ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Εκτέλεση συνταγής με εμβόλια απευσιασθητοποίησης
Η Εκτέλεση τέτοιων συνταγών πραγματοποιείται μέσα από το πρόγραμμα (από τη γνωστή
οθόνη εκτέλεσης των ηλεκτρονικών συνταγών).

Σημαντικό. Έχετε τη δυνατότητα δέσμευσης της συνταγής. Δηλαδή καταχωρείτε τον
αριθμό της και πατάτε το κουμπί <Δέσμευση>. Έτσι η συνταγή αυτή, δεν μπορεί να
εκτελεστεί σε άλλο φαρμακείο μέχρι να παραλάβετε το φάρμακο. Μετά την παραλαβή της
παραγγελίας την εκτελείτε κανονικά και απλά θα σας ζητηθεί να πληκτρολγήσετε την τιμή
μονάδος

Εκτέλεση συνταγής με φάρμακα εξωτερικού ΙΦΕΤ
Ισχύουν τα παραπάνω καθώς και η δυνατότητα δεσμευσης της συνταγής.

Εκτέλεση συνταγών με Γαληνικά σκευάσματα
Και αυτές οι συνταγές πρέπει και μπορούν να εκτελούνται ηλεκτρονικά (από τη γνωστή
οθόνη εκτέλεσης των ηλεκτρονικών συνταγών). Οι συνταγές αυτές μπορεί να εμφανιστουν
στο φαρμακείο με τους ακόλουθους συνδυασμούς:
1. Συνταγή ενός (1) Γαληνικού ΜΟΝΟ με Α’ ύλες και έκδοχα
2. Συνταγή ενός (1) Γαληνικού με Α’ ύλες, έκδοχα και επιπλέον και έτοιμα
ιδιοσκευάσματα (φάρμακα ή Παραφαρμακευτικά), τα οποία θα αναμιχθούν για την
τελική παρασκευή.
3. Συνταγές με περισσότερα του ενός (1) Γαληνικά (στην ίδια συνταγή) καθώς και
συνδυασμό τους με έτοιμα ιδιοσκευάσματα (φάρμακα ή Παραφαρμακευτικά)
4. Δυνατότητα χρέωσης τουλάχιστον μίας (1) φαρμακοτεχνικής εργασίας (αμοιβή)
Η κοστολόγιση (τιμολόγιση) των Α’ υλών, των εκδόχων και του ύψους της τελικής αμοιβής
της φαρμακοτεχνικής εργασίας, γίνεται από το Φαρμακοποιό με τιμές λιανικής με ΦΠΑ.
Η κατηγορία ΦΠΑ των ενδιάμεσων κοστολογίσεων δεν επηρεάζει το ΦΠΑ του τελικού
προιόντος, που θα είναι πάντα 6%.
Δείτε με τη σειρά τα βήματα εκτέλεσης μιας συνταγής (περίπτωση 2.) στις επόμενες
διαφάνειες:
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Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3
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Εικόνα 4
Μετά τη συμπλήρωση όλων των στοιχείων προχωρήστε στην <Εκτέλεση> και εκτύπωση της
συνταγής

Εικόνα 5
Κατά την έξοδο σας από την οθόνη αυτή θα δημιουργηθεί το σχετικό παραστατικό για να το
εκδώσετε.
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Έλεγχος και υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου συνταγών και
σχετικών τιμολογίων
Ο έλεγχος των συνταγών συστήνεται να γίνεται σε καθημερινή βάση. Έτσι θα μπορείτε
έυκολα να εντοπίσετε τυχόν λάθη και να κάνετε τις δέουσες διορθώσεις.

