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Πεξίιεςε
Η αηκνδνζία, κηα πξάμε αιιειεγγύεο πξνο ηνλ ζπλάλζξσπό καο, είλαη ε
απνθιεηζηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο εμαζθαιίδνληαη κνλάδεο αίκαηνο γηα ηνπο
αζζελείο πνπ ην έρνπλ αλάγθε. Σν αίκα θαη ηα παξάγσγά ηνπ, πξνηόληα δειαδε πνπ
δελ παξάγνληαη ηερλεηά θαη δελ ππνθαζίζηαληαη, θπιάζζνληαη ζηηο λνζνθνκεηαθέο
ηξάπεδεο αίκαηνο, ζηηο νπνηέο επαθίεηαη θαη ε νξζή δηαρεηξηζή ηνπο ύζηεξα από ηε
δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ. Η δηαδηθαζία εηζαγσγήο εθαξκνγώλ
πιεξνθνξηθήο ζηνλ ρώξν ηεο αηκνδνζίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ ησλ
ηξαπεδώλ αίκαηνο, είλαη θάηη πνπ επηηεύρζεθε κεηά από αξθεηέο απνηπρεκέλεο
πξνζπάζεηεο κεραλνξγάλσζεο ηνπ παξειζόληνο
Οη ιύζεηο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη αθξηβά παθέηα ινγηζκηθνύ γηα ζηαζεξνύο
ππνινγηζηέο, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε απνζήθεπζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ
ησλ δνηώλ, ησλ αζζελώλ θαη ησλ εμεηάζεσλ θαη δεηγκάησλ απηώλ,θαζώο επίζεο θαη
όιεο νη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ αζθνύο αίκαηνο, δειαδή ε επεμεξγαζία,
απνζήθεπζε, ζπληήξεζε θαη ηειηθά κεηάγγηζε ηνπο ζηνλ αζζελή. Κη όια απηά
γίλνληαη κέζσ ζήκαλζεο ησλ αζθσλ κε barcode.
To e-blood είλαη κηα εθαξκνγή android γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αζθώλ κηαο
ηξάπεδαο αίκαηνο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο αηκνιεςίαο, κέζσ ηεο θαηλνηόκαο
ζήκαλζεο ησλ αζθώλ κε εηηθέηεο NFC.
Η ύπαξμε εηηθεηώλ NFC ειαρηζηνπνηεί ηα αλζξώπηλα ιάζε, αθνπ δίλεη αλα
πάζα ζηηγκή ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηόηεηα κέζσ κηαο απιήο ζάξσζεο ηεο εηηθέηαο κε
ην θηλεηό ηνπ ηειέθσλν λα έρεη πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο. Η θάζε κνλάδα αίκαηνο
πιένλ θέξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηελ πεξηγξάθνπλ θαη δε ρξεηάδεηαη λα παξεκβιεζεί
ε πξόζβαζε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαθηεζή ηνπο.
Σν e-blood ππνζηεξίδεη ηελ αηκνιεςία κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαρώξεζεο
ησλ αηκνδνηώλ θαη ησλ ζπλεδξηώλ αηκνιεςίαο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ. ην θνκκάηη ηεο
δηαρείξηζεο ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο, δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα
ηθαλνπνηνύλ αηηήζεηο κεηαγγίζεσλ γηα εζσηεξηθνύο αζζελήο ηνπ λνζνθνκείνπ, κε
ηξόπν πνπ δηαζθαιίδεη όηη ηα απνζέκαηα πξνο δηαζεζε είλαη ειεγκέλα θαη
δηακνηξαζκέλα κε ζύλεζε, ρσξηο θαηλόκελα θαηαζπαηάιεζεο ησλ πόξσλ.
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1 Κεθάιαην Πξώην
Δηζαγσγή
1.1 Κίλεηξα
Οη επίζεκεο αλάγθεο ηεο ρώξαο καο ζε αίκα, αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηηο 650.000
κνλάδεο εηεζίσο. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΔΚΔΑ (Δζληθό Κέληξν Αηκνδνζίαο) (1),
ζηελ Διιάδα ην 52% ησλ κνλάδσλ αίκαηνο πνπ ζπιιέγνληαη πξνέξρνληαη από
εζεινληέο αηκνδόηεο θαη ην 45% από αηκνδόηεο αληηθαηάζηαζεο, όπσο νλνκάδνληαη
νη ζπγγελείο θαη θίινη αζζελώλ πνπ ζα ρεηξνπξγεζνύλ θαη νη νπνίνη θαινύληαη λα
πξνζθέξνπλ αίκα. ην ζπλνιηθό πνζνζηό πξνζηίζεηαη θη έλα 2% πνπ πξνέξρεηαη από
ηελ αηκνδνζία ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ θαη ην ππόινηπν πνζνζηό είλαη κνλάδεο
αίκαηνο πνπ εηζάγνληαη από ηνλ Διβεηηθό Δξπζξό ηαπξό. (2)
Καζώο ην αίκα είλαη έλα πξντόλ πνπ δελ παξάγεηαη θαη δελ αληηθαζίζηαηαη,
θαηαιαβαίλνπκε πόζν ζεκαληηθή είλαη ε αηκνδνζία. Η εζεινληηθή αηκνδνζία είλαη
κηα ρεηξνλνκία θαιήο ζέιεζεο, θξνληίδαο θαη αγάπεο πξνο ηνλ ζπλαλζξσπό καο.
Όζν ζεκαληηθή είλαη ε αηκνδνζία όκσο, άιιν ηόζν ζεκαίλνληα ξόιν παίδεη θαη ν
ηξόπνο δηαρείξηζεο ησλ πξνζθεξόκελσλ κνλάδσλ αίκαηνο. Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα
γηα απηό απνηειεί ε έιιεηςε αίκαηνο ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο πνπ κεηώλεηαη ν
αξηζκόο ησλ αηκνδνηώλ ιόγσ δηαθνπώλ αιιά αληίζεηα νη αλάγθεο γηα αίκα
παξακέλνπλ ην ίδην ζηαζεξέο. Γη’ απηό θαη ζα ήηαλ επθηαίν θακία κνλάδα αίκαηνο λα
κε θαηαζηξέθεηαη ιόγσ ιήμεο. (3) (4)
πλεπώο, είλαη εύθνιν λα αληηιεθζνύκε ην γηαηί νη εθαξκνγέο πνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα, θηλνύληαη θπξίσο πξνο δπν θαηεπζύλζεηο: από ηε κηα ηεο
πξνώζεζεο ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο θη από ηελ άιιε ηεο νξζήο θαη αζθαινύο
δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ κηαο Σξάπεδαο αίκαηνο.
Πνιιέο είλαη νη εθαξκνγέο πνπ απεπζύλνληαη ζε ρξήζηεο ζπζθεπώλ android,
ιόγσ θαη ηεο επξείαο ρξήζεο απηώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, πνπ κε δηάθνξεο ηερληθέο
κάξθεηηλγθ (π.ρ. απόδνζε «παξαζήκσλ» αλάινγα κε ηηο επηζθέςεηο γηα αηκνδνζία ή
κε γλσζηνπνηήζεηο ζηα social media ησλ άκεζσλ αλαγθώλ γηα αίκα), πξνζπαζνύλ λα
απμήζνπλ ησλ αξηζκό ησλ αηκνδνηώλ αιιά θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηαθηηθόηεηα
ησλ επηζθέςεσλ ηνπο ζηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο αηκνδνζίαο.
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Από ηελ πιεπξά ησλ λνζνθνκεηαθώλ κνλάδσλ αηκνδνζίαο, ηώξα, έρνπλ γίλεη
πξνζπάζεηεο ήδε από ην 1995 λα κεραλνγξαθεζνύλ νη ππεξεζίεο ηνπο.
πγθεθξηκέλα, ην 2003-2005 ήηαλ θαη ε πξώηε εζληθή πξνζπάζεηα γηα θάηη ηέηνην
πνπ όκσο δελ ζηέθζεθε από επηηπρία. Οη ιόγνη ηεο απνηπρίαο ήηαλ όηη ηα ινγηζκηθά
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιιαμαλ εληειώο ηελ «ξνπηίλα» εξγαζίαο ησλ λνζειεπηώλ,
είραλ δειαδή ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί κε ηε ινγηθή desktop εθαξκνγώλ ρσξίο λα
ιακβάλνπλ ππ’ όςηλ ην επίπεδν εμνηθείσζεο ησλ ρξεζηώλ κε ηέηνηεο εθαξκνγέο θαη
ρσξίο λα έρνπλ πξνβιέςεη όηη κηα πξνζνκνίσζε ησλ ρεηξόγξαθσλ δηαδηθαζηώλ ζηνλ
κεραλνξγαλσκέλν θόζκν ζα ήηαλ πην εύιεπηε θαη απνδνηηθή από κηα βέιηηζηε
κεραλνγξαθεκέλε ιύζε πνπ μελίδεη ηνπο ρξήζηεο. Η εκπεηξία, όκσο, από απηέο ηηο
πξνζπάζεηεο αμηνπνηήζεθε θαη κεηνπζηώζεθε θη έηζη από ηόηε έρνπλ γίλεη αξθεηά
βήκαηα πξνο ηα εκπξόο, θαηαιήγνληαο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο
εηθόλαο 1.1 (4):

Σχιμα 1.1: Κάλυψθ

ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ εζεινληηθή αηκνδνζία, από ηνλ επηέκβξην ηνπ
2015 μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα ζε εζληθό επίπεδν από ην Δζληθό Γίθηπν Έξεπλαο θαη
Σερλνινγίαο (ΔΓΔΣ) θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Αηκνδνζίαο
(ΔΚΔΑ),γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο θεληξηθνύ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξά
ηελ δηαρείξηζε ηνπ κεηξώνπ ησλ αηκνδνηώλ. (5) Ο ζθνπόο ήηαλ λα εθζπγρξνληζηεί ν
ηξόπνο ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο ησλ εζεινληώλ αηκνδνηώλ θαη λα ειαρηζηνπνηεζνύλ
ηα ζθάικαηα από ηελ ρεηξόγξαθε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ.

Σα νθέιε από ηελ εθαξκνγή ηεο ππεξεζίαο είλαη πνιιαπιά:



Δπηιύνληαη ρξόληα πξνβιήκαηα ηνπ ρώξνπ ηεο αηκνδνζίαο.
Δπαηζζεηνπνηείηαη ν πιεζπζκόο θαη απμάλεηαη ν εζεινληηζκόο.
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Απινπνηνύληαη θαη επηηαρύλνληαη νη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο ησλ εζεινληώλ
αηκνδνηώλ θαη επηηαρύλεηαη ε γεληθόηεξε εμππεξέηεζή ηνπο.
Διαρηζηνπνηείηαη ν δηαρεηξηζηηθόο θόξηνο ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο
αηκνδνζίαο.
Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα παλειιαδηθήο αλαδήηεζεο αηκνδνηώλ κε ζπάληεο
νκάδεο αίκαηνο

Μέρξη θαη ζήκεξα, ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ αηκνδνζίαο ρξεζηκνπνηεί ην Δ.Μ.Α θαη
ην 95% ησλ πιιόγσλ Δζεινληώλ Αηκνδνηώλ έρεη εγγξαθεί ζε απηό. Μάιηζηα, από
ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2017, έρεη μεθηλήζεη θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο λέαο εληαίαο
ηαπηόηεηαο εζεινληή αηκνδόηε πνπ έρεη ηε κνξθή πνπ βιέπνπκε ζηελ εηθόλα 1.2 .

Σχιμα 1.2: Νζα ταυτότθτα εκελοντι αιμοδότθ

Η θάξηα εζεινληή αηκνδόηε πεξηέρεη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία (ηύπνο αίκαηνο
θαη πόηε, πνύ θαη πόζεο θνξέο έρεηο δώζεη αίκα), θαιύπηεη ηα άηνκα πξώηνπ βαζκνύ
ζπγγέλεηαο γηα αλάγθεο αίκαηνο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε όια ηα λνζνθνκεία.
Οη κνλάδεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζπλνιηθά ζηελ θάξηα κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ (όρη νη
ίδηεο αιιά θάπνηεο θαηάιιειεο γηα ηνλ αζζελή) θαη ζε άηνκα πέξα ηνπ ζπγγεληθνύ
θύθινπ ηνπ αηόκνπ. (5)
Τπεύζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ αίκαηνο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ θάξηα
εζεινληή αηκνδόηε, είλαη ν θάηνρνο ηεο θάξηαο, δειαδή ν εζεινληήο αηκνδόηεο.
Βιέπνπκε, ινηπόλ, όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα ε πξνζπάζεηα κεραλνξγάλσζεο
ησλ κνλάδσλ αηκνδνζίαο αλαπηύζζεηαη ζηαζεξά θη αξρίδεη λα επηθξαηεί θάλνληαο
ηνπο ρξήζηεο λα αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από απηή.

1.2 Σπλεηζθνξά
Όια ηα παξαπάλσ, ινηπόλ, καο νδήγεζαλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ e-Blood. Σν eBlood είλαη κηα εθαξκνγή γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αηκνιεςίαο θαη
γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ κηαο ηξάπεδαο αίκαηνο κε ρξήζε εηηθεηώλ
NFC.
Οη ρξήζηεο ηεο, δειαδή ην ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ελόο
λνζνθνκείνπ, ζα κπνξεί κέζσ ηεο πξνζσπηθήο θηλεηήο ζπζθεπήο ηνπο λα ππνδέρεηαη
ηνπο αηκνδόηεο θαη λα θαηαγξάθεη κηα ζπλεδξία αηκνδόηεζεο. Δπίζεο, ζα κπνξεί λα
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δηαρεηξίδεηαη κε αμηνπηζηία ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμαγσγή αζθώλ αίκαηνο ζηελ
ηξάπεδα, αμηνπηζηία πνπ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ρξήζε εηηθεηώλ NFC ζήκαλζεο ησλ
αζθώλ. Οπζηαζηηθά, δειαδή, όιε ε πιεξνθνξία ελόο αζθνύ βξίζθεηαη
θαηαγεγξακκέλε θαη ζηελ εηηθέηα NFC πνπ θέξεη, εθηόο από ηελ θαηαρώξεζε ζηε
βάζε δεδνκέλσλ, θαη είλαη πξνζπειάζηκε κέζσ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο ησλ ρξεζηώλ
αλα πάζα ζηηγκή.
Υσξίο λα απαηηείηαη θάπνηνο ηδηαίηεξνο πιηθνηερληθόο εμνπιηζκόο από ηελ
κεξηά ησλ ρξεζηώλ, ην e-Blood πξνζθέξεη:











Γπλαηόηεηα θαηαγξαθήο ελόο λένπ δόηε ή αλαδήηεζεο ελόο παιηνύ.
Καηαρώξεζε ζπλεδξίαο αηκνδόηεζεο ελόο δόηε.
Δηζαγσγή ελόο λένπ αζθνύ αίκαηνο ζηελ ηξάπεδα θαη ζήκαλζήο ηνπ
κέζσ εηηθέηαο NFC.
Γπλαηόηεηα ζάξσζεο κηαο εηηθέηαο NFC γηα αλάγλσζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο.
Δηδνπνίεζε ύπαξμεο ιεγκέλσλ παξαγώγσλ αίκαηνο ζηελ ηξάπεδα.
Αλαδήηεζε ελόο αζζελνύο ή εηζαγσγή λένπ.
Γεκηνπξγία αηηήζεσλ κεηάγγηζεο γηα ινγαξηαζκό θάπνηνπ αζζελνύο.
Έιεγρνο απνζέκαηνο ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο γηα ηελ ηθαλνπνηήζε κηαο
αίηεζεο κεηάγγηζεο.
Δθηέιεζε κηαο κεηάγγηζεο, εθόζνλ ππάξρεη δηαζέζηκν απόζεκα.
Πξνβνιή ζηαηηζηηθνύ γξαθήκαηνο ηνπ απνζέκαηνο ηεο ηξάπεδαο.

Πξόθεηηαη, ινηπόλ, γηα κηα νινθιεξσκέλε εθαξκνγή πνπ δηαρεηξίδεηαη ην
αίκα από ηελ είζνδν εσο θαη ηελ έμνδν από κηα ηξάπεδα αίκαηνο θαη παξέρεηαη
δσξεάλ. Η ρξήζε εηηθεηώλ NFC ειαρηζηνπνηεί ηα αλζξώπηλα ιάζε, αθνπ θάζε αζθόο
θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ πάλσ ηνπ θαη κπνξνύλ λα πξνζπειαζηνύλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
Γηεπθνιύλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο αηκνδνζίαο ζηηο θηλεηέο κνλάδεο, αθνύ ην κόλν πνπ
ρξεηάδνληαη νη ρξήζηεο γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο είλαη ην θηλεηό ηνπο ηειέθσλν. Καη
ηέινο, εμαζθαιίδεηαη όηη δελ ζα γίλεη θαηαζπαηάιεζε ησλ πόξσλ ηεο ηξάπεδαο
(θαηλόκελα απόξξηςεο αίκαηνο ιόγσ ιήμεο ηνπ) αθνύ ζε θάζε κεηάγγηζε
ρξεζηκνπνηείηαη ην θαηάιιειν αίκα κε ηελ παιαηόηεξε εκεξνκελία παξαγσγήο.

1.3 Γηάξζξσζε θεηκέλνπ
Απηή ε εξγαζία απνηειείηαη από 6 θεθάιαηα ζηα νπνία ζα αλαιύζνπκε ηα
ζηάδηα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο, θαζώο επίζεο θαη ιεπηνκέξεηεο πινπνηεζήο
ηεο κέζσ ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
πγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην 1, πνπ κόιηο αλαπηύρζεθε, παξνπζηάδεηαη κηα
κηθξή εηζαγσγή πνπ εμεγεί ηελ αλάγθε κεραλνγξάθεζεο κηαο ηξάπεδαο αίκαηνο θαη
ηα θίλεηξα πνπ καο νδήγεζαλ ζηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο, θαζώο
θαη ηελ ζπλεηζθνξά απηήο ηεο εξγαζίαο ζηνλ ρώξν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αίκαηνο.
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ην θεθάιαην 2, ζα αλαθεξζνύκε ζηηο επαγγεικαηηθέο ή κε ιύζεηο πνπ
ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζηελ αγνξά θαη ζην ηη πξνζθέξεη θαζεκηά από απηέο.
ην θεθάιαην 3, αλαιύεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο, δειαδή ηα
βαζηθά βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε, νη απαηηήζεηο θαη ε βαζηθή ιεηηνπξγηθνηεηά ηεο.
ην θεθάιαην 4, παξνπζηάδεηαη ε αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο καο. Γίλεηαη
δειαδή αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ κεζόδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ώζηε λα πινπνηήζνπκε ηηο ιεηηνπξγηθόηεηεο καο.
Σν θεθάιαην 5 πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ νζνλώλ πνπ πινπνηνύλ
θάζε πηζαλό ζελάξην ησλ ιεηηνπξγηθνηήησλ ηνπ e-Blood.
Σέινο, ζην θεθάιαην 6 εθζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε
κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ e-Blood θαη παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο πξνηάζεηο γηα
κειινληηθή βειηίσζή ηνπ.
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2 Κεθάιαην Γεύηεξν
Σρεηηθέο Δξγαζίεο -Λύζεηο
2.1 Γεληθά
Ο ρώξνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αίκαηνο πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν εύξνο
πξνβιεκάησλ πνπ πξέπεη λα δηεπζεηεζνύλ, από ην θνκκάηη ηνπ marketing θαη ηεο
πξνώζεζεο ηεο ηδέαο ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο έσο θαη ην δήηεκα ηεο νξζήο
δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ κηαο ηξάπεδαο αίκαηνο. Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο πνπ
ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζα κπνξνύζαλ λα ρσξηζηνύλ ζε δύν θαηεγνξίεο:
α)Απηέο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ εδξαίσζε ηεο ηαθηηθόηεηαο ηεο αηκνδνζίαο θαη
ζηελ άκεζε εύξεζε δηαζέζηκσλ εζεινληώλ αηκνδνηώλ, ζπλεπώο ππνζηεξίδνπλ κόλν
ηελ δηαδηθαζία ηεο αηκνδνζίαο.
β)Οινθιεξσκέλεο ιύζεηο κε ηε κνξθή desktop εθαξκνγώλ πνπ δηαρεηξίδνληαη
όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ιεηηνπξγία κηαο ηξάπεδαο αίκαηνο.
Αθνινπζεί ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ πην δηαδεδνκέλσλ εθαξκνγώλ θαη
ιύζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη απηή ηε ζηηγκή. (6)

2.2 Δθαξκνγέο android ππνζηήξημεο αηκνδνζίαο
Πξόθεηηαη γηα εθαξκνγέο πνπ αζρνινύληαη κε ην θνκκάηη ηεο πξνζθνξάο
αίκαηνο από δόηεο θαη αλαδήηεζε απηώλ.

2.2.1 Blood Donor
Πξόθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή ηνπ Ακεξηθαληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ
πνπ απεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζε εζεινληέο αηκνδόηεο, ώζηε λα
πξνγξακκαηίζνπλ ην ξαληεβνύ αηκνδνζίαο ή λα δνπλ ην ηζηνξηθό
αηκνδνζίαο ηνπο. ηέιλεη εηδνπνηήζεηο γηα ππελζύκηζε ξαληεβνύ ή γηα
θάιπςε κηαο άκεζεο αλάγθεο αίκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπο. Παξέρεη
ηρλειαζηκόηεηα ηνπ πξνζθεξζέληνο αίκαηνο. Καη ηέινο, κέζσ
δηάθνξσλ ηερλαζκάησλ marketing (όπσο ιήςε selfie θαηά ηελ
Σχιμα 2.1: Logo
Blood Donor app

αηκνδόηεζε) ζηνρεύεη ζην λα πξνζειθύζεη ρξήζηεο. Πξνζθέξεηαη
δσξεάλ. (7)
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2.2.2 Bless Blood
Απεπζύλεηαη ζε ρξήζηεο πνπ αλαδεηνύλ αηκνδόηεο. Τπάξρνπλ
εγγεγξακκέλνη δόηεο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείο λα έξζεηο ζε
ηειεθσληθή επηθνηλσλία καδί ηνπο ή λα δεηο κηα ιίζηα κε ηνπο
αηκνδόηεο αλά πόιε θαη λα δηαιέμεηο βιέπνληαο πνηνο είλαη ελεξγόο
θαη πνηνο όρη. Πξνζθέξεηαη δσξεάλ. (8)
Σχιμα 2.2: Logo
bless blood app

2.2.3 Simply Blood -Find Blood Donor

Σχιμα 2.3: Logo
Simply Blood app

Οη ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη είηε άηνκα πνπ δεηνύλ αίκα θαη
δεκνζηεύνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο, είηε αηκνδόηεο πνπ εγγξάθνληαη θαη
κπνξνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ αλάγθεο γηα αίκα. Σν πιενλέθηεκα ηνπ
είλαη όηη πξνζηαηεύεη ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ
αηκνδνηώλ. Παξέρεηαη δσξεάλ. (9)

2.2.4 Blood Bank Pakistan

Σχιμα 2.4: Logo
Blood Bank Pakistan
app

Σελ ρξεζηκνπνηνύλ είηε άλζξσπνη πνπ ρξεηάδνληαη αίκα, είηε άηνκα
πνπ πξνζθέξνπλ αίκα. Παξέρεη πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο γηα όιεο
ηηο ηξάπεδεο αίκαηνο ηνπ Παθηζηάλ. Γπλαηόηεηα εγγξαθήο δόηε θαη
απνζηνιήο ππελζύκηζεο γηα πξνγξακκαηηζκέλε αηκνδόηεζε.
Αλαδήηεζε δνηώλ κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα. Γεκνζίεπζε κηαο
αλάγθεο
αίκαηνο.
Παξέρεηαη
δσξεάλ.
(10)
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2.3 Δθαξκνγέο Γηαρείξηζεο Τξάπεδαο αίκαηνο
Πξόθεηηαη γηα επαγγεικαηηθέο ιύζεηο πνπ πξνζθέξνπλ κε αμηνπηζηία θαη ζπλέπεηα
κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε δηαρείξηζεο κηαο λνζνθνκεηαθήο ηξάπεδαο αίκαηνο.

2.3.1 Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα Αηκνδνζίαο ‘e-AIMA’

Σν e-ΑΙΜΑ [15] απνηειεί κέξνο ηεο ηαηξηθήο ζνπίηαο
πξντόλησλ ηεο CCS. Γηαρεηξίδεηαη όιεο ηηο εξγαζίεο
πνπ αθνξνύλ ζε θάζε ιεηηνπξγηθή αλάγθε ηεο
αηκνδνζίαο:δηαρείξηζε αηκνδνηώλ/αζζελώλ, εμεηάζεσλ
θαη απνηειεζκάησλ, δηαρείξηζε παξαγώγσλ, αηηήζεηο
ρνξεγήζεσλ κνλάδσλ, απνζέκαηα αίκαηνο θαη
παξαγώγσλ, απνζηνιέο θαη παξαιαβέο κνλάδσλ, δηαλνζνθνκεηαθέο δνζνιεςίεο,
ηρλειαζηκόηεηα ησλ κνλάδσλ αίκαηνο. Πξνζθέξεηαη πξνο αγνξά. (11)
Σχιμα 2.5: Logo CCS health care
informatics company

2.3.2 Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο αηκνδνζηώλ «Gi-Blood».
Σν Gi-Blood [14] είλαη έλα από ηα πην δηαδεδνκέλα
ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο
ηεο
αηκνδνζίαο
πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απηή ηε ζηηγκή ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία
θαη δηαλέκεηαη από ηελ εηαηξία «Πιεξνθνξηθή Διιάδνο».
Σχιμα 2.6: Logo Gi-Blood
λογιςμικοφ
Οη αηκνδόηεο εμππεξεηνύληαη θαιύηεξα θαη ακεζόηεξα. Οη
αζζελείο παξαθνινπζνύληαη ζηελά θαη ρσξίο πξνζπάζεηα. Η
δηαθίλεζε ηνπ αίκαηνο γίλεηαη κε πνιύ ιηγόηεξεο “επηζθέςεηο” ζηα ςπγεία θαη
πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο αηκνδνηώλ/αζζελώλ, παξαγώγσλ,
δεηγκάησλ απηώλ θαη απνζέκαηνο κνλάδσλ. Καη επηπιένλ, θάλεη εύθνιε ηελ εμαγσγή
ζηαηηζηηθώλ. Πξνζθέξεηαη πξνο αγνξά. (12)

2.4 Πίλαθαο ζύγθξηζεο
Οη εθαξκνγέο android πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζηνλ ηνκέα ηεο
αηκνδνζίαο, είλαη εθαξκνγέο πνπ ζηνρεύνπλ ζηνλ αηκνδόηε θαη ζην πσο ζα
δηαζθαιίζνπλ ηελ ηαθηηθόηεηα ηεο πξνζθνξάο αίκαηνο. ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο
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κηαο λνζνθνκεηαθήο ηξάπεδαο αίκαηνο ζηελ Διιάδα, ηα ινγηζκηθά «e-Αίκα» θαη «GiBlood» είλαη νη πην δεκνθηιείο ιύζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ κεραλνξγάλσζε.
Πξόθεηηαη γηα επαγγεικαηηθέο πιεξνθνξηαθέο πιαηθόξκεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην
ζύλνιν ησλ δηαδηθαζηώλ κηαο Σξάπεδαο αίκαηνο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από ην
ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό κε ζηόρν ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ
κνλάδσλ αίκαηνο θαη ησλ δηαδηθαζηώλ.
πγθεθξηκέλα, όπσο βιέπνπκε θαη ζηνλ πίλαθα ηεο εηθόλαο 2.7,
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εθαξκνγήο

Κόζηνο

Δίδνο
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Desktop
solution
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εμεηάζεσλ
/δεηγκάησλ























Σχιμα 2.7: Πίνακασ ςφγκριςθσ εφαρμογϊν διαχείριςθσ τράπεηασ αίματοσ

ηηο εθαξκνγέο e-Αίκα θαη Gi-Blood, ε ζήκαλζε ησλ αζθώλ γίλεηαη κε barcodes θαη
κε βάζε απηά γίλεηαη ε δηαρεηξηζή ηνπο. Καη ηα δύν πξνγξάκκαηα εμαζθαιίδνπλ ηελ
δηαρείξηζε ησλ παξαγώγσλ αίκαηνο, ηόζν θαηά ηελ εηζαγσγή, όζν θαη θαηά ηελ
εμαγσγή ηνπο από ηελ ηξάπεδα αίκαηνο. Δπηηξέπνπλ ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ
επεμεξγαζία ησλ εληνιώλ έθδνζεο γηα ηελ δηεμαγσγή εμεηάζεσλ ησλ δεηγκάησλ
αίκαηνο ησλ αζθώλ, θάηη πνπ δελ πξνζθέξεη ην e-blood. Πξνζθέξνπλ δπλαηόηεηα
ηρλειαζηκόηεηαο, δειαδή ηελ εμαζθάιηζε όηη αλα πάζα ζηηγκή ππάξρεη ε γλώζε ηεο
πξνέιεπζεο ηνπ αίκαηνο ελόο αζθνύ αιια θαη ηνπ ηεξκαηηθνύ πξννξηζκνύ δηαζεζήο
ηνπ.
Η δηαθνξά ηνπο είλαη ζηελ έθδνζε ζηαηηζηηθώλ, ην Gi-blood πξνζθέξεη κηα
κεγαιύηεξε γθάκα επηινγώλ ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε
αληίζεζε κε ην e-Αίκα. To e-blood από ηελ άιιε, είλαη κηα εθαξκνγή android πνπ γηα
ηε ζήκαλζε ησλ αζθώλ ρξεζηκνπνηεί εηηθέηεο NFC πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα
πξνζπέιαζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ αζθώλ αλα πάζα ζηηγκή κέζσ ζάξσζεο κε ην
θηλεηό ηειέθσλν, δειαδή δελ είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε θάπνηνπ scanner γηα ηελ
αλαγλσζή ηνπο, νύηε θαη ε ζύλδεζε κε θάπνηα βάζε δεδνκέλσλ ώζηε λα
ηαπηνπνηεζνύλ ηα ζηνηρεία. Η εηηθέηα πνπ θέξεη ν αζθόο έρεη «γξακκέλε» όιε ηελ
πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη λα μέξεη ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό. Με κηθξέο αιιαγέο
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ζηελ εθαξκνγή καο ζα κπνξνύζε λα δνζεί ε επηινγή ζηνπο ρξήζηεο λα ζεκάλνπλ
ηνπο αζθνύο θαη κε barcode ή QRcode γηα νκαιόηεξε κεηάβαζε ζηε λέα εγαξκνγή.
ηα ζηαηηζηηθά ην e-blood, παξέρεη ιηγόηεξεο επηινγέο από ην Gi-Blood αιια
πξνζθέξεη ηελ βαζηθή αλάγθε ζηαηηζηηθήο απεηθόληζεο ηνπ απνζεκαηνο αζθώλ ηεο
ηξάπεδαο αίκαηνο.
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3 Κεθάιαην Τξίην
Αξρηηεθηνληθή – Σρεδίαζε

3.1 Γεληθά
ηελ Διιάδα πέξπζη ζπιιέρζεθαλ 581.000 κνλάδεο αίκαηνο θαη ζύκθσλα κε
ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο, ε ρώξα καο είλαη «πξσηαζιήηξηα» ζηε ζπιινγή
ηνπ. Σν αίκα είλαη έλα πξντόλ πνπ δελ κπνξεί λα παξαρζεί ηερλεηά θη έρεη
πεξηνξηζκέλν ρξόλν δσήο(από 35 έσο 42 κέξεο). Γη’ απηό είλαη εμαηξεηηθά
ζεκαληηθή, ηόζν ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ αίκαηνο όζν θαη ε αμηόπηζηε
δηαζηαύξσζή ηνπο. (2)

3.2 Απαηηήζεηο

Τξάπεδα Αίκαηνο

Είςοδοσ

Ζξοδοσ

Μεηάγγηζε

Αιμοδοςία
Σχιμα 3.1: Σχθματικι Απεικόνιςθ
Λειτουργίασ Τράπεηασ Αίματοσ

Η Σξάπεδα Αίκαηνο, νπζηαζηηθά είλαη έλα ςπγείν ζην νπνίν θπιάζζεηαη ην
ζύλνιν ησλ αζθώλ αίκαηνο θαη ησλ παξαγώγσλ ηνπο. Η εηζαγσγή αζθώλ κέζα ζηελ
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ηξάπεδα αίκαηνο γίλεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο αηκνδνζίαο θαη ε εμαγσγή κε ηελ
κεηάγγηζε.

