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ΑΘΗΝΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ Υ..Α.
ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΘΕΜΑ : «ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ Υ..Α. – ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ»
Όπως σας είχαμε ενημερώσει και πρίν μέρες, σήμερα ενεργοποιήθηκαν τα «ΠΡΟΩΠΙΚΑ
ΜΗΝΤΜΑΣΑ» στην πλατφόρμα του Υ..Α.
Ήδη ανέβηκαν σε όλα τα φαρμακεία που έχουν εγγραφεί, τα αναλυτικά καθολικά αυτού του μήνα,
έτσι ώστε να μπορούν άμεσα να τα εκτυπώσουν.
Όσα φαρμακεία δεν έχουν εγγραφεί, θα πρέπει άμεσα να εγγραφούν (βλ.οδηγίες εγγραφής στο
www.fsa.gr) , καθώς από τον άλλο μήνα (Απρίλιος /2018) δεν θα διανεμηθούν τα αναλυτικά
καθολικά από τα γραφεία του συλλόγου.
ας παραθέτουμε οδηγίες , για το πώς θα ελέγχετε και εκτυπώνετε τα προσωπικά σας
μηνύματα.
ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟ ΠΩ ΝΑ ΕΛΕΓΦΕΣΕ ΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ Α ΜΗΝΤΜΑΣΑ
ΚΑΙ
ΠΩ ΝΑ ΣΑ ΕΚΣΤΠΩΝΕΣΕ.

Από σήμερα, θα πρέπει ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ να ελέγχετε τα «ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ»
στη πλατφόρμα, καθώς εκεί θα λαμβάνετε και τα αναλυτικά καθολικά του μήνα, αλλά
και διάφορες άλλες σημαντικές πληροφορίες.
ας γράφω την διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσετε.



Μπαίνετε στο
www.fsa.gr, εκεί πατάτε το εικονίδιο με την πλατφόρμα που
βρίσκεται πάνω αριστερά στη σελίδα.
Βρίσκεστε πλέον στην πλατφόρμα του ΥΑ. Πάνω αριστερά, θα πρέπει να πατήσετε
την λέξη «ΤΝΔΕΗ» όπου θα εμφανιστούν τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε
το email σας, και τον κωδικό χρήστη που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας.






Αφού καταχωρίσετε τα παραπάνω στοιχεία, θα εισέλθετε στον προσωπικό σας
λογαριασμό. Η εμφάνιση της σελίδας είναι ίδια όπως πρίν εισέλθετε, με την μόνη
διαφορά ότι πάνω αριστερά εμφανίζεται το email σας.
Όταν εισέλθετε στο προσωπικό σας λογαριασμό, πατήστε «ΠΡΟΩΠΙΚΑ
ΜΗΝΤΜΑΣΑ». Εκεί θα σας εμφανιστούν μηνύματα που έχει αποστείλει ο ύλλογος
προς εσάς. Ήδη έχει αποσταλεί το αναλυτικό καθολικό που διανέμεται αυτό τον
μήνα από τα γραφεία του υλλόγου.
Αφού ανοίξετε το μήνυμα σας, πάνω δεξιά θα δείτε την εντολή για εκτύπωση
«ΕΚΣΤΠΩΗ ΜΗΝΤΜΑΣΟ» μαζί με άλλες εντολές (π.χ. διαγραφή). Πατώντας την
εντολή, θα εμφανιστεί πάλι μόνο το μήνυμα που έχετε επιλέξει, με την εντολή για
εκτύπωση ξανά πάνω αριστερά τώρα. Πατάτε την εντολή για εκτύπωση, και σας
εμφανίζεται ο διάλογος για την εκτύπωση. ε περίπτωση που δεν είναι σε οριζόντια
διάταξη, θα πρέπει να ορίσετε οριζόντια διάταξη (ή landscape) ώστε να εκτυπωθεί
όλο το καθολικό.

ημειώσεις :


Όσα φαρμακεία δεν θυμούνται τους κωδικούς τους, θα πρέπει να πατήσουν
«ΤΝΔΕΗ» και αντί να εισάγουν τα στοιχεία τους, να πατήσουν από κάτω την λέξη
«ΔΙΑΓΡΑΥΗ». Θα εμφανιστεί μία καρτέλα, όπου θα βάλετε το email και τον κωδικό
του φαρμακείου και θα διαγραφείτε. Μετά θα κάνετε ξανά την εγγραφή σας, και θα
σημειώσετε τους κωδικούς σας, ώστε να μπαίνετε καθημερινά στη πλατφόρμα και
να ελέγχετε τα προσωπικά σας μηνύματα.



Όσα φαρμακεία ΔΕΝ έχουν εγγραφεί, πρέπει οπωσδήποτε να εγγραφούν. Οδηγίες
θα βρείτε στο www.fsa.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΛΟΤΡΑΝΣΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΤ

