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ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ DIOSCOURIDES 

ΓΕΝΙΚΑ 
Η νέα έκδοση είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του νέου api της ΗΔΙΚΑ 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

1. Ακύρωση ηλεκτρονικής συνταγής μέσα από το πρόγραμμα.  
Με τη νέα αυτή λειτουργία, δεν θα χρειάζεται πλέον να βγαίνετε στο site της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης προκειμένου να ακυρώσετε μια συνταγή. Δείτε τα βήματα ακύρωσης: 

Βήμα 1ο : Σκανάρετε τον αριθμό της συνταγής (την οποία θέλετε να ακυρώσετε) στην οθόνη 

εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών του προγράμματος, οπότε εμφανίζεται η εκτελεσμένη 

συνταγή, όπως στο παράδειγμα της επόμενης εικόνας: 

 

Βήμα 2ο: Πατήστε το κουμπί <Ακύρωση εκτέλεσης>, που έχει προστεθεί στο κάτω μέρος 

της οθόνης, οπότε εμφανίζεται το επόμενο προειδοποιητικό μήνυμα: 
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Βήμα 3ο: Πατώντας το <ΟΚ>, η συνταγή ακυρώνεται και επανέρχεται στην αρχική της 

κατάσταση, δηλαδή έτοιμη να εκτελεσθεί εκ νέου. Παράλληλα επανέρχονται και οι 

ετικέττες των ειδών σε κατάσταση που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου. 

Ακολουθεί το ερώτημα: 

 

Βήμα 4ο: Με <Ναί>  διαγράφεται η συνταγή και από τις Συγκεντρωτικές καταστάσεις και 

εμφανίζεται και πάλι στην οθόνη σας, έτοιμη προς επανεκτέλεση (ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ): 

 

Δείτε τη συγκεντρωτική κατάσταση ΠΡΙΝ : 

 

& ΜΕΤΑ την Ακύρωση : 
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Βήμα 5ο : Προκειμένου να ενημερωθεί σωστά τόσο η αποθήκη όσο και το ταμείο, πρέπει 

να εκδοθεί και η σχετική απόδειξη επιστροφής για το παραστατικό που περιείχε την 

αρχική εκτέλεση της συνταγής. 

2. Παραγγελία φαρμάκων εκκρεμών συνταγών 
Με αυτή τη νέα λειτουργία μπορείτε να ετοιμάζετε παραγγελία με τα φάρμακα που θα 

χρειαστείτε για την εκτέλεση συνταγών (επαναλαμβανόμενων & Μή), τις οποίες σας 

άφησαν οι ασθενείς προκαταβολικά. Οι συνταγές αυτές χαρακτηρίζονται εκκρεμείς με τη 

διαδικασία που ήδη γνωρίζετε. 

Εκκρεμείς επίσης χαρακτηρίζονται και οι Μερικώς εκτελεσμένες συνταγές, λόγω έλλειψης 

φαρμάκου(ων). 

Με τη νέα αυτή λειτουργία θα μπορείτε να ετοιμάζετε εγκαίρως την παραγγελία των προς 

εκτέλεση εκκρεμών συνταγών, συγκεκριμένης ημερομηνίας ή διαστήματος ή που λήγουν σε 

κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία και πολλά άλλα κριτήρια (φίλτρα). 

Η επιλογή προστέθηκε στο μενού <ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΓΟΡΕΣ>. 

 

Με την επιλογή της εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη εργασίας: 
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Αρχικά η οθόνη θα σας εμφανίσει εκείνες τις εκκρεμείς συνταγές, που θα μπορούσαν να 

εκτελεστούν στην τρέχουσα ημερομηνία: 

 

Αλλάζοντας το σχετικό διάστημα, αλλάζει το αποτέλεσμα …  

 

Άλλα φίλτρα που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για την επιλογή συνταγών, είναι τα 

περιεχόμενα οποιασδήποτε στήλης, π.χ.: 

 Ο αριθμός συνταγής (για επιλογή συγκεκριμένης συνταγής) 

 Το Ονοματεπώνυμο του σθενούς (για επιλογή των συνταγών ενός συγκεκριμένου) 

 Ο ΑΜΚΑ  (για επιλογή των συνταγών ενός συγκεκριμένου) 

