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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 

Dr. Gulyás Zsuzsanna, az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet igazgatója 
a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervében foglaltaknak megfelelően elkészítette a Békés 
városi gyógyászat helyzetéről, a járóbeteg ellátó központ beruházásról szóló tájékoztatóját, melyet 
az előterjesztéshez mellékelten terjesztünk a T. Képviselő-testület elé. 
 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslatok: 

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Békés városi 
gyógyászat helyzetéről szóló tájékoztatót. 
 
Határid ő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2011. április 18. 
Izsó Gábor 

polgármester 
............................ 

Jogi ellenjegyző 
 
 
............................ 
Pénzügyi ellenjegyző 
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Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 
5630 Békés, József A. u. 5. 

Tel./ fax: 66/411-754 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Békés Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2011. április 28-i ülésére 
 
 
 

Tájékoztató 
„A Békés városi gyógyászat helyzetéről”  

 
 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Békés remek gyógyvize régóta közkedvelt volt a lakosság körében, a rheumatológiai 
betegségekre való jó gyógyhatását évtizedek óta élvezik a beteg emberek.  
A tisztelt Képviselő Testület bölcs döntésének megfelelően 2008-ban sikerrel 
pályázott a város a lakosság által szívesen igénybevett, de már régóta 
infrastrukturálisan elavult, felújításra szoruló régi épületben működő 
fürdőgyógyászat fejlesztésére. 
 
Preambulum: 
 
A DAOP-4.1.1/B-2008-0003. „A Békési Kistérségi Komplex Gyógyászati Járóbeteg 
Ellátó Központ bővítése és korszerűsítése” című projekt tartalmazza az Egyesített 
Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Békés, Körösi Csoma Sándor u. 6-14. 
sz. alatti telephelyén működő reumatológiai szakrendelés, fiziotherápiás kezelés és 
balneotherápia épületének teljes felújítását, bővítését, korszerűsítését. A 
betegellátási spektrum a járóbeteg ellátásban  újdonságként megjelenő Nappali  
kórházzal is bővül. E mellett a Békés, József A. u. 5. sz. alatti központi 
épületünkben működő régi, elavult 2 db röntgen készülék lecserélését film-fénykép-
adat-továbbításra is képes új digitális elven működő röntgenkészülékre. Ez a 
készülék alkalmas lesz átvilágításra, felvétel készítésére és tüdőszűrésre is.  

Ennek működtetéséhez a pályázat harmadik részeként a rendelőintézet minden 
telephelyét érintően az informatika is megújul. Egy telephelyünk, nevezetesen a 
tüdőgyógyászat (Békés, Kossuth u. 16.) megszűnik és beköltözik a József A. u. 5. 
szám alá. 

 
Költségvetés: 
 
A projekt költségének biztosítása az alábbi táblázatban látható (melyet az 
önkormányzat adott meg):  
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A projekt azonosítószáma: DAOP-4.1.1/B-2008-0003 

A projekt kezdete 2009. augusztus 01.  
 

A projekt várható befejezése 2011. július 31.  
A projekt megvalósulási 
helyszíne/i: 
 

Kőrösi Csoma Sándor u. 14. 
József Attila u. 5. 
Vásárszél u. 2. 

A projekt összköltsége 648.039.850Ft 
Támogatás összege 528.411.694 Ft 
Önerő 119.628.156 Ft melynek az 50%-át 

megnyertük a EU Önerő Alaptól, így az 
önkormányzatnak összesen 9%-os sajátforrást 
kell biztosítania az összes költségből.  
9%-os sajátforrás 59.814.078 Ft-ot jelent. 

Kivitelező STRABAG MML KFT 
Bővítések 587,49 m2-rel bővül a rendelő 

 
A projekt nem tartalmazza az átalakítás összes költségét, rendelőintézetünk 
büdzséjét már eddig is kb. 5,2 millió forinttal terhelte, a röntgen és pulmonológiai 
kialakítása, a beindítás egyéb költsége (pl. a projektben nem szereplő belső 
berendezések megvásárlása ) is kb. ilyen nagyságrendű lesz. A rendelőintézet 
számára finanszírozási (tb. bevételi) kiesést jelent az is, amíg az építkezés alatt a 
rheumatológiai kezelések kisebb kapacitással az ideiglenes telephelyen zajlanak.  
Ezek összességében működőképességünket is veszélyeztetik, hiszen a 
költségvetésünkbe nem volt betervezve. 
 
