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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ακόλουθο έγγραφο χρησιμεύει ως οδηγός χρήσης της λειτουργικότητας που είναι 
διαθέσιμη στην εφαρμογή ECH IASO.  

Η λειτουργικότητα που παρουσιάζεται σε αυτό το έγγραφο βασίζεται στις συμφωνίες  των 
Business Blueprints (BBP) και τη νέα λειτουργικότητα που περιλαμβάνεται μέχρι σήμερα στο 

σύστημα σύμφωνα με το project plan. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

Χειρουργεία μπορούν να ζητηθούν για έναν ασθενή στο ECH από οποιοδήποτε τύπο 
περιστατικού (Εξωτερικός Ασθενής, Εσωτερικός Ασθενής  και Επείγοντα). 

Η διαδικασία του χειρουργείου θεωρείται στο ECH μια διαδικασία Εσωτερικού ασθενή 
ανεξάρτητα από το χρόνο που χρειάζεται ο ασθενής στο νοσοκομείο και το περιστατικό ή το 

είδος του (Εσωτερικό, μίας ημέρας (day case) ή εξωτερικό χειρουργείο (outsurgery)).  

Τα αιτήματα και ο σχεδιασμός των χειρουργείων πραγματοποιούνται στο σύστημα ECH, ενώ η  

διαχείριση  και  οι εισαγωγές  πραγματοποιούνται στο  ISH . 

Οι φάσεις της χειρουργικής διαδικασίας του ECH που θα καλυφθούν στο έγγραφο είναι οι 

ακόλουθες: 

• Αίτημα Χειρουργείου (Surgery Request) 

• Προγραμματισμός Χειρουργείου (Surgery Planning) 

• Λίστα Εργασιών Χειρουργείου (Surgery Worklist) 

• Πρωτόκολλο Χειρουργείου (Surgery Protocol) 

 

 

2. ΑΙΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  

 
Το αίτημα χειρουργείου δύναται να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού 

Εξωτερικού ασθενή, Εσωτερικού ασθενή, ή ενός Επείγοντος περιστατικού. 

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αιτήματος για ασθενή που δεν έχει καταχωρηθεί στο IS-H σε 

πραγματική κατάσταση (οι ασθενείς σε προγραμματισμένη κατάσταση δεν αποστέλλονται  
στο    ECH,  εκτός εάν  η  κατάστασή  τους αλλαχθεί σε πραγματική). 
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Από τη λίστα εργασίας, οι χρήστες θα επιλέξουν το όνομα του ασθενή και θα έχουν πρόσβαση 
στο αρχείο του ασθενή για το συγκεκριμένο περιστατικό. 

Από την επάνω δεξιά γωνία, ο χρήστης θα επιλέξει την επιλογή «Αίτημα χειρουργείου» (Surgery 
request): 

 

Ένα αίτημα χειρουργείου μπορεί να συμπληρωθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Αίτημα 
χειρουργείου» (Surgery request): 

  

 

 

2.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  

o Ο χειρουργός (surgeon) – Αυτό το πεδίο είναι προσυμπληρωμένο αυτόματα με το όνομα 
του ιατρού εισαγωγής του ασθενούς  (Admitting doctor).  

o Ημερομηνία Χειρουργείου (Surgery date) – ορίζει την ημερομηνία που ζητήθηκε για τη 
χειρουργική επέμβαση.  
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o Κατάλογος Χειρουργείου (Surgery Catalogue) – Χειρουργεία διαθέσιμα προς επιλογή 
από ένα προκαθορισμένο  κατάλογο προτύπων χειρουργείων. 

Ο κατάλογος προτύπων χειρουργείων συντηρείται στο σύστημα ECH από τους χρήστες 

Διαχείρισης (admin). Αυτό το πρότυπο επιτρέπει την προκαθορισμένη επιλογή όλων 
των διαφορετικών τμημάτων του Αιτήματος Χειρουργείου που θα χρησιμοποιηθούν 

για τη συμπλήρωση των εγγράφων του χειρουργείου (surgery documentation). Ένα  

προκαθορισμένο πρότυπο χειρουργείου μπορεί  να  ανήκει σε  ένα  συγκεκριμένο  
τμήμα  ή  σε  έναν  χρήστη,  ή μπορεί να  χρησιμοποιηθεί από  οποιοδήποτε τμήμα. 

 

o «Δημιουργία νέας προγραμματισμένης εισαγωγής» (Create New Planned Admission): 

o Εάν το αίτημα χειρουργείου δημιουργείται από περιστατικό εξωτερικού ασθενή,  
η επιλογή o «Δημιουργία νέας προγραμματισμένης εισαγωγής»   είναι 
επιλεγμένη  από προεπιλογή και δεν είναι επεξεργάσιμη. 

o Εάν το αίτημα χειρουργείου δημιουργηθεί  κατά τη διάρκεια  Επείγοντος 
περιστατικού ή περιστατικού Εσωτερικού Ασθενή,  η επιλογή  θα είναι διαθέσιμη 

για να επιλεγεί  ή όχι από το χρήστη, ανάλογα αν επιθυμεί  για να συμπεριλάβει 
το χειρουργείο στο τρέχον περιστατικό ή σε ένα νέο. Σε Επείγον περιστατικό, εάν 
η επιλογή δεν έχει σημανθεί, το χειρουργείο θα εμπεριέχεται στο ίδιο 
περιστατικό όταν ο ασθενής μεταφερθεί στους Εσωτερικούς.   

 

Σε περίπτωση που η επιλογή είναι επιλεχθεί, θα δημιουργηθεί ένα επεισόδιο στο ISH 
Εσωτερικού Ασθενή για τον ασθενή και τη δεδομένη ημερομηνία, σε προγραμματισμένη 
κατάσταση.  

 

Εάν δεν έχει επιλεχθεί η ένδειξη «Δημιουργία  νέας   προγραμματισμένης εισαγωγής»,  
τα πεδία «Ημερομηνία Εισαγωγής» (Admission date) και «Τύπος Εισαγωγής» 

(Admission Type) δεν εμφανίζονται. 

 

o Είδος Εισαγωγής (Admission Type) – το είδος εισαγωγής (μόνο σε περίπτωση νέας  
προγραμματισμένης  εισαγωγής). 

