Γαληνικά Σκευάσματα
Στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης έχει προστεθεί η δυνατότητα συνταγογράφησης
Γαληνικών Σκευασμάτων.

Εκτέλεση συνταγής
Κατά την εκτέλεση συνταγών με Γαληνικά Σκευάσματα δεν εμφανίζονται οι περιοχές καταχώρισης
barcode φαρμάκου και ταινίας γνησιότητας. Αντίθετα, εμφανίζεται το κουμπί «Εκτέλεση» στην πρώτη
στήλη του πίνακα με τις θεραπείες της συνταγής. Στις υπόλοιπες στήλες εμφανίζονται τα στοιχεία της
γαληνικής θεραπείας.

Πατώντας το κουμπί «Εκτέλεση» εμφανίζεται το παράθυρο εκτέλεσης των επιμέρους συστατικών του
γαληνικού σκευάσματος:

Το πρώτο μέρος του παραθύρου αφορά στην εκτέλεση των φαρμάκων που περιέχονται στο γαληνικό
σκεύασμα και λειτουργεί κατά τα γνωστά από την εκτέλεση συνταγών φαρμάκων με barcode και ταινία
γνησιότητας:

Το κεντρικό μέρος του παραθύρου αφορά στην εκτέλεση των συστατικών του γαληνικού σκευάσματος
τύπου «Έκδοχο» και «Δραστική Ουσία». Θα πρέπει να συμπληρωθεί η συνολική τιμή στην εγγραφή
κάθε συστατικού, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα τροποποίησης της ποσότητας χρήσης και της σχετικής
μονάδας μέτρησης:

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον εγγραφής εκδόχου, όπου πρέπει να συμπληρωθούν
(υποχρεωτικά) η περιγραφή, η συνολική τιμή και το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου. Τέλος ,
στην περιοχή αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί (αν δεν είναι ήδη συμπληρωμένη) η συνολική ποσότητα
του γαληνικού σκευάσματος και η σχετική μονάδα μέτρησης:

Το κάτω μέρος του παραθύρου αφορά στην καταχώριση και εκτέλεση των φαρμακοτεχνικών
εργασιών του γαληνικού σκευάσματος. Στον πίνακα εμφανίζεται εξ’αρχής μία εγγραφή που σχετίζεται
με τα έξοδα συσκευασίας του γαληνικού σκευάσματος, η οποία δεν μπορεί να διαγραφεί ή να
τροποποιηθεί. Για την εκτέλεση του γαληνικού σκευάσματος θα πρέπει να προστεθεί τουλάχιστον μία
γραμμή φαρμακοτεχνικής εργασίας στον πίνακα. Σε κάθε εγγραφή του πίνακα θα πρέπει να
συμπληρωθούν (υποχρεωτικά) η περιγραφή της εργασίας (επιλογή από λίστα) και η συνολική τιμή της:

Πατώντας το κουμπί «Εκτέλεση» στο κάτω μέρος του παραθύρου πραγματοποιούνται όλοι οι σχετικοί
έλεγχοι και αν είναι επιτυχείς, ολοκληρώνεται η εκτέλεση της γαληνικής θεραπείας, επιστρέφοντας στη
σελίδα «Εκτέλεσης Συνταγής»:

Σε περίπτωση αποτυχίας των ελέγχων, εμφανίζονται τα μηνύματα λάθους και το παράθυρο εκτέλεσης
των συστατικών του γαληνικού σκευάσματος παραμένει ενεργό:

Πατώντας το κουμπί «Ακύρωση» στο κάτω μέρος του παραθύρου ακυρώνονται όλες οι ενέργειες που
εκτελέσθηκαν στο παράθυρο, επιστρέφοντας στη σελίδα «Εκτέλεσης Συνταγής».

