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Οδηγίες για συνταγογράφηση φαρμάκων 

Μπαίνουμε ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ ςυνταγογράφθςθσ 

 

Πατάμε πάνω δεξιά «Σφνδεςθ» 

 

Βάηουμε τουσ κωδικοφσ μασ και πατάμε «Είςοδοσ» 
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Πατάμε «Είςοδοσ ςτθν εφαρμογι» 

 

Εδϊ ζχουμε 2 επιλογζσ: 1)«Είζοδος ζηην εθαρμογή» ι 2)«Είζοδος ζηην 

εθαρμογή με Eνιαίο Tρόπο Πρόζβαζης (SSO - Single Sign-On) *» Με 

το δεφτερο τρόπο μποροφμε να προχωριςουμε ςε μια ςυγκεκριμενοποίθςθ κωδικϊν και 

ςτοιχείων για να μθν ειςάγουμε κάκε φορά το κείμενο τθσ εικόνασ. Ασ δοφμε τθν 1) 

επιλογι. Επιλζγουμε «Είζοδος ζηην εθαρμογή» 

https://www.e-prescription.gr/e-pre/faces/Login
https://www.e-prescription.gr/e-pre/faces/welcome
https://www.e-prescription.gr/e-pre/faces/welcome
https://www.e-prescription.gr/e-pre/faces/welcome
https://www.e-prescription.gr/e-pre/faces/Login


ΣΕΚ 
Οδηγίες Συνταγογράφησης 

3 

 

 

Φαίνονται πάλι οι κωδικοί μασ, ειςάγουμε και το κείμενο τθσ εικόνασ  

 

Εδϊ οι ιδιϊτεσ επιλζγουν από τθ drop-down list τθν επιλογι «Ιδιωτικό ιατρείο» 
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Αυτι είναι θ αρχικι ςελίδα τθσ θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ του ιατροφ. Πρϊτα 

κλικάρουμε τθν «Επίςκεψθ». Πάνω υπάρχουν πολλζσ επιλογζσ, κα τισ δοφμε αργότερα. 

 

Ανοίγοντασ τθν επίςκεψθ, υπάρχουν ςτθν οκόνθ 4 μζρθ 

Πάνω αριςτερά ςτα ςτοιχεία ιατροφ, 

πρζπει να εμφανίηονται τα δικά ςασ 
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Πάνω δεξιά  είναι τα ςτοιχεία του 

αςκενοφσ. 

 Εδϊ ειςάγουμε το ΑΜΚΑ  του αςκενοφσ  

και πατάμε «Αναηιτθςθ» 

 

 

Υπάρχει πικανότθτα να εμφανιςτεί κάποιο μινυμα που κα αφορά τον αςκενι (πχ ότι ζχει 2 

αςφαλιςτικά ταμεία: ΟΑΕΕ και ΙΚΑ, ι ότι λόγω θλικίασ ςυςτινεται κάποια εξζταςθ ι 

εμβολιαςμόσ). Κλικάρουμε τθν κατάλλθλθ επιλογι ι οκ και ςυνεχίηουμε. 

 

Κάτω αριςτερά εμφανίηονται τα ςτοιχεία επίςκεψθσ. 

. 

 

 

 

 

Κάτω δεξιά γράφουμε κάποιο λόγο για τθν 

επίςκεψθ πχ « εξαγωγι»  

ι «περιακροριηικι φλεγμονι» ι «απόςτθμα» ι  

«τραφμα», κτλ και επιλζγουμε καταχϊρθςθ  
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Ενεργοποιοφνται τϊρα όλεσ οι μπάρεσ ςτθν πάνω οριηόντια γραμμι του παρακφρου τθσ 

ςελίδασ. Ζςτω ότι κζλουμε να καταχωριςουμε κάποιο φάρμακο, επιλζγουμε «Καταχϊρθςθ 

ςυνταγισ φαρμάκων» 

 

Πθγαίνουμε ςτο πεδίο «Διαγνϊςεισ» και πατάμε «Προςκικθ διάγνωςθσ ICD10». Σθμείωςθ: 

ICD10= International Classification of Diseases. Σασ επιςυνάπτουμε κατάλογο με όλουσ τουσ 

κωδικοφσ ICD10 που ζχουν ςχζςθ με τθν ειδικότθτά μασ, κακϊσ και κατάλογο με κάποια 

