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VÉNYEK KIÁLLÍTÁSÁNAK ALAKI KELLÉKEI 
DR KALMAN LÍSZLÖ 

A 8360-2/1951 Eü K - Eü }í sz utasítás 
eg·ycs pontjai elai,:ultak és így ne111 n1indig szol
gálják a khánt célt A 'onatkozó utasítás néhány 
kitétele az utóbbj esztendők során nen1csak szük
ségtelennek bizon} ult, l1anen1 ked ·vezőtlenül be
fol:yásolta a beteg, az OIYOS és a g)' ógyszerész jó 
kapcsola.tát _is ,\. i,·jták, súrlódások, nézeteltérések 
eg3'ik forrása itt kereser1dő, s így az alábbi - a 
teljesség igénye nélkül kiragadott - példák azt 
mutatják, hog3 a gyógyszerellátás za' artalan
ságának továhbi javítására az idejétmúlt rendel
kezések ko1sze1űsítéséi,,c] inég ko1noly lehetőségek 
vannak Ezek az intézkedések lninden anyagi 
áldozat nélkül megrnlósíthatók 

!\fa lnár n1jnd az 01 YOSnak, lnind a g:yógs-szerész
nek és els6so1 ban a betegnek az a közös érdeke, 
11og:y pusztán forn1ai okokból senki ne gördítsen 
akadályt a gyógyszerek zavartalan kiad'1sa elé 

A 8360-2/1954 (Eü K.-) Eü. M: számú 
utasítás módosításra javasolt pontjait tulajdon
képpen nem is 1954-ben fogalmazták meg és már 
akkor is bizonyos fokig elavultak ' oltak ; egy 
részük közel fél évszázaddal ko1áhbi intézkedésen 
alapult, amikor a gyógyszerész tekintélyét egye
sek misztikus, elavult fonnalitásokkal akarták 
fenntartani 

Az élet a vonatkozó rendelkezés egyes pontjait 
bizonyos fokig túlhaladta s pl az az előírás, hogy 
a két keresztes szerek rendelt n1onnyiségét minden 
esetben betű,:·cl és szá1n1nal is kötelező kiírni, a. 
lakosság gyógyszerellátásának za vartalanságá val 
nem mindig egyeztethető össze A gyógyszerészek 
túlnyomó többsége is tisztában van azzal, hogy az 
orvosok mai elfoglaltsága és sok jrányú felelős
ségteljes munkája közben lehetetlen, de szükség
telen is az alaki kellékeket minden esetben ponto
san lnegkívánni 

A jogszabály egyes pontjainak módosítása 
azért is indokolt, mert az jelen formájában kettős
séget, konfliktust okoz, szembeállítja az utasítást 
a gyakorlati követelménnyel, s így az egyetemről 
kikerülő fiatal gyógyszerészt is megzavarhatja, 
ugyanakkor probléma elé allítja az ellenőrzőt is 

Azok a gyóg:yszertárak, n1el:yek kötelesség
sze1űe11 Yégrel1ajtják az összes jogérvényes utasí
tásokat, időnként súlyos összeütközésbe kerül
hetnek az orvossal, a beteggel. Természetesen 
se1n az ellcnőrzó, sem lnás felettes szer1,ek ne1n 
adhatnak utasítást hatályos jogszabályok meg
szegésére: sőt az ellenőrző szerY cl„.-ileg azt sen1 
teheti meg, hogy az idejét múlt, de még hatályos 
rendelet mellőzését hallgatólagosan tudomásul 
veg_ye. H?- ezt tenné, eljá1 ásának az\ olna a i,·eszélye, 
hogy a rendeletek intézkedéseit nem egyformán 
értékelné : rg~y l észüket ne1n tekintené kötclező-
11ek, iníg 111ás szakaszairól elis1ne1nó, hogy nen1 
hághatók át 

.A fenti meggondolások alapján hel"y es lenne 
csak a JegszüksPgest-hh - közr·gészségügy"i szen1-
pontból 'alóban nélkülözhetetlen - esetekre 
korlátozni azokat az alaki feltételeket, amelyek 

hiánya esetén a gyógyszer elkészítését 111eg kell 
tagadni és a beteget gyóg3-sze1 nélkül kell elkül
deni 

