Συσχέτιση Φαρμάκων - Icd10 διαγνώσεων
Στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης κατά την καταχώρηση συνταγής είναι
υποχρεωτική η συσχέτιση κάθε φαρμάκου που προστίθεται στη συνταγή με τουλάχιστον μία από
τις ICD10 διαγνώσεις που έχουν προστεθεί σε αυτή. Κάθε φάρμακο μπορεί να συσχετιστεί με
μια ή περισσότερες Icd10 διαγνώσεις.
Kατά την προσθήκη φαρμάκου, ο ιατρός πρέπει να συσχετίσει κάθε φάρμακο που προσθέτει, με
τουλάχιστον μία ICD10 διάγνωση από αυτές που έχουν ήδη προστεθεί στη συνταγή. Σε κάθε
φάρμακο υπάρχει πλεόν ένα καινούργιο πεδίο “Διαγνώσεις” προς συμπλήρωση. Προκειμένου ο
ιατρός να συσχετίσει φάρμακο με μία ή περισσότερες icd10 διαγνώσεις, τότε επιλέγει μία ή
περισσότερες τιμές από την λίστα που εμφανίζεται στο πεδίο “ Διαγνώσεις”.

Η συσχέτιση κάθε φαρμάκου με τουλάχιστον μία ICD10 διάγνωση είναι υποχρεωτική.
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Κάθε φάρμακο που έχει προστεθεί στη συνταγή πρέπει να συσχετιστεί με μια τουλάχιστον
διάγνωση Icd10. Σε διαφορετική περίπτωση θα εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα κατά την
καταχώρηση της συνταγής όπως φαίνεται παρακάτω.

Κάθε ICD10 διάγνωση που έχει προστεθεί στη συνταγή πρέπει να συσχετιστεί με ένα τουλάχιστον
φάρμακο. Σε διαφορετική περίπτωση θα εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα κατά την
καταχώρηση της συνταγής όπως φαίνεται παρακάτω.
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ICD10 διαγνώσεις που δεν έχουν συσχετιστεί με φάρμακο, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη
συνταγή προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταχώρηση του. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, ο
ιατρός πρέπει να επιλέξει “Διαγραφή”, δίπλα από την Icd10 διάγνωση. Κατά την διαγραφή,
εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα , όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, το οποίο
ενημερώνει τον χρήστη πως με τη διαγραφή Icd10 διάγνωσης θα καταργηθούν τυχόν
συσχετίσεις φαρμάκων με τη διάγνωση αυτή. Για να επιβεβαιώσει τη διαγραφή ο χρήστης
πρέπει να επιλέξει “Oκ”, ενώ σε διαφορετική περίπτωση “Άκυρο”.

Δίπλα από κάθε διάγνωση υπάρχει σύνδεσμος προς επιλογή “Αυτόματη συσχέτιση” προκειμένου
να συσχετίζεται αυτόματα το επιλεγμένο Icd10 με όσα φάρμακα έχουν προστεθεί στη συνταγή. Ο
σύνδεσμος “Αυτόματη συσχέτιση” είναι διαθέσιμος προς επιλογή εφόσον έχει προστεθεί
τουλάχιστον ένα φάρμακο στη συνταγή.
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Εφόσον στη συνταγή χρησιμοποιηθούν Θεραπευτικά Πρωτόκολλα, τότε οι διαγνώσεις που
αντιστοιχούν στο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο, θα συμπληρώνονται αυτόματα με την εισαγωγή του
φαρμάκου του Θ.Π.

Στην εμφάνιση συνταγής, οι συσχετίσεις κάθε φαρμάκου θα εμφανίζονται ως λίστα ICD10
διαγνώσεων κάτω από κάθε φάρμακο με κωδικό και περιγραφή.
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