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Πρόλογος 

 
Ο ιστοχώρος «Ιατρικός Οδηγός» αποτελεί ουσιαστικά έναν πλήρη οδηγό 

ασθενειών, ο οποίος έχει διαμορφωθεί ώστε να παρουσιάζονται λεπτομερώς 
ασθένειες που έχουν καταχωρηθεί είτε από τον διαχειριστή είτε από ιατρούς που 
έχουν εγγραφεί στον ιατρικό σύλλογο.  

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασθενειών είναι, με λίγα λόγια, ένας ιστοχώρος 3 
επιπέδων χρηστών (διαχειριστή, εγγεγραμμένου μέλους, επισκέπτη), όπου ο καθένας 
απ’ αυτούς έχει το δικαίωμα να εκτελεί τις λειτουργίες που αντιστοιχούν στα 
δικαιώματά του, όπως θα αναφερθούν αναλυτικά παρακάτω.  

Η Web εφαρμογή αναπτύχθηκε σε PHP, MySQL και Html και δίνει τη 
δυνατότητα πρόσβασης και πλοήγησης στους επισκέπτες του ιστοχώρου μέσω 
internet. Η επιπλέον δυνατότητα της επεξεργασίας ορισμένων στοιχείων του Ιατρικού 
Οδηγού δίνεται στα εγγεγραμμένα μέλη, όμως ο διαχειριστής έχει απεριόριστα 
δικαιώματα, δηλαδή να αλλάζει, να τροποποιεί και να διορθώνει στοιχεία του οδηγού 
και να επιβλέπει τις ενέργειες των μελών και τα στοιχεία αυτών.  

Με βάση τα παραπάνω αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα φιλικό προς το χρήστη, 
που πληροί όλες τις προϋποθέσεις ευχρηστίας και ασφάλειας προσωπικών 
δεδομένων. Ταυτόχρονα διασφαλίζει τον έλεγχο των στοιχείων που εισάγει ή 
τροποποιεί κάθε εγγεγραμμένο μέλος με αποστολή άμεσων ενημερώσεων στον 
διαχειριστή. 

 
Στο 1ο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται η εισαγωγή του Εγγράφου 

Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισμικού, στο οποίο περιγράφονται ο σκοπός 
δημιουργίας του εγγράφου, οι ορισμοί που θα χρησιμοποιηθούν και σε ποια πρότυπα 
βασίζεται. 

Στο 2ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η γενική περιγραφή του Εγγράφου 
Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισμικού, όπου αναλύονται οι λειτουργίες του προϊόντος 
λογισμικού, τα χαρακτηριστικά τν χρηστών του καθώς και οι γενικοί περιορισμοί που 
μπορεί να έχει το σύστημα. 

Στο 3ο κεφάλαιο, αναλύονται οι ειδικές απαιτήσεις του λογισμικού και 
συγκεκριμένα οι λειτουργικές απαιτήσεις για κάθε επίπεδο χρηστών, ο απαιτήσεις 
των εξωτερικών διεπαφών καθώς και οι απαιτήσεις που μπορεί να υπάρχουν στην 
επίδοση του λογισμικού. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το Έγγραφο Περιγραφής Σχεδίου Λογισμικού, 
το οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να σχεδιαστεί ορθά το 
πρόγραμμα του λογισμικού και αναλύεται στα επόμενα κεφάλαια. Συγκεκριμένα, στο 
4ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η εισαγωγή του Εγγράφου, όπου αναφέρεται ο σκοπός 
για τον οποίο υλοποιείται, οι ορισμοί και τα ακρωνύμια που θα χρησιμοποιηθούν σε 
όλο το έγγραφο, καθώς και σε ποια πρότυπα βασίστηκε. 

Στο 5ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η αποσύνθεση του λογισμικού, όπου 
περιγράφονται αναλυτικά οι επιμέρους οντότητες του λογισμικού. 

Στο επόμενο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το σχέδιο δεδομένων του λογισμικού, 
όπου αναλύονται οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται καθώς και οι 
αντίστοιχοι πίνακες. 
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Στο 7ο κεφάλαιο, αναλύονται τα σχέδια όλων των μονάδων του λογισμικού, 
δηλαδή περιγράφονται αναλυτικά οι μονάδες λογισμικού που έχουν ως βασική 
λειτουργικότητα τη λήψη στοιχείων ως είσοδο από το χρήστη. 

Στο 8ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα σχέδια όλων των διαπροσωπειών του 
λογισμικού, δηλαδή περιγράφονται όλα τα ανεξάρτητα τμήματα του συστήματος που 
υλοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες, χωρίς να απαιτείται κάποια λήψη στοιχείων 
από τον χρήστη. 

Στο 9ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα εγχειρίδια χρήσης ανάλογα με το επίπεδο 
του κάθε χρήστη, τα οποία περιλαμβάνουν screenshots και σύντομες περιγραφές για 
κάθε λειτουργία του ιστοχώρου. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα παραρτήματα της εργασίας. 
Αρχικά παρατίθενται τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης για κάθε επίπεδο χρήστη 
τα οποία δείχνουν τις δυνατές λειτουργίες που μπορεί να εκτελεί ο κάθε χρήστης 
ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασής του στο σύστημα. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζεται το διάγραμμα οντοτήτων της βάσης δεδομένων όπου φαίνονται οι 
σχέσεις μεταξύ των πινάκων. Στην τρίτη ενότητα του τελευταίου κεφαλαίου 
παρατίθενται οι εντολές της MySQL για τη δημιουργία των απαραίτητων πινάκων. 

