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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. március 26. ülésére 

7. napirend 

Tárgy:  ügyeleti gyógyszertár kérdésének megvitatása 
 
Előterjesztő:    Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
Előkészítő:   Rutterschmidné Balogh Ágnes 
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 41/2007.(IX.19.)EüM. rendelet 14. § (2) alapján a közforgalmú gyógyszertár szolgálati 
rendjét – beleértve az ügyelet formáját és időtartamát – a létesítés feltételeire is tekintettel a 
gyógyszertár működtetője, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a települési önkormányzat 
véleményének mérlegelése után az ÁNTSZ a gyógyszertár működési engedélyében határozza 
meg. A készenléti és ügyeleti idő teljesítésére valamennyi működési engedéllyel rendelkező 
közforgalmú gyógyszertár kötelezhető. Az Országos Tisztiorvosi Hivatal munkatársa telefonon 
azt a tájékoztatást adta, hogy a jogszabály alapján bármely patika kötelezhető készenléti és 
ügyeleti idő teljesítésére, de amennyiben a döntést megfellebbezi, anyagi fenntarthatóságra való 
hivatkozással,  akkor annak helyt adva nem kell ellátni ezt a feladatot. Az ügyeletes patikának 
az ügyeleti ideje alatt bárkit ki kell szolgálnia, amennyiben nem ezt teszi, akkor be kell azt 
jelenteni az Országos Tisztiorvosi Hivatalnál.  

Az újhartyáni Isteni Gondviselés Patika gyógyszerésze Sárosi Nándor elmondta, hogy a 
gyógyszertárak jövedelmezősége az elmúlt évek során számottevően csökkent, további terheket 
elviselni nem tudnak, az ügyeleti rendszert anyagilag finanszírozni nem tudják. Miután a 
gyógyszertári ügyeletet csak gyógyszerész biztosíthatja így jelentős bér és járulékköltség (egy 
gyógyszerész óradíja min. 5.000.-Ft/óra) terhelné a vállalkozását. 
Az Egészségházban működő orvosi ügyeleten a szükséges gyógyszerek (fájdalomcsillapító, 
görcsoldó, lázcsillapító stb.) rendelkezésre állnak, az ügyeletet igénybevevő betegeket a 
szükséges gyógyszerrel el tudják látni. Amennyiben olyan gyógyszerre van szüksége az 
ügyeletes orvosnak a feladata ellátása során, mely nem áll a rendelkezésére, és az a beteg 
ellátásához elengedhetetlenül szükséges, akkor – mint eddig is bármikor – felhívják a 
Gyógyszerész Urat, és Ő, vagy az általa megbízott személy a gyógyszert az ügyeletes 
rendelkezésére bocsájtja bármely időpontban. 
 
Az Arany Kígyó gyógyszertár gyógyszerésze Dr. Kántor Attila azt a tájékoztatást adta, hogy 
Dabason a patikák nyitvatartási időn túl ügyeleti rendszerben működnek. A patikák váltott 
ügyeleti szolgálatban látják el az ügyeletet, ami nyitvatartási idejük végétől 22.00 óráig tart. Az 
ügyelet után az adott gyógyszertár készenlétet lát el, ami azt jelenti, hogy a Dabasi Orvosi 
Ügyelet telefonon megkeresi az adott patikát (hasonló rendszerben mint amit a Mi 
gyógyszerészünk felajánlott) , hogy az ügyeletes orvos által szükségesnek ítélt gyógyszert ki 
tudja váltani az állampolgár. 
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Dabas város területén működő patikák címe és nyitvatartási ideje az alábbi: 

- Arany Kígyó gyógyszertár 2370 Dabas, Szent István út 52., 
o hétfőtől – péntekig : 8-18 
o szombat  : 8-12 
o vasárnap   : zárva 

- Szent János gyógyszertár 2371 Dabas-Sári, Szent János út 154. 
o hétfőtől – péntekig : 8-17 
o szombat  : ügyeletes héten nyitva 
o vasárnap  : zárva 

- Kristály gyógyszertár, Dabas, Tesco Áruház 
o hétfőtől – szombatig : 8-20 
o vasárnap  : 8-19  

