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                  Tisztelt Képviselıtestület! 

 
A Rendelıintézet Vezetése rendszeresen áttekinti az intézmény kapacitás kihasználtságát, mely 
különösen aktuális az utóbbi idıben felmerült, ismert finanszírozási gondokra.  A finanszírozási 
szabályokat figyelembe véve az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. 
törvény (Eftv.) végrehajtásáról rendelkezı 337/2008.(XII.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése 
értelmében az intézet szakorvosi óra átcsoportosítással élhet. Ennek megfelelıen a belgyógyászati 
heti 60 órából, 10 óra átcsoportosítására engedélyt kér az intézmény vezetıje, az alábbiak 
szerint: a fül-orr-gégészetre heti 5 óra, a sebészeti szakrendelésre heti 5 óra bıvítést. 
Ennek eredményeképpen fül-orr-gégészeten heti 40 óra, és a sebészeten is heti 40 óra szakrendelés 
történne.  
 
Indoklásként bemutatjuk a bıvítésre kerülı két szakrendelés 2008. évben illetve 2009. év elsı 
félévében ellátott eset és beavatkozás számait: 
 

 2008. évben 2009. elsı félévben 
A fül-orr-gégészeten   
ellátott esetszám összesen 11.338 7.305 
a beavatkozások száma 110.807 65.806 
A sebészeten   
ellátott esetszám összesen 7.594 5.199 
a beavatkozások száma 31.435 29.320 

 
A táblázat adataiból látható, hogy azonos idıszakra vonatkoztatva a fül-orr-gégészeten 29 %-os, a 
sebészeten 37 %-os növekedés tapasztalható. A sebészet vonatkozásában három szakvizsgával 
rendelkezı szakorvos dolgozik (általános sebészet, traumatológia, kézsebészet), ennek megfelelıen 
a szakmai profil bıvült, jelentısen nıtt a kismőtétek száma, illetve a baleseti utókezelések 
irányítása is a szakrendelésen történik. A fül-orr-gégészeten a diagnosztikus és terápiás tevékenység 
bıvült (pl. allergia vizsgálat). 
 
A finanszírozási szabályoknak megfelelıen a megnövekedett betegforgalmat csak a fent említett 
struktúraváltással lehet biztosítani, ez egyúttal az említett járóbeteg szakellátás fenntarthatóságát is 
szolgálja. 
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Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rendelıintézet vezetıje 
kérésének helyt ad és hozzájárul az alábbi óraszám átcsoportosításokhoz: a belgyógyászati 
heti 60 órából, 10 óra átcsoportosítást engedélyez az alábbiak szerint: a fül-orr-gégészetre heti 
5 óra, a sebészeti szakrendelésre heti 5 óra bıvítést hagy jóvá. Az átcsoportosítással az érintett 
szakrendelések fenntarthatóságát biztosítottnak látja. 

 

Határid ı: intézkedésre azonnal 

Felelıs:  Izsó Gábor             Dr. Rácz László 
               Polgármester         Intézmény vezetı  

Békés, 2009. szeptember 24. 
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