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Οδηγός για Επισκέψεις ΤΑΕΠ 
 

Εισαγωγή 
Οι επισκέψεις ΤΑΕΠ καταχωρούνται στο σύστημα χωρίς τη χρήση παραπεμπτικού και χωρίζονται σε 

δύο κατηγορίες: 

1. Επίσκεψη σε ΤΑΕΠ 

2. Επίσκεψη σε ΤΑΕΠ χωρίς απαίτηση 

Ο οδηγός αυτός περιγράφει αυτούς τους τύπους των επισκέψεων και τη χρήση τους. 

Οδηγός  

 
Α. Χρήση «Επίσκεψης σε ΤΑΕΠ» και «Επίσκεψης σε ΤΑΕΠ χωρίς απαίτηση» 

Β. Επισκέψεις ΤΑΕΠ - Θέαση όλων των επισκέψεων κάτω από το ΤΑΕΠ 

Γ.  Δημιουργία Επίσκεψης σε ΤΑΕΠ 

Δ. Αλλαγή Θεράπων Ιατρού στην Επίσκεψη σε ΤΑΕΠ 

Ε. Δημιουργία Επίσκεψης σε ΤΑΕΠ χωρίς απαίτηση 
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Α. Χρήση «Επίσκεψης σε ΤΑΕΠ» και «Επίσκεψης σε ΤΑΕΠ χωρίς απαίτηση» 
 

1. Η «Επίσκεψη σε ΤΑΕΠ» αποτελεί την κύρια επίσκεψη που δημιουργείται κατά την άφιξη του 

δικαιούχου στο ΤΑΕΠ. Η επίσκεψη σε ΤΑΕΠ:  

✓ δημιουργείται στο όνομα του θεράποντος ιατρού που αναλαμβάνει τον δικαιούχο 

✓ μέσα από αυτή υποβάλλεται η απαίτηση για τις υπηρεσίες ΤΑΕΠ που παρασχέθηκαν. 

 

Για κάθε περιστατικό δικαιούχου στο ΤΑΕΠ, θα πρέπει να υπάρχει μόνο μια (1) επίσκεψη 

κατηγορίας «Επίσκεψη σε ΤΑΕΠ». 

 

2. Σε περιπτώσεις  που τον δικαιούχο πρέπει να αξιολογήσει και επιπλέον ιατρός για την 

συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής, την έκδοση εργαστηριακών εξετάσεων ή 

παραπεμπτικών, τότε οι επιπρόσθετες επισκέψεις ΤΑΕΠ θα πρέπει να είναι του τύπου «Επίσκεψη 

σε ΤΑΕΠ χωρίς απαίτηση». Η επίσκεψη ΤΑΕΠ χωρίς απαίτηση: 

✓ δημιουργείται στο όνομα του ιατρού που καλείται να αξιολογήσει τον δικαιούχο 

✓ κάτω από αυτή δημιουργούνται οι απαραίτητες παραπομπές (συνταγές/εργαστηριακές 

εξετάσεις/παραπεμπτικά), σύμφωνα με την αξιολόγηση του 2ου ιατρού 

✓ δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής απαίτησης. 

 

Κάτω από μία επίσκεψη ΤΑΕΠ μπορούν να δημιουργηθούν μία ή/και περισσότερες επισκέψεις ΤΑΕΠ 

χωρίς χρέωση όπως φαίνεται πιο κάτω. Οι επισκέψεις συνδέονται αυτόματα μεταξύ τους με τον 

αριθμό επεισοδίου (case number).  
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Β. Επισκέψεις ΤΑΕΠ - Εύρεση όλων των επισκέψεων κάτω από το ΤΑΕΠ 
1. Στη συγκεκριμένη οθόνη παρουσιάζονται όλες  οι επισκέψεις ΤΑΕΠ που δημιουργήθηκαν και για 

τις οποίες οι ιατροί του ΤΑΕΠ μπορούν να δουν όλες τις σχετικές πληροφορίες. 

