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)l. JI H rr I a K : OnpeőeAeHue apo„uarnuqeocux nep-
BU!f-11.bIX aMUH06 (J Ae1Capcrn8eH.HblX CAteCRX 
~.Il)UI HCCJie;J;OBaHHH peu;enrYpHbIX rrpenaparoB HHipH

l'OMeTpHH HBJI.Herc.H xoporno rrpHMettHeMbI!I\ rrpaK'rHqe
CKHM MeTO;J;OM. B HeKOIOpbIX CJIYYa.HX H3-3a MernaIDrn:eH 
IIOÓO'YHOH peaKIJ;HH COIIYfCTBYIOW:HX Ben1ecrB ;J;JIH H36H
pareJihHOI' 0 orrpe.nerreHH.H MO)KHO rrpttMeH5ITb MeT0,1:( Y.Jlb-

r paqn10.JJe1osotí: cneKrpoqioroM.erpttH Hs611pa renhttocrb 
crreKrpotjioro111erpHH MO)KHO IIOBblllJ3Ib Ha OCHOBaHHH 
pacxo:>Kp;eHHH Beru;ec10 IIO caoeMY KHC.ITOrfIOMY HJIH ll~C
JIOYHOMY xapaKTepy 

J L· i p t á. k: Deterrnination of primary aromatic 
amines in drug rnixtures 

Nit1ito1netric tit1ation p1oved good in soine cases, 
\vhereas ín othe1 ones selective ult1aviolet absorption 
1nethod '\vas needed for elimination the inte1fe1ence of 
101.c.,companying substances. The specificity of the 
spe0t1ophotometric inethods could be incieused by 
ut.ilizing the diffe1·ences in acid„base cha1acte1istics 
of lhe tested 001npounds 

J Lipták: Besti1n1nung von primüren arorna
tischen A minen in Arzneimittelge1nischen 

Die An\vendung des nitritomet1ischen und einer 
ult1aviolett-spektrophotomet1ischen Methode für die 
selektive Bestimmung einige1 p1'iinit1en, aromatichen 
Aininen \VUI'den überprüft und beide als gut anw(;:lnd
b11re, piaktische Methoden beurteilt. Die Selektivitat der 
Spektrophotometrie kann duroh die Ausnützung det 
auf de1n s<'iuren, ode1 basichen Ka1 akter iuhenden 
Diff8renzen erhöht '\Ve1den. 

(Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógynövény- és Drogismereti Intézete 
1085 Budapest, Üll6i út 26) 

Érkezett: 1973 V. 24 

Gyógyszerészet 19 li0-112„ 19'75. 

A számítógép alkalmazhatósága a gyógyszerellátásban 
DR.. KATONA KÁLMÁNNÉ ÉS DR TÓTH BARNA 

Az információáramlás gyorsítása és az él6munka
felhasználás csökkentése érdekében a gyógyszerellátás 
területén is szükségszerű az automatizálás .. Szerzők 
ismertetik a bevezetésével kapcsolatos előfeltételeket 
és követelményeket. M űköd6 külföldi rendszerekr6l 
adnak kritikai tájékoztatást. Hangsúlyozzák az 
egységes kódszámok megalkotásának és használatá
nak szükségességét. Ismeitetik a gyógyszertári köz
pontokban alkalmazható egyik szervezési elképzelést. 

* 
A számítógépek elterjedése és alkalmazása a nép-

gazdaság különböző ágazataiban - és főleg kül
földön - már hosszű műltra tekinthet vissza, hi
szen a rendszerek szeivezési kultűrájának fejlő·· 
déséhez ez hozzátartozik A tágabb értelemben vett 
gyógyszerellátáshoz tartozó szervezetekben (gyógy
szer-külkereskedelem, gyógyszeripar, intézeti 
gyógyszerellátás, honvédség gyógyszerellátása) már 
mint jól bevált gyakorlatot említhetjük Ezek szer
vezeti rendszerét, működését nen1 is1nertetjük. 
Közel tart a megvalósuláshoz a Gyógyáruértékesítő 
Vállalat munkája egy részének számítógépre vi
tele .. Egyre intenzívebben jelentkezik a gyógyszer·· 
tári központok ilyen irányú igénye is. Köztudott, 
hogy azok a tevékenységek vihetők számítógépre, 

