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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. 

   

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Τα πρωτόκολλα τοκετού και νεογνού είναι διαθέσιμα από την καρτέλα «Πρωτόκολλα» 

(Protocols) στους εσωτερικούς ασθενείς. 

Το πρωτόκολλο τοκετού θα δημιουργείται από τον χρήστη. 
 
Το πρωτόκολλο νεογνού θα δημιουργείται αυτόματα μόνο όταν έχουν γεννηθεί ζωντανά νεογνά 
στο ΙΑΣΩ. 
 
 
 

2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΚΕΤΟΥ 

 
Το πρωτόκολλο τοκετού θα δημιουργείται με μη αυτόματο τρόπο από την καρτέλα 

«Πρωτόκολλα» (Protocols). Για να δημιουργηθεί, θα πρέπει να επιλεγεί η επιλογή 

«Πρωτόκολλο Τοκετού», κάνοντας κλικ στο εικονίδιο:  

 

Μόλις δημιουργηθεί, θα εμφανιστεί στην    καρτέλα «Πρωτόκολλα» (Protocols), 

 

 

Το πρωτόκολλο τοκετού του ECH περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 
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2.1 ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ 

 
 

 
  
 

 Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο του ΙΑΣΩ, το οποίο ο χρήστης     

μπορεί να επεξεργαστεί  κάνοντας  κλικ στο εικονίδιο:    
 

  
 

Η επιλογή «Αποθήκευση ως πρόχειρο» (Save as Draft) εμφανίζει το ακόλουθο εικονίδιο: 
 

 
 
 
 
Οι διαθέσιμες επιλογές από το εικονίδιο με το μολύβι σε περίπτωση που το 
ερωτηματολόγιο αποθηκευτεί ως Πρόχειρο είναι: 
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Όταν υπογραφεί το ερωτηματολόγιο εμφανίζεται το εικονίδιο με την πράσινη πένα και 
οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 

 
 
 
 
Το ερωτηματολόγιο με το που συμπληρωθεί από αυτή την οθόνη, θα εμφανιστεί επίσης 
στη Γενική Εικόνα (General View) στην  αντίστοιχη κατηγορία που είχε καθοριστεί  κατά 
τη  δημιουργία του. 
 

 

2.2 ΠΡΟ-TOKETOY   

Η ενότητα Προ-τοκετού (predelivery) περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 υποενότητες: 

  
 

1. Η ενότητα Καταγραφή Ιατρικού Ιστορικού & Φυσικών Εξετάσεων καρδιολογίας, 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα ερωτηματολόγια του ΙΑΣΩ:            
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Όταν καταχωρούνται τα ερωτηματολόγια, παρουσιάζονται οι ακόλουθες διαθέσιμες 

επιλογές στο εικονίδιο με το μολύβι: 

α) Στην περίπτωση που το ερωτηματολόγιο αποθηκευτεί ως πρόχειρο (Save as Draft):  

 

β) Στην περίπτωση που το ερωτηματολόγιο αποθηκευτεί και υπογραφεί (Save and 

Signed):  

 

                                                                     
2. Q6 Κλινική Εξέταση Επιτόκου: 

 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ειδικό ερωτηματολόγιο του ΙΑΣΩ. 
 

 

 

• Q3 Αναμνηστικό: Ειδικό ερωτηματολόγιο 

του ΙΑΣΩ 

• Q3.2.1:  Ειδικό ερωτηματολόγιο του ΙΑΣΩ 

• Q3.1.1:  Ειδικό ερωτηματολόγιο του ΙΑΣΩ 

• Q5 Παρούσα κύηση:  Ειδικό 

ερωτηματολόγιο του ΙΑΣΩ 
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Οι Διαθέσιμες επιλογές από το εικονίδιο με το μολύβι, σε περίπτωση που το 
ερωτηματολόγιο αποθηκευτεί ως Πρόχειρο είναι: 

 
 

Όταν υπογραφεί το ερωτηματολόγιο εμφανίζεται το εικονίδιο με την πράσινη πένα και 
οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 
 

 
 
 

Το ερωτηματολόγιο με το που συμπληρωθεί από αυτή την οθόνη, θα εμφανιστεί επίσης 
στη Γενική Εικόνα (General View) στην  αντίστοιχη κατηγορία που είχε καθοριστεί  κατά 
τη  δημιουργία του.  
 

 
 

3. Γενικές παρατηρήσεις (General observations): 
 

Σε αυτή  την ενότητα δίνεται η δυνατότητα να συμπεριληφθούν σχόλια μέσω της 
τυπικής λειτουργικότητας του ECH για την πορεία νόσου (Progress Notes).   
 

 
 

      Και όπως και σε κάθε ECH επεξεργαστή κειμένου οι διαθέσιμες ενέργειες είναι: 
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Η σημειώσεις που καταχωρούνται μέσω του επεξεργαστή κειμένου από το πρωτόκολλο, 
παρουσιάζονται επίσης στη καρτέλα  «Γενική Εικόνα» (general view).  

 
 

2.3 ΤΟΚΕΤΟΣ 

 
Η κατηγορία «Τοκετός» (labor) θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 5 υποενότητες: 

 
 

1. Q6 Κλινική Εξέταση Επιτόκου 
 
Η ενότητα αυτή εμπεριέχει ειδικό ερωτηματολόγιο του ΙΑΣΩ. 
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Οι διαθέσιμες επιλογές από το εικονίδιο με το μολύβι σε περίπτωση που το 
ερωτηματολόγιο αποθηκευτεί ως Πρόχειρο είναι: 

 

 
 

Όταν υπογραφεί το ερωτηματολόγιο εμφανίζεται το εικονίδιο με την πράσινη πένα και 
οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 

 
 

Το ερωτηματολόγιο με το που συμπληρωθεί από αυτή την οθόνη, θα εμφανιστεί 
επίσης στη Γενική Εικόνα (General View) στην  αντίστοιχη κατηγορία που είχε 
καθοριστεί  κατά τη  δημιουργία του.  

