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Steinerné Vasvári Eva
országgyűlési képviselő asszony
részére

Tisztelt Képviselő Asszony!

Elöljáróban szeretném megnyugtatni Képviselő Asszonyt és minden
mellműtéten átesett vagy krónikus gyógyszerszedésre kényszerülő beteget, hogy
a szükséges gyógyszerhez való jutásuk semmiféle újabb nehézséggel nem jár .
Az orvosuk által meghatározottnál gyakrabban nem kell utazniuk és semmiféle
nehezítő intézkedés nem kerül bevezetésre .

Sajnálatos, hogy a nagyszámú figyelemfelhívó közleményünk,
sajtótájékoztatónk és egyéb közlésünk ellenére a betegeket nem egy esetben
tévesen informálják s ijesztgetésük sem ismeretlen .

A gyógyszerek rendelésére és kiszolgáltatására vonatkozó részletes szabályok
koncepciója közel egy évtizede változatlan. A szabályozás lényege, hogy a
gyógyszerrendelés alapvető, minden gyógyszer felírása során alkalmazandó
követelményeit rendelet hirdeti ki . Abban az esetben, ha a gyógyszerrendelés
társadalombiztosítási támogatással történik, az alaprendelet előírásainak
teljesítésén túl a támogatással való rendelés speciális szabályait is figyelembe
kell venni .

A rendelési, felírási szabályok úgy kerültek meghatározásra, hogy egyrészt
garantálják az egyértelműséget, másrészt szolgálják a beteg érdekeit,
harmadrészt _ a gyógyszerbiztonság megvalósulását segítsék végezetül, hogy
tegyék lehetővé a pénzügyi elszámolást .

A rendelet által meghatározottak között szerepel Képviselő Asszony által
felemlített felírható mennyiség illetőleg az ellátási időtartam kérdése .
Nyomatékosan szeretném aláhúzni, hogy a rendeleti szabályozás minden



esetben megengedő volt, vagyis meghatározta a követendő gyakorlatot, de
mindig biztosította az orvos részére annak lehetőségét, hogy betege ellátása
érdekében a főszabálytól eltérjen .

A társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő gyógyszerek tekintetében a
jogszabály - kihirdetése óta folyamatosan - a 30 napra elegendő mennyiség
felírását teszi lehetővé . A társadalombiztosítási támogatásban részesülő
készítmények esetén - ez év februárjától - bevezetésre került a 60 napra történő
gyógyszerfelírás lehetősége, mely szabály 2004 . január 1-től, ismételten, 30
napra módosul .

A februári módosítás célja az volt, hogy csökkentsük a csak gyógyszerfelírás
miatt létrejövő beteg-orvos találkozásokat . A szabályozás változás viszont nem
eredményezte az orvoshoz fordulások gyakoriságának csökkenését, de a
gyógyszerfogyasztásra sem volt jó hatással .

A korábbi és a most hatályba lépő szabályozás a 30 illetőleg a 60 napot csak
általános elvként rögzíti, egyidejűleg biztosítva a jogot az orvosnak, hogy betege
ellátására ettől eltérő időtartamra is rendelhessen gyógyszert .

Meggyőződésem, hogy a mellműtéten átesett betegeket kontrollvizsgálatuk
során a szükséges receptekkel is ellátjuk .

Budapest, 2003 . december „~~„
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Tisztelettel :

Dr. Kökén Mihály
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