
Nil Nocere felhasználói útmutató 

A program aktiválása után a Recept írás fülön a zöld mezőben automatikusan megjelennek a hívó 
programban lévő aktív orvos/beteg adatai. Ha bármi okból ez nem történik meg, kattintson a 
narancsszínű Vizitet beolvas gombra. 

Gyógyszer keresés: 

A bekarikázott mezőbe kezdje beírni be a keresendő gyógyszer nevét. Amennyiben a z Automatikus 
listázás előtt pipa van, a program a harmadik karakter beírása után el kezdi listázni az adott 
gyógyszereket. Ha névben akar keresni, kattintson értelemszerűen a Névben keres –re. 
Amennyiben a Csak forgalomban lévők nincsen kijelölve, a listában sárgával jelennek meg azok a 
készítmények melyek az OEP szerint nincsenek forgalomban. (Ettől még lehetnek…) 

 

  



Jelölje ki a listában a felírandó gyógyszert: 

 

A kijelölés után a jobb oldalon a Jogcím mezőben zöldre vált amire rendelhető, szürkére amire nem. 

Adja meg a felírandó mennyiséget. Ha a program tudja értelmezni, akkor automatikusan kiírja latinul. 

Válassza ki a kiszerelés típusát, általában marad a Scat Orig. 

Vényírás típusa Normál/Pro Famila/Statim választható, alapértelmezett Normál. 

A Termék típusát a program automatikusan állítja, csak az EESZT-be való küldésnél van jelentősége. 

Amennyiben szakorvosi javaslatra rendel meg kell adnia a javaslat azonosítóját, 
naplószámát,dátumát. 

 

  



Amennyiben Nem helyettesíthetően rendel, rövid indoklást kell írnia: 

 

 

A Ds listából választhat az előre definiáltak közül, a kiválasztott sorra dupla kattintással átkerül a 
jobboldali szabadon szerkeszthető mezőbe a szöveg: 

 

A Ds lista az igényeknek megfelelően a rendszergazda által bővíthető. 

Amennyiben a gyógyszer esetében értelmezhető, a program kitölti a következő mezőt: 

  

A számított érték hozzáírható a recepthez. 

A program átveszi a hívó rendszertől az ott megadott BNO kódot, és automatikusan kitölti a BNO 
mezőt. Ha ezt módosítni kívánja, írja be az új kódot, az ötödik karakternél a program automatikusan 
értelmezi azt: 

 

  



Használhatja a kódtáblát is: 

 

A Beilleszt gomb illetve az öt karakteres BNO-ra való dupla kattintás bezárja a keresőt és beilleszti a 
kódot. 

  



Emelt/Kiemelt jogcímre rendelés: 

 

Amint az Eü emelt sorra kattint a jogcímek közül, megjelenik a rendelhető BNO/Rendelet párosok 
listája: 



 

A rendelet részletes szövegét megnézheti dupla kattintással, értelemszerűen a BNO-t és rendeletet 
beilleszt gombbal csukhatja be az ablakot. 

További lehetőségek: 

Eddig felírt receptek: 

 

  



Megjelenik minden, amit már ebben az új rendszerben és ebben az intézményben fölírtak: 

 

A lista alján látható, mit lehet most tenni: 

 

A lista elején zöldben az állandónak jelölt gyógyszerek jelennek meg. Ha egy gyógyszert állandónak 
akar jelölni, akkor először jelölje ki azt a listában, majd jobb egérgombbal átállítható a státusz 
oda/vissza. Dupla klikkel kiválasztja receptírásra a gyógyszert és bezárja a listát. 

Ha nem akar a listából választani, akkor zárja be azt: 

 

 



Ha szeretnénk látni a listázott gyógyszerek összes elérhető adatát: 

 

Ez jelenik meg: 

 

Az alak nézetre való visszaváltás: 

 

A sorok színezése a készítmények referencia értéke szerint történik. 