Έλεγχος συνταγών
Αν κατά τον έλεγχο συνταγών διαπιστώσετε:
1. Συνταγή (ές) με κενό αριθμό εκτέλεσης ή κόκκινου χρώματος ή με το γράμμα Χ στη
στήλη Αρ. εκτέλεσης, θα πρέπει να διορθωθούν με λήψη των στοιχείων από την
ΗΔΙΚΑ.
2. Συνταγή (ές) με Αριθμό συνταγής μικρότερο των 13 ψηφίων, θα πρέπει να
διορθωθούν με λήψη των στοιχείων από την ΗΔΙΚΑ.
3. Συνταγές που τυχόν έχετε στα χέρια σας και δεν εμφανίζονται στην κατάσταση, θα
πρέπει να τις προσθέσετε (+) με λήψη των στοιχείων από την ΗΔΙΚΑ.
4. Συνταγές που ΔΕΝ έχετε στα χέρια σας και εμφανίζονται στην κατάσταση, θα
πρέπει να τις διαγράψετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Αν δεν διορθωθούν τα στοιχεία οι συνταγές αυτές δεν
συμπεριληφθούν στο ηλεκτρονικό αρχείο που θα υποβάλλετε στο
ΚΜΕΣ.

Ενέργειες για την υποβολή του μηνιαίου λογαριασμού φαρμάκων
1. Ελέγξτε τις συνταγές και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις (αν χρειάζεται)
2. Εκδώστε τα τιμολόγια από το πρόγραμμα σας (κατά τα γνωστά)
3. Εκδώστε και το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για τα ραντεβού εμβολιασμών. (την
αξία του θα τη βρείτε στο ΚΜΕΣ)
4. Πατήστε <Αποστολή ΚΜΕΣ>, όπου
1. Θα ελέγξετε τα τιμολόγια που έχετε εκδώσει (1ο Tab <Επιλογή τιμολογίων)
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Αν κάποιο είναι λανθασμένο ή εμφανίζεται 2 φορές από-επιλέξτε το
2. Θα ελέγξετε τους αριθμούς των συνταγών (από το 2ο Tab <Αριθμοί συνταγών)

3. Ελέγξτε αν το σύνολο των προς αποστολή συνταγών είναι ίσο με αυτό της
Συγκεντρωτικής κατάστασης.
4. Αν εμφανίζεται κάποια συνταγή με κενό αριθμό εκτέλεσης (ή είναι
χρωματισμένη) επιστρέψτε στην αναλυτική κατάσταση συνταγών της
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συγκεκριμένης ημερομηνίας και διορθώστε το σφάλμα με Λήψη στοιχείων από
ΗΔΙΚΑ (Έξοδος χωρίς αποστολή).
Συνταγές με κενό αριθμό εκτέλεσης ΔΕΝ αποστέλλονται.
5. Αν είστε καθόλα έτοιμοι πατήστε το κουμπί <Αποστολή>
6. Μπείτε στο ΚΜΕΣ και θα βρείτε συμπληρωμένη τη φόρμα του ΣΣΥ και
προχωρήστε στην Οριστικοποίηση της υποβολής.
7. Εν συνεχεία κάντε τα πακέτα σύμφωνα με τις οδηγίες του συλλόγου.

Γενικές πληροφορίες
1. Από το ΚΜΕΣ θα αντλήσετε την πληροφορία, που αφορά στο ποσό (με ΦΠΑ) των
ραντεβού. Το σχετικό τιμολόγιο θα το βρείτε σε Αναμονή στα παραστατικά της
τελευταίας ημερομηνίας του μήνα για να το εκδώσετε.
2. Η φόρμα του ΚΜΕΣ που συμπληρώνατε (μέχρι τον προηγούμενο μήνα),
συμπληρώνεται ΠΛΕΟΝ αυτόματα από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου που
θα αποστέλλετε.
3. Έχετε δικαίωμα να στείλετε (όσες φορές χρειαστεί) διορθωμένο ηλεκτρονικό
αρχείο, αρκεί να μην έχετε κλείσει την υποβολή με Οριστικοποίηση και για το
διάστημα των ημερών υποβολής (5 εργάσιμες) κάθε μήνα.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για επαναποστολή διορθωμένου ηλεκτρονικού αρχείου
είναι να μην έχετε ακόμη στείλει το φυσικό αρχείο (φακέλλους-πακέτα με τις
συνταγές) στους κατά τόπους ΔΙΛΟΦ.
5. Όσοι δεν εκδίδουν τα τιμολόγια μέσω του προγράμματος, μπορούν να
αποστείλουν μόνο το ηλεκτρονικό αρχείο των εκτελεσμένων συνταγών και να
συμπληρώσουν ή να εκδώσουν τα τιμολόγια από το ΚΜΕΣ ή χειρόγραφα.
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