 

Υπάρχουν τρεις επιλογές για τον προσδιορισμό του τύπου εισαγωγής για το χειρουργείο: 

o Εσωτερικός Ασθενής (Inpatient): κανονική εισαγωγή. Οι ασθενείς θα 
νοσηλευτούν  σε κρεβάτι. 

o Μίας ημέρας (Day case): είναι περιστατικό εσωτερικού ασθενή που συνήθως 
τελειώνει την ίδια ημέρα.  

o Εξωτερικό χειρουργείο (Outsurgery): χειρουργεία που εκτελούνται σε 

περιστατικό τύπου εξωτερικών ασθενών στο ISH, ωστόσο,  ακολουθεί  τη 

διαδικασία Εσωτερικού ασθενή στο ECH. Ο ασθενής εισάγεται απευθείας στο 
χειρουργικό δωμάτιο και του δίνεται εξιτήριο όταν ολοκληρωθεί η επέμβαση.  
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Αυτοί οι τύποι εισαγωγής θα πρέπει να ρυθμιστούν και στο IS-H.  

 

o Ημερομηνία Εισαγωγής (Admission date) – Η ημερομηνία της εισαγωγής (μόνο σε 
περίπτωση νέας προγραμματισμένης  εισαγωγής).  

 

 

 

2.2 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

• Απαιτείται ΜΕΘ (ICU needed): Σε περίπτωση που θα χρειαστεί ΜΕΘ για τη χειρουργική 
επέμβαση. Αυτό το πεδίο είναι μόνο ενημερωτικό. Εάν επιλεχθεί, το αντίστοιχο 
εικονίδιο θα εμφανιστεί στον Προγραμματισμό του χειρουργείου (Surgery planning).  

• Απαιτείται Αίμα (Blood needed): Σε περίπτωση που θα χρειαστεί εξέταση αίματος για 
τη χειρουργική επέμβαση. Αυτό το πεδίο είναι μόνο ενημερωτικό. Εάν επιλεχθεί, το 
αντίστοιχο εικονίδιο θα εμφανιστεί στον Προγραμματισμό του χειρουργείου (Surgery 

planning).  

• Δημιουργία  νέας   προγραμματισμένης εισαγωγής (Create New Planned Admission): 
Εσωτερικά/Επείγοντα περιστατικά σε περίπτωση που χρειάζεται να δημιουργηθεί μια 

νέα προγραμματισμένη εισαγωγή για το χειρουργείο.  

2.3 ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  

 

Μόλις αποθηκευτεί το αίτημα χειρουργείου, το ECH εμφανίζει μια νέα οθόνη που ονομάζεται 

«Πρωτόκολλα» (Protocols). Αυτό το πρωτόκολλο είναι σαν ένα φάκελο που συγκεντρώνει όλα 

τα έγγραφα που σχετίζονται με αυτή τη χειρουργική επέμβαση ξεκινώντας με το αίτημα.  
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  

 
Όταν θα έχει ολοκληρωθεί το αίτημα του χειρουργείου, θα πρέπει να προγραμματιστεί, για 

να μπορεί ο χρήστης να το ξεκινήσει.  
 

Το ECH παρέχει πρόσβαση στη λίστα εργασίας Προγραμματισμού Χειρουργείου (Surgery 

Planning), σύμφωνα με το ρόλο του χρήστη και οι ενέργειες που επιτρέπονται να  
εκτελεστούν, εξαρτώνται επίσης από τα δικαιώματα του χρήστη. 

 
Ο Προγραμματισμός Χειρουργείου χρησιμοποιείται  για: 

• Προγραμματισμό των Αιτούμενων Χειρουργείων  

• Παρακολούθηση του Ημερήσιου Προγραμματισμού  

Είναι υποχρεωτικό να επιλέξετε την «Επιλογή Περιοχής και Πόρων» (Area and Resources 
Selection) για να προγραμματίσετε ένα χειρουργείο:   

 
 

Για να έχει ο χρήστης πρόσβαση στους διάφορους διαθέσιμους χώρους και Αίθουσες, θα 
πρέπει να επιλέξει την αναπτυσσόμενη λίστα στο πεδίο «Περιοχή» (Area). Μόλις επιλεγεί η 
Περιοχή, το σύστημα θα προτείνει τους διαθέσιμους πόρους προς επιλογή:    
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Από προεπιλογή, όλες οι χειρουργικές Αίθουσες είναι επιλεγμένες.  
Είναι δυνατό να αποεπιλέξετε ταυτόχρονα όλες της επιλεγμένες Αίθουσες κάνοντας κλικ στο 
κουμπί «Αποεπιλογή πόρων» (Uncheck resources), ενώ πατώντας το κουμπί «Επιλογή 
πόρων» (Check resources) μπορείτε να επιλέξετε ξανά το σύνολο των διαθέσιμων Αιθουσών. 
  
Στην οθόνη Προγραμματισμού Χειρουργικής μπορείτε να ελέγξετε τα χειρουργεία  που 
ζητούνται και προγραμματίζονται, ανά ημέρα: 

 

 
 

Το ECH θα παρουσιάζει κάθε μία από τις χρονικές διάρκειες με διαφορετικά χρώματα για να 
διευκολύνει την αναγνώρισή τους. Βασίζεται στο σύστημα ISH  για να συντηρήσει την 
ατζέντα του χειρουργείου ανά υπεύθυνο ή τμήμα, προκειμένου να μπορεί να γίνει ο 
προγραμματισμός στην αντίστοιχη χρονική διάρκεια που έχει καθοριστεί. 

 

3.1 ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

 
Στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης, οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες ανάλογα με τα 
δικαιώματα του χρήστη: 
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3.1.1ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (REFRESH)  

Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο  για να ενημερώσετε  τις  πληροφορίες  σελίδας. 
 

3.1.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ (AREA AND RESOURCES)  

Κάντε κλικ στο  για να αλλάξετε την επιλογή περιοχής και πόρων (παρακαλώ 
ελέγξτε την ενότητα 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ για περαιτέρω  πληροφορίες) 

3.1.3 ΦΙΛΤΡΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  

Είναι δυνατό να φιλτραριστούν τα αιτήματα που εκκρεμεί να προγραμματιστούν 

κάνοντας κλικ στο . 
Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής: 
 
o Ομάδα Τμημάτων (Department group) (Οι ομάδες τμημάτων πρέπει να έχουν οριστεί 

προηγουμένως στο σύστημα). 
 

 
 

o Μόνο ένα τμήμα: 

 
 

o Απαιτείται ΜΕΘ (ICU needed) - Αιτήματα με το εικονίδιο:   
 

o Απαιτείται Αίμα (Blood needed) – Αιτήματα με το εικονίδιο:  
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3.1.4 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ  

Από προεπιλογή, θα παρουσιάζει την τρέχουσα ημέρα, ωστόσο είναι δυνατό να 
επιλέξετε μια διαφορετική, από το εικονίδιο ημερολογίου στην επάνω δεξιά γωνία της 

οθόνης:   ή  να χρησιμοποιήστε  τα  βέλη    στην  αριστερή  πλευρά  της    οθόνης: 

 
 

3.1.5 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (DECONTAMINATION REPORT) 

Κάνοντας κλικ στο   εικονίδιο μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά. Αυτή η 
αναφορά θα δημιουργήσει ένα αρχείο excel που ονομάζεται αποστείρωση (sterilisation), 
το οποίο θα περιέχει όλα τα χειρουργεία που έχουν προγραμματιστεί για τις ημέρες που 
έχουν επιλεχθεί, συμπεριλαμβανομένων των σετ εργαλείων (instruments set)  που έχουν 
οριστεί  για  κάθε ένα  από  αυτά. 
 