ahol 
- a nagyfokű szervezettség mint előfeltétel 

biztosítva van; 
- a tevékenységgel foglalkozó személyek bizo

nyos fokű rendszerszemlélettel bírnak; 
· - a működési szabályzat alapján a folyamat

szabályozás megvalósítható. 
Megítélésünk szerint a gyógyszertári központok 

tevékenységei kpzül több feladat felel meg az 
előbbi kritériumoknak Példaként a betegek gyógy
szerellátásának biztosításából adódó gyógyszer
gazdálkodási feladatot vagy a gyógyszertári köz
pont minden dolgozója munkájáért járó bér ki
fizetését megelőző bérszámfejtést említjük meg 
Továbbiakban a gyógyszertári központok gyógy
szerellátási tevékenységével kívánunk foglalkozni 

A rendszerszemléletű látásmód megköveteli, 
hogy egyrészt a Gyógyáruértékesítő Vállalatot 
n1int szállítót, n1ásrészt a gyógyszertárakat n1int 
inegrendelőket szorosan csatlakozó külső kö111ye
zeti tényezőként \regyük figve]e1nbe. A gyógyszer
ellát,ási tevékenvség során a központok nagyszá1nú 
anyag Yáltozó men11yiségével periodikusan n1eg
ismétlődő műveleteket végeznek (PL raktárkész
let felvétele, rendelés elkészítése, továbbítása a 
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Gyógyáruértékesítő Vállalathoz, visszaigazolás ad-
1ninisztrálása, érkezett áru nyilvántartásba 'Tétele, 
gyógyszertárak rendeléseinek felvétele, teljesítése, 
szá1nlázása.) 

Jele1tleg ezt lnind 1na11uálisan végzik, ami inun
kaigényes, nagy figyelmet kíván, fárasztó, lehető
séget ad a tévedésre, és végezetül az infürmáció is 
késedelmes, esetleg egyes döntések előkészítésé
hez nem áll időben rendelkezésre. Az előbbiek is
meretében lehetséges, az utóbbiak alapján szük
séges az auto1natizálás. 

A gyógyszerellátás -konkrétabban a gyógyszer
gazdálkodás - automatizálásának többek között 
meg kellene oldania a következő feladatokat: 

- ne kelljen havonta raktárkészletet felvenni, 
hanem a folyamatosan vezetett adatok bármikor 
előhívhatók legyenek a gép memóriájából; 

- a szakember véleménye alapján összeállított 
1negrendelések számszerű adatait olyan adathor
dozó rögzítése, an1ely a rendelkezésre álló gépek 
bármelyikére konvertálható; 

- adjon segítséget a csak korlátozottan rendel
kezésre álló gyógyszerek tárgyilagos szétosztására 
a megrendelők készletének függvényében; 

- ezzel egyidőben mentesítse a raktárt, ter
helje a gyógyszer tárat mind a cikkelemenkénti 
mennyiségekkel, mind az értékkel.. 

Mielőtt rátérnénk egy adatfeldolgozási variáns 
is1nertetésére, két külföldi rendszert kívánunk váz
latosan bemutatni Az egyik a nyugati államokban 
inűködő szisztén1a, ainelyet a Sie1nens-, valamint 
a I. ... orenz-cég prospektusai is1nertetnek 

~Jlső alapfeltétel, hogy minden gyógyszerkészít-· 
mény kódszámmal legyen megjelölve; az adott kód· 
szán1on az ipartól a nagykereskedehnen keresztül 
minden felhasználó azonos gyógyszert ért. A kód
számot semleges helyen adják és használata min
denki számára kötelező. 

A gyógyszert előállító ipari üzemek, nagykeres
kedők, felhasználók (g]'ógyszertárak) szintén szám
mal azonosíthatók. Így a gyógyszer-utánpótlást 
ún. „alfa-numerikus" gépek segítségével végzik 