 
 

2. Παράμετροι Τοκετού:  
Η ενότητα αυτή περιέχει τα ακόλουθα ερωτηματολόγια του ΙΑΣΩ: 
 

       
 

Και για τα δύο παραπάνω ερωτηματολόγια το εικονίδιο με το μολύβι έχει διαθέσιμες 

τις ακόλουθες επιλογές: 

α) Στην περίπτωση που το ερωτηματολόγιο αποθηκευτεί ως πρόχειρο (Save as Draft):  

 

• Q7 Τοκετός στο νερό: Ειδικό 
ερωτηματολόγιο του ΙΑΣΩ 

• Q9 Τοκετός εν τη πόλη: Ειδικό 
ερωτηματολόγιο του ΙΑΣΩ 
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β) Στην περίπτωση που το ερωτηματολόγιο αποθηκευτεί και υπογραφεί (Save and 
Signed): 

 

                  
 
 

3. Q8 Στοιχεία Τοκετού (Delivery Data) 
 
Η ενότητα αυτή εμπεριέχει ειδικό ερωτηματολόγιο του ΙΑΣΩ. 

 
 
 

Οι διαθέσιμες επιλογές από το εικονίδιο με το μολύβι σε περίπτωση που το 
ερωτηματολόγιο αποθηκευτεί ως Πρόχειρο είναι:  

 

 
 

Όταν υπογραφεί το ερωτηματολόγιο εμφανίζεται το εικονίδιο με την πράσινη πένα και 
οι διαθέσιμες επιλογές είναι:  
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Μόλις αποθηκευτεί και υπογραφεί αυτό το ερωτηματολόγιο, οι πληροφορίες θα 
αποσταλούν στο SAP. 
 
Με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο, το SAP θα 
δημιουργήσει αυτόματα το μωρό/τα μωρά ως ασθενή/ασθενείς, τα περιστατικά  
τους και θα συνδέσει το περιστατικό του μωρού/μωρών  με το περιστατικό  της 
μητέρας. Μόλις γίνει αυτό, το ECH θα ενημερωθεί αντίστοιχα. 
 
Το ερωτηματολόγιο με το που συμπληρωθεί από αυτή την οθόνη, θα εμφανιστεί 
επίσης στη Γενική Εικόνα (General View) στην κατηγορία «Ερωτηματολόγιο 
διαχειριστικών λεπτομερειών (Administrative details questionnaire). 

    

 
 

4. Q10 Φροντίδα Λεχωίδος (Assessment after Labor) 
 
Η ενότητα αυτή εμπεριέχει ειδικό ερωτηματολόγιο του ΙΑΣΩ. 

 
 

Οι διαθέσιμες επιλογές από το εικονίδιο με το μολύβι σε περίπτωση που το 
ερωτηματολόγιο αποθηκευτεί ως Πρόχειρο είναι:  
 

 
 
Όταν υπογραφεί το ερωτηματολόγιο εμφανίζεται το εικονίδιο με την πράσινη πένα 
και οι διαθέσιμες επιλογές είναι:  
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Το ερωτηματολόγιο με το που συμπληρωθεί από αυτή την οθόνη, θα εμφανιστεί επίσης 
στη Γενική Εικόνα (General View) στην  αντίστοιχη κατηγορία που είχε καθοριστεί  κατά 
τη  δημιουργία του. 

 
 

5. Γενικές Παρατηρήσεις Τοκετού (Labor General Observations): 
 
Σε αυτή  την ενότητα δίνεται η δυνατότητα να συμπεριληφθούν σχόλια μέσω της 
τυπικής λειτουργικότητας του ECH για την πορεία νόσου (Progress Notes).   

 
 
     Και όπως και σε κάθε ECH επεξεργαστή κειμένου οι διαθέσιμες ενέργειες είναι: 

    

 
 
 

Η σημειώσεις που καταχωρούνται μέσω του επεξεργαστή κειμένου από το πρωτόκολλο, 
παρουσιάζονται επίσης στη καρτέλα  «Γενική Εικόνα» (general view).  

 
 

 

2.4 ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΟΚΕΤΟΥ 

Η ενότητα Έγγραφα Τοκετού «Labor documentation» είναι παρόμοια με την ενότητα 
έγγραφα χειρουργείου. Αυτή η ενότητα θα περιλαμβάνει σετ εγγράφων τοκετού που 
αντικατοπτρίζουν τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο χειρουργείου. 
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Η ενότητα Έγγραφα Τοκετού θα σταλεί στην κίνηση με τύπο κίνησης «ΑΤ». Η οποία θα έχει 
προηγουμένως δημιουργηθεί στο ISH. 
 
Η ενότητα έγγραφα τοκετού θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες: 

  

 

 
 

2.4.1 ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΟΚΕΤΟΥ:  

Περιλαμβάνει όλα τα υποχρεωτικά έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν:   
 

 

 
 

Θα είναι δυνατή η αποθήκευση και υπογραφή της ενότητας με τα έγγραφα τοκετού όταν 
έχουν αποθηκευτεί και υπογραφεί όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνει. Μόλις αυτά 
αποθηκευτούν και  υπογραφούν, ο χρήστης θα μπορεί να αποθηκεύσει και να 
υπογράψει την ενότητα στην κορυφή της σελίδας και οι πληροφορίες θα αποσταλούν 
στο SAP. 
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Όταν τα έγγραφα της ενότητας «Έγγραφα Αίθουσας Τοκετών» (Labor Theatre 
Documentation/ Documentation) αποθηκευτούν και υπογραφούν, οι πληροφορίες θα 
σταλούν από το ECH στην κίνηση “Labor Theatre” του SAP. Είναι απαραίτητο η κίνηση  να 
έχει ήδη δημιουργηθεί έτσι ώστε το ECH να μπορέσει να αποστείλει σωστά τις πληροφορίες. 
Όταν ο χρήστης του ECH αποθηκεύει και υπογράφει τα έγγραφα, το ECH θα κάνει έναν 
έλεγχο και αν η κίνηση δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα στο ISH, θα ενημερώσει το χρήστη του 
ECH με μήνυμα  σφάλματος, που θα αναγράφει ότι δεν ήταν δυνατή η αποστολή των 
πληροφοριών καθώς δεν υπάρχει κίνηση. 
  