Για να εγκαταστήσουμε τον «Ιατρικό Οδηγό» ο τρόπος είναι ιδιαίτερα απλός. 
Χρειαζόμαστε έναν web server, php εγκατεστημένη στον web server και o web server 
να υποστηρίζει την sql. Ο web server μπορεί να είναι είτε συνδεδεμένος στο internet 
(π.χ. dedicated) είτε στον υπολογίστη μας (εικονικό δίκτυο localhost). Για να γίνουμε 
πιο συγκεκριμένοι, κατεβάζουμε από το Internet ή τρέχουμε από το cd το xampp-
win32-1.6.5-installer όπου περιέχει όλα αυτά που προαναφέραμε και μπορούμε να τα 
εγκαταστήσουμε τόσο εύκολα, όπως είναι η εγκατάσταση ενός απλού προγράμματος. 
Στη συνέχεια τρέχουμε την εφαρμογή phpmyadmin, δημιουργούμε μια νέα βάση 
δεδομένων (πχ. base) με collation greek general_ci και αντιγράφουμε τη βάση sql μας 
όπου βρίσκεται μέσα στο cd. Τέλος, στο φάκελο xampp του σκληρού μας δίσκου 
υπάρχει ένας υποφάκελος με την ονομασία htdocs, όπου εκεί αντιγράφουμε τα αρχεία 
php (βρίσκονται και αυτά στο cd εγκατάστασης). Τέλος, ανοίγουμε τον 
φυλλομετρητή μας και πληκτρολογούμε ως url «http://localhost/gr» και βλέπουμε στο 
εικονικό δίκτυο που δημιουργήσαμε την διαδικτυακή εφαρμογή Ιατρικός Οδηγός. 
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9. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 Η εφαρμογή Ιατρικός Οδηγός καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες μιας 
μεγάλης μερίδας ανθρώπων κάθε ηλικίας και επαγγέλματος που ενδιαφέρονται για 
θέματα υγείας. Κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η άμεση ενημέρωση 
των πινάκων της β/δ από την κάθε κίνηση που πραγματοποιεί ένας χρήστης 
οποιουδήποτε επιπέδου (διαχειριστής – εγγεγραμένο μέλος) εκτός βέβαια του 
επισκέπτη, ο οποίος δεν επηρεάζει τη β/δ.  
 Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι διαθέτει τη δυνατότητα 
χρήσης από πολλαπλούς χρήστες, με αποτέλεσμα πολλοί χρήστες να μπορούν να 
προσπελάσουν το πρόγραμμα συγχρόνως, από ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό 
περιβάλλον.  
 Τα εγχειρίδια χρηστών αποτελούν συνοδευτικό κομμάτι της εφαρμογής κι 
έχουν ως σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση του συστήματος και της κάθε λειτουργίας 
του, όπως αυτή αντιμετωπίζεται από τα διαφορετικά επίπεδα χρηστών. Όπως και η 
β/δ, και τα εγχειρίδια χρήσης ανανεώνονται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.  
 
 

9.1. Περιγραφή Περιεχομένου Εγχειριδίων Χρήσης  
 
 Η παρουσίαση των τρόπων χειρισμού του προγράμματος από τους χρήστες 
των διαφόρων επιπέδων που θα ακολουθήσει είναι απλή και εύκολα κατανοητή, 
ακόμη και από αυτούς που έχουν μόνο τις βασικές γνώσεις υπολογιστών, δηλαδή π.χ. 
γνωρίζουν να χειρίζονται το Internet.  
 Κάθε κίνηση περιγράφεται γραπτώς, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 
screenshots, που θα δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα στον χρήστη. Η παρουσίαση 
των διαδικασιών γίνεται με τη σειρά που βρίσκονται και στο πρόγραμμα.  
 Το εγχειρίδιο χρήσης χωρίζεται στα παρακάτω μέρη:  

• Αρχική σελίδα : Περιγράφει τη βασική οθόνη που εμφανίζεται όταν θέτουμε 
το πρόγραμμα σε λειτουργία κι όλες τις ενέργειες που έχει τη δυνατότητα να 
κάνει ένας επισκέπτης του ιστοχώρου.  

• Εγχειρίδιο χρήσης για το διαχειριστή του συστήματος : Περιγράφονται οι 
λειτουργίες και οι διαδικασίες που εκτελεί ο χρήστης – administrator με τα 
περισσότερα δικαιώματα. Αυτός έχει το δικαίωμα να εισάγει, να 
επεξεργάζεται και να διαγράφει, όπως επίσης και να παρακολουθεί τις 
ενέργειες των άλλων χρηστών.  