A terveknek megfelelően 2009. augusztusától a projekt  megvalósítási munkálatai 
megkezdődtek. Az alábbiakban nagyjából időrendben (hiszen sokszor 
párhuzamosan folyó dolgokról van szó) részletezem az azóta végzett munkálatokat.  
 
Az egyeztető tárgyalások során a különböző feladatok meghatározását követően 
elkészítettünk egy költöztetési-forgási tervet az építkezés ütemtervének 
megfelelően.  
Ennek részeként a reumatológiai rendelést és kezeléseket ideiglenesen az építkezés 
munkálatainak idejére át kell telepíteni az Önkormányzattal megegyezve egy másik 
ingatlanba a Békés, Kossuth u. 4. szám alá. Ehhez elkészítettük a terveket, 
kivitelezőt kerestünk.  
Az egész projekt megvalósulási munkálatai alatt azt tartottuk szem előtt, hogy a 
betegellátás zavartalanul és folyamatosan biztosított legyen!  
 
Az orvos technológiai eszközbeszerzés, specifikáció során igyekeztünk kiválasztani 
és összeállítani a számunkra és a betegek igényeinek legmegfelelőbb fiziotherápiás 
eszközöket, a gyógytornához, masszázshoz, szakrendeléshez nélkülözhetetlen 
legújabb technológiát és technikát, melyet a pályázat keretei megengedtek. 
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Az informatikai közbeszerzés előkészítése során tájékozódtunk a különböző  
járóbeteg ellátásban, gazdasági irányításban, digitális röntgenhez, betegirányításhoz 
jelenleg használt szoftver  programokról.  
El kellett gondolkoznunk azon, hogy a tüdőgyógyászat hova kerüljön a központi 
épületünkben. Lehetőségként felmerült a gyermekgyógyászati rendelők és védőnők 
helye (mindkét helyen az ÁNTSZ által előírt külön bejárat rendelkezésre állt volna), 
azonban - szakmai és egyéb indokokat figyelembe véve, polgármester úrral 
egyeztetve - végül is a városi ügyelet helyét találtuk a legalkalmasabbnak e  célra. 
 
Építkezés: 
 
A Körösi Csoma Sándor utcai telephelyünkön az építkezést három ütemben 
terveztük: 

I. ütem: 2010 június közepétől: „Nappali kórház, bővítmény”: Külső közművek 
építése, gyógyvíz technológia létrehozása „A” jelű épületrész készítése. Ez alatt a 
kezelések változatlanul folytak. 
II. ütem: 2010 augusztus közepétől: „Meglévő épület felújítása, tetőtér ráépítés”: A 
reumatológiai szakrendelés és fizio-elektromos kezelések átköltöztek az ideiglenes 
telephelyre, a  balneo-mozgástherápiai kezelések  átmenetileg megmaradtak még. A 
„B” jel ű épületrész munkálatai zajlanak és bontás. 
III. ütem: 2010 október 1. hetétől-2011. április 29-ig: „Épület bővítése, új épület 
szárny”: Az építkezés a teljes területet érinti, a medence és balneotherápiás 
épületrész felépítése zajlik, járda, út, parkoló épül. Április 20-a körül a gyógyvíz 
vezetékek átalakítása, tartályok kiépítése  lehetővé teszi a gépészettel történő 
összekötést. Az építkezés befejezésének várható ideje április 29., az utána következő 
napokra tervezik a műszaki átadást.  
 
A Képviselő-testület az építkezést megtekinthette 2011. március 25-én pénteken 
délután. 

Informatika: 
 
Az informatikai közbeszerzést az önkormányzat három részre bontotta.  

1. A hardverek beszerzése 2010 októberében megtörtént.  
2. A hálózatépítés jelenleg is zajlik.  
3. A szoftver közbeszerzés eredményhirdetése napokon belül várható.  

Ezután történhet meg az informatika összeállítása a rendelőintézet összes 
telephelyén, valamint a digitális röntgennel történő összekapcsolás és a telephelyek 
közötti  kommunikáció.  
Utána gondolkodhatunk el azon, hogyan valósítható meg a beteg-előjegyzési-beteg-
irányítási rendszer is. 
 
