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Streszczenie. W referacie przedstawione zostały aspekty tworzenia interfejsu dla
systemu Receptus w kontekście funkcjonalności lekarza i apteki. Jest on dedykowany
określonej grupie ludzi, którzy będą łatwiej i szybciej wykonywać swoją pracę. Dla-
tego największy nacisk położony został na funkcjonalność i prostotę interfejsu, który,
w połączeniu z najnowszą technologią, daje ogromne możliwości użytkownikom.

1. Wstęp

Projekt Receptus stanowi swoistą abstrakcję od istniejącego obecnie systemu wysta-
wiania i realizacji recept. Jest to wizja, która przy obecnym stanie prawnym w polskiej
służbie zdrowia nie mogłaby być zastosowana. Jednakże zastosowanie systemu Receptus
wprowadziłoby nowy standard w usługach oferowanych przez służbę zdrowia. Propono-
wane rozwiązanie jest czymś zupełnie innym i niespotykanym dotychczas w usługach
leczniczych.

2. Funkcjonalność systemu

System Receptus jest łatwy do przenoszenia, ponieważ jego infrastruktura jest oparta
na usługach internetowych. Aby korzystać z systemu, wymagana jest tylko przeglądarka
internetowa, dzięki czemu można korzystać z niego w dowolnym miejscu z dostępem do
Internetu. Istnieje możliwość łatwej integracji z innymi usługami i aplikacjami, dzięki za-
stosowanym w systemie Web Servisom. Stanowią one przekaźnik pomiędzy bazą danych
a systemem zobrazowującym informacje o systemie recept. Dane zwracane są w postaci
XML, dzięki czemu można je przerobić i dostosować do własnych potrzeb w każdym
języku programowania.

System możemy podzielić na trzy moduły, gdzie do każdego modułu ma dostęp tylko
określona grupa użytkowników.

Moduły te to:

- wystawianie recepty,
- przeglądanie recept,
- wykupywanie recept.
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Lekarz, aby wystawić receptę, musi najpierw wybrać pacjenta, ma on też możliwość
wglądu do wcześniej wystawionych recept. Pacjent naturalnie ma wgląd do swoich re-
cept w celu przejrzenia zalecanego dawkowania i pozostałej ilości leków do wykupienia.
Wykupywać recepty w aptece można tylko po wcześniejszej identyfikacji pacjenta.

3. Funkcje lekarza

Poniżej przedstawiono przykładowy interfejs realizujący zadania lekarza w kontekście
systemu Receptus.

3.1. Dodawanie recepty. Kluczową funkcjonalnością systemu Receptus jest tworzenie
recept. Lekarz ma możliwość prostego wyszukania leków poprzez wyszukiwarkę oraz
przypisania dawkowania i okresu dawkowania leku dla określonego pacjenta. Bardzo
istotna jest również możliwość wglądu do historii chorób pacjenta, przez co lekarz może
z większą łatwością wystawiać lepiej dobrane lekarstwa.

W momencie weryfikacji system wysyła listę wybranych leków do Centralnego Reje-
stru Leków. Dzięki zastosowaniu XML odbywa się to w jednym zapytaniu, co znacznie
przyspiesza tę operację. Jeżeli zachodzą niepożądane interakcje, lekarz dostaje szczegó-
łowe informacje na ich temat, może odrzucić kolidujące leki i zastąpić je zamiennikami.
Jeżeli nie zachodzą niepożądane interakcje, można od razu wystawić receptę.
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3.2. Przeglądanie leków. Korzystając z zasobów Centralnego Rejestru Leków, lekarz
ma możliwość przeglądania pełnych informacji o dostępnych w obiegu lekach.

Dzięki elektronicznej ewidencji leków lekarz ma możliwość szybkiego wyszukiwania
lekarstw. Wystarczy wpisać początek nazwy leku bądź substancji, którą lek zawiera,
aby uzyskać listę pasujących wyników. Następnie można przejrzeć szczegółową ulotkę
danego leku.

3.3. Wizyty pacjentów, komunikaty. Funkcjonalność systemu Receptus umożliwia
dostęp do informacji o nowych lekach, zleceniach stałych oraz pełni funkcję wewnętrznej
poczty.

Podręczny panel wiadomości dostarcza lekarzowi aktualne informacje na temat wy-
gasających recept, leków do przedłużenia, nowości ze świata leków oraz wiadomości od



36 DANIEL DOMOSŁAWSKI, KAMIL PARZYCH

pacjentów. Pacjenci mogą wysyłać wiadomości do lekarza, który im wystawił receptę
w przypadku np. skutków ubocznych brania przypisanych leków. Pozwala to zaoszczę-
dzić czas przez pacjenta oraz daje możliwość szybkiego zakupu zastępczego leku, który
np. nie posiada substancji wywołującej skutki uboczne. W różnych wypadkach lekarz
ma oczywiście możliwość odmówić, np. gdy uważa, iż potrzebuje przebadać pacjenta
jeszcze raz.

