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Tisztelt Gyógyszerésznő, Gyógyszerész Úr! 
Kedves Kolléga! 

2012. novemberében indult szolgáltatásunk az ugyeletespatika.com, mely azzal a céllal jött 
létre, hogy mobil eszközökről gyorsan és egyszerűen adjon információt egyetlen dologról: hol 
található a legközelebbi ügyeletes gyógyszertár? 

Ingyenes szolgáltatásunk fő irányelve az egyszerűség. Egy mobil internet előfizetéssel 
rendelkező okostelefon böngészőjébe az ugyeletespatika.com címet beírva a felhasználók 
(akik az Ön patikájának potenciális betegei, vevői) meg tudják keresni, hogy a pillanatnyi 
helyzetükhöz viszonyítva hol található a legközelebbi ügyeletes szolgálatot ellátó 
gyógyszertár, melyhez útvonal is tervezhető.  
Amennyiben ez a keresés ügyeleti időn kívül történik, úgy a későbbi ügyeleti nyitvatartást 
jeleníti meg az alkalmazás, így a betegek/vevők előre fel tudnak készülni, hogy hova kell 
sietniük ügyeleti időben. 

A több mint fél éves sikeres működésünk során számos fejlesztést hajtottunk végre 
rendszerünkön, melyeket a felhasználói visszejelzések alapján alakítottunk ki. 

 • közeli patikák 

Rendszerünk első nagyobb fejlesztése, hogy a felhasználó nem csak az éppen ügyeletes 
gyógyszertárat tudja megtekinteni, hanem akár a közelben található patikákra is rá tud 
keresni. 

 • nyitvatartási adatok 

Rendszerünkben megjeleníthetőek a gyógyszertárak nyitvatartási adatai. Ez remek 
informálási lehetőség is, hiszen ha egy ügyeletben betérő beteg elégedett volt 
szolgáltatásaival, a patika adatlapján található nyitvatartási idők ismeretében akár később is 
visszatérhet gyógyszertárába újabb készítményekért. 
A “közeli patikák” funckió használatával pedig ügyeleti időn kívül tudnak a felhasználók 
tájékozódni arról, mikor van nyitva az Ön gyógyszertára. 

 • elérhetőségek 

Egy kiegészítő adatlapon gyógyszertára címén és pontos elhelyezkedésen túl 
megjeleníthetőek az elérhetőségek. Telefonszám, e-mail cím, weboldal, Facebook oldal 
elérhetőség. 

Vegyen részt gyógyszertára adatlapjának kialakításában! 

Kedves Kolléga!  
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A segítségét kérem, hogy tökéletesebbé és naprakésszé tehessük az ugyeletespatika.com 
rendszert, hogy az Ön betegeit, vevőit pontos információkkal tudjuk ellátni. 
Kérem, egy válasz üzenetben írja meg gyógyszertárának nyitvatartási idejét és 
elérhetőségeit, így akár ügyeleti időben, akár ügyeleti időn kívül felkereshetik az Ön patikáját 
felhasználóink! 

Kérem segítse munkánkat egy egyszerű válasz üzenettel az alábbi formátumban: 

Gyógyszertár neve: 

Nyitva tartás: 
H-P: 
Szo: 
V: 

Telefonszám: 

E-mail: 

Weboldal: 

Facebook oldal: 

Egyéb megjegyzés: 

Köszönöm, hogy válaszával segíti a munkánkat ezáltal közös erővel nyújt majd a betegek, 
vevők számára egy jobb, pontosabb szolgáltatást az ugyeletespatika.com webalkalmazás. 

Válaszait a robert.drhorvath@gmail.com címre vagy a 0683-999-634 fax számra küldheti. 

Tisztelettel: 

dr. Horváth Róbert 
szakgyógyszerész 
ugyeletespatika.com 

Amennyiben több gyógyszertára is van és ugyanazt az e-mail címet használja, előfordulhat, 
hogy levelemet több alkalommal kapta meg, ami miatt szíves elnézését kérem. 

Az 1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban Grtv.) 15. paragrafust (1.), továbbá az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt tiszteletben tartva tájékoztatjuk, 
hogy e-mail címe nyilvános címjegyzékből, nyilvános adatbázisból (internet, adatbázis CD-ROM), 
hirdetményükből, direkt (e-mail, levél) megkeresésekor, vagy a médiából került hozzánk, vagy azért küldtük, 
mert korábban érdeklődést mutatott szolgáltatásaink iránt. 
Amennyiben a jövőben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, kérjük, küldjön egy e-mailt az 
info@ugyeletespatika.com email címre "Lemondás" megjelöléssel, és kivesszük Önöket az adatbázisunkból. 
 Ez esetben elnézést kérünk és köszönjük eddigi türelmét!
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