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ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ DIOSCOURIDES
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
1. Κατάσταση Ναρκωτικών (Έλεγχος και επανεκτύπωση
συνταγών με ναρκωτικά Ν.3459)
Από τη νέα λειτουργία μπορείτε να ελέγχετε τις συνταγές των φαρμάκων Ν.3459, για τις
οποίες χρειάζεται να έχετε κρατήσει και ένα αντίγραφο.
Δείτε τα βήματα:
Βήμα 1ο : Κάντε κλικ στο μενού <ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ> και από εκεί επιλέξτε το
<Συνταγές Ναρκωτικών>

Βήμα 2ο: Ορίζετε τη χρονική περίοδο των κινήσεων και πατάτε το κουμπί <Προβολή>. Στην
οθόνη εμφανίζονται οι κινήσεις (συνταγές) αυτών των ειδών κατά ημερομηνία, με στοιχεία
όπως:








Αριθμός συνταγής
Ιατρός
Ονοματεπώνυμο συνταγής
ΑΜΚΑ
Είδος (Φάρμακο)
Ποσότητα
Κατηγορία πίνακα ναρκωτικών

Η οθόνη διαθέτει επίσης πεδίο για αναζήτηση κίνησης με οποιοδήποτε από τα παραπάνω
στοιχεία.
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Βήμα 3ο (Εκτύπωση αντιγράφου): Επιλέξτε εγγραφή και πατήστε το κουμπί <Προβολή eΣυνταγής>.
Αν πρόκειται για ηλεκτρονική συνταγή η κίνηση αυτή θα σας μεταφέρει στην οθόνη του
api, απ΄όπου μπορείτε να πατήσετε το <Επανεκτύπωση> και να εκτυπώσετε αντίγραφο της
εκτέλεσης.
Από την ίδια επιλογή, μπορείτε επίσης και να εκτυπώσετε κατάσταση αυτών των συνταγών
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκτύπωσης, που υπάρχει σαν κουμπί στο πάνω δεξιά
μέρος της οθόνης.

Υπόδειγμα εκτύπωσης κατάστασης

2. Έλεγχος Αγορών Ναρκωτικών
Από την ίδια οθόνη (όπως στο προηγούμενο) μπορείτε να δείτε, να ελέγξετε και να
εκτυπώσετε κατάσταση με τις αγορές των ναρκωτικών ανά Προμηθευτή.
Για το σκοπό αυτό, αρκεί να αλλάξετε την βασική επιλογή (Ανά Πελάτη/Πωλήσεις) κάνοντας
κλικ στο <Ανά Προμηθευτή/Αγορές>
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Υπόδειγμα εκτύπωσης κατάστασης

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ζητήσετε την κατάσταση αγορών, είναι να καταχωρείτε και
τα παραστατικά αγορών.

3. Αναζήτηση συνταγής με βάση κάποια ταινία γνησιότητας
Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να βρείτε τη συνταγή στην οποία καταχωρίσατε ένα
συγκεκριμένο κουπόνι φαρμάκου.
Στην οθόνη εκτέλεσης των ηλεκτρονικών συνταγών έχουμε προσθέσει για τη λειτουργία
αυτή ένα νέο κουμπί.

Πατήστε το και στο παράθυρο που εμφανίζεται σκανάρετε το πάνω barcode της ταινίας
γνησιότητας, που έχετε στα χέρια σας. Η εφαρμογή θα βρεί τη συνταγή στην οποία
καταχωρίσατε τη συγκεκριμένη ετικέτα και θα σας την εμφανίσει.

4. Δανεικά με ταυτόχρονη προείσπραξη συμμετοχής
Η διαδικασία παροχής δανεικών φαρμάκων εμπλουτίστηκε με τη δυνατότητα ταυτόχρονης
είσπραξης ποσού έναντι λογαριασμού.
Το ποσό αυτό μπορεί να ισούται με τη συμμετοχή ή και άλλο π.χ. προκαταβολή έναντι
λογαριασμού. Δείτε τη διαδικασία στα παρακάτω βήματα:
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Βήμα 1ο : καταχωρείστε το(α) δανεικό(ά) (φάρμακα) στο παραστατικό και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί <Προσθήκης ειδών σε εκκρεμότητα> Δανεικά+

Βήμα 2ο : Η εφαρμογή ζητά τον πελάτη στον οποίο δίνετε τα δανεικά. Πληκτρολογήστε τα
αρχικά του και στην οθόνη του αποτελέσματος της αναζήτησης, φωτήστε (κάνοντας μονό
κλικ στη σχετική εγγραφή) τον πελάτη, στον οποίο δίνετε τα δανεικά.
Στη συνέχεια πατήστε το νέο κουμπί (εικονίδιο με κέρματα) στο κάτω μέρος του
παραθύρου.

Βήμα 3ο : Πληκτρολογήστε το ποσό που εισπράτετε στο σχετικό παράθυρο π.χ. 3€ και
γράψτε αν θέλετε κάποιο κείμενο στο πεδίο παρατηρήσεις (αν δεν σας καλύπτει σαν
αιτιολογία το «Έναντι λογαριασμού») και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί του τσεκ.
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Η εφαρμογή θα καταχωρίσει το είδος στα δανεικά και ταυτόχρονα θα εκδώσει ένα
γραμμάτιο είσπραξης ίσο με το ποσό που δηλώσατε, ενημερώνοντας το υπόλοιπο του
πελάτη (με αρνητικό πρόσημο).
Έτσι, όταν θα καταχωρίσετε τη συνταγή με την οποία θα τακτοποιούνται τα δανεικά, το
ποσό που θα σας ζητηθεί να εισπράξετε (πατώντας το κουμπί <Πληρωμή>) θα είναι
μειωμένο κατά το αντίστοιχο ποσό που έχετε προ-εισπράξει.

5|Page

