
Α.  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΟΘΟΝΗ  ΤΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Η εφαρμογή  διαχειρίζεται ψηφιακά τα 

ζητήματα που αφορούν φιλανθρωπικό 

σωματείο. 

Στο σωματείο τα μέλη είναι : 

 Αιμοδότες,  

 Φίλοι που υποστηρίζουν τις 

δράσεις του σωματείου, 

 Ιδρυτικά μέλη,  

 Γιατροί,  

 Δωρητές φαρμακευτικού υλικού 

και φυσικά,  

 Πρόσωπα που λαμβάνουν 

βοήθεια (Ιατρική φροντίδα, φάρμακα, 

και όχι μόνο…). 

 

Συμμετέχω στο φιλανθρωπικό σωματείο 

«Χρήστος Τσελεπίδης» ως φίλος και 

δωρητής φαρμακευτικού υλικού, η 

γυναίκα μου και  τα παιδιά μας ως 

αιμοδότες… 

 

 

Η εφαρμογή –για κάθε πρόσωπο μέλος- καταγράφει ορισμένα απλά στοιχεία απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του 

σωματείου.  

 

Δημιουργεί και διατηρεί αρχεία για : 

1. Αιμοδοσίες των μελών μας 

2. Αρχείο για τα πρόσωπα και νοσοκομεία, που γίνονται παραλήπτες φιαλών αίματος. 

3. Αποθήκη φαρμακευτικού υλικού (Το σωματείο μας έχει πάνω από 700 είδη φαρμάκων !) 

Φόρμα για προσθήκη πρόσθετων 

στοιχείων εκάστου εκ των  μελών του 

σωματείου 



4. Αρχείο προσφορών από φίλους (φάρμακα, κάποιες φορές είδη ενδυμασίας, …) 

5. Αρχείο εισόδων- εξόδων (έσοδα από εκδηλώσεις, bazaar, εκδρομές,…) 

6. Αρχείο επικοινωνίας με τα μέλη. Επικοινωνία που γίνεται είτε με email  είτε με sms. 

 

Ναι. Καλά διαβάσατε. Η εφαρμογή μπορεί να στείλει sms!   (Τα sms πληρώνονται. Το σωματείο μας αγοράζει από εταιρεία τα sms και στη συνέχεια έχουμε τη 

δυνατότητα αποστολής (κάθε sms κοστίζει περίπου 4 λεπτά δηλ. με ένα ευρώ αποστέλλουμε περίπου 25 sms) 

  

Σημείωση : Η κυρία Ρούλα –η ψυχή του σωματείου μας, αυτή που έφτιαξε ό,τι έφτιαξε και συνεχίζει να κάνει ό,τι κάνει, ενθουσιάστηκε ότι της είπα για τη 

δυνατότητα να αποστέλλουμε φτηνά sms,  μέσω υπολογιστή και θυμάμαι τα λόγια της «Νίκο, μπορούμε με το τηλέφωνο να ειδοποιήσουμε λίγα από τα μέλη μας  

και αυτό είναι κουραστικό. και οι λογαριασμοί τηλεφώνου είναι ιδιαίτερα ‘τσουχτεροί’».  Αποστείλαμε προσκλητήριο αιμοδοσίας σε 300 αιμοδότες και το 

αποτέλεσμα της πρόσκλησης ήταν εντυπωσιακό στην τελευταία αιμοδοσία που οργανώσαμε. …Μετά στείλαμε και ευχαριστήριο στους αιμοδότες μας! 

 

 

 

 

Β .   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  

 

Ξέρουμε ποιος έφερε τα φάρμακα, τι φάρμακα έφερε,  πότε τα έφερε και πότε λήγει κάθε φάρμακο! 

 

 

 
 

 

 

 

 

Δεν γράφουμε το όνομα φαρμάκου, αλλά το επιλέγουμε μέσα από 

μια πολλή μεγάλη λίστα που έχουν δημιουργήσει οι εθελοντές –μέλη 

μας.  Μια λίστα που συνεχώς εμπλουτίζεται… 



   Γ.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΗΣ (σύντομη)  

Η αναλυτική προσθήκη φαρμάκων στην αποθήκη  του σωματείου μας  απαιτεί  χρόνο για 

να γίνει η όλη διαχείριση.  Μετά από σύσκεψη με τους εθελοντές μέλη, τους έδωσα 

δυνατότητα να κάνουν πιο εύκολη παραλαβή φαρμάκων από τους δωρητές. Μελλοντικά 

θα φανεί με ποια από τις δυο επιλογές  θα εργάζονται. (Με τη σύντομη διαχείριση, ‘χάνεται’ η 

δυνατότητα να γνωρίζεις –με ένα κλικ ποια φάρμακα λήγουν και πότε!) 

 

 

Να το τονίσω.  Η αναζήτηση ενός φαρμάκου ή ονόματος μέλους του σωματείου, γίνεται 

πανεύκολα, αρκεί να γράψεις δυο-τρία γράμματα! 

 

 

 

 

Δ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 

1.  Πριν λήξουν τα φάρμακα, συγκεντρώνονται από τα μέλη-εθελοντές και προωθούνται σε νοσοκομεία, 

ιδρύματα, … 

2. Εύκολα μπορούμε να δούμε στοιχεία που αφορούν την δράση του σωματείου μας, για οποιαδήποτε 

χρονική περίοδο. 

 

 

 



Ε.   Είναι έτοιμη να δουλέψει η εφαρμογή για το δικό σας σωματείο ;  

 

Απαντώ με  ΝΑΙ  και ΟΧΙ !    Απλά, δεν θα μπορέσετε να στείλετε email και  sms.  Αν όμως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή σε πλήρη ανάπτυξη, φυσικά θα σας 

δώσω πρόσθετες πληροφορίες ώστε να έχετε και αυτές τις δυνατότητες. Επικοινωνήστε μαζί μου. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Για φιλανθρωπικά σωματεία, η εφαρμογή είναι τελείως ΔΩΡΕΑΝ και θα χαρώ να σας βοηθήσω. 

 

 

 

Ωραιόκαστρο  26/05/2019                                               Νίκος Δημάσης / φυσικός 


