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ΑΘΗΝΑ 28-2-2018

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ Υ..Α.
ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΘΕΜΑ : «Έναρξη λειτουργίας της ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ του Υ..Α. από
5/3/2018»
Όπως έχουμε ήδη ειδοποιήσει Ο ύλλογος έχει δημιουργήσει μία διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της
οποία όταν αρχίσει να λειτουργεί, θα μπορεί το κάθε φαρμακείο να λάβει μηνύματα, τόσο
προσωποποιημένα όσο και γενικά.
την πλατφόρμα εισέρχεστε με δύο τρόπους :
1) Από την ιστοσελίδα του ΥΑ www.fsa.gr και πατάτε πάνω δεξιά στο εικονίδιο για την
πλατφόρμα ή
2) από αυτόν τον σύνδεσμο :
http://194.135.81.102/fsa
Μέχρι σήμερα έχει εγγραφεί η πλειοψηφία των μελών μας, αλλά θα πρέπει να εγγραφούν ΟΛΑ τα μέλη,
καθώς από τον άλλο μήνα (δηλαδή Μάρτιο/2018) τα αναλυτικά καθολικά δεν θα διανέμονται
πλέον από τον ΥΑ κατά την υποβολή των συνταγών σας, αλλά θα αποστέλλονται ως
προσωπικό μήνυμα σε κάθε φαρμακείο μέσα στην πλατφόρμα.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε φαρμακείο, θα πρέπει να ελέγχει υποχρεωτικά καθημερινά τα μηνύματά
του στην πλατφόρμα, ώστε να λαμβάνει κάθε ενημέρωση.
Πιο κάτω θα δείτε οδηγίες για την εγγραφή σας, και πώς θα εισάγετε το κινητό σας τηλέφωνο
αφού εγγραφείτε. Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί την Δευτέρα 5/3/2018 όπου και θα μπορείτε να
εισέλθετε αφού πατήσετε «ΤΝΔΕΗ» και εισάγετε το email σας και τον κωδικό που επιλέξατε. Μετά θα
πατήσετε «ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ». Εκεί θα σας εμφανιστούν τα μηνύματα που έχετε, και εκεί θα
λαμβάνετε και κάθε μήνα το αναλυτικό σας καθολικό που απεικονίζει τις πληρωμές προς το φαρμακείο
σας.


Μη ξεχνάτε, ότι σε περίπτωση που αλλάξετε κινητό τηλέφωνο, θα πρέπει να μπαίνετε
στην πλατφόρμα με το email σας και τον κωδικό που έχετε επιλέξει, να πηγαίνετε στα
«στοιχεία φαρμακείου», να πατάτε πάνω στην «επεξεργασία» και να διορθώνετε το κινητό σας
τηλέφωνο.



Αν τυχόν κάνετε αλλαγή email , θα πρέπει να διαγράψετε την εγγραφή σας με το
παλαιό email, και να πραγματοποιήσετε καινούργια. Η διαγραφή πραγματοποιείται
πατώντας «σύνδεση». Εμφανίζονται τα πεδία email και κωδικός τα οποία ΔΕΝ
τα
συμπληρώνετε. Ακριβώς από κάτω υπάρχει η επιλογή «διαγραφή email”. Πατάτε εκεί,
εισάγετε το email και τον κωδικό φαρμακείου ΦΣΑ, και έτσι διαγράφεται ο λογαριασμός σας.
Αφού πραγματοποιήσετε την διαγραφή, είστε έτοιμος να εγγραφείτε από την αρχή με το νέο
σας email.
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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΓΡΑΥΗ Α
Η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί μία φορά για κάθε φαρμακείο. Π.χ. ένα
συστεγασμένο φαρμακείο θα εγγραφεί μία φορά, επιλέγοντας τα στοιχεία ως
προς το κινητό τηλέφωνο και email στα οποία θέλει να λαμβάνει την ενημέρωση.
Η εγγραφή δηλαδή, αφορά το φαρμακείο ως επιχείρηση και όχι ως μέλη
φαρμακοποιούς.
 Πατήστε πάνω στο εικονίδιο που θα δείτε στο www.fsa.gr με την ονομασία
«ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ», ή στους συνδέσμους που υπάρχουν ανηρτημένοι στην
ιστοσελίδα μας, σε διάφορα σημεία με θέμα «ΕΓΓΡΑΥΗ Ε ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ
Υ..Α.». ε περίπτωση που θέλετε να εισάγετε κατευθείαν τον σύνδεσμο είναι :
http://194.135.81.102/fsa
Πατώντας εκεί, συνδέεστε αμέσως με τον ιστότοπο της πλατφόρμας και
εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα (εικόνα 1).

ΕΙΚΟΝΑ 1
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 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας, πατήστε σε ένα από τα δύο σημεία που
δείχνουν τα κόκκινα βέλη στην εικόνα 1, όπου σας μεταφέρει αμέσως στην
φόρμα εγγραφής (εικόνα 2).

