Az RP-info (Rendeletek, Protokollok, Gyógyszer információk) szoftver bemutatása
Az RP-info egy orvosok számára kifejlesztett információs rendszer, amely a betegellátás során felmerülő
szakmai kérdések gyors megválaszolásában igyekszik segítséget nyújtani, elsősorban az alábbi
funkciókkal: gyógyszerkeresés (név-, hatóanyag-, morfológiai jellemzők alapján), alkalmazási előírások
és betegtájékoztatók
megjelenítése (képekkel,
táblázatokkal,
egységes
megjelenítéssel),
gyógyszerkölcsönhatások vizsgálata ( nemzetközi szakirodalmak (Martindale, Rote Liste, PDR) és az
alkalmazási előírások adatai alapján (figyelembe véve a gyógyszer – enzim hatásokat is)), terhesség,
szoptatás, gyakori segédanyagok, wada doppinglista figyelmeztetései. BNO diagnózisok szinonimaszótáras keresése, szakmai-, és finanszírozási protokollok, kapcsolódó laborvizsgálatok megtekintése.
A szoftver telepítése
Az RP-info telepítőprogramját bármikor letöltheti az internetről a Magyar Orvosi Kamara weboldaláról
(mok.hu). A szoftver bármelyik Windows XP, vagy annál újabb (Windows Vista, Windows 7, Windows 8)
Windows operációs rendszerre telepíthető. A telepítéshez legalább 150 MB szabad lemezterület és
rendszergazdai jogosultság szükséges.

A telepítőprogram indításakor egy üdvözlőképernyő jelenik meg, ennek
alján kattintson a Tovább gombra.

A következő képernyőn meghatározhatja, hogy a számítógépének
melyik mappájába kerüljön a program.
Ha változtatni szeretnek a telepítőprogram által felajánlott mappán,
akkor kattintson a Módosítás gombra.
A telepítés folytatásához nyomja meg a Tovább gombot.

A telepítés megkezdéséhez a
következő képernyőn kattintson a
Tovább gombra. Ekkor megtörténik
a fájlok másolása, majd ennek
végeztével kattintson a Befejezés
gombra. A telepített programot
elindíthatja a Windows asztalára
került ikonnal.
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Gyógyszerek

A szoftver gyógyszerek oldalán két teljesen különböző keresési lehetőséget használhat:
Gyógyszerkeresés név vagy hatóanyag alapján:
A készítmény / hatóanyag neve keresőmezőbe néhány karakter beírása után egy listában megjelennek
azon termék- és hatóanyagnevek -, amelyek tartalmazzák a beírt szövegrészt. A lista minden sorának elején
látható ikon jelzi, hogy az adott sor hatóanyagot ( ) vagy készítményt ( ) jelöl.
Hatóanyag sorára kattintva a képernyő nagy részét kitöltő táblázatban megjelennek a kiválasztott
hatóanyagot tartalmazó készítmények (kiszerelésekkel együtt).
Készítmény sorára kattintva megjelennek az kiválasztott készítmény kiszerelései.

A gyógyszerek adatait megjelenítő táblázat veszélyek oszlopaiban ikonok jelzik, a gyógyszerre vonatkozó
legsúlyosabb veszélyt (a kölcsönhatás oszlop a gyógyszerrel kapcsolatos legsúlyosabb kölcsönhatást
jelöli). Bármely ikon fölé mozgatva az egeret, a képernyőn megjelenik az adott veszély leírása (a
kölcsönhatás oszlopon belül kattintva megjelenik a gyógyszerrel kapcsolatos összes kölcsönhatás). A
Wada oszlopban szereplő ikonra kattintva megjelenik a doppinglista e gyógyszerre vonatkozó fejezete.
A segédanyagok oszlopaiban ikon jelzi, ha a gyógyszer az oszlopban megnevezett segédanyagot
tartalmazza. Az ikon fölé mozgatva az egeret a képernyőn megjelenik a segédanyag pontos neve.
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Gyógyszerkeresés morfológiai jellemzők alapján:
A morfológiai keresőben lehetősége van alak, szín és hatástani csoport szerint keresni a készítményeket.

A
(tablettafotó) gombra kattintva nem csak a morfológiai
kereséssel megtalált termékekre, hanem bármely készítményről
megtekintheti a termék doboz, bliszter és tabletta fotóját.

