A receptírás szabályai

Az orvosi vény
A recept (vény) az orvos előírása, mellyel a
gyógyszeres terápia vagy betegség megelőzése
céljából gyógyszert, ill. gyógykezeléshez
szükséges sebészeti kötözőszert, esetleg
gyógyászati segédeszközt rendel.

Gyógyszerrendelési formák
• Formula magistralis – Az orvos tételesen felsorolja a
gyógyszer valamennyi alkotórészét és mennyiségét.
– Diszpenzált forma: az egy adag mennyiségét tünteti fel és jelöli,
hogy hány adagra lesz szükség Dentur tales doses N°
– Dividált forma a teljes mennyiséget írja fel, és jelzi, hogy hány
adagra osztandó Divide in doses aequales N°

• Formula normalis – FoNo VII-ben hivatalos készítmények
(pl. Linimentum scabicidi, Ung. Cum aetheroleum pro
parvulo)
• Formula originalis – törzskönyvezett gyári
gyógyszerkészítmények (pl. Algopyrin)
• Formula nosocomialis – zárt forgalmú gyógyszertár és
fekvőbeteg-intézmény orvosai között használt. Magisztrális
készítményt nem tételesen sorol fel, hanem „szerzői néven”
(pl. OTKI popsikenőcs)

A vény alaki kellékei
• Inscriptio: a vény fejléce
(orvos adatai,
beteg adatai, dátum,
jogcímek,
BNO!,naplószám,
sz.jav.pecsétsz., jav.ideje)
• Invocatio: Rp. (Recipe! =
Végy!)
• Praescriptio/ordinatio:
előirat vagy rendelés
(latinul, birtokos esetben)

A vény alaki kellékei
• Signatura: használati
utasítás (magyarul)
• Subscriptio: az orvos
aláírása, pecsétje
• Adscriptio: a gyógyszerész
feljegyzései

Jogcímek
– NORMATÍV (régen Általános): nincs kiemelt támogatás
– HM: honvédelmi kötelezettség alapján térítésmentesen
– KÖZGYÓGY: közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők számára
térítésmentesen
– ÜZEMI BALESET: üzemi balesetben, foglalkozási
megbetegedésben szenvedők számára 100%-os TB támogatással
– EÜ. KIEMELT (régen EÜ rend.): az ún. egészségügyi rendelkezésre
indikációhoz kötötten 100%-os TB támogatással (dobozdíj
fizetendő, 300 Ft)
– EÜ. EMELT (régen EÜ tér.köt.): az ún. egészségügyi rendelkezésre
indikációhoz kötötten különböző %-os TB támogatással
– TELJES ÁR: pl.: nem biztosított személy részére, nem gyógy.célra
– KÖZGYÓGY. + EÜ. EMELT:
– EGYEDI TÁMOGATÁS

A vénynek tartalmaznia kell
• orvos neve, munkahelyének címe és telefonszáma, kilencjegyű
azonosító szám (korábbi ágazati azonosítási kód)
• rendelés kelte
• beteg neve, címe, születési év (12 év alattinál hónap is), közgyógyigazolvány száma
• Támogatással történő rendelésnél: BNO-kód, TAJ szám
• gyógyszer neve (kivéve magi), formája, hatáserőssége (ha többféle
van), összmennyisége ( doboz, darab, ampulla ) latin nyelven, római
számmal
• egyértelmű utasítás a gyógyszer adagolására, alkalmazásának
módjára és gyakoriságára (pl.: utasítás szerint nem alkalmazható!;
nem kell, ha „az orvos kezéhez” rendeli, „szükség esetén” – max.
napi adag feltüntetése!)
• orvos aláírása, bélyegzőjének olvasható lenyomata
• ha orvosi táska részére rendel → „orvosi táska részére”, „pro me” v.
„suo nomine”, ha indikáción túl rendel → „off label”
• ha „pro familia” rendel → orvos neve, lakcíme, telefonszáma + „pro
familia”
• magánpraxis esetén engedély száma is kell

A gyógyszer rendelése
• egy vényen egyféle gyógyszer rendelhető
• helyettesíthetőség letiltása a beteggel egyeztetendő!!! (orvos feladata)
• adagtúllépés (erős hatású, belsőleges szernél) megerősítése:
felkiáltójel + aláírás + bélyegző
• rendelt gyógyszer mennyisége
– elég legyen a következő vizsgálatig
– egy vényen max. 90 napra (külön jelölni kell!)
– krónikus alkalmazás esetén
• max. 3 havi mennyiséget (naplószám szükséges)
• az orvos a beteg nyilvántartásában rögzíti a tényt, és hogy meddig
látta el
– Kivételesen, betegellátási érdekből max. 1 évi (a beteg
nyilvántartásában indok feltüntetése (pl. külföldi utazás miatt) + az
időtartam a vény hátoldalára való rávezetése)

A gyógyszer kiadása
• egy vényre csak egyféle gyógyszer adható ki
• vényköteles csak megfelelő vényre adható ki
• nem adható ki
– ha az orvos az adatokat nem a rendeletben
foglaltak szerint adta meg
– ha az eszközölt javítást nem erősítette meg
– ha az adagolást nem egyértelműen tüntette fel
(az utasítás szerint nem megengedett )

Magisztrális vényírás
• Szisztémás készítmények (egyszeri dózis
jelentősége, napi dózis mennyisége)
–
–
–
–
–

Osztatlan por
Osztott por
Kúp
Kanalas orvosság
Belsőleges csepp

• Külsőleges készítmények
– Szemcsepp, orrcsepp
– Oldat, kenőcs
– Hüvelykúp, hüvelygolyó

Példák
• Merckformin (metformin) 1000 mg 30x
Scat. Orig. No. II. (duas)
D.S.: 1x1
Nem adható ki, csak 1 doboz!!! (30 napra csak 30 db
tabletta jár a betegnek, vagy az orvos feltünteti, hogy 60
napra elegendő gyógyszert írt fel)

• Symbicort Turbuhaler 4,5/160 inh. Por 1x120 adag
Scat. Orig. No. I. (unam)
D.S.: 2x1 puff
Nem adható ki, mert egy havi mennyiség 60 befújás, és
létezik belőle 60 adagos kiszerelés!

Példák
• Cataflam 15 mg/ml szuszp. Cseppek 15 ml
Scat. Orig. No. I. (unam)
D.S.: utasítás szerint
Nem adható ki!

• Cataflam 50 mg bevont tabl. 20x
Scat. Orig. No. I. (unam)
D.S.: szükség esetén 1
Nem adható ki, csak ha feltünteti az orvos a napi
maximum dózist!

