ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
1. Καταχώριση & Εκτύπωση Χειρόγραφης συνταγής ΕΟΠΥΥ
Ποιες συνταγές καταχωρούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σαν Χειρόγραφες;





Οι συνταγές ΕΟΠΥΥ, που περιέχουν:
 Εμβόλια απευαισθητοποίησης ή
 Φαρμακοτεχνικές Εργασίες
Οι συνταγές του ΔΑΠΥ
 Αναλώσιμα Σ.Δ. κλπ
Οι συνταγές Ταμείων εκτός συστήματος ηλ. Συνταγογράφησης (ΓΕΣ, ΓΕΑ κλπ)

Εντούτοις, μπορεί να χρειαστεί να καταχωρήσουμε χειρόγραφα και ηλεκτρονικές
συνταγές, όταν ΔΕΝ είναι δυνατόν να εκτελεστούν ηλεκτρονικά, σε περιπτώσεις όπως:




Όταν το Φαρμακείο λειτουργεί, αλλά δεν έχει πάρει ακόμη αριθμό σύμβασης ή
Όταν υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας του api (ΗΔΙΚΑ)

Περιγραφή της Διαδικασίας
Για τη διαδικασία καταχώρησης Χειρόγραφης Συνταγής, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα:
Βήμα 1. Ξεκινήστε επιλέγοντας τον πελάτη από το
αρχείο σας, ώστε το παραστατικό να έχει τα στοιχεία
του.
Η κίνηση αυτή θα σας γλυτώσει από άσκοπες
πληκτρολογήσεις (όπως θα δούμε σε επόμενο στάδιο
της διαδικασίας).
Βήμα 2. Από το μενού «ΤΑΜΕΙΑ» που βρίσκεται στο
αριστερό τμήμα της οθόνης του παραστατικού, επιλέξτε
το κατάλληλο Ασφαλιστικό Ταμείο, π.χ. ΕΟΠΥΥ, ΔΑΠΥ
κλπ.

Βήμα 3. Στο μενού που ανοίγει, εμφανίζονται οι διαθέσιμοι τύποι
συνταγών (ποσοστά συμμετοχής) του ταμείου για να επιλέξετε το
ποσοστό συμμετοχής του πρώτου είδους της συνταγής.
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Βήμα 4. Στη συνέχεια εμφανίζεται στην
οθόνη σας αυτό το παράθυρο, στο
οποίο:



μπορείτε να αλλάξετε την
ημερομηνία εκτέλεσης της (αν η
συνταγή πρέπει να καταχωρηθεί σε
ημερομηνία διαφορετική της τρέχουσας)



και πρέπει να καταχωρίσετε τον
αριθμό της συνταγής πληκτρολογώντας
τον ή σκανάροντας το Barcode της.
Βήμα 5. Στη συνέχεια ο κέρσορας
μεταφέρεται στο πεδίο «Αναζήτηση
Είδους». Αρχίστε την καταχώρηση του
πρώτου είδους της συνταγής και στη συνέχεια τα υπόλοιπα είδη κατά τα γνωστά.
Το % συμμετοχής που επιλέξατε για το πρώτο είδος της συνταγής, ισχύει αυτόματα και για
τα επόμενα. Δηλαδή αν στο πρώτο επιλέξατε 25% συμμετοχή, αυτό το ποσοστό θα
εφαρμοστεί και για το 2ο ή το 3ο.
Αν όμως, ο ιατρός έχει ορίσει διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής, στα επόμενα είδη της
συνταγής, τότε ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ να επιλέγετε το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής και στη
συνέχεια να προχωρείτε στην καταχώρηση τους.
(Τα επόμενα βήματα δεν αφορούν συνταγές αναλωσίμων).
Βήμα 6. Μετά την καταχώριση των ειδών και για την
αναλυτική εμφάνιση των στοιχείων της συνταγής
πατάμε το πλήκτρο «Εμφάνιση».

Με αυτή την ενέργεια εμφανίζεται σε παράθυρο η
επιλεγμένη συνταγή με όλα τα καταχωρημένα στοιχεία,
όπως η επόμενη εικόνα.

Βήμα 7. Τα στοιχεία που σημειώνονται μέσα σε κύκλο είναι απαραίτητα και πρέπει
οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένα, δηλαδή:

 Ημερομηνία συνταγής,
 Αριθμός συνταγής,
 Αρ. Μητρώου, ΑΜΚΑ & Ονοματεπώνυμο ασθενούς,(όχι στοιχεία Γιατρού)
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Αν ακολουθήσατε τα βήματα, όπως τα περιγράψαμε, τότε όλα τα στοιχεία της συνταγής
θα είναι ήδη συμπληρωμένα και θα χρειαστεί να συμπληρώσετε μόνο τον κωδικό του
ασφαλιστικού φορέα του ασθενούς (Υποχρεωτικό στοιχείο)
Για τη συμπλήρωση του ασφ. Ταμείου, κάντε κλικ στο κουμπάκι με
τις τελείες, για να το επιλέξετε από τη λίστα του σχετικού
παραθύρου, που εμφανίζεται στην οθόνη σας (όπως βλέπετε στην επόμενη εικόνα).

