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1. Πωσ πραγματοποιϊ είςοδο ςτο Τποςφςτημα ζκδοςησ Γνωματεφςεων
για χορήγηςη αναρρωτικήσ άδειασ για αςφαλιςμζνουσ του ΕΦΚΑ;
Για να πραγματοποιιςουμε είςοδο ςτο Τποςφςτθμα χοριγθςθσ αναρρωτικϊν
αδειϊν για αςφαλιςμζνουσ του ΕΦΚΑ κα πρζπει να μεταβοφμε ςτο portal τθσ
Ηλεκτρονικισ υνταγογράφθςθσ
https://www.e-prescription.gr/shs/myportal

και να επιλζξουμε ςφνδεςθ.

τθν ςυνζχεια ςυμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία ςφνδεςθσ που διακζτουμε ωσ
διαπιςτευμζνοι χριςτεσ του υςτιματοσ Ηλεκτρονικισ υνταγογράφθςθσ

(.Η..) και επιλζγουμε «Είςοδο»
Μόλισ πραγματοποιιςουμε επιτυχι είςοδο, επιλζγουμε το ςχετικό εικονίδιο.
Με τθν επιλογι αυτι, κα μεταφερκοφμε αυτόματα ςτο Τποςφςτθμα ζκδοςθσ
Γνωματεφςεων για χοριγθςθ αναρρωτικισ άδειασ για αςφαλιςμζνουσ του ΕΦΚΑ.
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Κατά τθν πρϊτθ είςοδο, κα μασ ηθτθκεί να δθλϊςουμε τθ
ακολουκϊντασ τα παρακάτω βιματα:

Μονάδα Τγείασ

το 1ο βήμα εμφανίηονται τα ςτοιχεία μασ και επιλζγουμε Επόμενο.

το 2ο βήμα εμφανίηονται τα ςτοιχεία επικοινωνίασ. Σα επιβεβαιϊνουμε ι τα
επικαιροποιοφμε και επιλζγουμε Επόμενο.
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το 3ο βήμα ειςάγουμε τθ Μονάδα Τγείασ και επιλζγουμε Επόμενο.
Ανάλογα τθν Μονάδα Τγείασ που κα επιλζξουμε, εμφανίηεται και θ αντίςτοιχθ οκόνθ
επιλογισ.
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1.1 Εισαγωγή Μονάδας Υγείας «Νοσοκομεία»
τθν περίπτωςθ που επιλζξουμε «Νοςοκομεία» και πατιςουμε Επόμενο, κα πρζπει
τθν «Επιλογή Μονάδασ» να καταχωριςουμε το Νοςοκομείο, το τμιμα και τθν
Ειδικότθτά μασ.

1.2 Εισαγωγή Μονάδας Υγείας «Ιδιωτικό Ιατρείο»
τθν περίπτωςθ που επιλζξουμε ωσ τφπο μονάδασ «Ιδιωτικό Ιατρείο» και πατιςουμε
Επόμενο, οδθγοφμαςτε ςτθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων του Ιατρείου. Όλα τα πεδία
είναι υποχρεωτικά ϊςτε να ςυνεχίςουμε ςτο επόμενο βιμα.

6

1.3 Εισαγωγή Μονάδας Υγείας «Περιφερειακά Ιατρεία»
τθν περίπτωςθ που επιλζξουμε ωσ τφπο μονάδασ «Περιφερειακά Ιατρεία» και
πατιςουμε Επόμενο, οδθγοφμαςτε ςτθ ςελίδα επιλογισ του ιατρείου, το οποίο
μποροφμε να επιλζξουμε από τθ λίςτα.
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Για να ολοκλθρϊςουμε τθν ειςαγωγι τθσ νζασ Μονάδασ Τγείασ, το τελευταίο βιμα
είναι να διαβάςουμε και να αποδεχτοφμε τουσ όρουσ χριςθσ. τθ ςυνζχεια επιλζγουμε
«Αποθήκευςη» .
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2. Πωσ καταχωρϊ μία νζα Γνωμάτευςη;
Για τθν καταχϊρθςθ μίασ νζασ γνωμάτευςθσ με ςκοπό τθ χοριγθςθ αναρρωτικισ
άδειασ, επιλζγουμε «Νζα Γνωμάτευςθ» από το κεντρικό μενοφ.

