

Λεπτομέρειες σχετικά με τα Πρωτόκολλα θα συμπεριληφθούν στο αντίστοιχο εγχειρίδιο. 

 

 

 

 

3. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
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Από την καρτέλα "Γενική εικόνα", το εικονίδιο "Αναφορές" θα δώσει πρόσβαση στη λίστα των 

αναφορών που μπορούν να συμπληρωθούν.  

 
 

Υπάρχει μια τυπική αναφορά εσωτερικών ασθενών, η «Δημιουργία συνταγής TTO»: 

 

Το περιεχόμενο και η δημιουργία αυτής της αναφοράς περιγράφεται στο εγχειρίδιο Φαρμακευτική 

Αγωγή. 

 

Το pdf που προκύπτει είναι προσβάσιμο από την καρτέλα "Γενική εικόνα" και επίσης  από την καρτέλα 

"Έγγραφα", κάτω από τον υποφάκελο "Αναφορές". 

 

4. ΦΟΡΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Η πρόσβαση στα τυποποιημένα ερωτηματολόγια ECH που θα συμπληρωθούν κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης των ασθενών θα είναι διαθέσιμη μέσω των ακόλουθων εικονιδίων: 

• Εκτίμηση κινδύνου 

• Νοσηλευτική φροντίδα 

• Άλλα ερωτηματολόγια 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ 

Τα ακόλουθα ερωτηματολόγια βρίσκονται στο εικονίδιο "Εκτίμηση Κινδύνου": 
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• Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κινδύνου πτώσης και σχεδίου νοσηλευτικής περίθαλψης, 
αν ο χρήστης απαντήσει ναι σε τουλάχιστον μία από τις ερωτήσεις, θα ενεργοποιήσει αυτό το 

εικονίδιο:  
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• Με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οξύ νεφρικού κινδύνου, αν η βαθμολογία είναι >2, 

θα ενεργοποιήσει αυτό το εικονίδιο:  
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Στην αξιολόγηση αυτοχορήγησης φαρμάκων, όταν συμπληρώνεται το πεδίο "ημερομηνίες 

επανεξέτασης", αυτό το εικονίδιο ενεργοποιείται  

 
 

4.2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΦΡΟΝΤΊΔΑ 

Τα ακόλουθα ερωτηματολόγια βρίσκονται στο εικονίδιο "Νοσηλευτική Φροντίδα": 

 
 

• Αυτό το εικονίδιο ενεργοποιείται όταν απαντάται ερώτηση σχετικά με τις ασθένειες μόλυνσης 

στην Αξιολόγηση Εισαγωγής    

 
• Αυτό το εικονίδιο ενεργοποιείται όταν στο  Έντυπο Εισαγωγής απαντάται η τελευταία ερώτηση 

σχετικά με τις "σχετικές πληροφορίες"  
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4.3. ΆΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Τα ακόλουθα ερωτηματολόγια βρίσκονται στο εικονίδιο "Άλλα ερωτηματολόγια": 

 

 

 

4.3.1.1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ 

 

Τα περισσότερα από τα τυποποιημένα ερωτηματολόγια ECH είναι προαιρετικά, εκτός από 

το ερωτηματολόγιο εξιτηρίου που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το περιστατικό των 

εσωτερικών ασθενών. 

 

Το ερωτηματολόγιο εξιτηρίου είναι προσβάσιμο από το εικονίδιο Άλλα ερωτηματολόγια. 

 

Συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία. Είναι απαραίτητο να έχετε καταχωρήσει μια 

διάγνωση. 
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Το σύστημα προτείνει όλες τις διαγνώσεις, με βάση τις προηγουμένως καταχωρημένες στο αρχείο του 

ασθενή, ως κύριες και δευτερεύουσες διαγνώσεις, και ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την κύρια και την 

δευτερεύουσα. Το σύστημα αναγκάζει το χρήστη να επιλέξει μόνο την κύρια. Αυτές οι πληροφορίες 

σχετικά με τις διαγνώσεις θα σταλούν στο ISH.   

Μόλις υπογραφεί το ερωτηματολόγιο, η επιλογή Εξιτήριο θα είναι ενεργή στο εικονίδιο μολυβιού και 

θα εμφανίζεται επίσης η προγραμματισμένη ημερομηνία εξιτηρίου: 

 

Ορισμένες λεπτομέρειες του εξιτηρίου, που περιλαμβάνονται στην παρούσα αναφορά, θα αποσταλούν 

στη συνέχεια στο ISH 

Το pdf που προκύπτει είναι προσβάσιμο από την καρτέλα "Γενική εικόνα" και επίσης στην καρτέλα 

"Έγγραφα", κάτω από τον υποφάκελο "Αναφορές". 

 

 

 
 


