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Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 
5630 Békés, József Attila u. 5. 
Tel/fax: 66/411-754 
E-mail: szakrendelo@internet-x. hu 

 
 

Előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére 

 
 

Beszámoló 
a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürd ő munkájáról  

 
Készítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos 

 
A feladatellátás általános értékelése  

 
Beszámolómat rendhagyó módon egy fontos bejelentéssel kezdem: 2014. december 29-én  
megkaptuk az OTH határozatát: a békési fürdő gyógyfürdővé és ezzel együtt helyi minősítésű 
fürdőből körzeti minősítésű gyógyfürdővé vált. Ezzel egy időben intézményünk neve is 
megváltozott : Békés Városi Egyesített Intézmény és Rendelőintézet helyett Békési Gyógyászati 
Központ és Gyógyfürd ő lett.   
 
Az intézmény Békés város és Békési járás összesen 6 településének (Békés, Bélmegyer, Kamut,   
Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos) 

1. szakorvosi ellátását végzi, 
2. működteti továbbá a gyógyfürdőt, 
3. valamint az alapellátási feladatok közül a védőnői szolgálatot, az iskola- és ifjúság-

egészségügyet. 
2014-ben nem változott az ellátási területünk. Így a területünkhöz tartozó Békési járás jelenlegi 
összlakossága: 37.259 fő, sajnálatos módon 500 fővel kevesebb, mint az előző 2013-as évben 
(földhivatali statisztika szerint).  
1971 óta integrált intézményként működünk. 2014-ben nem történt struktúránkban változás.  
 
 
1. RENDELŐINTÉZET  

 
Az intézmény fő tevékenysége a járóbeteg szakellátás, melynek keretében 20 szakrendelés és 4 
gondozóintézet  működik. Ebben 2014-ben sem történt változás.  
 
Heti szakorvosi óraszám  összesen: 651 óra  (ebből gondozás: 60 óra), nem szakorvosi 
óraszám  (fizio- és mozgástherápia, fizio- nappali ellátás: 80 + 10) 90 óra . A heti szakorvosi óráink 
számában és megoszlásában sem történt változás.  
Addiktológia: 2, Addiktológiai gondozó: 5, I. Belgyógyászat: 20, II. Belgyógyászat: 30, 
Bőrgyógyászat: 20, Bőr-nemibeteg gondozó: 10, Foglalkozás eü. szakellátás: 10, Fül-orr-gégészet: 
40, Ideggyógyászat: 30, I. Nőgyógyászat: 30, II. Nőgyógyászat (terhes): 16, Orthopédia: 20, 
Psychiatria: 15, Psychiatriai gondozó: 30, Rheumatológia: 38, Sebészet: 40, Szemészet: 30, 
Tüdőgyógyászat: 25, Tüdőszűrés és gondozás: 15, UH labor: 30, Urológia: 35, Általános 
röntgendiagnosztika: 30, Belgyógy. nappali ellátás: 10, Neurológia nappali ellátás: 10, 
Rheumatológia nappali ellátás: 10, Általános labor diagnosztika: 35, Iskolaorvosi szolgálat: 56, 
Nőgyógyászati MSzSz (Mozgó Szakorvosi Szolgálat): 7, Gyermek MSzSz: 2.   
 
A szakrendelések 3 telephelyen  helyezkednek el: a József A. u. 5., Körösi Csoma S. u. 14. 
(rheumatológia, orthopédia, foglalkozás egészségügy, nappali ellátás) és Vásárszél 2. sz. 
(bőrgyógyászat, psychiátria) alatt. 
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Betegforgalmi mutatók: 
 
Az ellátott esetek száma összesen: 144.200 volt a 2014 . évben . (2013-ban 134.774 volt.) 
Ez a laboratórium nélkül összesen 60.599 beteget jelentett (természetesen ismétlődéssel).  
Az előző évivel összehasonlítva lényeges változás a szakrendelések igénybevételét tekintve nincs, 
a békési helyi lakosok arányszáma változatlanul a legmagasabb.  
A betegek ellátása során 565.725 beavatkozás  történt (2013-ban 556.206).  
 
 

 2014. 
Ellát ott esetek  száma:  144.200 
rendelőintézet 136.826 
Mezőberény fizioth. 6.434 
MSZSZ gyermekgyógy. 152 
MSZSZ nőgyógy. 788 
laboratórium 21.845 
Ellátott betegek száma 
(ismétlésekkel): 

60.599 

rendelőintézet 59.852 
Mezőberény fizioth. 493 
MSZSZ gyermekgyógy. 77 
MSZSZ nőgyógy. 177 
laboratórium  
Beavatkozások, 
vizsgálatok száma:  

565.725 

rendelőintézet 548.544 
Mezőberény fizioth. 14.921 
MSZSZ gyermekgyógy. 207 
MSZSZ nőgyógy. 2.053 
laboratórium 696.180 
Pontszám:  184.651.285 
rendelőintézet 181.219.181 
Mezőberény fizioth. 2.745.619 
MSZSZ gyermekgyógy. 113.582 
MSZSZ nőgyógy. 572.903 
laboratórium 32.232.411 
 
 
Szakrendeléseink betegforgalma  lényegesen nem változott, ezt az alábbi táblázatban 
részletezem.  
 