1ο Βήμα: Εφρεςη του Αςθενοφσ με ΑΜΚΑ
Επιλζγοντασ τθ «Νζα Γνωμάτευςθ», οδθγοφμαςτε ςτο ςθμείο αναηιτθςθσ του ΑΜΚΑ.
τθν περίπτωςθ που υπάρχει ανοικτι επίςκεψθ για τον αςφαλιςμζνο, αυτό
ςυμπλθρϊνεται αυτομάτωσ.
ε διαφορετικι περίπτωςθ, πλθκτρολογοφμε τον ΑΜΚΑ του αςκενοφσ και ςτθ ςυνζχεια
επιλζγουμε «Αναηιτθςθ»

Σο πλθροφοριακό ςφςτθμα ςυνδζεται αυτομάτωσ με τθν εκνικι εφαρμογι του ΑΜΚΑ
και μεταφζρει τα όποια διακζςιμα ςτοιχεία ςτα αντίςτοιχα πεδία τθσ επόμενθσ
ενότθτασ «Γενικά τοιχεία» και «τοιχεία Επικοινωνίασ».

Εάν δεν γνωρίηουμε τον ΑΜΚΑ του Αςκενοφσ επιλζγουμε παρακάτω τθ λειτουργικότθτα
«Εφρεςη Α.Μ.Κ.Α.», μζςω τθσ οποίασ μεταβαίνουμε αυτόματα ςτθ ςελίδα
https://www.amka.gr/AMKAGR/ για να πραγματοποιιςουμε αναηιτθςθ.
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2ο Βήμα: Δημογραφικά τοιχεία
Αφοφ γίνει θ εφρεςθ του ΑΜΚΑ του Αςκενοφσ, ςτισ ενότθτεσ «Γενικά τοιχεία» και
«τοιχεία Επικοινωνίασ», ζχουν μεταφερκεί αυτομάτωσ όλα τα διακζςιμα ςτοιχεία
από το εκνικό Μθτρϊο του ΑΜΚΑ. Σα πεδία που κα πρζπει να επιλεγοφν από το χριςτθ
είναι:
-

Σο email η/και το τηλζφωνο επικοινωνίασ του Αςκενοφσ

Αφοφ καταχωρθκοφν τα παραπάνω ςτοιχεία, επιλζγουμε Επόμενο και οδθγοφμαςτε
ςτισ «Ιατρικζσ Πληροφορίεσ»
3ο Βήμα: Ιατρικζσ Πληροφορίεσ
τθ ςελίδα αυτι κα πρζπει να καταχωρθκοφν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εξζταςθ και
τθ νοςθλεία του Αςκενι.
Α) Νοςοκομειακόσ Ιατρόσ
τθν περίπτωςθ που ζχει επιλεγεί ωσ χριςτθσ ο «Νοςοκομειακόσ Ιατρόσ», κα πρζπει
να επιλζξουμε αν ζγινε εξζταςθ του Αςκενοφσ ςτα Εξωτερικά Ιατρεία (θ ςτο Σ.Ε.Π.) θ αν
υπιρξε Νοςθλεία ςτο Νοςοκομείο.
τθν περίπτωςθ που επιλζξουμε «Εξζταςθ ςτα Εξωτερικά Ιατρεία θ ςτο Σ.Ε.Π.»,
ενεργοποιείται δεξιά θ επιλογι θμερομθνίασ, τθν οποία μποροφμε είτε να
πλθκτρολογιςουμε, είτε να επιλζξουμε από το θμερολόγιο.
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τθν περίπτωςθ που επιλζξουμε ςτισ Πλθροφορίεσ Νοςθλείασ «Νοςηλεία ςτο
Νοςοκομείο», ενεργοποιοφνται τα ςχετικά πεδία.
Αρχικά εκεί κα πρζπει να καταχωρθκεί θ Κλινικι ςτθν οποία νοςθλεφτθκε ο Αςκενισ
και ςτθ ςυνζχεια οι θμερομθνίεσ ειςαγωγισ και εξαγωγισ του από αυτιν. τθν
περίπτωςθ νοςθλείασ ςε άλλθ κλινικι, μπορεί να προςτεκεί και 2 θ καταχϊρθςθ
επιλζγοντασ κάτω δεξιά το +.

