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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο πξφηππνπ
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απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ηνπ απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Σν
πεξηερφκελν

ηνπ

θαθέινπ
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κε
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ππάξρνληα

δηεζλή

παηδνςπρηαηξηθά πξφηππα.

ηνρεχνληαο ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κε κειινληηθά γεληθεπκέλα
ζπζηήκαηα κεραλνξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο έρνπλ ελζσκαησζεί δπλαηφηεηεο
πνπ αθνξνχλ ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη αληίζηνηρσλ
πξσηνθφιισλ ρνξήγεζεο θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ.

Δπεθηείλνληαο ην ζχζηεκα

κειεηήζεθε ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ παξαπάλσ δχν ιεηηνπξγηψλ ψζηε λα
δεκηνπξγεζεί έλαο θαηάινγνο πξνηάζεσλ πξνο ηνλ ηαηξφ κε δπλαηέο ζεξαπεπηηθέο
αγσγέο. Σν ζχζηεκα ελζσκαηψλεη επίζεο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ
αγσγψλ κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ηνπο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε
δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο δηαζεζηκφηεηαο (φπσο έιιεηςε ζπγθεθξηκέλεο θαξκαθεπηηθήο
νπζίαο) ή άιινπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζζελή.

Μία επηπξφζζεηε θαη ζεκαληηθή ιεηηνπξγία αθνξά ζηελ δηαζχλδεζε κε ινγηζκηθά
ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ γηα ηελ απηφκαηε εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ,
κε απψηεξν ζθνπφ ηελ άκεζε αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε επηδεκηνινγηθέο
κειέηεο. πκπιεξσκαηηθά κε ηε ιεηηνπξγία απηή ην ζχζηεκα ππνζηεξίδεη δπλαηφηεηα
γηα απηνκαηνπνηεκέλε εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ. Σέινο, κία αθφκε δπλαηφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο είλαη ε δηαζχλδεζή ηνπ κε εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηε κεηαθνξά κεηξήζεσλ απφ
αηζζεηήξεο ηνπνζεηεκέλνπο ζε αζζελείο, ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ
εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ. Βαζηθέο παξάκεηξνη, βάζεη ησλ νπνίσλ
έρεη αλαπηπρζεί ην ινγηζκηθφ είλαη ε αζθάιεηα, ε εξγνλνκία θαη ε θηιηθφηεηα πξνο ην
ρξήζηε.
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ABSTRACT

The aim of this thesis is the development of a novel child psychiatry electronic record
system, which incorporates a remote access service for authorized users. The contents
and structure of the proposed system was organized according to the latest
international recommendations.

Aiming towards interoperability within a health information system, the ability to encode
diagnostic results and their corresponding administrative pharmaceutical protocols has
been added to conform to future requirements. In addition we propose an effective
connection process of the above mentioned functions in order to provide a therapeutic
recommendation catalogue for the doctor in charge of each individual case. Finally the
proposed system includes functions that take into account parameters such as
limitations of supply for a suggested medication included in a treatment or other
conditions that may apply to the patient, in order to assist in a better and more effective
management of the available resources.

Another important feature of the proposed system is the effective interconnection with
modern statistical analysis applications. This ability enables the automatic integration in
the form of automated extraction for use in epidemiologic studies. The interconnection
of the proposed system for the real time transfer of measurements from sensors directly
connected to the patient ensures the enrichment of the information and positive
feedback identification of every individual record. Finally, the proposed system was
developed with the highest quality of network security, ergonomics and user friendliness
in mind.
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