 
Κάθε έγγραφο έχει το υποχρεωτικό πεδίο «Υπεύθυνος» (Responsible) και Συγγραφέας 
(Author) – ο χρήστης που υπογράφει το έγγραφο. Ένα πεδίο παρατηρήσεων είναι  
διαθέσιμο για να προστεθεί οποιαδήποτε πληροφορία για κάθε έγγραφο, εάν είναι 
απαραίτητο. 
 

• Διαδικασίες, Κατάσταση μόλυνσης, Βαθμολογία ASA: 
Η Βαθμολογία ASA (ASA Score) είναι ένα προαιρετικό πεδίο  για να γίνει η επιλογή  του 
κατάλληλου επιπέδου επίπεδο βαθμολογίας από ASA I  έως ASA VI: 
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Η κατάσταση μόλυνσης (Infection status) είναι προαιρετική και οι διαθέσιμες 
επιλογές ορίζονται σε έναν γενικό κατάλογο του ECH. 
  
Ο Κατάλογος Χειρουργείου περιλαμβάνει τον προκαθορισμένο κατάλογο προτύπων 
χειρουργείου προς επιλογή για τη διαδικασία του χειρουργείου.  
 

• Διάγνωση και Κωδικοί CCSD: 

Διαδικασίες (Procedures): Αυτή η ενότητα περιέχει τις κωδικοποιημένες 
χειρουργικές διαδικασίες που πρόκειται να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας στην αίθουσα τοκετών. Ο κατάλογος των διαδικασιών έρχεται  
αυτόματα    από το  ISH και η επιλογή πλευράς θα είναι προεπιλεγμένη ως μη 
εφαρμόσιμη αλλά ο χρήστης μπορεί να την τροποποιήσει. 

 
 

 
 
 
Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί μια Διάγνωση είναι υποχρεωτικό να επιλεγεί και 
ένας τύπος διάγνωσης. 
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• Ομάδα και Χρόνοι (Team and Times): 
 

a) Χρόνοι Ομάδας (Team times) 
 

 
 
Σε κάθε μέλος «Λειτουργία ομάδας» (Team function) έχει ανατεθεί ένας 
σταθερός ρόλος ECH, εκτός από το «Άλλοι» (Others) που επιτρέπει την εισαγωγή 
ένα ελεύθερου κειμένου.  
Μόνο οι χρήστες με προφίλ ιατρού αποστέλλονται στο ISH.  
Για να προσθέσετε ένα μέλος της ομάδας, κάνετε κλικ στο μεγεθυντικό φακό  
στην επιθυμητή λειτουργία ομάδας: 
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Έπειτα επιλέγετε το μέλος από την περιοχή «Χειρουργική Ομάδα» (Theatre 
team) από την αναπτυσσόμενη λίστα με τους χρήστες ECH, που έχουν αυτόν το 
ρόλο: 
 

 
 
Ένας χρήστης ECH μπορεί να έχει διάφορους ρόλους ECH.  
Θα υπάρχουν διαθέσιμες οι παρακάτω ομάδες: 

 
 

b) Χρόνοι Χειρουργείου (Surgery times) 

 
 

 
 
Αυτή η ενότητα είναι η ίδια που χρησιμοποιείται στο χειρουργείο. Το ΙΑΣΩ θα τη 
χρησιμοποιήσει επίσης στη διαδικασία τοκετού. Διάφορα βήματα της 
διαδικασίας με τους χρόνους έναρξης και το καθένα με τη δυνατότητα να 
προστεθεί μια παρατήρηση, εάν είναι απαραίτητο.  
Τα ακόλουθα αποστέλλονται στο SAP: 

• Ώρα έναρξης αναισθησίας (Time of anaesthetic induction) 
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• Ώρα στο χειρουργείο (Time into theatre) 

• Ώρα έναρξης (Knife to skin) 

• Ώρα λήξης επέμβασης (Skin Closure time) 
 

- Θέση σώματος, Τουρνικέ και Διαθερμία (Body Position, Tourniquets and Diathermy) 
 
Θέση σώματος, θέση βραχίονα και συσκευές τοποθέτησης: Επιλογές διαθέσιμες 
από τον Γενικό Κατάλογο. 

 

 
Τα Βασικά Δεδομένα των Τουρνικέ και Διαθερμίας προέρχονται από τον κατάλογο 
του ΜΜ και μπορούν να  αναζητηθούν  χρησιμοποιώντας τον κωδικό,  το   όνομα  ή 
το EPN. Προεπιλεγμένη επιλογή είναι το EPN για αναζήτηση χρησιμοποιώντας ένα 
σκάνερ (barcode reader).  
 
 

 

 
 
 

- Αντισηψία Δέρματος (Skin disinfection) 
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Βασικά Δεδομένα που προέρχονται από τον κατάλογο του MM και μπορούν να  
αναζητηθούν  χρησιμοποιώντας τον κωδικό,  το   όνομα  ή το EPN για αναζήτηση 
χρησιμοποιώντας ένα σκάνερ (barcode reader).  
 

 
- Σετ εργαλείων (Instrument Sets) 

 
Βασικά Δεδομένα που προέρχονται από τον κατάλογο του MM και μπορούν να  
αναζητηθούν  χρησιμοποιώντας τον κωδικό,  το   όνομα  ή το EPN. Προεπιλεγμένη 
επιλογή είναι το EPN για αναζήτηση χρησιμοποιώντας ένα σκάνερ (barcode reader).  
 

 
- Επαλήθευση Μετρήσιμων Υλικών (Countable Material verification) 

 

Βασικά Δεδομένα που προέρχονται από τον κατάλογο του MM και μπορούν να  
αναζητηθούν  χρησιμοποιώντας τον κωδικό,  το   όνομα  ή το EPN. Προεπιλεγμένη 
επιλογή είναι το EPN για αναζήτηση χρησιμοποιώντας ένα σκάνερ (barcode reader).  
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Αυτή η ενότητα περιέχει δύο μέρη, ένα για την καταγραφή των παροχετεύσεων που 
χρησιμοποιήθηκαν και ένα  δεύτερο    για  συγκεκριμένα  υλικά  που    πρέπει  να 
καταμετρούνται  πριν  και  μετά  την  επέμβαση. 

