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ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ  
Σο παρόν τμιμα του εγχειριδίου αφορά ιατροφσ των ειδικοτιτων : 

1. Αιματολόγοσ 

2. Ακτινολόγοσ 

3. Κυτταρολόγοσ 

4. Μικροβιολόγοσ 

5. Οδοντίατροσ 

6. Πυρθνικόσ Ιατρόσ 

7. Φυςίατροσ 

8. Φυςικοκεραπευτισ 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Ο Ιατροφαρμακευτικόσ Φάκελοσ Αςκενϊν είναι μία διαδικτυακι εφαρμογι για τθν θλεκτρονικι καταχϊρθςθ ιατρικισ 

διάγνωςθσ και εκτζλεςθσ ςυνταγϊν φαρμάκων  για τον Οίκο Ναφτου, με ςκοπό τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των 

αςφαλιςμζνων, τθν παροχι βζλτιςτθσ περίκαλψθσ από το ταμείο και τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των πόρων του 

Οίκου Ναφτου.  

ΧΡΗΣΕ 
Οι χριςτεσ τθσ εφαρμογισ είναι οι ςυμβεβλθμζνοι ιατροί του Οίκου Ναφτου, οι Μόνιμοι Ιατροί, και οι Ελεγκτζσ Ιατροί. 

Όλοι οι εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ τθσ εφαρμογισ κα μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτι χρθςιμοποιϊντασ  το 

όνομα χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ τα οποία είναι αυςτθρϊσ προςωπικά. Όλοι οι εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ 

ζχουν ωσ όνομα χριςτθ το AMKA τουσ και ωσ κωδικό χριςτθ το ΑΦΜ τουσ. Με τθν είςοδό τουσ ςτο ςφςτθμα, οι 

χριςτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αλλάξουν τον κωδικό πρόςβαςι σ τουσ ϊςτε να διαςφαλίςουν το απόρρθτο τθσ 

πλθροφορίασ αυτισ. Επίςθσ οι χριςτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αλλάηουν τον κωδικό πρόςβαςισ τουσ όςο ςυχνά 

επικυμοφν. 

ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Οι χριςτεσ τθσ εφαρμογισ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτι με τθ χριςθ οποιουδιποτε απλοφ φυλλομετρθτι 

μζςα από τθν ιςτοςελίδα του Οίκου Ναφτου.  

 
←  To URL του Οίκου Ναφτου 

 

τθ ςυνζχεια, ςτο αριςτερό menu ο χριςτθσ επιλζγει τθν καρτζλα «Ιατροφαρμακευτικόσ Φάκελοσ» 



 

τθ ςελίδα που εμφανίηεται ο χριςτθσ πρζπει να ακολουκιςει το αντίςτοιχο Link το οποίο και κα τον οδθγιςει ςτθν 

αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ. 

 

 



Ακολοφκωσ φαίνεται θ εφαρμογι όπωσ εμφανίηεται ςε μθ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ και πριν το login. 

Προκειμζνου για τθ ςφνδεςι του, ο χριςτθσ ειςάγει τα ςτοιχεία του ςτα πεδία «Όνομα Χριςτθ» και 

«υνκθματικό». 

 

Για τθν ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα οι χριςτεσ των Ακθνϊν και όλων των περιοχϊν τθσ επαρχίασ ειςάγουν ςτο πεδίο 

«Όνομα Χριςτθ» το επϊνυμο και το όνομά  τουσ και ςτο πεδίο «υνκθματικό» το επϊνυμό τουσ με μικροφσ λατινικοφσ 

χαρακτιρεσ, ωσ εξισ: 

Όνομα χριςτθ: epwnymo_onoma ι epwnymoonoma 

υνκθματικό: epwnymo 

Οι χριςτεσ του Πειραιά ςυνδζονται με το αμκα και το αφμ τουσ ωσ Όνομα χριςτθ και υνκθματικό. 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
Για τουσ εργαςτθριακοφσ ιατροφσ θ αρχικι ςελίδα διαμορφϊνεται ωσ εξισ : 

 

 

Οι διακζςιμεσ επιλογζσ για τουσ εργαςτθριακοφσ ιατροφσ και τουσ φυςιοκεραπευτζσ όπωσ εμφανίηονται ςτο 

αντίςτοιχο μενοφ, αριςτερά είναι : 



 

 
 

Ενϊ ςτο κζντρο τθσ αρχικισ ςελίδασ οι ίδιεσ επιλογζσ εμφανίηονται ωσ εξισ:  

 

 

Οι εργαςτθριακοί γιατροί εκτελοφν 2 ςενάρια.  

1. Όταν το παραπεμπτικό ζχει γραφτεί θλεκτρονικά ο εργαςτθριακόσ γιατρόσ πθγαίνει ςτα «Ανοιχτά 

Παραπεμπτικά» 

2. Όταν το παραπεμπτικό είναι χειρόγραφο ο γιατρόσ πθγαίνει ςτο «Νζο χειρόγραφο παραπεμπτικό» και το 

καταχωρεί 

 

 



 

ΑΝΟΙΚΣΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΣΙΚΑ 
Ανοικτά παραπεμπτικά τα οποία προζρχονται από τον νζο θλεκτρονικό ιατροφαρμακευτικό φάκελο του Οίκου.  

