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ΠΡΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΥΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ – ΜΕΛΗ ΣΟΤ Υ..Α.
ΑΫΛΗ ΤΝΣΑΓΗ
Προϋπόθεση για την εφαρμογή της άϋλης συνταγής είναι η εγγραφή του ασφαλισμένου στο σύστημα
Πρωτοβάθμιας Υροντίδας Τγείας (ΠΥΤ).
Οι τρόποι ηλεκτρονικής παραλαβής είναι μέσω SMS και E-mail.

Εκτέλεση υνταγής στο φαρμακείο
τη σελίδα «Εκτέλεση υνταγής»:

Η αναζήτηση από τον υαρμακοποιό της άϋλης ηλεκτρονικής σσνταγής γίνεται είτε με το barcode της
σσνταγής , είτε με το ΑΜΚΑ της σσνταγής.

1. Αναζήτηση με το barcode της συνταγής:







Ο ασθενής σας δηλώνει το barcode της συνταγής που του έχει σταλεί (barcode, ημερομηνία έναρξης και
λήξης) σε ηλεκτρονική μορφή μέσω SMS ή/και Email όταν ο γιατρός του συνταγογράφησε τη συνταγή.
Πραγματοποιείται αναζήτησης συνταγής με το barcode.

τη συνέχεια εμφανίζονται τα στοιχεία της συνταγής και μπορείτε να προχωρήσετε στην εκτέλεσή της.
Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης το σύστημα αποστέλλει αυτόματα μήνυμα στον ασθενή με τα στοιχεία
της εκτελεσμένης συνταγής με τον τρόπο που έχει ορίσει ο ασθενής (SMS ή/και e-mail).
το κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα «Ο ασθενής έχει επιλέξει ηλεκτρονική
παραλαβή συνταγής.

2. Αναζήτηση της συνταγής με το ΑΜΚΑ του ασθενή:
 ε αυτή τη περίπτωση πληκτρολογείτε το ΑΜΚΑ του δικαιούχου, στο αντίστοιχο πεδίο
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 Αποστέλλεται SMS ή/και e-mail στον ασθενή με το PIN που δημιουργήθηκε για την αυθεντικοποίηση του.

 Ο ασθενής δηλώνει pin που έχει λάβει και αφού το πληκτρολογήσετε στο πεδίο του popup (το παραθυράκι
που βλέπετε παραπάνω) πατάτε το κουμπί «Έλεγχος PIN» ώστε το σύστημα να ελέγξει την ορθότητά του.
 την περίπτωση που το PIN είναι σωστό: Εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες προς εκτέλεση συνταγές του
ασθενή.

Επιλέγετε από τα αποτελέσματα τη συνταγή που επιθυμείτε να εκτελέσετε και πατάτε το κουμπί «Επιλογή».
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τη συνέχεια εμφανίζονται τα στοιχεία της επιλεγμένης συνταγής και μπορείτε να προχωρήσετε στην
εκτέλεσή της.
Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης το σύστημα αποστέλλει αυτόματα μήνυμα στον ασθενή με τα στοιχεία
της εκτελεσμένης συνταγής με τον τρόπο που έχει ορίσει ο ασθενής (SMS ή/και e-mail).
το κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα «Ο ασθενής έχει επιλέξει ηλεκτρονική
παραλαβή συνταγής.

Αν το PIN είναι λάθος ή έχει λήξει τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.



Τπάρχει κουμπί “Αποστολή νέου PIN”, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις που ο ασθενής
δεν έχει λάβει τον κωδικό αυθεντικοποίησής του ή τον έχει λάβει αλλά στο μεταξύ έχει λήξει.

3. Αν ο ασθενής δεν έχει επιλέξει ηλεκτρονική παραλαβή τότε :
 Αν η εκτέλεση γίνει βάσει barcode, η διαδικασία αναζήτησης συνταγής προς εκτέλεση παραμένει ως έχει.


Αν η εκτέλεση γίνει με αναζήτηση συνταγής βάσει ΑΜΚΑ ασθενή εμφανίζεται το μήνυμα: «Δεν είναι
δυνατή η αναζήτηση συνταγών με ΑΜΚΑ, διότι ο ασθενής δεν έχει επιλέξει ηλεκτρονική παραλαβή
συνταγής.» Η αναζήτηση συνταγής τότε γίνεται υποχρεωτικά με barcode.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι άσλες σσνταγές ποσ εκτελούνται στο υαρμακείο τσπώνονται και επ’ αστών
επικολλούνται τα κοσπόνια.
Για τον ΥΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΛΟΤΡΑΝΣΟ
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