3.2.1 Γηαδηθαζία Αηκνδνζίαο
Ο δόηεο πξνζθέξεη αίκα είηε ζηνπο ζηαζεξνύο ζηαζκνύο αηκνδνζίαο ησλ
λνζνθνκείσλ, είηε ζηηο εμσηεξηθέο αηκνδνζίεο πνπ δηνξγαλώλνληαη κε θηλεηά
ζπλεξγεία ζε ρώξνπο εξγαζίαο, θνηλόηεηεο, δήκνπο, ζπιιόγνπο, ζρνιεία θαη
ζηξαηόπεδα.
Βήκα 1 - Δγγξαθή Αηκνδόηε
Ο δόηεο ζπκπιεξώλεη έλα εξσηεκαηνιόγην κε ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη
απαληά ζε θάπνηεο απιέο εξσηήζεηο γηα ην ηαηξηθό ηζηνξηθό ηνπ.
Βήκα 2 - Μεηξήζεηο Σπλεδξίαο
Λακβάλεηαη κηα κηθξή ζηαγόλα αίκαηνο από ηελ άθξε ηνπ δαθηύινπ ηνπ δόηε
ώζηε λα ειεγρζνύλ ηα επίπεδα αηκνζθαηξίλεο ζηνλ νξγαληζκό ηνπ θαη κεηξάηαη ε
αξηεξηαθή ηνπ πίεζε.
Βήκα 3 - Σπλέληεπμε κε γηαηξό αηκνδνζίαο
Ο ππεύζπλνο γηαηξόο ηεο αηκνδνζίαο εθηηκά ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ δόηε
βάζεη ησλ κεηξήζεσλ, ηνπ ηζηνξηθνύ θαη ηεο θιηληθήο εηθόλαο πνπ εκθαλίδεη ν δόηεο
εθείλε ηελ εκέξα.
Βήκα 4 - Γηαδηθαζία Αηκνδόηεζεο
Ο δόηεο μαπιώλεη ζηελ εηδηθή θαξέθια αηκνδνζίαο θαη ν ππεύζπλνο ηνπνζεηεί
ηνπο κνλαδηθνύο αξηζκνύο ηαπηνπνίεζεο(barcode) ηεο κνλάδαο αίκαηνο πνπ ζα
πξνζθέξεη. ην ηέινο ηεο αηκνδνζίαο ζα έρνπκε έλαλ αζθό κε πεξίπνπ 450 ml
νιηθνύ αίκαηνο ηνπ δόηε.
Βήκα 5 - Αηκαηνινγηθόο Έιεγρνο
Γείγκα από ηνλ αζθό αίκαηνο, ζηέιλεηε ζηελ κηθξνβηνινγηθή θιηληθή πξνο
επηβεβαίσζε ηεο νκάδαο αίκαηνο (ΑΒΟ) θαη ηνπ παξάγνληα ξέδνπο (Rh), αιιά θαη
ειέγρνπ ηεο κνλάδαο αίκαηνο γηα ηπρόλ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο.
Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, ν αζθόο κε ην νιηθό αίκα θπιάζζεηαη
ζηελ Σξάπεδα αίκαηνο(ςπγείν) απηνύζηνο ή ππόθεηηαη ζε εηδηθέο επεμεξγαζίεο ώζηε
λα εμαρζνύλ παξάγσγα, αιιά δελ είλαη έηνηκνο αθόκα πξνο δηάζεζε. Μόλν όηαλ
έξζνπλ ηα απνηειέζκαηα από ην κηθξνβηνινγηθό θαη είλαη αξλεηηθά ζε κνιπζκαηηθέο
αζζέλεηεο, δηαηίζεηαη πξνο κεηάγγηζε. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, ν αζθόο
θαηαζηξέθεηαη θαη ν δόηεο ελεκεξώλεηαη γηα ηα απνηειέζκαηα.
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Η ηνπνζέηεζε ησλ ειεγκέλσλ αζθώλ ζην ςπγείν γίλεηαη κε νκαδνπνίεζε
θαηά νκάδαο αίκαηνο-ξέδνπο θαη είδνο πεξηερόκελνπ κε ζεηξά παιαηόηεηαο.

3.2.2 Γηαδηθαζία Μεηάγγηζεο
Γηα ηελ ρνξήγεζε αίκαηνο ή παξαγώγσλ απηνύ, ζε θάπνηνλ εζσηεξηθό
αζζελή κηαο θιηληθήο ηνπ λνζνθνκείνπ αθνινπζείηαη ην παξαθάησ πξσηόθνιιν.
Βήκα1 - Αίηεζε Μεηάγγηζεο
Η θιηληθή απνζηέιιεη ζην αηκαηνινγηθό κηα αίηεζε κεηάγγηζεο γηα θάπνηνλ
εζσηεξηθό αζζελή ηνπ λνζνθνκείνπ ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα πξνζσπηθά
ζηνηρεία ηνπ αζζελνύο, ην είδνο θαη ν αξηζκόο κνλάδσλ ηνπ παξαγώγνπ πνπ έρεη
αλάγθε, ε αθξηβήο εκεξνκελία ηεο επέκβαζεο, ε δηάγλσζε θαη ε πξνηεξαηόηεηα ηεο
κεηάγγηζεο ( άκεζε-ρσξίο δηαζηαύξσζε, επείγνπζα-απαξαίηεηε ε δηαζηαύξσζε ή
πξνγξακκαηηζκέλν ρεηξνπξγείν).
Βήκα2 - Αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ θαη Έιεγρνο Γηαζεζηκόηεηαο
Σν λνζειεπηηθό θαη ηαηξηθό πξνζσπηθό ηεο Σξάπεδαο Αίκαηνο αμηνινγεί πνηα
αίηεζε πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί κε θξηηήξην ηηο αλάγθεο θαη ηνλ βαζκό
πξνηεξαηόηεηαο ηεο κεηάγγηζεο. ηε ζπλέρεηα, ειέγρεη ηελ επάξθεηα ησλ πξνο
δηάζεζε απνζεκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαγώγνπ, επηιέγνληαο πξώηα ηα
απνζέκαηα πνπ έρνπλ ηελ παιαηόηεξε εκέξα παξαγσγήο.
Βήκα3 - Απνζηνιή Αίκαηνο
Οη αζθνί απνζηέιινληαη ζηελ θιηληθή από ηελ νπνία δεηήζεθαλ, είηε κε
δηαζηαύξσζε αληίδξαζεο ηνπ αίκαηνο ηνπ αζζελνύο κε ηνπ δόηε, είηε ρσξίο αλάινγα
κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο κεηάγγηζεο. (13)

3.2.3 Υπάξρνπζα Υπνδνκή

Πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμσ όιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο επηζθέθζεθα ηελ
ηξάπεδα αίκαηνο ηνπ εηδηθνύ αληηθαξθηληθνύ λνζνθνκείνπ Πεηξαηά «Μεηαμά» θαη
ηνπ «Θξηάζηνπ» γεληθνύ λνζνθνκείνπ Διεπζίλαο.
ηνλ ρώξν ηεο αηκνδνζίαο θξαηνύληαη αξρεηνζεηεκέλεο νη θαξηέιεο ησλ δνηώλ ζε
έληππε κνξθή.
ηνλ ρώξν ηνπ αηκαηνινγηθνύ ππάξρεη έλαο ππνινγηζηήο
ζπλδεδεκέλνο κε ην θεληξηθό ζύζηεκα κεραλνγξάθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ. Σα
ζηνηρεία ησλ αηκνδνηώλ, ησλ αζζελώλ θαη ηα παξαπεκπηηθά θαηαρσξνύληαη ζην
θεληξηθό ζύζηεκα κεραλνγξάθεζεο κέζσ ζπκπιήξσζεο εηδηθώλ θνξκώλ. Σα
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αηηήκαηα απνζηέιινληαη ππεξεζηαθά ζε έληππε κνξθή θαη ζηε ζπλέρεηα
θαηαρσξνύληαη ζην θεληξηθό ζύζηεκα κεραλνγξάθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ. Η
θαηαγξαθή ησλ πξντόλησλ αίκαηνο γίλεηαη κε ζήκαλζε barcode θαη ε ηειηθή εηηθέηα
ζήκαλζεο ησλ αζθώλ κέζσ barcode παξάγεηαη θαηόπηλ νινθιήξσζεο ησλ
εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ .
Άιια λνζνθνκεία, θπξίσο ζε επαξρηαθέο πόιεηο (π.ρ. Ννζνθνκείνπ Άξγνπο),
δηαζέηνπλ απνζπαζκαηηθέο εθαξκνγέο κε απνηέιεζκα ε έλλνηα ηεο κεραλνγξάθεζεο
λα αθνξά ειεθηξνληθή έθδνζε εγγξάθσλ θη έηζη όιεο νη πιεξνθνξίεο λα θξαηνύληαη
ζε ρεηξόγξαθε-έληππε κνξθή.

3.3 Σρεδηαζκόο

Server
Internet
connection

Internet
connection
Internet
connection

Tag

Tag
Tag
Client

Client

Client

Σχιμα 3.2: Μοντζλο Client-Server

Γηα ηελ αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ δηαδηθαζία ηεο
αηκνιεςίαο θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ηηο κνλάδεο παξαγώγσλ κηαο ηξάπεδαο αίκαηνο,
ρξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία επηθνηλσλίαο ηεο θνξεηήο ή κε ζπζθεπήο καο (client) κε
έλαλ απνκαθξπζκέλν εμππεξεηεηή (server) . Γηα κέζνπ απηήο ηεο επηθνηλσλίαο, νη
ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο ζα κπνξνύλ λα ιάβνπλ ή λα απνζηείινπλ ζηνλ εμππεξεηεηή
ρξήζηκα δεδνκέλα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθάζηνηε αηηεκάησλ.
Οη ρξήζηεο είλαη ην λνζειεπηηθό ή ην ηαηξηθό πξνζσπηθό ηεο αηκαηνινγηθήο
θιηληθήο ηνπ λνζνθνκείνπ. Σα δεδνκέλα αθνξνύλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο
αζθνύο αίκαηνο, ηνπο αζζελείο θαη ηνπο δόηεο, θαζώο θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξαπάλσ. Αιιά αο δνύκε αλαιπηηθόηεξα ηη είλαη ην θάζε
ζηνηρείν ηνπ ζρήκαηνο.
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3.3.1 Δμππεξεηεηήο (Server)
Ο εμππεξεηεηήο (server) απαληά ζηα εθάζηνηε αηηήκαηα ησλ πειαηώλ (client)
είηε ιακβάλνληαο ρξήζηκα δεδνκέλα από απηνύο γηα θαηαρώξεζε, είηε
απνζηέιινληαο ζε απηνύο δεδνκέλα πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ ελεξγεηώλ ηνπο( π.ρ.
εύξεζε ζπγθεθξηκέλσλ αζζελώλ/δνηώλ, αλαδήηεζε αζθώλ, δεκηνπξγία αηηήζεσλ γηα
κεηάγγηζε ) .
πλεπώο, γίλεηαη ζαθέο όηη γηα ηελ ππνζηήξημε ηόζν ηεο θαηαρώξεζεο όζν
θαη ηεο ιήςεο δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα
επηθνηλσλεί κε ηνλ server καο. ηελ βάζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ήδε
απνζεθεπκέλεο ή λα θαηαρσξνύληαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ρξήζηεο, ηνπο
δόηεο, ηνπο αζζελείο, ηνπο αζθνύο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
απηνύο(ηθαλνπνίεζε κεηαγγίζεσλ, δεκηνπξγία αηηήζεσλ γηα κεηάγγηζε, ζπλεδξίεο
αηκνδόηεζεο). Η δηαρείξηζε ησλ αζθώλ, πνπ είλαη θαη ην πην θξίζηκν θνκκάηη ηεο
εθαξκνγήο καο γίλεηαη κέζσ απηήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε
δειαδή όηη απηή ε βάζε έρεη ηνλ ξόιν ηνπ «ςεθηαθνύ» ςπγείνπ.

3.3.2 Πειάηεο (Clients)
Ο πειάηεο(client) είλαη απηόο πνπ ζηέιλεη αηηήκαηα πξνο ηθαλνπνίεζε ζηνλ
server. ηελ πεξίπησζε καο, πειάηεο είλαη ε θνξεηή ή κε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηεί
ηελ εθαξκνγή καο θαη θαη’ επέθηαζε ν ρξήζηεο καο.
Έλαο πειάηεο, κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα από ηα παξαθάησ ζελάξηα ηεο
εθαξκνγήο καο.
Πεξίπησζε 1: Δίζνδνο θαη έμνδνο από ηελ εθαξκνγή

Login

Logout

Η ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ(login) ελόο ρξήζηε κέζσ ηνπ username θαη ηνπ
password ηνπ είλαη απαξαίηεηε ηόζν γηα ιόγνπο αζθαιείαο, αθνύ ε δηαρείξηζε ησλ
θξίζηκσλ ζηνηρείσλ ησλ δνηώλ/αζζελώλ αιιά θαη ηνλ αζθώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη
κόλν από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, αιιά θαη γηα λα είλαη ζαθήο ε ηαπηόηεηα ηνπ
ρξήζηε πνπ εθηέιεζε ελέξγεηεο όπσο ε ζπλεδξία αηκνδόηεζεο θαη ε εθηέιεζε κηαο
κεηάγγηζεο.

Πεξίπησζε 2: Δηζαγσγή Νένπ Γόηε/Αζζελή
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Login

Add new
Donor/Patient

Οπζηαζηηθά εμππεξεηεί ζηελ θαηαρώξεζε ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ελόο λένπ δόηε
ή ελόο λένπ αζζελή ζηελ βάζε δεδνκέλσλ.
Πεξίπησζε 3: Δηζαγσγή ελόο λένπ αζθνύ ζηελ ηξάπεδα αίκαηνο

Login

Search
Donor

Add new
blood
session

Add New
Bag

Γηα λα εηζαρζεί έλαο λένο αζθόο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη κεηά ηελ επηηπρή ηνπ
είζνδν ζηελ εθαξκνγή(login) λα αλαδεηήζεη ηνλ δόηε(search donor) πνπ έρεη
πξνζέιζεη κέζσ ηνπ αξηζκνύ ηαπηνηεηάο ηνπ. Δθόζνλ ππάξρεη ζηε βάζε, ν server ζα
ηνπ επηζηξέςεη ηα ζηνηρεία ηνπ θη έηζη ζα κπνξέζεη λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία ηεο
ζπλεδξίαο αηκνδόηεζεο(blood session), ηηο κεηξήζεηο ηεο νπνίαο θαηαγξάθνπκε θαη
ζηέιλνπκε ζηνλ server πξνο θαηαρώξεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Μεηά ηελ επηηπρή
νινθιήξσζε ηεο ζπλεδξίαο, κπνξνύκε πιένλ λα ζπκπιεξώζνπκε ηε θόξκα κε ηα
ζηνηρεία ηνπ αζθνύ πνπ παξάρζεθε(new bag).
Πεξίπησζε 4: Δηζαγσγή Αίηεζεο Μεηάγγηζεο

Login

Search
Patient

Add
request

Γηα λα πξνζζέζνπκε κηα λέα αίηεζε γηα αίκα πξνο κεηάγγηζε ζε θάπνηνλ
αζζελή, ζα πξέπεη αξρηθά λα ηνλ αλαδεηήζνπκε(search patient) θη αθνύ ν server καο
επηζηξέςεη ηα ζηνηρεία ηνπ, λα ζπκπιεξώζνπκε κηα θόξκα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο
κεηάγγηζεο, ηηο νπνίεο απνζηέιινπκε ζηνλ server (add request).
Πεξίπησζε 5: Δλεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ ελόο αζθνύ

Login

Update
bag

Σα ζηνηρεία ελόο αζθνύ (νκάδα αίκαηνο, ξέδνπο θ.η.ι. ) ελεκεξώλνληαη, όηαλ
θζάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ από ην κηθξνβηνινγηθό. Σόηε ζηέιλνπκε
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αίηεκα γηα λα αλαδεηήζνπκε ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζθό κέζα ζηε βάζε θη εθόζνλ
ππάξρεη επηθνηλσλνύκε μαλά κε ηνλ server ώζηε λα ελεκεξώζνπκε (update) ηα
ζηνηρεία.
Πεξίπησζε 6: Πξνβνιή αηηήζεσλ κεηάγγηζεο θαη ηθαλνπνίεζε ή όρη απηώλ

Login

Transfusion
requests

Check
availability

Execute
Transfusion

Ο ρξήζηεο ζηέιλεη ζηνλ server αίηεκα λα δεη ην ζύλνιν ησλ αηηήζεσλ γηα
κεηάγγηζε πνπ εθθξεκνύλ (transfusion requests). Από ηελ ιίζηα δηαιέγεη κηα
ζπγθεθξηκέλε θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ζηέιλνπκε αίηεκα ζηνλ server γηα λα
ειέγμνπκε αλ ππάξρεη επαξθέο απόζεκα κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά(check
availability). Αλ ππάξρεη, πξνρσξάκε ζηελ εθηέιεζε ηεο ελέξγεηαο ηεο κεηάγγηζεο
(execute transfusion). Γηαθνξεηηθά, επηιέγνπκε θάπνηα άιιε αίηεζε από ηελ ιίζηα ή
εθηεινύκε θάπνην άιιν ζελάξην από ηηο αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο.
Πεξίπησζε 7 : Σηαηηζηηθά

Login

Pie chart

ε απηό ην ζελάξην, παξνπζηάδεηαη ην απόζεκα ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο κε ηε
κνξθή ελόο δηαγξάκκαηνο πίηαο ( Pie chart). Ο server επηζηξέθεη όινπο ηνπο
δηαζέζηκνπο αζθνύο θαη απηό ην απόζεκα παξνπζηάδεηαη κε έλα γξάθεκα.

Πεξίπησζε 8: Σάξσζε ησλ ζηνηρείσλ ελόο αζθνύ κέζσ ηεο ζπζθεπήο καο

Login

Scan

24

Οη ρξήζηεο κπνξνύλ αλά πάζα ζηηγκή λα ζαξώζνπλ (scan) έλαλ αζθό θαη λα
δνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ (βι. ιεπηνκέξεηεο ζε 3.3.3 ήκαλζε Αζθώλ)

Πεξίπησζε 9: Γηαρείξηζε Λεγκέλσλ Αζθώλ

Login

View Expired
Bags list

Destroy bag

ηελ θεληξηθή νζόλε ηνπ επηζηξέθνληαη από ηνλ server ε ιίζηα κε ηνπο
αζθνύο πνπ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο (expired bags’ list) θαη
επηιέγνληαο έλαλ από απηνύο ζηέιλεη αίηεκα ζηνλ server γηα λα ηνλ θάλεη αλελεξγό
θαη λα πξνρσξήζεη ν ρξήζηεο ζηελ θπζηθή θαηαζηξνθή ηνπ.

3.3.3 Σήκαλζε Αζθώλ
Δπεηδή νη αζθνί πξννξίδνληαη γηα κεηαγγίζεηο ζε αζζελείο, είλαη πςίζηεο
ζεκαζίαο ε εμαζθάιηζε ηεο αμηόπηζηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπο. Σα ζηνηρεία ηνπ αζθνύ,
ηόζν από πιηθνηερληθήο (είδνο αζθνύ, πεξηερόκελν αληηπεθηηθό) όζν θη από θιηληθήο
απόςεσο ( νκάδα αίκαηνο-ξέδνπο πεξηερνκέλνπ, είδνο πεξηερνκέλνπ θαη εκεξνκελία
παξαγσγήο) ζα πξέπεη λα είλαη δηαξθώο πξνζπειάζηκα θαη δηαζέζηκα. Καζώο επίζεο
θαη έλαο κνλαδηθόο ηξόπνο πξνζδηνξηζκνύ ελόο αζθνύ.
Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, επηιέρζεθε ε ζήκαλζε ησλ αζθώλ κε
εηδηθέο απηνθόιιεηεο εηηθέηεο πνπ ζα θέξνπλ όιε ηελ θξίζηκε πιεξνθνξία ηνπ
αζθνύ θαη ζα κπνξνύλ λα δηαβάδνληαη από ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο ησλ ρξεζηώλ
νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Απηέο νη εηηθέηεο έρνπλ κνλαδηθό θσδηθό θαη ζα κπνξνύλ λα
επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο ελόο αζθνύ ή κεηά ηελ θαηαζηξνθή
ηνπ.
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4 Κεθάιαην Τέηαξην
Υινπνίεζε

4.1 Γεληθά
Οη ρξήζηεο, όπσο είπακε θαη παξαπάλσ, είλαη ην λνζειεπηηθό θαη ηαηξηθό
πξνζσπηθό. Υξήζηεο δειαδή, πνπ ελδερνκέλσο δελ είλαη πιήξσο εμνηθεησκέλνη κε
ρξήζε εθαξκνγώλ. Γη’ απηό ην πεξηβάιινλ καο είλαη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν
απιό θαη απνηειείηαη από κηα κπάξα εξγαιείσλ ζην πάλσ κέξνο θαη από έλα πιατλό
κελνύ πνπ δηεπθνιύλεη ηελ πεξηήγεζε ησλ ρξεζηώλ.

4.2 Δξγαιεία
4.2.1 XAMPP
Το XAMPP είναι ζνα πακζτο προγραμμάτων
ελεφκερου λογιςμικοφ, λογιςμικοφ ανοικτοφ
κϊδικα και ανεξαρτιτου πλατφόρμασ το οποίο
περιζχει τον εξυπθρετθτι
ιςτοςελίδων
Σχιμα 4.1: logo Xampp tool
httpApache, τθν βάςθ δεδομζνων MySQL και ζναν
διερμθνζα για κϊδικα γραμμζνο ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ PHP και Perl. ( Χ - «crossPlatform», Α - Apache Http Server, Μ – Mysql, P – PHP, P – Perl)
Το ςυγκεκριμζνο εργαλείο ουςιαςτικά μετατρζπει τον τοπικό υπολογιςτι ςε server.
Aφοφ, λοιπόν, εγκατζςτθςα το XAMPP ςτον υπολογιςτι μου, το εκκίνθςα επιλζγοντασ τον
Apache server και τθν MySQL για τθν βάςθ κι ζτςι ο Apache λειτουργεί ςτο
url: http://localhost:8888 (14)

4.2.2 PhpMyAdmin

Σν PhpMyAdmin είλαη έλα δσξεάλ εξγαιείν πνπ πξνζθέξεη ηελ
δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ ζηνλ server. Κάπνηεο
από ηηο επηινγέο πνπ καο πξνζθέξεη είλαη ε δεκηνπξγία θαη
Σχιμα 4.2: logo
phpMyAdmin tool

δηαγξαθή βάζεσλ, πηλάθσλ, πεδίσλ θαη γξακκώλ. Καζώο επίζεο
θαη ηελ εθηέιεζε απεπζείαο εξσηεκάησλ sql. (15)
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4.2.3 Android Studio
Το Android Studio είναι κι αυτό με τθ ςειρά του ζνα
ολοκλθρωμζνο προγραμματιςτικό περιβάλλον (IDE)
το οποίο χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργία
εφαρμογϊν Android. Καταςκευάςτρια εταίρια είναι
θ Google Inc, θ οποία ανακοίνωςε τθν πρϊτθ
δοκιμαςτικι του ζκδοςθ το 2013. Στθν εφαρμογι
μασ χρθςιμοποιικθκε για τθν δθμιουργία του android περιβάλλοντοσ μασ. (16) (17)
Σχιμα 4.3: logo Android studio tool

4.3 Δμππεξεηεηήο (Server)
4.3.1 Οξηζκόο RESTful Web Services

Σα web services είλαη κηα ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ζηηο εθαξκνγέο λα
επηθνηλσλνύλ
κεηαμύ
ηνπο,
αλεμαξηήησο
πιαηθόξκαο
θαη
γιώζζαο
πξνγξακκαηηζκνύ. Έλα web service είλαη κηα δηεπαθή ινγηζκηθνύ (software
interface) πνπ πεξηγξάθεη κηα ζπιινγή από ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα
πξνζεγγηζηνύλ από ην δίθηπν κέζσ πξόηππσλ κελπκάησλ XML.
Μηα νκάδα από web services, ηα νπνία αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαζνξίδεη
κηα εθαξκνγή web service. Σν βαζηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη όηη απνηεινύλ
εθαξκνγέο πνπ εθηεινύληαη ζηνλ εμππεξεηεηή (server) ζηνλ νπνηνλ θηινμελνύληαη
θαη όρη ζηνλ πειάηε (client) πνπ ηηο θαιεί. Ο client, αθνύ εληνπίζεη ην web service, ην
θαιεί, απηό εθηειείηαη ζηνλ server (κπνξεη θαηά ηελ εθηειεζή ηνπ λα απνθηά
πξόζβαζε θαη ζε δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζε άιινπο servers) θαη ηειηθά επηζηξέθεη
ζηνλ client ηα δεηνύκελα απνηειέζκαηα.
Σα RESTful είλαη κηα θαηεγνξία web service. πγθεθξηκέλα ην REST είλαη
κηα αξρηηεθηνληθή κέζνδνο πνπ θαζνξίδεη πεξηνξηζκνύο όπσο ε νκνηνκνξθία
δηεπαθήο, ε νπνία αλ εθαξκνζηεί ζε κηα web ππεξεζία πξνζθέξεη θαιύηεξε
απόδνζε,επεθηαζηκόηεηα θαη επειημία ηξνπνπνίεζεο . πλ ηνηο άιινηο, ζηηο RESTful
ππεξεζίεο ηα δεδνκέλα θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ζεσξνύληαη πόξνη θαη είλαη
πξνζβάζηκνη κέζσ Uniform Resource Identifiers (URIs), κε άιια ιόγηα links ζην
δηαδίθηπν.
Η κνξθή REST πεξηνξίδεη ηελ αξρηηεθηνληθή ζηε κνξθή πειάηε-εμππεξεηεηή
(client –Server) θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηεί έλα πξσηόθνιιν ηύπνπ
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HTTP. To Hypertext Transfer Protocol (HTTP) είλαη έλα πξσηόθνιιν πνπ έρεη
ζρεδηαζηεί γηα λα έρνπκε επηθνηλσλία κεηαμύ client θαη server.

Σχιμα 4.4: Μοντζλο REST Web Service

Σα RESTful web services, δελ απαηηνύλ ηίπνηα παξαπάλσ από ηελ απνζηνιή
θαη «θαηαλάισζε» αηηήζεσλ HTTP θαη κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ ζε νπνηαδήπνηε
γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα web, όπσο γηα παξάδεηγκα ε php ή ε python. (18)

(19)
4.3.2 Υινπνίεζε αηηήζεσλ HTTP
ηελ δηθή καο εθαξκνγή ηζρύεη ην κνληέιν πνπ δείμακε ζηελ εηθόλα 6 θαη
ζπγθεθξηκέλα πην αλαιπηηθά ε εηθόλα ηνπ server καο είλαη ε παξαθάησ

Σχιμα 4.5: Επικοινωνία μεταξφ των ςτοιχείων του server
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Όπσο κπνξνύκε λα δνύκε θη από ην ζρήκα εηθόλα7, o server επηθνηλσλεί κε ηελ βάζε
δεδνκέλσλ καο κέζσ αξρείσλ php. Όια ηα αξρεία .php πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
ηελ ηθαλνπνηήζε ησλ αηηεκάησλ καο έρνπλ κηα γεληθή δνκή πνπ πεξηγξάθεηαη από ηα
παξαθάησ:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Δπηρείξεζε ζύλδεζεο ζηνλ server.
Δπηινγή ηεο επηζπκεηήο βάζεο δεδνκέλσλ, ζηελ πεξηπησζή καο είλαη ε
bloodbank.
Οξηζκόο ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα απηό ην αίηεκα.
Σν sql query πνπ ζέινπκε λα εθηειέζνπκε.
Δπηζηξνθή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αηηήκαηόο καο.

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο καο δεκηνπξγήζακε κε βάζε
ηελ παξαπάλσ δνκή ηα παξαθάησ php αξρεία . Αθνινπζεί ε ιίζηα ησλ αξρείσλ
θαη ε ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπο:
Όλνκα Αξρείνπ

Πεξηγξαθή

Authenticate.php

Διέγρεη αλ ν ρξήζηεο ππάξρεη ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ καο κε ηελ ηαπηνπνηήζε ηνπ username
θαη ηνπ password πνπ δίδεηαη από απηόλ.

AddDonor.php

Πξνζζέηεη έλαλ θαηλνύξην δόηε ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ καο.

AddPatient.php

Πξνζζέηεη έλαλ θαηλνύξην αζζελή ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ.

AddSession.php

Πξνζζέηεη κηα θαηλνύξηα ζπλεδξία αηκνδόηεζεο
ζηελ βάζε δεδνκέλσλ.

Λήςε ηνπ θσδηθνύ ηεο ζπλεδξίαο αηκνδόηεζεο ζηελ
νπνία παξάρζεθε ελαο ζπγθεθξηκέλνο αζθόο αίκαηνο.
SearchDonor.php
Διέγρεη αλ ππάξρεη ήδε ν δόηεο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ
κε βάζε ηνλ αξηζκό ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο
SearchPatient.php
Διέγρεη αλ ππάξρεη ήδε ν αζζελήο ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ κε βάζε ηνλ αξηζκό ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ
ηαπηόηεηαο.
AddNewBag.php
Πξνζζέηεη έλαλ λέν αζθό αίκαηνο ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ καο
AddNewApplication.php Πξνζζέηεη κηα λέα αίηεζε γηα κεηάγγηζε ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ
UpdateBag.php
Δλεκεξώλεη ηα ζηνηρεία ελόο αζθνπ αίκαηνο ζηελ
βάζε δεδνκέλσλ ύζηεξα από ηελ ιήςε ησλ
αηκαηνινγηθώλ εμεηάζεσλ
GetAllApplications.php Δπηζηξέθεη ην ζύλνιν ησλ κε ηθαλνπνηεκέλσλ
αηηήζεσλ γηα κεηάγγηζε
GetAvailBags.php
Δπηζηξέθεη ην ζύλνιν ησλ αζθώλ πνπ είλαη έηνηκε
GetSessionId.php
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TransfExecution.php
InsertTransfusion.php
GetOlikoBloodBags.php

πξνο δηάζεζε
Γεζκεύεη έλαλ αζθό αίκαηνο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ,
θάλνληαο ηνλ κε δηαζέζηκν
Δηζάγεη κηα θαηαρώξεζε ζηνλ πίλαθα ησλ
κεηαγγίζεσλ
Δπηζηξέθεη ην ζύλνιν ησλ αζθώλ πνπ πεξηέρνπλ
Οιηθό αίκα

Όζνλ αθνξά ηώξα ην πξσηόθνιιν HTTP επηθνηλσλίαο κεηαμύ client-Server,
απηό βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ δύν κεζόδνπο:


Tε κέζνδν Get, κέζσ ηεο νπνίαο δεηάκε θάηη από ηνλ server π.ρ.
http://localhost:8888/GetAvailableBloodbags.php .

 Tε κέζνδν Post, κε ηελ νπνία αλεβάδνπκε δεδνκέλα ζηνλ server: π.ρ.
http://localhost:8888/AddPatient.php

4.3.3 Βάζε Γεδνκέλσλ Server
Η βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο καο είλαη έλα εμαηξεηηθά θξίζηκν θνκκάηη ζηελ
αλάπηπμε ηεο, θαζώο όπσο είπακε απνηειεί ην «ςεθηαθό» ςπγείν ηεο ηξάπεδαο
αίκαηνο. Τινπνηήζεθε ζηελ πιαηθόξκα PhpMyAdmin θαη ζρεδηάζηεθε κε βάζε ην
παξαθάησ ζρεζηαθό δηάγξακκα (E-R schema).

Σχιμα 4.6: Σχεςιακό διάγραμμα (E-R) τθσ βάςθσ δεδομζνων
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Βιέπνπκε όηη όια μεθηλνύλ από ηνλ ρξήζηε, ν νπνίνο είλαη ππεύζπλνο γηα λα
πξνζζέηεη
δόηεο/αζζελείο(donor,patient),
λα
δεκηνπξγεί
αηηήζεηο
γηα
κεηάγγηζε/ζπλεδξίεο αηκνδόηεζεο (application,session) θαη λα ελεκεξώλεη ηηο
πιεξνθνξίεο ησλ αζθώλ(bloodbag).
Έλαο αζθόο κπνξεί λα παξαρζεί κόλν κεηά ηελ δεκηνπξγία κηαο πεηπρεκέλεο
ζπλεδξίαο. Μηα αίηεζε κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί από κηα κεηάγγηζε (transfusion) θαη ε
κεηάγγηζε κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ ή θαη πεξηζζνηεξνπο
αζθνύο.

Αλαιπηηθόηεξα, νη παξαπάλσ 7 πίλαθεο θαη ηα γλσξηζκάηά ηνπο πεξηγξάθνληαη ζην
ζρήκα 4.7
USER
•Id_user
•Username
•Password
•Last name
•First name
•Specialty

Session
• Id_Session
• Day-Time
• Pressure
• Hb/Ht
• Status
• Reactions
• Id_user
• Id_donor

DONOR
•Id_donor
•Last name
•First name
•Father's name
•Birth year
•AT (id card number)
•Address
•Phone
•Birth Place
•Occupation
•Blood type
•Rh

Blood Bag
• Id_Bloodbag
• Produced Day
• Bag type
• Anticoagulant
• Volume
• Kind
• Blood type
• Rh
• Checked
• availability
• Tag_Id
• Id_Session

PATIENT
•Id_donor
•Last name
•First name
•Father's name
•Birth year
•AT (id card number)
•Address
•Phone
•Clinic
•Diagnosis
•Blood type
•Rh

Application
• Id_application
• Id_patient
• Clinic
• Product type
• Quantity
• Date_application
• Status
• Priority
• TransfusionDate
• Blood type
• Rh
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Transfusion
• Id_Transfusion
• Id_Bloodbag
• Id_User
• Id_Application
• Date

