
Cikktörzs, egységes 

adatbázisok, gyógyszer 

információ
Új funkciók és lehetőségek a cikktörzsben

Közös nagykereskedői törzs bevezetésének 

tapasztalatai, lehetőségei, előnyei

Tervezett Quadro Byte cikktörzs

Új gyógyszer információs  adatbázis állapota, 

tulajdonságai, lehetősége. Források, tartalmak

Homeopátia



Új funkciók és lehetőségek a 

cikktörzsben
Alt - L (Áttekintés): ATC kód szöveges megjelenítése; 
törzskönyvi törlés ideje, rendeletszáma

Keresés: hatóanyag – azonos hatóanyag szerint 
(hatóanyag tartalom  megjelenítés; más hatóanyagot is 
tartalmaz-e)

Alt – I: Cikk csere

Saját megjegyzés fűzése egyes cikkekhez (Szakmai Info 
– Gyógyszer Info lapon)

Tárolásra és a készítmény tartalmára, törzskönyvi 
törlésre utaló információk

Alt – A: Rendelési adatok módosítása (kézi minimum –
maximum; gyűjtő csomagolás)

„Bevételezés alatt” jelzés



Közös nagykereskedői törzs 

(ALIMED) bevezetésének 

tapasztalatai, lehetőségei, előnyei

Törzs megjelenítése, használata

 Eltér az eddigi általános szállítói törzs 

felépítéstől, mert 4 szállító adatait 

tartalmazza

 Árak összehasonlíthatósága, árrések



Törzsek konvertálása

Átállás a 4 nagykereskedő adatbázisáról 
egy közös adatbázisra

 A patikai törzsben meglévő párosítások 
automatikus konvertálása az Alimed által 
megadott kereszttábla segítségével

 Nem lehet teljesen automatizálni, egyes 
tételeknél gyógyszerész döntése szükséges

 Rendelés addig nem állítható át az új 
cikkszámokra, amíg a teljes törzs nem került 
áttöltésre



Párosítások konvertálása



Rendelési szorzók



Párosítások megtekintése



Felvétel az ALIMED cikktörzsből



Tervezett Quadro Byte cikktörzs 

létrehozása
Gyógytermék, gyógyászati segédeszköz termékkör

Termék féleségek forrásai
- gyógyszertárak
- forgalmazók
- nagykerek
- gyártók

Quadro Byte által, azonos cikkszámon bepárosítva a 
kereskedői cikktörzsekhez

Termék ismertetővel ellátva

Frissítések rendszeres továbbítása gyógyszertárakba, 
gyógyászati segédeszköz forgalmazókhoz



Új gyógyszer információs adatbázis

Adatbázisok
Gyógyszerek

Gyógyászati segédeszközök

Védőoltások és immunbiológiai készítmények

Ápolási intervallumok

BNO

Laboratoriumi ref. Tartományok

WHO beavatkozás kódok

Szakcikkek

Színtévesztési tesz

FoNo - Gyógyszerész



Gyógyszer adatbázis

Hatóanyag, hatóanyag 

tartalom

Felírhatóság, jogcímek

Árak, támogatások

Interakció vizsgálat

Adagolási javaslat

Helyettesíthetőség

Felírási jogosultság

Farmakológiai jellemzők

Klinikai jellemzők (terápia 

és javallatok, 

ellenjavallatok, adagolás, 

terhesség – szoptatás 

alatti alkalmazhatóság)

Gyógyszerészeti adatok 

(segédanyagok, lejárati 

idők, tárolási előírás, 

csomagolás, 

felhasználásra, kezelésre 

vonatkozó útmutatások)



Homeopátia

Gyógyszer információ

Alap adatbázis elérhetősége QB-Pharma 
rendszerből (F6 – gyógyszer információ)

Szakértői program
- Részletes, hagyományos Materia Medica 
könnyen kezelhető adatbázis formájában
- Repertorium: használata elsősorban heveny 
helyzetek kezelésénél nyújt segítséget

Homeopátiás gyógyszer információ telepítése a 
gyógyszertárban




