Felhasználói tájékoztató a szeptember 1-től érvényes változásokról
ORKA 3.2.2-es verzió
Egy vényen történő rendelés
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően egy vényen legfeljebb 30 napra elegendő mennyiségben
lehet rendelni. Az ezt meghaladó mennyiség rendelése esetén a vényen az orvosnak fel kell
tüntetnie, hogy hány napra látta el a beteget gyógyszerrel, a naplószámot a vényen feltüntetve,
az orvosdokumentációban rögzíteni kell az indoklását.
A gyógyszerkeresőben támogatott orális adagolású készítményt választva, a vényíró felület
jobb oldalán továbbra is rendelkezésre áll az automatikus ellátási idő számítás.
A nem orális adagolású készítményeknél, illetve ahol nem állnak rendelkezésre az
automatikus számításhoz szükséges adatok az eddigi gyakorlat szerinti szabadszöveges
megadás alkalmazható. Ezekben az esetekben különösen figyeljenek a rendelt
mennyiségre és adagolásra!

Többhavi gyógyszerrendelés
Az eddigi háromhavi rendeléstől eltérően, a vény kiválthatóságának dátumát csak azon
készítmények esetében kell feltüntetni, amelyeknek bruttó fogyasztói ára meghaladja az
50000 Ft-ot.
A gyógyszerkereső felületen ezen termékek kiválasztásánál figyelmeztető üzenet jelez a
felhasználónak.
Amennyiben a termék bruttó fogyasztó ára meghaladja az 50000 Ft-ot, lehetőség van 2 illetve
3 vényen rendelni, legfeljebb 3 havi időtartamra, vényenként legfeljebb 30 napi mennyiséget.
Ebben az esetben a program automatikusan rányomtatja a kiválthatóság dátumát a vényre.
Az 50000 Ft alatti bruttó fogyasztói árral rendelkező termékek esetében is van lehetőség 2
illetve 3 vényen rendelni, legfeljebb 3 havi időtartamra, vényenként legfeljebb 30 napi
mennyiségben, a vény kiválthatósági dátumának feltüntetése nélkül. Ebben az esetben az
orvosdokumentációban kell rögzítenie az ellátás időtartamát, erre a program minden esetben
figyelmeztet.
A vényíró felületen a „Háromhavi gyógyszerrendelés” jelölőnégyzet helyén a
„Gyógyszerrendelés X hónapra” lenyíló listában tudják kiválasztani, hogy hány
hónapra történik a vényírás, illetve hány vényre történjen a nyomtatás. A lenyíló lista
alapértelmezetten 1 hónap értéken áll. Csak abban az esetben kell megváltoztatni az
értékét, ha több vényen szeretnének rendelni! (Lásd 1. ábra)
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1. ábra Többhavi rendelés

Ha úgy dönt, hogy nem veszi igénybe az automatikus számolást, illetve amennyiben az
automatikus számoláshoz nem áll rendelkezésre adat, a rendelés az eddigi módon
szabadszövegesen történik. Ebben az esetben különösen vegye figyelembe, hogy egy
vényen legfeljebb 30 napra elegendő mennyiség rendelhető!
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