τθ ςυνζχεια ενθμερϊνουμε τθν ενότθτα διάγνωςθ, όπου ζχουμε τθ δυνατότθτα να
επιλζξουμε τθ διάγνωςθ κατά ICD-10 κωδικοποίθςθ.

Πατϊντασ «Προςκικθ Διάγνωςθσ» προςτίκεται θ διάγνωςθ που ζχουμε επιλζξει, ενϊ
από το εικονίδιο του κάδου που βρίςκεται δεξιά, μποροφμε να τθν διαγράψουμε.
ε περίπτωςθ που κζλουμε να προςκζςουμε και άλλθ διάγνωςθ, ακολουκοφμε τθν ίδια
ακριβϊσ διαδικαςία.

τθν ενότθτα «Περιγραφι Αςκζνειασ / Αίτια Νοςθλείασ» μποροφμε να καταγράψουμε
με ελεφκερο κείμενο όποια πλθροφορία κρίνεται απαραίτθτθ.
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Μόνο ςτισ περιπτϊςεισ όπου ζχουμε επιλζξει πωσ υπάρχει νοςθλεία ςτο νοςοκομείο,
ενεργοποιείται και θ επιλογι Πακζτα Νοςθλείασ.
Μποροφμε να αναηθτιςουμε το πακζτο νοςθλείασ που μασ ενδιαφζρει γράφοντασ ςτο
ςχετικό πεδίο, όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα που ακολουκεί.

Σζλοσ, ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ, επιλζγουμε τθν ζνδειξθ Ατφχθμα

και καλοφμαςτε να ςυμπλθρϊςουμε το πεδίο Περιγραφι Ατυχιματοσ.
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Β) -

Λοιπζσ περιπτϊςεισ:
ΠΕΔΤ
Ιδιϊτησ
υμβεβλημζνοσ Ιατρόσ με ΕΟΠΤΤ

τθν περίπτωςθ που ζχει επιλεγεί ωσ χριςτθσ ζνασ από τουσ παραπάνω, κατά τθν
ειςαγωγι ςτθ ςελίδα «Ιατρικζσ πλθροφορίεσ» κα πρζπει να επιλζξουμε τθ μζρα τθσ
εξζταςθσ του Αςκενοφσ ςτο Ιατρείο

τθ ςυνζχεια ενθμερϊνουμε τθν ενότθτα διάγνωςθ, όπου ζχουμε τθ δυνατότθτα να
επιλζξουμε τθ διάγνωςθ κατά ICD-10 κωδικοποίθςθ.

Πατϊντασ «Προςκικθ Διάγνωςθσ» προςτίκεται θ διάγνωςθ που ζχουμε επιλζξει, ενϊ
από το εικονίδιο του κάδου που βρίςκεται δεξιά, μποροφμε να τθν διαγράψουμε.
ε περίπτωςθ που κζλουμε να προςκζςουμε και άλλθ διάγνωςθ, ακολουκοφμε τθν ίδια
ακριβϊσ διαδικαςία.

τθν ενότθτα «Περιγραφι Αςκζνειασ / Αίτια Νοςθλείασ» μποροφμε να καταγράψουμε
με ελεφκερο κείμενο όποια πλθροφορία κρίνεται απαραίτθτθ.
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Σζλοσ, ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ, επιλζγουμε τθν ζνδειξθ Ατφχθμα

και καλοφμαςτε να ςυμπλθρϊςουμε το πεδίο Περιγραφι Ατυχιματοσ.

3ο Βήμα: Καταχϊρηςη Γνωμάτευςησ
τθ ςυνζχεια βριςκόμαςτε ςτθ ςελίδα τθσ καταχϊρθςθσ γνωμάτευςθσ όπου
καλοφμαςτε να ςυμπλθρϊςουμε:
- Σισ θμζρεσ άδειασ αςκζνειασ
- Σθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ άδειασ

Η θμερομθνία λιξθσ τθσ άδειασ υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.

τθ ςυνζχεια μποροφμε να προχωριςουμε ςτθν καταχϊρθςθ.
Τπάρχουν οι παρακάτω επιλογζσ:
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Εάν επιλζξουμε τθν «Προςωρινι Καταχϊρθςθ», μασ δίνεται θ δυνατότθτα να
αποκθκεφςουμε προςωρινά τθ γνωμάτευςθ και να τθν επεξεργαςτοφμε ςε δεφτερο
χρόνο.

