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Módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 94. § (1)
bekezdése alapján az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960 .

számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat a következ ő új 65 . §-sal egészül ki :

„65. &

A Gyftv . 51 . &-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„51 . & (1) Intézeti gyógyszertárat fekvőbeteg-gyógyintézet létesíthet és működtethet. Az erre
vonatkozó engedélyt az egészségügyi államigazgatási szerv adja meg a fekvőbeteg-

gyógyintézet kérelmére, amennyiben a kérelmező megfelel az e törvényben és a közforgalmút

fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és

nyilvántartási rendjéről szóló miniszteri rendeletben előírt feltételeknek. Az intézeti

gyógyszertár fekvőbeteg-gyógyintézetben történő felhasználásra és közvetlen lakosság i

gyógyszerellátás céljából szolgáltathat ki gyógyszert .
(2) Az intézeti gyógyszertár köteles biztosítani az intézeti és a közvetlen lakosság i
gyógyszerellátási feladatok elkülönítését szolgáló feltételeket . Az intézeti gyógyszertár

működésének részletes szakmai szabályait, személyi és tárgyi feltételeit, nyilvántartási
kötelezettségeit az intézeti és közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatok elkülönítéséve l
kapcsolatos feladatok részletes szabályait jogszabály állapítjameg .'

2. A törvényjavaslat a következ ő új 66 . §-sal egészül ki :

„66.§

A Gyftv. a következő 87/D . §-sal egészül ki :

„87/D. § Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012 . évi. törvénnyel

megállapított 51 . § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak a fekvőbeteg-gyógyintézeteknek aze

rendelkezések hatálybalépésekor működő intézeti gyógyszertárak tekintetében 2014 . január 1 -

jétő l kell megfelelniük .”"



Indokolás

A fekvőbeteg-ellátás területén a fokozott állami szerepvállalás kialakításával szükséges, hog y
a fekvőbeteg-ellátás integráns és stratégiai részeként m űködő intézeti gyógyszerellátás
befektetők által történő működtetése törvényi szinten kerüljön kizárásra. Ezzel biztosítva,
hogy a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnika i
eszköz és fert őtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012 .
(III . 28 .) Korm. rendeletben foglaltak szerint az egységes elveken m űködő kórházi gyógyszer
és orvostechnikai eszköz és fertő tlenítőszer ellátási rendszer kialakítása megvalósulhasson .

Budapest, 2012 . május 15 .
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