Radiológia: 
 
2011 májusában várható a Siemens digitális röntgengép érkezése (precíz ütemezés 
alapján), melyet megelőz az új röntgengépet befogadó régi  helyiség átalakítása, 
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alkalmassá tétele. A gép mellett lévő leletező és kiszolgáló helyiségek átalakítása 
rendelőintézetünket terheli, az ezzel kapcsolatos terveket elkészítettük, kivitelezőt 
kerestünk. A régi röntgengépek leszerelése, elszállítása április végén megtörténik, a 
radiológia kiesésének idejére megszerveztük a röntgenfelvételek elkészítését 
átmenetileg a régi tüdőgyógyászaton. Az ultrahang-vizsgálatok  a  munkálatok alatt 
változatlanul zajlanak majd.  
 
Orvostechnológia: 
 
A felújított reumatológiára május első hetében érkezhet az új orvos technológia. A 
teljesség igénye nélkül felsorolva: 
Ezáltal a fiziotherápiás eszközparkunk megújul (rövidhullám, mikrohullám, 
ultrahang, ingeráram, vákuum készülék, lézer, mágneses készülékek, kriotherápia), 
a balneo-therápiát két új medence szolgálja, valamint korszerűsödik a galvánkád 
kezelés, tangentor kezelés, szénsavkezelés. Új kezelési formák, jelesül az 
iszapkezelés és súlyfürdő is lehetővé válnak. Az új tornateremben elkülönítetten 
folyhat a csoportos és egyéni torna. A rheumatológiai és az orthopédiai szakrendelés 
2 felújított korszerűen berendezett rendelőben várja a mozgásszervi betegségben 
szenvedőket.  
 
Nappali kórház: 
 
A projekt tartalmaz egy 4 ágyas nappali kórházi ellátást nyújtó részleget is, melyen 
több szakmát kiszolgáló kezelések folyhatnak úgy, hogy a beteg reggel beérkezik, 
délután pedig otthonába távozik. Ezen ellátási forma kiválthat fekvőbeteg-ellátást.  
A nappali ellátó hely beindításával, finanszírozásával kapcsolatban még vannak 
tisztázatlan kérdések országos szinten is.  
 
Pulmonológia: 
 
A rheumatológia visszaköltözése után a megüresedő Kossuth u. 4. sz. alatti 
ingatlanba ideiglenesen kiköltözik a Békés Városi Ügyeleti Ellátás. Helyén 
kialakítjuk 2 szinten a tüdőgyógyászatot: a földszinten kap helyet a betegváró, 
rendelő, allergia-vizsgáló és légzésfunkciós vizsgáló, mellékhelyiségek; az emeleten 
pedig a személyzeti helyiségek és a lelet- és film-archiváló. Beköltöztetjük a 
tüdőgyógyászatot a József Attila u. 5. sz. alatti telephelyre, ahol a külön beteg 
bejárat biztosított, a betegek az épület emeleti részén lévő korszerű új digitális 
röntgent használják majd és ugyanitt megoldjuk időben elkülönítetten (a délutáni 
órákban) a tüdőszűrést is. Ezzel párhuzamosan megszűnik a tüdőgyógyászati régi 
telephelyünk, ott szintén fel kell számolni a régi elavult röntgen berendezést is. Ez 
után kialakítható lesz majd itt a városi ügyelet - a működtetővel egyeztetve.  

 
Nyilvánosság: 
 
A fent említett több területet átfogó komplex munkáról a kivitelező, a műszaki 
ellenőr, a szakmai vezető, az önkormányzat pályázatáért felelős munkatársai, a 
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műszaki osztály és a közreműködő szervezet havi rendszerességgel projekt 
egyeztető megbeszélés keretében beszámolt. Projekt előrehaladási jelentés (PEJ) is 
rendszeresen készült. 
A projektben részt vevő kommunikációért, PR tevékenységért, nyilvánosság 
tájékoztatásáért felelős EMcsoport a pályázat honlapját segítségünkkel rendszeresen 
frissíti, tájékoztatási anyagokat készít.  
 
Összegzés: 
 
A projekt megvalósulásával Békés Város és a kistérség egy korszerű, az előzetes 
számítások alapján gazdaságosan működtethető gyógyászatot nyer. Reményeink 
szerint a betegek élvezik a kezelések előnyeit, a jobb körülményeket pedig a benne 
munkálkodó egészségügyi dolgozók is. A megújult épület emeleti helyiségei 
alkalmasak lesznek közösségi programok lebonyolítására is, ezáltal is a 
rendelőintézet dolgozói összetartó csapatot alkothatnak.  

 
       Dr. Gulyás Zsuzsanna  
           igazgató főorvos 

projekt szakmai vezető 
Békés, 2011. április 15.  
 