από τα πιο κοινϊσ χρθςιμοποιοφμενα ICD10 ςτθν κακθμερινι πρακτικι. 
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Εδϊ ειςάγουμε ςτο πεδίο «κωδικόσ ICD10» τον κατάλλθλο κωδικό που «ταιριάηει» κατά 

προτίμθςθ  με τον αρχικό λόγο επίςκεψθσ (K08.1 ςτθν περίπτωςθ τθσ εξαγωγισ εν 

προκειμζνω) και πατάμε «αναηιτθςθ». Αν ειςάγουμε μόνο τα πρϊτα 3 ψθφία (τα 

γράμματα είναι Αγγλικά) ανοίγει μια drop-down list με όλουσ τουσ κωδικοφσ ICD10 που 

ανικουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία. Επιλζγουμε αυτόν που κζλουμε και πατάμε 

«επιςτροφι» 

 

Στο πιο κάτω πεδίο που λζει «φάρμακα» επιλζγουμε «Προςκικθ φαρμάκου» 
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Μποροφμε να ςυνταγογραφιςουμε με εμπορικι ονομαςία (πχ amoxil) , με ATC (Ανατομικό 

Θεραπευτικό Χθμικό ςτοιχείο)ι με δραςτικι ουςία (πχ penicillin).  Με επιλεγμζνθ τθν 

Εμπορικι Ονομαςία γράφουμε  «amoxil» πατάμε «αναηιτθςθ» 

 

Από τθ λίςτα που βγαίνει επιλζγουμε το ςκεφαςμα που κζλουμε (πχ 500mg ι 1gr) και 

πατάμε «προςκικθ» 
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Στθ ςελίδα εμφανίηεται το φάρμακο. Επιλζγουμε «ποςότθτα» (δθλαδι κουτιά που κζλουμε 

να δϊςουμε), Ποςοςτό ςυμμετοχισ (25%), ποςό δόςθσ (δθλαδι πόςα χάπια κάκε φορά 

που τα παίρνει), Συχνότθτα (πόςεσ φορζσ τθ μζρα), θμζρεσ που κα παίρνει το φάρμακο και 

τζλοσ επιλζγουμε τισ διαγνϊςεισ και κλικάρουμε τθ διάγνωςθ που εμφανίηεται για να 

ςυςχετιςτεί το φάρμακο με μία διάγνωςθ. 

 

Αν κζλουμε να προςκζςουμε και 2ο φάρμακο επιλζγουμε ξανά προςκικθ φαρμάκου και 

επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω για το δεφτερο ςκεφαςμα (ζςτω ότι κζλουμε να 

ςυνταγογραφιςουμε και ζνα αντιφλεγμονϊδεσ (πχ brufen 600mg) για το ςυγκεκριμζνο 

παράδειγμα. 
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Στο τζλοσ πατάμε ςτο τζλοσ τθσ ςελίδασ «Καταχϊρθςθ ςυνταγισ» 

 

Και μετά πατάμε «εκτφπωςθ ςυνταγισ». Σε αςκενείσ που ζχουν ενεργοποιιςει τθν Άυλθ 

ςυνταγογράφθςθ δεν χρειάηεται εκτφπωςθ, πατάμε «αποςτολι sms». Αν εκτυπϊςουμε, 

μασ ανοίγει ζνα δεφτερο παράκυρο με το pdf αρχείο τθσ ςυνταγισ για εκτφπωςθ, από όπου 

εκτυπϊνουμε. 

SOS  Ξαναγυρνάμε ςτο αρχικό παράκυρο τθσ ςυνταγισ και ξαναπατάμε «επίςκεψθ».  

 

 

 

Εδϊ βλζπουμε κάτω δεξιά ότι εμφανίηεται 

μία ςυνταγι ςτο παράκυρο ςτοιχείων 

επιςκεψθσ 
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Πάντα κλείνουμε τθν επίςκεψθ πατϊντασ «κλείςιμο επίςκεψθσ» κάτω αριςτερά. 

 

Πατάμε «οκ» γιατί θ επίςκεψθ δεν χρεϊνεται ςε όριο επιςκζψεων (όπωσ ςτουσ 

ςυμβεβλθμζνουσ ιατροφσ) 

 

Και ζχουμε ολοκλθρϊςει τθν ςυνταγι. 

 

   Για νζα επίςκεψθ, επιλζγουμε «νζα επίςκεψθ» και ειςάγουμε το νζο ΑΜΚΑ! 


