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ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) 
Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα 
οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα: 

1. Για παράδειγμα, ζςτω οτι ο πελάτθσ ςασ ηθτά να του δανείςετε 1 DIOVAN 80MG και 1 PLAVIX 
75MG. Καταχωριςτε τα είδθ αυτά ςε μια απόδειξθ λιανικισ. 

 

2. Στθ ςυνζχεια, πατιςτε το ςυνδυαςμό πλικτρων CTRL+R. Στιν οκόνθ ςασ εμφανίηεται το 
παράκυρο επιλογισ πελάτθ. Είναι υποχρεωτικό να δθλϊςετε εδϊ το όνομα του πελάτθ, ςτον 
οποίο δίνετε τα Δανεικά. 
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3. Ρλθκτρολογιςτε τα αρχικά τθσ επωνυμίασ του (ςτο πεδίο <υνεργάτησ>) και πατιςτε Enter, 
για να τον αναηθτιςετε ςτθ λίςτα των πελατϊν ςασ. 

4. Επιλζξτε τον από τθ λίςτα και πατιςτε Enter ι κάντε κλικ ςτο κουμπί <Εκκρεμότητα> 

 

Σ.Σ. Αν είχατε ορίςει εξ αρχισ όνομα πελάτθ ςτθν απόδειξθ λιανικισ, τότε ςτο παράκυρο αυτό 
εμφανίηεται ιδθ επιλεγμζνοσ, οπότε και μπορείτε να παρακάμψετε τθν αναηιτθςθ και να πατιςετε 
απλά το πλικτρο τςεκ . 

Με αυτζσ τισ απλζσ κινιςεισ μπορείτε να  καταχωρείτε τα Δανεικά. Το παραςτατικό αυτό ΔΕΝ 
εκτυπϊνεται, αλλά ενθμερϊνει: 

o το υπόλοιπο τθσ αποκικθσ (αφαιρεί),  
o τισ παραγγελίεσ και  
o τον πίνακα «Δανεικϊν» του πελάτθ. 

Δανεικά σε νέο πελάτη  
3. Αν ςτο 3ο βιμα, θ αναηιτθςθ με τθν Επωνυμία του πελάτθ αποτυγχάνει, αυτό ςθμαίνει πωσ δεν 

υπάρχει καρτζλα με τα ςτοιχεία του ςτο αρχείο ςασ και θ εφαρμογι ςασ ενθμερϊνει με ςχετικό 
μινυμα:  

Κάντε κλικ ςτο <ΟΚ> για να φφγει το μινυμα από τθν οκόνθ και προχωριςτε 
ςτο επόμενο βιμα. 

Σ.Σ. Η καρτζλα πελάτθ είναι απολφτωσ απαραίτθτθ για τθ διαδικαςία 
χοριγθςθσ Δανεικϊν. 

4. Ρατιςτε το πλικτρο F10 για <Προςθήκη Πελάτη>. Η κίνθςθ αυτι φζρνει ςτθν οκόνθ ςασ μια 
νζα καρτζλα πελάτθ για να ςυμπλθρϊςετε τα ςτοιχεία του. 

Συμπλθρϊςτε υποχρεωτικά το πεδίο <Κατθγορία> με τιμι ΡΕΛ και προςπεράςτε με Enter τα 
επόμενα πεδία μζχρι να φτάςετε ςτο πεδίο <Επωνυμία>. 
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Συμπλθρϊςτε οπωςδιποτε τθν Επωνυμία και (ει δυνατόν) τον ΑΜΚΑ και το Κινθτό του. Από τα 
υπόλοιπα ςτοιχεία ςυμπλθρϊςτε, όςα εςείσ κεωρείτε απαραίτθτα (Διεφκυνςθ, Τθλζφωνο κλπ) και 
τζλοσ πατιςτε Esc και επιβεβαιϊςτε τθν καταχϊρθςθ. 

 

5. Η νζα καρτζλα καταχωρείται και θ εφαρμογι φζρνει ςτθν οκόνθ ςασ και δεφτερθ καρτζλα 
ειςαγωγισ νζου πελάτθ. Ρατιςτε και πάλι Esc, οπότε θ εφαρμογι επιςτρζφει ςτθν οκόνθ 
<Αναηιτθςθσ Συνεργάτθ>, ζχοντασ επιλεγμζνο το νζο πελάτθ (που μόλισ δθμιουργιςατε).   

6. Εδϊ πατιςτε απλά το πλικτρο Enter ι κάντε κλικ ςτο κουμπί <Εκκρεμότητα> 
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Με αυτζσ τισ απλζσ κινιςεισ μπορείτε να  καταχωρείτε τα Δανεικά ακόμη και ςε νζο πελάτη. Το 
παραςτατικό αυτό ΔΕΝ εκτυπϊνεται, αλλά ενθμερϊνει: 

o το υπόλοιπο τθσ αποκικθσ (αφαιρεί),  
o τισ παραγγελίεσ και  
o τον πίνακα «Δανεικϊν» του νζου πελάτθ. 

ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΔΑΝΕΙΚΩΝ ΠΕΛΑΣΗ ΜΕ ΤΝΣΑΓΗ ΣΑΜΕΙΟΤ 

Τακτοποίθςθ δανεικϊν με ςυνταγι ταμείου ςθμαίνει, ότι ο πελάτθσ φζρνει ςυνταγι, θ οποία περιζχει 

και φάρμακα που ζχει δανειςτεί και τα οφείλει. Για να «τακτοποιήςετε» τα δανεικά αυτά 

ακολουθήςτε τα παρακάτω βήματα:  

 Ξεκινιςτε τθν εκτζλεςθ τθσ Ηλεκτρονικισ ςυνταγισ ςτο api, κατά τα γνωςτά. 

 Αν ο πελάτθσ οφείλει (ζχει πάρει δανεικά) κάποια φάρμακα, εμφανίηεται με κόκκινα το κουμπί 

<Εκκρεμότθτεσ>. Η εμφάνιςθ του πλικτρου ςυνδζεται με τθν φπαρξθ εκκρεμοτιτων και 

ςυνοδεφεται από θχθτικό μινυμα (καμπανάκι), διαφορετικά δεν εμφανίηεται.  

 

 Κάντε κλικ ςτο <Εκκρεμότθτεσ> για να δείτε τα δανεικά του. 

 Ρροχωριςτε ςτθν <Επιλογι Φαρμάκου>. Τα φάρμακα τθσ ςυνταγισ, που ςασ χρωςτάει ο 

αςκενισ, ζχουν ζνα κόκκινο καυμαςτικό (!) δίπλα ςτθ ςυνταγογραφθμζνθ ποςότθτα και 

εμφανίηουν τθν οφειλόμενθ ποςότθτα με κόκκινο ςτθ ςτιλθ <Εκκρεμότθτεσ>. 

 

 Επιλζξτε αυτά τα είδθ από τον πίνακα επιλογισ φαρμάκου και ςτθ ςυνζχεια  

 Φροντίςτε να ςκανάρετε τισ ετικζτεσ των Δανεικϊν, ποφ ζχετε κρατιςει. 

 Μετά τθν εκτζλεςθ τθσ ςυνταγισ επιςτρζφετε ςτθν οκόνθ τθσ λιανικισ, όπου θ εφαρμογι ζχει 

ςυμπλθρϊςει το Ονοματεπϊνυμο του αςκενοφσ ςτθν απόδειξθ. 

ΓΕΩΓΙΟΣ ΙΑΤΙΔΗΣ ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΣ 

     <Ε κ κ ρ ε μ ό τ η τ ε σ> 
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 Στισ γραμμζσ των ειδϊν κα παρατθριςετε ότι: 

o Στθ ςτιλθ «ΤΠΑΡΧΕΙ ΕΚΚΡΕΜΟΣΗΣΑ» κάκε είδουσ, εμφανίηεται αυτόματα θ ποςότθτα 

οφειλόμενων δανεικϊν του ςυγκεκριμζνου φαρμάκου ι μθδζν, όπου δεν οφείλει.  

o Στθ ςτιλθ «ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΕΚΚΡΕΜΟΣΗΣΑ» προτείνεται (αυτόματα) ποςότθτα 

τακτοποίθςθσ των δανεικϊν ίςθ με αυτι που μασ οφείλει ο πελάτθσ και πάντωσ όχι 

μεγαλφτερθ από τθν «ΠΟΟΣΗΣΑ» που ζγραψε ο γιατρόσ. Για παράδειγμα, αν θ ποςότθτα 

κάποιου φαρμάκου τθσ ςυνταγισ είναι 2 και ο πελάτθσ μασ οφείλει 3 τεμάχια από αυτό, 

τότε θ προτεινόμενθ ποςότθτα για «ΤΑΚΤΟΡΟΙΗΣΗ» ςυμπλθρϊνεται αυτόματα με 2.  

Για να αλλάξουμε την ποςότητα προσ τακτοποίηςη κάνουμε κλικ ςτο αντίςτοιχο κελί τθσ ςτιλθσ 

«ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΕΚΚΡΕΜ.» και τροποποιοφμε τθν προτεινόμενθ ποςότθτα.  

Αν ο πελάτθσ μασ οφείλει 1 τεμάχιο κάποιου φαρμάκου και μασ ηθτιςει να το τακτοποιιςει άλλθ φορά, 

τότε μθδενίηουμε τθν ποςότθτα ςτθ ςτιλθ «ΣΑΚΣΟΠ. ΕΚΚΡΕΜ».  

