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ΘΔΜΑ: «Ηλεκηρονική ζσνεργαζία και εθαρμογή Ιαηροθαρμακεσηικού Φακέλοσ» 

 

 

Θα ήζεια λα ζαο ελεκεξώζσ όηη νινθιεξώλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ αζθαιηζκέλσλ καο θαη ζα 

πινπνηεζεί Πανελλαδικά από όινπο ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ Οίθν Ναύηνπ Ηαηξνύο. Οη 

ζπκβεβιεκέλνη ηαηξνί πνπ δελ έρνπλ αθόκε εληαρζεί ζηελ εθαξκνγή έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα έληαμεο 

από 01 /07/2011 θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 31 /07/2011. 

 

Δηδηθόηεξα ζα θαηαρσξνύληαη: 

• Δπηζθέςεηο 

• Δμεηάζεηο πνπ εθηειεί ν πκβεβιεκέλνο ηαηξόο ζην ηαηξείν ηνπ 

• πληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ 

• Παξαπνκπέο γηα εμεηάζεηο 

• Παξαπνκπέο ζε αλώηεξεο βαζκίδεο πεξίζαιςεο (θιηληθέο, λνζνθνκεία) 

• Δίδε πξόζζεηεο πεξίζαιςεο 

• Τπνβνιέο δαπαλώλ ζαο 

 

 

 

Οη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο ζα είλαη όλοι οι ζσμβεβλημένοι, μόνιμοι και ελεγκηές ιαηροί 

ηοσ ON καθώς και οι ζσμβεβλημένοι θορείς παροτής πρωηοβάθμιας θρονηίδας 

σγείας. 

Σν έξγν απηό ζα ην πινπνηήζνπκε καδί. 

   Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε απηή ηε ρξήζε , κέζα από ηελ ηζηνζειίδα 

www.oikosnautou.gr 

 

ηελ ζπλέρεηα ζην αξηζηεξό menu ν ρξήζηεο επηιέγεη ηελ θαξηέια 

ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ θαη ην αληίζηνηρν link εθαξκνγήο απηνύ θαζώο θαη 

εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ. 

 

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
Ο Ι Κ Ο Σ    Ν Α Υ Τ Ο Υ 

http://www.oikosnautoti.gr/


Γηα ηελ πξώηε εηζαγσγή ζην ζύζηεκα νη ρξήζηεο εηζάγνπλ ζην πεδίν ΟΝΟΜΑ  

ΥΡΖΣΖ ην επώλπκν θαη ην όλνκα ηνπο (επώλπκν όλνκα) θαη ζην πεδίν ΤΝΘΖΜΑΣΗΚΟ 

ην επώλπκν ηνπο (epwnymo) κε ιαηηληθά κηθξά όπνπ ηα αθόινπζα Διιεληθά γξάκκαηα ζα 

γξάθνληαη σο εμήο: 

η → i 

ε → h 

π → y 

σ → w , 

π. τ θσδηθόο ρξήζηε (username) : dipla maria , ζπλζεκαηηθό (password) : dipla 

 

Ζ εθαξκνγή είλαη εύρξεζηε θαη θηιηθή , νη νδεγίεο ζα δίδνληαη κέζσ ηνπ εγρεηξηδίνπ 

ρξήζεο ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά όιεο νη θηλήζεηο, απαληήζεηο ζε ζπρλέο εξσηήζεηο, help 

desk. 

 

Απηνπξόζσπε παξνπζία γηα πιεξσκέο θαη ππνβνιή παξαζηαηηθώλ δελ ζα  

Απαηηείηαη. Οη έιεγρνη ζπληαγώλ θαη ηαηξηθώλ πξάμεσλ ζα εθηεινύληαη Ζιεθηξνληθά . Γελ 

απαηηείηαη παξαπνκπή αζθαιηζκέλσλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία θαη ζηα παξαξηήκαηα ηνπ 

ON γηα ειεγθηηθό έξγν , ζηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο. 

 

 

 

 

 

 

Δπραξηζηνύκε γηα ηελ ζπλεξγαζία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΟΝ 

ΜΑΡΗΑ ΓΗΠΛΑ 

 

 

 

        ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ζ ΠΡΟΗΣ. ΣΜΖΜ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

          (α/α) 

 

 ΕΔΡΒΑ ΜΑΡΗΑ 

 

 