A gyógyszmtárban minden gyógyszerkészítmény 
mellett két kártya van: egy fehér, amely név- és 
helyzetjelző, valamint egy színes, amely adat
hordozó, a rendelés céljá1a. Ez a színes is huzan1os 
időn át többször felhasználható Amikor a készlet 
n1ennyisége a 1ninimun1 alá csökkent, a színes 
kártyát kiemelik, és a defektusdobozba helyezik 
Ezenkívül n1ennyiségjelző kártyával is rendelkez
nek: 1, 2, 5, 10, 20 db A rendelést összeállító 
gyógyszerész a halmaz elejére helyezi a gyógyszer tár 
azonosító kártyáját, a nagykereskedőt jelölő kár
tyát, majd az egy db-os mennyiségjelző lapot, 
ez utá11 inindazon színes kártyákat, amelyekből 
egy db-ot akar rendelni A kettes, ötös stb. meny
nyiségjelzők után is sorba rakja a "megrendelni 
kívánt gyógyszerek kártyáit A nagykereskedő 
telefonjelentkezésekm adatátvitelre kapcsolják a 
kár tyabeolva~ót.. A nagykereskedő központi gép
egysége szalaglyukasztással rögzíti a vett adatokat 
és arról készíti el a számlát, amelynek alapján 
összeállítják a szállítmányt. A beérkezett gyógy
szerek elraktározásakor a színes rendelőkártyákat 
is helyükre teszik . 

Az ilyen periodikusan ismétlődő feldolgozásra 
elsősorban a ma már kezdetleges adathmdozónak 
tekintett lyukkártya alkalmazható Hátránya, 
hogy a naponkénti rendelés, a gyógyszer és kártya 
helyrerakása a gy6gyszertár személyzetének 25-
35%-át állandóan igénybe veszi. (A naponkénti 
szállítást a mi szállít6kapacitásunk nem is tudná 
biztosítani.) Mindez nagy és indokolatlan költség
növekedést jelentene 

A másik rendszer a csehszlovák megoldás, amely 
hasonlít a nálunk kialakult gyakorlathoz és az 
előbb ismertetett eljáráshoz is 

Extrahá16könyveik vannak, amelyekben az egy·· 
szerre megrendelhető legkisebb tételek (egység
csomagok) fel vannak tüntetve. Nagyobb gyógy
szertárak egyszerre 4-5 egységcsomagot rendel
nek, kisebbeknek 4-5 hónapig elegendő 1 csomag 
A megrendeléssel kitöltött extrahálókönyvet be
küldik a központba, ahol annak alapján kártya
rendezők állítják össze a megrendelést tartalmazó 
halmazt 

Az első kártya a gyógyszertár számát jelöli, 
ezután alfabetikusan következnek a gy6gyszerek 
kártyái, majd mindegyik után a megrendelt meny
nyiséget feltüntető lap vagy lapok következnek 
Az így sorba rakott kártyacsomót beolvastatják 
a géppel; ez sornyomtatóval azonnal kiírja a szám
lát, amelynek alapján a raktárban összeállítják a 
szállítmányt. 

Előnyük, hogy e területen mái évekkel ezelőtt 
komoly lépéseket tettek Hiányossága módszerük
nek, hogy a megrendelhető egységek nagysága 
tekintetében meglehetősen rugalmatlanok, vala
n1int az, hogy a 1nár kiszá1nlázott, de raktáron i1em 
levő anyagokat utólag kell jóváírni. 

Mindkét rendszerből le kell vonni a következte
tést és a negatívun1okból is lehet tanulni \Taló
színű, hogy az NDK-ban használatos gyakorlat 
isn1crctc Ü; segítene saját rendszerün1{ megteren1-
tésében Először is meg kell fogalmazni az elektro
nikus adatfeldolgozással kapcsolatos célunkat, 
hogy utána a gyógyszertá1i központol{ részére az 
egyik elképzelhetií szervezési lehetőséget ismertet-
hessük 

Kezdetben a készletnyilvántartás, kiadások 
(számlázások), beérkezések periodikusan ismétlődő, 
monoton munkája gépesítendő. Elsődlegesen el 
kell érni, hogy az egész mszágban a gyógyszer
gyártással, -kereskedelemmel, -eloszlással, -felhasz
nálással foglalkoz6 szei vek egységes kódszámokat 
használjanak Ennek megalkotásában egy tárca
közi szerv (pl. OMFB) irányítását kellene igényelni, 
és minden jogi személy jogos kívánságait figye
lembe venni .. A már működő szervezésből indokolt 
adaptálni az alkalmasakat 