Αν δεν έχετε καρτέλα του ασθενούς στο αρχείο σας ή ξεχάσατε να αρχίσετε την
καταχώριση της συνταγής από την επιλογή πελάτη, τότε και από αυτή την οθόνη μπορείτε
να αλλάξετε ή να συμπληρώσετε κάποια στοιχεία πληκτρολογώντας τα, δηλαδή:
 την ημερομηνία εκτέλεσης,
 τον αριθμό της συνταγής,
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 τον κωδικό του ασφαλιστικού ταμείου,
 τον Αριθμό Μητρώου, τον ΑΜΚΑ & το Ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου κλπ.
Βήμα 8. ΕΚΤΥΠΩΣΗ : Στη συνέχεια με το πλήκτρο «Χειρόγραφη ΕΟΠΥΥ», μπορείτε να
εκτυπώσετε τη συνταγή σε φύλλο Α4 στον εκτυπωτή Laser.

Το μήνυμα (που εμφανίζεται) για συμπλήρωση της διάγνωσης, αγνοήστε το και πατήστε
απλά το τσεκ. Δεν απαιτείται αυτό το στοιχείο.
Η εκτύπωση βασίζεται στα πρότυπα των ηλεκτρονικών συνταγών και μας έχει δοθεί
επίσημα από την ΗΔΙΚΑ. Η εκτύπωση έχει τη μορφή του υποδείγματος που ακολουθεί και
πάνω σ΄αυτή θα κολλήσετε και τα κουπόνια των φαρμάκων.
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Βήμα 9. Μετά την εκτύπωση, πατήστε Esc για να βγείτε από το παράθυρο στοιχείων
συνταγής για να επιστρέψετε στην οθόνη λιανικής. Από εδώ πλέον μπορείτε να
προχωρήσετε στην <Έκδοση> του παραστατικού για να ολοκληρώσετε την καταχώριση.

2. Εκτύπωση συνοδευτικού της συνταγής ταμείων εκτός ΕΟΠΥΥ
Αν η συνταγή αφορά σε κάποιο ταμείο εκτός συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφισης
(όπως π.χ. ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ), τότε:
Εκτελείτε τα βήματα 1-6
Βήμα 7: Στην οθόνη εμφάνισης των <Στοιχείων συνταγής>, ελέγξτε μόνο αν υπάρχει ο
αριθμός συνταγής. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε κανένα επιπλέον στοιχείο
Βήμα 8: Για την εκτύπωση του συνοδευτικού επιλέξτε το κουμπί <Στοιχεία συνταγής>.

Στην περίπτωση αυτή η σχετική εκτύπωση έχει την ακόλουθη μορφή:
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Μετά την εκτύπωση των στοιχείων της συνταγής (Ctrl+P), η εφαρμογή σας επιστρέφει στην
προηγούμενη οθόνη της εμφάνισης.
Από εκεί με το πλήκτρο
«’Εξοδος» επιστρέφετε στην οθόνη του
παραστατικού, από όπου κατά τα γνωστά θα ολοκληρώσετε την καταχώριση
με την <Έκδοση> του.

3. Καταχώριση γνωματεύσεων ΔΑΠΥ
Για τις συνταγές του ΔΑΠΥ:
Εκτελείτε τα βήματα 1-5 επιλέγοντας το κατάλληλο ταμείο ανάλογα με την κατηγορία (π.χ
Αναλώσιμα, είδη ειδικής διατροφής κλπ) και
Βήμα 6: για να ολοκληρώσετε την καταχώριση της πατήστε απλά το πλήκτρο <Έκδοση>.
Σ.Σ: Η εκτύπωση της συνταγής γίνεται σε εκτυπωτή Laser πάνω στο έντυπο της ίδιας της
Γνωμάτευσης του γιατρού από το site του e-Dapy και αποτυπώνει τις αξίες των ειδών και
τα σχετικά σύνολα.
Σ.Σ: Αν δεν έχετε καρτέλες αποθήκης για τα είδη της συνταγής χρησιμοποιήστε για την
καταχώριση της συνταγής τις καρτέλες γενικής περιγραφής π.χ. Π/Φ 13% και Π/Φ 24%.
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