Εάν οι επιλεγμένες ημέρες δεν έχουν παγώσει ακόμα (frozen), το σύστημα θα 
προειδοποιήσει το χρήστη, για να γνωρίζει ότι είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές σε 
αυτές τις ημερομηνίες: 
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3.1.6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (INTERVAL CONFIGURATION) 

Είναι δυνατόν να καθοριστεί το χρονικό διάστημα της αυτόματης ανανέωσης της 
σελίδας: 

  
 

3.1.7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (SURGERY NOTES)  

 
Εάν ο χρήστης έχει τα δικαιώματα, είναι δυνατό να προσθέσει σημειώσεις στην οθόνη 

Προγραμματισμού του χειρουργείου κάνοντας κλικ στο . 

 
 
Οι σημειώσεις μπορούν να προστεθούν για όλες τις Αίθουσες όταν ο χρήστης αφήσει  
κενό το πεδίο «Αίθουσα» ή για μία συγκεκριμένη  Αίθουσα επιλέγοντας την αντίστοιχη. 
 
Όταν προστεθεί μια σημείωση για όλες τις Αίθουσες, θα εμφανίζεται δίπλα στην 
ημερομηνία: 

  
 
 
Εάν προστεθεί για μία συγκεκριμένη Αίθουσα θα εμφανιστεί δίπλα στο όνομα της 
Αίθουσας: 
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3.1.8 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ   

 
Είναι δυνατό να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ατζέντας ώστε να παρουσιάζει τους 
χρόνους σύμφωνα με τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα: 

 
 

3.1.9 ΠΑΓΩΜΑ / ΞΕΠΑΓΩΜΑ (FREEZE/UNFREEZE)  

Ορισμένοι χρήστες, ανάλογα με τα δικαιώματά τους, μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να 

παγώσουν/ ξεπαγώσουν τον ημερήσιο προγραμματισμό κάνοντας κλικ στο  . Εάν 
ο ημερήσιος προγραμματισμός έχει παγώσει, καμία δραστηριότητα προγραμματισμού,  
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για εκείνη την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των νέων 
προγραμματισμών ή την τροποποίηση των ήδη υφιστάμενων.  

 
 

3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  

 
Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή στο πλάνο του χειρουργείου, για να μπορεί ο χρήστης να 
προσδιορίσει εύκολα την τρέχουσα ώρα, κατά την οποία έχει πρόσβαση στην οθόνη 
προγραμματισμού του χειρουργείου. 
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Στο επάνω μέρος της οθόνης θα εμφανίζονται τα αιτήματα χειρουργείων για τη 
συγκεκριμένη ημέρα. (Μπορείτε να φιλτράρετε τα Αιτήματα χρησιμοποιώντας το φίλτρο 
τμήματος που αναφέρθηκε προηγουμένως). 
 
Είναι επίσης δυνατό ο χρήστης να βρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αίτημα 
κάνοντας κλικ σε αυτό. 
 

 
 
Εάν ένας χρήστης έχει το δικαίωμα  να προγραμματίσει χειρουργεία, το εικονίδιο 

μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop) θα είναι πράσινο , αν δεν  έχει το 

δικαίωμα, το εικονίδιο θα είναι  κόκκινο . 
 
Το ECH, πάντα θα προειδοποιεί τον χρήστη, όταν δεν επιτρέπεται να προγραμματίσει σε 
μια συγκεκριμένη θέση.  
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Θα εμφανίζεται επίσης προειδοποίηση, όταν ο προγραμματισμός έρχεται σε διένεξη με 
το χρονοδιάγραμμα του υπεύθυνου, για να αποφευχθούν διπλές κρατήσεις.  
 
 

 
 
Ανάλογα με τα δικαιώματα των χρηστών, οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες στην 
οθόνη «Λεπτομέρειες Προγραμματισμού Χειρουργείου» (Surgery Planning Details): 
 

• Έναρξη (Start) - Για να ξεκινήσει το Χειρουργείο – Αυτή η επιλογή θα εμφανιστεί 
μόνο, ανάλογα με τα δικαιώματα του χρήστη, εάν έχει γίνει ήδη η εισαγωγή του 
ασθενή.  

• Επεξεργασία (Edit) - για πρόσβαση στο Πρωτόκολλο του χειρουργείου. 

• Κατάργηση Προγραμματισμού (Unplan) – Αυτή η επιλογή θα εμφανίζεται μόνο 
πριν από την έναρξη του χειρουργείου (ανάλογα με τα δικαιώματα  χρήστη). Το 
χειρουργείο θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος της οθόνης αφού καταργηθεί ο 
προγραμματισμός του, μαζί με τα  υπόλοιπα  μη προγραμματισμένα αιτήματα 
χειρουργείων. 

• Κλείσιμο (Close) – για να κλείσετε αυτήν την οθόνη. 
 

Από προεπιλογή, δύο χειρουργικές επεμβάσεις δεν μπορούν να καταλαμβάνουν τον ίδιο 
χώρο στον προγραμματισμό. Ωστόσο, υπάρχει ένα δικαίωμα που επιτρέπει στον κάτοχό 
του, να παραλείψει αυτόν τον έλεγχο, καθιστώντας δυνατό τον σχεδιασμό  
απεριόριστων  χειρουργείων  εντός  των  ίδιων θέσεων στο πλάνο. Σε αυτήν την 
περίπτωση, ο χρήστης θα κληθεί να επιβεβαιώσει αυτή τη διένεξη.  
 

 

4. ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  

 
Η λίστα εργασιών χειρουργείου επιτρέπει τον έλεγχο όλων των αιτημάτων χειρουργείου που 
έχουν γίνει, ανά τμήμα, ανά ημέρα. 
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Είναι δυνατό να γίνει φιλτράρισμα για ένα συγκεκριμένο τμήμα ή προβολή όλων των τμημάτων 
ταυτόχρονα, ανάλογα με τα δικαιώματα του χρήστη. 

 
 

 

 
 

4.1 ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΣΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
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4.1.1 ΕΞΙΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  

Σκοπός της λίστας εξιτηρίων είναι να δείξει τους ασθενείς που εισήχθησαν για 

χειρουργείο και οι οποίοι έχουν πάρει εξιτήριο την επιλεγμένη ημέρα της λίστας 

εργασιών. Είναι δυνατή η πρόσβαση στη λίστα εργασιών Εξωτερικών Ασθενών 

κάνοντας κλικ  στο  εικονίδιο:  

4.1.2 ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ  

Είναι δυνατή η επιλογή ενός χρονικού εύρους, για την  εμφάνιση συγκεκριμένων 

χειρουργείων, συγκεκριμένων υπεύθυνων, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  πάνω 

αριστερά. 