 
Gyógyszertárak ügyeleti majd készenléti beosztása Dabason 2013.07.08-ig: 
(az ügyelet minden nap 22.00-ig tart) 
2013.03.18-03.25. 08.00-ig Kristály Gyógyszertár,   (Dabas Tel: 06-29/561-091) 
2013.03.25-04.08.  08.00-ig  Arany Kígyó Gyógyszertár,(Dabas Tel: 06-29/360-175) 
2013.04.08-04.15.  08.00-ig  Szent János Gyógyszertár, (Dabas-Sári Tel: 06-29/364-324) 
2013.04.15-04.22.  08.00-ig  Kristály Gyógyszertár,   (Dabas Tel: 06-29/561-091) 
2013.04.22-05.06.  08.00-ig  Arany Kígyó Gyógyszertár, (Dabas Tel: 06-29/360-175) 
2013.05.06-05.13.  08.00-ig  Szent János Gyógyszertár, (Dabas-Sári Tel: 06-29/364-324) 
2013.05.13-05.20.  08.00-ig  Kristály Gyógyszertár,   (Dabas Tel: 06-29/561-091) 
2013.05.20-06.03.  08.00-ig  Arany Kígyó Gyógyszertár, (Dabas Tel: 06-29/360-175) 
2013.06.03-06.10.  08.00-ig  Szent János Gyógyszertár, (Dabas-Sári Tel: 06-29/364-324) 
2013.06.10-06.17.  08.00-ig  Kristály Gyógyszertár,   (Dabas Tel: 06-29/561-091) 
2013.06.17-07.01.  08.00-ig  Arany Kígyó Gyógyszertár, (Dabas Tel: 06-29/360-175) 
2013.07.01-07.08.  08.00-ig  Szent János Gyógyszertár, (Dabas-Sári Tel:   06-29/364-324) 
 
Lakossági kérdésként merült fel az, hogy a dabasi gyógyszertárak ügyeleti idején túl ( 22.00 óra 
és 08.00 óra között) a dabasi Orvosi Ügyelet által felírt gyógyszeren kívül hol lehet más 
gyógyszert kiváltani a közelben. Dr Kökényesi Imre háziorvos Úr is találkozott ezzel a 
problémával. Az Újhartyánon működő patika gyógyszerésze elmondta, hogy nem tudja 
megoldani ezt a problémát, hiszen rendkívül drága az ügyeleti rendszer finanszírozása, és nem 
lehet Őt kötelezni erre. 
A dabasi Arany Kígyó gyógyszertár gyógyszerésze Dr. Kántor Attila tájékoztatása szerint 
akkor amikor még reggel 08.00 óráig tartott az ügyelet a 22.00 óra és reggel 08.00 óra közötti 
időszakokban a becsengetések száma alacsony volt, de ekkor is teljesen indokolatlan. Amiért 
becsengetnek: óvszer, esemény utáni tabletta, stb. Ritkán fordul elő a mai rendszerben, hogy a 
Dabasi Ügyeleten lévő Orvos olyan gyógyszert ír fel, amit azonnal ki kell váltani. 
 
Joggal vetődik fel a kérdés, hogy a dabasi gyógyszertárak ügyeleti idején túl, hol lehet akár 
receptre felírt, avagy nem vény köteles gyógyszert beszerezni? 
 
Az interneten a www.ugyeletesgyogyszertar.hu oldalon lehetőség van arra, hogy az ügyeletes 
gyógyszertárakról információt szerezzünk. 
 
Újhartyánhoz közeli Budapesten lévő 24 órán keresztül nyitva tartó gyógyszertárak az 
alábbiak: 

- Aranyfű Gyógyszertár, 1203 Budapest, Kossuth L. u. 21-29., 06-1-283-08-20 
- Hétkorona Gyógyszertár, 1195 Budapest, Ady E. u. 122., 06-1-282-87-44 
- Örs Vezér Gyógyszertár, 1148 Bp., Örs Vezér Tere Rendelőintézet 06-1-221-38-61 
- Tilia Gyógyszertár, 1212 Budapest, Áruház tér 8., 06-1-278-06-08 

Az ügyeletes gyógyszertárak a nyitvatartási idejükön túl ügyeleti formában tartanak nyitva, és a 
sürgős jelzéssel ellátott recepteken kívül, minden más esetben 300.-Ft+Áfa/alkalom díjat 
számolnak fel.  
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Újhartyánhoz közeli település még Kecskemét és Cegléd ahol szintén vannak 24 órás 
munkarendben működő gyógyszertárak (nyitvatartási idejükön túl ügyeletet tartanak). 
 
Javaslat: 
A lakosságot tájékoztatni honlapon, újságban, stb., hogy előre tudjanak gondolkodni, arról, 
milyen gyógyszerre van szükségük éjszaka, hétvégén, hiszen Dabason 22 óráig ki tudják 
váltani. 


