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0. Εισαγωγή 
 

Το μητρώο ασθενών με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία (Χ.Μ.Λ.), είναι μία διαδικτυακή 

εφαρμογή που υποστηρίζει την καταγραφή και παρακολούθηση της πορείας της θεραπείας 

των ασθενών με Χ.Μ.Λ. Για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής κάθε 

χρήστης της εφαρμογής αντιστοιχίζεται σε ένα ρόλο. Οι ρόλοι που δημιουργήθηκαν για τις 

ανάγκες αυτής της εφαρμογής είναι οι ακόλουθοι (εμφανίζονται αλφαβητικά): 

 Διαχειριστής 

 Επιτροπή ΕΟΠΥΥ 

 Ιατρός 

 Φαρμακοποιός ΕΟΠΥΥ 

Σε αυτό το έγγραφο αναλύεται ο ρόλος του Ιατρού για ασθενείς λευχαιμίας. Διευκρινίζεται 

ότι στην ανάλυση που ακολουθεί ο όρος «χρήστης» αναφέρεται στον Ιατρό 
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1. Είσοδος στην εφαρμογή 
 

1.1 Είσοδος χρήστη 
Ο χρήστης επισκέπτεται τη σχετική ιστοσελίδα (https://apps.ika.gr:20002/Registries) και 

συμπληρώνει τα στοιχεία εισόδου (μοναδικό όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης) (Εικόνα 1-

1). 

 

Εικόνα 1- 1 Κεντρική οθόνη εισόδου χρήστη στην εφαρμογή 

1.2 Κεντρική σελίδα χρήστη 
Στη συνέχεια, εισέρχεται στην κεντρική σελίδα διαχείρισης της εφαρμογής, πατώντας το 

κουμπί Είσοδος που τον οδηγεί ανάλογα με τον ρόλο σε σχετική οθόνη. (Εικόνα 1-2) 

 

 

 

Εικόνα 1- 2 Οθόνη με τις ενέργειες του Ιατρού 

 

 

 

 

 

 

https://apps.ika.gr:20002/Registries
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2. Μητρώο Λευχαιμίας – Ασθενής 
 

Επιλέγοντας από το μενού διαχείρισης Μητρώο Λευχαιμίας  Ασθενείς ο χρήστης 

οδηγείται στην λίστα με όλες τους ασθενείς λευχαιμίας. (Εικόνα 2-1) 

 

Εικόνα 2- 1 Επιλογή στο κεντρικό μενού Μητρώο Λευχαιμίας  Ασθενείς 

2.1 Αναζήτηση και εμφάνιση στοιχείων ασθενών  
Ο χρήστης κάνει αναζήτηση με βάση το Α.Μ.Κ.Α. ασθενούς (Εικόνα 2-2). 

 

Εικόνα 2- 2 Αναζήτηση ασθενών 

Για παράδειγμα ο χρήστης αναζητεί ασθενείς, πληκτρολογώντας  «01015613696» στο 

φίλτρο αναζήτησης Α.Μ.Κ.Α και πατώντας το κουμπί . (Εικόνα 2-3). 

 

 

Εικόνα 2- 3 Αναζήτηση ασθενών 

2.2 Export excel ασθενών 

Πατώντας το κουμπί  (Εικόνα 2-3) ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει σε μορφή 

excel τον ασθενή. 

2.3 Δημιουργία ασθενή  

Πατώντας το κουμπί  ο χρήστης οδηγείται σε μία οθόνη συμπλήρωσης του 

Α.Μ.Κ.Α. του Ασθενή, ώστε αν βρεθεί να του έχει προ συμπληρωμένα τα πεδία της φόρμας 

στοιχείων του Ασθενή, αλλιώς τα συμπληρώνει από την αρχή.  