 2014. 2013. Változás az el őző 
évihez képest %-ban 

 beteg  eset  beteg  eset   
Addiktológia 86 305 64 258 + 18 % 
Addiktológiai gondozó 21 84 24 99 - 15 % 
Belgyógy.nappali ellátás 29 159 47 247 - 35 % 
I.Belgyógyászat 512 1.228 523 1.268 - 3 % 
II.Belgyógyászat 2.521 4.733 2.637 4.906 - 3 % 
Bőrgyógyászat 5.505 9.289 5.435 9.381 - 1 % 
Bőr- nemibeteg gondozó  73 256 34 103 + 148 % 
Fizio- és mozgástherápia 1.802 24.511 1.766 23.777 + 3 % 
Fizio. nappali 85 1.232 153 2.412 - 48 % 
Foglalkozáseü. 187 189 292 302 - 37 % 
Fül-orr-gégészet 5.851 12.333 5.577 12.068 + 2 % 
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I.Nőgyógyászat 1.895 5.881 1.887 5.592 + 5 % 
II.Nőgyógyászat 2.259 3.955 2.290 3.995 - 1 % 
Neurológia 2.004 3.975 1.913 3.919 + 1,5 % 
Neurológia nappali ellátás 424 2.286 353 1.924 + 19 % 
Orthopédia 760 1.117 797 1.152 - 3 % 
Psychiátria 2.281 4.436 2.399 4.714 - 5,8 % 
Psychiátriai gondozó 1.085 4.231 1.055 4.076 + 3,8 % 
Rheumatológia nappali 
ellátás 

21 185 23 166 + 11 % 

Rheumatológia 2.233 6.115 2.125 5.738 + 7 %  
Sebészet 4.719 12.423 4.401 11.773 +6 % 
Szemészet 3.246 5.922 3.190 5.669 + 5 % 
Tüdőgyógyászat 5.044 7.545 4.543 6.972 + 8 % 
Tüdőgondozó 4.929 4.982 4.861 4.950 + 1 % 
UH labor 3.884 4.191 3.103 3.441 + 22 % 
Urológia 1.764 6.325 1.775 6.399 - 1 % 
Általános 
röntgendiagnosztika 

6.633 8.938 6.745 8.322 + 7 % 

MSzSz gyermekgyógy. 77 152 
263 1.121 - 16 % 

MSzSz nőgyógy. 177 788 
Összesen:  60.106 137.766 58.012 134.744  
Mezőberény fizioth. 493 6.434 464 6.187 + 4 % 
Járó összesen:  60.599 144.200 58.517 140.931 + 2,32 % 
Laboratórium   21.845  21.385 + 2 % 
Járóbeteg 
mindösszesen:  

 166.045  162.316 + 2,3 % 

 
A betegek és esetek száma a rheumatológián, sebészeten, szemészeten, tüdőgyógyászaton, az 
ultrahang laborban és az általános röntgen diagnosztikában nőtt.  
A kialakult struktúra egy jól működő, a betegek számára megfelelő összetételű és színvonalú 
ellátást nyújt.   
 
A 2014. év teljesítmény mutatói: 
 
A járóbeteg-szakellátás teljesítményét az OEP továbbra is előre meghatározott alapdíjjal 
finanszírozott tevékenységként kezeli, a betegforgalom, illetve a betegellátáshoz illesztett fix 
pontrendszer alapján. E mellett teljesítmény volumen korlátot  szab meg. Minden intézet havi 
bontásban kap teljesítménypontot, ez felülről korlátos rendszer, és ha ezt az intézet túllépi, a 
fölöttes pont értéke nem kerül kifizetésre, de a beteget el kell látnunk függetlenül a 
finanszírozástól.   
 
2014-ben 565.725 beavatkozásért 184.651.285 pontszámot számolt el a társadalombiztosítás. 
(Összehasonlításul 2013-ban 178.558.348 pontot teljesítettünk.) 
 
A laboratórium finanszírozása változatlan, a rendelőintézetnek kb. 3x-os ráfizetést jelent, deficites, 
azonban elengedhetetlenül szükséges a diagnosztikához. Továbbra sem megoldott 
egészségpolitikai döntési szinten, hogy a járóbeteg laboratóriumi zárt kasszából kell finanszírozni a 
háziorvosok igényét. Egyelőre nem vezettünk be korlátozást az alapellátás orvosainak 
beutalására, de - ahogy erre már van precedens országosan -, lehet, hogy a jövőben 
rákényszerülünk. A beutalók elemzése azt mutatja, hogy laboratóriumunkban az összes vizsgálat 
59 %-át a háziorvosok veszik igénybe, a járóbeteg-ellátás (nemcsak intézményünk járóbeteg 
szakellátó helyei)   40 %-ban, a fekvőbeteg osztályok pedig 1 %-ban kérnek vizsgálatot. A Békésen 
praktizáló felnőtt háziorvosok vizsgálati kéréseit elemezve az is kiderül, hogy az átlagukhoz képest 
a legtöbb vizsgálatot kérő körzet 60 %-kal, a legkevesebbet kérő pedig 49 %-kal tér el. Ugyanez 
leletszámra lefordítva a legkevesebbet és legtöbb leletet kérő körzet közötti különbség 4 szeres! 
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Egy háziorvos egy eset kapcsán átlag 33 vizsgálatot kér a laborunktól, míg a szakorvosok átlag 
31-et. Lehet, hogy az intézmény rákényszerül a későbbiek folyamán, hogy a vizsgálatokat 
ésszerűsítse, esetleg számukat korlátozza. 
 
 
Humán er őforrás:  
 
2014. évben sem történt a személyi állományban létszám-változás: 5 fő közalkalmazott 
szakorvos  dolgozik és összesen 22 fő - a januártól életbe lépő új nomenklatúra szerinti 
elnevezéssel - személyes közrem űködő szakorvos , részben részmunkaidőben. Személyi 
változás a sebészeten történt, Dr. Piriczky Béla szakorvossal szerződést bontottunk és 2014. 
november 1-től Dr. Dányi Józseffel kötöttünk személyes közreműködői szerződést erre a feladatra.  
 
