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1. Αποδοχή Άδειας Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου 
Ο ασθενής πρέπει αρχικά να αποδεχτεί την άδεια χρήσης της εφαρμογής και την πολιτική απορρήτου. 

 

  



2. Εισαγωγική περιγραφή 
Ακολουθεί μια μικρή περιγραφή για το πώς λειτουργεί η εφαρμογή. 

 

 

 

  



3. Εισαγωγή Ιατρικού προφίλ 
Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρώσει κάποια βασικά στοιχεία του. Το όνομα και το επίθετο είναι 

υποχρεωτικά. 

 

  



4. Υγεία 

Σύνοψη 
Όταν ο ασθενής δεν έχει ολοκληρώσει το καθημερινό του καθήκον για την τρέχουσα ημέρα, πρέπει να 

το ολοκληρώσει. 

 

Μετά την ολοκλήρωση του καθημερινού του καθήκοντος, βλέπει τη σύνοψη των απαντήσεών του για 

την τρέχουσα ημέρα. Μπορεί να επιλέξει για ποια μέρα θέλει να δει την σύνοψη ή να προχωρήσει σε 

προηγούμενη/επόμενη ημέρα. 



 



Καθήκοντα 
Ο ασθενής έχει δύο καθήκοντα: 

1. Ένα στο οποίο κάνει καθημερινή καταγραφή της σοβαρότητας των συμπτωμάτων του, των 

ζωτικών του σημείων, αν ασκήθηκε και αν πήρε τα φάρμακά του. 

2. Ένα στο οποίο απαντά επί μηνιαίας βάσης κάποια ερωτήματα όπως πχ. αν δεν μπορεί τον 

τελευταίο καιρό να ξυπνήσει, αν νιώθει φούσκωμα κτλ. 

 

  



Γνωστοποιήσεις 
Με βάση τα καθημερινά δεδομένα καταγραφής μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες γνωστοποιήσεις σε 

περίπτωση που πχ. τα συμπτώματα του ασθενή είναι σοβαρά τις 2 τελευταίες μέρες ή το βάρος του 

έχει αυξηθεί σημαντικά κτλ. Αυτές εμφανίζονται στο ασθενή και τον παρακινούν να μιλήσει με τον 

καρδιολόγο  του. 

 

  



Κοινοποίηση 
Ο ασθενής μπορεί να κοινοποιήσει σε όποιον θέλει τα δεδομένα των καθημερινών  και μηνιαίων 

καταγραφών είτε μέσω mail, είτε μέσω των social/messaging εφαρμογών που έχει ο ασθενής στη 

συσκευή του. 

 

  



5. Ατζέντα 
Με την  ατζέντα ο ασθενής μπορεί να δημιουργεί και να επεξεργάζεται ραντεβού με τον καρδιολόγο 

του. 

 

  



6. Εκπαίδευση 
Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφοριακό υλικό για τον ασθενή με σημαντικές πληροφορίες για την 

πάθησή του. 

 

  



7. Προφίλ 
Στην ενότητα αυτή ο ασθενής μπορεί να δει και να επεξεργαστεί τα στοιχεία του προφίλ του. Επίσης 

μπορεί να προσθέτει/επεξεργάζεται τους γιατρούς του σε μια λίστα, καθώς και τα φάρμακά του. 

 

  



8. Περισσότερα 
Ο ασθενής μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαβάζει την άδεια χρήσης και την πολιτική απορρήτου της 

εφαρμογής, καθώς και να δει κάποιες πληροφορίες για την εφαρμογή. 

 

 


