Οδηγίες συνταγογράφησης
αισθητήρων γλυκόζης FreeStyle Libre

Ιανουάριος 2019

Για τη συνταγογράφηση αισθητήρων γλυκόζης FreeStyle Libre, εισέρχεστε
στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ
www.eopyy.gov.gr και ακολουθείτε την
παρακάτω διαδρομή:
Επαγγελματίες  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παροχών Υγείας  Ιατρικές
Υπηρεσίες  Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ

Στη συνέχεια οδηγήστε στη σελίδα «Συνταγογράφηση Παροχών ΕΚΠΥ».
Στην παρακάτω οθόνη συμπληρώνετε τον «Κωδικό Χρήστη» και το
«Συνθηματικό» με τα οποία πιστοποιηθήκατε στην εφαρμογή (Εγγραφή
Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ) και επιλέγετε «Είσοδος».
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Αμέσως μετά μεταβαίνετε αυτόματα στην παρακάτω οθόνη που είναι
η αρχική οθόνη της εφαρμογής Συνταγογράφησης Παροχών ΕΚΠΥ.

Επιλέγοντας «Διαχείριση» στα αριστερά της οθόνης, ανοίγει η
επόμενη οθόνη με τίτλο «Γενικά Στοιχεία», για την έναρξη της
συνταγογράφησης.
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Στην οθόνη αυτή, στο πεδίο «Κατηγορία Παροχής» επιλέγετε το
«Διαβητολογικό Υλικό (σε τρεις 2/μηνες γνωματεύσεις)»:

Στη συνέχεια, συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία του ασθενούς, όπως γίνεται
και με τη συνταγογράφηση αντίστοιχων υλικών.
Πιο συγκεκριμένα, στα «Στοιχεία Έλληνα Ασφαλισμένου»
συμπληρώνετε υποχρεωτικά τα πεδία «Α.Μ.Κ.Α. Εξεταζόμενου»
καθώς και το «Τηλέφωνο» του εξεταζόμενου. Στις περιπτώσεις που
απαιτείται, συμπληρώνετε και τα Στοιχεία Πολίτη Ε.Ε. :
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Στην ενότητα «Γενικά Στοιχεία Γνωμάτευσης» στην ίδια οθόνη,
στο πεδίο «Κωδικός Διάγνωσης» επιλέγετε τον κωδικό Ε10, που
αντιστοιχεί στον «Ινσουλινοεξαρτωμενο σακχαρωδη διαβητη»:

Εν συνεχεία, για τη συνταγογράφηση των αισθητήρων FreeStyle
Libre σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, στο πεδίο
«Διάγνωση Μηδενικής Συμμετοχής / Χρόνια Πάθηση» επιλέγετε τον
κωδικό Ε10.01, που αντιστοιχεί στον «Ινσουλινοεξαρτώμενο
Σακχαρώδη Διαβήτη – ΤΥΠΟΥ 1»:

Για τη συνταγογράφηση των αισθητήρων FreeStyle Libre σε άτομα
με Αντλία Ινσουλίνης, στο πεδίο «Διάγνωση Μηδενικής
Συμμετοχής / Χρόνια Πάθηση» επιλέγετε τον κωδικό Ε10.02, που
αντιστοιχεί στον «Ινσουλινοεξαρτώμενο Σακχαρώδη Διαβήτη –
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ»:
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Έπειτα, συμπληρώνετε τα πεδία «Διάρκεια Γνωμάτευσης» (2, 4 ή 6
μήνες), «Διάρκεια Θεραπείας» (2 μήνες - προκαθορισμένο) και
«Υγειονομική Δομή» και επιλέγετε το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ» κάτω
δεξιά στην οθόνη, για να συνεχίσετε.

Στην επόμενη οθόνη «Αναλυτικά Στοιχεία», στο πεδίο «Κωδικός
Παροχής» επιλέγετε το κουμπί με το «σύμβολο του ερωτηματικού»:
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Αμέσως μετά ανοίγει το παράθυρο «Λίστα Παροχών και στο πεδίο
«Περιγραφή Παροχής» επιλέγετε «Αναζήτηση». Από τη λίστα που
εμφανίζεται, επιλέγετε τον «Κωδικό Παροχής 41960» που αντιστοιχεί
στο «Σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία FLASH
/ αισθητήρας μέτρησης/καταγραφής γλυκόζης» και εν συνεχεία
επιλέγετε το κουμπί «Επιλογή» που βρίσκεται κάτω αριστερά :

Μόλις εμφανιστεί ο κωδικός 41960 στο πεδίο «Κωδικός Παροχής»,
εισάγετε την ποσότητα των αισθητήρων στο πεδίο «Ποσότητα
Μηνός», είτε χρησιμοποιώντας τα βελάκια είτε με απευθείας
καταχώρηση του αριθμού αισθητήρων στο πεδίο. Για την καλύτερη
κάλυψη των μηνιαίων και ετήσιων αναγκών απαιτούνται 2 αισθητήρες
στην επιλογή αυτή:
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Στη συνέχεια, επιλέγοντας το κουμπί «Εισαγωγή» το υλικό καταχωρείται
στη γνωμάτευση και εμφανίζεται στην οθόνη, όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα:

Για να καταχωρηθεί η γνωμάτευση και να αποθηκευτεί στο σύστημα,
επιλέγετε το εικονίδιο με τη δισκέτα επάνω αριστερά στο μενού με τα
εργαλεία :

Τέλος, ανοίγει ένα παράθυρο που σας δίνει την επιλογή να εκτυπώσετε
τη γνωμάτευση προκειμένου να την παραδώστε στον ασθενή.
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