
Gyógyszerészek 

Konferenciája 

2003.

Előadó: Sipos Géza
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Animáció:

Okíratra rákerül egy pecsét, 

Előzmények

A 2356/2002. (XI.28) Kormányhatározat 

3. pontja elrendeli szív- és érrendszeri 

gyógyszerek kiemelt támogatásának 

előkészítését az elektronikus pénztárca 

alkalmazásával.

Az OEP megszervezte egy teszt rendszer 

(pilot projekt) elkészítését. A gyógyszer 

értékesítésekor azonnali adatkapcsolattal 

(on-line) az officinai eladás közben 

adatelemzés történik.



2001-től technológia váltás a QB-Pharmát 

használó gyógyszertárakban!

   

  

   

  

   

  DOS
QB-Pharma

DOSDOSDOSDOSDOSDOSDOSDOSDOSDOSDOSQB-Pharma

Windows

QB-Pharma

Windows

QB-Pharma

Windows

QB-Pharma

Windows

QB-Pharma

Windows

QB-Pharma

Windows

QB-Pharma

SQL

Windows

Windows

Windows





Milyen feltételeket kértünk és kaptunk az OEP-től

A résztvevő gyógyszertárat költség ne terhelje

A teszt ne érintse a patikák TB elszámolását.

A résztvevők között hatékony együttműködést.

APEH Pénztárgép engedély időszaki felmentés

 Patikából ne kerüljön ki új adattartalom.

A mi partnereink, megbízóink továbbra is 

a gyógyszerészek!



A résztvevők a próba rendszer kidolgozásában

•Finanszírozás, szervezés

•Az on-line központ biztosítása

•Adatbázisok, programok

•Országos hálózat (GPRS)

•Adatbiztonság (VPN)

•Műszaki támogatás
• Programfejlesztés

• Szakmai háttér

• Naplózások

• Eredmények átadása • GPRS szakmai háttér

• Úttörő szerep

• Türelem

OEP

Westel

WM Rendszerház

5 patika

Quadro Byte Rt.



Mi a feladat

 Tapasztalat szerzés DOS és Windows 

alapokon, rugalmas rendszerrel 

Biztosítani kell a közgyógyos vény 

beváltásakor az azonnali adatküldést

Biztosítható legyen a továbbfejleszthetőség

 A TAJ szám azonnali ellenőrzése

 A projekt végén az információk, tapasztalatok 

összegyűjtése és az OEP részére átadni.



Mire kell odafigyelni!

 Ne veszélyeztessük a betegellátást.

 A jelenlegi funkciók ne változzanak 

 Az adatok tartalma nem változik,                   

csak a küldés időpontja. 

 A megoldás alkalmas legyen a régi 

DOS alapú patikai programokkal is 

együttműködni!!!

 Kommunikáció országos lefedettségű 

legyen .

 Tovább fejleszthető  legyen!



Westel

KOMMUNIKÁCIÓ VÁZA

A telefon vonalakon kialakított 

zárt adatkapcsolattal 

mindenhol azonos biztonság. 

Nem számít a gépek távolsága. 

Patika 

QB

OEP



Hol tartunk 2003. Október 4.-én

 A résztvevőknél mindenhol működik a rendszer

 A kommunikációs megoldások működnek

 Az OEP központ on-line küldi a válaszokat

 A patikai oldalon DOS és Windows alapon is 

működik

 Folyamatosan naplózzuk az üzembiztonság 

információit



Az on-line elemzés tartalma

 TAJ ellenőrzés

 Közgyógy igazolvány ellenőrzés

 Közgyógy igazolvány keretösszeg ellenőrzés

 Információk visszajelzése expediálás közben

 A TB elszámolásban megjelenő vény adatok 

továbbítása



Események naplózása

A naplózás három fő szakaszra bontható:

1. Patikán belüli időigény

2. Westel GPRS hálózatának válaszideje

3. OEP belső rendszerének kiszolgálási ideje



A bemutató idejére itt is 

kiépítettünk egy élő 

kapcsolatot az OEP on-line 

teszt rendszerével

QB-Pharma gyakorlati teszt



Nézzük a folytatást

• Egy hónap próbaüzemelés

• Fals információk kétkedést okoznak

• Előrelépni fejlődés mellett lehet Európában

• A naplózások, tapasztalatokat átadjuk



Félelmek:

• Mások is látják az adatok!

• Kívülről belépnek és elviszik az információt!

• Még bonyolultabb lesz a rendszerem

• Vírus veszély!

• Úgysem lesz belőle semmi!



Előnyök

 Floppy szállítómunkás feladat kiváltása!

 Ha a vények tudnak on-line módon működni, 

akkor a támogatási érték miért késik!

 A vény ellenőrzése on-line módon történik, 

akkor nem lehetne téves vény!

 A biztosítottak érdeke is ez lenne!
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