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RECEPT A FELHŐBEN
PÁRATLAN OLDAL - LXIII. évfolyam, 22. szám, 2019. május 31.
Nagyszerű ez az e-recept. Az embernek nem kell elmenni a háziorvosához és várakozni, hogy felírja a
szokásos gyógyszereket. Az ember csak fogja a telefont, bediktálja, hogy mi kellene, az asszisztens felküldi
a felhőbe, és már mehetek is a gyógyszertárba.
Nagyszerű ez az e-recept, mert az embernek nem kell egyszerre háromhavi adagot kiváltani, a felhőből
mindig csak egyet veszek. Egy ilyen rendszernek nem gond számon tartani, hogy mikor fogy el a felírt
három.
Nagyszerű ez az e-recept, mert a rendszernek az se lenne gond, hogy számon tartsa a szokásos
gyógyszerfogyasztásomat, így aztán a havi vagy háromhavi receptírásra se lenne szükség. Ha elfogyott,
kiváltom a következő adagot a felhőből. Az orvosnak csak akkor kellene közbeavatkoznia, ha gyógyszert
vagy adagolást változtat. Csakhogy!
Csakhogy ezt az e-receptet Magyarországon vezették be.
Az ember felhívja a rendelőt, ahol rendelés közben nem veszik föl a telefont. Érthető, vizsgálat közben
nem lehet fölkapkodni a telefont, és írogatni, hogy ki milyen gyógyszert kér. Rendelési idő előtt meg után
pedig nincs ott senki. Lehetne leadni a rendelést e-mailen vagy Messengeren, de a magyar háziorvos erre
nincs felkészülve. Nincs más hátra, az ember elmegy a rendelőbe, és személyesen kéri meg az
asszisztenst, hogy küldje föl a receptet a felhőbe. Legalább papírt és tintát spóroljunk, gondolja a
környezettudatos ember. De még ez sem sikerül, mert egy homályos rendelet értelmében, amivel, azt
hiszem, a mindenkiben tolvajt gyanító tolvaj politikusok az orvosokat akarják ellenőrizni, még ki is kell
nyomtatnia hagyományos recepten. Ezt azonban nem muszáj elvinnem. Ha elviszem, kidobhatom, mert a
gyógyszertárban a felhőből is kiadják.
Valamilyen programozási hiányosság folytán az se működik, hogy ne kelljen a háromhavi adagot egyszerre
kiváltanom, mert a rendszer nem tudja ﬁgyelni, hol tartok. Ha három hónapra valót tettek föl a felhőbe,
akkor azt egyszerre kell kiváltanom. Ha csak egyhavit szeretnék, akkor úgy kell fölíratnom. De akkor
megint ott vagyok, hogy havonta kell elmennem a rendelőbe gyógyszert felíratni.
Ezek után bárki beláthatja: az már csak álom, hogy a rendszer ﬁgyelje a gyógyszerfogyasztásomat, és
hogy kihagyható az orvos vagy az asszisztens sűrű közreműködése. (Pedig sok időt és munkát
spórolhatnánk meg nekik.)
Azt már tudjuk, hogy a nem működő e-jegyrendszer 7 milliárd adóforintunkba került. Megtudjuk-e valaha,
hogy a félig működő e-receptet melyik csókosnak köszönhetjük és mennyiért?

