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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

Όπως σας είχαμε εγκαίρως επισημάνει, είχαμε ζητήσει αλλαγές και βελτιώσεις 

στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ όσο αφορά την καταχώρηση της διενέργειας του 

αντιγριπικού εμβολιασμού. 

Η νέα έκδοση έχει ήδη αναρτηθεί και λειτουργεί στο www.e-prescription.gr της 

ΗΔΙΚΑ και περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές: 

• Ενημερώνει άμεσα με μήνυμα το χρήστη φαρμακοποιό, αν το ΑΜΚΑ που 

πληκτρολογεί αφορά πολίτη κάτω των 18 ετών, για τον οποίο δεν δύναται να 

προχωρήσει η διαδικασία καταχώρησης, αφού η διενέργεια εμβολιασμού χωρίς 

ιατρική συνταγή στα φαρμακεία, αφορά μόνο ενήλικα άτομα. 

 

• Ενημερώνει άμεσα με μήνυμα το χρήστη φαρμακοποιό αν για το ΑΜΚΑ που 

πληκτρολογείται, έχει ήδη εκτελεστεί ηλεκτρονική συνταγή με αντιγριπικό 

εμβόλιο σε προγενέστερο χρόνο και δεν προχωρά στη διαδικασία καταχώρησης 

χωρίς ιατρική συνταγή. (Στην περίπτωση αυτή η διενέργεια και η καταχώρηση, 

μπορεί να γίνει από την επιλογή «+Νέα Διενέργεια Εμβολιασμού», που αφορά στην 

καταχώρηση της διενέργειας εμβολίων στο μητρώο αντιγριπικού εμβολιασμού, τα 

οποία έχουν ήδη συνταγογραφηθεί προηγουμένως με ιατρική συνταγή) 

 

• Ενημερώνει άμεσα με μήνυμα το χρήστη φαρμακοποιό αν για το ΑΜΚΑ που 

πληκτρολογείται, έχει ήδη διενεργηθεί και καταχωρηθεί στο μητρώο το 

αντιγριπικό εμβόλιο και δεν προχωρά στη διαδικασία καταχώρησης. (Για 

περιπτώσεις πολιτών όπου προβλέπεται χορήγηση δεύτερης δόσης αντιγριπικού 

εμβολίου, αυτή γίνεται μόνο με έκδοση ιατρικής συνταγής) 

 

• Στην περίπτωση που το ΑΜΚΑ ανήκει σε πολίτη άνω των 60 ετών το σύστημα το 

ανιχνεύει και κατευθύνει απευθείας στην επιλογή της περίπτωσης εμβολιασμού 

ομάδας υψηλού κινδύνου για «Άτομα 60 ετών και άνω». 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_iiluUEluqEA/R9azs5KQbgI/AAAAAAAAAAM/iQoPv6m4Jwo/s1600/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF.jpg&imgrefurl=http://grizaniotis.blogspot.com/2010/01/10_28.html&usg=__6Z93BlfP684HVcWKxwJMMua7g2k=&h=430&w=448&sz=57&hl=el&start=0&zoom=1&tbnid=fsG0nY9eg5bHlM:&tbnh=127&tbnw=132&ei=flE4TYHJLces8gPkr7StCA&prev=/images?q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1&hl=el&gbv=2&biw=1345&bih=523&output=images_json&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=285&vpy=56&dur=1622&hovh=220&hovw=229&tx=101&ty=133&oei=g1E4Te-wFYGt8gOricWcCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0


 

• Στο εκτυπωμένο έντυπο της Διενέργειας Εμβολιασμού αναγράφει πάνω 

αριστερά το ασφαλιστικό ταμείο του πολίτη το οποίο θα αποζημιώσει το 

αντιγριπικό εμβόλιο το οποίο διενεργείται. Για έντυπα Διενέργειας Εμβολιασμού 

τα οποία εκτυπώθηκαν τις πρώτες μέρες λειτουργίας της εφαρμογής, όπου το 

σύστημα δεν ήταν έτοιμο όσο αφορά την κρίσιμη αυτή παράμετρο, ο φαρμακοποιός 

δύναται να επανεκτυπώσει από το «Ευρετήριο Διενέργειας Χωρίς Ιατρική 

Συνταγή»  τις  συγκεκριμένες διενέργειες, ώστε να αναγράφεται πάνω αριστερά το 

Ταμείο ασφάλισης και να επισυνάψει τη νέα εκτύπωση στο πίσω μέρος της 

αρχικής, συρράπτοντας τα δύο φύλλα. 

 

• Εμπλουτίστηκε ο κατάλογος των «ομάδων αυξημένου κινδύνου κατά δήλωση 

του ασθενούς» με όλες τις δυνατές επιλογές όπως αυτές αναγράφονται στο Εθνικό 

Πρόγραμμα Εμβολιασμών, διότι υπήρχαν περιπτώσεις που δεν είχαν 

συμπεριληφθεί στην αρχική έκδοση (πχ. «εργαζόμενοι σε χώρους υπηρεσιών 

υγείας, «έγκυες γυναίκες» , «θηλάζουσες» κλπ.) 

 

Αναμένονται νεότερες οδηγίες για την κατάθεση των διενεργειών εμβολιασμού 

των ταμείων που ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ, όπως και του Λιμενικού (Α.Λ.Σ-

ΕΛ.ΑΚΤ.) το οποίο εκκαθαρίζεται με τις διαδικασίες που ακολουθεί ο ΕΟΠΥΥ. 

Οι συνταγές διενέργειας εμβολιασμού Δεκεμβρίου για τον ΕΟΠΥΥ (και Λιμενικό) θα 

υποβληθούν αργότερα μαζί με τις συνταγές Ιανουαρίου - πιθανώς με ξεχωριστή 

υποβολή - προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος σε όλα τα προγράμματα 

φαρμακείου (όπως ζητήθηκε) να διασυνδεθούν μέσω API, να αντλήσουν αυτόματα από 

την ΗΔΙΚΑ και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ΚΜΕΣ, τα δεδομένα των έντυπων 

Διενέργειας Εμβολιασμού τα οποία τώρα εκτυπώνουμε.  

Προσοχή:  Όσο αφορά τα υπόλοιπα ασφαλιστικά Ταμεία εκτός ΕΟΠΥΥ( πχ. 

ΤΥΠΕΤ, ΑΤΠΣΥΤΕ, ΕΔΟΕΑΠ κλπ.) τα έντυπα της Διενέργειας Εμβολιασμού θα 

κατατίθενται μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές του μηνός Δεκεμβρίου, αφού 

συμπεριληφθούν χειρόγραφα από το φαρμακοποιό στις συγκεντρωτικές καταστάσεις 

και ενσωματωθούν στα τιμολόγια τα οποία θα εκδοθούν για το μήνα αυτό από τα 

προγράμματα φαρμακείου, εκτός από τα προγράμματα που υλοποίησαν ή θα 

υλοποιήσουν τη σχετική εφαρμογή αυτόματης άντλησης και ενσωμάτωσης των 

συνταγών στο πρόγραμμα, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Σας τονίζουμε ξανά, ότι 

αφορά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία εκτός του ΕΟΠΥΥ.  

 

 Με Εκτίμηση, 

 

                    


