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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
«Εμφάνιση αποτελεσμάτων εξετάσεων»

Είσοδος στην εφαρμογή 

Αναζητάμε και επιλέγουμε τον ασθενή που θέλουμε .



Από το μενού αριστερά επιλέγουμε “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ”.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται βλέπουμε τα εργαστηριακά 
αποτελέσματα.
Αν θέλουμε εκτύπωση επιλέγουμε το κουμπί «Απαντητικά».



Από την επιλογή «Διάστημα:» μπορούμε να ορίσουμε το χρονικό 
διάστημα των αποτελεσμάτων που θα εμφανισθούν.

Από την επιλογή «Εξετάσεις:» επιλέγουμε συγκεκριμένες ομάδες 
εξετάσεων, προκειμένου να εμφανισθούν τα υπάρχοντα αποτελέσματα 
εξετάσεων μόνο για τις επιλεγμένες ομάδες.



Μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αρχείο Excel ή 
σε αρχείο PDF επιλέγοντας τα κουμπιά που φαίνονται παραπάνω.

Με την επιλογή «Διάγραμμα» μπορούμε αφού επιλέξουμε ποιες 
εξετάσεις θέλουμε, να εμφανίσουμε συγκριτικό διάγραμμα με την 
διακύμανση των τιμών σε βάθος χρόνου.





Για να επιστρέψουμε στην οθόνη αναζήτησης και να αναζητήσουμε 
επόμενο ασθενή επιλέγουμε τον φακό πάνω δεξιά.



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΜΕΡΑΣ ΤΕΠ

Επιλέγοντας το εικονίδιο με το ρολόι που υπάρχει στο πάνω μέρος της 
οθόνης  τότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη 

Τα πλαίσια που είναι με πράσινο φόντο , έχουν ολοκληρωμένες όλες 
τις εξετάσεις που έχουν γίνει παραγγελία όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα.

Τα πλαίσια που είναι με λευκό φόντο , έχουν εξετάσεις σε εκκρεμότητα 
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Τα πλαίσια που έχουν τα ονοματεπώνυμα των ασθενών με κόκκινη 
γραμματοσειρά έχουν παθολογικές ευρεθείσες τιμές στις εξετάσεις 
τους.



Σε κάθε πλαίσιο πέρα από το ονοματεπώνυμο υπάρχουν και 4 
επιλογές, αυτές είναι :

Η πρώτη επιλογή   είναι για να μπορέσουμε να δούμε την 
παραγγελία που έχει κάνει ο εργαστηριακός ιατρός , την ώρα , καθώς 
και άλλες πληροφορίες.

Η δεύτερη επιλογή   είναι για να δούμε στην οθόνη τα 
αποτελέσματα της παραγγελίας του ασθενή.

Η τρίτη επιλογή  είναι για να τυπώσουμε τα αποτελέσματα χωρίς να 
τα δούμε στην οθόνη.

Η τέταρτη επιλογή  είναι για να «κρύψουμε» από την οθόνη αυτή 
τον συγκεκριμένο ασθενή. Όταν τον κρύψουμε τότε ο ασθενής θα 
βρίσκεται στο παράθυρο ‘Προηγούμενοι ασθενείς’ όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα.

Το κουμπί ‘Επιλογές’  που βρίσκεται στην πάνω αριστερή 
γωνία της οθόνης εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο 

 
Εδώ μπορούμε να παραμετροποιήσουμε το χρονικό διάστημα των 
ασθενών που έχουν εξετάσεις αλλά και τις κλινικές που θα φορτώνει η 
προηγούμενη οθόνη. 