 Το τηλέφωνο 
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 Το Status της συνταγής (π.χ. Μόνο τις Μερικώς εκτελεσμένες) 

 Συγκεκριμένο είδος (φάρμακο) για επιλογή μόνο αυτών των συνταγών 

 Η Δραστική ουσία 

 Ημερομηνία εκτέλεσης Έως… για να επιλέξετε όσες πρέπει να εκτελεστούν μέχρι 

μια συγκεκριμένη ημερομηνία 

Για την εισαγωγή φίλτρων ή ανεύρεσης έχετε 2 εναλλακτικές λύσεις: 

 Είτε αξιοποιώντας το πεδίο γενικής αναζήτησης, όπου πληκτρογείτε οποιοδήποτε 

στοιχείο που εμπεριέχεται στις συνταγές… 

 

Οπότε φιλτράρετε με αυτό το στοιχείο και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε στην 

επόμενη οθόνη: 

 

 Είτε αξιοποιώντας το φίλτρο κάθε στήλης, κάνοντας κλικ στο «χωνί», που 

εμφανίζεται στο δεξιό πάνω άκρο της για να επιλέξετε συγκεκριμένη γραμμή-

πληροφορία της εν λόγω στήλης 

 

Οπότε και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε στην επόμενη οθόνη: 
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Αφού καταλήξετε (φιλτράροντας ανάλογα) στις συνταγές για τις οποίες θέλετε να 

δημιουργήσετε παραγγελία των φαρμάκων τους, κάντε τα επόμενα βήματα: 

Βήμα 1ο : Πατήστε το κουμπί <Επιλογή όλων των Εγγραφών>, οπότε τσεκάρονται ΟΛΑ τα 

είδη των των συνταγών, που επιλέξατε βάσει των φίλτρων. 

 

Αν κάποια από αυτά δεν χρειάζεται να τα παραγγείλετε, «ξετσεκάρετέ τα»… 
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Βήμα 2ο : Πατήστε το κουμπί <Λήψη στοιχείων Συνταγής>, που βλέπετε στο κάτω δεξιό 

άκρο της οθόνης και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να ολοκληρωθεί η εργασία. 

 

Με την ενέργεια αυτή επικαιροποιούνται τα φάρμακα των συνταγών που επιλέξατε και 

ενημερώνονται με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης εκτέλεσης. 

Βήμα 3ο : Επιλέξτε προμηθευτή (προτείνεται αυτόματα ο βασικός σας προμηθευτής) και 

στη συνέχεια πατήστε κουμπί <Δημιουργία Παραγγελίας>, όπως βλέπετε στο κάτω 

αριστερό άκρο της οθόνης 

 

Ακολουθεί το ερώτημα: 

 

Πατήστε Yes, για δημιουργία παραγγελίας (ή Νο για ακύρωση), οπότε η εφαρμογή σας 

ενημερώνει για την επιτυχή έκβαση 

 

Βήμα 4ο:  πατήστε ΟΚ, κλείστε την οθόνη αυτής της λειτουργίας και μεταφερθείτε στο 

μενού διαχείρισης  των παραγγελιών και καλέστε την από την επιλογή <Αναζήτηση / 

Επεξεργασία παραγγελίας>, όπου θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. 
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Με την επιλογή της συγκεκριμένης παραγγελίας γεμίζει η οθόνη επεξεργασίας των 

παραγγελιών με τα είδη και σε ποσότητες, οι οποίες (αθροιστικά ανά είδος) είναι ίσες με 

αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση όλων των επιλεγμένων συνταγών. 

 

Εδώ μπορείτε να επεξεργασθείτε περαιτέρω την παραγγελία (προσθήκη, διόρθωση, 

διαγραφή), κατά τα γνωστά και τέλος να την αποστείλετε στον προμηθευτή σας, 

3. Διαχείριση Ταμείου 
Νέα επιλογή για την παρακολούθηση του ταμείου ή των ταμείων του καταστήματος ανά 

χρήστη, πωλητή, βάρδια. Εδώ την έννοια του ταμείου αντιπροσωπεύει το συρτάρι. 
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Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη: 

 

Για τη λειτουργία αυτή απαιτείται ξεχωριστή παραμετροποίηση, ανάλογα με τις συνθήκες 

λειτουργίας του κάθε φαρμακείου. 