Hatályos alkalmazási előírás és betegtájékoztató

Az RpInfo szoftverben az összes gyógyszerhez egyetlen kattintással megtekinthető a készítmény hatályos
alkalmazási
előírása
és
a
betegtájékoztatója,
ha
a
készítmény kiválasztása után az
alkalmazási
előírat
gombra
kattint. Az adatok letöltéséhez
aktív internetkapcsolat szükséges.
Az
alkalmazási
előírást
megjelenítő ablak tetején külön
gombok jelölik az előírat főbb
fejezeteit. A kívánt fejezet
gombjára kattintva az ablakban
megjelenik a kiválasztott fejezet
(pl.: adagolás) tartalma.
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A teljes alkalmazási előírat megtekintéséhez kattintson az előírat ablakában az összes fejezet gombra. A
termék betegtájékoztatója az alkalmazási előírás alatt jelenik meg.

Helyettesítő készítmények megjelenítése

A helyettesíthetőség gombra kattintva megjelennek a kiválasztott készítménnyel egyenértékű termékek,
amelyekkel a készítményt a
gyógyszerész
helyettesítheti,
amennyiben az orvos a vényen
nem zárja ki a helyettesítés
lehetőségét.
A gyógyszerekről megjelenő
információk és a hozzájuk
kapcsolódó
szolgáltatások
megegyeznek
a
szoftver
gyógyszerkeresőjéből
elérhető
funkciókkal.

A vissza gomb megnyomásával
visszatérhet
az
előző
gyógyszerkeresés eredményéhez.

Jogszabályok:
A jogszabályok gombra kattintva
megjelennek
a
kiválasztott
gyógyszerhez
tartozó
jogszabályok,
a
jogszabály
számának és az első mondatával.
Bármely
jogszabály
nevére
kattintva az ablakban megjelenik a
jogszabály teljes tartalma.
Lehetőség van a jogszabályok
szövegében előforduló szabad
szavas keresésre is (pl.: vírus).
Ekkor a szoftver felsorolja
mindazon
jogszabályokat,
amelyekben a beírt szövegrész
szerepel.
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Az ablak tetején lévő gombokkal lehetőség van a jogszabály kinyomtatására, vagy a hatálya alá tartozó
készítmények listázására.

BNO diagnózisok:

A szoftver felső sorában a BNO kereső fülre kattintva megjelenik a BNO diagnózisok keresésére és a
kapcsolódó információk megjelenítésére szolgáló képernyő.
Amint beír néhány betűt a
keresőmezőbe,
a
szoftver
kilistázza a megfelelő BNO
diagnózisokat.
A keresés szinonimákkal (pl.:
hypertonia, magas vérnyomás),
továbbá a betegségek gyakori
tüneteinek,
kórokainak
figyelembevételével történik (pl.:
a „láz”, vagy „hasmenés” kifejezés
beírására azon diagnózisok is
megjelennek, amelyeknek ezek a
jellemző tünetei).
A táblázatban a Magyarországon
gyakori
betegségek
sárga
háttérszínnel jelennek meg, a
diagnózisok neve mellett pedig ikonok jelzik, hogy milyen további információk érhetőek el az adott
diagnózishoz. Ezen ikonokra vagy a táblázat feletti gombokra kattintva megtekinthető a kívánt szakmai
tartalom, amelyek az alábbiak lehetnek:

Protokollok:

Az egészségügyi államtitkárság
által jóváhagyott és hivatalosan is
publikált
szakmai
irányelv,
módszertani
levél,
kezelési
protokoll vagy finanszírozási
protokoll.

Bármely dokumentum nevére
kattintva az ablakban megjelenik a
dokumentum teljes tartalma.
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Jogszabályok:
A kiválasztott BNO diagnózishoz tartozó jogszabályok felsorolása, a jogszabály számának és az első
mondatának megjelenítésével.
Bármely
jogszabály
nevére
kattintva az ablakban megjelenik a
jogszabály teljes tartalma.
Lehetőség van a jogszabályok
szövegében előforduló szabad
szavas keresésre is (pl.: COPD),
ekkor a szoftver felsorolja
mindazon
jogszabályokat,
amelyekben a beírt szövegrész
szerepel.
Az ablak tetején lévő gombokkal
lehetőség van a jogszabály
kinyomtatására, vagy a hatálya alá
tartozó készítmények listázására.

A diagnózis gyógyszeres kezelése:
Bármely diagnózis kiválasztása
után a diagnózis gyógyszerei
gombra kattintva a szoftver
megjeleníti azon
készítményeket, amelyek
alkalmazási előírásuk szerint
indikációval rendelkeznek az
adott betegség kezelésére.

A gyógyszerekről megjelenő
információk és a hozzájuk
kapcsolódó
szolgáltatások
megegyeznek
a
szoftver
gyógyszerkeresőjéből elérhető
funkciókkal,
így
azokat
részleteiben ott mutatjuk be.
A vissza gomb megnyomásával visszatérhet a diagnózislistához.
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