 

Στη συνέχεια πατάει το κουμπί  για μεταφορά στη φόρμα με τα κατάλληλα 

πεδία συμπλήρωσης στοιχείων Ασθενή και πατώντας τα στοιχεία 

καταγράφονται στο σύστημα και δημιουργείται ένας νέος ασθενής. Ιδιαίτερη προσοχή 
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θέλει η επικύρωση της φόρμας. (Εικόνα 2-3) Με το κουμπί  μπορεί να 

γυρίσει στην λίστα των ασθενών. (Εικόνα 2-4) 

 

 

Εικόνα 2- 4 Φόρμα δημιουργίας ασθενή 

2.4 Επεξεργασία ασθενή  
Πατώντας το κουμπί επεξεργασίας  (Εικόνα 2-3) ο χρήστης οδηγείται σε μία οθόνη 

συμπλήρωσης στοιχείων του χρήστη και πατώντας τα στοιχεία καταγράφονται 

στο σύστημα και επεξεργάζεται ο υπάρχων ασθενής. Ιδιαίτερη προσοχή θέλει η επικύρωση 

της φόρμας. Με το κουμπί μπορεί να γυρίσει στην λίστα των ασθενών 

και με το κουμπί μπορεί να γυρίσει στον πλήρη φάκελο του 

ασθενή. (Εικόνα 2-5) 
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Εικόνα 2- 5 Φόρμα επεξεργασίας ασθενή 

2.5 Προβολή στοιχείων ασθενή  
Πατώντας το κουμπί προβολής πάνω στη λίστα (Εικόνα 2-3) ο χρήστης οδηγείται σε μία 

οθόνη όπου μπορεί να προβάλει τα στοιχεία του ασθενή λευχαιμίας. Επίσης στην Εικόνα 2-

6 διακρίνουμε στο πάνω μέρος δύο κουμπιά. «Προβολή, Επεξεργασία» Το πρώτο οδηγεί 

στα πλήρη στοιχεία του ασθενή λευχαιμίας (Εικόνα 2-7) και το δεύτερο στην επεξεργασία 

του ασθενή, η οποία αναλύθηκε στην ενότητα 2.4.   

 

Εικόνα 2- 6 Στοιχεία ασθενή 

Στα πλήρη στοιχεία ο χρήστης πατώντας το κουμπί  γυρνάει πίσω στην 

καρτέλα του ασθενή ή μπορεί να Εξάγει σε PDF τα στοιχεία του με το κουμπί  

 

Εικόνα 2- 7 Πλήρη στοιχεία ασθενή 
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2.6 Προβολή ιατρικού φακέλου ασθενή  
Στην ίδια οθόνη ο χρήστης έχει πρόσβαση και στον ιατρικό φάκελο του ασθενή λευχαιμίας, 

ο οποίος αποτελείται από τις εξής κολόνες (Εικόνα 2-8):  

 Ιστορικό χαρακτηριστικών νόσου 

 Ιστορικό εξετάσεων παρακολούθησης 

 Φαρμακευτική αγωγή 

 Νοσηλείες 

 

Εικόνα 2- 8 Οθόνη φακέλου ασθενή 

2.6.1 Ιστορικό χαρακτηριστικών νόσου 
Ο χρήστης επιλέγοντας την κολόνα ιστορικό χαρακτηριστικών νόσου έχει τις εξής 

δυνατότητες: 

 Προβολή ιστορικού χαρακτηριστικών νόσου Προβολή χαρακτηριστικών νόσου 

 Δημιουργία χαρακτηριστικών νόσου 

 

Εικόνα 2- 9 Φάκελος ασθενή – ιστορικό χαρακτηριστικών νόσου 

2.6.1.1 Προβολή χαρακτηριστικών νόσου 
Πατώντας το κουμπί της προβολής χαρακτηριστικών νόσου  (Εικόνα 2-9) ο χρήστης έχει 

πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία των χαρακτηριστικών νόσου (Εικόνα 2-10). Επίσης ο χρήστης 

μπορεί είτε να γυρίσει πίσω στην καρτέλα του ασθενή πατώντας το κουμπί 

 είτε να εξάγει τα χαρακτηριστικά σε PDF πατώντας το κουμπί . 
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Εικόνα 2- 10 Οθόνη προβολής χαρακτηριστικών νόσου 

