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Καταχώρηση Αίτησης (1/6)

1.    Συνδέεστε στον διαδικτυακό τόπο (portal) της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (https://www.e-prescription.gr/) με  
τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσης και στην συνέχεια επιλέγετε τον σύνδεσμο που ακολουθεί:
https://www.e-prescription.gr/covidmed/doctors/select-hunit

2.    Θα οδηγηθείτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής έκδοσης αίτησης χορήγησης αντιϊκών-μονοκλωνικών 
φαρμάκων σε ασθενείς με COVID-19, όπου πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα υγείας στην οποία βρίσκεστε. (Εικόνα 1)

3.    Στη συνέχεια θα οδηγηθείτε στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής καταχώρησης αίτησης (Εικόνα 2), όπου στην 
οθόνη αυτή θα πρέπει να επιλέξετε τον ασθενή. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάσει ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ ή προσωρινό 
ΑΜΚΑ (π-ΑΜΚΑ) με αυτόματη αναζήτηση από το σύστημα ΑΤΛΑΣ (Εικόνα 2), σε κάθε περίπτωση το κουμπί της 
αναζήτησης ενεργοποιείται με τη συμπλήρωση του ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ/Π-ΑΜΚΑ στο πεδίο.

Εικόνα 1

https://www.e-prescription.gr/covidmed/doctors/select-hunit


Καταχώρηση Αίτησης (2/6)

Στην διαδικασία της καταχώρησης αίτησης υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί ως προς τον πολίτη, ανάλογα και με το φάρμακο που επιλέγεται, 
οποίοι είναι:
Ø Φάρμακο: PAXLOVID BTX30 TABS

• Μέγιστο πλήθος εγκεκριμένων αιτήσεων
• Ασθενής: Να μην υπάρχει ήδη καταχωρημένη αίτηση για τον ίδιο
• Ασθενής: Να έχει καταχωρηθεί θετικό rapid-test για τους πλήρως 

εμβολιασμένους και θετικό PCR για τις άλλες ομάδες ασθενών τις 
τελευταίες 3 ημέρες

• Ασθενής: Ο διαγνωστικός έλεγχος να έχει διενεργηθεί στον ασθενή 
κατά τις τελευταίες 3 ημέρες

• Ασθενής: Αν υπάρχουν συμπτώματα, να είναι ήπια ή μέτριας 
βαρύτητας και να μην υπερβαίνουν σε διάρκεια τις 3 ημέρες

• Ασθενής: Έχει ηλικία 12 ετών και άνω για αίτηση του αντιικού-
μονοκλωνικού φαρμάκου Paxlovid.

Ø Φάρμακο: EVUSHELD INJ.SOL.150MG/1,5 ML VIAL

• Μέγιστο πλήθος εγκεκριμένων αιτήσεων
• Ασθενής: Να μην υπάρχει ήδη καταχωρημένη 

αίτηση για τον ίδιο
• Ασθενής: Απουσία ιστορικού προηγηθείσας

νόσησης COVID-19 το τελευταίο τρίμηνο 
• Ασθενής: Έχει ηλικία 12 ετών και άνω για αίτηση 

του αντιικού-μονοκλωνικού φαρμάκου EVUSHELD.

Εικόνα 2



Καταχώρηση Αίτησης (3/6)

Εικόνα 3

Στο δεύτερο βήμα της διαδικασίας καταχώρησης της
αίτησης, θα πρέπει να επιλέξετε το αντιικό-
μονοκλωνικό φάρμακο για το οποίο θα αφορά η
αίτηση. (Εικόνα 3)

Στο επόμενο βήμα, για τις περιπτώσεις που έχουμε
επιλέξει το PAXLOVID εμφανίζονται σε μπλε πλαίσιο
η ημερομηνία του 1ου θετικού διαγνωστικού ελέγχου
της τελευταίας νόσησης, ο τύπος του διαγνωστικού
ελέγχου (Rapid ή PCR) και η ημερομηνία του 1ου
θετικού PCR. Ενώ παρακάτω είναι τα στοιχεία του
ασθενή που έχουμε αναζητήσει και αφού τα
ελέγξουμε και επιβεβαιώσουμε, επιλέγουμε
«Επόμενο» ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο
βήμα και να γίνει η αποθήκευση των στοιχείων του
ασθενή. (Εικόνα 4)

Εικόνα 4



Καταχώρηση Αίτησης (4/6)
4.    Στο τελευταίο βήμα «Στοιχεία νοσημάτων και καταστάσεων για προτεραιοποίηση χορήγησης Αντιϊκών-Μονοκλωνικών Φαρμάκων» είναι η 
οθόνη στην οποία επιλέγεται, ανάλογα και με το επιλεγμένο φάρμακο από το δεύτερο βήμα της διαδικασίας, το νόσημα και στην συνέχεια 
εμφανίζονται τα πεδία όπου αναζητούνται και καταχωρούνται οι διαγνώσεις ICD-10 και τα φάρμακα, ενώ υπάρχουν και οι επιλογές των 
συνεκδηλώσεων όταν έχει επιλεγεί το αντιικό φάρμακο «PAXLOVID».