Az adathordozó lehetne a nemzetközileg haszná
latos, előrelyukasztott, ún dual kártya Erre 
kellene ráírni a gy6gyszer nevét, majd az alábbi 
adatok lyukasztásos k6djelölése következnék: 

- a név azonos kódszá1n; 
-· a gyógyszerfor1na; 
- a cson1agolási egység; 
- a hatástani csoport; 
- az előállító gyár neve; 
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- az egységár (ter1nelői, nagykereskedehni, fü-
gyasztói); 

- a cikkcsop01 t; 
- a tá1gyévi minimális (törzs-) készlet; 
- az előző évi összes eladás; 
- a folyó évi tervezett fmgalom stb 

A beszerzés sze1 vezése 

Minden gyógyszertári központnak lenne egy 
speciális jelölő kódszáma, eltérő színű kártyára 
lyukasztva. Ez lenne a vezérkártya Szükséges 
volna több ezer mennyiséget jelentő kártya is. 
(PI. 1-2-5, 10-20-50, 100-200-500 stb ). 
Az optikai indentifikálást színkombinációval lehet
ne biztosítani (Pl. piros-zöld-sárga: 1-10-100) 

A vezé1ká1tya után ábécérendben jönnének a 
cikkfeleséget jelölő lapok, és mindegyik után köz
vetlenül az abból megrendelni kívánt mennyiséget 
feltüntető ká1tyák. Így lehetne szigmú rendben 
álló halmazt összeállítani (célszerű a halmazban 
levő adatokat kártyái ól szalagba lyukasztani). 

Az azonos infürmációt tartaln1azó szalag tér
fogata és súlya nagyságrendileg kisebb, mint a 
kártyáké. A szalagból megfelelő készülék segít
ségével rövid idő alatt ki lehet forintban számítani 
a megrendelés értékét. Indokolt módosítás után 
a sz_alag~t lehetne elküldeni megrendelésként a 
GYOGYERT-be. A távlati fejlődés során az is 
megoldható, hogy a megyeszékhelyeken működő 
telexgéphez csatlakoztassák a szalagleolvasót 
este, így reggelre mind a 18 vidéki k_özpont igénye 
kigépelve rendelkezésre áll a GYOGYÉRT-ben 

A GYÓGYÉRT-ben végzett munka, illetve a 
szer vezeti egységen belüli tevékenység ismertetése 
helyett csak a logikai vonalat követjük 

Az esetben tehát, ba elegendő gyógyszer áll ren
delkezésre, az igényeket teljes mértékben kielégítik 
A csökkent mennyiségű raktárkészletet az egyes 
központok törzs- és valós készlete közötti különb
ség arányában gyorsan és pontosan el lehet osztani 
megfelelő számítógép segítségével Kezdetlegesebb 
megoldás, ha a hiányzó gyógyszereket visszárn
zással írják jóvá. 

Visszatérve a gyógyszertári központ területére, 
a gyógyszertárak rendeléseivel kapcsolatos egyik 
lehetőséget vázoljuk 

A gyógyszertári nyilvántartás bázisa az extra
hálókönyv és/vagy egy speciális kartonrendszer 
lehetne Ennek adatai alapján kellene az ismertetett 
módon a kártyahalmazt összeállítani, vagy a gyógy
szertárban - és akkor a kártyacsomagot kellene 
megrendelésként a központba küldeni (mert azt 
még fejlettebb automatizálás esetén sem képzel
hetjük el, hogy minden gyógyszertár kártyaolvasó 
és szalaglyukasztó perifériával rendelkezzék) -, 
vagy a központban, ahol a kártyák alapján, ill. 
szalagra lyukasztás után végeznék el a kiírást és 
számlázást 

A megvalósítás smán természetesen sokkal több 
akadály fog jelentkezni, de olyan együttes munká
val, melyben speciális számítógépes szakember is 
közreműködik, a gyógyszerellátás automatizálása 
előbbre vihető. Az alkalmazandó gépektől a kö
vetkezőket kell megkívánni: 

- „on-line" és „off-line"1 rcndsze1 ben 1nűköd
tethetők legyenek; 

