
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



• Οι τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών αποτελούν ισχυρά εργαλεία 
ελαχιστοποίησης λειτουργικών εξόδων 
επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών 

• Προσφέρουν ενδυνάμωση της 
ανταγωνιστικότητας 



Διακίνηση εγγράφων με 
ηλεκτρονικά μέσα

• Εγκύκλιος Υπουργείου Α3γ/96701/16.12.2015 





ΕΤΑΙΡΙΚΟ E-MAIL 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

• https://corpmail.otenet.gr

https://corpmail.otenet.gr/


Δυνατότητες corpmail.otenet

• Παραλαβή e-mail από οποιoδήποτε 
πρόγραμμα mail client (π.χ. Outlook 
express, Microsoft Outlook)

• Προώθηση μηνυμάτων σε προσωπικό 
mail

• Αίτημα για αναφορά παράδοσης

• Αίτημα για αναφορά ανάγνωσης



ΟΦΕΛΗ 

• Ταχύτερη διακίνηση εγγράφων

• Λιγότερες εργατοώρες 

• Λιγότερη σπατάλη υλικών (Χαρτιά , μελάνια, κτλ)

• Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ 
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ

• Ενημερώσεις από το γραφείο του Διοικητή

• Από την Επιστημονική Επιτροπή για εφημερίες 
Ιατρών και λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου

• Ενημερώσεις για συνέδρια από Νοσηλευτική 
Υπηρεσία

• Διάφορες ενημερώσεις από την βιβλιοθήκη 

• Ευχές από διάφορα τμήματα Χριστούγεννα και 
Πάσχα

• Ανάλυση μηνιαίας εκκαθάρισης από την μισθοδοσία 
(προσωπικό e-mail)



Άλλες δυνατότητες για διακίνηση 
εγγράφων μέσω e-mail?

Σχεδόν όλα τα έγγραφα



ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΣΤΟ CLOUD



• Oι περισσότερες Cloud υπηρεσίες, παρέχουν δωρεάν 
κάποια GB αποθηκευτικού χώρου.

•  Γνωστοί και σημαντικοί πάροχοι cloud αποθηκευτικού 
χώρου

•  icloud 
• Dropbox
• Google Drive

• Microsoft One drive
• Mega
• Box

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΣΤΟ CLOUD



•iCloud - 5GB αποθηκευτικού χώρου δωρεάν από την Apple για χρήστες σε 
Mac,   iPhone ή iPad

• Google Drive - 15 GB αποθηκευτικού χώρου δωρεάν 
Απαιτείται λογαριασμός Gmail.  Διαθέτει desktop client
15 GB – Free
100 GB – $1.99/month

• Dropbox – 2GB αποθηκευτικού χώρου δωρεάν- μικρό δωρεάν αποθηκευτικό 
χώρο, αλλά σίγουρα μπορείτε να αποκτήσετε ακόμη περισσότερο χώρο, απλά 
προσκαλώντας κάποιους φίλους σας, για να κάνουν εγγραφή. Διαθέτει desktop 
client

•Microsoft OneDrive - 5GB αποθηκευτικού χώρου δωρεάν 
Για 1ΤΒ αποθηκευτικού χώρου, λαμβάνετε παράλληλα και άδεια για το Office 
365

• Mega - 50 GB αποθηκευτικό χώρο δωρεάν και υπόσχεται απόλυτη ασφάλεια 
των αρχείων σας με end-to-end encryption

• PromptFile – 250 GB αποθηκευτικό χώρο δωρεάν

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD



 
Dropbox.com

• Εφαρμογή desktop client  για αυτόματη ενημέρωση των αρχείων με 
την εκκίνηση του υπολογιστή
• Δεν υποστηρίζεται η έκδοση σε Windows XP



Μεγάλη χρονική διάρκεια αλλαγών αρχείων ώστε 
μπορούμε να αναζητήσουμε παλιότερες ημερομηνίες



Microsoft One drive

•Εφαρμογή desktop client  για αυτόματη ενημέρωση των αρχείων με την 
εκκίνηση του υπολογιστή

• Εφαρμογή για κινητά 

• Δεν υποστηρίζεται η έκδοση σε Windows XP

•Σύνδεση και με οποιονδήποτε λογαριασμό  π.χ. gmail



•H πιο γνωστή από τις εφαρμογές

• Αρκετά ικανοποιητικό δωρεάν χώρο -
15GB

•Εφαρμογή για αυτόματη ενημέρωση 
αρχείων με την εκκίνηση του υπολογιστή

•Υποστήριξη για κινητά τηλέφωνα

• 

•…και όπως λέει και η ίδια η εταιρεία…



Σύνδεση   ΜΟΝΟ με λογαριασμό  gmail



Εφαρμογές Google

•e-mail  τύπου  giannis@gmail.com

•Online Ημερολόγιο

•Google plus, χώρος για συζητήσεις και 
ανταλλαγή απόψεων

•Δημιουργία  εγγράφων κειμένων , 
υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, 
φόρμες , σχέδια κτλ





ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

• Προγραμματισμός ραντεβού online

• Συγχρονισμός με το κινητό τηλέφωνο

• Ειδοποιήσεις για το συμβάν

• Οι εκδηλώσεις από το Gmail προστίθενται στο 
ημερολόγιό σας



Google drive



• 

• Εφαρμογή συμβατή με Windows XP

•Αυτόματη ενημέρωση με την εκκίνηση του 
υπολογιστή



Φόρμα αποβλήτων

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJIkOOclLUscYBEuw6OXnuJxMvZTie_0XAn1JpGdRXKoqvHg/viewform?usp=send_form


ΦΟΡΜΕΣ GOOGLE

• Συλλογή  και οργάνωση σημαντικών και 
λιγότερο σημαντικών πληροφοριών 
εντελώς δωρεάν.











ΆΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

•Ανταλλαγή υλικών μεταξύ τμημάτων

•Εύκολη αναζήτηση 

•Περιορισμό σπατάλης και μείωση 
κόστους
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