• Εγχειρίδιο χρήσης για τα εγγεγραμμένα μέλη : Περιγράφονται οι 
λειτουργίες και οι διαδικασίες που εκτελεί ο εγγεγραμμένος χρήστης. Μπορεί 
να κάνει εισαγωγή και αλλαγή ασθένειας, συμπτώματος και μέρους σώματος 
στη β/δ, να αλλάξει τα στοιχεία του και να στείλει email στον διαχειριστή.  
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9.2. Αρχική Σελίδα 
 

Η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται όταν ξεκινά το πρόγραμμα είναι αυτή που 
φαίνεται παρακάτω :  

 

 
 

Στη σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί και να ενημερωθεί για τα 
περιεχόμενα του συστήματος πατώντας απλά τον αντίστοιχο σύνδεσμο του μενού που 
βρίσκεται στο δεξί μέρος της σελίδας.  

  
 

Κατάλογος Ασθενειών 
 
Επιλέγοντας ο επισκέπτης το σύνδεσμο αυτό μεταβαίνει στη σελίδα που 

φαίνεται παρακάτω :  
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Από εδώ μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε από τις καταχωρημένες ασθένειες 

επιθυμεί και να μεταβεί στην αντίστοιχη σελίδα με τις αναλυτικές πληροφορίες της 
ασθένειας που επέλεξε. Π.χ. αν επιλέξει «Ανεμοβλογιά» και πατήσει το κουμπί 
«Εμφάνιση»,θα του εμφανιστεί η επόμενη σελίδα :  

 

 
 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης πατήσει το κουμπί «Εμφάνιση» χωρίς 
προηγουμένως να επιλέξει μία από τις ασθένειες της λίστας, εμφανίζεται η ακόλουθη 
σελίδα με το ανάλογο μήνυμα λάθους :  
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Ο επισκέπτης, αντί για την αναζήτηση καποιας ασθένειας από τον κατάλογο 
ασθενειών, μπορεί να προτιμά την αναζήτηση των ασθενειών που εμφανίζουν ένα 
συγκεκριμένο σύμπτωμα που τον ενδιαφέρει. Επομένως μπορεί να επιλέξει τον 
σύνδεσμο «Κατάλογος Συμπτωμάτων».  

 
Κατάλογος Συμπτωμάτων 
 

Επιλέγοντας ο επισκέπτης το σύνδεσμο αυτό μεταβαίνει στη σελίδα που 
φαίνεται παρακάτω :  

 

 
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης πατήσει το κουμπί «Εμφάνιση» χωρίς 

προηγουμένως να επιλέξει ένα από τα συμπτώματα της λίστας, εμφανίζεται η 
ακόλουθη σελίδα με το ανάλογο μήνυμα λάθους :  

 

 
Από εδώ μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε από τα καταχωρημένα συμπτώματα 

επιθυμεί και να μεταβεί στη σελίδα με τη λίστα των ασθενειών που εμφανίζουν το 
επιλεγμένο σύμπτωμα. Π.χ. αν επιλέξει «Άγχος» θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα:  
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Από αυτή τη σελίδα μπορεί να επιλέξει μία από τις ασθένειες και να του 

εμφανιστεί η αντίστοιχη σελίδα με τις αναλυτικές πληροφορίες της ασθένειας που 
επέλεξε. Π.χ. αν επιλέξει «Αγοραφοβία» θα του εμφανιστεί η επόμενη σελίδα :  
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Σε περίπτωση που ο επισκέπτης πατήσει το κουμπί «Εμφάνιση» χωρίς 
προηγουμένως να επιλέξει μία από τις ασθένειες της λίστας, εμφανίζεται η ακόλουθη 
σελίδα με το ανάλογο μήνυμα λάθους :  

 

 
 
Ο επισκέπτης, έχει επίσης τη δυνατότητα να αναζητήσει τις ασθένειες που 

εμφανίζονται σ’ ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματος. Επομένως μπορεί να επιλέξει 
τον σύνδεσμο «Κατάλογος Μερών Σώματος».  

 
Κατάλογος Μερών Σώματος  
 
 Ο επισκέπτης αφού επιλέξει το σύνδεσμο αυτό μεταβαίνει στην επόμενη 
σελίδα :  
 

 
 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης πατήσει το κουμπί «Εμφάνιση» χωρίς 
προηγουμένως να επιλέξει ένα από τα μέρη σώματος της λίστας, εμφανίζεται η 
ακόλουθη σελίδα με το ανάλογο μήνυμα λάθους :  
 

 
 
 Από τη λίστα των μερών σώματος ο επισκέπτης ωστόσο μπορεί να επιλέξει 
οποιοδήποτε μέρος του σώματος που τον ενδιαφέρει και να μεταβεί στη σελίδα με τη 
λίστα των ασθενειών οι οποίες εκδηλώνονται στο μέρος του σώματος που επέλεξε. 
Π.χ. αν επιλέξει «κορμός» θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα :  
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 Από την προηγούμενη σελίδα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μία από τις 
ασθένειες που εμφανίζονται έτσι ώστε να δει τις αναλυτικές πληροφορίες της. Π.χ. αν 
επιλέξει «Πνευμονία» θα μεταβεί στην ακόλουθη σελίδα :  
 