Szakorvosaink 81,5 %-a nyugdíjas korú. Már a jövő évben is pótlásuk nagyon nagy nehézséget 
fog jelenteni és ezt a tervezett életpályamodell és a rezidensek után a szakorvosok bérének 
esetleges várva várt központi országos rendezése sem fogja megoldani itt Békés megyében.  
 
A járóbeteg ellátási feladatokat 37 szakdolgozó (4 főiskolai végzettségű és 33 szakképzett, 10 fő 
kisegítő fizikai dolgozó és 7 fő gazdasági, műszaki, ügyviteli dolgozó közreműködésével végezzük, 
akik egyben biztosítják a minimumfeltételekben előírtaknak megfelelően a szakrendelések 
adminisztratív személyzetét is.  
3 dolgozó vonult nyugdíjba, pótlásuk megtörtént, a telefonközpontost is biztosítottuk.  
 
Munkaerőnk szakmai képzettsége megfelel  az előírásoknak és garanciát jelent a betegellátás 
szakmai színvonalának tartására. Folyamatos továbbképzésüket biztosítjuk - ha szükséges - a 
munkaidő terhére és útiköltség biztosításával is.  1 radiológián dolgozó munkatárs elvégezte a 
radiográfus képzést.   
Továbbra is problémát jelent az, hogy a bérkiegészítés 2014-ben sem érintette a fürdőben dolgozó 
munkatársainkat és a műszaki-igazgatási munkakörben dolgozókat. Ez bérfeszültséghez vezet 
nemcsak országosan, de intézményen belül is. 
Intézményünkben több munkatárs gyermekáldásnak örvendett, illetve áldott állapotban van, így a 
2014-es évben és várhatóan 2015-ben is az ő helyettesítésükkel megnövekedett a fluktuáció.  
 
A 2014. évben időnként közhasznú munkás  is segítette a kisegítő dolgozók munkáját.  
 
2014-ben egy tűszúrásos jellegű munkahelyi baleset  történt.  
 
Dolgozóinkat a foglalkozás egészségügy keretében hepatitis védőoltásban részesítettük, 
rendszeres értekezletek formájában tájékoztatjuk az aktualitásokról.  
 
Tárgyi eszközök: 
 
Épület-felújítás : a Vásárszél utcai telephelyünkön a város energetikai megújítási programjában 
megvalósult március-május között az épület külső szigetelése, nyílászárók cseréje. Az intézmény 
saját erőből – mintegy kiegészítve a pályázatot – megoldotta a telephely tetejének újra 
csatornázását.  
A József Attila utcai fő telephelyünknél az épület karbantartása keretében megtörtént a 
lépcsőházban a teljes lépcső érdesítése, így a balesetveszély elhárítása.  
    
A tb. finanszírozás továbbra sem tartalmaz semmiféle műszer  amortizációt. Így az évek során 
elhasználódott orvosi műszereink (melyek köztudottan igen forrásigényesek és a 
minimumfeltételeknek való megfelelés miatt kötelezőek!) pótlása-javítása igen nagy anyagi terhet 
ró rendelőintézetünkre is. Nagy érték ű eszközbeszerzéseink ből kiemelem: a bőrgyógyászati 
mikroszkóp, a laboratóriumban haematológiai automata  lízingelését,  nőgyógyászatra CTG 
(cardiotocograph) megvásárlását összesen 7.470.000 Ft összértékben. A telephelyeink közötti 
ellátásra és anyagbeszerzésre használt 10 éves leamortizálódott személygépjárművünket is 
lecseréltük: Dacia személygépkocsira.  
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Egyéb számtalan kis érték ű tárgyi eszköz t is beszereztünk, mely szükséges a napi 
betegellátáshoz. Az eszközbeszerzéseket az intézmény mindig saját erőből oldotta meg.  
 
2. GYÓGYFÜRDŐ 

 
A gyógyfürdőben nem történt változás a járóbeteg-ellátásban alkalmazott gyógytényezőkben. 
Szerencsés, hogy ebben az épületben rendel a rheumatológus és az orthopéd szakorvos is. 
Humán er őforrás vonatkozásában: 5 masszőr, 2 medencefelügyelő, 1 karbantartó, 1 
adminisztrátor, 2 takarító és 2 balneotherápiás asszisztens végzi a szakfeladatokat.   
 
A beltéri gyógyvizes medencéket és a gőzkabint hétvégén az uszoda üzemelteti megállapodási 
szerződés alapján. A kezelésekre használt gyógyvíz minőségét bevizsgáltattuk. 2014 utolsó 
negyedévében elindítottuk a gyógyfürdővé nyilvánítás érdekében a procedúrát és 2014 
decemberében megkaptuk az OTH határozatát: a békési fürdő gyógyfürdővé és ezzel együtt helyi 
minősítésű fürdőből körzeti min ősítésű gyógyfürd ővé vált . Ez a presztízs emelkedés mellett azt 
jelenti, hogy a jövőben szándékunk szerint szélesebb területről utalhatnak betegeket hozzánk 
kezelésre a szakorvosok. Ez egyben elismerése az intézményünkben folyó minőségi szakorvosi és 
szakdolgozói munkának is, hiszen a teljes és széles spektrumú gyógyászati háttér nélkül ez nem 
valósulhatott volna meg.  
Ezzel egy időben intézményünk neve is megváltozott: Békés Városi Egyesített Intézmény és 
Rendelőintézet helyett Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürd ő lett.  Az ezzel kapcsolatos 
adminisztratív feladatokat 2015 első negyedévében elvégezzük.    
 
