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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet igazgatója 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 mőködést (diagnosztika: 
röntgen, ultrahang, laboratórium, nıgyógyászat, fül-orr-gégészet, sebészet, pszichiátria, 
fiziotherápia). 

A határozati javaslatban felsorolt szakrendeléseken az érintett szakmák hiányszakma-jellege 
miatt nyári szabadságok idejére nem sikerült helyben megoldani a helyettesítést, ezért szükséges a 
szakrendelés szüneteltetése. A szünetelés ideje alatt a sürgıs esetek ellátására az alábbiak szerint 
kerül sor: 

Reumatológiai szakrendelés szünetel: 2008. augusztus 11-tıl szeptember 5-ig, sürgıs 
betegek ellátása: elızetes egyeztetéssel a gyulai Pándy Kálmán Kórház reumatológiai 
ambulanciáján történik 

Bırgyógyászati szakrendelés szünetel: 2008. július 21-tıl augusztus 15-ig, sürgıs betegek 
ellátása: elızetes egyeztetéssel a gyulai Pándy Kálmán Kórház szakrendelésén történik. 

Szemészeti szakrendelés szünetel: 2008. augusztus 11-tıl augusztus 22-ig, sürgıs betegek 
ellátása Mezıberény szemészeti szakrendelésen történik. 

Urológiai szakrendelés szünetel: 2008. augusztus 4-tıl augusztus 15-ig, sürgıs betegek 
ellátása gyulai Pándy Kálmán Kórház urológiai ambulanciáján történik.  

Neurológiai szakrendelés szünetel: 2008. június 23-tól június 27-ig, valamint 2008. 
augusztus 19-tıl augusztus 29-ig, sürgıs betegek ellátása: elızetes egyeztetéssel a gyulai Pándy 
Kálmán Kórház szakrendelésén történik. 

Belgyógyászati szakrendelés szünetel: 2008. július 10-tıl augusztus 1-ig, valamint 2008. 
augusztus 25-tıl augusztus 29-ig szünetel, sürgıs betegek ellátása: elızetes egyeztetéssel a gyulai 
Pándy Kálmán Kórház szakrendelésén történik 

Tüdıgyógyászati szakrendelés szünetel: 2008. július 21-tıl augusztus 8-ig, sürgıs betegek 
ellátása: elızetes egyeztetéssel a gyulai Pándy Kálmán Kórház szakrendelésén történik 
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Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirıl, valamint a mőködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. §-a alapján az önkormányzat, 
mint egészségügyi közszolgáltató hozzájárulása szükséges a szüneteltetéshez.  

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.  

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békés 
Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet keretein belül mőködtetett egyes 
szakrendelések a szakorvosok nyári szabadsága alatt az alábbi idıpontokban szüneteljenek:  

Reumatológiai szakrendelés szünetel: 2008. augusztus 11-tıl szeptember 5-ig 

Bırgyógyászati szakrendelés szünetel: 2008. július 21-tıl augusztus 15-ig 

Szemészeti szakrendelés szünetel: 2008. augusztus 11-tıl augusztus 22-ig 

Urológiai szakrendelés szünetel: 2008. augusztus 4-tıl augusztus 15-ig 

Neurológiai szakrendelés szünetel: 2008. június 23-tól június 27-ig, valamint 2008.  

augusztus 19-tıl augusztus 29-ig 

Belgyógyászati szakrendelés szünetel: 2008. július 10-tıl augusztus 1-ig, valamint 2008.  

augusztus 25-tıl augusztus 29-ig 

Tüdıgyógyászati szakrendelés szünetel: 2008. július 21-tıl augusztus 8-ig 

A betegek sürgıs szakorvosi ellátását a szabadságok ideje alatt az elıterjesztésben 
megjelölt szakrendelık látják el.  

Határid ı: intézkedésre azonnal 

Felelıs:    Dr. Rácz László igazgató fıorvos a tájékoztatásért 

 

Békés, 2008. június 18. 

 
 Izsó Gábor 
 polgármester 

 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 

 