  

 

Είναι δυνατόν να επιλέξετε: 

• Εύρος ημερομηνιών  

• Κατάσταση Χειρουργείου (Surgery status) 

• Τμήμα (Department) 

• Συγκεκριμένους Χειρουργούς  

Όταν θα έχουν επιλεγεί τα επιθυμητά πεδία, το σύστημα θα εμφανίσει τις ζητούμενες 
πληροφορίες ανά ημέρα. 

Επιπλέον, τα αιτήματα θα παρουσιάσουν μια χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη 
αναγνώριση της: 

- Λευκό φόντο και κατάσταση (status) σε εκκρεμότητα (pending ) - Αιτήματα που δεν 
έχουν ακόμη προγραμματιστεί.  

- Κόκκινο χρώμα φόντου –κατάσταση ακυρωμένο (cancelled status). 
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- Πράσινο χρώμα φόντου – Προγραμματισμένο Αίτημα χειρουργείου  (περιλαμβάνει 

χειρουργεία  που εκκρεμούν  να    ξεκινήσουν,  που έχουν ξεκινήσει καθώς και 
χειρουργεία που έχουν ολοκληρωθεί). 

  

 
 
 
 

4.1.3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ   

 

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

 

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

κάνοντας κλικ στο εικονίδιο . 
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4.1.4 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ  

 
Όταν η επιθυμητή επιλογή επιλεχθεί,  το σύστημα θα παρουσιάσει όλα τα αιτήματα 
χειρουργείου που έχουν γίνει την καθορισμένη ημέρα. Το σύστημα έχει προεπιλεγμένη 
την τρέχουσα ημερομηνία, ωστόσο είναι δυνατή η επιλογή μιας διαφορετικής ημέρας  
κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου:  

 
 
και στα βελάκια:  
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Επιστρέψτε στην τρέχουσα ημέρα κάνοντας κλικ στο    

 
 

4.1.5 ΦΙΛΤΡΑ 

 

4.1.5.1 ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Φιλτράρισμα με κείμενο από τα κείμενα της λίστας εργασίας. 

 

 
4.1.5.2 ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (STATUS) 

 
Είναι δυνατό να γίνει φιλτράρισμα ανά κατάσταση (status) επίσκεψης με το εικονίδιο: 

  και απενεργοποίηση του φίλτρου με το εικονίδιο:  
  

  
 
- Η θεραπεία ξεκίνησε (Treatment commenced): Λίστα ασθενών που έχει ξεκινήσει το 

χειρουργείο τους. 
- Εκκρεμεί (Pending): Λίστα ασθενών με προγραμματισμένο χειρουργείο. 
- Ολοκληρωμένο (Completed): Λίστα ασθενών με ολοκληρωμένο χειρουργείο. 
- Προγραμματισμένα Εξιτήρια Εξωτερικών Ασθενών (Outpatient Planned Discharges): 

Λίστα ασθενών με Τύπο εισαγωγής Εξωτερικό χειρουργείο (Outsurgery Admission 
Type) και Συμπληρωμένη αναφορά προγραμματισμένου εξιτηρίου (Planned 
Discharges report). 
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4.2 ΣΤΗΛΕΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
 

• Ενέργεια: Η διαθέσιμη ενέργεια στο εικονίδιο με το μολύβι δίνει πρόσβαση στη 

λίστα εργασιών προγραμματισμού χειρουργείου: 

 

 
• Ώρα (ΩΩ:ΛΛ):  Ώρα στην οποία έχει προγραμματιστεί το χειρουργείο.  

  
 

Υπάρχει χρωματική κωδικοποίηση στις εγγραφές:  
 
▪ Λευκό φόντο – Το χειρουργείο έχει προγραμματιστεί, ωστόσο, δεν έχει ξεκινήσει 
ακόμα.  
▪ Πράσινο φόντο – Το χειρουργείο έχει ξεκινήσει.  
▪ Μπλε φόντο – Το χειρουργείο έχει αποθηκευμένη ημερομηνία και ώρα λήξης. 
 
• Κατάσταση (Status): Κατάσταση του χειρουργείου:  
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▪ Εκκρεμεί (Pending) – Το χειρουργείο έχει προγραμματιστεί, ωστόσο, δεν έχει 
ξεκινήσει ακόμα. 
▪ Η θεραπεία ξεκίνησε (Treatment commenced) – Το χειρουργείο έχει ξεκινήσει. 
▪ Ολοκληρώθηκε (Completed) – Το χειρουργείο έχει αποθηκευμένη ημερομηνία 
και ώρα λήξης.   

 
• Ασθενής:  Όνομα ασθενή 

 
• Rec ID:  Αναγνωριστικό ασθενή 

 
• Σύμβουλος (Consultant): Υπεύθυνος που θα εκτελέσει το χειρουργείο. 

 
• Χειρουργείο (Surgery): Όνομα του προτύπου χειρουργείου που χρησιμοποιήθηκε. 

 
• Πληρωτής (Payer): Προέρχεται από το σύστημα ISH. 

 
• Ειδοποιήσεις (Alerts): Εάν υπάρχει κάποια προειδοποίηση από παράγοντα 

κινδύνου, θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη στήλη. Αυτές οι πληροφορίες 
αποθηκεύονται στο σύστημα σε επίπεδο ασθενή στο αρχείο του ασθενή. 
 

• Τύπος Εισαγωγής (Admission Type): Τύπος εισαγωγής Εσωτερικού ασθενή που είχε 
συμπεριληφθεί στο Αίτημα Χειρουργείου. 

 
 

 
 

 Εσωτερικός ασθενής (Inpatient) 

 Μίας ημέρας (Day case) 
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Εξωτερικό Χειρουργείο (Outsurgery) 
 
Δωμάτιο (Room): Καθορίζει το δωμάτιο που έχει οριστεί στο ISH. 
Τμήμα (Department): Τμήμα προγραμματισμένου χειρουργείου. 

 
 

5. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  

 
Όταν υποβάλλεται ένα αίτημα χειρουργείου, δημιουργείται στο ECH ένα πρωτόκολλο 
χειρουργείου. 

Κατά την συμπλήρωση του αιτήματος χειρουργείου, ο χρήστης θα επιλέξει το επιθυμητό 
προκαθορισμένο πρότυπο χειρουργείου από τον κατάλογο και εάν  έχουν συμπεριληφθεί 

πληροφορίες  στο πρότυπο,  τα διάφορα  πεδία  του  αιτήματος  θα  εμφανιστούν  με  τις 

αντίστοιχες  πληροφορίες προσυμπληρωμένες . 

