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Egyszerő szótöbbség

Tisztelt Közgyőlés!

Szekszárd Megyei Jogú Városban mőködı 9 közforgalmú gyógyszertár a mellékletben
szereplı kérelemmel fordul a Tisztelt Közgyőléshez. Kérelmük lényege, hogy szeretnék az
éjszakai gyógyszertári ügyeletet átalakítani, mely szerint este 23.00 órától reggel hét óráig
nem lenne ügyeletes gyógyszertár. Az ügyeleti rendszer ilyen irányú változása ünnepnapokon
a napközbeni ügyeletet nem érintené, tehát reggel hét órától este 23.00 óráig ünnepnapokon is
ügyeletes gyógyszertár mőködne.
A Tisztifıgyógyszerész Asszony dönt az ügyeleti rendszer átalakításának engedélyezésérıl,
ennek során azonban figyelembe veszi Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
véleményét.
A közforgalmú fiók és kézi gyógyszertárak, továbbá intézményi gyógyszertárak mőködési,
szolgálati és nyilvántartási rendjérıl szóló 41/2007. (IX.19.) EüM rendelet (a továbbiakban:
EüM rendelet) 15.§ (1) bekezdése szerint a készenléti és helyi ügyeleti idı meghatározásakor
az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eü. Törvény) 7. § (3) bekezdése szerinti
folyamatos betegellátás biztosításán túl az orvosi ügylet helyét, idejét, és a közforgalmú
gyógyszertár 23. § (2) bekezdés ac) alpontja szerinti alapfeladatot ellátó intézeti gyógyszertár,
valamint a közforgalmú gyógyszertárhoz kapcsolódó fiókgyógyszertár elérhetıségét kell
figyelembe venni. Az EüM rendelet 15. § (2) bekezdése szerint készenléti és ügyeleti idı
teljesítésére valamennyi mőködési engedéllyel rendelkezı közforgalmi gyógyszertár
kötelezhetı.
A gyógyszertárak a mellékelt kérelemben kérik a Közgyőlést, hogy járuljon hozzá az éjszakai
gyógyszertári ügyelet megszüntetéséhez tekintettel arra, hogy ezt az ügyeleti rendszert a
gyógyszertárak a jövıben nem tudják biztosítani. Amennyiben a Közgyőlés továbbra is
igényli az éjszakai gyógyszertári ügyelet biztosítását, úgy a gyógyszertárak kérik az
önkormányzattól az ügyelet finanszírozását. Az önkormányzat költségvetésében erre a célra
forrás jelenleg nem áll rendelkezésre. Az ügyeletes orvosok további feladattal véleményünk
szerint nem terhelhetık, a gyógyszertárak az ügyeletben lévı háziorvosokhoz hasonlóan
vállalkozási formában mőködnek. Véleményünk szerint a gyógyszertárak ügyeleti
kötelezettsége veszteségeik csökkentése céljából nem hárítható át a háziorvosi és gyermek
orvosi ügyeletre.
A gyógyszertári éjszakai ügyelettel kapcsolatosan megkerestük a Megyei Jogú Városok
Szövetségét azzal, hogy náluk milyen ügyeleti rendszerben mőködnek a gyógyszertárak,
illetve érkezett-e hasonló tárgyú kérelem az önkormányzatukhoz, és született-e megállapodás
ez ügyben. A kérdésekre kapott válaszokat a mellékelt táblázat tartalmazza, amelybıl
egyértelmően megállapítható, hogy valamennyi megyei jogú városban mőködik éjszakai
gyógyszertári ügyelet, és egyetlen megyei jogú város sem kötött megállapodást az ügyeleti
ellátásra vonatkozóan.

2

A Tisztifıgyógyszerész Asszony a Közgyőlés véleményének ismeretében kíván dönteni a
szekszárdi gyógyszertári ügyeleti rendszer átalakítása kérdésében, kérem a Tisztelt
Közgyőlést a mellékletben szereplı kérelem véleményezésére.
Szekszárd, 2012. október 17.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

Tárgy: Kérelem közforgalmi gyógyszertári ügyeleti rendszer átalakítására
A.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése támogatja az éjszakai
– 23 órától reggel 7 óráig tartó – gyógyszertári ügyelet megszüntetését.

B.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése nem támogatja az
éjszakai – 23 órától reggel 7 óráig tartó – gyógyszertári ügyelet megszüntetését.

A Közgyőlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetıjét, hogy a Közgyőlés döntésérıl az
érintetteket értesítse.
Határidı: 2012. október 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
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A közforgalmi gyógyszertárak éjszakai ügyeleti rendje a megyei jogú városokban
Gyógyszertári ügyelet Kérelem
az Önkormányzat
rendje
éjszakai
ügyelet és
a
megszüntetésére
gyógyszertárak
közötti
megállapodás
16 gyógyszertár heti Nem érkezett
Nincs
1.
Békéscsaba
váltásban látja el
gyógyszertár Nem érkezett
Nincs
Kettı
2.
Debrecen
önkéntesen látja el
Nincs
információ
3.
Dunaújváros
Váltásban látják el, Ingatlan
bérlésre Megegyezés
4.
Eger
hétvégén
mindig érkezett
az még
nem
született
ugyanaz a gyógyszertár ügyeletes
látja el
gyógyszertár
bıvítésére
6 gyógyszertár látja el, Nem érkezett
Nincs
5.
Érd
minden
nap
más
gyógyszertár látja el az
ügyeletet.
illetve Nem érkezett
Nincs
6. Hódmezıvásárhely Ügyeletet
készenlétet
heti
váltásban látják el a
nevük alapján ABC
sorrendben, az ügyeletes
legfeljebb 30 perces
várakozási idın belül
érkezik a gyógyszertárba
25
gyógyszertár Nem érkezett
Nincs
7.
Kaposvár
folyamatos
ügyeleti
rendszerben látja el.
21 gyógyszertár heti Nem érkezett
Nincs
8.
Kecskemét
váltásban látja el
2 gyógyszertár látja el Nem érkezett
Nincs
9.
Miskolc
térítésmentesen
9 gyógyszertár heti Nem érkezett
Nincs
10.
Nagykanizsa
váltásban látja el
1 gyógyszertár látja el Nem érkezett
Nincs
11.
Nyíregyháza
önkéntesen
Heti váltásban több Nem érkezett
Nincs
12.
Pécs
gyógyszertár látja el
Féléves
ügyeleti 2011.
Nincs
13.
Salgótarján
beosztás szerint látják el. szeptemberében a
gyógyszertárak azt
kérték, hogy nyitva
tartási idın túl
hétköznaponként
készenléti
rendszerben,
Megyei Jogú
Város neve

14.
15.
16.
17.

Sopron
Zalaegerszeg
Tatabánya
Szombathely

18.

Szolnok

19.

Szeged

hétvégenként
és
ünnepnapokon
pedig
ügyeleti
rendszerben
mőködnének.
Az
önkormányzat
megvitatta, és arra
az
álláspontra
jutott,
hogy
továbbra is ügyeleti
rendszerben
mőködjenek.
Heti váltásban látják el.
Nem érkezett
Napi váltásban látják el. Nem érkezett
1 gyógyszertár látja el.
Nem érkezett
19 gyógyszertár napi Nem érkezett
illetve heti váltásban
látja el.
24 gyógyszertár havi Nem érkezett
ügyeleti
beosztásban
látja el.
Nincs információ
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Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

Nincs

