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Διόρθωση καταχωρημένης ηλεκτρονικής συνταγής ΜΕ «Λήψη των
στοιχείων της από την ΗΔΙΚΑ»
Για να γίνει κατανοητός ο λόγος για τον οποίο προσθέσαμε αυτό το εργαλείο, θα πρέπει να
περιγράψουμε τις ιδιαίτερες περιπτώσεις ηλεκτρονικά εκτελεσμένων συνταγών , στις οποίες ίσως
χρειαστεί να αλλάξετε (διορθώσετε) κάποια στοιχεία τους.
Η συγκυρία μάλιστα, δηλαδή η αλλαγή από 14 Ιουλίου του υπολογισμού της επιβάρυνσης του
ασφαλισμένου, μας δίνει μία ακόμη αφορμή αξιοποίησης του συγκεκριμένου εργαλείου.
Κανονικά μία πλήρως εκτελεσμένη ηλεκτρονική συνταγή ΔΕΝ χρειάζεται καμμία διόρθωση, αφού τα
στοιχεία της είναι ακριβώς όμοια με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στην ΗΔΙΚΑ.
Δεν αναφερόμαστε επίσης ούτε στις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου οι συνταγές εκτελούνται μερικώς
αλλά είναι οριστικές, δηλαδή τις καταχωρήσατε δηλώνοντας οτι ο πελάτης ΔΕΝ επιθυμεί τα υπόλοιπα
φάρμακα.
Εκεί που ενδεχομένως, θα πρέπει να παρέμβετε και να προβείτε σε διορθώσεις είναι στις περιπτώσεις
μερικώς εκτελεσμένων ηλεκτρονικών συνταγών και οι οποίες ολοκληρώθηκαν με 2 ή περισσότερες
μερικές εκτελέσεις.
Όπως γνωρίζετε, εκτελώντας «Μερικώς» μια ηλεκτρονική συνταγή, η καταχώρηση στην ΗΔΙΚΑ και η
σχετική εκτύπωση περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τα είδη και τις ποσότητες, που παραδίδετε.
Η καταχώρηση όμως, της «Μερικώς» εκτελεσμένης συνταγής στην εφαρμογή, καθώς και το σχετικό
παραστατικό που δημιουργείται αυτόματα, περιλαμβάνει ΟΛΑ τα είδη και τις ποσότητες της. Έτσι οι
συνταγές αυτές εμφανίζονται στην εφαρμογή και συγκεκριμένα στις καταστάσεις συνταγών εξαρχής
σαν πλήρως εκτελεσμένες και με όλη την αξία τους στην ημερομηνία της 1ης εκτέλεσης.
Στις περιπτώσεις λοιπόν, που αφορούν σε «Μερικώς» εκτελεσμένες συνταγές, μπορούν να προκύψουν
ανάγκες διόρθωσης της αρχικώς καταχωρημένης συνταγής. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα ακόλουθα
παραδείγματα:




Δεν βρέθηκαν τελικά, κάποια φάρμακα της συνταγής ή τις επιπλέον ποσότητες, που οφείλατε
στον πελάτη . Έτσι θα πρέπει να διαγράψετε κάποιο φάρμακο ή να τροποποιήσετε την
ποσότητα κάποιου άλλου.
Μεταξύ της ημερομηνίας της 1ης και της επόμενης εκτέλεσης, άλλαξαν τα στοιχεία τιμολόγησης
κάποιου φαρμάκου που οφείλετε, όπως
a. η λιανική τιμή ή
b. η τιμή Αναφοράς
c. ο τρόπος υπολογισμού και επιμερισμού της επιβάρυνσης του ασφαλισμένου
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Σε όλες αυτές τις ιδιαίτερες περιπτώσεις χρησιμοποιήστε τη ΝΕΑ δυνατότητα διόρθωσης, με τον
τρόπο, που σας αναλύουμε παρακάτω:
Βήμα 1ο
Ζητήστε από την οθόνη των καταστάσεων την αναλυτική
παρουσίαση των συνταγών του διαστήματος ελέγχου

Βήμα 2ο
Επιλέξτε την προς διόρθωση συνταγή, μεταφέροντας επάνω της τη μπάρα

Βήμα 3ο
Πατήστε το κουμπί <Διόρθωση>, που βρίσκεται στο δεξί άκρο της «φωτισμένης»
συνταγής. Στην οθόνη σας έχετε τα στοιχεία της συνταγής:
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Προσέξτε στο παράδειγμα μας τις αρχικές ποσότητες, τις τιμές μονάδος και την επιβάρυνση της
συνταγής.
Βήμα 4ο
Πατήστε το κουμπί <Λήψη από ΗΔΙΚΑ>. Προσέξτε το αποτέλεσμα αυτής της
κίνησης, αφού προηγουμένως επιβεβαιώσετε την εργασία, όπως σας ζητά το
ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα:

Μετά την ολοκλήρωση της λήψης των δεδομένων η συνταγή αποκτά τα στοιχεία, όπως αντιστοιχούν
στα καταχωρημένα στην ΗΔΙΚΑ. Δείτε το αποτέλεσμα της εργασίας στην επόμενη οθόνη:
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Βήμα 5ο
Τέλος, πατήστε <Αποθήκευση Αλλαγών>, οπότε καταχωρούνται ΟΛΕΣ οι
διορθώσεις και επιστρέφετε στην προηγούμενη οθόνη ελέγχου των συνταγών.
Πατήστε αν θέλετε ξανά το κουμπί <Προβολή> για να εμφανιστούν οι διορθώσεις που κάνατε.