"~ í0/195i. (XII 14) Kornr számu rendelet jó 
példát mutatott a11a, hogy a jogszabályokat az 
élethez rugaln1asan is lehet alkaln1az11i Ez a kábító
szer ekkel kapcsolatos jogszabál3· a g}· akorlatban 
jól bc~i,·ált s a 111aga h~l.yén alkabnas a gyóg:yszer
ellátás ja i,.jtására, egyszerűsítésé1 e Az esetleges 
i,"isszaélések n1eggátlásá1a a túlzottan kötött alaki
ságok különben sen1 alkah11asak, 111crt ne111 ezen 
a te1 ülcten fordul elő a legtöbb i,-jsszaélés .. 1 bürok
ratikus jellegü kh ánalmak főleg a 'alóhan gógy
szerre szoruló beteg érd0keit sértik J.\ iü/1957 sz 
utasítás után az a különös helyzet állt eíő. hogy 
a két keresztes szerek hizon,··os tekintetben szi
gorúbb elbírálás alá esnek, illint a kábítószerek 
Pl a kábítószenenddet i. §-a lehetőséget ad a11a, 
hogy a keltezést a gyógyszerész pótolja, ugyan
akkor a nem „kábító" két keresztesnél il."ye1í 
lehetőség nincs 

A megoldás az, hogy - ha fenn is maradnak 
a vények kiállításának jelenlegi föltételei - az 
esetleges alaki hiányok kö' etkezményeit kell 
en:yhíteni. }i.fás szóval bizon3Tos hiá11:y pótlására 
a gyógyszerészt fel kellene hatalmazni és ezzel is 
a gyógyszerek kiadásának, elkészítésének akadá
lyait csökkenteni .A beteg semmiképpen ne káro-' 
sodjék a vény alaki hiányossága n1iatt .. A. g:yóg,y
szerész, aki visszaküld pl egy négy nappal ezelőtt 
írt két keresztes szert ta.rtal1nazó vén:yt, szabály
szerűen jár el, legfeljebb nem bí1 álja a rendeletet 
Előfordul olyan eset is, mikor a rendelkezések 
megtartásához ragaszkodó gyógyszerészt a kénye. 
lemszeretet vádjával illetik Ez utóbbi lehetőség is 
indokolja a jogszabály reYizióját 

Ezidőszerint a rnagánvén:yeken szo1eplő két
keresztes gyógyszerek ismételt elkészítések01 álta
lában inég a külsőleges szereknél is újabb ori,.·osi 
aláírás szükséges .\z erre leghii,·atottabb sz8111él:y
n0k, a vén,yt felh ó ori,.-osnak nincs 111eg az a joga, 
hogy a bis, tei, sempei 1epeletu1 jelzéssel lássa el 
a vényt. Kézenfohő, hogy meg kellene engedni 
a rendelő oryosnak azt, högy is1nétlési szándékát 
rái,.-ezethesse a vén.yre, hiszen n1ár az is 'isszásság 
11og,y rendt 1kezés szerint az 01 vas tilaln1i jelzése 
a ne 1epetetu1 Jninden esetben ér Yéni,·es, a pozití-v 
utasítása pedig érvénytelen. 

J ellen1ző és külön kie1nelést é1 den1el a. naponta 
szá111talanszo1 el6fo1 duló piloka1 pin-ta1 tahnú sze1n
cseppek ügye A glaukomások látóképessége attól 
függ, hegy állandóan, megszakítás nélkül hasz. 
nálják a pilokarpint. Mégis előfordult, illet' e elő
fordul. hogy pi a Szemészeti Klinika igazgatóje_ 
által fcíírt pilokarpint a beteg a fentiekben emlí
trtt jelentéktelen okok iniatt nen1 kapja 111eg ; 
11a éppen i,··asárnap_ fogy ki a készlete s a 1égi 
IEe:eptjére ne1n kapja ineg a g:yógyszert, ·végzete-s 
glaukon1ás 1ohc-:.r:1 áldozata lehet Iga:r: ug)"·a.11, 
hog,y a lanács \T B. egészségügJ i osztál.ya az 
il,yen 'ények kiadását hosszabb iclDre is engedél~yoz-
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heti, ez azonban teljesen förn1ális s 1na már indo
kolatlan 

Az említett ismétlési problé111a nemcsak a 
magánbetegek szempontjából jelentős, hanem szá-
111os ol\an biztosít.ott is ·van, aki időkín1élés, eset
leg a g:fóg~y-sz01 árának csekély· volta n1iatt a nag.:y
iorgahnú orvosi rendelést csupán a gyógyszer 
fPlíratása rniatt nem keresné f(:l 