  



Az Azonos ATC-re kattintva értelemszerűen a kiválasztott gyógyszerrel azonos ATC csoportú 
készítményeket kapjuk: 

 

 

Ha végre nyomtatnánk: 

 

Vagy szakorvosi javaslatot állítunk ki: 

 

 

  



EESZT: 

Ha lejárt a bejelentkezési idő, az így néz ki: 

 

A program a fejlécben is jelzi az EESZT kapcsolat érvényességét: 

 

 

Be kell lépni az eSzemélyivel a rendszerbe 

 

Ami erre a fülre visz: 

 

   



Bejelentkezünk: 

 

és megyünk vissza receptet írni, ekkor az oldal alja már így néz ki: 

 

Ha sikeres a beküldés, akkor a program felírási igazolást állít ki két vonalkóddal (nyomtat), ha bármi 
okból sikertelen, akkor teljes értékű recept megy a nyomtatóra egy vonalkóddal. 

  



A felírandó recept kiválasztható a Részletes fülön lévő komplex kereső segítségével is: 

 

 

Innen ezzel mehetünk a receptírásra, illetve a teljes alkalmazási irat megjelenítésére: 

 

 

  



FoNo felírás 

Kiválaszt a keresőbe írással vagy a listából, esetleg a fában keres, majd nyomtat: 

 

 

  



Segédeszközök: 

 

 

Kesehetünk fában névben ISO-ban: 

 

 

Ha fában kerestünk, akkor ez a következő lépés: 

 

  



ekkor kapjuk alul a listát, ahol kiválasztjuk, amit föl szeretnénk írni, majd: 

 

ami visszavisz a Recept írás fülre: 

 

Továbbiak ugyanúgy mint a gyógyszernél, azzal a különbséggel, hogy segédeszközt egyelőre nem 
lehet az EESZT-be küldeni, tehát érvényes receptet nyomtatunk egy vonalkóddal. 



A Segédeszközöknél lehet listázni a beteg eddig felírt eszközeit, valamint a bejelentkezett orvos által 
eddig fölírt eszközöket: 

 

 

  



Magisztrális készítmények: 

 

Listáz, kiválaszt, nyomtat.  

A Magi és a FoNo beküldhető (beküldendő) az EESZT-be. 

Új magi fölvétele: 

Új,Elnevezés kitöltése, Leírás kitöltése, Újat ment. 

 

  



Leírások: 

A teljes OGYEI előirat megjeleníthető dokumentum formátumban: 

 

  



illetve az EMEA-nál lévő előiratok PDF-ben: 

 

A PDF megjelenítő így tehető szélesebben olvashatóvá: 

 

  



Recept listák: 

Ez csak érvényes EESZT kapcsolattal működik, az oda bekerült gyógyszereket láthatja a kezelő orvos: 

 

  



Szakorvosi javaslat: 

Ide a Recept írás fülről jutunk ezzel: 

 

ide: 

 

A (Hatóanyag) mennyisége,Időtartam, Bevitel módja mezőket a program az adatbázis szerinti 
alapértelmezésben kitölti, de ezeket ön módosíthatja. 

Az Adagolás= KITÖLTENDŐ mezőt értelemszerűen szerkeszteni kell, majd Javaslatot nyomtat. 

Listázhatók a betegnek illetve az orvos által kiadott javaslatok: 

 

  



Ha kész a lista akkor a kiválasztott javaslatot lehet másolni: 

 

Figyelem: itt a program nem ellenőrzi, hogy az egykor érvényes Eü rendelet aktuális e? 

  



Kölcsönhatások: 

A Szedett gyógyszereket, majd az Ellenjavallatokat listához adjuk, utána Ellenőriz: 

 

 

Ez a gomb kinagyítja a listát:

 

ez pedig alapállapotba visz vissza: 

 

 

Az Egyéb fülön lehet az EESZT-be bejelentkezni (eSzemélyi), illetve megnézni az EESZT üzeneteket, 
miért és meddig nem megy esetleg valamely EESZT funkció. 

Program információkat és Orvos/beteg részleteket lehet listázni. 

A Nyomtató beállítást és a Magi konverziót bízza a rendszergazdára. 



 

 