Λειτουργίες: 

 Καταμέτρηση συρταριού. Εύκολη οθόνη καταμέτρησης κερμάτων και 

χαρτονομισμάτων,  

 Εκτύπωση και αποθήκευση του αποτελέσματος της καταμέτρησης. 

 Καταχώριση ταμείου έναρξης βάρδιας (Cash In).  

 Καταχώριση πληρωμής μικροεξόδων από το συρτάρι (Cash Out) 

 Εκτύπωση των κινήσεων του συγκεκριμένου ταμείου (συρταριού) και αποθήκευση 

της ημερομηνίας & ώρας του κλεισίματος (ταμείο βάρδιας) 

Η εκτύπωση γίνεται στον θερμικό εκτυπωτή με ανάλυση αριθμού συναλλαγών και 

αξιών: 

 ανά χρήστη, 

 ανά Πωλητή, 

 ανά ποσοστό ΦΠΑ 

 ανά Τρόπο πληρωμής (μετρητά, κάρτα, επί πιστώσει) 

 ανά Τύπο παραστατικού  

 ανάλυση Επιστροφών & εκπτώσεεων 

 καθώς και Ανάλυση των εισπράξεων 

Όσοι πιστεύετε ότι χρειάζεστε την παραπάνω λειτουργία, πρέπει να επικοινωνήσετε με την 

εταιρία μας για να συζητήσουμε τον τρόπο λειτουργίας σας, ώστε να παραμετροποιήσουμε 

ανάλογα την εφαρμογή.   

Η παραμετροποίηση αυτή καθώς και η εκπαίδευση σας, επειδή ακριβώς είναι εντελώς 

προσωπική, θα χρεώνεται ανάλογα. 

Δείτε τα υποδείγματα εκτύπωσης ταμείου για 2 συρτάρια και 4 χρήστες, που ακολουθούν: 
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Καταμέτρηση – Αποθήκευση – Εκτύπωση καταμέτρησης 

Στην επόμενη εικόνα δείτε πως γίνεται η καταμέτρηση νομισμάτων και χαρτονομισμάτων: 
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Στην επόμενη εικόνα δείτε την αποθήκευση και εκτύπωση της καταμέτρησης: 

 

 

4. Τιμολόγηση συνταγών ΕΤΥΑΠ 
Με τη νέα έκδοση της εφαρμογής μπαίνει τέλος σε ένα χρόνιο πρόβλημα, που σχετιζόταν 

με την τιμολόγηση των συνταγών του ΕΤΥΑΠ.  

Το πρόβλημα υπήρχε στις περιοχές, όπου οι φαρμακευτικοί σύλλογοι (π.χ. Αττική) είχαν 

συνάψει ειδικές συμβάσεις με το συγκεκριμένο ταμείο και οι ασφαλισμένοι πλήρωναν 

μόνο την επιβάρυνση (διαφορά λιανικής από τιμή αναφοράς) ενώ τη συμμετοχή την 

πλήρωνε το ταμείο με χωριστό τιμολόγιο.  

Η απόδειξη λιανικής λοιπόν, ΔΕΝ θα έπρεπε να υπολογίζει το ποσό της συμμμετοχής του 

ασφαλισμένου, παρά μόνο την όποια επιβάρυνση (από τη διαφορά λιανικής – τιμή 

αναφοράς). 
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Αυτό ακριβώς πετύχαμε στη νέα έκδοση Dioscourides. Δείτε πώς: 

Νέα Λειτουργία τιμολόγησης ΕΤΥΑΠ 

 Κατά πρώτον, η εφαρμογή σας ειδοποιεί με σχετικό μήνυμα, όταν σκανάρετε τον 

αριθμό της συνταγής στο api, ότι δηλαδή πρόκειται για συνταγή ΕΤΥΑΠ. 

