
Συνταγογράφηση 

Η συνταγογράφηση θα πραγματοποιείται 

a) από συγκεκριμένους τύπους Μονάδων Συνταγογράφησης, οι οποίοι θα 
γίνουν διαθέσιμοι. Υπάρχει η δυνατότητα συνταγογράφησης  και σε 
ιδιώτες ιατρούς  κατόπιν γνωμάτευσης (εξαιρούνται από αυτό οι 
ειδικότητες  Οδοντίατρος και Γυναικολόγος και τα έμμεσα μέλη). Αρχικά, 
στη Web εφαρμογή,  θα υπάρχει ενημερωτικό μήνυμα το οποίο θα 
ενημερώνει στην περίπτωση ανάγκης ύπαρξης γνωμάτευσης. 

b) χωρίς τη χρήση Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων 

Προβλέπεται επί του παρόντος συνταγογράφηση μόνο φαρμάκων και όχι 
παραπεμπτικών εξετάσεων. 
 

Εκτέλεση 

Οι συνταγές εκτελούνται σε στρατιωτικά φαρμακεία και συμβεβλημένα Ιδιωτικά 
φαρμακεία επί πιστώσει, ενώ στα υπόλοιπα φαρμακεία πληρώνει ο ασφαλισμένος 
η δαπάνη του οποίου καλύπτεται  στη συνέχεια από το ΓΕΕΘΑ. 
 

Οδηγίες για τα συμβεβλημέναιδιωτικά φαρμακεία 
 Πλέον οι συνταγές των στρατιωτικών (ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ) θα εκδίδονται ηλεκτρονικά και 

θα εκτελούνται στο πρόγραμμα σας από την ίδια οθόνη (api), όπως και οι λοιπές 
ηλεκτρονικές συνταγές 

 Δεν υπάρχει η επιβάρυνση του 1€ 
 Δεν υπάρχει διάκριση των συνταγών σε άμεσα ασφαλισμένους και μέλη 

οικογενειών. 
 Οι συνταγές θα υποβάλλονται, όπως και πριν με ξεχωριστές αναλυτικέςκαταστάσεις 

και τιμολόγια ανά ταμείο και στις γνωστές διευθύνσεις. 

Οδηγίες για τα ΜΗ συμβεβλημέναιδιωτικά φαρμακεία 
 Μπορείτε να εκτελείτε συνταγές στρατιωτικών αλλά να εισπράττετε όλη την αξία 

των φαρμάκων, ενημερώνοντας προηγουμένως τον πελάτη σας. Στη συνέχεια ο 
ασφαλισμένος με τη συνταγή και την απόδειξη σας μπορεί να υποβάλλει αίτημα 
απόδοσης δαπάνης και να καλυφθεί από το ταμείο του. 

 Στην περίπτωση αυτή μετά την εκτέλεση της συνταγής και την αυτόματη 
δημιουργία της απόδειξης λιανικής, θα πρέπει να αλλάξετε στο παραστατικό την 
κατηγορία πώλησης από συνταγή με % συμμετοχής σε ελεύθερη πώληση.  

Δείτε στις επόμενες εικόνεςτου παραδείγματος την παραπάνω ενέργεια. ΠΡΟΣΟΧΗ αφορά 
μόνο στα ΜΗ συμβεβλημένα φαρμακεία: 

Αρχικά και μετά την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής δημιουργήθηκε το παραστατικό 
λιανικής, που περιλαμβάνει τη συνταγή του ταμείου : 



 

Στη συνέχειαπρέπει τσεκάρετε όλα τα είδη της συνταγής… 

 

Καινα πατάτε το κουμπί <ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ>… 

 

Απαντήστε Ναι στο εμφανιζόμενο μήνυμα… 

 

…Και η συνταγή θα μετατραπεί σε ελεύθερη πώληση με λιανικές τιμές… 



 

Τέλος. Προχωρήστε στην έκδοση του παραστατικού. 

 