 
Το πεδίο Μέτρηση (Count) συμπληρώνεται πριν ολοκληρωθεί το χειρουργείο που 

θα χρησιμοποιηθούν τα μετρήσιμα υλικά και η «Επαλήθευση Υλικών» (Verified 
count) μετά. Το ECH επαληθεύει ότι και τα δύο είναι ίσα. Εάν όχι ο χρήστης θα 

πρέπει να καταχωρήσει το λόγο για τον οποίο είναι διαφορετικά.

 

 
 

- Αναισθησία και Φάρμακα (Anaesthesia and Drugs) 
 
Βασικά δεδομένα που λαμβάνονται από τον κατάλογο του ΜΜ στη βασική μονάδα 
μέτρησης. Προεπιλεγμένη επιλογή αναζήτησης είναι το EPN για αναζήτηση 
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χρησιμοποιώντας ένα σκάνερ (barcode reader). Είναι όμως επίσης  διαθέσιμη και η  
αναζήτηση  με όνομα και κωδικό. 
 
 

 

 
 

Κατά την επιλογή των φαρμάκων, οι βασικές και οι εναλλακτικές μονάδες που 
εμφανίζονται θα είναι εκείνες που αναφέρονται στο MM SAP. Είναι διαθέσιμο για 
την τροποποίηση της εναλλακτικής ή βασικής δόσης και το σύστημα θα υπολογίσει 
την ισοδυναμία. 
 
Σε περίπτωση φαρμάκων χαρακτηρισμένων ως πολλαπλών δόσεων (multiple dose) 
Εμφανίζεται επιλεγμένο ένα πεδίο «Άνοιγμα φαρμάκου πολλαπλών δόσεων» (Open 
multidose) και δεν είναι επεξεργάσιμο. Αυτά τα φάρμακα θα σταλούν στο SAP. 
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- Εμφυτεύματα και Αναλώσιμα (Implants and Consumables): 
Βασικά Δεδομένα που προέρχονται από τον κατάλογο του MM και μπορούν να  
αναζητηθούν  χρησιμοποιώντας τον κωδικό,  το   όνομα  ή το EPN. 

 
 
- Παθολογοανατομικό (Clinical Pathology): Περιλαμβάνει πεδία ελεύθερου 
κειμένου. 
 

 
- Ακτινογραφία (X-Ray): Περιλαμβάνει πεδία ελεύθερου κειμένου. 
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- Σχόλια A,B και C(Comments Α, B and C): Περιλαμβάνει πεδία ελεύθερου κειμένου 
τα οποία θα συμπεριληφθούν και στο pdf/ στην εκτυπώσιμη μορφή του 
πρωτοκόλλου. 
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Η διαφορετική κατάσταση αυτών των εγγράφων υποδεικνύεται από τα ακόλουθα 
εικονίδια: 

 
 
- Το κίτρινο φύλλο σημαίνει ότι το έγγραφο έχει αποθηκευτεί ως πρόχειρο και  δεν 
είναι έτοιμο  να  υπογραφεί.   
- Η πράσινη πένα σημαίνει ότι έχει υπογραφεί. 
- Το κόκκινο εικονίδιο σημαίνει ότι  το έγγραφο δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα. 
 
Μόλις υπογραφούν όλα αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμο το κουμπί «Αποθήκευση 
& Υπογραφή» (Save & Sign). 
 
 

 
 
Η επιλογή «Αποθήκευση & Υπογραφή» (Save & Sign) των εγγράφων Αίθουσας  
τοκετού καταγράφει όλα τα αντίστοιχα έγγραφα, και τα στέλνει στο SAP στην 
αντίστοιχη κίνηση. Κάνοντας κλικ σε αυτήν την επιλογή θα εμφανιστεί ένα κουμπί 
«Επεξεργασία» (Edit). 
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Είναι δυνατόν να γίνουν αλλαγές εάν είναι απαραίτητο, κάνοντας κλικ στην επιλογή 
«Επεξεργασία» (Edit). 
 
Μόλις γίνει η αλλαγή, είναι απαραίτητο να κάνετε κλικ ξανά στο «Αποθήκευση & 
Υπογραφή» και οι πληροφορίες θα σταλούν στο SAP.      

 

2.4.2 ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: 

Αυτή η αναφορά είναι ίδια με την αναφορά χειρουργικής επέμβασης, αλλά για τον 
τοκετό. Είναι ένα ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει μια περίληψη της διαδικασίας της 
αίθουσας τοκετού ή της αίθουσας ωδίνων αντίστοιχα με ορισμένα προ συμπληρωμένα 
πεδία:  
  
 

 
 
 

 

2.4.3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΚΕΤΟΥ PDF:  

Δημιουργεί μια αναφορά σχετικά με τις πληροφορίες που έχουν συμπληρωθεί.
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Περιλαμβάνει: 

• Δεδομένα επεισοδίου 

• Διαδικασία 

• ASA σκορ, κατάσταση λοίμωξης και τύπος αναισθησίας 

 
• Ομάδα αίθουσας (ομάδα και χρόνοι) 

• Διαγνώσεις 

• OPS (διάγνωση και κωδικοί CCSD) 

• Επίδεσμοι (Σχόλια επιδέσμων: στάση σώματος, επίδεσμοι, διαθερμία) 
 

 
• Παροχετεύσεις (Σχόλια παροχετεύσεων: από μετρήσιμα υλικά) 

• Κόλλα ινώδους 

• Αναισθησία (αναισθησία και φάρμακα (περιλαμβάνει και την κόλλα ινώδους)) 

• Εμφυτεύματα 

• Αναλώσιμα (Σχόλια για εμφυτεύματα και αναλώσιμα) 
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• Κλινική Παθολογία  

• Εξετάσεις (ακτινογραφία) 

• Σχόλια Α,B και C 

 
• Ιστορικό των  εγγράφων 

 
 

 

2.5 ΑΝΑΝΗΨΗ 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα εξής: 

- Ερωτηματολόγιο Q10: Ειδικό ερωτηματολόγιο του ΙΑΣΩ  
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Οι διαθέσιμες επιλογές από το εικονίδιο μολυβιού σε περίπτωση που το ερωτηματολόγιο έχει 
αποθηκευτεί ως Πρόχειρο είναι: 
 

 

 

Όταν υπογραφεί το ερωτηματολόγιο εμφανίζεται το εικονίδιο πράσινης πένας και οι διαθέσιμες 
επιλογές είναι: 
 

 

Το ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται στα πρωτόκολλα, θα εμφανίζεται επίσης στη Γενική 
Εικόνα στην κατηγορία που αντιστοιχεί κατά τη δημιουργία του ερωτηματολογίου. 

