
ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (με ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ) 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΜΕΣΩ   API

Στο πρόγραμμα πλέον, έχετε τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης που να συμπεριλαμβάνει τις 
ποσότητες που έχετε εκτελέσει αλλά και αυτές που οφείλετε (Απόδειξη με Οφειλόμενα).

1  ο   ΒΗΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  

Για να εκτελέσουμε μία ηλεκτρονική συνταγή μπαίνουμε στο μενού Κινήσεις-Συνταγές.

Στο πεδίο Ταμείο  ή και στο πεδίο Barcode… σκανάρετε  τον αριθμό της συνταγής (πάνω από την 
Ημερομηνία Εκτέλεσης).
Σας εμφανίζεται το παράθυρο της εκτέλεσης συνταγής μέσω Api…

Εφόσον  γνωρίζετε τα φάρμακα, που θέλετε να συμπεριλάβετε στη συνταγή,  σκανάρετε απευθείας 
στα πεδία “Barcode και Ταινία Γνησιότητας” τα κουπόνια.
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Αν θέλετε   να επιλέξετε μεταξύ ισοδύναμων φαρμάκων (δηλαδή με την ίδια δραστική ουσία), 
κάνετε διπλό κλικ πάνω στο “Επιλογή Φαρμάκου” κάτω από την αντίστοιχη δραστική ουσία.

Σας εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας…

Επιλέξτε το φάρμακο και πατήστε ΟΚ. Έτσι θα το εισάγετε απευθείας στη συνταγή.
Το ίδιο θα κάνετε για κάθε δραστική ουσία ακόμα και για τα φάρμακα που θα οφείλετε.

Στο παράδειγμα μας έχετε μόνο το   Klaricid   (όπου και το σκανάρετε). Το   Arixtra   και   Topamac
τα οφείλετε.

Στη συνέχεια, πατάτε  ‘’Μερική Εκτέλεση’’  

9



Προσοχή !!! θα πρέπει να επιλέξετε «Έκδοση απόδειξης με οφειλόμενα». Μπορείτε επίσης 
παραμετρικά να το ορίσετε ως προεπιλεγμένο.
Και πατήστε ΟΚ… Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Παρατηρείτε ότι σας εμφανίζει όλα τα φάρμακα της συνταγής (και τα εκτελεσμένα και τα 
οφειλόμενα), και επιπλέον σε ξεχωριστό φάκελο (στο κάτω μέρος της οθόνης) θα βρείτε τα 
οφειλόμενα. 
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Πατώντας στο φάκελο Οφειλόμενα (στο κάτω μέρος της οθόνης), σας εμφανίζονται τα οφειλόμενα 
φάρμακα της συνταγής με Status 2, όπως φαίνεται στην παραπάνω οθόνη.

Πατήστε  F3 για αποθήκευση και εκτύπωση συνταγής ή 

F12 για αποθήκευση εκτύπωση συνταγής με Έκδοση Απόδειξης στην Ταμειακή ή μέσω 
Φορολογικού Μηχανισμού με όλα τα φάρμακα που έχετε επιλέξει.
Επομένως , η εκτύπωση της συνταγής αφορά τα φάρμακα που έχετε εκτελέσει….
Και…  η εκτύπωση της Απόδειξης αφορά τα φάρμακα που έχετε εκτελέσει αλλά και αυτά που
οφείλετε.
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Πατήστε εκτύπωση…     Επισημαίνουμε ότι η αξία της απόδειξης αφορά όλα τα φάρμακα 
της συνταγής (και για τα οφειλόμενα).

2  ο   ΒΗΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  
Ακολουθήστε τα βήματα όπως και στην πρώτη εκτέλεση … 
Σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε ήδη εκδώσει απόδειξη με όλα τα φάρμακα , επομένως πατήστε F3 για 
την αποθήκευση των αλλαγών και την εκτύπωση της δεύτερης εκτέλεσης.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ
Σας υπενθυμίζουμε ότι η ακύρωση ηλεκτρονικής συνταγής γίνεται μόνο από την 
e-syntagografisi και αφού ακυρωθεί …. θα πρέπει να την διαγράψετε με   F  4 (για ΜΕ)  ή να την 
ακυρώσετε (για εκτυπωμένο παραστατικό)  και μέσα από το πρόγραμμα την συνταγή με   F  7 
εκδίδοντας Ακυρωτικό.   Συμβουλευτείτε τον Λογιστή σας.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ
Το πρόγραμμα σας δίνει την δυνατότητα επανεκτύπωσης οποιασδήποτε συνταγής έχετε εκτελέσει.

1. Αναζητήστε την συνταγή που θέλετε από την επιλογή F11 ή σκανάροντας την συνταγή στο 
πεδίο “Barcode”

Αν η συνταγή σας έχει εκτελεστεί με μερικές εκτελέσεις θα σας εμφανιστεί το παρακάτω 
μήνυμα …
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 Πατήστε «Yes» για να εμφανίσετε την συνταγή…

2. Πατήστε το κουμπί C-P για να εκτυπώσετε (επάνω στην γραμμή εργαλείων)

  εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

3. Πατήστε το εικονίδιο του εκτυπωτή (δεξιά) για να τυπώσετε την συνταγή…

Αν έχετε εκτελέσει την συνταγή σε παραπάνω από ένα βήματα, δηλαδή σε περίπτωση μερικής 
εκτέλεσης τότε μπορείτε να επιλέξετε το βήμα που θέλετε και με τον εκτυπωτή (δεξιά) να 
τυπώσετε την συνταγή σας…
4. Επίσης από το μενού «Λοιπές Ενέργειες» μπορείτε να κάνετε Εκτύπωση συνταγής Ιατρού.
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