myKIM – Σύντομες οδηγίες χρήσης.
Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ) επισκέπτονται απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος
προσφέροντας δωρεάν ιατρικές εξετάσεις.
Η εφαρμογή myKIM σας δίνει τη δυνατότητα να κλείσετε ηλεκτρονικά τα ραντεβού σας με τις
ιατρικές ειδικότητες που σας ενδιαφέρουν.
Στην εφαρμογή μπαίνετε σαν Επισκέπτης και έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε ραντεβού. Για να
παραλάβετε ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας θα πρέπει να επισκεφθείτε τη
Γραμματεία των ΚΙΜ για να σας δοθούν κωδικοί εισόδου στην εφαρμογή (Πιστοποιημένος Χρήστηςδείτε σχετική ενότητα).
1. Επισκέπτες

Στη πρώτη οθόνη επιλέγετε
Είσοδος ως επισκέπτης
Θα πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους χρήσης
για να προχωρήσετε.
Στη συνέχεια εμφανίζονται οι επόμενες
αποστολές των ΚΙΜ.
Επιλέξτε αυτή που σας ενδιαφέρει.

Στην οθόνη που ακολουθεί ανοίξτε τον κατάλογο
των ιατρικών ειδικοτήτων, και επιλέξτε αυτή που
σας ενδιαφέρει.
Πατήστε ΟΚ

Θα εμφανισθεί τον όνομα του ιατρού και οι
μέρες στις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα
ραντεβού.
Στη συνέχεια θα εμφανισθούν οι διαθέσιμες
ώρες από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε.

Αφού επιλέξετε ώρα, θα εμφανισθεί μήνυμα επιβεβαίωσης.
Αν θέλετε να αλλάξετε τη μέρα ή την ώρα, πατήστε πάνω στο ερυθρό Χ.
Αν συμφωνείτε με τις επιλογές, κάντε κλικ στο επόμενο.

Τώρα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία του εξεταζόμενου.
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός από το Σχόλιο.
Την ημερομηνία γέννησης δεν τη πληκτρολογείτε αλλά την επιλέγετε μέσα
από το ημερολόγιο.
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε σωστά τα στοιχεία του εξεταζόμενου
ώστε να αποφύγετε καθυστερήσεις στη Γραμματεία των ΚΙΜ.
Πατήστε Αποθήκευση

Θα εμφανισθεί μήνυμα ότι έχει ολοκληρωθεί η
δέσμευση του ραντεβού.
Αν επιθυμείτε να κλείσετε και άλλο ραντεβού,
πατήστε Νέο Ραντεβού.
Επιλέξτε άλλη ειδικότητα και ακολουθώντας τα
παραπάνω βήματα, κλείστε το επόμενο
ραντεβού.

Σημαντικό: την ημέρα των ραντεβού θα πρέπει να περάσετε πρώτα από την Γραμματεία. Εφόσον το
επιθυμείτε, ζητήστε από τη Γραμματεία κωδικούς ώστε να μπορείτε να εισέρχεστε στην εφαρμογή
ως πιστοποιημένος χρήστης, και όχι σαν Επισκέπτης. Ως πιστοποιημένος χρήστης θα έχετε
πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεών σας και θα μπορείτε να κάνετε λήψη των
απεικονιστικών αρχείων (ακτινογραφίες, μαστογραφίες κλπ).

2. Πιστοποιημένος Χρήστης

Στη πρώτη οθόνη θα πρέπει να συμπληρώσετε το
όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν
αποδοθεί, για είσοδο στο myKIM, και να πατήσετε
Είσοδος.
Οι επιλογές της αρχικής οθόνης :
Ιατρικό Ιστορικό
Αρχεία
Ερωτηματολόγιο
Ραντεβού

Ιατρικό Ιστορικό:
Εδώ εμφανίζονται οι διαγνώσεις και τα
αποτελέσματα των εξετάσεων που έχετε
πραγματοποιήσει.
Για το κάθε ραντεβού που πραγματοποιήσατε,
εμφανίζονται οι διαγνώσεις και τα σχόλια του
ιατρού.
(Τα απεικονιστικά αρχεία όπως
ακτινογραφία,μαστογραφία και γνωματεύσεις
εμφανίζονται στην επιλογή ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ.)