4. Funkcje apteki

Pacjent, po otrzymaniu recepty, potrzebuje zrealizować ją w aptece. Apteka jest ostat-
nim etapem ”życia” recepty. W poniższej części referatu zostanie opisana funkcjonalność,
jaką posiada apteka, nie określając przy tym różnych uprawnień dla poszczególnych pra-
cowników apteki.

4.1. Lista dostępnych recept. Po identyfikacji pacjenta w aptece zostaje zobrazowa-
na informacja o aktywnych receptach zapisanych w Centralnym Rejestrze Recept.

Aptekarz ma możliwość szybkiego wybrania recepty z systemu. Po wpisaniu nazwiska
klienta zostaje wyświetlona lista pasujących osób, które obecnie mają niewykupione
recepty. Po wybraniu osoby z listy zostają wyświetlone recepty danego pacjenta, które
można zrealizować.

4.2. Wykupywanie leków z recepty. System Receptus udostępnia interfejs do ob-
sługi procesu sprzedaży leków.

Aptekarz, po wybraniu interesującej go recepty, może ją od razu zrealizować. Natu-
ralnie pacjent może wykupić tylko te leki, które są dostępne w aptece. Dzięki ewidencji
dostępności leków aptekarz od razu widzi leki, których nie może sprzedać - są one wy-
różnione kolorem czerwonym. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby klient apteki wykupił
tylko część recepty, a resztę wykupił w innym terminie. W takim przypadku aptekarz
nie będzie już widział leków, które były wykupione wcześniej przez klienta.
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4.3. Informacje o dostępności leków. Pracownik apteki w każdej chwili może spraw-
dzić dostępność leków w swojej aptece, np. poprzez wyszukanie odpowiedniego leku lub
zakresu leków, podając jego nazwę, symbol bądź substancję. Bardzo pomocny aptece
jest system wspomagający planowanie zamawiania leków, ponieważ wszystkie recepty
przechowywane są w Centralnym Rejestrze Recept i system może przeanalizować staty-
styczne zapotrzebowanie na leki w danym województwie. Na tej podstawie apteka ma
możliwość zamówienia leków odpowiadających zapotrzebowaniu.

Aby system pokazywał prawidłowe dane pacjentom i pracownikom apteki, wymagane
jest stałe wprowadzanie nowych dostaw leków. W przyszłości istnieje możliwość zaimple-
mentowania aplikacji odczytującej kody kreskowe, aby maksymalnie uprościć ten etap
pracy dla apteki.

4.4. Wiadomości, komunikaty. Apteka, poprzez panel wiadomości, ma sposobność
sprostania zapotrzebowaniom klientów. Pacjenci, poprzez Receptus, mają możliwość zna-
lezienia aptek, w których mogą zrealizować recepty. Niestety, często zdarza się, że nie
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mogą zrealizować całej recepty w jednej aptece, ponieważ brakuje w danym momencie
jednego bądź kilku leków, a apteka, która ma wszystkie leki w swoim asortymencie,
jest znacznie bardziej oddalona. Pacjenci mogą zaoszczędzić swój czas poprzez wysłanie
zapytania o realizację recepty. Apteka otrzymuje zapytanie z receptą danego pacjen-
ta i w odpowiedzi może podać termin, w którym leki mogą być gotowe do odbioru.
Panel wiadomości może być wykorzystany również przy składaniu zamówień leków na
zamówienie (recepturowe).

5. Zakończenie

Zaprezentowany przez nas interfejs jest dedykowany specjalistom. W łatwy sposób po-
zwala wypisywać recepty oraz realizować je przez osoby do tego uprawnione. W projekcie
Receptus uwzględnione zostały wszystkie najważniejsze funkcjonalności w dziedzinie ob-
sługi recept. Od wystawienia, poprzez obsługę i sprzedaż, aż po koniec istnienia recepty
w systemie. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii w starciu z przyjaznym dla użyt-
kownika interfejsem, system może stać się nieodzownym narzędziem ułatwiającym pracę
i życie milionów ludzi.

APPLICATION OF CENTRAL PRESCRIPTION REGISTER INTERFACE
IN A CONTEXT OF A DOCTOR AND A PHARMACY
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Abstract. The paper oscillates around aspects involved in the creation an interface for the Receptus
system in the context of its functionality for the doctor and for the pharmacy. The interface is dedicated
to a specific group of people to make their job easier and faster. For this reason, the main stress is put
on the functionality and simplicity of the interface which combined with the state-of-the-art technology
gives tremendous possibilities to its users.