A 2014-ben ellátott eseteink számát, megoszlását mutatom be az alábbi táblázatban, feltüntetve az 
előző évi adatokat is:  
 

 2014. 2013. Változás az előző 
évihez képest %-
ban:  

Általános 
vénnyel 
igénybevett 
ellátás: 

KGY. vénnyel 
igénybevett 
ellátás:  

gyógyvizes 
medence 

10.949 9.350 + 17 % 9.816 1.133 

iszap 1.507 1.224 + 23 % 1.375 132 
súlyfürdő 1.511 1.099 + 37 % 1.439 72 
szénsav 1.170 932 + 25 % 1.001 169 
orvosi 
gyógymasszázs 

8.118 6.913 + 17 % 7.297 821 

tangentor 2.388 1.957 + 22 % 2.008 380 
víz alatti 
csop.torna 

4.540 3.745 + 21 % 3.930 610 

gyógyúszás 208 173 + 20 % 208  
Összesen:  30.391 25.393 + 20 % 27.074 3.317 
 
Összesen: 30.391 esetet láttunk el a fürdőben. (Összehasonlításul: 2013. évben 25.393 esetet 
láttunk el.) Az esetszám átlag 20 %-os növekedése nagyon örvendetes és az ott folyó 
munkatársak szakorvosokkal, fiziotherápiás asszisztensekkel és egymással összehangolt 
munkáját, aktivitását és teherbírását dicséri. Hátterében még az állhat, hogy a 2014 évben nem 
volt a betegforgalomban szezonalitás, tehát az általában megfigyelhető és a 2013-as évben 
nagyon is jelentkező nyári betegforgalom-csökkenés (a nagy meleggel együtt) elmaradt. De ha a 
2012. évivel hasonlítjuk össze, az esetszám ahhoz képest is növekedett.   
Megjegyezni kívánom, hogy a balneotherápiás asszisztensek és a gyógymasszőrök szakmunkás 
minimálbéren dolgoznak továbbra is, pedig más szempontból – például a működési nyilvántartás 
és továbbképzésre kötelezettség vonatkozásában – egészségügyi dolgozókként tartják őket 
számon és intézményünk is maximálisan így ismeri el munkájukat.   
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Reményeink szerint a 2015-ös évben megtörténik a szakdolgozói teljes létszám bővítése: 2 új 
balneotherápiás asszisztens felvétele. 
 
A fürd ő forgalmának növekedését az alábbi grafikon ábrázol ja:  

 
Itt működik 4 ágyon a Nappali Szakellátó Hely , ahol az infúziós kezelések  folynak kúraszerűen. 
Összességében itt a betegforgalom kissé csökkent és átstruktúrálódott inkább a neurológiára. 
Mivel ez egy aránylag új ellátási forma intézményünkben és egyáltalán országosan a járóbeteg-
ellátásban, és a finanszírozása sajnos nem változott (a fekvőbeteg-ellátásban kb. 10x jobb 
finanszírozást kap az OEP-től!), a későbbiekben a betegek igényének megfelelően próbálunk majd 
alkalmazkodni. 
Minden szükséges tárgyi eszköz zel rendelkezünk. A III. negyedévben masszázságyat vásároltunk 
a lymphoedema kezeléshez. 2014 július 4-én lakossági adományozásból az „Ultrahanggal az 
egészségért” alapítvány segítségével beszereztünk egy gépi hullám masszázskészüléket és ezen 
eszköz, valamint egy szakdolgozónak köszönhetően bevezettük  a kézi és gépi nyirokmasszázs 
kezelés t.  
A fürdőben megtörtént a folyosóra a korlátok beszerzése, ezzel is növelve az ott közlekedő 
betegek biztonságérzetét. Az aulába környezetbe illő rattan ülőgarnitúrát vásároltunk, ezzel 
kényelmesebbé téve vendégeink komfortját. Az épületben megfigyelt beázásos, fúgázással 
kapcsolatos burkolati és egyéb hibákat (még a szavatossági időn belül) a kivitelező - többszörös 
kérésre és a műszaki osztály ráhatásának köszönhetően - elvégezte.   
A büfé üzemeltetője felmondott, átmenetileg az uszoda által történt működtetési időben nyáron 
ismét üzemelt.  
Az uszodával történt együttműködés kapcsán az öltözőkben mobil válaszfalat építtettünk és az 
öltözőszekrényeket áthelyeztük, ezzel szélesebb vendégkör számára alkalmassá és kényelmessé 
téve a használatot.   
 
3. VÉDŐNŐI MUNKA 
 
A védőnői szolgálat alapellátási feladat, mely intézményünkhöz integrált.  
 
Területi véd őnők:   
 
Békés városában 7 területi védőnői körzet működik. 
 
