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1. Είσοδος στο σύστημα 

 

Με την επιτυχή είσοδο στο σύστημα μέσω της σελίδας της εισόδου (Εικόνα 1) ο χρήστης 

μεταφέρεται στην κεντρική οθόνη του διαχειριστή, όπου περιλαμβάνει τις παρακάτω 

ενέργειες: 

 Αλλαγή Κωδικού / Αποσύνδεση 

 Ανατεθειμένες Αιτήσεις 

 Προφίλ 

 Επικοινωνία 

 Οδηγίες Χρήσης 

 

        

Εικόνα 1 Είσοδος στο σύστημα 

 

 

Εικόνα 2 Ενέργειες Ιατρού 
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2. Αλλαγή Κωδικού / Αποσύνδεση 

Σύμφωνα με την (Εικόνα 2) πατώντας «Αλλαγή Κωδικού» αναδύεται ένα παράθυρο, στο 

οποίο ο χρήστης ακολουθώντας τις οδηγίες αλλάζει τον κωδικό του (Εικόνα 3). Επίσης, 

πατώντας «Αποσύνδεση» ο χρήστης αποσυνδέεται με επιτυχία και οδηγείται στην σελίδα 

εισόδου για να πληκτρολογήσει ξανά τα στοιχεία του.  

 

Εικόνα 3 Φόρμα αλλαγής κωδικού 

 

3. Ανατεθειμένες Αιτήσεις 

Ο χρήστης πατώντας στο μενού πλοήγησης Σ.Η.Π.  Ανατεθειμένες Αιτήσεις μεταφέρεται 

στην λίστα με τις αιτήσεις φαρμακευτικών αγωγών οι οποίες του έχουν ανατεθεί για 

γνωμοδότηση (Εικόνα 4). Έχει την δυνατότητα αναζήτησης με τα παρακάτω φίλτρα:  

 Κατάσταση Αίτησης 

Οι κολόνες που εμφανίζονται είναι: 

 Μοναδικός Κωδικός Αίτησης 

 Κατηγορία Αίτησης 

 Επώνυμο Ασθενή  

 Όνομα Ασθενή  

 Κατάσταση Αίτησης  

 Κατάσταση Ελέγχου 

 

 

 Εικόνα 4 Λίστα ανατεθειμένων αιτήσεων ελεγκτή ιατρού 
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Προβολή  Αίτησης 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα προβολής της αίτησης, μέσω της επιλογής «Προβολή» που 

εμφανίζεται στην λίστα των ανατεθειμένων αιτήσεων (Εικόνα 4). Στην συγκεκριμένη οθόνη 

έχει τις παρακάτω επιλογές: 

 Δυνατότητα προβολής βασικών στοιχείων του θεράποντος ιατρού (Εικόνα 5) 

 Δυνατότητα προβολής βασικών στοιχείων της αίτησης (Εικόνα 6) 

 Δυνατότητα προβολής λίστας φαρμάκων που περιλαμβάνει η αίτηση (Εικόνα 7) 

o Εμπορική Ονομασία Φαρμάκου  

o Δραστική Ουσία  

o Αιτούμενη Ποσότητα 

 Δυνατότητα προβολής πλήρη στοιχείων του ασθενή, εάν επιλέξει «Προβολή 

Ασθενή». Τα στοιχεία ασφάλισης αλλάζουν ανάλογα με τον ασθενή (Εικόνα 9) 

 Δυνατότητα λήψης σε μορφή pdf της αίτησης (Εικόνα 10) 

 Δυνατότητα έγκρισης / απόρριψης της αίτησης (Εικόνα 10) 

 Δυνατότητα προβολής ιστορικού αιτήσεων φαρμακευτικής αγωγής (Εικόνα 8) 

 

 

Εικόνα 5 Βασικά στοιχεία θεράποντος ιατρού 

 

 

Εικόνα 6 Βασικά στοιχεία αίτησης 

 

 

Εικόνα 7 Λίστα φαρμάκων 

 

 

Εικόνα 8 Ιστορικό Αιτημάτων Φαρμακευτικής Αγωγής 
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Εικόνα 9 Πλήρη Στοιχεία Ασθενή 

 

Έγκριση / Απόρριψη Αίτησης (Θετική / Αρνητική εισήγηση) 

Ο χρήστης καλείται μέσα σε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης της αίτησης, να 

εγκρίνει ή να απορρίψει την υφιστάμενη αίτηση. Έχει την δυνατότητα έγκρισης ή 

απόρριψης της ανατεθειμένης αίτησης μέσω της οθόνης προβολής. (Εικόνα 10Error! 

eference source not found.) 