Ila nen1 is kapcsolódik szorosan fénti téma
köThöz, n1égis füntossága rniatt legalább pár sor
ban foglalkozni kell az elsősegély: kér désé,cel e;-.. ógyszc1 tárainkban gJ·ak1 a.n rlófordul, hogy erős
hatású g:yóg:ysze1 t - elsősegély céljából - sürgősen 
ki kellene adni recept nélkül Talán nen1 helyes 
a rendel0tek szcí1nát szaporítani. 1négis ehben az 
t sc.t hen ez clke1 ülhetctlen A g,yágysze:részi n1ű
ködést - összcl1asonlít \'-a. a 1 okon ter ületrkkel -
a legapróbb '"részletekig is talán túl sok jogszalJál;r 
«:>.:abál-5.ozza s íg:y a gyógyszerész a külön ne1n 
szabál.yozott területen ne111 111er önállóan eljá1 ni 
"\ :21/1958 és a kiegésZítő 2/1960 szá1nú Eü utasí
tás ki1;étr.lévcl aira sen1 jogszabál~y-, sen1 engrd8l:y 
nincs hog,y e16shatásu gyógysze1t orYosi 'i·én:y 
né1kül kiadjuDk, az ellenkezőjóre yjszont va11, 
így az elsősegély- jellegű szükségszer{í esetekben 
követhctó eljárás léns·egében nincsen szabál.yozva 

Idősze1 ű ós nélkülözhetetlen a gyógyszerész 
iészérc általános fE>lhataln1nzást adni, l1og,y- sürgős 
szükség alkalmá ml feltétlen hl lássa el a beteget 
gyógysze1rnl .A hel}es e-göszségüg,;;i sze1nlélet 
nyil \·{ni-valóan az, hog,y pl. aszth1nás rohan1 osetén 
a 1)1 opylgnt kéró he:teget ne küldjük el g:yógyszer 
nélkül ~4.ltalános rl\" legyen, 11ogy p.l_ső<segél:yként 
olyan g)·ÓgJ szc1t rs olj'al1 111cnnyiségb0n adjunk, 
an1cls az 01 ,-o:::;i beayatkozás lehet6ségéig a, h('teg 
Rzakszr1 ü rJlátásál1oz szükségc'3 .:\ gyógysze1ész
nck mai képzettsége mellett meg kell tudni 
ítélnie az clsősegélJ;t igónylő sürgős szükség k1ité
riun1át és azt, hogy a, beteg érdekében az adott 
esetben inil.vcn 1nértékig inehet el. -~ern kétséges 1 _hog}- a gyógyszerész hi"'i·atásá11ak tudatúban az 
ilyenfC!c feladatot is jól ellátja ]\e fordulhasson 
a jö\·őben rlő ol:yan eset 11ogy pl az angina 
pector is-os roha1nn1al jelentkező brteg v-agy hozzá
ta1to1ója sü1gős szükség esetén a kért 1-2 
JS'it1 o:ninttablettát vény· hiá1ryábannrn1 kapja n1eg. 
( Fő1.Ú1o:si Tanács Gyógysze1tári Központja, .4nalitikai Labol'ató11u1n, Budapt~t .X.III, Sallai J.nne u '271b) 

_E1 kE_zett : l 8G l. XII í 

LJ OR Í.lIS PEXICILLIX-SZÁR)L\.ZÉK 
\.Z B!PICILLIX 

Do\ 1 e, ~-a.\ 1 el és S 111 i t h 1961-bEn szinteti-7áltak "egy új pe1;icillint, az arnpirill-int, anit:-ly kénúailag G-(D-a1ninofenilaceta1nido)-pE:nicillánsa\-, _q_z an1picillin 1.1en1 toxikus, orálisan is adagolható, és azonos hatást lehet vele elérni„ inint inás penicillin-félE·ségt-kkel .1-z a.1npieillin a grarn-ncgat-Í\. és gra.1n-pozití\- orga.nizn1uBok 01ális ellenanyaga. Injekció formájában is adagolható, és E"1lcntétben a t<:~traciklinnel és a klora1nfcnikollal - a1nelyek az injekció adagolása helyén szövetká1osodást okoznak - az arnpicillin injic.iálása után c:snpán gYEngEJ bőrirritR.-r·ir'it észlEltek 
A. ~!1roplococcusokkal szen1bcn az an1picillin ug;yanolyan jó hat{1.st fejt ki, 1nint a fenoxin1etil-penioillin, 