 

2.6.1.2 Δημιουργία χαρακτηριστικών νόσου 

Ο χρήστης πατώντας το κουμπί  (Εικόνα 2-9) οδηγείται στην φόρμα 

δημιουργίας χαρακτηριστικών νόσου. Ο  χρήστης αφού προσθέσει τα πρώτα 

χαρακτηριστικά νόσου καταγράφεται η αρχική φάση της νόσου η οποία χρησιμοποιείται 

και όταν ο χρήστης ξανακάνει προσθήκη. Έτσι επιτρέπεται μόνο να αλλάξει την παρούσα 

κατάσταση. Πατάει  και αν έχει συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία σύμφωνα με 

την επικύρωση της φόρμας δημιουργούνται νέα χαρακτηριστικά νόσου (Εικόνα 2-11), 

αλλιώς το κουμπί  για να επιστρέψει πίσω στην προηγούμενη κατάσταση. Επίσης ο 

χρήστης μπορεί να γυρίσει πίσω στην καρτέλα του ασθενή πατώντας το κουμπί 

. 
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Εικόνα 2- 11 Φόρμα δημιουργίας χαρακτηριστικών νόσου 

2.6.2 Ιστορικό εξετάσεων παρακολούθησης 
Ο χρήστης επιλέγοντας την κολόνα ιστορικό εξετάσεων παρακολούθησης έχει τις εξής 

δυνατότητες: 

 Προβολή εξετάσεων παρακολούθησης  

 Προβολή εξέτασης παρακολούθησης 

 Δημιουργία εξέτασης παρακολούθησης 

 Επεξεργασία εξέτασης παρακολούθησης 

 

Εικόνα 2- 12 Φάκελος ασθενή – ιστορικό εξετάσεων παρακολούθησης 
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2.6.2.1 Προβολή εξέτασης παρακολούθησης 
Πατώντας το κουμπί της προβολής της εξέτασης παρακολούθησης  (Εικόνα 2-12) ο χρήστης 

έχει πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία της εξέτασης (Εικόνα 2-13). Επίσης ο χρήστης μπορεί 

είτε να γυρίσει πίσω στην καρτέλα του ασθενή πατώντας το κουμπί  είτε 

να εξάγει την εξέταση σε PDF πατώντας το κουμπί . 

 

Εικόνα 2- 13 Οθόνη προβολής εξέτασης παρακολούθησης 

2.6.2.2 Δημιουργία εξέτασης παρακολούθησης 

Ο χρήστης πατώντας το κουμπί  (Εικόνα 2-12) οδηγείται στην φόρμα 

δημιουργίας εξέτασης παρακολούθησης. Συμπληρώνει υποχρεωτικά κάποια πεδία όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα με *. Επίσης για βοήθεια προς τον Ιατρό μπορεί να δει και 

το Ιστορικό καταγραφών εξετάσεων. Πατάει  και αν έχει συμπληρώσει σωστά τα 

στοιχεία δημιουργείται μία νέα εξέταση παρακολούθησης. (Εικόνα 2-14) Επίσης ο χρήστης 

μπορεί να γυρίσει πίσω στην καρτέλα του ασθενή πατώντας το κουμπί 

. 
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Εικόνα 2- 14 Φόρμα δημιουργίας εξέτασης 

2.6.2.3 Επεξεργασία εξέτασης παρακολούθησης 
Όπως και στην δημιουργία πατώντας το κουμπί επεξεργασίας  της εξέτασης 

παρακολούθησης πάνω στη λίστα (Εικόνα 2-12) ο χρήστης ακολουθεί τα ίδια βήματα και 

έτσι επεξεργάζεται μία υπάρχουσα εξέταση παρακολούθησης. 

