Elektronická
Publikace
Léčiv
EPL je databázový produkt
sloužící především jako klíč
k určování tablet a kapslí.
Tato aplikace vznikla na základě
spolupráce mezi Kriminalistickým
ústavem Praha (KÚP) a firmou
ABONUS CZ s.r.o.
KÚP je tvůrcem struktury, obsahu
a informací obsažených v databázi;
firma ABONUS je autorem obslužného programu.
EPL obsahuje přes 2800 položek a
na KÚP je používána jako součást
drogového identifikačního systému
(DrogIS), který obsahuje přes 30
tisíc záznamů.
Data, která jsou prezentována
v EPL, byla získána vlastním zkoumáním konkrétních humánních
léčivých přípravků (HLP), které
byly poskytnuty Státním ústavem
pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Obr.1 Vstupní formulář – zadání podmínek pro vyhledání neznámého léčiva

EPL – aplikace
Elektronická Publikace Léčiv obsahuje data o tabletách a kapslích
HLP; zejména jejich popis (fotografie, barva, tvar, dělení, logo atd.),
chemické složení a doprovodné
informace (výrobce, balení atp.)
Proces hledání neznámého léčiva je
založen na zadání známých nebo
zjištěných údajů o tomto léčivu do
vstupního formuláře - viz Obr.1.
Výsledky hledání jsou pak prezentovány ve výstupním okně (Obr.2)
jako kartotéka po sobě jdoucích
záznamů (karet jednotlivých HLP).
Tyto údaje jsou řazeny abecedně a
jejich seznam, spolu s počtem nalezených shod, je uveden pod obrázkem aktuálně zobrazovaného HLP.
Každý záznam je možné vytisknout
samostatně, stejně jako celý seznam
nalezených shod.

Obr.2 Výstupní formulář – seznam nalezených záznamů

EPL – distribuce
Databáze je distribuována na CD a je spustitelná z jakéhokoliv počítače či notebooku, které pracují s operačním systémem
Windows 2000, Windows XP nebo Windows Vista. Jako databáze je používán Microsoft Access, pro který jsou ovladače
instalovány spolu s operačním systémem nebo běžně používaným kancelářským softwarem (Microsoft Office) a jsou zároveň
na distribučním CD.
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