Előterjesztés
a képviselő-testület
2022. szeptember 28-i soron következő ülésére
Tárgy: gyógyszer automata Remeteszőlősön
Az Arco-verde Kft. megkereste Önkormányzatunkat az alábbi kéréssel.
A cég több év alatt kifejlesztett egy újfajta kiskereskedelmi értékesítési rendszert a következő korlátozott hozzáférésű
termékek számára: gyógyszerek, étrend kiegészítők, vitaminok.
A tervezett szolgáltatás az on-line kereskedelem és az automatákból való értékesítés előnyeit igyekszik egyesíteni
ezzel az új értékesítési rendszerrel, a gyógyszer forgalmazási szabályzók szerint. Ez az intelligens mini gyógyszertár
rendszere.
Alapvető céljuk azon települések megtalálása, ahol helyben nincs gyógyszertár.
Szeretnének megvalósítani egy 50 db-os tesztüzemet Magyarországon. Ehhez keresnek olyan önkormányzati
partnereket, ahol nem megoldott az állandó patikai ellátottság. A próbaüzem megvalósításához a magyar államtól az
illetékes minisztériumon keresztül kérnek támogatást.
Jelenleg a lehetséges helyszínek kiválasztása zajlik. Amennyiben szeretnénk részt venni a rendszer próbaüzemében ki
kell tölteni a jelen előterjesztéshez mellékelt szándéknyilatkozatot. A szándéknyilatkozat kitöltése semmilyen anyagi
kötelezettség vállalást nem jelent, csupán az adott önkormányzatnak kell biztosítania a szükséges infrastruktúrát
településük egy közforgalmas helyén. A gép folyamatos működtetéséhez szükséges áram és internetkapcsolatot kell
biztosítani pl. az Önkormányzat egy kijelölt területén.
Emellett meg kell jegyeznem, hogy a 2021. évi CXXIX. törvény módosította a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól szóló 2006. évi CXVIII. törvényt, mely szerint nem csak a vényköteles termékek, hanem bármely
gyógyszer házhozszállítását csak patikai szakdolgozók végezhetik.
A fenti szabály vitaminokra, tápszerekre, tesztekre vagy kozmetikumokra nem vonatkozik.
Emellett a gyógyszerek kiadására vonatkozó jogszabályokat természetesen be kell tartani ebben az esetben is, a
gyógyszerbiztonsági-, tájékoztatási-, adatvédelmi- és minőségbiztosítási szabályok megtartásával. A gyógyszert csak
14 éven felülieknek lehet kiadni. Az egy kérdés, hogy ezen előírások betartásáért egy telepített gyógyszer automata
esetében ki felel.
A fentiek alapján kérem megfontolni a döntést.
Határozat javaslat
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hivatal környezetében telepíthető
gyógyszer automatával kapcsolatban a következő álláspontot alakítja ki:
 Nem támogatja, mert nem látja biztosítva a gyógyszerforgalmazás általános szabályainak érvényesülését egy
felügyelet nélkül üzemelő kiadó automata esetén.
 Támogatja a gyógyszerautomata Remeteszőlősön történő telepítését és felhatalmazza a polgármestert a
szándéknyilatkozat kiadására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Remeteszőlős, 2022. szeptember 21.
Szathmáry Gergely
polgármester

Szándéknyilatkozat

……………………………………………………………

önkormányzata nevében nyilatkozom, hogy településünkön:

Jelenleg nem megoldott az állandó patikai ellátás és ezért szeretnénk részt venni
az Arco-Verde Kft által fel kínált SOS Pharmatic intelligens mini gyógyszertári rendszer
bevezetési teszt időszakában.
Önkormányzatunk a készülék zavartalan működtetéséhez tud biztosítani a település lakosai számára
elérhető és megfelelő kiállítói helyet áram és internet eléréssel.
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Aláírás és pecsét
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