A 0-7 éves (oktatási intézménybe nem járó) gyermekek, illetve a 7-18 éves otthon gondozott 
gyermekek gondozását végzik, családgondozás keretében nővédelmi gondozást végeznek 2014. 
évben összesen 182 alkalommal (előző évben 125 alkalom volt, tehát növekedett).  
Az újszülöttek száma 177 fő volt (előző évihez képest nőtt).  
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Baba-mama klubot működtetnek, ahol 2 hetente rendszeresen családi programok, szakemberek 
előadása, egészségnevelést folyik.  Helyszíne a református egyház jóvoltából a lelkészi hivatal 
kisterme. Ezért is köszönet nekik. 
Augusztus 1. az anyatejes világnap alkalmából városi szinten nagy sikerű programot szerveztek 
helyi vállalkozók és a művelődési központ támogatásával.  
A várandósok, gyermekágyasok gondozása mellett az óvodákat is látogatják, ahol a tisztasági 
vizsgálatok elvégzése mellett szülői értekezleteken vesznek részt, egészségnapokat szerveznek,  
felvilágosítást tartanak. 
A kötelező védőnői szűrővizsgálatok végzése is feladatkörüket képezi. 
 
Táblázatban összehasonlítva a mutatókat a 2013-as évvel: 
 
 2014. 2013. 
területi védőnők által ellátott gyermekek száma: 1.058 1.068 
gondozott családok száma: 945 948 
összes szaklátogatások száma a családoknál: 6.734 5.940 
óvodás gyermekek száma:  591 588 
12 hónapos korban is szoptatott csecsemők száma: 46 67 
 
Az adatokból kitűnik, hogy sajnálatos módon a városi demográfiai helyzetnek megfelelően a 
területen ellátott gyermeklétszám, a családok száma csökkent.   
 
 2014. 2013. 
várandósok száma (először jelentkező terhes):  215 172 
újszülöttek száma: 177 150 
koraszülöttek-kissúlyú újszülöttek száma: 10 12 
csecsemőhalandóság száma:  4 0 
 
A koraszülöttek aránya örvendetesen csökkent. A 4 csecsemőhalandóság közül 3 halvaszülés volt 
(a szülők egészségkárosító magatartása miatt.) Ez is felhívja arra a figyelmet, hogy a védőnői 
munka fontossága mellett a szülői felelősség elengedhetetlen és ez nem hárítható az 
egészségügyre.  
 
A védőnői szűrővizsgálatok száma: csecsemő-kisgyermek: 2715. 
Kismama tanácsadás : 1794.  
 
A következő oldalon az ÁNTSZ-hez benyújtott területi védőnői jelentés összesítőjét mutatjuk be:  
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2014. év 
                 

Körzet
ek 

Az év folyamán nyilvántartott oktatási 
intézménybe nem járó 7-18 ÉVESEK Gondo

zott 
családo

k 
száma 
(évi 

összes 
1-12 
hóig) 

A gondozott családokban észlelt 
Csoportos 

egészségnevelés 
a területen 

Védőnői 
intézked

ések 
száma 

Összes 
családlátoga
tások száma 

Összes 
szaklátogat
ások száma 

Szám
a 

összes
en 

fokozott gondozást igénylők VÉDŐNŐI 
LÁTOGATÁS  

Szám
a 

összes
en 

eü. 
ok 
mia
tt  

környe
zeti ok 
miatt  

eü.+körny
ezeti 

okok miatt  

Látogatá
sok 

összes 
száma 

A 
látogatotta

kból 
fokozott 

gondozást 
igénylők 
száma 

Dohány
zás 

Gyermekelhany
agolás 

Gyermekbántal
mazás 

Alkal
mak 

száma 

Résztve
vők 

száma 

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 

I.  27 27 27 0 0 1 1 1735 292 0 0 0 0 3 588 807 

II.  36 13 0 8 5 7 2 1571 325 0 0 28 416 8 731 960 

III.  16 2 7 2 0 0 0 1693 684 0 0 25 398 24 1226 1399 

IV.  27 28 11 17 0 9 9 1296 239 0 0 16 200 1 709 859 

V. 36 36 36 0 0 4 4 2013 144 0 0 4 120 2 911 1052 

VI.  23 17 17 0 0 0 0 1686 600 1 0 4 36 4 600 782 

VII.  59 59 44 0 15 5 5 1739 387 1 0 1 6 5 689 875 

Összes
en: 

224 182 142 27 20 26 21 11733 2671 2 0 78 1176 47 5454 6734 

                 

                 

Megjegyzés: I. körzetben helyettesítés miatt nem történt egészségnevelés. 
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Iskolavéd őnői védőnők:  
 
A 2014. szeptember 1-jén beíratott iskolások száma:  2583 fő volt (2013-ban 2830 fő, tehát 246 
fővel kevesebb). A különböző iskolai intézményekben 3 iskolai védőnő végzi a munkát és van egy 
védőnő, aki a területi feladatai mellett látja el az iskolai feladatokat is.  
 
2013/2014-es tanévben megvizsgált tanulók száma: 29 03. 
Általános iskola: 1098 fő 
Középiskola: 549 fő 
Gimnázium: 509 fő. 
Kiszűrt tanulók száma összesen 897. 
Általános iskolákban: 387 fő 
Középiskola: 419 fő 
Gimnázium: 91 fő. 
A védőnői alapszűrést követően iskolaorvossal történik a komplex szűrés. Az alábbi összesítő 
táblázatban szemléltetjük a fő betegcsoportokra vonatkozóan a kiszűrt megbetegedésekben 
szenvedők számát:  
 
Észlelt betegség:  Gyermekszám:  
Tartási rendellenesség 67 
Scoliosis 27 
Lúdtalp 73 
Fénytörési hibák 187 
Színlátás zavara 13 
Hypertónia 25 
Obesitas 140 
Atopiás allergiás bőr 27 
Iskolai teljesítmény sajátos zavarai 282 
Epilepszia 5  
Kóros soványság  38 
Diabetes mellitus 3 
Növekedés elmaradása 10 
Összesen:  897 

 
Egészségnevelési órák száma: 353. 
 
