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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 της Επιτροπής ΕΟΠΥΥ για ασθενείς λευχαιμίας. 

Διευκρινίζεται ότι στην ανάλυση που ακολουθεί ο όρος «χρήστης» αναφέρεται στην 

Επιτροπή. 
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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 της Επιτροπής 

 

 

 

 

 

 

 

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

Επιλέγοντας από το μενού διαχείρισης Μητρώο Λευχαιμίας  Φαρμακευτικές Αγωγές ο 

χρήστης οδηγείται στην λίστα με όλες τις φαρμακευτικές αγωγές. (Εικόνα 2-1) 

 

Εικόνα 2- 1 Επιλογή στο κεντρικό μενού Μητρώο Λευχαιμίας  Φαρμακευτικές Αγωγές 

2.1 Αναζήτηση και εμφάνιση στοιχείων αιτήσεων φαρμακευτικών αγωγών 
Ο χρήστης κάνει αναζήτηση με βάση το Α.Μ.Κ.Α., το επώνυμο, το όνομα του ασθενούς και 

την κατάσταση της αγωγής. (Εικόνα 2-2) 

 

Εικόνα 2- 2 Αναζήτηση φαρμακευτικών αγωγών 

Για παράδειγμα ο χρήστης αναζητεί φαρμακευτικές αγωγές, πληκτρολογώντας 

«01015613696» στο φίλτρο αναζήτησης Α.Μ.Κ.Α. και πατώντας το κουμπί . 

(Εικόνα 2-3). 

 

Εικόνα 2- 3 Παράδειγμα αναζήτησης φαρμακευτικών αγωγών 
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2.2 Προβολή αίτησης φαρμακευτικής αγωγής 
Πατώντας το κουμπί της προβολής πάνω στη λίστα στην εγγραφή που είναι σε «Αναμονή» 

Έκρισης (Εικόνα 2-3) ο χρήστης έχει πρόσβαση στη φαρμακευτική αγωγή του ασθενή αλλά 

και στον πλήρη φάκελο του (Ιστορικό χαρακτηριστικόν νοήσου , Ιστορικό εξετάσεων 

παρακολούθησης, Φαρμακευτική Αγωγή, Νοσηλείες) (Εικόνα 2-4). Επίσης μπορεί να δει 

τα πλήρη στοιχεία του ασθενή πατώντας το κουμπί της προβολής πάνω δεξιά όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 2-4 και κατά συνέπεια στην Εικόνα 2-5. 

 

Εικόνα 2- 4 Οθόνη προβολής αίτησης φαρμακευτικής αγωγής 

Με το κουμπί  επιστρέφει πίσω στην αγωγή και με το κουμπί  

εξάγει τα στοιχεία του Ασθενή σε PDF (Εικόνα 2-5) 

 

Εικόνα 2- 5 Πλήρη στοιχεία ασθενή 

Στον πλήρη φάκελο σε κάθε κολόνα μπορεί να προβάλει  πληροφορίες σχετικές με τον 

φάκελο. (Εικόνα 2-6) Ακολουθεί παράδειγμα προβολής νοσηλείας από τον φάκελο του 

ασθενή. (Εικόνα 2-7) 
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Εικόνα 2- 6 Φάκελος ασθενή - κολόνα Φαρμακευτική Αγωγή 

 

Σε οποιαδήποτε προβολή στον ιατρικό φάκελο ο χρήστης έχει την δυνατότητα είτε 

πατώντας το κουμπί να γυρίσει πίσω στην αγωγή του ασθενή είτε να πατήσει 

το κουμπί  για να εξάγει σε PDF τα στοιχεία. 

 

Εικόνα 2- 7 Παράδειγμα προβολής φαρμακευτικής αγωγής στο φάκελο ασθενή 

 

2.3 Έγκριση / Απόρριψη φαρμακευτικής αγωγής 
Αν ο χρήστης θέλει να επεξεργαστεί τα στοιχεία των φαρμάκων (Διάρκεια συνταγής, 

Συνολική Ποσότητα) τότε πατάει το κουμπί  πάνω στη λίστα με τα φάρμακα. 

(Εικόνα 2-4) 
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Ύστερα πατώντας ένα από τα δύο κουμπιά (Εικόνα 2-8) (Εικόνα 2-4) ο χρήστης έχοντας 

αξιολογήσει τον φάκελο και την φαρμακευτική αγωγή του ασθενή εμφανίζονται δύο 

αναδυόμενα παράθυρα (Εικόνα 2-9, Εικόνα 2-10) όπου μπορεί να πάρει την τελική του 

απόφαση. 

 

Εικόνα 2- 8 Κουμπιά έγκρισης / απόρριψης αγωγής  

 

Εικόνα 2- 9 Αναδυόμενο παράθυρο έγκρισης αγωγής 

 

Εικόνα 2- 10 Αναδυόμενο παράθυρο απόρριψης αγωγής 
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3. Επικοινωνία 
 

Επιλέγοντας από το μενού διαχείρισης Διαχείριση  Επικοινωνία οδηγείται στη φόρμα 

επικοινωνίας. (Εικόνα 2-1)  

 

Εικόνα 3- 1  Επιλογή στο κεντρικό μενού Διαχείριση  Επικοινωνία 

3.1 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 3- 2 Φόρμα Επικοινωνίας 

 