Με τθν Ζκδοςθ - Οριςτικοποίθςθ τθσ απόδειξθσ (ανεξάρτθτα αν εκτυπϊςετε το παραςτατικό):  

o Ενθμερϊνεται το υπόλοιπο τθσ αποκικθσ ΜΟΝΟ για τισ ποςότθτεσ των φαρμάκων, που 

παραδίδετε τϊρα και ΟΧΙ αυτϊν που «τακτοποιικθκαν». Ζτςι δεν αλλοιϊνεται το πραγματικό 

υπόλοιπο τθσ αποκικθσ. 

o Ξεχρεϊνεται ο πελάτθσ και αφαιροφνται από τον πίνακα των δανεικϊν του, τα είδθ που 

τακτοποίθςε. 
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ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΔΑΝΕΙΚΩΝ με ΜΕΣΡΗΣΑ (ΦΩΡΙ ΤΝΣΑΓΗ ΣΑΜΕΙΟΤ)  

Ρρόκειται για ζναν αυτοματιςμό, με τον οποίο μπορείτε να ξεχρεϊνετε τον πελάτθ, ςτθν περίπτωςθ 

που (δεν ζχει ςυνταγι) αλλά κζλει να εξοφλιςει τα δανεικά του τοισ Μετρθτοίσ. Ακολουκιςτε τα 

παρακάτω βιματα: 

1. Ξεκινιςτε τθν καταχϊρθςθ μιασ απόδειξθσ δθλϊνοντασ το όνομα του πελάτθ ςτθν επικεφαλίδα 

και ςυνεχίςτε με Enter μζχρι να φτάςετε ςτισ γραμμζσ του παραςτατικοφ. 

 

2. Στο ςθμείο αυτό πατιςτε μία φορά το Esc, για να κλείςουν οι γραμμζσ και 

3. Κατόπιν πατιςτε το ςυνδυαςμό πλικτρων  «Alt+R». Στθν οκόνθ ζρχεται παράκυρο με τα 
οφειλόμενα Δανεικά του. Όλα τα είδη τησ οθόνησ των Δανεικών είναι ήδη τςεκαριςμζνα. 
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4. Πταν ο πελάτθσ δθλϊςει οτι κζλει να τα πλθρϊςει ΟΛΑ, πατιςτε εδϊ το πλικτρο  (Ctrl+D).  Η 
κίνθςθ αυτι κλείνει το παράκυρο εμφάνιςθσ των Δανεικϊν και προςκζτει ςτθν απόδειξθ όλεσ 
τισ εκκρεμότθτεσ.  

 

5. Ρροχωριςτε με Ctrl+P ςτθν <Ζκδοςθ> (ανεξάρτθτα αν εκτυπϊςετε το παραςτατικό), οπότε ο 
πελάτθσ «ξεχρεϊνεται».  

3Α. Πταν ο πελάτθσ δθλϊςει οτι κα πλθρϊςει κάποια από τα δανεικά του, ξετςεκάρετε όποια δεν 
κζλει να τακτοποιιςει και κατόπιν πατιςτε το πλικτρο  (Ctrl+D).  
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Η κίνθςθ αυτι κλείνει το παράκυρο εμφάνιςθσ των Δανεικϊν και προςκζτει ςτθν απόδειξθ ΜΟΝΟ τα 
τςεκαριςμενα είδθ. 

 

3Β. Αν ο πελάτθσ μετανιϊςει και δεν επικυμεί να πλθρϊςει κάποιο (ι κάποια) από τα είδθ, που 
επιλζξατε αρχικά για τακτοποίθςθ και ιδθ προςτζκθκαν ςτο παραςτατικό, τότε: 

 Το φωτίηετε και πατάτε το πλικτρο <Del> για Διαγραφι ι 
 το <Ctrl+Del> για ακφρωςθ τθσ ςυναλλαγισ, αν μετάνιωςε και δεν κα τακτοποιιςει τίποτε.  

Η Διαγραφι αφαιρεί τα ΜΟΝΟ τα επιλεγμζνα είδθ από τθν απόδειξθ και τα επιςτρζφει ςτον πίνακα 
των εκκρεμοτιτων (Δανεικϊν).  

Η Ακφρωςθ επιςτρζφει ςτον πίνακα των εκκρεμοτιτων (Δανεικϊν) όλα τα είδθ και θ οκόνθ κακαρίηει. 

4. Αν τελικά θ ςυναλλαγι δεν ακυρϊκθκε, προχωριςτε με Ctrl+P ςτθν <Ζκδοςθ> (ανεξάρτθτα αν 
εκτυπϊςετε το παραςτατικό) οπότε:  

o Ξεχρεϊνεται ο πελάτθσ (ολικά ι μερικά), αφοφ αφαιροφνται από τον πίνακα των 

δανεικϊν του τα είδθ που τακτοποίθςε (πλιρωςε), ενϊ 

o Δεν επθρεάηεται το υπόλοιπο τθσ αποκικθσ. 

 