(Az általános iskolai tanulók egészségi állapotáról részletesebb beszámoló készült az Ügyrendi, 
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésére.)  
 
 

Összegzés 
 
2014-ben elkészítettük intézményünk Térítési díj szabályzat át, novemberben pedig a 2015-2020 
évre vonatkozó Szakmai terv et. 
2014 decemberében elkészítettük a jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézmény 
Egészségügyi Válsághelyzeti Terv ét, melyet a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve véleményez.   
 
2014. évben különböző telephelyeinken és feladatellátásainkban összesen 16 hatósági 
ellenőrzés  (katasztrófavédelem, ÁNTSZ, OTH, OEP,  pályázat) történt. Természetesen az erre 
való folyamatos felkészülés és a talált apró hiányosságok pótlása a betegellátás mellett nagy 
energiákat emészt fel.  
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Kommunikáció, média megjelenés : a helyi és járási területi családorvosokkal és 
gyermekgyógyászokkal napi kapcsolatban állunk, rendszeresen konzultálunk. Az alapellátásban 
folyó szakmai munkát nagymértékben segítik szakorvosaink, ezzel a betegelégedettséget növelve 
a városban és környező településeken. A számvitelben és könyvelésben alkalmazott 
számítógépes rendszer nem mindenben felel meg a napi gyakorlati és szakmai elvárásoknak és 
nem naprakész a jogszabályi változások vonatkozásában. Beszállítóinkkal jó a partneri 
viszonyunk, ez annak is köszönhető, hogy - hasonló egészségügyi intézménnyel szemben -, nem 
halmoztunk fel tartozást. A Békési uszodával az együttműködés példás, az adódó problémákat 
helyi szinten és vezetői szinten is közösen oldjuk meg.   
A 2013/14-es tanévtől kezdve az érdeklődő diákok számára – középiskolájukkal együttműködési 
megállapodást kötve – teret adunk az érettségihez szükséges közösségi munka  teljesítéséhez 
intézményünkben, ezzel is megismertetve a jövő nemzedékét az itt folyó munkával.   
A fenntartó önkormányzat  különböző osztályain dolgozó munkatársakkal is gyakran 
kezdeményezünk megbeszélést, jó kapcsolatot ápolunk. Ha meghívást kapunk, részt veszünk az 
egészségüggyel kapcsolatos bizottsági ülésen is.  
Elkészíttettük a Gyógyfürd ő weblapját .  
A városban működő civil szervezetekkel  együttműködünk, sokszor ezzel pályázataikhoz az 
egészségügyi hátteret biztosítva.  
A helyi sajtóban, egyéb médiában, interneten a lakosságot tájékoztatjuk az őket érintő 
aktualitásokról.    2014 májusában országos tévécsatorna forgatócsoportja készített kisfilmet a 
fürdőben, mely nyáron adásba is került a Hazahúzó m űsorban.    
 
Pályázat : 2014-ben egy pályázat zajlott intézményünkben a tüdőgyógyászaton: TÁMOP 6.1.2/13/1 
„Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetekben bázisán” 
elnevezésű pályázat a Gyulai Pándy Kálmán Kórházzal, konzorciumi együttműködés keretében. 
 
A nehéz gazdasági helyzet és a finanszírozás csökkenése ellenére igyekszünk megőrizni 
működőképességünket, az igényeknek és lehetőségekhez képest fejlesztéseket hajtunk végre, 
más területeken viszont kiadásainkat csökkentjük.   
 
Betegpanasz : szóbeli betegpanasz érkezett a sebészeti szakrendelésre a szakorvos távolléte 
miatt, melyet a háziorvos kollégák írásos beadványa is alátámasztott. Ezt a szakorvos 
szerződésbontásával és új szakorvos alkalmazásával oldottuk meg, ezáltal a folyamatos 
betegellátást biztosítottuk.  
 

A jöv őben tervezett feladatok, tervek 
 
Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy megtartsuk szakorvosainkat, hogy a jövőben is 
biztosíthassuk a különböző szakrendeléseket. A humán erőforrás limitált volta és Békés megye 
nem túl vonzó jellege, valamint a szakorvosi bérek alacsonysága miatt ez egyre nagyobb 
problémát jelent.  
A József Attila u. 5. sz. telephelyünk épületének, fűtésének és elektromos hálózatának felújítására 
már kaptunk ígéretet, várjuk, hogy a megfelelő forrás is rendelkezésre álljon.  
Informatikai rendszerünk naprakészre tételéhez a GYEMSZI-nél pályáztunk, ennek megvalósulása 
a közeljövőben várható.    
 
A Gyógyfürdőben a B155-ös kút minősítése folyik. Ha meg szeretnénk tartani az uszodával közös 
üzemeltetést, ehhez a gyógyvíz biztosításához még egy kút fúrása is szükségessé válhat.  
 