Το Πρωτόκολλο Χειρουργείου του ECH περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

 

5.1 ΑΙΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (SURGERY REQUEST): 

 
 

 
  
 

 - Αυτή η ενότητα μπορεί να τροποποιηθεί κάνοντας  κλικ  στο εικονίδιο με το μολύβι και 
επιλέγοντας την αντίστοιχη δράση,  αλλά μόνο εφόσον το χειρουργείο δεν έχει ξεκινήσει:  
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 - Είναι επίσης δυνατό να αναιρεθεί το αίτημα χειρουργείου από εδώ εάν δεν έχει 
ξεκινήσει: 
 

 
 
Το αναιρεμένο Αίτημα Χειρουργείου θα εμφανιστεί με κατάσταση «κλειστό» (closed) 
στην καρτέλα «Πρωτόκολλα» (Protocols): 

 
  
Είναι δυνατόν να «αναιρεθεί» (Undo) ένα χειρουργείο πριν ξεκινήσει από τη «Γενική 
Εικόνα» ή από την Αίτηση Χειρουργείου (Surgery Request) στο Πρωτόκολλο του 
Χειρουργείου (Surgery Protocol). 

 

5.1.1 ΑΙΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  – ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΝΟΥ:  

 
• Δεδομένα Αιτήματος (Request Data): 
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To πεδίο παρατηρήσεις (Remarks) είναι ένα πεδίο ελεύθερου κειμένου που θα 
εμφανίζεται στον Προγραμματισμό του Χειρουργείου, στις λεπτομέρειες του Αιτήματος 
Χειρουργείου (surgery request details). Συνεπώς,    είναι  δυνατόν να  συμπεριληφθούν    
σχόλια  που σχετίζονται με  το επιθυμητό  εύρος του  χρόνου  που  ο αιτών  θα  
προτιμούσε  να   προγραμματιστεί το χειρουργείο.  

 
 

• Βασικά Δεδομένα (Basic Data) - Περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:  
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a) Διάρκεια χειρουργείου και χρόνος προετοιμασίας: υποχρεωτικά πεδία που 
μετριούνται σε  λεπτά. Χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης 
διάρκειας του χειρουργείου και είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας  προγραμματισμού. Όταν το χειρουργείο έχει προγραμματιστεί αυτά 
τα πεδία δεν είναι επεξεργάσιμα. 

b) Κατάσταση Μόλυνσης (Infection Status), οι τιμές είναι διαθέσιμες από τον γενικό 
κατάλογο. 

c) Θέση Σώματος (Body position)- Μέρος του Σώματος (Body part), τιμές που 
διατίθενται από τον γενικό κατάλογο. 

d) Είδος Αναισθησίας (Anaesthesia type), τιμές που διατίθενται από τον γενικό 
κατάλογο.  

 
 
• Ομάδα Χειρουργείου (Theatre team) – Χειρουργός (Surgeon) – Άλλοι Χειρουργοί 

(further surgeons), Πρώτος βοηθός (First assistant) – Άλλοι βοηθοί further 
assistants και  Αναισθησιολόγος (Anaesthetist). 

 

 
 

Εάν αυτές οι πληροφορίες συμπεριληφθούν στο αίτημα χειρουργείου, θα 
εμφανιστούν προσυμπληρωμένες στο αρχείο «ομάδα και χρόνοι του 
χειρουργείου» και θα  βοηθήσει  το  χρήστη  που θα  συμπληρώσει τις  
πληροφορίες  των αρχείων του χειρουργείου  (surgery documentation) .   
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• Διαγνώσεις (Diagnoses) - Αυτή η ενότητα περιέχει τις διαγνώσεις που σχετίζονται 

με τo χειρουργείο. Οι διαγνώσεις μπορούν να προστεθούν με επιλογή από τον 
κατάλογο διαγνώσεων (ICD-10), αναζητώντας με  κωδικό  ή  με  κείμενο. Από 

προεπιλογή, αυτές που περιλαμβάνονται στο πρότυπο χειρουργείου που έχει 

επιλεγεί, θα είναι επιλεγμένες και θα μπορούν να τροποποιηθούν από τους 
χρήστες.  

 

 

• Διαδικασίες (Procedures) - Αυτή η ενότητα περιέχει τις κωδικοποιημένες 
χειρουργικές διαδικασίες που πρόκειται να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του 
χειρουργείου. Ο κατάλογος διαδικασιών φορτώνεται αυτόματα από το  ISH. Από 
προεπιλογή, αυτές που περιλαμβάνονται στο πρότυπο χειρουργείου που έχει 
επιλεγεί, θα είναι επιλεγμένες και θα μπορούν να τροποποιηθούν από τους 
χρήστες.  
 

 

• Παροχετεύσεις (Drains) – Υλικά που ταξινομούνται ως παροχετεύσεις από τα 
βασικά δεδομένα υλικών (material master data) που λαμβάνονται από τον 

κατάλογο του MM και   είναι  δυνατή η αναζήτησή τους με το  όνομα,  τον 
κωδικό  ή  το EPN. Από προεπιλογή, αυτές που περιλαμβάνονται στο πρότυπο 
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χειρουργείου που έχει επιλεγεί, θα είναι επιλεγμένες και θα μπορούν να 

τροποποιηθούν από τους χρήστες.  

 
 

• Εκροές (Flushes) – Υλικά ταξινομημένα ως εκροές από τα κύρια δεδομένα υλικών 
που προέρχονται από τον κατάλογο του MM και δύναται να αναζητηθούν με το 
όνομα  , τον κωδικό τους ή το EPN. Από προεπιλογή, αυτές που περιλαμβάνονται 
στο πρότυπο χειρουργείου που έχει επιλεγεί, θα είναι επιλεγμένες και θα 
μπορούν να τροποποιηθούν από τους χρήστες.  

 
 

• Θέση Βραχίονα (Arm Position) – Διαθέσιμες επιλογές  από έναν γενικό κατάλογο. 
Από προεπιλογή, αυτές που περιλαμβάνονται στο πρότυπο χειρουργείου που 
έχει επιλεγεί, θα είναι επιλεγμένες και θα μπορούν να τροποποιηθούν από τους 
χρήστες.  

 
 

• Συσκευές Τοποθέτησης (Positioning Devices) – Διαθέσιμες επιλογές  από έναν 
γενικό κατάλογο. Από προεπιλογή, αυτές που περιλαμβάνονται στο πρότυπο 
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χειρουργείου που έχει επιλεγεί, θα είναι επιλεγμένες και θα μπορούν να 
τροποποιηθούν από τους χρήστες.  