Σχιμα 4.7: Αναλυτικά τα γνωρίςματα των πινάκων τθσ βάςθσ

Ο πίλαθαο User, πεξηέρεη βαζηθά ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε ζηελ
εθαξκνγή καο. Θεσξνύκε, ιόγσ ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πνπ ρεηξίδεηαη ε
εθαξκνγή, όηη ην username θαη ην password δίδεηαη από ην ηκήκα κεραλνγξάθεζεο
ηνπ λνζνθνκείνπ. Έηζη δε κπνξεί λα γίλεη θάπνηα εγγξαθή λένπ ρξήζηε κέζα από ηελ
εθαξκνγή καο.
ηνπο πίλαθεο Patient θαη Donor, πεξηέρνληαη βαζηθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία
ησλ αζζελώλ θαη ησλ δνηώλ αληίζηνηρα, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηύπν αίκαηνο
ηνπο. Αλ θαη δίλεηαη κνλαδηθό id, ε αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαηαρσξήζεσλ ζε
απηνύο κέζα ζηελ εθαξκνγή γίλεηαη κε ηνλ αξηζκό ηεο ηαπηόηεηαο, ν νπνίνο είλαη
επίζεο κνλαδηθόο γηα θαζέλαλ.
ηνλ πίλαθα Session, θξαηνύληαη νη κεηξήζεηο ηεο πίεζεο θαη ηνπ αηκαηνθξίηε
ηνπ δόηε, θαζώο θαη ην id ηνπ ρξήζηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε απηή ηε ζπλεδξία
αηκνδόηεζεο γηαηί ιόγσ ηεο επαηζζεζίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ πξαγκαηεπόκαζηε
είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα κπνξνύκε ζε θάζε βήκα λα πξνζδηνξίδνπκε πνηνο είλαη
ππεύζπλνο γηα απηό.
ηνλ Bloodbag, απνζεθεύνληαη πιεξνθνξίεο θαηαζθεπήο ηνπ αζθνύ (π.ρ.
πεξηερόκελν αληηπεθηηθό θαη είδνο αζθνύ), πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν
παξάγσγν αίκαηνο (π.ρ. είδνο παξαγώγνπ, νκάδα αίκαηνο), παξάκεηξνη γηα ην αλ
είλαη πξνο δηάζεζε (availability) ή αλ ερεη ππαρζεί ζηνπο κηθξνβηνινγηθνύο ειέγρνπο
(checked) θαη ηέινο ν θσδηθόο ηνπ nfc tag κε ην νπνίν έρεη ζεκαλζεί, θσδηθόο πνπ
παίδεη ξόιν ζηηο αλαδεηήζεηο κέζα από ηελ εθαξκνγή.
Ο πίλαθαο Application αλαθέξεηαη ζηηο αηηήζεηο γηα κεηάγγηζε, γη απηό θαη
από ηε κία πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην είδνο θαη ηελ πνζόηεηα ηνπ
παξαγώγνπ πνπ ρξεηάδεηαη ελαο ζπγθεθξηκέλνο αζζελήο θαη από ηελ άιιε
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηάγγηζεο ( ε θιηληθή πνπ αηηείηαη ην
αίκα, ε εκεξνκελία ηεο κεηάγγηζεο θαη ε πξνηεξαηόηεηα πνπ έρεη απηή.).
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Σέινο, ζηνλ πίλαθα Transfusion ζέινπκε λα ππάξρεη ε πιεξνθνξία ηνπ πνηνη
αζθνί ηθαλνπνηήζαλ κηα ζπγθεθξηκέλε αίηεζε θαη πνηνο ρξήζηεο θέξεη ηελ επζύλε
γηα απηή ηε δηαδηθαζία.
4.3.4 Βήκαηα επηθνηλσλίαο κεηαμύ θηλεηνύ θαη βάζεο δεδνκέλσλ
Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηελ ξνε ηεο πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζηε
θηλεηή ζπζθεπή καο θαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δνύκε
αλαιπηηθόηεξα ηα βήκαηα από ηα νπνία απνηειείηαη:

Βήκα1: Android  Web Server
ε απηό ην βήκα ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή ε ρξήζε δπν βηβιηνζεθώλ, ηεο ReactiveX θαη
ηεο Retrofit2.

Retrofit2
Σν Retrofit,πξόθεηηαη γηα έλαλ REST client γηα android θαη java πνπ
παξέρεηαη από ηελ Square θαη θάλεη αξθεηά επθνιε ηελ αλάθηεζε θαη απνζηνιή
JSON κελπκάησλ κεζσ REST-based ππεξεζηώλ. (19) Γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε
πξέπεη λα έρνπκε ηα εμήο:
α)Model class
Δπεηδή πξέπεη λα μέξνπκε ηα JSON κελύκαηα ηη ηύπνπ ζα είλαη, ζα θηηάμνπκε
έλα κνληέιν γηα θάζε δηαθνξεηηθό ηύπν ηνπο. ηελ πεξηπησζή καο έπξεπε λα
θηηάμνπκε 7 κνληέια, όζνη θαη νη πίλαθεο ηεο βάζεο καο. Έηζη ζα πξνζδηνξίδνπκε
πάληα ηη ηύπνπ είλαη ε απάληεζε πνπ ιάβακε ή ζηείιακε απιά ρξεζηκνπνηώληαο ην
κνληέιν ζην νπνίν αλαθεξόκαζηε.
β) API Interface
Γεκηνπξγία ελόο interface πνπ ζα νξίδεη όιεο ηηο HTTP ιεηηνπξγίεο. Κάζε
κέζνδνο ζην interface αληηπξνζσπεύεη έλα API call. Θα πξέπεη λα έρεη κηα HTTP
αλαθνξά (GET, POST) ώζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην αλ ζέινπκε λα ζηείινπκε ή λα
ιάβνπκε δεδνκέλα θαη ην ζρεηηθό URL γηα απηό ην call. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε
επηζηξεθόκελε ηηκή ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη θαη ν ηύπνο (ην κνληέιν) απηεο ηεο
ηηκήο.
Παξάδεηγκα θώδηθα
Γηα παξάδεηγκα ζην ζρήκα 4.8 βιέπνπκε ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα
ζηείινπκε ηηο πιεξνθνξίεο κηαο ζπλεδξίαο αηκνδόηεζεο πξνο απνζήθεπζε ζηε βάζε.
Γειώλνπκε όηη ε HTTP request ζα είλαη POST θαη ζέηνπκε ην θαηάιιειν URL πξνο
εθηέιεζε.
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//αποςτολι των ςτοιχείων μια ςυνεδρίασ αιμοδότθςθσ
@POST("/AddSession.php")
Observable<Void> addSession(@Field("Pressure") String
Pressure,@Field("HbHt") String HbHt,@Field("Status") String Status,
@Field("Reactions") String
Reactions,@Field("Id_user") int Id_user,
@Field("Id_donor") int Id_donor);
Σχιμα 4.8: Παράδειγμα κϊδικα κλιςθσ για αποςτολι ςτοιχείων ςτον server

Δλώ ζηελ εηθόλα 4.9 βιέπνπκε ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα ιάβνπκε
δεδνκέλα από ηελ βάζε. Πξνζδηνξίδνπκε όηη ε ιεηηνπξγία είλαη @GET, ζέηνπκε ην
θαηάιιειν URL θαη δειώλνπκε όηη ην απνηέιεζκα πνπ ζα επηζηξαθεί είλαη κηα ιίζηα
πνπ ζα πεξηέρεη αληηθείκελα ηνπ κνληέινπ Patient (δει. αζζελεηο)
//Ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που περιέχονται στη βάση
@GET("/patients.php")
Observable<List<Patient>> getPatients();
Σχιμα 4.9: Παράδειγμα κϊδικα κλιςθσ για ανάκτθςθ ςτοιχείων απο τον Server

γ) API Service Adapter
Γηα λα κπνξέζεη ην Retrofit λα ρξεζηκνπνηεζεί καδί κε ηελ βηβιηνζήθε
RXJava (20), (21)είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελόο adapter όπσο θαίλεηαη ζην
ζρήκα 4.10

private APIServiceAdapter() {
retrofit = new Retrofit.Builder()
.addCallAdapterFactory(RxJavaCallAdapterFactory.create())
.baseUrl(BASE_URL)
.addConverterFactory(GsonConverterFactory.create(gson))
.build();
}
Σχιμα 4.10: Ενδεικτικόσ κϊδικασ για δθμιουργία adapter για τισ κλιςεισ ςτον Server
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δ) Get Instance
Μέζα ζην θάζε activity ε θιήζε γίλεηαη κέζσ ηεο get instance όπσο
θαίλεηαη θαη ζην παξάδεηγκα ζην ζρήκα 4.11:
APIServiceAdapter.getInstance().ΣυνάρτησηAPIInterface(γνωρίσματά
σσνάρτησης).subscribe(new Subscriber<Void>() {
@Override
public void onCompleted() {}
@Override
public void onError(Throwable e) {}
@Override
public void onNext(Void aVoid) {
finish();
}
});
Σχιμα 4.11: Ενδεικτικό παράδειγμα κϊδικα για κλιςθ ςτον Server

Έηζη θηάλνπκε ζην ζεκείν πνπ ην php αξρείν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην url εθηειείηαη
θαη έρεη ηελ κνξθή πνπ είπακε ζην 4.3.2 θεθάιαην.

Βήκα2 : Web Server  Database Server
ε απηό ην θνκκάηη πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηέιεζε ηνπ sql query αηηεκαηόο καο
πνπ αλαθέξεηαη ζην php αξρείν όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.12.
Παξάδεηγκα θώδηθα
Γηα ηελ αλαδήηεζε ελόο αζζελή κε βάζε ηνλ αξηζκό ηεο ηαπηνηεηάο ηνπ:
$AT=$_POST['AT'];
$fetch = mysql_query("SELECT * FROM patient WHERE AT='$AT'")
or die(mysql_error());

Σχιμα 4.12: Ενδεικτικό παράδειγμα κϊδικα php για επικοινωνία Server με τθ βάςθ δεδομζνων
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Βήκα3: Database Server  Web server

O Database Server επηζηξέθεη ηα απνηειέζκαηα κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ sql query.
Παξάδεηγκα θώδηθα
Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ sql query πνπ πεξηγξάςακε ζην πξνεγνύκελν βήκα,ηα
απνηειέζκαηα ζα βξίζθνληαη ζην $row όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.13.
$row = mysql_fetch_array($fetch, MYSQL_ASSOC)
$row_array["Id"] = $row["Id"];
$row_array["Lname"] = $row["Lname"];
array_push($return_array, $row_array);

Σχιμα 4.13: Ενδεικτικό παράδειγμα κϊδικα php για ανάκτθςθ ςτοιχείων απο τθ βάςθ δεδομζνων

Σν $row_array νπζηαζηηθά είλαη κηα γξακκή ελόο πίλαθα πνπ ε θάζε ζηήιε
ηνπ πεξηέρεη ηελ ηηκή ελόο attribute ηεο απάληεζεο πνπ ιάβακε. Γηα λα θηηάμνπκε ην
$return_array πνπ είλαη ε απάληεζε ζην αίηεκα κε ηε κνξθή ελόο πίλαθα κε ηα
απνηειέζκαηα, απιά θάλνπκε «push» ην $row_array ζηνλ $return_array .

Βήκα4 : Web Server  JSON
Όπσο είδακε θαη πξίλ ε επηζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζε κνξθή πηλάθσλ.
Γηα λα κπνξέζνπκε λα ρσξίζνπκε (parse) ηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνύκαη ηελ ζύληαμε
JSON, παξάδεηγκα ηεο θσδηθνπνηήζεο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.14
Παξάδεηγκα θώδηθα

echo json_encode($return_array,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
Σχιμα 4.14: Ενδεικτικό παράδειγμα κϊδικα php για JSON κωδικοποιιςθ των δεδομζνων

Βήκα 5: JSON  Android
Σέινο, ην θηλεηό ιακβάλεη ηα JSON δεδνκέλα ζαλ απάληεζε ζην HTTP
αίηεκα πνπ είρε ζηείιεη αξρηθά. Καη εδώ είλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε όηη
ρξεζηκνπνηήζακε ηελ βηβιηνζήθε Gson.
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Σν Gson (επίζεο γλσζηό σο Google Gson) είλαη κηα βηβιηνζήθε Java αλνηρηνύ
θώδηθα γηα ηε ζεηξηνπνίεζε θαη απνεπεμεξγαζία αληηθεηκέλσλ Java ζε (θαη από)
JSON κνξθή.

4.4 Πειάηεο (Client)
Με ηνλ όξν πειάηεο ελλννύκε, όπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο, έλα ηκήκα
ινγηζκηθνύ ην νπνίν δεηά θάηη από έλα άιιν ηκήκα ινγηζκηθνύ, ηνλ
εμππεξεηεηή(server) . Ο πειάηεο, νπζηαζηηθά είλαη ε εθαξκνγή καο. ε απηό ην
ζηάδην είλαη πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ πινπνίεζε ην πξόγξακκα Android Sudio
1.5.1 . Κάζε νζόλε ηεο εθαξκνγήο είλαη θαη έλα activity ζην πξόγξακκά καο.

4.4.1 Πειάηεο- ΝFC Tag
Η ζήκαλζε ησλ αζθώλ ζηελ εθαξκνγή καο γίλεηαη κε ρξήζε εηηθεηώλ NFC,
γη’ απηό θαη ε εθαξκνγή καο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν από ζπζθεπέο πνπ
ππνζηεξίδνπλ NFC.
Η ηερλνινγία NFC ( Near Field Communication ) αθνξά ηελ αζύξκαηε
κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από ηα 10 εθαηνζηά ( ζπλήζσο < 5cm).
Δπηηξέπεη ηελ γξήγνξε αλάγλσζε θαη εγγξαθή δεδνκέλσλ θαη εθιακβάλεηαη σο
απόδεημε θπζηθήο παξνπζίαο, πξάγκα εμαηξεηηθά ζεκαληηθό γηα πεξηπηώζεηο όπσο ε
δηθηά καο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηόζν θξίζηκα θαη επαίζζεηα δεδνκέλα.
Οη εηηθέηεο (NFC tags) είλαη επαλεγγξάςηκεο θη έρνπλ ρσξεηηθόηεηα 144
bytes. Κάζε εηηθέηα θέξεη έλαλ κνλαδηθό θσδηθό (UID) 14 ςεθίσλ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε. Μέζσ απηνύ ηνπ θσδηθνπ γίλεηαη ε αλαδήηεζε
ηνπ αζθνύ ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο (εηζαγσγή, ζάξσζε, ελεκέξσζε).
ηε πεξίπησζε ηεο εηζαγσγήο ελόο λένπ αζθνύ ζηελ ηξάπεδα αίκαηνο,
εγγξάθνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ εηηθέηα NFC κέζσ ηεο ζπζθεπήο ηνπ θηλεηνύ, ελώ
ζηε πεξίπησζε ηεο ζάξσζεο, δηαβάδνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ήδε γξακκέλεο
ζηελ εηηθέηα. Σέινο, ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο κεηάγγηζεο θαη ηελ ελεκέξσζεο ησλ
ζηνηρείσλ ελόο αζθνύ, γίλεηαη πξώηα ε αλάγλσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηηθέηαο θαη κε
βάζε ηνλ UID θσδηθό ηεο γίλνληαη νη αιιαγέο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ.
Σα κελύκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμύ κηαο εηηθέηαο θαη κηαο ζπζθεπήο
αθνινπζνύλ ην πξσηόθνιιν NDEF ( NFC Data Exchange Format). Σα NDEF
κελύκαηα (NDEF messages) εγθαζηδξύνπλ ηνλ ηξόπν πνπ κηα ζπζθεπή αλάγλσζεο
ζα επηθνηλσλήζεη κε ηελ εηηθέηα θαη πεξηέρνπλ πνιιέο NDEF εγγξαθέο (NDEF
records) (21)
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4.4.2 Πειάηεο-Λεηηνπξγηθόηεηεο
Έλαο ρξήζηεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή καο κπνξεί λα επηιέμεη
αλάκεζα από ηα παξαθάησ ζελάξηα πνπ πινπνηήζακε. Γηα ηελ εύθνιε θαηαλόεζε
θάζε πεξίπησζεο, παξαηίζεηαη έλα ζρήκα πνπ δείρλεη ηη ζηνηρεία ιακβάλεη ην θάζε
activity θαη ηη ζηνηρεία δίλεη ζην επόκελν.
Πεξίπησζε 1: Δίζνδνο θαη έμνδνο από ηελ εθαξκνγή

Login
Γηα ηελ είζνδν ζηελ εθαξκνγή είλαη απαξαίηεηε ε ηαπηνπνηεζε ησλ
ζηνηρείσλ ελόο ρξήζηε κέζσ username θαη password.

