Λειτουργικότητα Άυλης Συνταγής – Χρήστης Φαρμακοποιός
Στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση έχει προστεθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής
των συνταγών ασθενή κατά την συνταγογράφηση, προβολή και αναζήτηση των συνταγών
αυτών προς εκτέλεση μέσω του ΑΜΚΑ του ασθενή.
Η λειτουργικότητα θα ενεργοποιείται εφόσον ο ασθενής έχει επιλέξει στη σελίδα του
Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) την ηλεκτρονική παραλαβή συνταγής. Οι τρόποι
ηλεκτρονικής παραλαβής είναι μέσω SMS και E-mail.

Εκτέλεση Συνταγής
Στη σελίδα «Εκτέλεση Συνταγής»:


Αν ο ασθενής έχει επιλέξει ηλεκτρονική παραλαβή, τότε:

1.

Αναζήτηση με το barcode της συνταγής:

2.



Ο ασθενής έχει παραλάβει τα στοιχεία της συνταγής (barcode, ημερομηνία
έναρξης και λήξης) σε ηλεκτρονική μορφή μέσω SMS ή/και Email όταν ο
γιατρός του συνταγογράφησε τη συνταγή.



Σας αναφέρει το barcode της συνταγής που του έχει σταλεί.



Πραγματοποιείται αναζήτησης συνταγής.



Στη 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).



Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα «Ο ασθενής
έχει επιλέξει ηλεκτρονική παραλαβή συνταγής.

Αναζήτηση με το ΑΜΚΑ του ασθενή:


Σε περίπτωση που ο ασθενής για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει μαζί του τα
στοιχεία της συνταγογραφημένης συνταγής που του έχουν αποσταλεί σε

ηλεκτρονική μορφή, έχει δημιουργηθεί η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί
αναζήτηση συνταγών με βάσει τον ΑΜΚΑ του ασθενή.

1.

Ο ασθενής σας πληροφορεί τον ΑΜΚΑ του και πραγματοποιείται
αναζήτηση συνταγής βάσει ΑΜΚΑ ασθενή:

2.

Αποστέλλεται SMS ή/και e-mail στον ασθενή με το PIN που
δημιουργήθηκε για την αυθεντικοποίηση του.

3.

Εμφανίζεται popup με πεδίο για την εισαγωγή του PIN με το μήνυμα:
«Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό αυθεντικοποίησης του ασθενή».

4.

Ο ασθενής σας δηλώνει το PIN που έχει λάβει και αφού το
πληκτρολογήσετε στο πεδίο του popup πατάτε το κουμπί «Έλεγχος PIN»
ώστε το σύστημα να ελέγξει την ορθότητά του.

5.

Στην 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».



Στη 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).



Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται ενημερωτικό
μήνυμα «Ο ασθενής έχει επιλέξει ηλεκτρονική παραλαβή
συνταγής.



6.

Αν το PIN είναι λάθος τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

7.

Αν το PIN έχει λήξει τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

8.

Υπάρχει 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.

Αν ο ασθενής δεν έχει επιλέξει ηλεκτρονική παραλαβή :


Αν γίνει αναζήτηση συνταγής βάσει barcode, τότε η διαδικασία αναζήτησης
συνταγής προς εκτέλεση παραμένει ως έχει.



Αν γίνει 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
γίνεται υποχρεωτικά με barcode.».