 
 

• Συσκευή Διακοπτόμενης Πίεσης (Intermittent Pressure Device) – Διαθέσιμες 
επιλογές  από έναν γενικό κατάλογο. Από προεπιλογή, αυτές που 

περιλαμβάνονται στο πρότυπο χειρουργείου που έχει επιλεγεί, θα είναι 
επιλεγμένες και θα μπορούν να τροποποιηθούν από τους χρήστες.  

 
 

 
 

• Εμφυτεύματα (Implants) - Βασικά δεδομένα που λαμβάνονται από τον 

κατάλογο του ΜΜ και μπορούν να αναζητηθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό, 

το όνομα ή  το EPN. Από προεπιλογή, αυτά που περιλαμβάνονται στο πρότυπο 
χειρουργείου που έχει επιλεγεί, θα είναι επιλεγμένα και θα μπορούν να 

τροποποιηθούν από τους χρήστες.  
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• Εργαλεία και χειρουργικά σετ (Instruments and Operation sets) – Βασικά 
δεδομένα που λαμβάνονται από τον κατάλογο του ΜΜ και μπορούν να 

αναζητηθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό, το όνομα ή  το EPN. Από 

προεπιλογή, αυτά που περιλαμβάνονται στο πρότυπο χειρουργείου που έχει 

επιλεγεί, θα είναι επιλεγμένα και θα μπορούν να τροποποιηθούν από τους 

χρήστες.  

 
 

• Απολύμανση δέρματος (Skin Disinfection) - Βασικά δεδομένα που λαμβάνονται 
από τον κατάλογο του ΜΜ και μπορούν να αναζητηθούν χρησιμοποιώντας τον 
κωδικό, το όνομα ή  το EPN. Από προεπιλογή, αυτές που περιλαμβάνονται στο 

πρότυπο χειρουργείου που έχει επιλεγεί, θα είναι επιλεγμένες και θα μπορούν 

να τροποποιηθούν από τους χρήστες.  
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• Μετρήσιμα Υλικά (Countable materials) - Βασικά δεδομένα που λαμβάνονται 
από τον κατάλογο του ΜΜ και μπορούν να αναζητηθούν χρησιμοποιώντας τον 
κωδικό, το όνομα ή  το EPN. Από προεπιλογή, αυτά που περιλαμβάνονται στο 
πρότυπο χειρουργείου που έχει επιλεγεί, θα είναι επιλεγμένα και θα μπορούν να 
τροποποιηθούν από τους χρήστες.  

 
• Άλλα Υλικά (Other material) - Βασικά δεδομένα που λαμβάνονται από τον 

κατάλογο του ΜΜ και μπορούν να αναζητηθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό, 

το όνομα ή  το EPN. Ο κατάλογος αυτός θα περιλαμβάνει τα υλικά που είναι 
ορισμένα ως «άλλα» στο MM ή οποιοδήποτε  άλλο  υλικό  χωρίς  ταξινόμηση. 

Από προεπιλογή, αυτά που περιλαμβάνονται στο πρότυπο χειρουργείου που 

έχει επιλεγεί, θα είναι επιλεγμένα και θα μπορούν να τροποποιηθούν από τους 
χρήστες.  

 
 

• Φάρμακα (Drugs) – Αυτή η ενότητα περιέχει: Αναισθησία, Ινώδες Κόλλα  και  
Φάρμακα.Βασικά δεδομένα που λαμβάνονται από τον κατάλογο του ΜΜ. Από 
προεπιλογή, αυτά που περιλαμβάνονται στο πρότυπο χειρουργείου που έχει 
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επιλεγεί, θα είναι επιλεγμένα και θα μπορούν να τροποποιηθούν από τους 
χρήστες. 
 

 
 

 
• Ειδικές Απαιτήσεις (Special requirements) – Αυτή η ενότητα αυτό περιέχει 

ειδικές απαιτήσεις από τον ειδικό κατάλογό τους. Ο κατάλογος αυτός διατηρείται 

στο ECH από έναν καθορισμένο ρόλο (συνήθως διευθυντής) για τον 

προσδιορισμό, για παράδειγμα, ειδικού εξοπλισμού που μπορεί να ζητηθεί σε 
ειδικές περιπτώσεις του οποίου η χρήση  κατανέμεται μεταξύ των Αιθουσών του 

Χειρουργείου. Είναι  διαθέσιμη  η  αναζήτηση  με  όνομα  ή  κωδικό. Από 

προεπιλογή, αυτές που περιλαμβάνονται στο πρότυπο χειρουργείου που έχει 
επιλεγεί, θα είναι επιλεγμένες και θα μπορούν να τροποποιηθούν από τους 

χρήστες.  

 
 
 

5.2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (PROCESS CONTROL) 

 
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του χειρουργείου σε 
κάθε δεδομένη στιγμή, αλλά αυτό το τμήμα δεν μπορεί να τροποποιηθεί αν το χειρουργείο δεν 
έχει τουλάχιστον προγραμματιστεί. 
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Ο χρήστης έχει πρόσβαση στον έλεγχο της διαδικασίας, κάνοντας κλικ στο  , για να αλλάξει  
την κατάσταση  του χειρουργείου: 

  
 

Μετά το πάτημα του κουμπιού της επιβεβαίωσης «Confirm» εμφανίζεται το όνομα της 
κατάστασης του χειρουργείου και το αντίστοιχο εικονίδιο: 
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Αυτές οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στην οθόνη προγραμματισμού του χειρουργείου με 
διαφορετικά εικονίδια σε κάθε περίπτωση. 
 

  
 
 

5.3 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ (PRE OP) 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει 3 διαφορετικά τυποποιημένα ερωτηματολόγια του ECH που 
μπορούν να συμπληρωθούν πριν από την έναρξη του χειρουργείου κάνοντας κλικ στο 
σύμβολο «+». 

 
 
Είναι δυνατόν να Αποθηκεύσετε ως πρόχειρο (Save as Draft) ή όταν τα υποχρεωτικά πεδία, 

που εμφανίζονται με το εικονίδιο , έχουν συμπληρωθεί, είναι διαθέσιμη η επιλογή να 
Αποθηκεύσετε και να Υπογράψετε «Save and Sign». 
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5.4 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ (WHO CHECK LIST) 

 
Συγκεντρώνει την ομάδα των προτύπων ECH αρχείων, Λίστας ελέγχου του Π.Ο.Υ  που πρέπει 
να συμπληρωθούν ως λίστα ελέγχου κατά τις διάφορες στιγμές του χειρουργείου. 
 

  
 
Για να τα δημιουργήσετε πρέπει να κάνετε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι και να 
Αποθήκευση ως Πρόχειρο (Save as Draft) ή Αποθήκευση και Υπογραφή (Save and Sign) 
υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για το καθένα από αυτά. 
 
 

5.5 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (SURGERY DOCUMENTATION) 

 
Αυτή η ενότητα μπορεί να τροποποιηθεί μόνο αφού ξεκινήσει το χειρουργείο και μέχρι 
στιγμής έχει 3 διαφορετικές ενότητες. 
  
 

 
 
 
 

5.5.1 ΈΓΓΡΑΦΑ (DOCUMENTATION):  

Περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν σχετικά με το χειρουργείο. 
Όταν το χειρουργείο ξεκινήσει θα εμφανιστούν όλα τα υποχρεωτικά έγγραφα που 
πρέπει να συμπληρωθούν.  



 

ECH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  
 

 

2020/Νοέμβριος  PAGE 37 / 58  

ECH Εγχειρίδιο Χειρουργείου   

 

 

 

 
 

Έως ότου όλα αυτά τα «Βήματα» δεν έχουν αποθηκευτεί και υπογραφεί ένα προς ένα, 
δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί το χειρουργείο. Μόλις όλα αυτά υπογραφούν και 
ενημερωθεί η ημερομηνία και η ώρα λήξης στα πεδία που βρίσκονται στο επάνω μέρος 
της προηγούμενης εικόνας, ο  χρήστης  θα  έχει  τη δυνατότητα  να  αλλάξει  την  
κατάσταση το χειρουργείου σε  ολοκληρωμένη. 
Κάθε έγγραφο έχει το υποχρεωτικό πεδίο Υπεύθυνος (Responsible) και ένα πεδίο 
παρατηρήσεων διαθέσιμο για να προσθέσει οποιαδήποτε πληροφορία, εάν είναι 
απαραίτητο. 
 
- Διαδικασίες, Κατάσταση μόλυνσης, Βαθμολογία ASA: 

Η Βαθμολογία ASA (ASA Score) είναι ένα υποχρεωτικό 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 
χειρουργικών επεμβάσεων προς επιλογή ή, σε περίπτωση που οποιαδήποτε 
καταγραφή έχει περιληφθεί  στο  αίτημα χειρουργείου , θα την εμφανίσει  
προσυμπληρωμένη. Οι χρήστες μπορούν να  τροποποιήσουν αυτές τις πληροφορίες.  
 

• Διάγνωση και Κωδικοί CCSD: 
Διαδικασίες (Procedures): Αυτή η ενότητα περιέχει τις κωδικοποιημένες 
χειρουργικές διαδικασίες που πρόκειται να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του 
χειρουργείου. Ο κατάλογος των διαδικασιών φορτώνεται  αυτόματα    από το  ISH 
και η επιλογή πλευράς θα είναι προεπιλεγμένη ως μη εφαρμόσιμη αλλά ο 
χρήστης έχει δικαίωμα να την τροποποιήσει. 
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Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί μια Διάγνωση είναι υποχρεωτικό να επιλεγεί και 
ένας τύπος διάγνωσης. 
Από προεπιλογή, ο «Διαγνωστικός τύπος» (Diagnostic type) που θα έχει επιλεχθεί σε 
αυτήν την περιοχή θα είναι «Χειρουργείου» (Surgery), ωστόσο οι χρήστες μπορούν 
να τον τροποποιήσουν εάν επιθυμούν: 

 
Η επιλογή πλευράς θα είναι προεπιλεγμένη ως μη εφαρμόσιμη αλλά ο χρήστης έχει 
δικαίωμα να την τροποποιήσει. 
 

- Ομάδα και Χρόνοι (Team and Times): 
 

• Χρόνοι Ομάδας (Team times) 
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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: 

 
 
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 πολλούς ρόλους. 
Θα υπάρχουν διαθέσιμες νέες λειτουργίες ομάδας: 
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• Χρόνοι Χειρουργείου (Surgery times) 
 
 

 
 
Διάφορα βήματα της διαδικασίας με τους χρόνους έναρξης και το καθένα με τη 
δυνατότητα να προστεθεί μια παρατήρηση, εάν είναι απαραίτητο. Αυτοί οι 
χρόνοι είναι υποχρεωτικοί για να μπορεί να γίνει η αποθήκευση και υπογραφή 
αυτού του τμήματος.  
Τα ακόλουθα αποστέλλονται στο SAP: 

• Ώρα έναρξης αναισθησίας (Time of anaesthetic induction) 

• 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. 
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Τα Βασικά Δεδομένα των επιδέσμων(Tourniquets) 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) 
 
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).  
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- 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. Είναι προεπιλεγμένη η αναζήτηση με το EPN για αναζήτηση 
χρησιμοποιώντας σκάνερ (barcode reader). Είναι όμως επίσης  διαθέσιμη και η  
αναζήτηση  με όνομα και κωδικό. 
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Όταν επιλέγονται φάρμακα, εμφανίζονται η βασική και η εναλακτική μονάδα 
μέτρησης που έρχονται απο το MM SAP. Όταν γίνεται τροποποίηση σε μία από τις 
δύο η άλλη αλλάζει αυτόματα.  
Σε περίπτωση φαρμάκων χαρακτηρισμένων ως πολλαπλών δόσεων (multiple dose) 
Εμφανίζεται επιλεγμένο ένα πεδίο «Άνοιγμα φαρμάκου πολλαπλών δόσεων» (Open 
multidose) και δεν είναι επεξεργάσιμο. Αυτό το φάρμακο θα σταλεί 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 Α, 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 θα μπορεί να τελειώσει το χειρουργείο. 
Μετά τη συμπλήρωση των «Ημερομηνία λήξης» (End date) και «Ώρα λήξης» (End 
time) η επιλογή Αποθήκευση (Save) είναι διαθέσιμη, για  την  καταγραφή  όλων  των  
Εγγράφων. 
 
Η επιλογή του «Αποθήκευση» (Save) ολοκληρώνει το χειρουργείο αλλά δεν 
ενεργοποιεί την αποστολή των πληροφοριών στο SAP. Επίσης, το κίτρινο χρώμα  στο 
κελί του κρεβατιού του ασθενή, στη λίστα εργασίας των Εσωτερικών ασθενών, 
εξαφανίζεται. 
 

 
 
Η Επιλογή «Αποθήκευση & Υπογραφή» (Save & Sign) που αφορά το σύνολο των 
εγγράφων του χειρουργείου (Surgery Documentation) αποθηκεύει όλα τα Έγγραφα 
και τα στέλνει στο ISH. Κάνοντας κλικ σε αυτήν την επιλογή, θα  εμφανιστεί  ένα 

κουμπί  «Επεξεργασία» (Edit).  
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Όταν τα έγγραφα έχουν Αποθηκευτεί και Υπογραφεί το χειρουργείο έχει 
ολοκληρωθεί, αλλά 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 ISH.      
 