Az egészségügyi dolgozók kiégési szindrómájának kivédésére psychológiai tréninget szeretnénk 
szervezni, ha költségvetésünk megengedi.  
Semmelweis-nap alkalmából dolgozóinkat premizálnánk. 
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Költségvetési beszámoló 
 

1. A feladatellátás általános értékelése 

A 2014-ben az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet szerkezeti 
felépítésében változás nem történt. Ez azt jelenti, hogy az intézmény két részből áll: egyik 
rész a járóbeteg szakellátási terület, amelyet teljes egészében az Egészségbiztosítási Alap 
finanszíroz, míg a másik rész a Gyógyfürdő, amely vegyes finanszírozással működik. 
A Gyógyfürdő vegyes finanszírozása azt jelenti, hogy a kezelések egy részét a beteg fizeti, 
másik részt a TB állja, mint ártámogatást, ehhez kell még az Önkormányzati finanszírozás a 
fenntarthatóság miatt. A TB által nyújtott ártámogatás nagyon minimális, viszont a fürdő 
fenntartás költsége nagyon magas a jogszabályi előírások miatt, ezért mindenképpen 
szükséges az önkormányzati támogatás a Gyógyfürdő fenntartásához. 
A Gyógyfürdő a betegek által fizetett bevételből és a TB nyújtotta ártámogatásból nem 
tartható fenn. 
Az intézmény fő tevékenysége egészségügyi ellátás, melynek keretében 20 szakrendelés és 3 
gondozóintézet, valamint alapellátásként 7 területi védőnői körzet, 3 iskolavédőnői és kettő 
iskolaorvosi ellátás működik. Az egészségügyben továbbra is megmaradt a TVK alapú 
finanszírozás, amely teljesítmény volumen korlátot állít fel. A teljesítmény volumen korlát 
miatt a finanszírozás nagyon nehezen tervezhető, mivel mindig az adott havi betegszámtól 
és a központi intézményi szorzótól függ. 
 
A 2014-es év gazdálkodási szempontból a jogszabályi változások miatt a gazdasági iroda 
dolgozóira ró lényegesen nagyobb feladatot a korábbi évektől eltérően. Ettől az évtől 
kezdődően teljesen új számviteli rendszer került bevezetésre, új könyvelési technikákkal, 
beszámoló formátumokkal, ehhez a feladathoz sajnos a jelenleg használt ECOSTAT 
könyvelési program nem igazán tud felnőni. 
A gyógyfürdőben is teljes gőzzel folyt a betegellátás ebben az évben is, a műszaki 
problémák ellenére a dolgozók mindent megtettek azért, hogy a betegek elégedettek 
legyenek a szolgáltatással és jó hírét vigyék intézményünknek, illetve városunknak. 
Sajnos azonban egyre gyakrabban találkozunk azzal a problémával, hogy a betegek még az 
önerőt sem tudják kifizetni a felírt kezelésekhez.  A gyógyfürdő működtetése szempontjából 
problémát jelent az orvoshiány, ami azt jelenti, hogy szinte lehetetlen reumatológus orvost 
találni, viszont a fürdő kezeléseket csak szakorvos írhat fel. Emiatt és az OEP teljesítmény 
finanszírozás miatt a fürdő saját bevételeinek alakulása évről- évre bizonytalanabbá válik. 
A fürdőnél az átadás óta sem megoldott a szerver szoba téli fűtése, ez veszélyezteti a 
járóbeteg ellátás folyamatosságát, illetve az adatmentő szerver hibájához és teljes 
adatvesztéshez vezethet. 
Megoldást jelentene a szerver szoba fűthetőségének kialakítása, amihez a műszaki osztály 
segítsége kellene. 
Még mindig meg nem oldott problémát jelent, hogy a gyógyfürdő biztonságos 
működtetéséhez, illetve az egészségügyi minimumfeltételek teljesítéséhez szükség lenne 2 
fő szakdolgozó felvételére, amelyet a DAOP pályázat is előír, mint létszámbővítést. 

 
 

2. Bevételek alakulása 
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Kiemelt előirányzat 
Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Teljesítés/ 
módosított 
előirányzat 
%-ban 

Int. működési bevétel 33 566 59 829 59 829 100,0% 
Felügy-től kapott támogatás 26 485 32 496 32 496 100,0% 
Felhalmozási és tőkejellegű 
bevételek 0 472 472 100,0% 
Átvett pénzeszköz 315 970 351 537 351 537 100,0% 
Előző évi pénzmaradvány 1 115 61 527 61 527 100,0% 
Összesen 377 136 505 861 505 861 100,0% 

 
 

Kiemelt előirányzat 
Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Bevételek 
megoszlása 
%-ban 

Int. működési bevétel 33 566 59 829 59 829 11,8% 
Felügy-től kapott támogatás 26 485 32 496 32 496 6,4% 

Felhalmozási és tőkejellegű 
bevételek 0 472 472 0,1% 
Átvett pénzeszköz 315 970 351 537 351 537 69,5% 
Előző évi pénzmaradvány 1 115 61 527 61 527 12,2% 
Összesen 377 136 505 861 505 861 100,0% 
 

Az intézmény működését biztosító bevételek 6,4 %-át önkormányzati támogatás, 69,5 %-át az 
Egészségbiztosító Pénztár által biztosított finanszírozás, 11,8 %-át a működési bevétel, 12,2 %-
át az előző évi pénzmaradvány teszi ki. 
Az intézménynek működési bevétele származik az orvosi vizsgálati díjakból (alkalmassági és 
egyéb beutaló nélküli vizsgálatok), valamint a Gyógyfürdő esetében a fürdőszolgáltatások 
térítési díjaiból. Az intézmény felhalmozási jellegű bevétele az elhasználódott, nullára íródott 
személygépkocsi értékesítéséből származik. 