 
 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης πατήσει το κουμπί «Εμφάνιση» χωρίς 
προηγουμένως να επιλέξει μία από τις ασθένειες της λίστας, εμφανίζεται η ακόλουθη 
σελίδα με το ανάλογο μήνυμα λάθους :  
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Αναζήτηση 
  
 Ο επισκέπτης του Ιατρικού Οδηγού έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει 
αναζήτηση στα καταχωρημένα στοιχεία της β/δ ανάλογα με μία ασθένεια, ένα 
σύμπτωμα ή ένα μέρος σώματο που τον ενδιαφέρει. Για το σκοπό αυτό στην αρχική 
σελίδα του Ιατρικού Οδηγού υπάρχει το παρακάτω τμήμα μέσω του οποίου ο 
επισκέπτης ορίζει τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία επιθυμεί να γίνει η αναζήτηση :  
 

 
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης πατήσει το κουμπί «ΟΚ» έχοντας αφήσει 

κενό το πεδίο της αναζήτησης ή έχοντας πληκτρολογήσει μία λέξη η οποία δεν είναι 
καταχωρημένη στις β/δ, θα του εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα λάθους :  
 

 
 
 Η προεπιλεγμένη τιμή των radiobutton από τα οποία καθορίζεται το είδος της 
αναζήτησης (σύμπτωμα, ασθένεια, μέρος σώματος) είναι το «σύμπτωμα». Επομένως 
εφόσον ο επισκέπτης πληκτρολογήσει την λέξη «πόνος» και στη συνέχεια πατήσει το 
κουμπί «ΟΚ» θα έχει σαν αποτέλεσμα την ακόλουθη σελίδα, στην οποία 
παρουσιάζεται μία λίστα των καταχωρημένων συμπτωμάτων που περιέχουν στο 
όνομά τους τη λέξη «πόνος» :  
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 Σε περίπτωση που ο επισκέπτης πατήσει το κουμπί «Εμφάνιση» χωρίς 
προηγουμένως να έχει επιλέξει ένα σύμπτωμα της λίστας θα εμφανιστεί στην οθόνη 
το ακόλουθο μήνυμα λάθους: 
 

 
 

Αν επιλέξει το σύμπτωμα «Κοιλιακός πόνος» και πατήσει το κουμπί 
«Εμφάνιση» θα του εμφανιστεί η επόμενη εικόνα :  
 

 
 
 Σ’ αυτή τη σελίδα παρουσιάζεται μία λίστα των ασθενειών που εμφανίζουν το 
επιλεγμένο σύμπτωμα. Αν ο επισκέπτης πατήσει το κουμπί «Εμφάνιση» χωρίς 
προηγουμένως να έχει επιλέξει μία ασθένεια θα του εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα 
λάθους :  
 

 
 

Από την προηγούμενη σελίδα η επιλογή μίας από τις ασθένειες της λίστας, 
π.χ. «οξεία σκωληκοειδίτιδα» έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση της αναλυτικής 
περιγραφής της ασθένειας, όπως φαίνεται παρακάτω :  
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Αν ο επισκέπτης πληκτρολογήσει μία ασθένεια στο πεδίο αναζήτησης, π.χ. 

«καρκίνος», επιλέξει το radiobutton «ασθένεια» και στη συνέχεια πατήσει το κουμπί 
«ΟΚ» θα έχει σαν αποτέλεσμα την ακόλουθη σελίδα :  
 

 
 
 Στην προηγούμενη σελίδα φαίνεται μία λίστα των καταχωρημένων ασθενειών 
που περιέχουν στο όνομά τους τη λέξη «καρκίνος». Αν ο επισκέπτης πατήσει το 
κουμπί «Εμφάνιση» χωρίς προηγουμένως να έχει επιλέξει μία ασθένεια θα του 
εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους :  
 

 74



 
 

Η επιλογή μίας από αυτές τις ασθένειες, π.χ. «καρκίνος δέρματος» έχει σαν 
αποτέλεσμα την εμφάνιση της αναλυτικής περιγραφής της ασθένειας, όπως φαίνεται 
παρακάτω :  
 

 
 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης πληκτρολογήσει ένα μέρος σώματος στο 
πεδίο αναζήτησης, π.χ. «λαιμός», επιλέξει το radiobutton «μέρος σώματος» και στη 
συνέχεια πατήσει το κουμπί «ΟΚ» θα έχει σαν αποτέλεσμα την ακόλουθη σελίδα :  
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 Στην προηγούμενη σελίδα φαίνεται μία λίστα των καταχωρημένων μερών 
σώματος που περιέχουν στο όνομά τους τη λέξη «λαιμός». Αν ο επισκέπτης πατήσει 
το κουμπί «Εμφάνιση» χωρίς προηγουμένως να έχει επιλέξει ένα μέρος του σώματος 
θα του εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους :  
 

 
 

Αντίθετα, αν ο επισκέπτης επιλέξει ένα μέρος σώματος, π.χ. «λαιμός» θα του 
εμφανιστεί η επόμενη εικόνα :  
 

 
 
 Σ’ αυτή τη σελίδα παρουσιάζεται μία λίστα των ασθενειών που εκδηλώνονται 
στο επιλεγμενο μέρος σώματος. Αν ο επισκέπτης πατήσει το κουμπί «Εμφάνιση» 
χωρίς προηγουμένως να έχει επιλέξει μία ασθένεια θα του εμφανιστεί το ακόλουθο 
μήνυμα λάθους :  
 

 
 

Η επιλογή μίας από αυτές τις ασθένειες έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση 
της αναλυτικής περιγραφής της ασθένειας, όπως φαίνεται παρακάτω :  
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Επικοινωνία με admin 

 
Ο επισκέπτης αφου επιλέξει τον σύνδεσμο αυτό, έχει τη δυνατότητα να 

αποστείλει ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή και του 
εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα :  

 

 
 
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης πατήσει το κουμπί «Αποστολή» χωρίς 

προηγουμένως να έχει συμπληρώσει τα δύο πεδία της φόρμας, εμφανίζεται το 
ακόλουθο μήνυμα λάθους :  
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Αν ο επισκέπτης συμπληρώσει το πεδίο σχόλια και πατήσει το κουμπί 

«Αποστολή», θα αποσταλεί το email και θα του εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα 
επιτυχίας :  

 
 
Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο η αποστολή του email αποτύχει, θα του 

εμφανιστεί το εξής μήνυμα λάθους :  
 

 
 

 
9.3 Σελίδες Εγγεγραμμένου Μέλους 
 
Διαχείριση ασθενειών 

 
Το εγγεγραμμένο μέλος αφού επιλέξει το σύνδεσμο αυτό μεταβαίνει στην 

επόμενη σελίδα :  
 

 

 78



 
 Από εδώ μπορεί να επιλέξει εάν θέλει να  εισάγει ή να αλλάξει μία ασθένεια, 
επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο. Σε περίπτωση που ο χρήστης-ιατρός επιλέξει 
τον σύνδεσμο «Εισαγωγή ασθένειας» εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα :  

 

 
 
Εάν  το μέλος δεν συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία (όνομα ασθένειας, 

μέρος σώματος και περιγραφή) και πατήσει το κουμπί «Καταχώρηση» εμφανίζεται η 
ακόλουθη σελίδα: 

 

 
 
Εάν το όνομα της ασθένειας που θα πληκτρολογήσει είναι ήδη 

καταχωρημένο, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 
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Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ασθένεια καταχωρείται στη βάση και εμφανίζεται 
μήνυμα επιτυχημένης καταχώρησης. 
 

 
  
Σε περίπτωση που ο χρήστης-ιατρός επιλέξει τον σύνδεσμο «Αλλαγή 

ασθένειας» εμφανίζεται μία σελίδα με τη λίστα των ασθενειών όπως φαίνεται στην 
επόμενη εικόνα :  

 

 
 
Εάν το εγγεγραμμένο μέλος δεν επιλέξει καμία ασθένεια και παρόλ’αυτά 

πατήσει το κουμπί «Αλλαγή ασθένειας» εμφανίζεται το εξής μήνυμα λάθους: 
 

 
 
Σε περίπτωση όμως που το μέλος επιλέξει μία ασθένεια της λίστας, π.χ.  

εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:  
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Εάν  δεν συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία (όνομα ασθένειας, μέρος 

σώματος και περιγραφή) και πατήσει το κουμπί «Καταχώρηση» εμφανίζεται η 
ακόλουθη σελίδα: 

 

 
 
Εάν το όνομα της ασθένειας που θα πληκτρολογήσει ο χρήστης είναι ήδη 

καταχωρημένο, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 
 

 
 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αλλαγή της ασθένειας καταχωρείται στη βάση και 

εμφανίζεται μήνυμα επιτυχημένης αλλαγής. 
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Διαχείριση συμπτωμάτων 
 
Το εγγεγραμμένο μέλος αφού επιλέξει το σύνδεσμο αυτό μεταβαίνει στην 

επόμενη σελίδα :  
 

 
 
 Από εδώ μπορεί να επιλέξει εάν θέλει να  εισάγει ή να αλλάξει ένα σύμπτωμα, 
επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο. Σε περίπτωση που το εγγεγραμμένο μέλος 
επιλέξει τον σύνδεσμο «Εισαγωγή συμπτώματος» εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα :  
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Εάν  ο χρήστης-ιατρός δεν συμπληρώσει το κενό πεδίο και πατήσει το κουμπί 
«Καταχώρηση» εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα: 

 

 
 
Εάν το όνομα του συμπτώματος που θα πληκτρολογήσει είναι ήδη 

καταχωρημένο, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 
 

 
 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, το σύμπτωμα καταχωρείται στη βάση και 

εμφανίζεται μήνυμα επιτυχημένης καταχώρησης. 
 

 
  
Σε περίπτωση που το εγγεγραμμένο μέλος επιλέξει τον σύνδεσμο «Αλλαγή 

συμπτώματος» εμφανίζεται μία σελίδα με τη λίστα των συμπτωμάτων 
 

 
 
Εάν το εγγεγραμμένο μέλος δεν επιλέξει κανένα σύμπτωμα και παρόλ’αυτά 

πατήσει το κουμπί «Αλλαγή» εμφανίζεται το εξής μήνυμα λάθους: 
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Σε περίπτωση όμως που ο χρήστης-μέλος επιλέξει ένα σύμπτωμα της λίστας, 

εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:  
 

 
 
Εάν αφήσει κενό το πεδίο και πατήσει το κουμπί «Καταχώρηση» εμφανίζεται 

η ακόλουθη σελίδα: 

 
 
Εάν το όνομα του συμπτώμτος που θα πληκτρολογήσει το εγγεγραμμένο 

μέλος είναι ήδη καταχωρημένο, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 
 

 
 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αλλαγή του συμπτώματος καταχωρείται στη βάση 

και εμφανίζεται μήνυμα επιτυχημένης αλλαγής. 
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Διαχείριση μερών του σώματος 
 
Το εγγεγραμμένο μέλος αφού επιλέξει το σύνδεσμο αυτό μεταβαίνει στην 

επόμενη σελίδα:  
 

 
 
 Από εδώ μπορεί να επιλέξει εάν θέλει να  εισάγει ή να αλλάξει ένα μέρος 
σώματος, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο. Σε περίπτωση που το εγγεγραμμένο 
μέλος επιλέξει τον σύνδεσμο «Εισαγωγή μέρους σώματος» εμφανίζεται η ακόλουθη 
σελίδα :  

 

 
 
Εάν  ο χρήστης-ιατρός δεν συμπληρώσει το κενό πεδίο και πατήσει το κουμπί 

«Καταχώρηση» εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα: 
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Εάν το όνομα του μέρους του σώματος που θα πληκτρολογήσει το 
εγγεγραμμένο μέλος είναι ήδη καταχωρημένο, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 

 

 
 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, το μέρος σώματος καταχωρείται στη βάση και 

εμφανίζεται μήνυμα επιτυχημένης καταχώρησης. 
 

 
 
Σε περίπτωση που το εγγεγραμμένο μέλος επιλέξει τον σύνδεσμο «Αλλαγή 

μέρους σώματος» εμφανίζεται μία σελίδα με τη λίστα των μερών του σώματος 
 

 
 
Εάν ο χρήστης-ιατρός δεν επιλέξει κανένα μέρος σώματος και παρόλ’αυτά 

πατήσει το κουμπί «Αλλαγή» εμφανίζεται το εξής μήνυμα λάθους: 
 

 
 
Σε περίπτωση όμως που επιλέξει ένα μέρος του σώματος της λίστας, 

εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:  
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Εάν αφήσει κενό το πεδίο και πατήσει το κουμπί «Καταχώρηση» εμφανίζεται 

η ακόλουθη σελίδα: 

 
 
Εάν το όνομα του μέρους σώματος που θα πληκτρολογήσει το εγγεγραμμένο 

μέλος είναι ήδη καταχωρημένο, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 
 

 
 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αλλαγή του μέρους σώματος καταχωρείται στη 

βάση και εμφανίζεται μήνυμα επιτυχημένης αλλαγής. 
 

 
 
 
 

Τα στοιχεία μου 
 

Το εγγεγραμένο μέλος έχει τη δυνατότητα επίσης να επιλέξει το σύνδεσμο 
αυτό προκειμένου να μεταβεί στην ακόλουθη σελίδα που εμφανίζει τα προσωπικά 
του στοιχεία :  
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Από την προηγούμενη σελίδα ο εγγεγραμένος-ιατρός μπορεί να πατήσει το 

κουμπί «Αλλαγή στοιχείων» και να μεταφερθεί στην επόμενη εικόνα, στην οποία του 
δίνεται η δυνατότητα να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων :  

 

 
 
Σε περίπτωση που το μέλος κάνει τις αλλαγές στα στοιχεία που επιθυμεί και 

στη συνέχεια πατήσει το κουμπί «Καταχώρηση» μεταφέρεται στην επόμενη σελίδα 
που εμφανίζει ένα μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης :  

 

 
 
Αν ο ιατρός-μέλος πατήσει το κουμπί «Καταχώρηση» έχοντας αφήσει κενό 

ένα από τα υποχρεωτικά πεδία : συνθηματικό, κωδικός, όνομα και επίθετο, 
μεταβαίνει στην ακόλουθη σελίδα που του εμφανίζει το ανάλογο μήνυμα λάθους :  
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Επικοινωνία με admin 

 
Ο ιατρός-μέλος αφου επιλέξει τον σύνδεσμο αυτό, έχει τη δυνατότητα να 

αποστείλει ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή και του 
εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα :  

 

 
 
Σε περίπτωση που το εγγεγραμένο μέλος πατήσει το κουμπί «Αποστολή» 

χωρίς προηγουμένως να έχει συμπληρώσει τα δύο πεδία της φόρμας, εμφανίζεται το 
ακόλουθο μήνυμα λάθους :  

 

 
 