2.6.3 Φαρμακευτική Αγωγή 
Ο χρήστης επιλέγοντας την κολόνα φαρμακευτική αγωγή έχει τις εξής δυνατότητες: 

 Προβολή φαρμακευτικών αγωγών Προβολή φαρμακευτικής αγωγής 

 Δημιουργία φαρμακευτικής αγωγής 

 Επεξεργασία φαρμακευτικής αγωγής 

 

Εικόνα 2- 15 Φάκελος ασθενή - Φαρμακευτική Αγωγή 
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Το θαυμαστικό πάνω στη λίστα υποδεικνύει  ότι η αγωγή δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα 

οριστικά προς αποστολή στην επιτροπή. 

2.6.3.1 Προβολή φαρμακευτικής αγωγής 
Πατώντας το κουμπί της Προβολής της Αγωγής  (Εικόνα 2-15) ο χρήστης έχει πρόσβαση στα 

πλήρη στοιχεία της Αγωγής. Επίσης ο χρήστης μπορεί είτε να γυρίσει πίσω στην καρτέλα 

του ασθενή πατώντας το κουμπί  είτε να εξάγει την αγωγή σε PDF 

πατώντας το κουμπί . Το συγκεκριμένο PDF είναι το αίτημα προς τον ΕΟΠΥΥ και 

όχι η τελική Έγκριση.  

 

2.6.3.2 Δημιουργία φαρμακευτικής αγωγής 

Ο χρήστης πατώντας το κουμπί  (Εικόνα 2-15) οδηγείται στην φόρμα 

δημιουργίας φαρμακευτικής αγωγής. Οι ενέργειες που πρέπει να κάνει είναι οι εξής: 

 Προσθήκη νέου φαρμάκου (κουμπί  (Εικόνα 2-16)) 

 Συμπλήρωση στοιχείων νέου φαρμάκου και τελική προσθήκη  (Εικόνα 

2-17) 

 Επεξεργασία Αγωγής αφού ολοκληρωθεί η πρώτη προσθήκη του φαρμάκου (Εικόνα 

2-18) ( κουμπί  για αφαίρεση φαρμάκου) 

 Προσθήκη Προηγούμενων Θεραπειών αν υπάρχουν (Εικόνα 2-18) 

 Προσωρινή Αποθήκευση χωρίς αποστολή στην Επιτροπή ΕΟΠΥΥ ώστε να μπορεί να 

επεξεργαστεί περεταίρω  (Εικόνα 2-18) 

 Τελική Αποθήκευση Φαρμακευτικής Αγωγής χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας και 

αποστολή στην Επιτροπή ΕΟΠΥΥ  και  (Εικόνα 2-18) 

 Ακύρωση Φαρμακευτικής Αγωγής και μεταφορά στην προηγούμενη κατάσταση 

(Εικόνα 2-18) 

Για να προστεθεί μια αγωγή πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία καταγραφή ιστορικού 

χαρακτηριστικών νόσου. 
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Εικόνα 2- 16 Προσθήκη Αγωγής 

 

Εικόνα 2- 17 Αναδυόμενο παράθυρο προσθήκης φαρμάκου 

 

Εικόνα 2- 18 Επεξεργασία Αγωγής 

2.6.3.3 Επεξεργασία φαρμακευτικής αγωγής 
Όπως και στην δημιουργία πατώντας το κουμπί επεξεργασίας  πάνω στη λίστα (Εικόνα 2-

15) ο χρήστης ακολουθεί τα ίδια βήματα και έτσι επεξεργάζεται μία υπάρχουσα  

Επίσης αν μετά την οριστική καταχώρηση εγκριθεί από την επιτροπή του ΕΟΠΥΥ ο χρήστης 

μπορεί να εξάγει και την Έγκριση σε PDF με το κουμπί  . 