Σχιμα 4.15: Αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των activities τθσ εφαρμογισ και του server για τθν περίπτωςθ
τθσ ειςόδου-εξόδου των χρθςτϊν απο τθν εφαρμογι

Όπσο βιέπνπκε θη από ην ζρήκα 4.15 ε MainActivity.java πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ πξώηε νζόλε ηεο εθαξκνγήο καο, δέρεηαη ζαλ είζνδν ην username θαη ην
password πνπ πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο. Κάλεη call ζηνλ server κέζσ ηνπ
Authenticate.php αξρείνπ θη επηζηξαθεί ρξήζηεο κε απηά ηα ζηνηρεία σο απνηέιεζκα,
πεγαίλεη ζην επόκελν activity πνπ είλαη ην NDchoices.java θιεξνλνκώληαο ηνπ ην
id_user. Η activity NDchoices.java είλαη ε νζόλε κε ηηο επηινγέο ηεο εθαξκνγήο καο,
ηηο νπνίεο πξνβάιιεη κέζσ ελόο πιαηλνύ κελνύ.
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Πεξίπησζε 2: Δηζαγσγή Νένπ Γόηε/Αζζελή

Navigation Drawer choices

Add new Donor/Patient

Σχιμα 4.16: Αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των activities τθσ εφαρμογισ και του server για τθν
περίπτωςθ τθσ ειςαγωγισ νεου δότθ/αςκενι

Οπζηαζηηθά εμππεξεηεί ζηελ θαηαρώξεζε ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ελόο
λένπ δόηε ή ελόο λένπ αζζελή ζηελ βάζε δεδνκέλσλ.
Από ηελ νζόλε κε ην κελνύ επηινγώλ (NDChoices), ν ρξήζηεο δηαιέγε ηελ
επηινγή Add Donor, ε νπνία ησλ νδεγεί ζηελ νζόλε ηνπ DonorProperties activity
ζηελ νπνία ηνπ δεηάηαη λα ζπκπιεξώζεη κηα ζεηξά δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ. Σα
ζηνηρεία απηά θαηαρσξνύληαη ζηε βάζε κε θιήζε ζηνλ server κέζσ ηνπ
AddDonor.php . Αθνπ πξνζηεζνύλ επηηπρώο ν ρξήζηεο επηζηξέθεη ζηελ νζόλε κε ην
κελνύ επηινγώλ. H ίδηα αθξηβσο δηαδξνκή ηνπ ζρήκαηνο 4.16 αθνινπζείηαη θαη γηα
ηνλ αζζελή, κε ηε κόλε δηαθνξά όηη ην activity πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζζήθε λένπ
αζζελή ιέγεηαη PatientScreen.java θαη ην αξρείν php AddPatient.php .
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Πεξίπησζε 3: Δηζαγσγή ελόο λένπ αζθνύ ζηελ ηξάπεδα αίκαηνο
Search Donor

Add new blood session

Add New Bag

Η εηζαγσγή ελόο αζθνύ ζηελ ηξάπεδα αίκαηνο γίλεηαη ζε δπν βήκαηα:

Βήμα 1 Αναζήηηζη Γόηη – Γημιοσργία Νέας ζσνεδρίας

Σχιμα 4.17:: Αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των activities τθσ εφαρμογισ και του server για τθν περίπτωςθ τθσ
προςκικθσ νζασ ςυνεδρίασ

Όπσο βιέπνπκε θαη ζην ζρήκα 4.17, κέζσ ηνπ αξηζκνύ ηαπηόηεηαο (Α.Σ)
γίλεηαη ε αλαδήηεζε ηνπ δόηε, εθόζνλ ν δόηεο ππάξρεη ζηελ βάζε ην call ζα καο
επηζηξέςεη ηα ζηνηρεία ηνπ (Observable<List<Donor>>) θη έηζη κπνξνύκε κε έλα
θιηθ πάλσ ζηα ζηνηρεία ηνπ λα πάκε λα ζπκπιεξώζνπκε ηελ νζόλε κε ηηο
πιεξνθνξίεο ηεο λέαο ζπλεδξίαο (Session.java). Δδώ θάλνπκε πξώηα έλα call γηα λα
εηζάγνπκε ηελ λέα ζπλεδξία θαη εθόζνλ είλαη επηηπρήο, θάλνπκε δεύηεξν call ώζηε
40

λα αλαθηήζνπκε ην id ηεο ζπλεδξίαο πνπ κόιηο εηζάγακε γηαηί είλαη απαξαίηεηε
πιεξνθνξία γηα ην επνκελν activity πνπ είλαη ε πξνζζήθε ελόο λένπ αζθνπ.
Βήμα 2 Προζθήκη Νέοσ αζκού

Σχιμα 4.18: : Αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των activities τθσ εφαρμογισ και του server για τθν περίπτωςθ
προςκικθσ νζου αςκοφ ςτθν τράπεηα αίματοσ

ην ζρήκα 4.18 έρνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ activity Session.java
θαη NewBag.java, ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εηζαγσγή ελόο αοθνύ. ηελ νζόλε ηνπ
activity NewBag.java, πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπκε θάπνηα ραξαθηεξίζηηθά ηνπ αζθνύ,
όπσο ην είδνο ηνπ,ην πεξηερόκελν αληηπεθηηθό. Σν ζεκαληηθόηεξν όκσο πνπ πξέπεη
λα θάλνπκε είλαη λα ζθαλάξνπκε κε ηελ ζπζθεπή καο ην nfc tag πνπ έρνπκε θνιιήζεη
ζηνλ αζθό. Μόλν αλ ζθαλάξνπκε ην tag θαη αλαθηήζνπκε ην UID κπνξνύκε λα
πξαγκαηνπνηήζνπκε ην call AddNewBag.php . Αθνπ ην UID ηνπ NFC είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ κεηέπεηηα ηαπηνπνηήζε ηνπ αζθνύ. Σαπηόρξνλα κε ην call ζηνλ
server θαη δηα κέζνπ ηνπ ζθαλαξίζκαηνο, θάλνπκε εθηόο από αλάγλσζε ηεο εηηθέηαο
NFC θαη εγγξαθή ηεο κε όζεο πιεξνθνξίεο γλσξίδνπκε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή γηα
ηνλ αζθό.
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Πεξίπησζε 4: Δηζαγσγή Αίηεζεο Μεηάγγηζεο

Search Patient

Add request

Σχιμα 4.19:: Αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των activities τθσ εφαρμογισ και του server για τθν περίπτωςθ
δθμιουργίασ μιασ αίτθςθσ μετάγγιςθσ

Γηα λα πξνζζέζνπκε κηα λέα αίηεζε γηα αίκα πξνο κεηάγγηζε ζε θάπνηνλ
αζζελή ηα δεδνκέλα καο ζα αθνινπζήζνπλ ηελ δηαδξνκή πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα
4.19.Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη αξρηθά λα αλαδεηήζνπκε ηνλ αζζελή κέζσ ηνπ
αξηζκνύ ηαπηόηεηάο ηνπ (Α.Σ) ζηελ νζόλε ηνπ PatientSearch activity . Κάλνπκε call
κε ηνλ αξηζκό ηαπηόηεηαο θη αλ ε αλαδεηήζή καο ήηαλ επηηπρήο καο επηζηξέθεηαη
κηα ιίζηα κε ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελνύο. Από απηά ρξεηαδνκαζηε ην id ώζηε λα ην
θιεξνλνκήζνπκε ζην επόκελν activity ApplicationScreen.java ζην νπνην εκθαλίδεηαη
κηα θόξκα ζπκπιήξσζεο κε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο γηα κεηάγγηζε. Όηαλ
ζπκπιεξσζεί, γηα λα γίλεη ε εηζαγσγή ηεο έρνπκε ην call AddNewApplication.php ην
νπνίν θάλεη insert ζηε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο. Σέινο, λα αλαθέξνπκε όηη ην
id_user ην θιεξνλνκεζαλ από ηελ activity NDChoices, ε νπνία κπνξεί λα κε
θαίλεηαη ζην ζρήκα αιια κόλν κέζσ απηήο κπνξείο λα θηάζεηο ζηα activity πνπ
πξναλαθέξζεθαλ.
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Πεξίπησζε 5: Δλεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ ελόο αζθνύ

UpdateBag

Σχιμα 4.20: Αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των activities τθσ εφαρμογισ και του server για τθν περίπτωςθ τθσ
ενθμζρωςθσ των ςτοιχείων ενοσ αςκου

Σα ζηνηρεία ελόο αζθνύ (νκάδα αίκαηνο, ξέδνπο θ.η.ι. ) ελεκεξώλνληαη, όηαλ
θζάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ από ην κηθξνβηνινγηθό. Με ηα ζηνηρεία
απηά, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 4.20, ν ρξήζηεο κπαίλεη ζηελ επηινγή Update Bag
πνπ εκθαλίδεηαη κέζσ ηνπ activity UpdateBag, εθεί ζπκπιεξώλεη ηελ νκάδα αίκαηνο,
ην ξεδνπο θαη ην είδνο ηνπ παξαγώγνπ πνπ πεξηέρεη ν αζθόο πιένλ κεηά ηελ όπνηα
επεμεξγαζία. Σα check buttons Verify θαη Available «ηζεθάξνληαη» εθόζνλ ηα
απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ γηα κνιπζκαηηθά λνζήκαηα ήξζαλ αξλεηηθά από ην
κηθξνβηνινγηθό θαη αλ ν αζθόο είλαη πξνο δηάζεζε αληίζηνηρα. Όια απηά ηα δεδνκέλα
ηα ζηέιλνπκε ζηνλ server θαη κέζσ ηνπ UpdateBag.php ελεκεξώλνπκε ηνλ πίλαθα
ησλ αζθώλ κε ηα λέα δεδνκέλα.
Παξάιιεια όκσο πξέπεη λα ζθαλαξηζηεί θαη ην NFC tag ηνπ αζθνύ σζηέ λα
εγγξαθνύλ θη εθεί ηα ελεκεξσκέλα δεδνκέλα αιια θαη γηαηί ρσξίο ην UID ηνπ tag δε
κπνξνπκε λα θάλνπκε αλαδήηεζε ηνπ αζθνύ. ε απηό ινηπόλ ην βήκα πξέπεη λα
θάλνπκε αλάγλσζε ηνπ tag ώζηε λα θξαηήζνπκε ην κήλπκα πνπ είλαη ήδε γξακκέλν
κέζα ζε απηό θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ αζθνύ θαη λα αλαγλώζνπκε ην UID πνπ ζα
καο ρξεζηκεύζεη ζην call. Καη ηαπηόρξνλα λα θάλνπκε θαη εγγξαθή ηνπ κε ηα
επηθαηξνπνηεκέλα δεδνκέλα.
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Πεξίπησζε 6: Πξνβνιή αηηήζεσλ κεηάγγηζεο θαη ηθαλνπνίεζε ή όρη απηώλ
Transfusion requests

Check availability

Execute Transfusion

Σχιμα 4.21: Αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των activities τθσ εφαρμογισ και του server για τθν περίπτωςθ τθσ
προβολισ των αιτιςεων για μετάγγιςθ και ικανοποίθςθσ ι οχι αυτϊν

ην ζρήκα 4.21 βιέπνπκε όηη γηα ηελ ηθαλνπνηήζε κηαο κεηάγγηζεο
αιιειεπηδξνύλ κνλν ηα activities TransRequests.java θαη ExecuteTransfusion.java,
όκσο παξαηεξνύκε ηελ ύπαξμε πνιιώλ «call» ζηνλ server. πγθεθξηκέλα, ν client
κέζσ ηνπ GetAllApplication.php ιακβάλεη κηα ιίζηα από Applications πνπ δελ έρνπλ
ηθαλνπνηεζεί αθόκα, ηα νπνηα πξνβάιινληαη κε clickable recycler view ζηελ νζόλε
ηνπ activity TransRequests. Με ην πνπ επηιέμεη κε θιίθ κηα αίηεζε από ηε ιίζηα
κεηαβαίλεη ζην activity Execute Transfusion ζην νπνίν ππάξρεη κόλν έλα θνπκπί πνπ
παηώληαο ην ειέγρεη ηελ δηαζεζηκόηεηα ησλ απνζεκάησλ γηα ηελ ηθαλνπνηήζε απηήο
ηεο αίηεζεο. Απηόο ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ call GetAvailableBags.php
. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην απόζεκα εκθαλίδνληαη ελεκεξσηηθά κελύκαηα
Toast. Αλ όκσο επαξθεί, εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα κέζσ recycler view ησλ αζθώλ πνπ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο κεηάγγηζεο. Παξάιιεια,
κελύκαηα Snack bar ελεκεξώλνπλ ηνλ ρξήζηε γηα ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο. Θα
πξέπεη λα ζθαλάξεη ηνπο αζθνπο ηεο ιίζηαο, απηό απνδίδεηαη θαη νπηηθά αθνύ αλ
ζθαλάξεη έλαλ αζθό πνπ ππάξρεη ζηε ιίζηα απηή απηνκάησο ηα ζηνηρεία ηνπ πνπ
πξνβάιινληαη ζα γίλνπλ πξάζηλα. Απηό επηηπγράλεηαη κέζσ δηαζηαύξσζεο ηνπ UID
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ηνπ NFC tag πνπ αλέγλσζε κέζσ ησλ ζπλαξηήζεσλ read ελόο NFC tag κε απηώλ πνπ
ππάξρνπλ ήδε ζηε ιίζηα. ε αληίζεηε πεξίπησζε δε ζα ζπκβεί ηίπνηα θαη νη επηινγέο
ζα παξακείλνπλ ζηελ νζόλε κέρξη λα ζθαλάξεη ηνπο ζσζηνύο αζθνύο.
εκαληηθό ζα είλαη λα αλαθέξνπκε εδώ όηη νη αζθνη πνπ πξνηείλνληαη από ηελ
εθαξκνγή είλαη απηνί κε ηελ παιαηόηεξε εκεξνκελία παξαγσγήο,ώζηε λα γίλεη όζν
ην δπλαηόλ θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο.
Αλ γίλεη πξάζηλε όιε ε ιίζηα ησλ αζθώλ, ηόηε πξνρσξάκε ζηελ εθηέιεζε ηεο
κεηάγγηζεο
πνπ
πεξηιακβάλεη δύν
call
ζηνλ server.
Σν πξώην
(TransfusionExecution.php) αθνξά ηελ ελεκέξσζε ηνπ πίλαθα ησλ αζθώλ, λα γίλεη
δειαδή ην flag available από 1 0. Καη ην δεύηεξν call (insertTransfusion.php) είλαη
γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ πίλαθα ησλ κεηαγγίζεσλ Transfusion.
Πεξίπησζε 7 : Σηαηηζηηθά
Pie chart

Σχιμα 4.22:: Αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των activities τθσ εφαρμογισ και του server για τθν περίπτωςθ τθσ
ςτατιςτικισ απεικόνιςθσ των αποκεμάτων τθσ τράπεηασ αίματοσ

ε απηό ην ζελάξην, παξνπζηάδεηαη ην απόζεκα ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο κε ηε κνξθή
ελόο δηαγξάκκαηνο πίηαο ( Pie chart). Όπσο βιεπνπκε θαη ζην ζρήκα 4.22, ν server
επηζηξέθεη κεηά ην call ηνπ GetAvailableBags.php
κηα ιίζηα κε όινπο ηνπο
δηαζέζηκνπο αζθνύο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηξάπεδα αίκαηνο. Ύζηεξα από ηαμηλνκεζή
κε βάζε ηελ νκάδα αίκαηνο θαη ην ξέδνπο, ην απόζεκα ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο
παξνπζηάδεηαη κε ηελ κνξθή ελόο θπθιηθνύ δηαγξακκαηνο. Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ
δηαγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ βηβιηνζήθε PhilJay. (22)
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Πεξίπησζε 8: Σάξσζε ησλ ζηνηρείσλ ελόο αζθνύ κέζσ ηεο ζπζθεπήο καο
Scan NFC Tag

Σχιμα 4.23: Αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των activities τθσ εφαρμογισ και του
server για τθν περίπτωςθ τθσ ςάρωςθσ τθσ NFC ετικζτασ ενοσ αςκοφ

ην ζρήκα 4.23 βιέπνπκε όηη γηα ηελ ζάξσζε ηεο εηηθέηαο ελόο αζθνύ, ην
activity πνπ ηελ πξαγκαηνπνηεί (ScanNFC) δελ αιιειεπηδξά κε ηνλ server νύηε
ρξεηάδεηαη θάπνηα άιιε πιεξνθνξία από πξνεγνύκελν activity, απιώο θάλεη θαζαξή
αλάγλσζε θαη πξνβνιή ησλ πιεξνθνξηώλ. Λεπηνκεξέζηεξα, ζην activity ScanNFC
κεηά ηελ πξνηξνπή κέζσ Alert box γηα ζάξσζε κέζσ ηεο ζπζθεπήο ηνπ NFC
tag,νπζηαζηηθά εθηεινύληαη νη ζπλαξηήζεηο πνπ ρξεζηνπνηνπκε γηα λα δηαβάζνπκε
από κηα εηηθέηα NFC. Ύζηεξα από θαηάιιειε επεμεξγαζία ηνπ κελύκαηνο πνπ
δηαβάζηεθε, πξνβάιινληαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ αζθνύ. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
γξαθηεί θάηη,πξνβάιιεηαη κέζσ Toast ελεκεξσηηθό κήλπκα.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί θάπνπ εδώ όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ γίλεηαη
αλάγλσζε ή εγγξαθή εηηθεηώλ NFC, είλαη απαξαίηεηo λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε
επηινγή nfc enable ηεο ζπζθεπήο καο. Γηαθνξεηηθά πξνβάιινληαη κελύκαηα ιάζνπο.