2. Για πρόσβαση στη συγκεκριμένη οθόνη, από την Πύλη Παροχέων, αφού επιλέξετε τον ρόλο ΤΑΕΠ 

από την επιλογή Διαχείριση Φροντίδας Υγείας (1) επιλέξτε τις Επισκέψεις ΤΑΕΠ (2). Στην οθόνη 

αυτή παρουσιάζονται όλες οι επισκέψεις που δημιουργήθηκαν στο συγκεκριμένο ΤΑΕΠ. Για κάθε 

επίσκεψη παρουσιάζεται ο υπεύθυνος ιατρός που τη δημιούργησε (3) και το είδος (4) της. 

 

Επιπλέον, σε κάθε επίσκεψη παρουσιάζονται διάφορα κουμπιά λειτουργιών ως εξής: 

α – Δέσμευση επίσκεψης  

Εμφανίζεται σε «Επισκέψεις σε ΤΑΕΠ» για τις οποίες είναι δυνατή η αλλαγή του θεράποντος 

ιατρού. Η αλλαγή θεράποντος ιατρού είναι δυνατή στις περιπτώσεις που ο προηγούμενος 

θεράπων ιατρός δεν έχει εκδώσει οποιαδήποτε συνταγή, παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων 

ή παραπεμπτικό και δεν έχει υποβληθεί η απαίτηση. Με την επιλογή αυτή θέτουμε τον εαυτό μας 

ως τον θεράπων ιατρό. 

β – Δημιουργία επίσκεψης χωρίς απαίτηση  

Εμφανίζεται σε «Επισκέψεις σε ΤΑΕΠ» για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας επίσκεψης 

χωρίς απαίτηση. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτή μπορώ να δημιουργήσω «Επίσκεψη σε 

ΤΑΕΠ χωρίς απαίτηση». 
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γ – Προβολή πληροφοριών επίσκεψης  

Εμφανίζεται σε όλες τις επισκέψεις ΤΑΕΠ. Όλοι οι ιατροί που έχουν λογαριασμό κάτω από το 

συγκεκριμένο ΤΑΕΠ μπορούν να δουν τις πληροφορίες της επίσκεψης. 

δ – Εκτύπωση Κατάστασης  

Εμφανίζεται σε όλες τις Επισκέψεις ΤΑΕΠ για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί απαίτηση και είμαι 

ο θεράπων ιατρός. Μέσα από την επιλογή αυτή εκτυπώνεται η κατάσταση συμπληρωμής και 

συνεισφοράς Ι για τη συγκεκριμένη επίσκεψη. 

ε – Εξαγωγή XML Επίσκεψης  

Εμφανίζεται σε όλες τις Επισκέψεις ΤΑΕΠ για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί απαίτηση και είμαι 

ο θεράπων ιατρός. Μέσα από την επιλογή αυτή δημιουργείται το αρχείο XML για τη συγκεκριμένη 

επίσκεψη. 

 

Γ. Δημιουργία Επίσκεψης σε ΤΑΕΠ 

  
1. Η Επίσκεψη σε ΤΑΕΠ μπορεί να δημιουργηθεί από το υποστηρικτικό προσωπικό του ΤΑΕΠ ή από 

τον ίδιο τον θεράποντα ιατρό ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία δημιουργίας επίσκεψης. 

 

Δ. Δημιουργία Επίσκεψης σε ΤΑΕΠ χωρίς Απαίτηση 
 

1. Η Επίσκεψη σε ΤΑΕΠ χωρίς απαίτηση μπορεί να δημιουργηθεί από τον/τους επιπρόσθετο ιατρό 

που θα αξιολογήσει τον δικαιούχο μέσα από την οθόνη Επισκέψεις ΤΑΕΠ. Για να το πράξετε αυτό, 

εντοπίστε την Επίσκεψη ΤΑΕΠ για τον δικαιούχο που επιθυμείτε και, εφόσον δεν είστε ο θεράπων 

ιατρός, επιλέξτε το κουμπί  (1): 
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2. Η Επίσκεψη σε ΤΑΕΠ χωρίς απαίτηση δημιουργείται (1). Παρατηρείστε ότι από τη συγκεκριμένη 

επίσκεψη απουσιάζει η ενότητα Απαιτήσεις (2): 

 

 

 


