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Νέα λειτουργικότητα Άυλων Συνταγών. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 

Στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και στο api έχει προστεθεί λειτουργικότητα που αφορά τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

παραλαβής των συνταγών ασθενή κατά την συνταγογράφηση (Ιατρός) καθώς επίσης την αναζήτηση των συνταγών αυτών προς 

εκτέλεση μέσω του ΑΜΚΑ του ασθενή (Φαρμακεία).  

Η λειτουργικότητα των άυλων συνταγών θα ενεργοποιείται εφόσον ο ασθενής έχει επιλέξει (στο portal του πολίτη) την 

ηλεκτρονική παραλαβή συνταγής. 

Οι τρόποι ηλεκτρονικής παραλαβής είναι οι εξής:  

 SMS : Στο sms θα αναγράφεται το barcode της συνταγής καθώς και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της συνταγής. 

 E-mail : Στο email θα υπάρχει όλη η πληροφορία της συνταγής σε σχέση με το barcode, τις διαγνώσεις της συνταγής 
καθώς και τα φάρμακα ή τις δραστικές με την δοσολογία τους, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα: 

 

Dioscourides. Νέος τρόπος εκκίνησης εκτέλεσης συνταγής.  
 

Στη οθόνη εκτέλεσης της συνταγής προστίθεται ένας νέος τρόπος εκκίνησης εκτέλεσης. Εκτός από την εισαγωγή barcode 

συνταγής, προστίθεται δυνατότητα αναζήτησης συνταγών με βάση το ΑΜΚΑ του ασθενή .  
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Αν ο φαρμακοποιός εισάγει barcode συνταγής, τότε η διαδικασία αναζήτησης συνταγής προς εκτέλεση παραμένει ως έχει. 

Διαφορετικά, αν ο φαρμακοποιός πατήσει το κουμπί αναζήτησης και εισάγει ΑΜΚΑ ασθενή, θα γίνεται έλεγχος αν ο 

συγκεκριμένος ασθενής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί ηλεκτρονική παραλαβή των συνταγών.  

 

 Εάν ο ασθενής δεν έχει επιλέξει ηλεκτρονική παραλαβή, με την εισαγωγή του ΑΜΚΑ προς αναζήτηση θα εμφανίζεται 

μήνυμα για την μη δυνατή αναζήτηση συνταγών με ΑΜΚΑ και προτροπή για την υποχρεωτική εκτέλεση με αριθμό 

συνταγής.  

«Ο ασθενής δεν έχει επιλέξει ηλεκτρονική παραλαβή συνταγής. Παρακαλώ εισάγετε barcode συνταγής» 

Στην περίπτωση αυτή ο φαρμακοποιός θα πρέπει να επιλέξει την «Έξοδο» και να εισάγει αριθμό συνταγής (κατά τα 

γνωστά) προκειμένου να την εκτελέσει. 

 Εάν ο ασθενής έχει επιλέξει ηλεκτρονική παραλαβή, με την εισαγωγή του ΑΜΚΑ προς  αναζήτηση, o φαρμακοποιός θα 

κάνει αίτημα για «Αποστολή κωδικού» και στη συνέχεια θα καταχωρεί το PIN, το οποίο θα έρθει με Sms ή/και E-mail 

στον ασθενή. Ο ασθενής θα πρέπει να δώσει το PIN στον φαρμακοποιό.  

 

Σε περίπτωση που δεν έρθει SMS ή/και E-mail ο φαρμακοποιός ξαναπατά το κουμπί “Αποστολή Κωδικού”.  

Ο κωδικός θα έχει χρόνο χρησιμοποίησης. Σε περίπτωση λάθος κωδικού θα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και ο φαρμακοποιός 

θα μπορεί να δοκιμάσει ξανά την εισαγωγή του PIN.  

«Λάθος κωδικός. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά» 

Μετά τις τρείς λανθασμένες απόπειρες εισαγωγής, το PIN θα θωρείται άκυρο και θα πρέπει να γίνεται επαναποστολή νέου.  

Με την επιτυχή εισαγωγή του PIN, θα εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες προς εκτέλεση συνταγές. Ο φαρμακοποιός θα 

επιλέγει μια συνταγή για εκτέλεση και αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία εκτέλεσης θα ειδοποιείται ο ασθενής για την επιτυχή 

εκτέλεση με τον τρόπο που όρισε στο portal του πολίτη (SMS ή/και E-mail).  

Για κάθε νέα αναζήτηση με ΑΜΚΑ (δηλαδή για κάθε συνταγή του ασθενούς) η παραπάνω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται και 

θα αποστέλλεται εκ νέου, νέος κωδικός. 

Συνοψίζοντας τη διαδικασία αναζήτησης συνταγής(ών) με ΑΜΚΑ και εν συνεχεία της εκτέλεσης της, πατήστε το κουμπί δίπλα 

στον αριθμό συνταγής  και στη νέα οθόνη ακολουθήστε τα παρακάτω 

βήματα κατά σειρά: 
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Βήμα 1
ο
 : εισάγετε τον ΑΜΚΑ του ασθενούς 

Βήμα 2
ο
 : πατήστε το <Αποστολή Κωδικού> 

Βήμα 3
ο
: εισάγετε το PIN που έχει αποσταλεί στο κινητό ή στο email 

του ασθενούς 

Βήμα 4
ο
: Πατήστε το κουμπί <Αναζήτηση>, οπότε εμφανίζεται η λίστα 

με τις προς εκτέλεση συνταγές του ασθενούς 

Βήμα 5
ο
 : επιλέξτε από τη λίστα την προς εκτέλεση συνταγή, οπότε η 

εφαρμογή σας επιστρέφει στη γνωστή οθόνη του api για να 

προχωρήσετε στην εκτέλεση της (κατά τα γνωστά). 

 

 

Αποστολή στοιχείων εκτελεσμένης συνταγής 
 

Στην εκτέλεση συνταγής θα γίνεται έλεγχος αν ο ασθενής για τον οποίο εκτελείται η συνταγή έχει δηλώσει ηλεκτρονική 

παραλαβή συνταγής. Αν ο ασθενής έχει επιλέξει και έχει δηλώσει έστω ένα στοιχείο αποστολής (Sms ή/και Email) του 

αποστέλλονται οι πληροφορίες της εκτελεσμένης συνταγής.  

Ο έλεγχος αυτός δεν επηρεάζει την εκτέλεση σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία αποστολής ή δεν έχει επιλέξει ο 

ασθενής ηλεκτρονική παραλαβή. Λειτουργεί επιπρόσθετα στην υπάρχουσα λειτουργικότητα της εκτέλεσης. 