Πεξίπησζε 9: Γηαρείξηζε Λεγκέλσλ Αζθώλ
ηελ θεληξηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο επηζηξέθνληαη από ηνλ server κέζσ
ηνπ call ζην GetOlikoBloodBags.php ε ιίζηα κε ηνπο αζθνύο πνπ έρεη παξέιζεη ε
εκεξνκελία ιήμεο ηνπο . Η ιίζηα πξνβάιιεηαη κέζσ recycler view. Κη όπσο
βιέπνπκε θαη ζην ζρήκα 4.24, όιε ε απαηηνύκελε πιεξνθνξία αλαθηάηαη κέζσ κόλν
ελόο «call» ζηνλ server.
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Navigation Drawer Main Screen

Σχιμα 4.24: : Αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των activities τθσ εφαρμογισ και του server για τθν περίπτωςθ τθσ
προβολισ των λθγμζνων αςκϊν
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5 Κεθάιαην Πέκπην
Απνηειέζκαηα
5.1 Δηζαγσγή
Οη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο e-blood είλαη ην ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό
πξνζσπηθό κηαο ηξάπεδαο αίκαηνο. Πξόθεηηαη, ινηπνλ, θαηά θύξην ιόγν είηε γηα
ρξήζηεο κε εμνηθεησκέλνπο κε ηελ έλλνηα ηεο κεραλνξγάλσζεο, είηε κε αλζξώπνπο
κε ειάρηζηε γλώζε ρξήζεο ππνινγηζηώλ θαη λέσλ ηερλνινγηώλ.
Έλαο από ηνπο θύξηνπο ιόγνπο πνπ δελ είρε πεηύρεη θαη δηαδνζεί ε
κεραλνγξάθεζε ζηνλ ρώξν ηεο πγείαο κέρξη πξηλ ιίγα ρξόληα ήηαλ, εθηνο ησλ αιισλ,
θαη ε άξλεζε ησλ ρξεζηώλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζην λέν ζύζηεκα. Η κεηάβαζε από
ηελ ζπκπιήξσζε έγγξαθσλ εληύπσλ ζε εθαξκνγέο, όπνπ ε θαηαρώξεζε ηεο
πιεξνθνξίαο ζε ειεθηξνληθέο θόξκεο απαηηεί αθξίβεηα θαη θάλεη ηα ιάζε
δπζθνιόηεξα λα δηνξζσζνύλ, είλαη κηα πξόθιεζε ηόζν γηα ηνλ ρξήζηε όζν θαη γηα
ηνλ ζρεδηαζηή ηεο εθαξκνγήο . Έηζη, ν θύξηνο ζηόρνο καο δελ ήηαλ κόλν ε θάιπςε
ησλ ιεηηνπξγηθώλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηώλ αιια θαη ε δεκηνπξγία όζν ην δπλαηόλ
απινύζηεξσλ νζνλώλ ώζηε λα κελ πξνθαιείηαη άγρνο θαηά ηε ρξήζε.
Με ηελ πινπνηεζή καο πξνζπαζήζακε λα πάξνπκε ηελ απαηηνύκελε
πιεξνθνξία από ηνπο ρξήζηεο κε ηελ πινπνηεζε απιώλ κελνπ θαη θνξκώλ
ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ. Δπεμεγεκαηηθά κελύκαηα εκθαλίδνληαη ζην θάησ κέξνο
ησλ νζνλώλ πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγήζνπλ ηνλ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο ζην πσο λα
πξνρσξήζεη ζε κηα θξίζηκε ελέξγεηα (όπσο απηή ηεο θαηαρώξεζεο ελόο λένπ αζθνύ
γηα παξάδεηγκα). Σα κελύκαηα ιάζνπο αιια θαη ην βέινο επηζηξνθήο ζηελ
πξνεγνύκελε νζόλε, όπνπ απηό έρεη λόεκα λα ππάξρεη, δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο
αζθάιεηαο θη όηη θαλέλα αλεπαλόξζσην «ιάζνο» δε κπνξεί λα ζπκβεί.
Η πινήγεζε κέζα ζηελ εθαξκνγή γίλεηαη κε ρξήζε ελόο πιαηλνύ κελνύ
επνινγώλ (navigation drawer) ώζηε νη ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα δνπλ όιεο ηηο
δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ αλα πάζα ζηηγκή.
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5.2 Φξήζε εθαξκνγήο
Όηαλ ν ρξήζηεο αλνίμεη ηελ εθαξκνγή e-blood, ε νζόλε 5.1 ζα είλαη ε
πξώηε πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη κε ηα ζηνηρεία username θαη password πνπ ηνπ
έρνπλ δνζεί από ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ λνζνθνκείνπ.

Σχιμα 5.1: Οκόνθ login εφαρμογισ e-Blood

Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θη εθόζνλ ν ρξήζηεο είλαη
εγγεγξακκέλνο ζην ζύζηεκα (δηαθνξεηηθά εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο), παηώληαο ην
θνπκπί ελέξγεηαο login ζα κεηαβεί ζηελ θύξηα νζόλε ηεο εθαξκνγήο 5.2

Σχιμα 5.2: Κεντρικι οκόνθ εφαρμογισ e-blood με ςυμπτυγμζνο το πλαινό μενοφ
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Δδώ βιέπνπκε ζε θπξίαξρε ζέζε ηελ ιίζηα κε ηνπο αζθνύο πνπ έρεη
παξέιζεη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο θαη ζηνπο νπνίνπο κε θόθθηλν ρξώκα έρεη
ζεκαλζεί ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο. ηελ κπάξα εξγαιείσλ ζηελ θνξπθή ηεο
νζόλεο, βιέπνπκε ζηα δεμηά ηελ επηινγή «logout» κόληκα θαξθηηζσκέλε, δίλνληαο
ηελ δπλαηόηεηα θάζε ζηηγκή ζηνλ ρξήζηε λα απνζπλδεζεί από ηελ εθαξκνγή, θαη ζην
αξηζηεξά δηαθξίλνπκε ην ζπκπηπγκέλν ζύκβνιν ηνπ πιαηλνπ κελνύ πνπ κόιηο
παηεζεί ζα καο εκθαλίζεη ηελ νζόλε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθόλα 5.3. Σέινο, ζην
θάησ δεμηά κέξνο ηεο βιέπνπκε ην floating button πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα άκεζε
πξόζβαζε ζηελ επηινγή ζθαλαξίζκαηνο ηνπ tag ελόο αζθνπ.

Σχιμα 5.3: Ανεπτυγμζνο το πλαινό μενοφ επιλογϊν τθσ εφαρμογισ
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1.Αλαδήηεζε Γόηε

Search Donor
Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ επηινγή «Search donor», κεηαβαίλεη ζηελ πξώηε
νζόλε ηεο εηθόλαο 5.4 πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεη ηνλ δόηε κε ηνλ αξηζκό ηεο
αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο. Αλ ν δόηεο είλαη ήδε θαηαρσξεκέλνο ζηελ βάζε

Σχιμα 5.4: Διαδοχι οκονϊν αναηιτθςθσ δότθ και δθμιουργίασ νζασ ςυνεδρίασ αιμοδότθςθσ για αυτόν

δεδνκέλσλ, ηόηε επηζηξέθεηαη κηα ιίζηα από ηα ζηνηρεία ηνπ όπσο βιέπνπκε,
δηαθνξεηηθά εκθαλίδεηαη κήλπκα αδπλακίαο επξεζήο ηνπ.

Κάλνληαο θιίθ πάλσ ζηα ζηνίρεηα ηνπ δόηε πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ
πξώηε νζόλε ηεο εηθόλαο 5.4,πεγαίλνπκε ζηελ δεύηεξε νζόλε πνπ βιέπνπκε λα
αθνξά ηελ ζπλεδξία αηκνδόηεζεο.
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ηελ δεύηεξε νζόλε ηνπ ζρήκαηνο 5.4, βιέπνπκε όηη ν ρξήζηεο θαιείηαη λα
ζπκπιεξώζεη ηα πεδία πνπ αθνξνύλ ηηο κεηξήζεηο πνπ θάλεη ν λνζειεπηήο πξίλ ηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αηκνδόηεζεο. πκπιεξώλεηαη, ινηπόλ, ε ηηκε ηεο
αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηνπ αηκαηνθξίηε θαη ππάξρεη θαη ην πεδίν ησλ αληηδξάζεσλ
πνπ είλαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ δόηε θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο αηκνδόηεζεο.
Πνιύ ζεκαληηθή είλαη ε ύπαξμε ηνπ check button «Failure», αθνπ έλαο δόηεο
κπνξεί λα κελ θαηαθέξεη λα νινθιεξώζεη επηηπρώο ηελ αηκνδόηεζε, είηε γηαηί
κπνξεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο λα αηζζάλζεθε αδηαζεζία ν ίδηνο, είηε γηαηί
ην πξνζσπηθό αμηνιόγεζε κε βάζε ηελ θιηληθή ηνπ εηθόλα όηη είλαη αδύλαηνλ λα
δώζεη άιιν αίκα. Η ζπλεδξία είλαη απαξαίηεην λα απνζεθεπηεί όκσο, έζησ θαη
αλεπηηπρώο γηαηί απνηειεί θξίζηκε πιεξνθνξία γηα ην ηζηνξηθό ηνπ δόηε.

Δθόζνλ δελ έρεη «ηηθαξηζηεί» ην check button «Failure», ν ρξήζηεο θάλνληαο
θιίθ πάλσ ζην θνπκπί ελέξγεηαο «Add Session», κεηαβαίλεη ζηελ πξώηε νζόλε ηεο
εηθόλαο 5.5 .

Σχιμα 5.5: Οκόνθ ειςαγωγισ νζου αςκοφ και οκόνθ αναηιτθςθσ δότθ
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ηελ πξώηε νζόλε ηνπ ζρήκαηνο 5.5, βιέπνπκε όηη πξέπεη λα
ζπκπιεξσζνύλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ αζθνύ . πγθεθξηκέλα, κέζσ δύν spinners ν
ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δηαιέγεη ηνλ ηύπν ηνπ αζθνύ θαη ην είδνο ηνπ αληηπεθηηθνύ
πνπ πεξηέρεηαη ζε απηόλ θαη ζην ηξίην πεδίν ζπκπιήξσζεο θαηαγξάθεηαη ν όγθνο ηνπ
αίκαηνο πνπ ζπιιέρζεθε. Σελ εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ ηελ θαηαγξάθεη ην
ζύζηεκα απεπζείαο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηελ εηζάγεη ν ρξήζηεο.
ηελ πξώηε νζόλε ηνπ ζρήκαηνο 5.5, βιέπνπκε όηη δελ ππάξρεη θαλέλα
θνπκπί δξάζεο πνπ ζα εθηειεί ηελ θαηαρώξεζε ηνπ αζθνύ. Ο αζθόο εηζάγεηαη ζηελ
βάζε δεδνκέλσλ κόιηο ν ρξήζηεο ζθαλάξεη κε ηε ζπζθεπή ηνπ θηλεηνύ ηνπ ην NFC
tag πνπ θέξεη ν αζθόο. ην ζθαλάξηζκα απηό γίλνληαη α) εηζαγσγή ηνπ αζθνύ ζηελ
βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο. β) εγγξαθή ηνπ NFC tag κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε
σο ηώξα γηα ηνλ αζθό

Δπηζηξνθή ζηελ νζόλε αλαδήηεζεο (δεπηεξε νζόλε ζρήκαηνο 5.5) γηα επόκελε
αλαδήηεζε ή πεξηήγεζε.

2. Αλαδήηεζε αζζελή

Search Patient

Σχιμα 5.6: Οκόνθ αναηιτθςθσ αςκενουσ και οκόνθ για ςυμπλιρωςθ φόρμασ ςτοιχείων μετάγγιςθσ
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Όηαλ ν ρξήζηεο δηαιέμεη από ην πιαηλό κελνύ πινήγεζεο ηελ επηινγή
αλαδήηεζε αζζελή ηώξα ζα βξεζεί ζηελ πξώηε νζόλε ηνπ ζρήκαηνο 5.6 .
Ο ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ηνλ αξηζκό ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ αζζελνύο ζην
πεδίν αλαδήηεζεο θη αλ ν αζζελήο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο
εθαξκνγήο καο, ζα επηζηξαθνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ.
Γηα λα κεηαβνύκε ζηελ δεύηεξε νζόλε ηνπ ζρήκαηνο 5.6 ζα πξέπεη λα θάλνπκε
«tap» πάλσ ζηα ζηνηρεία ηνπ αζζελή πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηόπηλ ηεο αλαδήηεζήο καο.
Η δεύηεξε νζόλε ηνπ ζρήκαηνο 5.6 πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ
ρξεηάδνληαη γηα λα ζπκπιεξσζεί κηα αίηεζε γηα κεηάγγηζε. Ο λνζειεπηήο επηιέγεη
ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηάγγηζε, ηελ θιηληθή πνπ
αηηείηαη ην αίκα θαη ηνλ αξηζκό ησλ κνλάδσλ πνπ ρξεηάδνληαη, θαζώο επίζεο νξίδεηαη
ε πξνηεξαηόηεηα ηεο κεηάγγηζεο θαη ην είδνο ηνπ αίκαηνο πνπ απαηηείηαη.
Μόιηο ν ρξήζηεο νινθιεξώζεη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ,
θαηαρσξεί ηελ λέα αηηεζή ηνπ απιά παηώληαο ην θνπκπί ελέξγεηαο «add application»
πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο. Η αίηεζε εηζάγεηαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ
θαη ε εθαξκνγή επηζηξέθεη ζηελ νζόλε ηεο αλαδήηεζεο.

3. Δηζαγσγή Γόηε/Αζζελή

Σχιμα 5.7: Οκόνθ φόρμασ ςυμπλιρωςθσ δθμογραφικϊν ςτοιχείων αςκενουσ/δότθ

54

Γηα ηελ εηζαγσγή ελόο λένπ δόηε ή αζζελή, ν ρξήζηεο ζπκπιεξώλεη κηα
ιίζηα κε ην ζύλνιν ησλ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ηνπο. Δλδεηθηηθά ζηελ εηθόλα 5.7
παξνπζηάδεηαη ε νζόλε εηζαγσγήο ελόο λένπ δόηε, ηελ ίδηα κνξθή έρεη θαη ε νζόλε
γηα ηελ εηζαγσγή ελόο αζζελνύο αιια κε κηα δηαθνξνπνίεζε ζηα ζηνηρεία (γηα
παξάδεηγκα ζηνλ αζζελή ζέινπκε επηπιένλ λα μέξνπκε ηελ θιηληθή ζηελ νπνία
λνζειεύεηαη θαη ηελ πάζεζή ηνπ)

4. Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ αζθνύ
Update Bag
Μέρξη λα έξζνπλ ηα απνηειέζκαηα από ην αηκαηνινγηθό, νη πιεξνθνξίεο
πνπ έρνπκε γηα ηνλ αζθό είλαη νπζηαζηηθά ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ θαη θάπνηα
ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, όπσο ην είδνο θαη ην πεξηερόκελν αληηπεθηηθό ηνπ.

Σχιμα 5.8: Οκόνθ επιλογθσ ενθμζρωςθσ αςκοφ κι επιςτροφι ςτθν αρχικι οκόνθ

Μόιηο παξαιάβνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ, ζα
πξέπεη λα ελεκεξώζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ αζθνύ, απηό γίλεηαη θάλνληαο «tap»
ζηελ επηινγή «update bag» από ην navigation drawer.
ηελ πξώηε νζόλε ηνπ ζρήκαηνο 5.8 βιέπνπκε όηη πξέπεη λα
ζπκπιεξώζνπκε ηελ νκάδα,ην ξέδνπο θαη ην παξάγσγν πνπ παξάρζεθε.
Σν ηζεθάξηζκα ηνπ checkbox «Verify» ζεκαίλεη όηη ην πεξηερόκελνπ
ηνπ αζθνύ ειέγρζεθε από ην εξγαζηήξην γηα κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο ( π.ρ. HIV,
επαηίηηδα, ζύθηιε).
Σν available ζεκαίλεη όηη ν αζθόο είλαη έηνηκνο πξνο δηάζεζε.
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Γηα λα νινθιεξώζνπκε ηελ δηαδηθαζία ηεο ελεκέξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ελόο
αζθνύ ζα πξέπεη λα ζθαλάξνπκε κε ηελ ζπζθεπή καο ην NFC tag ηνπ. Καηά ην
ζθαλάξηζκα πξαγκαηνπνηνύληαη νη εμήο ελέξγεηεο:
α) κε βάζε ην UID ηνπ tag αλαδεηνύκε θαη ελεκεξώλνπκε ηα γλσξίζκαηα ηνπ αζθνύ
ζηελ θαηαρώξεζε ηεο βάζεο
β) εγγξάθνπκε ζηελ εηηθέηα ηα ελεκεξσκέλα ζηνηρεία
γ)

Δπηζηξέθνπκε ζηελ αξρηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο.