.\ fonti cikkben foglaltakkal kapcsolatban a 
szerkesztőség kérésére az alábbi megjegyzéseket 
tesszük : 

1 A 8360-2/1951 (Eü K 6 ) Eü. M sz. utasítás 
bírálatára vonatkozóan a G~yógysze1észct 1962. 
deC'embcri számában dr Bárkányi Pál „A gya
korló gyógyszerész kapcsolata a jogszabályokkal" 
című cikkére tett megjegyzésünkre utalunk Ugyan
akkor folhhjuk a figyeimet arra, hogy a 145/1955 
(Eü K 12 ) Eü M számú utasítás 25, § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján, ha az or YOS a 
tá1sadalo1nbiztosítás terhére írt ·vényen a liizto
sított lakóh-clyét, a 1nunkáltató neYét vag.~y n1un
káltatói törzsszámát, azt, hogy· a gyóg.)TSzert a. 
hiztosított Yagy mely igén) jogosult csalúcltagja 
részére iendelt(', a iendelt g:yóg)rszerkészít111ény 
adagszán1át, 1.·agy darabszá1nát betűvel, n ien
delés keltét >agy a kiszolgáltatás téütésmentes
ségének indokát nem tüntette fel, a gyógyszertár 
l[ötelcs a rendelt gyógs·szr.it a lriányosan kiállí
tott YénJ-ie is kiszolgáltatni. Kétségtelon, 11ogy ez 
a renclrlkezés nen1 terjed ki a inagánv-én:yokre, 
azonban figyelcrnhe \éve azt, hogy az or.szág 
lakosságának n1a 1nár több inint 95%-a biztosított, 
ennek egy1 e kisebb a gyakorlati jelentősége 

2 A_ Pilokarpin vonatkozásába11 véle1nényünk 
szr1int éppen közegészségügyi szen1pontból hely
tele:n lr,i1nr~ a jelenlegi előírások enyhítése, szük
séges azonban, hogy a g,y-ógyszerészek fell1í\·ják 
a beteg figyelmét a cikkben említett ongeclély 
rncgszc1zésének lehctősógé1c és a beteg fol3n1n1atos, 
biztonságos ellátása é1 dekéhen Rzorgaln1az:,i:ák 9.zt 

3 ,l.égül az elsősegély· kérdésében ,.-élemén;1ünk 
szerü1t J1elyte1en lenne jogszabály alkotása .Ami
kor. a gyógyszerész esküt tesz eg:ybfn arra is fel
hatalmazást kap, hogy szaktudásának inegíelclően 
elsősegól:yt nyújtson .A.z C'lsősegély nyújtás n1ín
clen álhrnpolgár kötelessége Azonban ez itt több 
1nint állani polgári kötelesség, 111e1 t 1n~gasan kép
zett egészségüg:yi dolgozóról ';an szó Eppen ezért 
azt hogy mi tartozzék a gyógyszerész által nyúj
tott elsősegély kereteibe, nem lehet jogszabály
ban 1 ógzíteni, azt n1inclig az adott helyzet, az 
elsősegélyt nyújtó gyógyszmész felkészültsége és 
nen1 utolsó sorban hC'lycs ítélőlrépessége szabja 
ineg 

Eü. Jf Gyógysze1észeti és "JfűszcJ"ü.gyi 
Főigazgatóság 

a f8nctic:illin, vagy a tet1aciklin A. pneunwcoccusokra hatása az an1picillinnek jobb, n1int a fenoxirnetil~ penicillinnek, a benzilpenicillinntk, és a. fcnetioillinnek„ Ezek esetében a tetra.ciklin kis és a klora1nfenikol is csak csekélyebb aktivitással iendelkezik A gran1· negatíy organizn1nsokkal történt álla.ti E'redetü fertőzé. sek esetén ( li.leb'Siella pncurnonia.e, Sal1nonella typhi-1nurium, 1Stb) a. benzilpcnicillin és a fenoxin1etik, penicillin nen1 hatásosak, az a.n1picillin viszont isrős antibiotikurnnak n1utatkozik és jobb aktiv-itással rendelkezik, n1int a tetra.ciklin, va.gJ a klóran1fenikol 
Egyes benzilpenicillin-rezisztens törzsekkel szemben mint pl. : Staphylococcu.~ aureu~, a.z a.mpicillin ugyancsak e1 éJyes hatái"1í 
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