  

Σελίδα 16 από 19 
 

 

 

2.6.4 Νοσηλείες 
Ο χρήστης επιλέγοντας την κολόνα νοσηλείες έχει τις εξής δυνατότητες: 

 Προβολή νοσηλειών  

 Προβολή νοσηλείας 

 Δημιουργία νοσηλείας 

 Επεξεργασία νοσηλείας 

 

Εικόνα 2- 19 Φάκελος ασθενή - νοσηλείες 

2.6.4.1 Προβολή νοσηλείας 
Πατώντας το κουμπί της προβολής της νοσηλείας πάνω στη λίστα (Εικόνα 2-20) ο χρήστης 

έχει πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία της νοσηλείας (Εικόνα 2-21). Επίσης ο χρήστης μπορεί 

είτε να γυρίσει πίσω στην καρτέλα του ασθενή πατώντας το κουμπί  είτε 

να εξάγει την νοσηλεία σε PDF πατώντας το κουμπί . 
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Εικόνα 2- 20 Οθόνη προβολής νοσηλείας 

2.6.4.2 Δημιουργία Νοσηλείας 

Ο χρήστης πατώντας το κουμπί  (Εικόνα 2-20) οδηγείται στην φόρμα δημιουργίας 

νοσηλείας.  Συμπληρώνοντας σωστά τα στοιχεία νοσηλείας σύμφωνα με την επικύρωση  

της φόρμας πατάει το κουμπί  (Εικόνα 2-22) και καταχωρεί μία νέα νοσηλεία. 

Διαφορετικά πατάει το κουμπί για να γυρίσει στην προηγούμενη κατάσταση. Για 

να δημιουργηθεί μία νέα νοσηλεία πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία καταγραφή 

ιστορικού χαρακτηριστικών νόσου. Επίσης ο χρήστης μπορεί να γυρίσει πίσω στην καρτέλα 

του ασθενή πατώντας το κουμπί . 

 

Εικόνα 2- 21 Φόρμα δημιουργίας νοσηλείας 

2.6.4.3 Επεξεργασία Νοσηλείας 
Όπως και στην δημιουργία πατώντας το κουμπί επεξεργασίας πάνω στη λίστα (Εικόνα 2-20) 

ο χρήστης ακολουθεί τα ίδια βήματα και έτσι επεξεργάζεται μία υπάρχουσα νοσηλεία.  
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3. Προφίλ  – Ιατρός 
 

Επιλέγοντας από το μενού διαχείρισης Διαχείριση  Προφίλ ο χρήστης οδηγείται στην 

φόρμα επεξεργασίας των στοιχείων του. (Εικόνα 3-1)  

 

Εικόνα 3- 1 Μενού διαχείρισης - Προφίλ 

3.1 Επεξεργασία στοιχείων - Προφίλ 
Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία της φόρμας με βάση την επικύρωσή της , δηλαδή όλα 

τα πεδία είναι υποχρεωτικά, στην  ημερομηνία γέννησης δεν επιτρέπονται άλλα μορφές 

εκτός από ημερομηνίες , το τηλέφωνο και το κινητό έχει μήκος 10 χαρακτήρων και είναι 

νούμερα και το email πρέπει να αποτελείται από  ###@.###. Εάν όλα αυτά είναι σωστά 

τότε πατάει το κουμπί  και επεξεργάζεται τα υπάρχων στοιχεία. (Εικόνα 3-2) 

 

Εικόνα 3- 2 Φόρμα επεξεργασίας στοιχείων ιατρού 
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4. Επικοινωνία 
 

Επιλέγοντας από το μενού διαχείρισης Διαχείριση  Επικοινωνία οδηγείται στη φόρμα 

επικοινωνίας. (Εικόνα 4-1)  

 

Εικόνα 4- 1 Μενού διαχείρισης – Επικοινωνία 

4.1 Αποστολή Μηνύματος στον διαχειριστή 

Φόρμα επικοινωνίας στην οποία ο χρήστης στέλνει email πατώντας το κουμπί 

στον διαχειριστή του συστήματος λαμβάνοντας υπόψιν την επικύρωση των στοιχείων. Σε 

περίπτωση λάθους τότε μπορεί να καθαρίσει όλα τα πεδία της φόρμας πατώντας το κουμπί 

. 

 

Εικόνα 4- 2 Φόρμα Επικοινωνίας 

 

 