5. ηαηηζηηθά
Στατιςτικά

Σχιμα 5.9: Οκόνθ επιλογισ "Στατιςτικά" με διαγραμματικι απεικόνιςθ του αποκζματοσ τθσ τράπεηασ

Οη ρξήζηεο ζέινπλ λα έρνπλ επνπηεία ηνπ δηαζέζηκνπ απνζέκαηνο ηεο
ηξάπεδαο αίκαηνο. Μηα θαιή νπηηθή απεηθόληζε ηνπ απνζέκαηνο κπνξεί λα δσζεί
κέζα από έλα θπθιηθό δηάγξακκα. Όηαλ επηιέμνπλ ηελ επηινγή «Chart» από ην
πιαηλό κελνύ ζα κεηαβνύλ ζηελ νζόλε ηεο εηθόλαο 5.9

56

6. άξσζε εηηθέηαο NFC
Scan

Σχιμα 5.10: Αλλθλουχία οκονϊν κατα τθν επιλογι ςάρωςθσ NFC ετικζτασ

Έλα από ηα πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο εηηθεηώλ NFC είλαη όηη κέζσ ηεο
ζπζθεπήο καο κπνξνύκε λα ζαξώζνπκε αλα πάζα ζηηγκή ηελ εηηθέηα θαη λα δνύκε ηα
ζηνηρεία ηνπ αζθνύ. Όηαλ επηιέμνπκε ηελ επηινγή «Scan» από ην κελνύ επηινγώλ, ζα
κεηαβνύκε ζηελ πξώηε νζόλε ηεο εηθόλαο 5.10 πνπ ν ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη κέζσ
ελόο alert box όηη ζα πξέπεη λα πιεζηάζεη ηελ ζπζθεπή ηνπ ζην NFC tag πξνθείκελνπ
λα γίλεη ε ζάξσζε.
Μόιηο ν ρξήζηεο ζαξώζεη ηελ εηηθέηα κε ηελ ζπζθεπή ηνπ, ζα κεηαθεξζεί
ζηελ δεύηεξε νζόλε ηεο εηθόλαο 5.10.
ηελ δεύηεξε νζόλε ηνπ ζρήκαηνο 5.10 εκθαλίδνληαη νη βαζηθέο
πιεξνθνξίεο ηνπ αζθνύ: ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ, ν θσδηθόο ηνπ δόηε, ε
πνζόηεηα ηνπ, ην είδνο ηνπ πεξηερόκελνπ αληηπεθηηθνύ, ην είδνο ηνπ παξαγώγνπ πνπ
πεξηέρεη θαη ηελ νκάδα αίκαηνο θαη ηνλ παξάγνληα ξέδνπο.
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7. Δθηέιεζε Μεηάγγηζεο
Ο ρξήζηεο παηώληαο ηελ επηινγή «Transfusion Requests» από ην πιαηλό
κελνύ πινήγεζεο ζα κεηαθεξζεί ζηελ πξώηε νζόλε ηνπ ζρήκαηνο 5.11 . Δθεη
παξνπζηάδεηαη ην ζύλνιν ησλ αηηήζεσλ γηα κεηάγγηζε αίκαηνο ζε εζσηεξηθνύο
αζζελείο ηνπ λνζνθνκείνπ, νη νπνίεο δελ έρνπλ αθόκε ηθαλνπνηεζεί. Όηαλ ν ρξήζηεο
επηιέμεη κηα από ηηο αηηήζεηο κεηαβαίλεη ζηελ δεύηεξε νζόλε ηνπ ζρήκαηνο 5.11, ε
νπνηα όπσο βιέπνπκε δίλεη κνλάρα ηελ επηινγή
παηήκαηνο ηνπ θνπκπηνύ «check
availability», ην νπνίν ζα ειέγμεη ηελ επάξθεηα ηνπ απόζεκαηνο ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο
ζηα δεηνύκελα από ηελ αίηεζε παξάγσγα.

Σχιμα 5.11: Αλλθλουχία οκονϊν κατά τθν επιλογι προβολισ των αιτιςεων για μετάγγιςθ

Αλ δελ ππάξρεη επαξθέο απνζεκα, ζα εκθαληζηεί ζρεηηθό κήλπκα πνπ ζα
ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε γηα ηελ αδπλακία ηθαλνπνηήζεο απηήο ηεο αίηεζεο θαη ζα ηνπ
δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη θάπνηα άιιε αίηεζε. Η επηινγή ησλ αηηήζεσλ πνπ
ζα ηθαλνπνηεζνύλ δελ ππόθεηηαη ζε ηεξαξρηθή ζεηξά αιια εμαξηάηαη από ηελ θξίζε
ηνπ λνζειεπηηθνύ θαη ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ αλάινγα κε ηελ πξνηεξαηόηεηα κε ηελ
νπνηα έρεη ραξαθηεξηζηεί ε αίηεζε. Γη’ απηό θαη ε εθαξκνγή αθήλεη ηελ ειεπζεξία
ζηνπο ρξήζηεο λα δηαιέμνπλ όπνηα αίηεζε εθείλνη θξίλνπλ όηη ρξήδεη ηθαλνπνίεζεο.
Η ύπαξμε ηνπ θνπκπηνύ «chack availability» βνεζά ζε απηό, αθνπ ην πξνζσπηθό
κπνξεί λα ειεγμεη αλ ππάξρεη επαξθέο απνζεκα ρσξηο λα πξνρσξήζεη ζε δεζκεπζε
ησλ κνλάδσλ αίκαηνο, επηινγή εμαηξεηηθά ζεκαληηθε γηα ηελ πεξηπησζε ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ επεκβάζεσλ.
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Σχιμα 5.12: Αλλθλουχία οκονϊν για τθν αναηιτθςθ ςυγκεκριμζνου αςκου προσ ικανοποιθςθ μιασ αιτθςθσ
μετάγγιςθσ

ηελ πεξίπησζε πνπ βξεζεί ν θαηάιιεινο ηύπνο αίκαηνο θαη παξαγώγνπ πνπ
δεηείηαη, όπσο βιέπνπκε θαη ζηελ πξώηε νζόλε ηνπ ζρήκαηνο 5.12, ζα εκθαληζηεί ν
αζθόο πνπ πιεξνί απηέο ηηο πξνππνζέζεηο. Σαπηόρξνλα ζα εκθαληζηεί ελεκεξσηηθό
κήλπκα πνπ εμεγεί ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν ρξήζηεο, δειαδή
λα ζθαλάξεη κε ηε ζπζθεπή ηνπ αζθνπο από ην ςπγείν ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο
δνθηκάδνληαο πξώηα ηνπο παιαηόηεξνπο.
Παηώληαο ην θνπκπί «ok» ζα κεηαβεί ζηελ δεπηεξε νζόλε ηνπ ζρήκαηνο 5.12
ηε δεύηεξε νζόλε ηνπ ζρήκαηνο 5.12 θαίλεηαη πσο ην πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα
ζθαλάξεη αζθνπο εσζόηνπ νη επηινγέο ζηελ ιίζηα ησλ αζθώλ πνπ ηθαλνπνηνπλ απηελ
ηελ αίηεζε γίλνπλ πξάζηλεο.

ηελ εθαξκνγή, ε αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ αζθσλ δε γίλεηαη κόλν κε
θξηηήξην ηνλ ηύπν αίκαηνο θαη παξαγώγνπ. Φξνληίδνπκε ώζηε γηα ηελ θάζε αίηεζε λα
ρξεζηκνπνηείηαη ε παιαηόηεξε θαηάιιειε δηαζέζηκε κνλάδα αίκαηνο. Έηζη,
εμαζθαιίδνπκε όηη δελ ζα θαηαζπαηαιεζνύλ νη πόξνη ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο θαη δελ
ζα έρνπκε θαηλόκελα απόξξηςεο ιεγκέλσλ κνλάδσλ.
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Σχιμα 5.13: Οκόνθ εφαρμογισ όταν βρεκεί ο επικυμθτόσ αςκόσ για τθν ικανοποιιςθ μιασ αίτθςθσ

ην ςπγείν ηεο ηξάπεδαο νη αζθνί είλαη ηαμηλνκεκέλνη κε βάζε ην είδνο ηνπ
παξαγώγνπ θαη ηνλ ηύπν αίκαηνο, ν ρξεζηήο, ινηπόλ, μέξεη πνπ λα ςάμεη θαη
ζθαλάξνληαο κε ηε ζπζθεπή λα εληνπίζεη ηνλ αζθό πνπ έρεη επηιέμεη ε εθαξκνγή
καο. Η επηινγή ζηε ιίζηα ζα πξαζηλίζεη κνλάρα όηαλ ν ρξήζηεο ζθαλάξεη ηνλ αζθό
πνπ έρεη επηιερζεί θη όηαλ γίλεη απηό ζα ηνπ εκθαληζηεί κήλπκα επηηπρίαο θαη ζα
εξσηεζεί γηα ην αλ ζέιεη λα πξνρσξήζεη ζηελ δεζκεπζε ηνπ απνζέκαηνο.
Παηώληαο ην «ok» ν ρξήζηεο δεζκεύεη ην απνζεκα θαη κπνξεί λα βγάιεη ηνλ
αζθό από ηελ ηξάπεδα αίκαηνο ώζηε λα ηνλ ζηείιεη ζην κηθξνβηνινγηθό γηα ηελ
απαξαίηεηε δηαζηαύξσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ θιηληθή.
Έηζη, ν αζθόο γίλεηαη κε δηαζέζηκνο πιένλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη
ελεκεξώλεηαη ν πίλαθαο ησλ κεηαγγίζεσλ.

60

6 Κεθάιαην Έθην
Σπκπεξάζκαηα-Μειινληηθέο εξγαζίεο

6.1 Σύλνςε
Σν αίκα είλαη έλα πξνηόλ πνπ δελ παξάγεηαη ηερλεηά θαη δελ ππνθαζηζηάηαη.
Οη αλάγθεο γηα αίκα θαζεκεξηλά είλαη κεγάιεο θαη ε θάιπςε ηνπο ύςηζηεο ζεκαζίαο
αθνπ αλ δελ επηηεπρζεί, ε δσή ελόο ζπλαλζξώπνπ καο ηίζεηαη ζε θίλδπλν. Γε θηάλεη
όκσο κόλν λα ππάξρνπλ δόηεο πνπ λα θάλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ρξεηάδεηαη απηέο νη
κνλάδεο πνπ δσξίδνληαη λα αμηνπνηνύληαη θαη θαηάιιεια. Σν e-blood είλαη κηα
εθαξκνγή πνπ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε κηαο ηξάπεδαο αίκαηνο
αιιά θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ δηαδηθαζία ηεο αηκνιεςίαο, αλαιακβάλνληαο ηελ
δηαρείξηζε ησλ αζθώλ από ηελ ζηηγκή ηεο αηκνδόηεζεο έσο θαη ηε ζηηγκή ηεο
κεηάγγηζεο.
Δηδηθά ζην θνκκάηη ηεο αηκνιεςίαο, ε ύπαξμε κηαο εθαξκνγήο πνπ
ιεηηνπξγεί ζε έλα θηλεηό ηειέθσλν ή tablet, θάλεη πην εύθνιε ηε δηαδηθαζία
θαηαρώξεζεο αηκνδνηώλ θαη αζθώλ ζηηο θηλεηέο κνλάδεο αηκνιεςίαο. Όηαλ δειαδή
ε αηκνδόηεζε δε γίλεηαη ζηνπο ζηαζκνύο ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ ππάξρεη κηα
ζηαζεξή ειεθηξνληθή ππνδνκή πνπ δηαρεηξίδεηαη ην αίκα, αιια ζε δήκνπο,
ζηξαηόπεδα ή παλεπηζηήκηα, ε δπλαηόηεηα ζσζηήο θαη αμηόπηζηεο θαηαρώξεζεο ησλ
κνλάδσλ πνπ ιακβάλνληαη κέζσ κηαο εθαξκνγήο android είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή.
Δθηόο από ηελ θαηαρώξεζε ησλ θξίζηκσλ πιεξνθνξηώλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ κέζσ
ηεο εθαξκνγήο, ην e-blood δίλεη θαη ηελ δπλαηόηεηα εγγξαθήο ησλ εηηθεηώλ NFC
πάλσ ζηνπο αζθνύο, έηζη ώζηε όηαλ ην αίκα θηάζεη ζε έλαλ λνζνθνκεηαθό ζηαζκό λα
είλαη εύθνιν λα επηβεβαησζνύλ ηα ζηνηρεία θάζε αζθνύ κε κηα απιή ζάξσζε κε έλα
θηλεηό ηειέθσλν. Γειαδή δελ ππάξρεη άγρνο γηα ρακέλα έληππα θαη κεηώλεηαη ε
πηζαλόηεηα θάπνηνπ αλζξσπηλνπ ιάζνπο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ αζθώλ.
Σν e-blood είλαη εύρξεζην σο πξνο ην γξαθηθό πεξηβάιινλ θαη κε απιέο
επηινγέο θαη επεμεγεκαηηθέο νζόλεο θάλεη ηα βήκαηα ησλ δηαδηθαζηώλ λα γίλνληαη
απιά γηα ηνπο ρξήζηεο. Αο κε μερλάκε άιισζηε, όηη νη ρξήζηεο είλαη ην λνζειεπηηθό
θαη ηαηξηθό πξνζσπηθό κηαο ηξάπεδαο αίκαηνο, άλζξσπνη δειαδή πνπ δελ είλαη
ηδηαηηεξα εμνηθεησκέλνη ζπλήζσο κε ηελ ρξήζε ππνινγηζηώλ. Όκσο ιόγσ ηεο επξείαο
δηάδνζεο ησλ android ζπζθεπώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, ελδερνκέλσο κηα εθαξκνγή ζε
θηλεηό λα ηνπο είλαη πην νηθεία ζηε ρξήζε αθνπ ζίγνπξα ζα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη
κηα εθαξκνγή android ζηηο ζπζθεπέο ηνπο.
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Μειεηώληαο ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο ζην ρώξν, είδακε όηη νη πξνζθεξόκελεο
ιύζεηο πνπ δηαρεηξίδνληαλ ην αίκα, από ηελ δηαδηθαζία ηεο αηκνδνζίαο κέρξη θαη ηελ
ζηηγκή ηεο κεηάγγηζεο, αθνξνύζαλ επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο κε αξθεηά πςειό
θόζηνο. Οη δσξεάλ εθαξκνγέο android πνπ ππάξρνπλ, αθνξνύλ θπξίσο ηελ
πξνζέιθπζε δνηώλ ώζηε λα θαηαζηήζνπλ ηαθηηθή ηελ αηκνδνζία. Σν e-blood, είλαη
κηα δσξεάλ εθαξκνγή android πνπ παξέρεη ζην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό κηαο
ηξάπεδαο αίκαηνο κηα ιύζε κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγηθόηεηεο πνπ ηνπο είλαη
απαξαίηεηεο. Δθηόο από ην όηη είλαη δσξεάλ, λα ζεκεησζεί θαη όηη δελ ρξεηάδεηαη ε
ύπαξμε ππνδνκώλ ( ζηαζεξνί ππνινγηζηέο, πνληίθηα, πιεθηξνιόγηα, νζόλεο) πνπ
απαηηνύλ ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε, ελέξγεηεο δειαδή πνπ δελ είλαη ζίγνπξν όηη ζα
γίλνπλ από ην ηκήκα ζπληήξεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζηνπο θαηάιιεινπο ρξόλνπο ή
αθόκε ρεηξόηεξα ελδέρεηαη λα κε πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη πνηέ.

6.2 Βειηηώζεηο
ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή πήξακε σο παξαδνρή όηη ην αίκα κπαίλεη ζε
κηα ηξάπεδα κόλν κέζσ ηεο αηκνδνζίαο θαη βγαίλεη από απηήλ κόλν κέζσ ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο κεηάγγηζεο ζε έλαλ εζσηεξηθό αζζελή ηνπ λνζνθνκείνπ. Σν ζελάξην
πνπ δελ κειεηήζακε αθνξά ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ δαλεηζκνύ κνλάδσλ αίκαηνο κεηαμύ
ησλ λνζνθνκείσλ. Έηζη, ε εηζαγσγή αζθώλ ζηελ ηξάπεδα κπνξεί λα πξνθπςεη κε
«δάλεην» από θάπνηα άιιε ηξάπεδα θαη αληίζηνηρα ε έμνδνο ησλ αζθώλ λα κε γίλεη
κέζσ κηαο κεηάγγηζεο αιιά κε επηζηξνθή ηνπ «δαλείνπ». ε απηή ηε πεξίπησζε ε
ηρλειαζηκόηεηα ηνπ αίκαηνο, ε γλώζε δειαδή ηεο πξνέιεπζεο ηνπ αιια ηνπ πνπ ζα
απνζηαιιεί, είλαη απαξαίηεηε. Κη αλ θαη ην e-blood δελ ππνζηεξίδεη ην ζελάξην ηνπ
δαλεηζκνύ, κέζσ ηεο πινπνηήζεο κε εηηθέηεο NFC θάλεη εύθνια πινπνηήζηκε ηελ
έλλνηα ηεο ηρλειαζηκόηεηαο.
Η εθαξκνγή καο ζα κπνξνύζε ζε κειινληηθό ρξόλν λα ππνζηεξίδεη θη άιιεο
κνξθέο ζήκαλζεο ησλ αζθώλ. Θα κπνξνύζακε γηα παξάδεηγκα λα ρξεζηκνπνηνύκε
θαη barcode ώζηε λα γίλεη νκαιόηεξε ε κεηάβαζε ησλ δηαδηθαζηώλ από ηελ εσο ηώξα
ηζρύνπζα ζήκαλζε σο ηελ ρξήζε εηηθεηώλ NFC.
ηηο πεξηπηώζεηο ησλ θηλεηώλ κνλάδσλ αηκνδνζίαο, είπακε όηη ε ύπαξμε
ηνπ e-blood θάλεη πην εύθνιεο θαη αμηόπηζηεο ηηο δηαδηθαζίεο θαηαρώξεζεο
πιεξνθνξηώλ. Απηή ηε ζηηγκή ζηελ εθαξκνγή είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε ζύλδεζεο
ίληεξλεη γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Αλ όκσο κπνξνύζακε λα απνζεθεύνπκε ηα ζηνηρεία ζε
κηα offline βάζε ηνπ θηλεηνύ θη όηαλ απνθηήζνπκε πξόζβαζε ζε ηληεξλεη λα
επηβεβαηώλνπκε ηελ θαηαρσξεζή ηνπο, ζα ηειεηνπνηνύληαλ νη δηαδηθαζίεο γηα κηα
θηλεηή κνλάδα αηκνδνζίαο.
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