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Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Tárvalás módja:
bizottsáz: Szociális Bizottság Nyilvános ülés

Előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete

2016. december 9-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatója, Erdélyi lmola Erzsébet - a esatolt
melléklet szerint - írásban kérte engedélyezni, hogy a 2016. december hó 27-től 2016. december hó
30-ig tartó időszak alatt — a szakon’osok és szakdolgozók szabadsága miatt - az intézmény
valamennyi szakrendelése szünetelhessen.

Ezen idöszak alatt a betegek sürgős szakorvosi ellátása a Békés Megyei Központi Kórház Réthy Pál
Tagintézményének Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik.

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről. valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 9612003. (VII. 15.) Korrn. rendelet 18. * (1) bekezdése alapján az
önkormányzat, mint egészségügyi közszolgáliató hozzájárulása szükséges a szűneteltetéshez.

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

Határozati javaslatok:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő szakrendelései 2016. december hó 27-tő! 2016.
december hó 30-ig a szakorvosok és szakdolgozók szabadsága miatt szüneteljenek.

2. A betegek sürgős szakorvosi ellátása a szabadságok ideje alatt a Békés Megyei
Központi Kórház Réthy Pál Tagintézményének Sürgősségi Betegellátó Osztályán
történik.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Erdélyi lmola Erzsébet igazgató, a tájékoztatásért

Békés, 2016. november 21. 7
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Békési Gyógyászati Központ és Gvógyfürdö
5630 Békés, József Attila utca 5.

: +36(66)411-022, Fax: +36 (66)41 1-754
Email: szakrendeloídinternet-x.hu

Békés Város Polgármesteri Hivatala
5630 Békés, Petőij u.2

Képviselő Testület
részére

Tárty:
szakrendelések szünetelése

Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Polgármester Ur!

Tekintettel az eddigi gyakorlatra, tisztelettel kérem Képviselő Testületet, hogy
engedélyezze a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyíürdő valamennyi
szakrendelésének szüneteitelését 2016.decemher 27.— 2016.deeernber 30. közötti
időszakra, a szakorvosok és szakdolgozók dv végi szabadsága miatt.

A szakorvosi ellátás szünetclte(ése nem érinti a háziorvosi szolgálatokat, ez időszak
alatt is a háziorvosi szolgálatok zavartalanul ellálhatják feladataikat.

A betegek sürgős szakorvosi ellátását a megjelölt időpontban a békésesahai Réthy Pál
Kórház Rendelőintézet SBO —n látják cl.

A decemberei szüneteltetésről és azt megelőző rendelési időkről információt kapnak
a betegek a szakrendelések ajtaján lévő kiírásokban és a Békésrnátrixon, valamint a
\\\‘\\bLkLsIrL fldL In hu honi apon A szakrendelesLk szuneteleserol szolo tajekoztatast
megküldjük a gyermek és felnőtt háziorvosok részére is.

Békés 2016. november 13.
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Tisztelettel
Erdé’yi Irnola Erzséht

Igazgató


