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 Να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων στην Access µε το όνοµα Νοσο-
κοµείο και το όνοµά σας, π.χ. Νοσοκοµείο-Παπαδόπουλος, η οποία θα περιέ-
χει τους πίνακες Γιατροί και Ασθενείς, που θα έχουν µεταξύ τους σχέση ένα 
προς πολλά, δηλ. ένας γιατρός µπορεί να παρακολουθεί πολλούς ασθενείς, 
αλλά ένας ασθενής µπορεί να παρακολουθείται µόνο από έναν γιατρό. 
 
 Να δηµιουργήσετε τους δύο πίνακες, σύµφωνα µε τα στοιχεία για τα 
πεδία που δίνονται παρακάτω, να καταχωρίσετε τιµές (τουλάχιστον για 10 
γιατρούς και για 30 ασθενείς) και να δηµιουργήσετε τα ερωτήµατα, τις φόρ-
µες, τις εκθέσεις και τις µακροεντολές, όπως ορίζονται στις επόµενες σελί-
δες. 
 
 

Γιατροί 
Κωδικός Γιατρού (πεδίο-κλειδί) 
Επώνυµο 
Όνοµα 
Διεύθυνση 
ΤΚ (προεπιλογή = 531 00) 
Πόλη (προεπιλογή = Φλώρινα) 
Τηλέφωνο 
Κινητό 
Ειδικότητα (τιµές από λίστα) 
Βαθµός (τιµές από λίστα) 
Ηµερ-Διορισµού 
Φύλο 
 

Ασθενείς 
Κωδικός Ασθενούς (πεδίο-κλειδί) 
Κωδικός Γιατρού (τιµές από λίστα) 
Επώνυµο 
Όνοµα 
Διεύθυνση 
ΤΚ (προεπιλογή = 531 00) 
Πόλη (τιµές από λίστα) 
Τηλέφωνο 
Ασθένεια 
Ασφαλ-Φορέας (τιµές από λίστα) 
Κλινική (τιµές από λίστα) 
Πτέρυγα (τιµές µόνο Α, Β, Γ) 
Δωµάτιο (τιµές µόνο από 100 έως 500) 
Ηµερ-Εισόδου 
Ηµερ-Εξόδου 
Κόστος Νοσηλείας 
Φύλο 

 
 Το πεδίο Πόλη στον Πίνακα των Ασθενών θα παίρνει τιµές από λίστα 
αναζήτησης, όπου θα υπάρχουν µερικές συχνές πόλεις, όπως π.χ. Φλώρινα, 
Κοζάνη, Καστοριά, Θεσ/νίκη, Αθήνα, αλλά θα µπορούµε να καταχωρούµε 
και άλλες πόλεις. 
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 Τα υπόλοιπα πεδία που θα παίρνουν τιµές από λίστες αναζήτησης, µα-
ζί µε τις τιµές της κάθε λίστας, είναι τα εξής : 
 

Ειδικότητα 
Παθολόγος 
Δερµατολόγος 
Γυναικολόγος 
Χειρούργος 
Οφθαλµίατρος 
ΩΡΛ 
Καρδιολόγος 
Ορθοπεδικός 
Μικροβιολόγος 
Γαστρεντερολόγος 
Ουρολόγος 
Αναισθησιολόγος 
Ψυχίατρος 
Παιδίατρος 
Οδοντίατρος 

Βαθµός 
Επιµελητής Α’ 
Επιµελητής Β’ 
Διευθυντής Α’ 
Διευθυντής Β’ 
 

Ασφαλ-Φορέας 
Δηµόσιο 
ΙΚΑ 
ΤΣΑ 
Ταµείο Νοµικών 
Ταµείο Ναυτικών 
ΤΕΒΕ 
ΤΑΠ-ΟΤΕ 
ΔΕΗ 
ΤΣΜΕΔΕ 
Ιδιωτικός Φορέας 
 

Κλινική 
Παθολογική 
Καρδιολογική 
Χειρουργική 
Οφθαλµολογική 
Δερµατολογική 
Ορθοπεδική 
Ουρολογική 
Παιδιατρική 
Μαιευτική 
Ψυχιατρική 
 

