
 
 

Γαληνικά Σκευάσματα 

 
Στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης έχει προστεθεί η δυνατότητα συνταγογράφησης 
Γαληνικών Σκευασμάτων.  
 

Καταχώριση συνταγής 
 
Η λειτουργικότητα ενεργοποιείται επιλέγοντας «Συνταγογράφηση γαληνικών σκευασμάτων» στη 

σελίδα «Καταχώρισης Συνταγής»: 
 

 

Πατώντας το κουμπί «Προσθήκη Γαληνικού» εισάγεται ένα νέο Γαληνικό Σκεύασμα: 
 

 
Για την καταχώρηση της θεραπείας πρέπει να συμπληρωθούν τα  παρακάτω υποχρεωτικά πεδία: 

 

• Ονομασία: Η ονομασία του γαληνικού σκευάσματος 

• Φαρμακοτεχνική Μορφή: Η φαρμακοτεχνική μορφή του συνταγογραφούμενου γαληνικού 
σκευάσματος 

• % Συμμετοχή: Η συμμετοχή % του ασφαλισμένου 

• Ποσό δόσης: Η ποσότητα της δόσης 

• Μονάδα Δόσης: Η μονάδα μέτρησης της δόσης 

• Συχνότητα: Η συχνότητα λήψης της θεραπείας 

• Ημέρες: Η διάρκεια της θεραπείας σε ημέρες 
 
Προαιρετικά μπορούν να συμπληρωθούν η Συνολική Ποσότητα του γαληνικού σκευάσματος  και η 

σχετική μονάδα μέτρησης. 
 



 
 

Πατώντας το κουμπί «Καταχώριση Συστατικών», εμφανίζεται ο πίνακας καταχώρισης των επιμέρους 
συστατικών του γαληνικού σκευάσματος: 

 

 

Με το κουμπί «Προσθήκη», πραγματοποιείται η προσθήκη συστατικών στο γαληνικό σκεύασμα: 
 

 
Τα συστατικά είναι τριών τύπων: 
 

• Φάρμακα 

• Έκδοχα 

• Δραστικές Ουσίες 
 
 

 
Πατώντας «Προσθήκη Φαρμάκου», εμφανίζεται η γνωστή οθόνη αναζήτησης και επιλογής φαρμάκων. 
Με την ολοκλήρωση της επιλογής φαρμάκου εμφανίζεται στον πίνακα συστατικών μία εγγραφή τύπου 
«Φάρμακο», με το επιλεγμένο φάρμακο, όπου πρέπει  να συμπληρωθεί η ποσότητα συσκευασιών 

καθώς και η ποσότητα χρήσης στο γαληνικό σκεύασμα: 
 

 
Πατώντας «Προσθήκη Εκδόχου», εισάγεται στον πίνακα συστατικών μία εγγραφή τύπου «Έκδοχο», 
όπου πρέπει να συμπληρωθούν (υποχρεωτικά) η περιγραφή του εκδόχου, η % συμμετοχή του 

ασφαλισμένου, η ποσότητα χρήσης καθώς και η σχετική μονάδα μέτρησης:  



 
 

 

Τέλος, πατώντας «Προσθήκη Δρ. Ουσίας», εισάγεται στον πίνακα συστατικών μία εγγραφή τύπου 
«Δραστική Ουσία» όπου πρέπει να συμπληρωθούν (υποχρεωτικά) η περιγραφή της δραστικής ουσίας, 
η % συμμετοχή του ασφαλισμένου, η ποσότητα χρήσης καθώς και η σχετική μονάδα μέτρησης:  
 

 
Η διαγραφή συστατικών από τον πίνακα πραγματοποιείται μέσω του link «Διαγραφή» στην τελευταία 

στήλη. 
 
Σημείωση 1:  Κάθε γαληνικό σκεύασμα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα συστατικό τύπου 

«Φάρμακο» ή τύπου «Δραστική Ουσία». 
 
Σημείωση 2:  Η συμμετοχή % του ασφαλισμένου για τα συστατικά τύπου «Έκδοχο» και «Δραστική 

Ουσία» μπορεί να έχει είτε την τιμή που έχει η γαληνική θεραπεία είτε την τιμή 100%. 
 

 