Οι ιατροί  μποροφν να εκτελζςουν παραπεμπτικά τα οποία προζρχονται από τον θλεκτρονικό ιατροφαρμακευτικό 

φάκελο αςκενϊν πατϊντασ πάνω ςτον ςφνδεςμο «Ανοικτά παραπεμπτικά» ςτα αριςτερά,  

 

ι ςτο εικονίδιο «Ανοικτά παραπεμπτικά» ςτο κζντρο  

 

 

 

 

 



 

Ο ιατρόσ μεταφζρεται αυτόματα ςτθν εξισ ςελίδα : 

  

τθν ςυνζχεια, ειςάγει ςτο πλαίςιο, το ΜΟΝ ι το όνομα του αςφαλιςμζνου και πατάει «Εφαρμογι». 

 

Εφόςον το παραπεμπτικό ζχει δθμιουργθκεί χρθςιμοποιϊντασ το θλεκτρονικό ςφςτθμα, πατϊντασ «Εφαρμογι», κα 

εμφανιςτεί λίςτα με όλα τα παραπεμπτικά που αφοροφν τον αςφαλιςμζνο του οποίου το ΜΟΝ ι το Όνομα ειςιγαγε ο 

ιατρόσ . 

 



Προκειμζνου να εκτελεςτοφν οι εξετάςεισ, ο ιατρόσ πρζπει να πατιςει ςτο εικονίδιο  δίπλα από κάκε εξζταςθ που 

επικυμεί να εκτελζςει. 

 

ε περίπτωςθ που ο ιατρόσ επικυμεί να δει αναλυτικότερα τθν επίςκεψθ κατά τθν οποία γράφτθκε το παραπεμπτικό, 

μπορεί να πατιςει πάνω ςτο εικονίδιο και μεταφζρεται ςε αντίςτοιχι ςελίδα, ςτθν οποία εμφανίηονται αναλυτικά 

τα ςτοιχεία τθσ επίςκεψθσ. 

 

Όταν ο ιατρόσ πατιςει το εικονίδιο  κάποιασ εξζταςθσ, θ εξζταςθ αυτι παφει να εμφανίηεται πλζον ςτα «Ανοικτά 

Παραπεμπτικά» και μεταφζρεται ςτα «Κλειςτά Παραπεμπτικά». 

Νέο Χειρόγραφο Παραπεμπτικό 
Ανοικτά παραπεμπτικά τα οποία δεν προζρχονται από τον νζο θλεκτρονικό ιατροφαρμακευτικό φάκελο του Οίκου. 

Για τθν εκτζλεςθ παραπεμπτικϊν που είτε είναι χειρόγραφα είτε προζρχονται από άλλα ςυςτιματα ο ιατρόσ, 

προκειμζνου να τα εκτελζςει, πρζπει να πατιςει είτε ςτον ςφνδεςμο «Νζο χειρόγραφο παραπεμπτικό», ςτα αριςτερά 



 

είτε ςτο αντίςτοιχο εικονίδιο, ςτο κζντρο τθσ οκόνθσ. 

 

ε κάκε περίπτωςθ, θ ςελίδα ςτθν οποία μεταφζρεται ο ιατρόσ και ςτθν οποία μπορεί ο ίδιοσ να καταχωριςει ζνα 

παραπεμπτικό είναι θ εξισ:  



 

τθν ςελίδα αυτι, ο ιατρόσ ςυμπλθρϊνει τα κατάλλθλα ςτοιχεία με βάςθ το παραπεμπτικό που ζχει ςτα χζρια του. 

Αρχικά ςυμπλθρϊνει το πεδίο «Αςφαλιςμζνοσ».  

 

το πεδίο αυτό, ο ιατρόσ μπορεί να επιλζξει ζναν αςφαλιςμζνο, κάνοντασ αναηιτθςθ είτε με βάςθ το ΜΟΝ είτε με 

βάςθ το Ονοματεπϊνυμο του αςφαλιςμζνου. Ζτςι, κακϊσ ο ιατρόσ ξεκινά να γράφει ζνα από τα δφο ςτοιχεία κα 

εμφανιςτεί λίςτα αςφαλιςμζνων που «ταιριάηουν» ςτα ςτοιχεία που ειςάγει και ςτθν πορεία ο ιατρόσ μπορεί να 

επιλζξει από αυτιν τθν λίςτα, τον αςφαλιςμζνο που επικυμεί  χρθςιμοποιϊντασ το ποντίκι του ι τα βελάκια από το 

πλθκτρολόγιό του. 



