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Ψηφιακές Εφαρμογές για όλους τους πολίτεςΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
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Τι είναι η άυλη 
Τι είναι η άυλη 

συνταγογράφηση
συνταγογράφηση

Η άυλη συνταγογράφηση έχει 
πολλά πλεονεκτήματα:

• λιγότερες άσκοπες μετακινήσεις 

• οι γιατροί μπορούν να 
επανεκδώσουν εύκολα 
επαναλαμβανόμενες συνταγές, 
για σταθερή φαρμακευτική 
αγωγή 

• έχετε εύκολα ιστορικό όλων 
των εξετάσεών σας και 
φαρμακευτικών αγωγών

• λιγότερο χαρτί

• κλείνετε εύκολα το ραντεβού 
σας για τον εμβολιασμό Covid-19

με τη βοήθεια των

Dinos & DJ Dinos & DJ Dinos 
Junior

ΧΩΡΊΣ 
ΧΩΡΊΣ ΧΑΡΤΊΑ

ΧΑΡΤΊΑ

milas-psifiaka.gr

Smart Vrilissia

Μη χάσετε το 
επόμενο τεύχος!
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ΛΕΞΊΚΟ

WHAT?
Μπείτε στο ίντερνετ, σε αυτή τη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/
ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/aule-suntagographese

Τι είναι η άυλη 
συνταγογράφηση;

Οδηγίες χρήσης

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια,  
πάνω δεξιά στη σελίδα έχει αναλυτικές οδηγίες

Συγχαρητήρια, 
ολοκληρώσατε τη 
διαδικασία!

Στο κάτω μέρος της σελίδας πατάτε εδώ

Συμπληρώνετε κωδικό TaxisNet  
και ΑΜΚΑ. Επιλέγετε ΕΠΙΘΥΜΩ 
ΑΫΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Συμπληρώνετε το κινητό σας, πατάτε 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ και βάζετε τον κωδικό που  
θα λάβετε με sms. Αν θέλετε, επαναλαμβάνετε  
τη διαδικασία και για το email σας.

Θες συνταγή;Θα με πας στην 
γιατρό να μου 

γράψει φάρμακα;

Ασφαλής πλοήγησηDigital Gossip

για να μιλάς ψηφιακά

Τι χρειάζεστε να έχετε 
ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕΝαι, συνταγή για 

ντολμαδάκια...  
Τα φάρμακά  
μου θέλω

Είναι μια ψηφιακή 
υπηρεσία για να 
λαμβάνετε από τους 
γιατρούς σας τα στοιχεία 
μίας ιατρικής συνταγής ή 
το παραπεμπτικό των εξετάσεών 
σας με μήνυμα (sms) ή ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail), χωρίς να 
χρειάζεται να τους επισκεφτείτε. 

Πώς εκτελείται; 

• Οι γιατροί εκδίδουν τη συνταγή ή 
το παραπεμπτικό εξετάσεων για 
το ΑΜΚΑ σας. 

• Όταν επισκεφτείτε το φαρμακείο 
ή διαγνωστικό ιατρείο, δείξτε τα 
ηλεκτρονικά στοιχεία (barcode 
- κωδικός) της συνταγής ή του 
παραπεμπτικού εξετάσεων. 
Εναλλακτικά δείξτε τον κωδικό 
με sms ή έχετε εκτυπωμένο το 
e-mail ή σημειώστε το σε χαρτί.

Βarcode (γραμμωτός κώδικας):
ένα διεθνές σύστημα που 
μεταφράζει οπτικά, δηλαδή 
σε γραμμές, έναν κωδικό από 
νούμερα. Τα νούμερα αυτά 
αντιστοιχούν σε ένα μοναδικό 
προϊόν. Έτσι, όταν το κατάλληλο 
μηχάνημα, που λέγεται σαρωτής 
(scanner) διαβάσει το barcode είναι 
σαν να αναγνωρίζει το δακτυλικό 
αποτύπωμα του προϊόντος.

Η άυλη (χωρίς χαρτιά!) 
συνταγογράφηση μπήκε στη ζωή 
μας το 2020 αν και ήταν νόμος του 
κράτους από το 2010 (Ν. 3892/2010). 
Μάλιστα, ο νόμος αυτός βασίζεται 
στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, το 2004. Αργήσαμε πολύ; 
Όχι τόσο! Μπορεί να φαίνεται απλό, 
όμως για να πετύχει χρειάστηκε να 
συνεργαστούν τρία Υπουργεία, τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία, η Πανελλήνια 
Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας και 
βέβαια οι πολίτες.

Συνταγές εκδίδει μόνο ο γιατρός, 
και μπορεί να τις εκτελέσει 
οποιοσδήποτε έχει το barcode 
της συνταγής. Οπότε προσοχή! Αν 
θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα 
παραλάβουμε τα σωστά φάρμακα ή 
θα κάνουμε τις σωστές εξετάσεις, 
δεν δίνουμε σε κάποιον άγνωστο 
τον κωδικό της συνταγής ή του 
παραπεμπτικού μας και δεν τον λέμε 
τηλεφωνικά. Τον δείχνουμε μόνο 
στον φαρμακοποιό μας ή εκεί που 
πρόκειται να πάμε για εξετάσεις.

Αν ακούσεις τον "δάσκαλο"  
θα περάσεις και τις εξετάσεις σου! 

Πατάς εδώ και λαμβάνεις τα πάντα με 
1 απλό μήνυμα στο κινητό ή στο e-mail.

ΓΡΡΡ!
κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet & αριθμό ΑΜΚΑ 
κινητό τηλέφωνο ή email

Και τα φάρμακά  
σου θα έχεις!  

Χωρίς να κάνεις βήμα! 
Πατάς το κουμπί 
και νάτη, η άυλη 
συνταγογράφηση!

Για συνέχισε, βολικό μου 
ακούγεται. Και τι θα γίνει 

με τις εξετάσεις μου;

Το’ πιασα!  
Πατάς ένα κουμπί  

και βγαίνει συνταγή!