- telex.rendszerre lehessen csatlakoztatni; 
- alfa-numerikus output-kiírásra képesek le-

gyenek 
Amíg nincs saját gépparkunk, addig mindezt 

csak a bérfeldolgozó igénybevételével oldhatjuk 
meg 

Mindezek kidolgozása, részletes programok el
készítése és azok próbafuttatása a területi szak
emberek bevonásával vala.mely szervezőintézet 
feladata, amelynek szakemberei választ adhatnak 
arra, hogyan alakítható ki egy racionális, bizton
ságos gyógyszergazdálkodási szisztéma, és amely 
információt nyútjhatna arra, hogy a gyógyszertári 
központok egységes gépesítési rendszerének ki
alakítása milyen költségekkel járna 

,11.-p l{ -H3 l{a1otta 11 .rr;-p 6. Tor: llpu.w.e
HfLeMoc1nb 6bl1lUCAumeAbHOÜ MalUUf-lbl 6 Clla6 JtCeHUU AeKap
cmeef-lHblMU npenapa1naAtU 

B Httrepecax YCKOpeHH51 rrocryrrneHHH 11ttcpop.r.,.1au11tí H 
YMeHbllleHH.H paCXOJJ;OB >KHBOrt paóOibI 3BTOM3IH3Hposa
HHe HB.JJHeTCH H.eo6xo.n;H1\1bJM 11 B OÓJlaC'IH CHa6weHH51 Jie
KapcrseHHhIMH npenaparaMH. Asropbr 11snaraI01 rrpe.n.vc
JIOI3H51 H Tpe60BJHl15I CB513JHHhie e BBe,!J;eHHeM JBfOM3IH-
3HpOBJHHH. ÜHH ,n:aror KpHI'H'-IeCKHH OÓ30p 0 )J;eiicrBYIO
JJ~WX sapY6e>t<HblX CHCJeMax. ÜHH IT0,11,'-IepKHBJIOT Heoó
XOJ.{HMOCTb C03):(3HH5I 11 ÍipHMeHeHH5I e,[JJ-IHbIX KO)J;OBbIX 
4HCeJI. I13na1 aI-Or O,ll;HO H3 npe.n;crasrreHHH OTHOCHreJibHO 
opr aHM33I{HH rrp11MettHeMoH B anre4Hb!X u;ettrpax 

D 1 K K a t o n a and D 1 B Tó t h: Appli
cat·ion of co1nputer s in drug supply 

Auto1natization is necessa1y fo1 bette1 co1n1nuni
cation of info11nations and fo1 economy of live labou1 
on the field of drug suply too. So1ne p1e1equisites and 
require1nents of the introduction of co1nputerized auto
n1atisation are disoussed A critical revie,v is presented 
on syste1ns being used ab1oad. The necessity of the 
develop1nent and application of a uniform code system 
is ephasised an<l a possible va1ia.nt of 01ganisation is 
suggested fo1 the County Pha1ma.cy Centres 

Di. IC. Katona und D1 B. Tóth: Die An
wendbarkeit von Rechnautoniaten in der Arznei1nittel-
1;er sor gung 

Auto1natisie1ung ist auoh in de1 A1·zneimittelvc1-
sorgung für die E1nied1igung der Anwendung leben
dige1 A1 beit und fü1 die Beschleinigung der Infcn ma.
tionsst1·örnung notwendig. Die Vorbedingungen und 
Anforde1ungen der Einfüh1ung von Rechanauton~at,cn 
in der Arzneimittelve1so1gung 'verden auf G1und k1i
tischer Beurteilung von Lite1aturanga.ben über die 
in1 Ausland funktionierenden Systen~en besproehen. 
Die \Vichtigkeit der Entw'icklung eines einheitlichen 
Kodenum1nersystems wird betont Ein in <len Apothe
kenzentren ver\vendbares 01ganisationssyste1n v.'i1 d 
vo1geschlagen 

(Egészségügyi Minisztérium V IIT Gyógyszeré.szeti 
Főosztálya, 1361 Budapest Postafiók 1) 

Érkezett: 1975 február 20 

1 -„off.line" 1endsze1ben dolgozik az adatfeldolgozó 
gép, ha közbenső adatho1dozók (lyukkártya, lyuk· 
szalag stb.) adatait táplálják be a gépbe. 

- ,,on„line" rendsze1ű adatfeldolgozó géphez az adat
bevivő és -kiíró egységek (írógép, könyvelőgép, telex 
stb.) - közvetett adathordozók nélkül - közvetlenül 
kapcsolódnak a központi elektronikus géphez 
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