ΕΙΚΟΝΑ 2

την εικόνα 2, δεδομένου ότι θέλετε να εγγραφείτε για πρώτη φορά, πατάτε «νέα
σύνδεση» (κόκκινο βέλος , εικόνα 2).
Εμφανίζεται μία φόρμα, όπου εισάγετε τα στοιχεία που σας ζητάει, δηλαδή email
φαρμακείου, password (συνθηματικό πρόσβασης) , επιβεβαίωση συνθηματικού
και κωδικό φαρμακείου. Ο κωδικός φαρμακείου, είναι σημαντικός γιατί με αυτόν
γίνεται η συσχέτιση των στοιχείων με το μητρώο. ε περίπτωση που δεν τον
θυμάστε, μπορείτε να τον αναζητήσετε πατώντας «εύρεση φαρμακείου».
Όταν συμπληρώσετε τα στοιχεία, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα πρέπει –
ΑΥΟΤ ΔΙΑΒΑΕΣΕ ΣΟΤ ΟΡΟΤ – να πατήσετε «αποδέχομαι». Εάν δεν
αποδεχθείτε τους όρους, δεν ολοκληρώνεται η εγγραφή σας.
Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα μπορείτε πλέον με το email σας
και συνθηματικό που έχετε ορίσει , να εισέρχεστε στη πλατφόρμα.
ΠΡΟΟΦΗ :
 Αφού εγγραφείτε, το πρώτο που θα πρέπει να κάνετε, είναι να
εισέλθετε με στην πλατφόρμα, και να πατήσετε «στοιχεία
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φαρμακείου». (βλέπε εικόνα 4). Εκεί θα σας εμφανιστούν τα στοιχεία που
έχουν συνδεθεί με τον κωδικό που βάλατε κατά την εγγραφή σας. Ελέγξτε
την ΟΡΘΟΣΗΣΑ των στοιχείων. ε περίπτωση που κατά την εγγραφή σας,
βάλατε άλλο κωδικό, και εμφανίζονται στοιχεία άλλου φαρμακείου, θα πρέπει
να κάνετε διαγραφή της εγγραφής σας (βλ.παρακάτω), και επανεγγραφή.
 Αφού ελέγξετε την ορθότητα, θα πρέπει να συμπληρώστε το κινητό
σας τηλέφωνο. Πλέον , το κάθε φαρμακείο δηλώνει μόνο ένα κινητό
τηλέφωνο. Η εισαγωγή του κινητού σας, γίνεται πατώντας πάνω στο
«ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ» που βλέπεται δεξιά από τα στοιχεία του φαρμακείου
σας. Μόλις το πατήσετε, εμφανίζεται πεδίο για να συμπληρώσετε το
ΚΙΝΗΣΟ τηλέφωνό σας. Σο σταθερό τηλέφωνο, δεν εμφανίζεται
εσκεμμένα, γιατί δεν μπορείτε να το διορθώσετε, και ως έκ τούτου
δεν είναι ορατό σε σας.
Όσα φαρμακεία έκανα εγγραφή, αλλά ΔΕΝ καταχώρησαν το κινητό
τους τηλέφωνο, θα πρέπει να το συμπληρώσουν ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ.
ΕΙΚΟΝΑ 4

ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΣΗ ΕΓΓΡΑΥΗ
Η διαγραφή της εγγραφής σας, απαιτείται όταν :
 Κατά την εγγραφή σας, συμπληρώσατε λάθος κωδικό φαρμακείου, και κατά την είσοδό
σας στη πλατφόρμα, στα «στοιχεία φαρμακείου» εμφανίζονται στοιχεία άλλου
φαρμακείου.
 Αν έχτε χάσει τους κωδικού σας και δεν μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα.
Για να διαγράψετε την εγγραφή σας, πατάτε «σύνδεση» στη πλατφόρμα και μετά πατάτε
«διαγραφή email” (εικόνα 5).
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ΕΙΚΟΝΑ 5

 Εμφανίζεται η εικόνα 6, εισάγετε το email και τον κωδικό φαρμακείου που
συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας, και πατάτε διαγραφή (εικόνα 6).
Η διαγραφή έχει ολοκληρωθεί και είστε έτοιμοι για νέα εγγραφή (σύνδεση).

ΕΙΚΟΝΑ 6
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ΕΚΣΤΠΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΗΝΤΜΑΣΟ
Η πλατφόρμα σας δίνει την δυνατότητα να εκτυπώνεται κάθε φορά τα προσωπικά
σας μηνύματα.
Σην εντολή της εκτύπωσης θα την βρείτε επάνω αριστερά, αφού ανοίξετε τα
προσωπικά σας μηνύματα. Όταν θα πατήσετε εκτύπωση, θα πρέπει να επιλέξετε
για εκτύπωση την σελίδα Νούμερο «1», ώστε να σας εκτυπώσει μόνο την σελίδα
που βλέπετε, και όχι όλα όσα μηνύματα έχει λάβει γενικά.

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΗ ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ
ας γνωρίζουμε ότι για λόγους ασφαλείας, η οποιαδήποτε εγγραφή με
email και κινητό τηλέφωνο, και η οποιαδήποτε κίνηση μέσα στην
πλατφόρμα αποτυπώνεται, και ανά πάσα στιγμή μπορεί να εντοπιστεί η
κίνηση και τα στοιχεία του χρήστη που έκανε τις κινήσεις.
ε καμία περίπτωση όμως δεν εμφανίζεται ο κωδικός που έχει ορίσει ο
κάθε φαρμακοποιός, ούτε υπάρχει τρόπος να εμφανιστεί ούτε καν
στους διαχειριστές της πλατφόρμας, δηλαδή στον ΥΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΛΟΤΡΑΝΣΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΤ

