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fogyóanyag nyilvántartásának lyukkártyás feldolgozása 

Flórencz Mária pa. 

Az MN hadtápszolgálata területén egyre nagyobb tért nyer a gep1 
adatfeldolgozás különböz módszereinek felhasználása. A jelenlegi lehető
ségek figyelembevételével elsősorban , a legmunkaigényesebb feladatok 
gépi úton történő megoldását célszerű megvalósítanL 

A gépi adatfeldolgozás megvalósításával kapcsolatos igénybejelentést 
a vonatkozó MN HTP TÖF utasítás szerint kell végrehajtani Az igény 
elfogadásáról az MNHF --ség ö. REV A ah értesíti az igénylő szervet. A 
gépi adatfeldolgozás megvalósítására (szervezésére) a Hadtáp Adatfeldol
gozó Központ állományából valamelyik szervező (szervezők) megbízást 
kap. A kijelölt szervező felveszi a kapcsolatot az igénylő szerv megbízott
jával (szakember), elkészítik a közös munkatervet és megkezdődik a fel
adat végrehajtása. 

Egy feladat gépi adatfeldolgozásának megszervezése általában a kö
vetkező tevékenységeket foglalja magában lyukkártyás adatfeldolgozás 
esetén 

- a jelenlegi helyzet (a kézi adatfeldolgozás) felmérése és elemzése: 
- a feladat leírása, 
- a feldolgozási folyamat ábrázolása, 
- javaslat készítése a gépi adatfeldolgozás végrehajtására: 
- új okmány és kimutatásminták készítése, 
- bizonylati és kártyatervek elkészítése, 
- a gépi adatfeldolgozás munkamenetének megtervezése, 
- a feldolgozás dokumentációinak elkészítése, 
- a próba gépi adatfeldolgozás végrehajtása, 
- a jóváhagyott gépi adatfeldolgozás bevezetése. 

A következőkben vázlatosan ismertetni fogom a Központi Kórház 
részére végrehajtott szervezői munka főbb fázisait. 

A szervezői munka első fázisában (a helyzetfelméréskor) a gyógy
szertár munkájával kapcsolatban megállapítást nyert: 
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1. A fogyóanyagok kézzel történő nyilvántartása a beosztottak ré
szére a legnagyobb volumenű adminisztrációs munkát jelenti. Ennek so
rán végrehajtásra kerül: 

- a cikkek tételes árazása, 
- a cikkek osztályonkénti összesítése, 
- az árak ellenőrzése, 
- a cikkek tételes kiadása, 
- a havi összesítések végrehajtása. 

Ezeknek a munkáknak a végrehajtása havonként kb. 70 ezer műve
letet jelent. 

2. A készletek nyilvántartását ,,Anyagnyilvántartó kartonok''-on vég
zik. Az igényléseket a kórházi osztályok vényeken hajtják végre. Egy
egy osztály hetenként átlagban 30-40 fajta cikket vételez. A kiadott 
cikkeket a vényeken árazzák be, a vényeket osztályonként összesítik 
mennyiségben és értékben. A kiadott cikkeket a kiadó (extraháló) füzetbe 
mennyiségek alapján bevezetik és hónap végén összesítik. Ezek alapján 
átvezetik a nyilvántartó kartonokon. A kartonokon átvezetésre kerülnek 
a gyógyszertárba beérkező cikkek is okmánynapló vagy keretutalvány 
okmánynapló szám szerint. A feldolgozás folyamát az 1. sz. melléklet 
szemlélteti. 

3. A nyilvántartást ilehezíti még az a tény is, hogy az „Anyagnyilván
tartó karton"-ok ABC sorrendben, míg a fogyóanyag cikkjegyzék az 
anyagok élettani hatása szerinti csoportosításban vannak. 

4. A fenti adminisztrációs munkák a gyógyszertár állományából két 
gyógyszerész, két technikus, két raktáros és egy adminisztrátor 2-2 mun
kanapját (112 óra) kötik le hetenként. Ez jelentős időkiesést jelent egyéb 
feladatköri munkájuk terhére. 

A lefolytatott vizsgálat és értékelés alapján megállapítható, hogy ez 
a feladat valóban megérett gépi adatfeldolgozásra. A gépi adatfeldolgozás 
azonban a jelenlegi munkaszervezés és bizonylatrendszerrel nem oldható 
meg, ezért a következő javaslat került kidolgozásra: 

- az új rendszer biztosítsa a gyógyszertár fogyóanyagforgalmának 
dokumentálását; 

- cikkenként, osztályonként, mennyiségben és· értékben havonként, 
- az összes bevételt és kiadást mennyiségben és értékben havonként, 
- a raktári készletet havonként, negyedévenként, félévenként. 

A gépi adatfeldolgozáshoz űj bizonylatok és kódrendszer kialakítása 
válik szükségessé. 

Az új rendszer leírása az alábbiakban foglalható össze: 

1. A kórházi osztályok vények helyett előrenyomtatott „Anyagigény-
lési füzet"-ben igényelnek. Ez tartalmazza: 

- az anyag megnevezését, 
- az anyag cikkszámát, 
- az igényelt mennyiséget, 

a valóban kiadott mennyiséget. 
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A füzet alapján havonta nyolc alkalommal lehet a gyógyszertártól 
anyagot igényelni. A gyógyszertár a füzeteket minden hónap 2-ig meg
küldi a HAK-nak feldolgozásra; az osztályoknak pedig új füzetet ad. 

2. A gyógyszertárba beérkezett fogyóanyagokat „Bevételi lap"-ra kell 
rávezetni. Ez tartalmazza: 

- az anyag számlára, vagy keretutalványra érkezett-e, 
- a cikkszámot, 
- az anyagmennyiségét. 
A Bevételi lapot is minden hónap 2-ig meg kell küldeni a HAK-nak. 
3. A fogyóanyagok egységárait a rendszer beindulása előtt (illetve az 

esetleges változásokkor) közölni kell a HAK-kal 
4. Az új rendszer beindulása előtt a gyógyszertár raktári készletét 

szintén közölni kell az Adatfeldolgozó Központtal. 
5. A fenti adatok alapján a HAK a következő táblázatokat szolgál

tatja havonként a gyógyszertárnak, félévenként az egészségügyi szolgá
lat főnökség anyagi osztályának: 

- raktári készlet mennyiségben és értékben (2. sz. melléklet), 
- osztályonkénti anyagkiadás (3. sz. melléklet), 
- cikkenkénti anyagkiadás (3. sz. melléklet). 

Az új rendszer folyamatát a 4. sz. melléklet szemlélteti. 
A továbbiakban röviden szeretném ismertetni a gépi adatfeldolgo

zásra való áttérés eredményeit úgy e munka, mint az anyagiak területén. 
Az új rendszer kézi munkálatait a gyógyszertárnál egy adminiszrtátor 
végzi ezentúl. Feladata az „Anyagigénylési füzet"-ben a kiadások veze
tése, a „Bevételi lap"-ra a bevételek rögzítése, persze a megfelelő ok
mánynapló és utalványnapló alapján. Továbbá a HAK felé az előírt anya
gok elpostázása, valamint a HAK-tól visszaérkező, már feldolgozott bi
zonylatok és táblák átvétele, nyilvántartása. Egyéb feladata a fogyó-
anyagnyilvántartás területén nincs. 

Mint az előbbiekben láttuk, a kézi feldolgozás heti 112 óra, havonta 
448 óra alatt történt meg. A gépi feldolgozásnál havi 5000 lyukkártyát 
tekintve a feldolgozáshoz szükséges idő: 

- kártyakészítés és ellenőrzés 
- rendezés és táblázás 
- szorzás, másolás 
- táblák ellenőrzése 

Összesen: 

40 óra 
30 óra 
6 óra 
6 óra 

82 óra 

Ez a két feldolgozási forma közötti időszükséglet különbség tesz! cél
szerűvé a gépi adatfeldolgozás alkalmazását. Az adatelőkészítéssel kap
csolatos munkák naponta 1 óra (havonta kb. 26 óra) elfoglaltságot jelen
tenek az egy fő adminisztrátor számára. !gy a kézi feldolgozásnál jelent
kező időmegtakarítás kb. 308 óra havonta. 

A gépi adatfeldolgozás költségeit tekintve alapként az alábbi össze
függés fogadható el: 

a géppark összes költsége 
1 lyukkártya önköltsége: -~=------~~ 

összes lyukkártya száma 

127 



A géppark összköltsége magában foglalja a szervezés, a kártyák és 
egyéb segédanyagok árát, a gépüzemidőt és a munkabéreket. 

Ezek alapján: 

1 kártya 
.. . 5027 Ft 
onköltsege: ---- ~ 1 Ft. 

5000 

A feldolgozás kísérletképpen jelenleg csak a Központi Kórháznál lett 
bevezetve, amennyiben a többi katonai kórháznál is bevezetésre kerül, 
úgy tovább csökken az egy kártyára jutó önköltség. 

(Az 1. sz. és 4. sz. mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 
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