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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 τρο ́ποι ηλεκτρονικη ́ς παραλαβη ́ς είναι με ́σω SMS και E-mail.  

Εκτε ́λεση υνταγής στο φαρμακείο 

τη σελι ́δα «Εκτε ́λεση 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, ημερομηνι ́α ε ́ναρξης και 
λήξης) σε ηλεκτρονικη ́ μορφη ́ μέσω SMS ή/και Email όταν ο γιατρο ́ς του συνταγογρα ́φησε τη συνταγη ́. 

 Πραγματοποιει ́ται αναζη ́τησης συνταγής με το barcode. 

 

 τη συνέχεια εμφανίζονται τα στοιχει ́α της συνταγη ́ς και μπορει ́τε να προχωρη ́σετε στην εκτε ́λεση ́ της.  

 Με την ολοκλη ́ρωση της εκτε ́λεσης το συ ́στημα αποστε ́λλει αυτόματα μη ́νυμα στον ασθενη ́ με τα στοιχει ́α 
της εκτελεσμε ́νης συνταγη ́ς με τον τρο ́πο που ε ́χει ορι ́σει ο ασθενη ́ς (SMS ή/και e-mail).  

 το κα ́τω μέρος της σελι ́δας εμφανι ́ζεται ενημερωτικο ́ μήνυμα «Ο ασθενη ́ς ε ́χει επιλε ́ξει ηλεκτρονικη ́ 
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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 Αποστε ́λλεται SMS ή/και e-mail στον ασθενη ́ με το PIN που δημιουργη ́θηκε για την αυθεντικοποι ́ηση του.  

 

 Ο ασθενής δηλώνει pin που έχει λάβει και αφου ́ το πληκτρολογη ́σετε στο πεδι ́ο του popup (το παραθυράκι 
που βλέπετε παραπάνω) πατα ́τε το κουμπί «Ε ́λεγχος PIN» ω ́στε το συ ́στημα να ελε ́γξει την ορθο ́τητα ́ του.  

 την περι ́πτωση που το PIN είναι σωστο ́: Εμφανι ́ζεται η λι ́στα με τις διαθε ́σιμες προς εκτε ́λεση συνταγε ́ς του 
ασθενη ́.  

 

Επιλε ́γετε από τα αποτελε ́σματα τη συνταγη ́ που επιθυμει ́τε να εκτελε ́σετε και πατα ́τε το κουμπί «Επιλογη ́».  
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τη συνε ́χεια εμφανι ́ζονται τα στοιχει ́α της επιλεγμε ́νης συνταγη ́ς και μπορει ́τε να προχωρη ́σετε στην 
εκτε ́λεση ́ της.  

Με την ολοκλη ́ρωση της εκτε ́λεσης το συ ́στημα αποστε ́λλει αυτο ́ματα μήνυμα στον ασθενη ́ με τα στοιχει ́α 
της εκτελεσμε ́νης συνταγη ́ς με τον τρο ́πο που ε ́χει ορι ́σει ο ασθενη ́ς (SMS ή/και e-mail).  

το κα ́τω μέρος της σελι ́δας εμφανι ́ζεται ενημερωτικο ́ μήνυμα «Ο ασθενη ́ς ε ́χει επιλε ́ξει ηλεκτρονικη ́ 
παραλαβή συνταγη ́ς.  

 

 Αν το PIN είναι λάθος ή έχει λήξει  το ́τε εμφανίζεται σχετικο ́ μήνυμα.  

 

 Τπα ́ρχει κουμπι ́ “Αποστολη ́ νέου PIN”, το οποι ́ο μπορει ́ να χρησιμοποιηθει ́ στις περιπτω ́σεις που ο ασθενη ́ς 
δεν έχει λα ́βει τον κωδικο ́ αυθεντικοποι ́ηση ́ς του η ́ τον ε ́χει λα ́βει αλλα ́ στο μεταξυ ́ έχει λη ́ξει.  

 

3. Αν ο ασθενής δεν έχει επιλέξει ηλεκτρονική παραλαβή τότε : 

 Αν η εκτέλεση γίνει βάσει barcode,  η διαδικασι ́α αναζη ́τησης συνταγη ́ς προς εκτε ́λεση παραμε ́νει ως ε ́χει.  

 Αν η εκτέλεση γίνει με  αναζήτηση συνταγη ́ς βα ́σει ΑΜΚΑ ασθενη ́ εμφανι ́ζεται το μη ́νυμα: «Δεν ει ́ναι 
δυνατή η αναζη ́τηση συνταγω ́ν με ΑΜΚΑ, διότι ο ασθενη ́ς δεν ε ́χει επιλε ́ξει ηλεκτρονικη ́ παραλαβη ́ 
συνταγής.»  Η αναζήτηση συνταγής τότε γίνεται υποχρεωτικα ́ με barcode.  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι άσλες σσνταγές ποσ εκτελούνται στο υαρμακείο τσπώνονται και επ’ αστών 

επικολλούνται τα κοσπόνια.  

 

Για τον ΥΑ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ      Ο  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  ΛΟΤΡΑΝΣΟ    ΗΛΙΑ  ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΤ 