Αν ο ιατρός-μέλος συμπληρώσει το πεδίο σχόλια και πατήσει το κουμπί 

«Αποστολή», θα αποσταλεί το email και θα του εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα 
επιτυχίας :  
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Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο η αποστολή του email αποτύχει, θα του 

εμφανιστεί το εξής μήνυμα λάθους :  
 

 
 
 
 
9.4. Σελίδες Διαχειριστή 
 
 Ο διαχειριστής του συστήματος έχει περισσότερα δικαιώματα από έναν απλό 
επισκέπτη και ένα εγγεγραμμένου μέλους. Κατά συνέπεια, εκτός από τις παραπάνω 
ενέργειες έχει τη δυνατότητα να κάνει και τις ακόλουθες :  
  
Ενημέρωση admin 

 
Ο διαχειριστής αφού επιλέξει το σύνδεσμο αυτό μεταβαίνει στην επόμενη 

σελίδα :  
 

 
 
 Από εδώ μπορεί να επιλέξει εάν θέλει να  διαβάσει τα νέα ή τα διαβασμένα 
μηνύματα, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής 
επιλέξει τον σύνδεσμο «Νέα Μηνύματα» εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα :  
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Στη συγκεκριμένη σελίδα εμφανίζονται όλες οι ενημερώσεις του διαχειριστή 

σχετικά με είσαγωγή ή αλλαγή ασθενειών, συμπτωμάτων και μερών του σώματος 
από τα εγγεγραμένα μέλη. Από τη στιγμή που θα εμφανιστεί η παραπάνω σελίδα, τα 
νέα μηνύματα μετατρέποντα σε διαβασμένα μηνύματα.  

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής επιλέξει τον σύνδεσμο «Διαβασμένα 
Μηνύματα» εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα :  

 

 
 
Όπως φαίνεται στην προηγούμενη εικόνα ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα 

να πατήσει το κουμπί  προκειμένου να διαγράψει ένα συγκεκριμένο μήνυμα, π.χ. το 
δεύτερο μήνυμα, και να του εμφανιστεί μία νέα σελίδα με διεγραμμένο το 
συγκεκριμένο μήνυμα, όπως η επόμενη :  
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Επίσης ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον σύνδεσμο 

«Διαγραφή όλων» προκειμένου να διαγράψει όλα τα μηνύματα και κατά συνέπεια θα 
του εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα :  

 

 
 
 

Διαχείριση ασθενειών 
 
Όταν ο διαχειριστής επιλέγει αυτό τον σύνδεσμο, μεταβαίνει στην ακόλουθη 

σελίδα :  
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Σε περίπτωση που ο διαχειριστής επιλέξει τον σύνδεσμο «Διαγραφή 

ασθένειας» εμφανίζεται μία σελίδα με τη λίστα των ασθενειών 
 

 
 
Εάν ο διαχειριστής δεν επιλέξει καμία ασθένεια και παρόλ’αυτά πατήσει το 

κουμπί «Διαγραφή ασθένειας» εμφανίζεται το εξής μήνυμα λάθους: 
 

 
 
Σε περίπτωση όμως που ο διαχειριστής επιλέξει μία ασθένεια της λίστας, 

εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:  
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Εάν  ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί «Ναι», η ασθένεια διαγράφεται από τη 

βάση και εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα: 
 

 
 
 

Διαχείριση συμπτωμάτων 
 
Όταν ο διαχειριστής επιλέγει αυτό τον σύνδεσμο, μεταβαίνει στην ακόλουθη 

σελίδα :  
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Σε περίπτωση που ο διαχειριστής επιλέξει τον σύνδεσμο «Διαγραφή 

συμπτώματος» εμφανίζεται μία σελίδα με τη λίστα των συμπτωμάτων 
 

 
 
Εάν ο διαχειριστής δεν επιλέξει κανένα σύμπτωμα και παρόλ’αυτά πατήσει το 

κουμπί «Διαγραφή» εμφανίζεται το εξής μήνυμα λάθους: 
 

 
 
Σε περίπτωση όμως που ο διαχειριστής επιλέξει ένα σύμπτωμα της λίστας, 

εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:  
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Εάν  ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί «Ναι», το σύμπτωμα διαγράφεται από 

τη β/δ και εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα: 
 

 
 
 
 

Διαχείριση μερών του σώματος 
 
Όταν ο διαχειριστής επιλέγει αυτό τον σύνδεσμο, μεταβαίνει στην ακόλουθη 

σελίδα :  
 

 
 
Σε περίπτωση που ο διαχειριστής επιλέξει τον σύνδεσμο «Διαγραφή μέορυς 

σώματος» εμφανίζεται μία σελίδα με τη λίστα των μερών σώματος :  
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Εάν ο διαχειριστής δεν επιλέξει κανένα μέρος σώματος και παρόλ’αυτά 

πατήσει το κουμπί «Διαγραφή» εμφανίζεται το εξής μήνυμα λάθους: 
 

 
 
Σε περίπτωση όμως που ο διαχειριστής επιλέξει ένα μέρος σώματος της 

λίστας, εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:  
 

 
 
Εάν  ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί «Ναι», το μέρος σώματος διαγράφεται 