Εάν επιλζξουμε «Καταχϊρθςθ και Οριςτικοποίθςθ», εμφανίηεται το παρακάτω μινυμα:

Επιλζγοντασ ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΗ, δεν κα είναι πλζον δυνατι θ επεξεργαςία τθσ
γνωμάτευςθσ.

Κατά την οριςτικοποίηςη τησ γνωμάτευςησ, ελζγχεται αυτόματα από το ςφςτημα αν
ο αςθενήσ ζχει ενεργοποιημζνη την επιλογή τησ Άυλησ ςυνταγογράφηςησ.


ε περίπτωςη που ο αςθενήσ ζχει ενεργοποιήςει την Άυλη ςυνταγογράφηςη,
θα λάβει την γνωμάτευςη ηλεκτρονικά ςτο e-mail που ζχει δηλϊςει.



ε περίπτωςη που δεν την ζχει ενεργοποιήςει, θα πρζπει να προχωρήςουμε
ςτην εκτφπωςη τησ.
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3. Πϊσ μπορϊ να επεξεργαςτϊ μια ήδη καταχωρημζνη Γνωμάτευςη;
Επιλζγοντασ ςτο κεντρικό μενοφ «Οι Γνωματεφςεισ μου»

οδθγοφμαςτε ςτθ ςελίδα όπου υπάρχουν οι καταχωρθμζνεσ γνωματεφςεισ.
το ςθμείο αυτό μποροφμε να αναηθτιςουμε τθ γνωμάτευςθ μζςω του ΑΜΚΑ, του
ΕΠΩΝΤΜΟΤ ι του ΚΩΔΙΚΟΤ ΓΝΩΜΑΣΕΤΗ.

τθν περίπτωςθ που θ κατάςταςθ τθσ Γνωμάτευςθσ είναι «ΠΡΟΩΡΙΝΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΤΜΕΝΗ», μποροφμε να τθν επεξεργαςτοφμε πατϊντασ πάνω ςτον Κωδικό
Γνωμάτευςθσ.

Πατϊντασ πάνω ςτον κωδικό, ανοίγει θ οκόνθ με τα αναλυτικά ςτοιχεία τθσ
γνωμάτευςθσ, τθν οποία μποροφμε να επεξεργαςτοφμε, να αποκθκεφςουμε
προςωρινά εκ νζου κακϊσ και να οριςτικοποιιςουμε.
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4. Πϊσ μπορϊ να εκτυπϊςω μια ήδη καταχωρημζνη Γνωμάτευςη;
Επιλζγοντασ ςτο κεντρικό μενοφ, «Οι Γνωματεφςεισ μου»

οδθγοφμαςτε ςτθ ςελίδα όπου υπάρχουν οι καταχωρθμζνεσ γνωματεφςεισ.
το ςθμείο αυτό μποροφμε να αναηθτιςουμε τθ γνωμάτευςθ μζςω του ΑΜΚΑ, του
ΕΠΩΝΤΜΟΤ ι του ΑΡΙΘΜΟΤ ΓΝΩΜΑΣΕΤΗ.

Οι Γνωματεφςεισ, οι οποίεσ μποροφν να εκτυπωκοφν κα πρζπει να ζχουν υποχρεωτικά
τθν κατάςταςθ: ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
Πατϊντασ πάνω ςτον «Κωδικό Γνωμάτευςθσ», οδθγοφμαςτε ςτα αναλυτικά ςτοιχεία
τθσ γνωμάτευςθσ, τθν οποία μποροφμε να προβάλλουμε, αλλά όχι να επεξεργαςτοφμε.
το κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ υπάρχει το παρακάτω μενοφ:

Αν επιλζξουμε «Λήψη Αρχείου Γνωμάτευςησ», μποροφμε να κατεβάςουμε ςτον
υπολογιςτι ςε μορφι pdf τθ γνωμάτευςθ.
Αν επιλζξουμε «Εκτφπωςη Γνωμάτευςησ» μποροφμε να τθν εκτυπϊςουμε.
Αν επιλζξουμε «Γνωματεφςεισ» επιςτρζφουμε ςτθ ςελίδα με τθ λίςτα γνωματεφςεων.
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