 
 

 

- Γενικές παρατηρήσεις Ανάνηψης:  
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Αυτή η ενότητα θα επιτρέψει να συμπεριληφθούν οι τυποποιημένες σημειώσεις 

προόδου(Progress note) του ECH από το πρωτόκολλο 

 

 

 

Οι διαθέσιμες ενέργειες είναι ίδιες με αυτές του τυποποιημένου κειμενογράφου του ECH: 

 

2.6 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

Είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας των εφαρμοσμένων θεραπειών από το πρωτόκολλο 
χειρουργικής επέμβασης με τoν ίδιο τρόπο που γίνεται και στην καρτέλα Γενική εικόνα. 
Ο κατάλογος υλικών και φαρμάκων προέρχεται από MM και των υπηρεσιών από το ISH. 
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει υπηρεσίες, υλικά ή φάρμακα και είναι δυνατόν 
να επιλέξει την κίνηση στην οποία θα ήθελε να τα συμπεριλάβει:  

 
Προσυμπληρωμένη θα είναι η τελευταία κίνηση του επεισοδίου. 
Αυτό είναι ένα παράδειγμα με 1 υπηρεσία, 1 υλικό και 2 φάρμακα: 
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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. 

 
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 εκτελών 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 θα εμφανίσει προσυμπληρωμένο έναν εκτελών ιατρό ανά υπηρεσία (ενημερώνεται από 
το ISH), αλλά είναι επίσης δυνατό να το τροποποιηθεί. 
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Είναι δυνατή η αναζήτηση υπηρεσιών ανά τμήμα. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει εκτός από 
την τρέχουσα επιλογή ΟΛΩΝ (υπηρεσιών), ένα από τα υπάρχοντα τμήματα του ECH για να 
επιλέξει τις αντίστοιχες υπηρεσίες: 

 
Το σύστημα θα προτείνει ως προεπιλεγμένο τμήμα, το τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί ο ασθενής, 
ωστόσο ο χρήστης μπορεί πάντα να επιλέξει ένα διαφορετικό. 
 
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: 

 
 

2.7 AΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 

Θα είναι δυνατή η δημιουργία παραπομπών από αυτήν την ενότητα με την τυπική λειτουργία 
παραπομπής. Θα ακολουθήσει την τυπική ροή παραπομπής σαν να έγινε από γενική εικόνα. 
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2.8 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Είναι δυνατόν να γίνουν αιτήσεις για εξετάσεις εργαστηρίου και απεικονιστικές από το 

πρωτόκολλο, όπως γίνονται και από την καρτέλα της γενικής εικόνας. 
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2.9  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ   

 

Για να επισυνάψετε οποιοδήποτε έγγραφο πρέπει να κάνετε κλικ στο εικονίδιο "+" και να 
διαλέξετε τον τύπο: 

 

Σε περίπτωση τύπου εικόνας μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα από το πρόγραμμα 

περιήγησής σας ή να τραβήξετε μια φωτογραφία και να εισαγάγετε ένα όνομα για την 

εικόνα ή την ομάδα εικόνων: 

 

Σε περίπτωση επισύναψης ενός εγγράφου, μπορεί να επιλεγεί από το πρόγραμμα 

περιήγησής σας: 

 

 

 

 
 

3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΝΕΟΓΝΟΥ 

 
Το πρωτόκολλο νεογνού θα δημιουργηθεί αυτόματα όταν ένα ζωντανό μωρό γεννηθεί στο 

νοσοκομείο ΙΑΣΩ. 

 

Όταν δημιουργηθεί το πρωτόκολλο νεογνού θα εμφανιστεί στην καρτέλα "Πρωτόκολλα", 
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Το πρωτόκολλο νεογνού του ECH περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΟΥ  

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες ΙΑΣΩ: 

 
 

  
• Γενικά στοιχεία νεογνού: 

 

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα λαμβάνονται από τα 
όσα έχουν συμπληρωθεί στο ερωτηματολόγιο Q8 της μητέρας. 
 
Οι πληροφορίες παρουσιάζονται στην λειτουργία προβολής 
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• Δημογραφικά στοιχεία μητέρας: 
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε λειτουργία προβολής σε αυτήν την 
ενότητα προέρχονται από δημογραφικά στοιχεία της μητέρας. (Τα δημογραφικά 

στοιχεία προέρχονται από το ISH). 

 

 
Εάν γίνουν αλλαγές στα δημογραφικά στοιχεία της μητέρας θα ενημερωθούν επίσης 
σε αυτήν την ενότητα μόνο έως ότου το περιστατικό της μητέρας πάρει εξιτήριο στο 
ECH. Από τότε, εάν προκύψουν αλλαγές ΔΕΝ θα ενημερωθεί αυτή η ενότητα του 
πρωτοκόλλου νεογνού. 
 

• Δεδομένα από το ιστορικό ασθενή της μητέρας: 

 
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει λεπτομέρειες στη λειτουργία προβολής από το 
περιστατικό ασθενούς της μητέρας: 
 
- ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ/ HEMOGLOBINOPATHIES - από το ερωτηματολόγιο 

Q3 του πρωτοκόλλου τοκετού. 

- ΥΨΗΛΗΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /CONTAGIOUS DISEASES Mother's Diseases - 

περιλαμβάνει τους ενεργούς παράγοντες κινδύνου της μητέρας και 

ενημερώνονται μόνο έως ότου το περιστατικό της μητέρας πάρει εξιτήριο στο 

ECH. 

- ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ / RH - BLOOD TYPE / RHESUS - περιλαμβάνει το τελευταίο 

Rhesus αποτέλεσμα εργαστηρίου που ελήφθη στo περιστατικό της μητέρας. 

Οι πληροφορίες αυτές ενημερώνονται μόνο μέχρις ότου το περιστατικό της 
μητέρας πάρει εξιτήριο στο ECH. 
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- ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ /ALLERGIES – λαμβάνεται από τους παράγοντες κινδύνου της 

μητέρας και ενημερώνεται μόνο μέχρις ότου το περιστατικό της μητέρας 
πάρει εξιτήριο σε ECH. 

- ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΛΚΟΟΛ, ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΟΥΣΙΕΣ)/ HABITS - λαμβάνεται 

από τους παράγοντες κινδύνου της μητέρας και ενημερώνεται μόνο μέχρις 

ότου το περιστατικό της μητέρας πάρει εξιτήριο σε ECH. 

- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ / ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - OB/GYN – περιλαμβάνει σύνδεσμο για το 

ερωτηματολόγιο 3.1.1 που αποθηκεύεται και υπογράφεται στο πρωτόκολλο 
τοκετού του περιστατικού της μητέρας. Οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες 

σε λειτουργία προβολής. 

- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ / MEDICATION –περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 

σχετίζονται με αυτό το πεδίο στο ερωτηματολόγιο Q3 το οποίο θα 

αποθηκευτεί και θα υπογραφεί μόνο στο πρωτόκολλο τοκετού του 
περιστατικού της μητέρας.  

- ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ / FREE TEXT για να το συμπληρώσει ο χρήστης ECH. 

 

• Στοιχεία παρούσας κύησης– αυτή η ενότητα περιλαμβάνει λεπτομέρειες από το 
ερωτηματολόγιο Q5 που αποθηκεύεται και υπογράφεται στο περιστατικό της 

μητέρας: 

 
- ΕΜΜΕΣΗ COOMBS / Indirect Coombs - Οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να είναι αυτή που 

περιλαμβάνεται στο πεδίο " Έμμεση Coombs" της ενότητας "καταστάσεις 

στην κύηση / εργαστηριακός έλεγχος" του ερωτηματολόγιο Q5 που 
αποθηκεύεται και υπογράφεται στο περιστατικό της μητέρας. 

- ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ / TYPE OF FERTILIZATION - Οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα είναι τα ακόλουθα πεδία που 

περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο Q5 Παρούσα Κύηση που θα 

αποθηκευτεί και θα υπογραφεί στο πρωτόκολλο τοκετού του περιστατικού 
της μητέρας: 

o ΑΥΤΟΜΑΤΗ 

o ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

o ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ 

o IVF 

o ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ 
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- ΚΑΠΝΙΣΜΑ / SMOKING  - Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την 

ενότητα είναι τα ακόλουθα πεδία που περιλαμβάνονται στο 
ερωτηματολόγιο Q5 Παρούσα Κύηση που θα αποθηκευτεί και θα 

υπογραφεί στο πρωτόκολλο τοκετού του περιστατικού της μητέρας: 

o ΌΧΙ 

o ΝΑΙ (ΑΡ. ΤΣΙΓΑΡΩΝ/ΗΜΕΡΑ:    (πακέτα/έτη)) 

- ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ / NARCOTICS  - Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε 

αυτή την ενότητα είναι τα ακόλουθα πεδία που περιλαμβάνονται στο 
ερωτηματολόγιο Q5 Παρούσα Κύηση που θα αποθηκευτεί και θα 

υπογραφεί στο πρωτόκολλο τοκετού του περιστατικού της μητέρας: 

o ΝΑΙ 

o ΌΧΙ 

- ΠΡΟΓΓΕΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / PRENATAL SCREENING  -  Οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα είναι τα ακόλουθα πεδία που 

περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο Q5 Παρούσα Κύηση που θα 

αποθηκευτεί και θα υπογραφεί στο πρωτόκολλο τοκετού του περιστατικού 

της μητέρας: 

o Αυχενική Διαφάνεια 

o Β’ επιπέδου 

o Αμνιοπαρακέντηση 

o Doppler 

o Άλλο 

- ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ / GESTATIONAL DIABETES  - Οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα είναι τα ακόλουθα πεδία που 

περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο Q5 Παρούσα Κύηση που θα 

αποθηκευτεί και θα υπογραφεί στο πρωτόκολλο τοκετού του περιστατικού 

της μητέρας: 

o Εάν ΝΑΙ, περιλαμβάνονται και τα check boxes 
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- ΕΛΕΓΧΟΣ GBS (ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ) / GBS SCREENING TEST  - Οι πληροφορίες 

που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα είναι τα ακόλουθα πεδία που 

περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο Q5 Παρούσα Κύηση που θα 

αποθηκευτεί και θα υπογραφεί στο πρωτόκολλο τοκετού του περιστατικού 

της μητέρας: 

o Εάν ΝΑΙ, περιλαμβάνονται και τα check boxes 

- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ / MEDICATION - Οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα είναι τα ακόλουθα πεδία που 

περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο Q5 Παρούσα Κύηση που θα 

αποθηκευτεί και θα υπογραφεί στο πρωτόκολλο τοκετού του περιστατικού 

της μητέρας: 

o ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

o ΧΡΗΣΗ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

o ANTI-D ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 

o ΆΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  

- ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ / FREE TEXT. – για να το συμπληρώσει ο χρήστης ECH. 

• Τοκετός / Καισαρική τομή – Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει δεδομένα από τα 

αποθηκευμένα και υπογεγραμμένα ερωτηματολόγια Q8 και Q5 στο περιστατικό 

της μητέρας: 

 
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ / DATE OF BIRTH - Οι πληροφορίες σε αυτό το πεδίο 

είναι αυτές που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο Q8 Στοιχεία Τοκετού 

που θα αποθηκευτεί και θα υπογραφεί στο πρωτόκολλο τοκετού ή 

χειρουργείου του περιστατικού της μητέρας. 