Επίσης, με την επιλογή του νοσήματος, εμφανίζονται ακριβώς κάτω από το πεδίο, εφόσον υπάρχει περιορισμός, οι κωδικοί των ICD-10 τα 
οποία μπορείτε να καταχωρήσετε για το συγκεκριμένο νόσημα.

Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης σχολίων σχετικά με την αίτηση που πρόκειται να καταχωρήσετε, τα οποία θα είναι εμφανή στα 
μέλη της επιτροπής.

Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των στοιχείων για το επιλεγμένο νόσημα επιλέγουμε «Προσθήκη» ώστε να προστεθεί στην αίτηση. Ακόμη,
σε περίπτωση επιλογής λάθους νοσήματος τότε επιλέγουμε το κουμπί «Καθαρισμός», ώστε να γίνει επαναφορά της φόρμας. (Εικόνα 5 –
Αντιικό φάρμακο Paxlovid, Εικόνα 6 – Μονοκλωνικό φάρμακο Evusheld)

Εικόνα 5 Εικόνα 6



Καταχώρηση Αίτησης (5/6)
Επίσης, στην οθόνη αυτή υπάρχει και ο πίνακας «Σύνοψη Νοσημάτων» όπου εμφανίζονται συνοπτικά τα νοσήματα που έχουν προστεθεί στην 
αίτηση χορήγησης αντιϊκών-μονοκλωνικών φαρμάκων σε ασθενείς με COVID-19, και μπορούμε επιλέγοντας κάποιο από τα επιλεγμένα 
νοσήματα είτε να το τροποποιήσουμε είτε να το αφαιρέσουμε. (Εικόνα 7)

Εικόνα 8

Εικόνα 7

5. Στην συνέχεια, επιλέγοντας το κουμπί
«Υποβολή Αίτησης» εμφανίζεται ένα pop-up
παράθυρο επιβεβαίωσης της καταχώρησης.
(Εικόνα 8)

Επιλέγοντας «Ναι», τότε εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με αντίστοιχο μήνυμα
επιτυχημένης καταχώρησης της αίτησης και ο ασθενής ενημερώνεται με SMS
σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε επιβεβαιώσει ο γιατρός στο δεύτερο βήμα.
(Εικόνα 9).

Προσοχή: Με την επιλογή Ναι η διαδικασία ολοκληρώνεται και δεν μπορείτε να
τροποποιήσετε τα στοιχεία της αίτησης.

Εικόνα 9



Καταχώρηση Αίτησης (6/6)

6.   Αφού πατήσουμε «ΟΚ», τότε ανακατευθυνόμαστε στην οθόνη με τις αιτήσεις χορήγησης αντιϊκών-μονοκλωνικών φαρμάκων σε ασθενείς
με COVID-19 που έχουμε καταχωρήσει ως γιατρός στην συγκεκριμένη μονάδα. (Εικόνα 10)

Εικόνα 10



Καταχώρηση Έκβασης (1/2)

1.   Επιλέγοντας «Οι αιτήσεις μου» μεταφέρεστε στην οθόνη με τις αιτήσεις χορήγησης αντιϊκών-μονοκλωνικών φαρμάκων σε ασθενείς με 
COVID-19 που έχετε καταχωρήσει ως γιατρός στην συγκεκριμένη μονάδα. (Εικόνα 11)

Στον συγκεκριμένο πίνακα των αιτήσεων, έχουν προστεθεί δύο ακόμη στήλες οι οποίες είναι: «Ημερομηνία Χορήγησης» και «Κατάσταση 
Χορήγησης». Επίσης, για τις αιτήσεις για τις οποίες έχουν συμπληρωθεί 28 ημέρες από την ημερομηνία χορήγησης και βρίσκονται σε 
κατάσταση χορήγησης «Χορηγήθηκε», εμφανίζεται η αντίστοιχη επιλογή στην στήλη «Ενέργειες», ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία εκείνα 
τα οποία είναι σχετικά με την έκβαση.

Επιπλέον, για κάθε μία από τις αιτήσεις που ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια, αποστέλλεται στο κινητό του ιατρού που δημιούργησε την 
αίτηση, SMS υπενθύμισης για την καταχώρηση της έκβασής της.

Εικόνα 11



Καταχώρηση Έκβασης (2/2)

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το pop-up παράθυρο για την καταχώρηση της έκβασης για την αίτηση. Το σύνολο των πεδίων της 
συγκεκριμένης οθόνης είναι υποχρεωτικά προς συμπλήρωση και η διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Αποθήκευση». (Εικόνα 12)

Εικόνα 12