από τη βάση και εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα: 
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Διαχείριση μελών 
 
 Ο διαχειριστής αφού επιλέξει αυτόν τον σύνδεσμο, εμφανίζεται στην οθόνη η 
ακόλουθη σελίδα :  
 

 
 
 Όπως φαίνεται στην παραπάνω σελίδα, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει τον σύνδεσμο «Εισαγωγή νέου μέλους». Με την επιλογή αυτού του 
συνδέσμου εμφανίζεται στην οθόνη η ακόλουθη σελίδα :  
 

 
 
 Σ’ αυτή τη σελίδα ο διαχειριστής μπορεί να συμπληρώσει τα πεδία με τα 
στοιχεία ενός νέου ιατρού-μέλους και να πατήσει το κουμπί «Καταχώρηση» 
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προκειμένου να εισαχθούν τα στοιχεία στη β/δ του συστήματος. Σ’ αυτή την 
περίπτωση θα του εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης :  
 

 
 
 Σε περίπτωση που το συνθηματικό χρησιμοποιείται ήδη από κάποιο 
εγγεγραμένο μέλος θα εμφανιστεί στην οθόνη του διαχειριστή το ακόλουθο μήνυμα 
λάθους :  
 

 
 
 Επίσης, αν ο διαχειριστής αφήσει κενό κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία 
(συνθηματικό, κωδικός, όνομα, επίθετο) και στη συνέχεια πατήσει το κουμπί 
«Καταχώρηση», θα του εμφανιστεί το εξής μήνυμα λάθους :  
 

 
 

Επιπλέον, από την σελίδα διαχείρισης μελών, ο διαχεριστής έχει τη 
δυνατότητα να δει τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών. Δίπλα από κάθε μέλος μπορεί 
να πατήσει το κουμπί  προκειμένου να αλλάξει / τροποποιήσει τα στοιχεία του 
αντίστοιχου μέλους. Με την επιλογή του συγκεκριμένου κουμπιού έχουμε την 
εμφάνιση της ακόλουθης σελίδας :  
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Σε περίπτωση που ο διαχειριστής κάνει τις αλλαγές στα στοιχεία που επιθυμεί 

και στη συνέχεια πατήσει το κουμπί «Καταχώρηση» μεταφέρεται στην επόμενη 
σελίδα που εμφανίζει ένα μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης :  

 

 
 
Αν ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί «Καταχώρηση» έχοντας αφήσει κενό 

ένα από τα υποχρεωτικά πεδία μεταβαίνει στην ακόλουθη σελίδα που του εμφανίζει 
το ανάλογο μήνυμα λάθους :  

 

 
 

Σε περίπτωση που το συνθηματικό χρησιμοποιείται ήδη από κάποιο 
εγγεγραμένο μέλος θα εμφανιστεί στην οθόνη του διαχειριστή το ακόλουθο μήνυμα 
λάθους : 

 

 
 
Από την σελίδα διαχείρισης μελών, ο διαχεριστής έχει τη δυνατότητα να δει 

τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών. Δίπλα από κάθε μέλος μπορεί να πατήσει το 
κουμπί  προκειμένου να αποστείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
αντίστοιχου μέλους. Με την επιλογή του συγκεκριμένου κουμπιού έχουμε την 
εμφάνιση της ακόλουθης σελίδας :  
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Σε περίπτωση που ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί «Αποστολή» χωρίς 

προηγουμένως να έχει συμπληρώσει το πεδίο «σχόλια», εμφανίζεται το ακόλουθο 
μήνυμα λάθους :  

 

 
 

Αν ο διαχειριστής συμπληρώσει το πεδίο σχόλια και πατήσει το κουμπί 
«Αποστολή», θα αποσταλεί το email και θα του εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα 
επιτυχίας :  

 

 
 
Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο η αποστολή του email αποτύχει, θα του 

εμφανιστεί το εξής μήνυμα λάθους :  
 

 
 
 Εφόσον, ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί  προκειμένου να στείλει email 
σε κάποιο εγγεγραμμένο μέλος που δεν έχει καταχωρημένη ηλεκτρονική διεύθυνση 
θα του εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα :  
 

 
 

Τέλος, από την σελίδα διαχείρισης μελών, ο διαχεριστής έχει τη δυνατότητα 
να πατήσει το κουμπί  προκειμένου να διαγράψει το αντίστοιχο μέλος. Με την 
επιλογή του συγκεκριμένου κουμπιού εμφάνιζεται η εξής εικόνα :  
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Σε περίπτωση που ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί «Ναι», εμφανίζεται το 
ακόλουθο μήνυμα επιτυχούς διαγραφής τους μέλους.  

 

 
 
Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι σε κάθε σελίδα, εκτός από εκείνες που 

προκύπτουν από επιλογή ενός συνδέσμου του μενού που εμφανίζεται στο δεξί μέρος 
της σελίδας, δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες όλων των επιπέδων να επιλέξουν 
τον σύνδεσμο «Πίσω» προκειμένου να επιστρέψει στην προηγούμενη σελίδα.  
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