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Διαδικασία Συνταγογράφησης με χρήση Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων 

Η διαδικασία ορισμού θεραπευτικού πρωτοκόλλου (στη συνέχεια ΘΠ) κατά την έκδοση συνταγής  εκκινείται πατώντας 
το πλήκτρο "Ορισμός Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου": 

 
 
Πατώντας το παραπάνω πλήκτρο εμφανίζεται το παράθυρο των ΘΠ, απ' όπου ο χρήστης μπορεί είτε να εισάγει ένα νέο 
ΘΠ, είτε να επιλέξει ένα ήδη υπάρχον: 

 
 
  

Πιέστε για ορισμό Θεραπευτικού 

Πρωτοκόλλου Συνταγογράφησης 

Επιλέξτε ένα υπάρχον 

Θεραπευτικό Πρωτόκολλο, ή... 

... εισάγετε ένα νέο Θεραπευτικό 

Πρωτόκολλο Ασθενή 



Πιέζοντας το πλήκτρο "Εισαγωγή σε νέο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο", δημιουργείται μια νέα κενή εγγραφή, όπου 
αναπτύσσοντας μέσω του κατάλληλου χειριστηρίου (  ) τα διαθέσιμα ΘΠ, επιλέγεται το επιθυμητό. Στη συνέχεια 
πιέζετε "Κωδικοί ICD10 στο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο Ασθενή". 

 
 
Πιέζοντας το πλήκτρο "Κωδικοί ICD10 στο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο Ασθενή", εμφανίζονται οι πληροφορίες του ΘΠ 
που επιλέχθηκε και ο πίνακας εισαγωγής των επιθυμητών ICD10. Στη συνέχεια πιέζουμε το πλήκτρο "Βήματα Αγωγής 
στο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο Ασθενή", 

 

  

Αναπτύξτε τη λίστα των ΘΠ 

και επιλέξτε το επιθυμητό 

Στη συνέχεια πιέστε εδώ 

για ορισμό κωδικών ICD10 

Αναπτύξτε τη λίστα ICD10 

και επιλέξτε το επιθυμητό 

Πιέστε για επιλογή 

Βήματος Αγωγής στο ΘΠ 



ώστε να εισάγουμε το Βήμα Εισαγωγής, τη Συνθήκη Εισαγωγής στο Βήμα και τις Δραστικές Ουσίες: 

 
 
 
 
 
Πιέζοντας το πλήκτρο "Αποθήκευση και Επιστροφή", το ΘΠ συνδέεται με τη συνταγή και επιστρέφουμε στο παράθυρο 
καταχώρησής της. Παρατηρούμε ότι το πλήκτρο ορισμού ΘΠ έχει αλλάξει σε "Ακύρωση Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου" 
και ότι τα σχετικά ICD-10 εισήχθησαν στη συνταγή. Εάν πιέσουμε το πλήκτρο "Ακύρωση", το ΘΠ αποσυνδέεται (δε 
διαγράφεται) από τη συνταγή. Στη συνέχεια πιέζουμε το πλήκτρο "Προσθήκη Φαρμάκου", 

 

Αναπτύξτε τα πτυσσόμενα πλαίσια και επιλέξτε 

Βήμα Εισαγωγής, Συνθήκη Εισαγωγής στο Βήμα 

και Δραστικές Ουσίες 

Στη συνέχεια επιλέξτε τη νέα  εγγραφή  (click) 

και πιέστε "Αποθήκευση και Επιστροφή" 

Έχετε τη δυνατότητα 

ακύρωσης του ΘΠ 

Πιέστε για προσθήκη 

φαρμάκου 



 
ώστε να εμφανιστεί το γνωστό παράθυρο αναζήτησης φαρμάκων. Στην κορυφή παρατηρούμε μια επισήμανση (με 
πράσινο χρώμα) που περιγράφει τις δραστικές ουσίες (ATC5), φάρμακα των οποίων μπορούμε να προσθέσουμε, λόγω 
του καθορισμένου ΘΠ: 

 
 
Πιέζοντας αναζήτηση, εμφανίζονται όλα τα φάρμακα που ανήκουν στις συγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες. Εναλλακτικά, 
η αναζήτηση λειτουργεί με το γνωστό τρόπο, υπό τον περιορισμό των συγκεκριμένων Δραστικών Ουσιών. Επιλέγουμε 
το επιθυμητό φάρμακο, πιέζουμε το πλήκτρο "Προσθήκη", 

 
 
ώστε να επιστρέψουμε στη συνταγή. Παρατηρούμε ότι το επιλεγμένο φάρμακο έχει προστεθεί. Για την προσθήκη 
επιπλέον φαρμάκων επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και συμπληρώνουμε με το γνωστό τρόπο τα υπόλοιπα 
απαραίτητα πεδία (π.χ. ποσότητα) καταχωρώντας τελικά τη συνταγή, πιέζοντας το σχετικό πλήκτρο. 

  
 
  

Πιέστε για αναζήτηση 

φαρμάκων 

Επιλέξτε το επιθυμητό φάρμακο 

και πιέστε "Προσθήκη" 

Το φάρμακο έχει προστεθεί στη συνταγή. Συμπληρώστε τα 

υπόλοιπα απαραίτητα πεδία και καταχωρήστε τη συνταγή. 



Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, είναι δυνατή η επιλογή ενός υπάρχοντος ΘΠ ασθενή. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς 
επιλέγετε το επιθυμητό ΘΠ και προχωράτε με την καταχώρηση κωδικών ICD10 και την υπόλοιπη ως άνω περιγραφείσα 
διαδικασία. 

 
 

Όπως προαναφέρθηκε, μπορείτε να επιλέξετε ένα υπάρχον ΘΠ 

και να συνεχίσετε καταλλήλως με την υπόλοιπη διαδικασία. 