 
Ερωτήµατα 

 
 Να δηµιουργηθούν τα παρακάτω ερωτήµατα : 
1. Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει µόνο τις Γυναίκες Καρδιολόγους.  
2. Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει µόνο τους Άνδρες Ασθενείς της Παθολο-

γικής Κλινικής. 
3. Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει µόνο τους Άνδρες Παθολόγους ή τις Γυ-

ναίκες Δερµατολόγους. 
4. Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει όλους τους Ασθενείς που παρακολουθεί 

ο κάθε Γιατρός. 
5. Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει τους Γιατρούς που δεν παρακολουθούν 

κανέναν Ασθενή. 
6. Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει το πλήθος των Γιατρών ανά Πόλη. 
7. Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει το πλήθος των Ασθενών ανά Πόλη . 
8. Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει το πλήθος των Γιατρών ανά Ειδικότητα. 
9. Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει το πλήθος των Γιατρών ανά Βαθµό. 
10. Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει το πλήθος των Ασθενών ανά Ασφαλ-

Φορέα 
11. Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει το πλήθος των Ασθενών ανά Κλινική και 

τη µέση-τιµή του Κόστους Νοσηλείας Ασθενών ανά Κλινική. 
12. Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει µόνο τις Κλινικές εκείνες που έχουν 2 

τουλάχιστον Ασθενείς και µέσο όρο Κόστους Νοσηλείας 200 – 500 €. 
13. Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει τους Ασθενείς που εισήλθαν στο Νοσο-

κοµείο από 1/1/2000 µέχρι και 30/6/2000.  
14. Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει τους Ασθενείς που εξήλθαν από το Νο-

σοκοµείο τον µήνα Δεκέµβριο του 2002. 
15. Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει τους Ασθενείς που δεν έχουν εξέλθει α-

κόµη από το Νοσοκοµείο. 
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Φόρµες 
 
 Να δηµιουργηθούν οι παρακάτω φόρµες : 
 
1. Μια φόρµα µε τα στοιχεία των Γιατρών (Γιατροί). 
2. Μια φόρµα µε τα στοιχεία των Ασθενών (Ασθενείς). 
3. Μια φόρµα µε τα στοιχεία των Γιατρών που θα περιέχει µια υποφόρµα µε 

τα στοιχεία των Ασθενών που παρακολουθεί ο κάθε γιατρός (Γιατροί και 
Ασθενείς). 

 
 

Εκθέσεις 
 
 Να δηµιουργηθούν οι παρακάτω εκθέσεις : 
 
1. Μια έκθεση µε τα στοιχεία των Γιατρών οµαδοποιηµένα κατά Ειδικότητα. 
2. Μια έκθεση µε τα στοιχεία των Γιατρών οµαδοποιηµένα κατά Ειδικότητα 

και για κάθε Γιατρό ποιους Ασθενείς παρακολουθεί. 
3. Μια έκθεση µε τα στοιχεία των Ασθενών οµαδοποιηµένα κατά Κλινική 

και µε το συνολικό Κόστος Νοσηλείας ανά Κλινική. 
4. Μια έκθεση µε τα στοιχεία των Ασθενών οµαδοποιηµένα κατά Ασφαλ-

Φορέα και µε τη µέση-τιµή του Κόστους Νοσηλείας ανά Ασφαλ-Φορέα. 
 
 

Μακροεντολές 
 
 Να δηµιουργηθούν οι παρακάτω µακροεντολές : 
 
1. Μια µακροεντολή που θα ανοίγει τη φόρµα των Γιατρών και θα δηµιουρ-

γηθεί ένα πλήκτρο εντολής που θα την ανοίγει από τη φόρµα των Ασθε-
νών. 

2. Μια µακροεντολή που θα ανοίγει τη φόρµα των Ασθενών και θα δη-
µιουργηθεί ένα πλήκτρο εντολής που θα την ανοίγει από τη φόρµα των 
Γιατρών. 

 
 
 
 