 

Εφόςον ο ιατρόσ επιλζξει τον αςφαλιςμζνο, ςτθν ςυνζχεια με τθν ίδια λογικι πρζπει να επιλζξει τον ιατρό που ζχει 

γράψει το παραπεμπτικό. θμειϊνεται εδϊ ότι δεν επιλζγει  τον εαυτό του, δθλαδι τον ιατρό που κα εκτελζςει το 

παραπεμπτικό, αλλά αυτόν που ζχει γράψει το παραπεμπτικό. 

 

Σον ιατρό που ζγραψε το παραπεμπτικό, μπορεί να τον αναηθτιςει είτε μα βάςθ το ΑΜΚΑ του ιατροφ είτε με βάςθ το 

όνομά του.  

το επόμενο βιμα, ο ιατρόσ ςυμπλθρϊνει τον κωδικό του παραπεμπτικοφ ςτο πεδίο «Αναγνωριςτικό παραπεμπτικοφ». 



 

τθ ςυνζχεια ο ιατρόσ ςυμπλθρϊνει και τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του παραπεμπτικοφ. θμειϊνεται εδϊ ότι εφόςον 

πρόκειται για θμερομθνία ζκδοςθσ και όχι εκτζλεςθσ, εάν ζχουν περάςει περιςςότερεσ από 60 θμζρεσ από τθν ζκδοςθ 

το παραπεμπτικό δεν μπορεί να εκτελεςτεί. 

 

τθν ςυνζχεια ο ιατρόσ πρζπει να επιλζξει τισ επιςκζψεισ που αναγράφονται ςτο παραπεμπτικό, αυτζσ δθλαδι που κα 

εκτελζςει. Αρχικά πρζπει να εκτελζςει κατθγορία εξετάςεων από τθν λίςτα που εμφανίηεται. 



 

Και ςτθν ςυνζχεια να επιλζξει και τισ ςυγκεκριμζνεσ εξετάςεισ που επικυμεί.  Κάκε φορά που επιλζγει μια εξζταςθ ο 

ιατρόσ, κα εμφανίηεται το εικονίδιο  δίπλα από τθν ςυγκεκριμζνθ εξζταςθ. 

 

Σζλοσ, ο ιατρόσ μπορεί να ςυμπλθρϊςει και τθν «Διάγνωςθ» που ενδεχομζνωσ να ζχει γραφτεί ςτο παραπεμπτικό. 

Αφοφ ο ιατρόσ ζχει ςυμπλθρϊςει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία, πατάει ςτο κουμπί «Ολοκλιρωςθ παραπεμπτικοφ» ςτο 

κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία καταχϊρθςθσ παραπεμπτικοφ. 



 

Και ο ιατρόσ μεταφζρεται ςε ςελίδα που τον πλθροφορεί για τθν επιτυχία τθσ διαδικαςίασ. 

 

ΚΛΕΙΣΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΣΙΚΑ 
Ο ιατρόσ μπορεί να μεταβεί ςτθν ςελίδα των κλειςτϊν παραπεμπτικϊν πατϊντασ πάνω ςτον αντίςτοιχο ςφνδεςμο ςτα 

αριςτερά 

 

Ή πατϊντασ πάνω ςτο εικονίδιο τθσ αρχικισ ςελίδασ 



 

τθν ςελίδα ςτθν οποία μεταφζρεται ο ιατρόσ εμφανίηονται όλα τα παραπεμπτικά τα οποία ζχει κλείςει ο ιατρόσ 

ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία θ οποία περιγράφκθκε προθγουμζνωσ. Πρόκειται δθλαδι για το αρχείο των εξετάςεων-

πράξεων τισ οποίεσ ζχει εκτελζςει ο εργαςτθριακόσ ιατρόσ. 

 

ΑΡΧΕΙΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΣΙΚΩΝ 
Προκειμζνου ο ιατρόσ να δει τα παραπεμπτικά, τα οποία ο ίδιοσ είχε ειςάγει μζςω τθσ διαδικαςίασ για τα χειρόγραφα 

παραπεμπτικά, μπορεί είτε να πατιςει τον ςφνδεςμο «Αρχείο χειρόγραφων παραπεμπτικϊν» ςτα αριςτερά 



 

Είτε να πατιςει πάνω ςτο αντίςτοιχο κουμπί ςτο κζντρο τθσ ςελίδασ.  

 

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, θ ςελίδα ςτθν οποία μεταφζρεται ο ιατρόσ είναι:  



 

τθν ςελίδα αυτι εμφανίηονται όλα τα χειρόγραφα παραπεμπτικά τα οποία ο ιατρόσ ζχει ειςάγει. Πατϊντασ πάνω ςτο 

εικονίδιο  που βρίςκεται δεξιά από κάκε παραπεμπτικό, ο ιατρόσ μπορεί να δει αναλυτικότερα το ςυγκεκριμζνο 

παραπεμπτικό. 

  

Η ςελίδα ςτθν οποία μεταφζρεται ζχει τθν εξισ μορφι:  

 

 



Ενϊ, εάν ο ιατρόσ πατιςει πάνω ςτο εικονίδιο ο ιατρόσ μπορεί να διαγράψει ζνα παραπεμπτικό που ζχει 

καταχωριςει.

 

 