Αρχεία:
Όλα τα αρχεία που υπάρχουν στον φάκελό σας, εμφανίζονται εδώ.
Μπαίνοντας στην επιλογή Αρχεία , θα
εμφανισθούν οι εξής επιλογές.
Απεικονιστικά : Σε αυτά συγκαταλέγονται
ακτινογραφίες, μαστογραφίες, γνωματεύσεις,
αναφορές μέτρησης οστικής μάζας κλπ.
Σπιρομέτρηση – Αποτελέσματα της
σπιρομέτρησης που κάνατε.
Οφθαλμολογικές Μετρήσεις – Μετρήσεις που
ελήφθησαν κατά την οφθαλμολογική εξέταση.
Ακοόγραμμα - Αποτελέσματα του
ακοογράμματος σας.

Ειδικά για τα αρχεία που βρίσκονται στην επιλογή «Απεικονιστικά», μπορείτε να κάνετε λήψη και να
τα αποθηκεύσετε στη συσκευή σας.
Μπαίνοντας μέσα στην επιλογή «Απεικονιστικά» εμφανίζονται όλα τα αρχεία που είναι
αποθηκευμένα στον ιατρικό σας φάκελο.

Κάνοντας κλικ πάνω σε οποιοδήποτε αρχείο,
εμφανίζεται η δυνατότητα να κάνετε λήψη.
Πατώντας το εικονίδιο που βρίσκεται κάτω από
τον τίτλο Εικόνες, θα πραγματοποιηθεί συνολική
λήψη όλων των αρχείων. Η διαδικασία αυτή
μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο ανάλογα με
τον αριθμό των αρχείων και τη ταχύτητα
σύνδεσης που έχετε. Ο όγκος των δεδομένων
ενδέχεται να είναι μεγάλος.
Όταν κάνετε συνολική λήψη αρχείων, θα
παρατηρήσετε ότι κάποια αρχεία εμφανίζονται
δυο φορές. Μια με κατάληξη jpg και μια με κατάληξη dcm.
Τα dcm αρχεία ονομάζονται dicom, προορίζονται αποκλειστικά για ιατρική χρήση και διαθέτουν
πολύ υψηλή ανάλυση. Για να τα ανοίξετε, χρειάζεται ειδικό πρόγραμμα (dicom viewer). Αν τα αρχεία
αυτά τα προωθήσετε σε κάποιον ιατρό της επιλογής σας, αυτός ξέρει πως να τα ανοίξει.

Ερωτηματολόγια:
Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο ευεξίας το οποίο δίδεται σε συγκεκριμένους εξεταζόμενους που
εντάσσονται σε μακροχρόνιο πρόγραμμα παρακολούθησης, και οι οποίοι υποχρεούνται να το
συμπληρώνουν καθημερινώς. Αναλυτικές οδηγίες δίνονται από τον επιβλέποντα ιατρό.

Ραντεβού:
Εμφανίζονται τα μελλοντικά σας ραντεβού
Επίσης σας δίνεται η δυνατότητα να
δημιουργήσετε νέα ραντεβού, πατώντας στην
επιλογή “Κλείστε ραντεβού”.
Στη συνέχεια εμφανίζονται οι επόμενες
αποστολές των ΚΙΜ.
Επιλέξτε αυτή που σας ενδιαφέρει.

Στην οθόνη που ακολουθεί ανοίξτε τον κατάλογο
των ιατρικών ειδικοτήτων, και επιλέξτε αυτή που
σας ενδιαφέρει.
Πατήστε ΟΚ

Θα εμφανισθεί τον όνομα του ιατρού και οι μέρες
στις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού.
Στη συνέχεια θα εμφανισθούν οι διαθέσιμες ώρες
από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε.

Αφού επιλέξετε ώρα, θα εμφανισθεί μήνυμα
επιβεβαίωσης.
Αν θέλετε να αλλάξετε τη μέρα ή την ώρα,
πατήστε πάνω στο ερυθρό Χ.
Αν συμφωνείτε με τις επιλογές, κάντε κλικ στο
επόμενο.
Υπάρχει πεδίο για προαιρετικό Σχόλιο
Πατώντας αποθήκευση ολοκληρώνεται η
διαδικασία.

Θα εμφανισθεί μήνυμα ότι έχει ολοκληρωθεί η
δέσμευση του ραντεβού.
Αν επιθυμείτε να κλείσετε και άλλο ραντεβού,
πατήστε Νέο Ραντεβού.
Επιλέξτε άλλη ειδικότητα και ακολουθώντας τα
παραπάνω βήματα, κλείστε το επόμενο
ραντεβού.

Σημαντικό: την ημέρα των ραντεβού θα πρέπει να περάσετε πρώτα από την Γραμματεία.

