
e-ασις 
Οδηγός καταχώρησης Συνταγής 

 

 

Εάν είστε ιατρός και διαθέτετε ενεργοποιημένο λογαριασμό στο σύστημα e-ασις, μπορείτε 

να εισάγετε έναν ασθενή σε Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και να καταχωρήσετε μια Συνταγή 

μέσω Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

1. Αρχικά βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει μια ανοικτή Επίσκεψη στο σύστημα. Αυτό 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσετε. 

2. Πατώντας το κουμπί «Προσθήκη Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου» στη φόρμα δημιουργίας 

νέας Συνταγής εμφανίζονται όλα τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στα οποία έχει εισαχθεί 

προηγουμένως ο ασθενής. Παρέχεται δυνατότητα χρήσης ενός από αυτά ή εισαγωγής του 

σε νέο Πρωτόκολλο.  

 

3. Στο επόμενο βήμα, θα πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία διάγνωση ICD-10 για το 

Πρωτόκολλο. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο βήμα ανά πάσα 

στιγμή με τα αντίστοιχα κουμπιά στο κάτω μέρος. 



 

4. Σε περίπτωση χρήσης υπάρχοντος Πρωτοκόλλου, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 

επανάληψης ενός παλιότερου βήματος του ασθενή ή εισαγωγής νέου. Αν επιλέξετε 

επανάληψη ενός βήματος, η διαδικασία ολοκληρώνεται και το βήμα προστίθεται στην 

επίσκεψη. Εναλλακτικά, ακολουθεί το επόμενο στάδιο. 

 

5. Συμπληρώστε τις τιμές των παραμέτρων του Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου και πατήστε το 

κουμπί «Επόμενο». Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των παραμέτρων και θα ενημερωθείτε με 

αντίστοιχο μήνυμα σε περίπτωση παραβίασης κάποιου από τους κανονισμούς του 

Πρωτοκόλλου. 



 

6. Επιλέξτε το κατάλληλο Βήμα στο οποίο θα εισαχθεί ο ασθενής και προαιρετικά εισάγετε 

σχόλια. 

 

7. Επιλέξτε Δραστικές Ουσίες σύμφωνα με τους κανονισμούς στο πάνω μέρος της οθόνης, 

επιλέγοντας ομάδα ουσιών από τον πρώτο πίνακα και κατόπιν συγκεκριμένες ουσίες από τον 

δεύτερο πίνακα, πατώντας στην αντίστοιχη γραμμή. Πατώντας το κουμπί «Ολοκλήρωση», 

αφού γίνει επιτυχής έλεγχος σχετικά με τις επιλεγμένες Ουσίες, η διαδικασία ολοκληρώνεται 

και το Βήμα προστίθεται στην Επίσκεψη. Εναλλακτικά εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος. 



 

 

8. Πλέον μπορείτε να προσθέσετε στην Συνταγή τις διαγνώσεις ICD-10 του Πρωτοκόλλου 

μέσω του αντίστοιχου κουμπιού στην ενότητα ICD-10, να αφαιρέσετε το Πρωτόκολλο ή να 

προσθέσετε νέο, αλλά και να προχωρήσετε στην καταχώρηση της Συνταγής. 

 

9. Για να προσθέσετε στη Συνταγή κάποιο φάρμακο μέσω Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου, 

επιλέξτε την επιθυμητή ουσία από το πεδίο «Δραστική Ουσία» της ενότητας «Οδηγίες» της 

φόρμας καταχώρησης Συνταγής, ώστε να εμφανιστούν τα συμβατά φάρμακα. Κάθε ουσία 

του χρησιμοποιούμενου Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια 

φορά στη Συνταγή. 



 

10. Επιλέξτε το φάρμακο που επιθυμείτε και συνεχίστε τη διαδικασία καταχώρησης, 

σύμφωνα με τον αντίστοιχο οδηγό «Καταχώρηση Συνταγής». 

 

 