 

5.5.2 ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (SURGERY REPORT): 

 Ερωτηματολόγιο για να συμπεριληφθεί μια περίληψη του χειρουργείου με ορισμένα 
πεδία προσυμπληρωμένα: 
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5.5.3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (SURGERY PROTOCOL):  

Δημιουργεί μια αναφορά με βάση τις πληροφορίες που είχαν συμπληρωθεί 
προηγουμένως. 
 

 

Περιλαμβάνει: 

• Δεδομένα Περιστατικού  

• Διαδικασία(ες)  
• Βαθμολογία ASA, Κατάσταση Λοίμωξης και Τύπο Αναισθησίας  

 
• Ομάδα χειρουργείου(Παρατήρηση ομάδας: αντιστοιχεί στα σχόλιο της ομάδας και 

των χρόνων) 

• Διαγνώσεις  

• OPS (Παρατηρήσεις για τη Διάγνωση και τους κωδικούς CCSD) 

• Επιδέσμους (Σχόλια: Παρατηρήσεις από τη θέση του σώματος, Τουρνικέ και 
Διαθερμία) 

• Παροχετεύσεις (Παρατηρήσεις για Παροχετεύσεις: από τα σχόλια στην επαλήθευση 
μετρήσιμων υλικών) 

 
• Ινώδης Κόλλα  
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• Αναισθησία (Παρατήρηση Αναισθησίας: Σχόλια από την Αναισθησία και Φάρμακα 

(Περιλαμβάνει την Ινώδη Κόλλα)) 

• Εμφυτεύματα  

• Αναλώσιμα (Σχόλια εμφυτευμάτων και αναλώσιμων) 

 
• Παθολογοανατομικό (Σχόλια Παθολογοανατομικού)  

• Εξετάσεις (Σχόλια Ακτινολογικών) 

• Σχόλια Α,Β και C (Παρατηρήσεις από την Ενότητα Σχόλια) 

 
• Ιστορικό των Εγγράφων  

 

5.6 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (APPLIED TREATMENTS) 

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:  
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Προσυμπληρωμένη θα είναι η τελευταία κίνηση του επεισοδίου. 
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. 

 
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. 
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Το ECH έχει προσυμπληρωμένο τον εκτελών ιατρό ανά υπηρεσία (ενημερώνεται από το ISH), 
αλλά είναι επίσης δυνατό να το 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: 

 
 

5.7 ΈΝΤΥΠΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (INFORMED CONSENTS) 

Είναι δυνατή η επισύναψη εγγράφων ή φωτογραφιών σε αυτή την ενότητα.
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5.8 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (DIAGNOSTIC EXAMS) 

Θα είναι δυνατή η δημιουργία αίτησης εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων από το 

πρωτόκολλο, με τον ίδιο τρόπο που δημιουργούνται από την καρτέλα «Γενική Εικόνα».  

 

 

Ωστόσο, μόλις ξεκινήσει η χειρουργική επέμβαση όλα τα αιτήματα διαγνωστικών εξετάσεων 

που τοποθετούνται από το πρωτόκολλο χειρουργικής επέμβασης θα συμπεριληφθούν στην 
κίνηση της χειρουργικής επέμβασης. 

 

5.9 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (REFERRAL) 

Θα είναι δυνατή η δημιουργία παραπομπών από αυτή την ενότητα, με την τυπική 
λειτουργικότητα της παραπομπής. Θα ακολουθεί την τυπική ροή παραπομπής σαν να είχε 

γίνει από την καρτέλα  «Γενική Εικόνα». 
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5.10 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ (CESAREA RELEVANT INFO) 

Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει δύο ειδικά ερωτηματολόγια του ΙΑΣΩ: 

• Q8- Ερωτηματολόγιο «Στοιχεία Τοκετού» (Ερωτηματολόγιο ΙΑΣΩ). 

• Q25- Κλίμακα Ταξινόμησης Robson (Robson Checklist Scale) (Ερωτηματολόγιο ΙΑΣΩ). 

 

5.11 ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (RECOVERY ROOM DOCUMENTATION) 

Θα  περιέχει τις παρακάτω ενότητες: 

       

 

5.12 ΣΑΡΩΜΕΝΑ ΈΓΓΡΑΦΑ  (SCANNED DOCUMENTS) 

 

Αυτή η ενότητα θα περιλαμβάνει την τυπική λειτουργία σαρωμένων εγγράφων του ECH. 

• Κριτήρια εξιτηρίου:  Τυποποιημένο 
ερωτηματολόγιο ECH  

• Μετεγχειρητική αξιολόγηση: Ειδικά 
ερωτηματολόγια του ΙΑΣΩ 

o Q18 Φροντίδα ασθενή 

o Q10 Φροντίδα λεχωίδος 

• Γενικές παρατηρήσεις: θα περιλαμβάνει την 
τυπική λειτουργικότητα του κειμενογράφου 
Πορείας νόσου του  ECH.  

• Μεταφορά εκτός νοσοκομείου: τυπικό 
ερωτηματολόγιο ECH 

 

• Transfer Out of Hospital: Standard ECH 
Questionnaire 
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Για να επισυνάψετε οποιοδήποτε έγγραφο πρέπει  να κάνετε κλικ στο εικονίδιο "+" και 

να επιβεβαιώσετε τον τύπο: 

 

Σε περίπτωση τύπου εικόνας, είναι δυνατή η επιλογή εικόνας από το πρόγραμμα 

περιήγησής του χρήστη ή η λήψη μιας φωτογραφίας και η εισαγωγή ενός ονόματος για 
την εικόνα ή τη σειρά εικόνων: 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επισυνάψετε ένα έγγραφο, μπορεί να επιλεγεί από το 

πρόγραμμα περιήγησής σας: 

 

 

Μόλις επισυναφθεί εμφανίζεται το όνομα του εγγράφου, η ημερομηνία δημιουργίας 

και ο συντάκτης: 
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Είναι δυνατόν να δείτε συνημμένο έγγραφο, στο παράδειγμα αυτό 2 εικόνες, και οι 
διαθέσιμες ενέργειες είναι:   

-  Μετονομασία (Rename): για να αλλάξετε το όνομα του εγγράφου. 

  

- Κατάργηση (Remove): Για να διαγράψετε το επιλεγμένο έγγραφο απαιτείται 
επιβεβαίωση. 

 

Τα συνημμένα εδώ έγγραφα, θα εμφανίζονται στην ενότητα Διάφορα (Various)  της 

καρτέλας «Έγγραφα» (Documents) του αρχείου του ασθενή. 
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Θα δημιουργηθεί ένας φάκελος με το όνομα και την ημερομηνία του χειρουργείου, με όλα 

τα συνημμένα έγγραφα ή εικόνες: 

 

 

 
 