 
3. Kiadások alakulása 

 
 
 

Kiemelt előirányzat 
Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Teljesítés/ 
módosított 
előirányzat 
%-ban 

Személyi jell. kiadások 171 198 247 445 197 335 77,8% 
Munkaadót terhelő 
járulékok 46 058 60 494 57 417 97,1% 
Dologi és egyéb folyó kiad. 156 380 186 774 170 172 97,6% 
Pénzeszköz átadás 3 500 3 674 3 674 100,0% 
Felhalmozási kiadás 0 7 474 7 474 100,0% 
Összesen 377 136 505 861 436 072 86,2% 
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Kiemelt előirányzat 
Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Kiadások 
megoszlása 
%-ban 

Személyi jell. kiadások 171 198 247 445 197 335 45,25% 
Munkaadót terhelő 
járulékok 46 058 60 494 57 417 13,17% 
Dologi és egyéb folyó kiad. 156 380 186 774 170 172 39,02% 
Pénzeszköz átadás 3 500 3 674 3 674 0,84% 
Felhalmozási kiadás 0 7 474 7 474 1,71% 
Összesen 377 136 505 861 436 072 100,00% 

 
A személyi juttatások 45,25%-át teszik ki az intézmény összes kiadásának. A munkaadót 
terhelő járulékok 13,17%-ot, míg a dologi kiadások 39,02%-ot tesznek ki a kiadásokból. A 
pénzeszköz átadás a mezőberényi telephelynek 0,84%-ot, míg a felhalmozási kiadások 
1,71%-át jelentik az összes kiadásnak. A személyi jellegű kiadások 22,2%-kal alulteljesültek 
az előirányzatokhoz képest. Az alulteljesítés oka a GYES-en lévők és a betegség miatt távol 
lévők helyettesítéssel ellátott álláshelyein képződött bérmaradvány, valamint a közhasznú 
foglalkoztatás miatt a Munkaügyi Központtól kapott támogatás. 
A dologi kiadások az időarányosnak megfelelően alakultak, amely a szigorú gazdálkodás 
eredménye. 
A felhalmozási kiadások soron ebben a félévben az intézménynél a számviteli változások 
szerint a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése jelenik meg. Mivel a kis értékű tárgyi 
eszközöket a tárgyi eszközök között kell kimutatni, míg korábban a dologi kiadások között 
szerepeltek.  
A pénzeszköz átadás a Mezőberényben lévő fiziotherápiás telephelyünk működtetése miatt 
került átadásra, az ott elvégzett teljesítmény arányában. 

 
4. Pénzmaradvány alakulása 

Az intézmény a 2014-es évet 69.789.353.-Ft maradvánnyal zárta.  Ebből 57.359.161.-Ft a 
TB finanszírozásból keletkezett, míg 12.430.192.-Ft pedig a gyógyfürdőnél. Ebből a 
maradványból 6.049.863.-Ft szabad maradvány a több, 63.739.490.Ft pedig kötelezettséggel 
terhelt maradvány.  A 6.049.863.-Ft szabad pénzmaradvány beépítésre került a 2015. évi 
költségvetésbe. 
A TB finanszírozású szakfeladatoknál képződött pénzmaradvány 57.359.161- Ft, amely a 
tudatos tartalékolás miatt jött létre a finanszírozási bizonytalanságok kiküszöbölésére, 
illetve a DAOP pályázat keretében kapott új digitális röntgen, vagy egyéb fiziotherápiás 
műszerek esetleges meghibásodásának javítási költségeinek fedezetére. Ez a pénzmaradvány 
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, mivel a járóbetegre járó finanszírozást csak az 
egészségügyre lehet fordítani. 
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5. Vagyon alakulása 

 
 

Források Előző év Tárgy év % 
Saját tőke 189 868 233 208 122,8% 
Kötelezettségek 0 1 066 0,0% 
Passzív időbeli elhatárolások 0 19 370 0,0% 
Összesen 251 395 253 644 100,9% 
 
 
Az eszközök és források értékének változását az értékcsökkenési leírás elszámolása illetve az új 
számviteli jogszabályok szerinti átrendezések okozták. Az eszköz és forrás oldal összes 0,9%-os 
növekedését a december havi bérek passzív időbeli elhatárolása eredményezte. 
A készletek értékének 1,2%-os csökkenésének oka, hogy 2013 év végén feltöltésre kerültek, s ebből 
adódóan ebben az évben a készlet felhasználás nagyobb mértékben történt, mint készletbeszerzés. 
A követelés jellegű sajátos elszámolások értékét a forgótőke értéke és a dolgozóknak adott fizetési 
előleg állománya jelenti. Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások soron a fizetendő ÁFA és a 
rehabilitációs hozzájárulás értéke szerepel. 
 

6. Megvalósult pályázatok 

 
Intézményünknek 2013-ban elindított pályázata a TÁMOP 6.1.2/13/1 számú. 
2013-ban minisztériumi megkeresésre a Rendelőintézet beadta a TÁMOP 6.1.2/13/1 
„Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetekben bázisán” 
elnevezésű pályázatot a Gyulai Pándy Kálmán Kórházzal, konzorciumi együttműködés 
keretében. Ez a nyertes pályázat, melynek időtartama 2013.10.15-től 2014. 10.31-ig. A 
pályázat utófinanszírozott pályázat, melyből 2014-ben 1.600.671 Ft bevétele származott az 
intézménynek. 

 
 
Békés, 2015.03.16. 
 
 
      Kürtiné Nagy Éva 
      gazdasági vezető 
 
 

Eszközök Előző év Tárgy év % 
Befektetett eszközök 180 560 175 078 97,0% 
Készletek 8 886 8 777 98,8% 
Követelések 422 0 0,0% 
Pénzeszközök 51 708 58 967 114,0% 
Követelés jellegű sajátos 
elszám. 0 166 0,0% 
Egyéb sajátos eszk. Oldali 
elszám. 9 819 10 656 108,5% 
Összesen 251 395 253 644 100,9% 


