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Playstore 
 HomeMediCare

 Εφαρμογή για 
ασθενή 



Εγγραφή:
Δημιουργία 

λογαριασμού 
και σύνδεση 
με ιατρείο



 Εισάγετε 
ονοματεπώνυμο, email , 
κωδικό και επιλέγετε 
το προσωπικό ιατρείο 
σας

 Ολοκληρώνετε με την 
εγγραφή



z.christogiannis@yahoo.gr

…………..

Είσοδος:
Εισάγεται το 
email και το 
προσωπικό σας 
κωδικό που 
δημιουργήσατε 
κατά την εγγραφή



Με τη σύμφωνη γνώμη 
σας για τη χρήση των 
προσωπικών σας 
δεδομένων (γίνεται τη 
πρώτη φορά) εισέρχεστε 
στο μενού επιλογών του 
χρήστη.

Ο χρήστης μπορεί να 
δημιουργεί και να 
διαχειρίζεται ασθενείς.
Ένας λογαριασμός→ 
πολλοί ασθενείς (πχ. 
μητερα, πατέρας κτλ) 

Επιλογές 
χρήστη



 Καταχώρηση  
Νέου Ασθενή: 

 Εισάγουμε τα 
στοιχεία του 
ασθενή και τη 
φαρμακευτική 
αγωγή του

Η χρήση της 
εφαρμογής γίνεται 
απόκλειστικά από 
ασθενείς που έχουν 
ήδη ιατρικό φάκελο 
στο ιατρείο.
Διαφορετικά δε θα 
πιστοποιοπούνται 
από τον ιατρό.

Επιλογές χρήστη



Νέες ειδοποιήσεις
Βλέπουμε τις νέες 
ειδοποιήσεις για τα ζωτικά 
των ασθενων μας που έχει 
δημιουργήσει ο ιατρός και δεν 
τις έχουμε δει ακόμη.
Ειδοποιήσεις δημιουργούνται 
μόνο όταν οι μετρήσεις του 
ασθενούς είναι παθολογικές

Επιλογές χρήστη



Ρυθμίσεις:
Επιλογή των ζωτικών που 
θελουμε να 
διαχειριζόμαστε (ποιες 
μετρήσεις θέλουμε να 
καταγράφουμε) 
Εφαρμόζεται για όλους 
τους ασθενείς

Επιλογές χρήστη



Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις-μηνύματα πχ ενημερώσεις 
για τον Covid 19, οδηγίες διατροφής κ.α 

που αποστέλλονται κατά διαστήματα από 
τον θεράποντα ιατρό σε όλους τους 
ασθενείς του που χρησιμοποιούν το 

πρόγραμμα HomeMediCare.

Επιλογές χρήστη



Ασθενείς 
Επιλέγουμε τον 
ασθενή που 
θέλουμε να 
διαχειριστούμε.

Θα πρέπει ο 
ιατρός να έχει 
πιστοποιήσει 
τον ασθενή

Διαχείριση ασθενούς



Επιλέγοντας τον ασθενή 
εμφανίζεται το μενού επιλογών 
του ασθενή 

Διαχείριση/επιλογές 
ασθενούς



Μηνύματα

Νέα καταχώρηση: 

 Ανά ημερομηνία/Πρωί-Βράδυ
 Συστολική / Διαστολική πίεση
 Παλμοί
 Κορεσμός
 Σάκχαρο
 Βάρος (ΒΜΙ)
 INR
 Κρεατινίνη
 Κάλιο
 Γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη

 Φαρμακευτική αγωγή

Διαχείριση ασθενούς



Καταχωρήσεις: 
Επιλογή ημερομηνίας για να 

δούμε τα ζωτικά της 
συγκεκριμένης ημερομηνίας

Διαχείριση ασθενούς



21-05-05

Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ 
ζωτικών μετρήσεων

Διαχείριση ασθενούς



Εξετάσεις: ανεβάζουμε στο ιατρείο εξετάσεις 
μας (αίματος, υπερήχους κ.α). στη παρούσα 

έκδοση αποστέλλονται μόνο εικόνες. 
Μελλοντικά και άλλες μορφές αρχείων όπως 

μορφή PDF

Διαχείριση ασθενούς



Ζωτικά σε γράφημα:
Γραφική αναπαράσταση 
ζωτικών μετρήσεων με 
επιλογή των ζωτικών 

παραμέτρων και δυνατότητα 
εξαγωγής σε εικόνα

Διαχείριση ασθενούς



Ειδοποίηση από ιατρό: 

Ο ασθενής λαμβάνει γνώση για την οδηγία-
διάγνωση του ιατρού σε συγκεκριμένη 

μέτρηση ζωτικών που είναι εκτός 
φυσιολογικών ορίων

Διαχείριση ασθενούς



Όλες οι ειδοποιήσεις από τον ιατρό:

Ο ασθενής μπορεί να ξαναδεί ημερολογιακά τις 
οδηγίες/διαγνώσεις για τις ζωτικές του μετρήσεις 

που έχει λάβει από τον ιατρό 

Διαχείριση ασθενούς



Μηνύματα: 
Μηνύματα  από τον ιατρό 
αποκλειστικά για τον 
συγκεκριμένο ασθενή.

Διαχείριση ασθενούς



Με το πάνω δεξιά 
εικονίδιο  μπορούμε 

κάθε φορά να 
μεταφερόμαστε στο 
προηγούμενο μενού 

επιλογων.



HomeMediCare 

για ασθενή

www.homemedicare.gr 

Το παρόν αποτελεί Πνευματικη Ιδιοκτησία και 
απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση των παραπάνω χωρίς έγγραφη άδεια.

http://www.homemedicare.gr/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22