- ΩΡΑ ΤΟΚΕΤΟΥ / TIME OF BIRTH - Οι πληροφορίες σε αυτό το πεδίο είναι 

αυτές που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο Q8 Στοιχεία Τοκετού που 

θα αποθηκευτεί και θα υπογραφεί στο πρωτόκολλο τοκετού ή χειρουργείου 

του περιστατικού της μητέρας. 
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- ΤΕΡ / DATE OF LAST MENSTRUAL PERIOD - Οι πληροφορίες σε αυτό το πεδίο 

είναι αυτές που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο Q5 Παρούσα Κύηση 

που θα αποθηκευτεί και θα υπογραφεί στο πρωτόκολλο τοκετού του 

περιστατικού της μητέρας. 

- ΠΗΤ / ESTIMATED DATE OF BIRTH - Οι πληροφορίες σε αυτό το πεδίο είναι 

αυτές που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο Q5 Παρούσα Κύηση που θα 

αποθηκευτεί και θα υπογραφεί στο πρωτόκολλο τοκετού του περιστατικού 

της μητέρας. 

- ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΗΣΗΣ / CURRENT WEEK OF PREGNANCY - Οι 

πληροφορίες σε αυτό το πεδίο είναι αυτές που περιλαμβάνονται στο 

ερωτηματολόγιο Q5 Παρούσα Κύηση που θα αποθηκευτεί και θα υπογραφεί 

στο πρωτόκολλο τοκετού του περιστατικού της μητέρας. 

- ΕΙΔΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ / TYPE OF BIRTH - Οι πληροφορίες σε αυτό το πεδίο είναι 

αυτές που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο Q8 Στοιχεία Τοκετού που 

θα αποθηκευτεί και θα υπογραφεί στο πρωτόκολλο τοκετού ή χειρουργείου 

του περιστατικού της μητέρας. 

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΓΝΟΥ / NEONATAL ADMIN DATA -  Οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα είναι τα ακόλουθα πεδία που 

περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο Q8 Στοιχεία Τοκετού που θα 

αποθηκευτεί και θα υπογραφεί στο πρωτόκολλο τοκετού ή χειρουργείου του 

περιστατικού της μητέρας: 

o ΖΩΝ / ΝΕΚΡΟ  

o ΦΥΛΟ  

o ΒΑΡΟΣ (γρ)  

o ΜΗΚΟΣ (εκ)  

o ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (εκ)   
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- ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ/ EXAMINATION OF PLACENTA - Οι πληροφορίες 

που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα είναι τα ακόλουθα πεδία που 

περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο Q8 Στοιχεία Τοκετού που θα 

αποθηκευτεί και θα υπογραφεί στο πρωτόκολλο τοκετού ή χειρουργείου του 

περιστατικού της μητέρας: 

o ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ 

o ΒΑΡΟΣ  

o ΣΧΗΜΑ  

- ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΘΕΡΑΠΩΝ / ATTENDING DOCTOR – Αυτή η ενότητα 

περιλαμβάνει τον ECH γιατρό εισαγωγής στο περιστατικό της μητέρας.

  

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΡΗΞΗΣ ΘΥΛΑΚΙΟΥ / RUPTURE OF MEMBRANES DATE & 

TIME – Αυτή η ενότητα περιέχει τα ακόλουθα πεδία κειμένου, επεξεργάσιμα 

από το νοσηλευτικό προσωπικό και μη μεταβιβάσιμα από το πρωτόκολλο. 

o ΑΚΕΡΑΙΟ ΝΑΙ/ΌΧΙ 

o ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΗΞΗ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ, ΤΥΠΟΣ ΥΓΡΟΥ) 

o ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΡΡΟΗ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ)  

o ΑΜΝΙΟΤΟΜΙΑ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ, ΤΥΠΟΣ) 

- ΑΜΝΙΑΚΟ ΥΓΡΟ / AMNIOTIC FLUID – Αυτή η ενότητα περιέχει ένα πεδίο 

κειμένου, επεξεργάσιμο από το νοσηλευτικό προσωπικό και μη 

μεταβιβάσιμο από το πρωτόκολλο. 

 

3.2 APGAR SCALE  

 
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο Apgar σκορ. Το ΙΑΣΩ θα χρησιμοποιήσει το 
προτότυπο και ίσως συμπεριλάβει μερικές αλλαγές. : 
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Οι διαθέσιμες επιλογές από το εικονίδιο μολυβιού σε περίπτωση που το ερωτηματολόγιο έχει 
αποθηκευτεί ως Πρόχειρο είναι: 
 

 
 
 

Όταν υπογραφεί το ερωτηματολόγιο εμφανίζεται το εικονίδιο πράσινης πένας και οι διαθέσιμες 
επιλογές είναι: 

 
 
 

Το ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται στα πρωτόκολλα, θα εμφανίζεται επίσης στη Γενική 
Εικόνα στην κατηγορία που αντιστοιχεί κατά τη δημιουργία του ερωτηματολογίου. 

 

3.3 ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΟΓΝΟΥ 

 
 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο Q14 του ΙΑΣΩ 
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Οι διαθέσιμες επιλογές από το εικονίδιο μολυβιού σε περίπτωση που το ερωτηματολόγιο 
έχει αποθηκευτεί ως Πρόχειρο είναι: 

        
 

Όταν υπογραφεί το ερωτηματολόγιο εμφανίζεται το εικονίδιο πράσινης πένας και οι 
διαθέσιμες επιλογές είναι: 

              
Το ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται στα πρωτόκολλα, θα εμφανίζεται επίσης στη 
Γενική Εικόνα στην κατηγορία που αντιστοιχεί κατά τη δημιουργία του ερωτηματολογίου. 
       

 
 

3.4 ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει 2 υποενότητες: 
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a. Q16 Βραχιόλι νεογνού:   Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο του ΙΑΣΩ 

 

 
 
Οι διαθέσιμες επιλογές από το εικονίδιο μολυβιού σε περίπτωση που το ερωτηματολόγιο 
έχει αποθηκευτεί ως Πρόχειρο είναι: 

 
 

Όταν υπογραφεί το ερωτηματολόγιο εμφανίζεται το εικονίδιο πράσινης πένας και οι 
διαθέσιμες επιλογές είναι: 

 

 
 
 
Το ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται στα πρωτόκολλα, θα εμφανίζεται επίσης στη Γενική 
Εικόνα στην κατηγορία που αντιστοιχεί κατά τη δημιουργία του ερωτηματολογίου.

