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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
Κατ’ αρχήν, η εκτέλεση των ηλεκτρονικών συνταγών με αντιγριπικά εμβόλια γίνεται κατά τα γνωστά, χωρίς καμία αλλαγή. Στη συνέχεια, για την 
ενημέρωση του Μητρώου Εμβολιασμών ως πρός τη διενέργεια του αντιγριπικού εμβολιασμού στο Φαρμακείο σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. 

 Σημείωση 1: Η εργασία ενημέρωσης μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή και μόνο εφόσον ο εμβολιασμός διενεργήθηκε στο φαρμακείο σας και 
ανεξάρτητα από το πότε. 

Σημείωση 2: Η εργασία ενημέρωσης του Μητρώου εμβολιασμών εκτελείται Μόνο για Ηλεκτρονικές ή Χειρόγραφες συνταγές (Όχι ελεύθερες πωλήσεις) 

A. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ DIOSCOURIDES XPRESS 
Για την έκδοση Dioscourides Xpress, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες 

Βήμα 1ο: Επιλέξτε από το μενού εργασιών των Πωλήσεων την εργασία <Εμβολιασμός>. Στην οθόνη επεξεργασίας, η οποία εμφανίζεται, ορίστε την 
ημερομηνία ή το διάστημα ελέγχου και πατήστε <Προβολή> για να εμφανίσετε τις εκτελεσμένες συνταγές με τα αντιγριπικά εμβόλια.  

Σ.Σ. Η προτεινόμενη ημερομηνία διαστήματος ελέγχου είναι κάθε φορά οι τρέχουσα. 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ - ΑΝΕΥΡΕΣΗ  Για διευκόλυνση στην αναζήτηση – ανεύρεση 
συγκεκριμένης συνταγής, χρησιμοποιήστε το γενικό πεδίο αναζήτησης, 
που βλέπετε στο πάνω μέρος της οθόνης εργασίας. Εδώ μπορείτε να 
πληκτρολογήστε (εισάγετε) στοιχεία αναζήτησης όπως: Barcode συνταγής ή είδους ή ταινίας γνησιότητας, Επώνυμο ασθενούς, ΑΜΚΑ κλπ. 
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Βήμα 2ο: Αφού βρείτε τη εγγραφή (συνταγή) για την οποία θέλετε να δηλώσετε τη διενέργεια του εμβολιασμού στο φαρμακείο σας κάντε διπλό κλικ πάνω 
της. Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε αριστερό κλικ στον κίτρινο φάκελλο στην αρχή της γραμμής στα κελιά της στήλης <Εκτέλεση εμβολιασμού>, οπότε 
και εμφανίζεται το παράθυρο καταχώρισης του εμβολιασμού.  

Στο εν λόγω παράθυρο τα απαραίτητα στοιχεία έχουν ροζ φόντο και εμφανίζονται συμπληρωμένα βάσει των δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγής. 
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Βήμα 3ο: Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί <Καταχώριση Εμβολιασμού> και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την ενέργεια σας: 
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Με τις παραπάνω ενέργειες, ο εμβολιασμός καταχωρήθηκε στο Μητρώο της ΗΔΙΚΑ και στην οθόνη επεξεργασίας εμφανίζονται πλέον οι αυτές εγγραφές: 

 Με Άσπρο φόντο, 
 Με τσεκ στην πρώτη στήλη και 
 Με συμπληρωμένη την ημερομηνία διενέργειας του εμβολιασμού καθώς και τον ΑΜΚΑ του εμβολιασμένου. 

Δείτε το αποτέλεσμα στην επόμενη εικόνα: 

 

B. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ DIOSCOURIDES WIN 
Για την έκδοση Dioscourides Win και προκειμένου να βρεθείτε στην οθόνη επεξεργασίας των συνταγών με αντιγριπικά εμβόλια, ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες: 

1. Επιλέξτε από τα Υποσυστήματα το <3. Καταστάσεις Ασφαλιστικών Ταμείων> 
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2. Κάντε κλικ στο μενού <2. Επεξεργασία Συνταγών> 

 

3. Και από τις επιλογές αυτού του μενού επιλέξτε το <4. Διενέργεια Εμβολιασμών>. 

 

Από αυτό το σημείο και μετά ισχύουν οι ίδιες οδηγίες που περιγράφονται παραπάνω (Βήματα 1-3) για την έκδοση Dioscourides Xpress. 

Ακύρωση διενεργηθέντος εμβολιασμού 
Για την ακύρωση (για οποιοδήποτε λόγο) κάποιου εμβολιασμού που δηλώσατε στο Μητρώο, μεταφερθείτε στην ίδια οθόνη εργασίας και στη συνέχεια 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1ο: Βρείτε την εγγραφή και κάντε διπλό κλικ ή πατήστε στο φάκελο στην αρχή της γραμμής 

Βήμα 2ο: Πατήστε (κλικ) στο κουμπί <Ακύρωση Εμβολιασμού>, που πλέον είναι ενεργό 
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Βήμα 3ο: Τέλος, Επιβεβαιώστε την ενέργεια σας. Δείτε τις επόμενες εικόνες: 

 

 

                                           

Με τις παραπάνω ενέργειες, ακυρώνεται ο εμβολιασμός στο Μητρώο της ΗΔΙΚΑ και στην οθόνη επεξεργασίας εμφανίζεται πλέον αυτή ή εγγραφή: 

 Με ρόζ φόντο, χωρίς τσεκ στην πρώτη στήλη και με κενή την ημερομηνία διενέργειας του εμβολιασμού και τον ΑΜΚΑ του ασθενούς. 
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