Programa vaistinėms
Programos vaistinėms paskirtis – informuoti pacientą ir suteikti jam galimybę pasirinkti
valstybės kompensuojamus ir nekompensuojamus vaistus bei medicinos pagalbos
priemones iš galiojančio kainyno.
Dėmesio! Programa veikia nenaudojant interneto ryšio, todėl po naujojo kainyno
išleidimo programą reikia parsisiųsti iš naujo.

Kaip paleisti?
Microsoft Windows aplinkoje programa pasileidžia du kartus paspaudus ant parsisiųsto
idrug-drugstore.bat failo.
Linux aplinkoje programą galima paleisti paleidžiant failą:
idrug-drugstore.sh

Programos paleidimui reikalinga Java 6 (arba naujesnė) JRE aplinka, kuri yra nemokama.
Ją galima parsisiųsti ir įdiegti į savo kompiuterį naudojantis nuoroda
http://www.java.com/en/download/index.jsp
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Norėdami papildyti Pacientų informavimo vaistinėse programą informacija apie vaistinės
taikomas nuolaidas pacientų priemokai, atlikite žemiau nurodytus žingsnius:
1) Pagal pateiktą pavyzdį užpildykite .csv formato failą su duomenimis ir
išsaugokite jį savo kompiuteryje .csv formato failo pavyzdys yra patalpintas tame
pačiame failų pakete kaip ir pacientų informavimo vaistinėse programa. Šio failo
atidarymui ir redagavimui gali būti naudojamas MS Excel.
Ekrano pavyzdys:

2) Atidarykite Pacientų informavimo vaistinėse programą ir dešiniajame kampe
pasirinktite mygtuką “Nustatymai”. Programa parodys standartinę formą failo
įkėlimui:
Ekrano pavyzdys:
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3) Nurodykite kelią iki failo.
1 pastaba: Jei prieš tai jau buvote įkėlę failą su nuolaidų duomenimis ir savo
kompiuteryje jo neperkelėte į kitą katalogą, programa prisimins kelią iki duomenų failo.
2 pastaba: Jei duomenų faile nurodysite formato neatitinkančius duomenis, programa
parodys perspėjantį pranešimą, tačiau leis tęsti darbą.
Ekrano pavyzdys:

3) Paspauskite mygtuką „Gerai“
4) Pacientų informavimo vaistinėse programoje bus parodytas stulpelis „Priemoka,
pritaikius, Lt“.
Ekrano pavyzdys:

Pastaba: Stulpelis „Priemoka, pritaikius nuolaidą, Lt“ bus nerodomas, jei:
- su programa nėra susietas failas apie taikomas nuolaidas;
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-

susietame faile apie nuolaidas nebus užpildyti duomenys nei vienam sąraše
nurodytam vaistiniam preparatui
susietame faile apie nuolaidas visi nurodyti duomenys neatitinka apibrėžto
duomenų formato (pvz., 1; 2,45; 3,5).

Darbas su dviem programos langais dviejuose
monitoriuose:
Norit paleisti antrą programos langą pacientui skirtame monitoriuje, reikia sukonfigūruoti
kompiuterio parametrus, kad būtų naudojami du monitoriai:
a) kompiuterio vaizdo nustatymuose turi būti nustatytas parametras “Extend my
Windows desktop onto this monitor” – šis nustatymas paruoš paciento monitorių
antro vaistinių programos lango rodymui
Pavadinkime vaistininko monitorių 1, o paciento 2.
1) Monitoriuje 1 atsidarome vaistinių programą ir apačioje dešiniame kampe
paspaudžiame mygtuką “Antras langas”
Ekrano pavyzdys:

2) “Antras langas” mygtukas liks įspaustas ir atsidarys antras programos langas, kurį
paėmus su pele už viršutinės juostos reikia nuvesti į monitorių 2 ir išplėsti
programą per visą ekraną.
Pastaba: Gali pasirodyti, kad neatsidarė antras langas, nes programa atidarė „ant viršaus“
tokį pat antrą langą. Tokiu atveju, antras langas bus tas, kuris neturi mygtukų
„Nustatymai“, „Antras langas“ ir antraštėje nėra rodoma žyma „Pagrindinis langas“.
Pastaba: Monitoriuje 1 programos išplėsti nebūtina, taip pat ją galima sumažinti arba
nuleisti į užduočių juostą, neįtakojant programos rodymo monitoriuje 2.
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3) Monitoriuje 1 atliekama vaisto ar MPP paieška bei jos rezultatai bus rodomi
analogiškai ir Monitoriuje 2. Paieškos rezultatas, kuris pažymėtas monitoriuje 1,
bus pažymėtas ir monitoriuje 2.
4) Atlikus paiešką, monitoriuje 2 lieka rodomi paieškos rezultatai. Norint juos
panaikinti, reikia monitoriuje 1 paspausti mygtuką “Išvalyti”.
Ekrano pavyzdys:

5) Monitoriuje 2 programa išjungiama atspaudus mygtuką „Antras langas“
pagrindinėje programoje monitoriuje 1 arba išjungus pagrindinę programą.
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