 
 
 

b. Σαρωμένα έγγραφα: 
 

  
       Αυτή η ενότητα  περιλαμβάνει την τυπική λειτουργία των σαρωμένων εγγράφων ECH. 
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Για να επισυνάψετε οποιοδήποτε έγγραφο πρέπει να κάνετε κλικ στο εικονίδιο "+" και 

να διαλέξετε τον τύπο:

 

Σε περίπτωση τύπου εικόνας μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα από το πρόγραμμα 

περιήγησής σας ή να τραβήξετε μια φωτογραφία και να εισαγάγετε ένα όνομα για την 

εικόνα ή την ομάδα εικόνων:

 

Σε περίπτωση επισύναψης ενός εγγράφου, μπορεί να επιλεγεί από το πρόγραμμα 

περιήγησής σας: 

 

 

Όταν επισυναφθεί εμφανίζεται το αντίστοιχο όνομα εγγράφου, η ημερομηνία 

δημιουργίας και ο συγγραφέας: 
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     Μπορείτε να δείτε το συνημμένο έγγραφο, σε αυτήν την περίπτωση 2 εικόνες, και οι 

διαθέσιμες ενέργειες είναι:   

-  Μετονομασία: για να αλλάξετε το όνομα του εγγράφου 

  

- Κατάργηση: για να διαγράψετε το επιλεγμένο έγγραφο απαιτείται επιβεβαίωση 

 

Τα συνημμένα έγγραφα θα εμφανίζονται στην ενότητα Διάφορα της καρτέλας "Έγγραφα" 

του αρχείου του ασθενούς.  

 

 

Θα δημιουργηθεί ένας φάκελος με το όνομα και την ημερομηνία του πρωτοκόλλου 

νεογνού με όλα τα συνημμένα έγγραφα ή εικόνες: 
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3.5 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΟΓΝΟΥ 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο Q15 του ΙΑΣΩ 

 

 
Οι διαθέσιμες επιλογές από το εικονίδιο μολυβιού σε περίπτωση που το ερωτηματολόγιο 
έχει αποθηκευτεί ως Πρόχειρο είναι: 

 

 

Όταν υπογραφεί το ερωτηματολόγιο εμφανίζεται το εικονίδιο πράσινης πένας και οι 
διαθέσιμες επιλογές είναι: 
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Το ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται στα πρωτόκολλα, θα εμφανίζεται επίσης στη 
Γενική Εικόνα στην κατηγορία που αντιστοιχεί κατά τη δημιουργία του ερωτηματολογίου. 

 
 

 

3.6 ΣΙΤΙΣΗ ΝΕΟΓΝΟΥ 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο Q17 του ΙΑΣΩ 

 

 

 

 

3.7 ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΕΟΓΝΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ 

Αυτή η ενότητα περιέχει τον πρότυπο ECH κειμενογράφο της σημείωσης προόδου  
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Οι διαθέσιμες επιλογές από το εικονίδιο μολυβιού 

 

Όταν συμπληρώνονται σημειώσεις προόδου από το πρωτόκολλο, εμφανίζονται και στην γενική 
εικόνα.  

 
 

 

3.8 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Είναι δυνατόν να γίνουν αιτήσεις για εξετάσεις εργαστηρίου και απεικονιστικές από το 

πρωτόκολλο, όπως γίνονται και από την καρτέλα της γενικής εικόνας. Η λειτουργικότητα 

περιγράφεται στο εγχειρίδιο των εσωτερικών ασθενών, στην ενότητα 2.1.2.2.3. 
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3.9 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

 

Είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας των εφαρμοσμένων θεραπειών από το πρωτόκολλο 
χειρουργικής επέμβασης με τoν ίδιο τρόπο που γίνεται και στην καρτέλα Γενική εικόνα. 
Ο κατάλογος υλικών και φαρμάκων προέρχεται από MM και των υπηρεσιών από το ISH. 
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει υπηρεσίες, υλικά ή φάρμακα και είναι δυνατόν 
να επιλέξει την κίνηση στην οποία θα ήθελε να τα συμπεριλάβει:  

 
Προσυμπληρωμένη θα είναι η τελευταία κίνηση του επεισοδίου. 
Αυτό είναι ένα παράδειγμα με 1 υπηρεσία, 1 υλικό και 2 φάρμακα: 
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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. 

 
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 εκτελών 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 θα εμφανίσει προσυμπληρωμένο έναν εκτελών ιατρό ανά υπηρεσία (ενημερώνεται από 
το ISH), αλλά είναι επίσης δυνατό να τροποποιηθεί. 
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Είναι δυνατή η αναζήτηση υπηρεσιών ανά τμήμα. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει εκτός από 
την τρέχουσα επιλογή ΟΛΩΝ (υπηρεσιών), ένα από τα υπάρχοντα τμήματα του ECH για να 
επιλέξει τις αντίστοιχες υπηρεσίες: 

 
Το σύστημα θα προτείνει ως προεπιλεγμένο τμήμα, το τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί ο ασθενής, 
ωστόσο ο χρήστης μπορεί πάντα να επιλέξει διαφορετικό. 
 
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: 

 
 

3.10 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  

Σε αυτή την ενότητα είναι δυνατή η επισύναψη εγγράφων ή εικόνων: 
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Για να επισυνάψετε οποιοδήποτε έγγραφο πρέπει να κάνετε κλικ στο εικονίδιο "+" και να 
διαλέξετε τον τύπο: 

 

Σε περίπτωση τύπου εικόνας μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα από το πρόγραμμα περιήγησής 
σας ή να τραβήξετε μια φωτογραφία και να εισαγάγετε ένα όνομα για την εικόνα ή την ομάδα 

εικόνων: 

 

 

 

 

3.11  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Σε αυτή την ενότητα είναι δυνατή η επισύναψη εγγράφων ή εικόνων: 
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