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Παραγγελί α φαρμα κων εκκρεμω ν 
συνταγω ν 

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 και 

καταχωρούνται 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 

φαρμάκων που χρειάζεστε για την εκτέλεση εκκρεμών συνταγών. Κριτήρια επιλογής 

τέτοιων συνταγών είναι : 

 η ημερομηνίας ή το διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να εκτελεστούν  

 ή ημερομηνία λήξης εκτέλεσης  

 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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Περιγραφή των στοιχείων της οθόνης 
 Ημερομηνία – Διάστημα εκτέλεσης συνταγών 

 

 Λειτουργίες ανάγνωσης οδηγιών, Εκτύπωσης των στοιχείων της οθόνης, επιλογής 

εμφάνισης 

 

 Πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των συνταγών 

 

 Πλήκτρο επιλογής – αποεπιλογής όλων των συνταγών της οθόνης 

 

 Πεδίο γενικής Αναζήτησης για ανεύρεση και επιλογή με οποιοδήποτε από τα 

στοιχεία της συνταγής 

 

Στήλες αποτελεσμάτων: 
 Στήλη για τσεκάρισμα-επιλογή γραμμής. Η <Επιλογή όλων των εγγραφών> 

μαρκάρει όλες τις εγγραφές και αντίστροφα η <Από-επιλογή> τις ξεμαρκάρει. 
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 Στήλη Αριθμός συνταγής. Εδώ εμφανίζεται ο αροθμός της συνταγής 

 

 Στήλη Ονοματεπώνυμο. Εδώ εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του ασθενούς 

 

 Στήλη ΑΜΚΑ. Εδώ εμφανίζεται το ΑΜΚΑ του ασθενούς 

 

 Στήλη Τηλέφωνο. Εδώ εμφανίζεται το τηλέφωνο του ασθενούς 

 

 Στήλη Εκτέλεση Από… Εδώ εμφανίζεται η ημερομηνία από την οποία μπορεί να 

εκτελεστεί η συνταγή. 

 

 Στήλη Εκτέλεση Έως… Εδώ εμφανίζεται η ημερομηνία έως την οποία μπορεί να 

εκτελεστεί η συνταγή (καταληκτική ημερομηνία). 

 

 Στήλη Είδος συνταγής. Π.χ. Τρίμηνη Αρ. Εκτέλεσης 2, Απλή κοκ  
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 Στήλη Status συνταγής. Π.χ. Συνταγογραφημένη ή Μερικώς εκτελεσμένη 

 

 Ακολουθούν 4 Στήλες με στοιχεία φαρμάκου (Κωδικός καρτέλας, Barcode, 

Πειγραφή, Δραστική). Αν δεν υπάρχουν πληροφορίες από προηγούμενη εκτέλεση 

τα πεδία Κωδικός, Barcode & Φάρμακο θα είναι κενά. 

 

 Και άλλες 4 στήλες με ποσοτικά στοιχεία, όπως αρχική συνταγογραφημένη 

ποσότητα, ποσότητα που απαιτείται για την ολοκλήρωση εκτέλεσης της συνταγής, 

απόθεμα της αποθήκης σας & αναμενόμενη ποσότητα από ήδη δοσμένες 

παραγγελίες.  

 

Λειτουργικά πλήκτρα 
Λήψη στοιχείων συνταγής. Με το πλήκτρο αυτό επικαιροποιούνται -μέσω επικοινωνίας με 

την ΗΔΙΚΑ- τα φάρμακα που μπορούν να δοθούν σε κάθε συνταγή και συμπληρώνονται οι 

περιγραφές, όσων ειδών ήταν κενές. Κενές μπορούν να παραμείνουν κάποιες περιγραφές 

από συνταγές απλές για τις οποίες δεν υπάρχει πληροφορία από προηγούμενη εκτέλεση. 

Σε κάθε περίπτωση σας συνιστούμε να εκτελείτε ΠΑΝΤΑ αυτή την εργασία. Πώς; Τσεκάρετε 

όλες τις συνταγές (με το σχετικό πλήκτρο) και ακολούθως πατάτε το <Λήψη Στοιχείων 

Συνταγής>, που βρίσκεται στο κάτω δεξιό άκρο της οθόνης.  
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Λειτουργίες (Έλεγχος συνταγών, επιλογή ειδών & Δημιουργία 

Παραγγελίας) 
Αρχικά η οθόνη θα σας εμφανίσει εκείνες τις εκκρεμείς συνταγές, που θα μπορούσαν να 

εκτελεστούν στην τρέχουσα ημερομηνία (συμπληρώνεται αυτόματα): 

 

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 

 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 εκτελεστουν 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… 
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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 σύμφωνα με 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, σύμφωνα με τα γνωστά και 

τέλος να την αποστείλετε στον προμηθευτή σας, 

 