 Εάν ο χρήστης επιθυμεί να εγκρίνει την αίτηση φαρμακευτικής αγωγής, πατάει το 

κουμπί «ΕΓΚΡΙΣΗ» (Εικόνα 10) και εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο (Εικόνα 

11). Επιλέγοντας «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» η κατάσταση της ανατεθειμένης αίτησης 

αλλάζει σε «Θετική εισήγηση». 

 Εάν ο χρήστης επιθυμεί να απορρίψει την αίτηση φαρμακευτικής αγωγής, πατάει 

το κουμπί «ΑΠΟΡΡΙΨΗ» (Εικόνα 10) και εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο 

(Εικόνα 12). Συμπληρώνει το πεδίο «Σχόλια Απόρριψης» για να καταχωρήσει 

επιπλέον παρατηρήσεις, και στην συνέχεια επιλέγοντας «ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» η 

κατάσταση της ανατεθειμένης αίτησης αλλάζει σε «Αρνητική εισήγηση». 
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Εικόνα 10 Προβολή / Έγκριση / Απόρριψη αίτησης 

 

 

Εικόνα 11 Έγκριση αίτησης 

 

 

Εικόνα 12 Απόρριψη αίτησης 
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4. Προφίλ 

Ο χρήστης πατώντας στο μενού πλοήγησης Διαχείριση  Προφίλ μεταφέρεται στην φόρμα 

αλλαγής των προσωπικών στοιχείων του (Εικόνα 13Error! Reference source not found.), 

καθώς και των στοιχείων διεύθυνσης εργασίας (Εικόνα 14Error! Reference source not 

found.). Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ενότητας 

«Προσωπικά Στοιχεία» και να πατήσει το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ» για να ολοκληρωθεί η 

αποθήκευση των στοιχείων. Στα πεδία που αφορούν τα τηλέφωνα επικοινωνίας 

επιτρέπονται μόνο νούμερα, και στην ημερομηνία και το email ελέγχεται η εγκυρότητά 

τους. Στην ενότητα «Στοιχεία Διεύθυνσης Εργασίας» ο χρήστης καλείται να προσθέσει 

τουλάχιστον μία διεύθυνση εργασίας (Εικόνα 15Error! Reference source not found.). 

Εφόσον προσθέσει κάποια διεύθυνση εργασίας και αφού έχει συμπληρώσει τα 

υποχρεωτικά πεδία πατάει το κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» για να ολοκληρωθεί η αποθήκευση 

των στοιχείων. Μετά την επιτυχή αποθήκευση έχει την δυνατότητα επεξεργασίας / 

διαγραφής της συγκεκριμένης διεύθυνσης εργασίας. 

 

Εικόνα 13 Προσωπικά στοιχεία χρήστη 

 

 

Εικόνα 14 Στοιχεία διεύθυνσης εργασίας χρήστη 
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Εικόνα 15 Προσθήκη / Επεξεργασία διεύθυνσης εργασίας χρήστη 

 

5. Επικοινωνία 

Ο χρήστης πατώντας στο μενού πλοήγησης Διαχείριση  Επικοινωνία μεταφέρεται στην 

φόρμα επικοινωνίας (Εικόνα 16Error! Reference source not found.). Έχει την δυνατότητα 

αποστολής email στον κεντρικό διαχειριστή συμπληρώνοντας τα παρακάτω υποχρεωτικά 

πεδία:  

 Όνομα 

 Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

 Email 

 Μήνυμα 

 

Εικόνα 16 Φόρμα Επικοινωνίας 

 

6. Οδηγίες Χρήσης 

Ο χρήστης πατώντας στο μενού πλοήγησης Διαχείριση  Οδηγίες Χρήσης έχει την 

δυνατότητα προβολής / λήψης, σε pdf μορφή, του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης της 

εφαρμογής. 

 


