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Tisztelt Képviselő-testület!  

A Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet igazgatója, Dr. 
Gulyás Zsuzsanna írásban bejelentette, hogy a járóbeteg szakrendeléseken a szakorvosok és a 
szakdolgozók nyári szabadsága miatt egyes szakrendeléseken a rendelés szünetel. 

A szakrendelések zöménél sikerült helyben biztosítani a folyamatos működést (diagnosztika: 
röntgen, ultrahang, laboratórium, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, sebészet, pszichiátria, 
reumatológia - fizioterápia). 

A határozati javaslatban felsorolt szakrendeléseken az érintett szakmák hiányszakma-jellege 
miatt a nyári szabadságok idejére nem sikerült helyben megoldani a helyettesítést, ezért szükséges a 
szakrendelés szüneteltetése.  

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján az 
önkormányzat, mint egészségügyi közszolgáltató hozzájárulása szükséges a szüneteltetéshez.  

Fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.  

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békés 
Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet keretein belül működtetett egyes 
szakrendelések a szakorvosok nyári szabadsága alatt az alábbi időpontokban szüneteljenek:  

a) Belgyógyászati szakrendelés szünetel: 2011. július 18-tól július 30-ig, 

b) Tüdőgyógyászati szakrendelés szünetel: az intézmény Rendelőintézetbe költözéstől 
függően, 2011. augusztus hónapban, jelenleg meg nem határozható időpontig, 

c) Bőrgyógyászati szakrendelés szünetel: 2011. július 18-tól – augusztus 13-ig, 

d) Urológiai szakrendelés szünetel: 2011. július 25-től – augusztus 05-ig, 

e) Neurológiai szakrendelés szünetel: 2011. augusztus 15-től - augusztus 20-ig, 

f) Szemészeti szakrendelés szünetel: 2011. augusztus 01-től augusztus 27-ig, 
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2. A betegek sürgős szakorvosi ellátását a szabadságok ideje alatt a gyulai Pándy Kálmán 
Kórház érintett ambulanciái előzetes időpont egyeztetés alapján látják el, a szemészeti 
szakrendelés ellátása pedig (kölcsönösségi alapon) Mezőberény szemészeti szakrendelésén 
történik.  

Határid ő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos, a tájékoztatásért 

 

Békés, 2011. június 17. 

 
 Izsó Gábor 
 polgármester 
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Jogi ellenjegyző 
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Pénzügyi ellenjegyző 
 