 Έτσι, όταν δημιουργηθεί το παραστατικό λιανικής, η συνταγή αρχικά εμφανίζεται 

κοστολογημένη σαν συνταγή ΕΟΠΥΥ (δείτε το πληρωτέο του παραδείγματος),  

  

 Το ποσό αυτό δεν είναι σωστό και δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής 

σύμβασης. Για να διορθωθεί, αρκεί να πατήσετε το κουμπί <Αλλαγή σε ΕΤΥΑΠ>, 

οπότε εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 

 

Επιβεβαιώνοντας την ενέργεια ακολουθεί το επόμενο ενημερωτικό μήνυμα: 

 

Πατώντας ΟΚ, η συνταγή αλλάζει ταμείο, η συμμετοχή εμφανίζεται σαν αξιακή έκπτωση 

είδους και το τελικό πληρωτέο διαμορφώνεται ΜΟΝΟ με το άθροισμα των επιβαρύνσεων, 

όπως απαιτεί η σύμβαση. Δείτε το νέο πληρωτέο του παραδείγματος: 
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 Ολοκληρώστε την καταχώριση, οριστικοποιώντας το παραστατικό…  

 

 και η κατάσταση των συνταγών θα συμπληρωθεί όπως απαιτεί η σχετική σύμβαση: 

 

Τονίζουμε ότι η παραπάνω λειτουργία εφαρμόζεται (παραμετρικά) ΜΟΝΟ στις περιοχές 

των φαρμακευτικών συλλόγων, που έχουν συνάψει τη σχετική σύμβαση και ΟΧΙ στα 

φαρμακεία των άλλων περιοχών.  

Αν ανήκετε στην εν λόγω κατηγορία φαρμακείων και δεν λειτουργεί η εφαρμογή σας 

σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης, 

ώστε να την παραμετροποιήσουμε καταλλήλως. 

 Με το αίτημα <Εκτύπωση κατάστασης> θα εκδοθούν 2 καταστάσεις, μία για τον 

ΕΟΠΥΥ (με το ποσό που βαρύνει το ταμείο) και μία για το ΕΤΥΑΠ (με τα ποσά των 

συμμετοχών των ασφαλισμένων), όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω: 
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 Και τέλος, με το αίτημα <Δημιουργία Τιμολογίου> θα δημιουργηθούν αυτόματα 2 

τιμολόγια ένα προς τον ΕΟΠΥΥ και ένα προς το ΕΤΥΑΠ, με τα αντίστοιχα ποσά. 
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Προσθήκη στήλης «Τύπος Φυλλασσόμενης Συνταγής» στην οθόνη του Ιστορικού 

 

 

Πατήστε το κουμπί του Ιστορικού, που βρίσκεται στην κεντρική toolbar, και ζητήστε για το 

διάστημα που επιθυμείτε το Ιστορικό με βάση το «Ονοματεπώνυμο συνταγής». Αν δεν 

δηλώσετε συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο και πατήσετε το κουμπί «Αναζήτηση», θα έχετε 

στην οθόνη κατάσταση όλων των συνταγών όλων των πελατών για το συγκεκριμένο 

διάστημα. 

 

Στη νέα στήλη με τίτλο «Φυλ. Συνταγή» εμφανίζονται οι κωδικοί της σχετικής κατηγορίας-

παραμέτρου. Χρησιμοποιώντας το φίλτρο που σας προσφέρει η στήλη μπορείτε να 

απομονώσετε τις συνταγές, που περιέχουν φάρμακα που ανήκουν π.χ. στον πίνακα Δ ή Γ ή 

ΓΣ ή Δ κοκ.  

Υπενθυμίζουμε ότι για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα του 

φιλτραρίσματος κάνετε κλικ στο δεξιό πάνω μέρος του τίτλου της 

στήλης, όπου εμφανίζεται το κίτρινο χωνί…  

Τότε εμφανίζεται παράθυρο με όλες τις τιμές που βρέθηκαν σε αυτή 

στήλη για να επιλέξετε και να απομονώσετε στην οθόνη μόνο τις 

συνταγές με φάρμακα ενός συγκεκριμένου τύπου φυλλασσόμενης 

συνταγής.  

Έτσι αν κάνετε κλικ στην τιμή Δ, θα πάρετε στην οθόνη σας μόνο τις 
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συνταγές με φάρμακα αυτής της κατηγορίας ναρκωτικών. Δείτε το αποτέλεσμα αυτού του 

φίλτρου στην επόμενη εικόνα. 

 

Χρησιμοποιήστε αυτή τη νέα δυνατότητα της οθόνης για τον έλεγχο αυτών των συνταγών.   

 

 


