
ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ 
ΜΕΣΩ   API   ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΙΚΗ.

Στο πρόγραμμα πλέον, έχετε τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης ξεχωριστά για κάθε μια 
μερική εκτέλεση που εκτελείτε.

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.
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Εφόσον  γνωρίζετε τα φάρμακα που θέλετε να συμπεριλάβετε στη συνταγή,  σκανάρετε απευθείας  
στα πεδία “Barcode και Ταινία Γνησιότητας” τα κουπόνια.

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.

Σκανάρετε τα barcodes καθώς και τις ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων που έχετε με τις 
αντίστοιχες ποσότητες που αναγράφονται.
Στη συνέχεια, πατάτε  ‘’Μερική Εκτέλεση’’  σε περίπτωση που η συνταγή δεν είναι πλήρης και 
θέλετε να την εκτελέσετε μερικώς. 
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Επιλέγοντας την “Μερική Εκτέλεση” σας εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη…

Εδώ θα πρέπει να αιτιολογήσετε την επιλογή της μερικής εκτέλεσης.
Έχετε τις εξής επιλογές:
1. Μερική Εκτέλεση λόγω έλλειψης φαρμάκων (η συνταγή παραμένει «ανοικτή» 

περιμένοντας την εκτέλεση και των υπολειπόμενων ειδών)
2. Ολική Εκτέλεση – ο ασφαλισμένος δεν θέλει όλα τα φάρμακα (η συνταγή «κλείνει» ως 

μερική εκτέλεση χωρίς να έχετε δυνατότητα εκτέλεσης των υπολειπόμενων ειδών)
3. Ολική Εκτέλεση – η δοσολογία δεν συμφωνεί με την ποσότητα (η συνταγή «κλείνει» ως 

μερική εκτέλεση χωρίς να έχετε δυνατότητα εκτέλεσης των υπολειπόμενων ειδών)
Σημείωση… αν τσεκάρετε την επιλογή Προσθήκη ελλείψεων στην έκτακτη παραγγελία, τα 
φάρμακα που σας λείπουν θα προταθούν στην επόμενη σας παραγγελία Βάση Πωλήσεων Ημέρας.
Επιλέξτε μία από της παραπάνω  επιλογές και πατήστε το πλήκτρο “OK”.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ και ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη της συνταγής  με τα φάρμακα που έχετε εκτελέσει.

Πατήστε  F3 για αποθήκευση και εκτύπωση συνταγής ή F12 για αποθήκευση και εκτύπωση 
συνταγής με Έκδοση Απόδειξης στην Ταμειακή ή μέσω Φορολογικού Μηχανισμού.
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Πατήστε το εικονίδιο του εκτυπωτή και ΟΚ.  Η συνταγή εκτυπώνεται…
Με την εκτύπωση της συνταγής, επιβεβαιώνεται η εκτέλεσή της από την ΗΔΙΚΑ. Ότι δηλαδή 
έχει ενημερωθεί η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση για την συνταγή που μόλις εκτελέσατε μερικώς.  
Κλείστε το παράθυρο με την «πόρτα» και μπορείτε να προχωρήσετε στην Έκδοση της Απόδειξης. 
(εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη..)

Πατήστε εκτύπωση…     Επισημαίνουμε ότι η αξία της απόδειξης αφορά μόνο τα φάρμακα
που έχετε εκτελέσει.

2  ο   ΒΗΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ  

Για να συνεχίσετε την εκτέλεση μιας συνταγής ακολουθείτε τα ίδια βήματα όπως κάνατε και στην 
πρώτη εκτέλεση …. Από τα μενού Κινήσεις – Συνταγές…
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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, όπου παρατηρείτε ότι 
αναμένονται τα υπολειπόμενα είδη . 

Σκανάρετε τα barcodes καθώς και τις ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων που έχετε, με τις 
αντίστοιχες ποσότητες που αναγράφονται. Παρατηρείτε ότι το Klaricid, το οποίο έχετε ήδη 
εκτελέσει στην πρώτη εκτέλεση, έχει 0/0 ποσότητα.

Αφού ολοκληρώσετε την συνταγή , πατάτε  ‘’Οριστικοποίηση’’   και σας εμφανίζεται η 
παρακάτω οθόνη…
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Και πάλι.. Πατήστε  F3 για αποθήκευση και εκτύπωση συνταγής ή F12 για αποθήκευση 
εκτύπωση συνταγής με Έκδοση Απόδειξης στην Ταμειακή ή μέσω Φορολογικού 
Μηχανισμού.

Πατήστε το εικονίδιο του εκτυπωτή και ΟΚ.  Η συνταγή εκτυπώνεται…
Με την εκτύπωση της συνταγής, επιβεβαιώνεται η εκτέλεσή της από την ΗΔΙΚΑ. Κλείστε το 
παράθυρο με την «πόρτα» και μπορείτε να προχωρήσετε στην Έκδοση της Απόδειξης (εμφανίζεται 
η παρακάτω οθόνη..)
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Πατήστε εκτύπωση…     Επισημαίνουμε ότι η αξία της απόδειξης αφορά μόνο τα φάρμακα
που έχετε εκτελέσει στη δεύτερη μερική εκτέλεση.
*Σε περίπτωση που εκτελέσετε μερικώς ακολουθήστε και πάλι τα παραπάνω βήματα*
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