
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. június 29-i ülésére

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja:

nyílt ülés

‘éleményező bizottság:

Ugvrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság

Előkészítelic’:

Erdélyi Imola Erzsébet igazgató,
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdö igazgatója, Erdélyi Imola Erzsébet
írásban bejelentette, hogy a járó-beteg szakrendeléseken a szakon’osok és a szakdolgozók
nyári szabadsága, illetve az intézmény elektromos hálózatának korszerűsítési munkálatai
miatt egyes szakrendeléseken a rendelés szünetel.

A szakrendelések egy részénél sikerül helyben biztosítani a iblyamatos működést (Pl.
]aboratódum, mI-or-gégészet). a határozati javaslatban felsorolt szakrendeléseken, a
megyében fennálló szakon’oshiánv és a fent említett korszerüsítési munkálatok miatt a nyári
szabadságok idejére nem sikerült helyben megoldani a helyettesítést. ezért szükséges a
szakrendel ések szüneteltetése.

szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiröl. valamint a
eljárásról szóló 96I2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. (1)

önkormányzat, mint egészségügyi közszolgáltató hozzájárulása

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

Határozati lavaslatok:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm, rendelet 18. (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a
Békési Gyógyászati Központ és Cyógyfürdő keretein belül működtetett egyes
szakrendelések a szakorvosok nyári szabadsága alatt az alábbi időpontokban
szüneteljenek:

Sorszám: Tá;gv

Szakorvosi rendelések szünetelése

Az egészségügyi
müködési engedélyezési
bekezdése alapján az
szükséges a szüneteltetéshez.
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a) I. sz. és II. sz. belgyógyászati szakrendelés szünetel: 2017. július 17-töl augusztus 4-
ig,

b) Bőrgyógyászati szakrendelés szünetel: 2OlLjúlius 31-lő! augusztus 4-ig,

c) Neurológiai szakrendelés szünetel: 2017. július 17-tő! augusztus 4-ig,

d) Röntgen szakrendelés és tüdőszűrés szünetel 2017. július 17-tő! augusztus 4-ig,

e) Sebészet szakrendelés szünetet: 20!7.július 17-tő! augusztus 4-ig,

O Szemészet szakrendelés szünetel: 2017. július 17-től augusztus 4-ig.

g) Nőgyógyászati szakrendelés szünetel: 2017. július I 0-től július 21 -ig,

h) Pszichiátriai szakrendelés szünetel: 20!?. július 3-tól július 14-ig (Dr. Szurorni Pá!
főorvos ezen időszak szerdai napjain a szokott időben rende!),

i) Reumatológiai szakrendelés szünetel: 2017. augusztus 2!-tő! augusztus 25-ig,

j) Tüdőgyógyászati szakrendelés szünetel: 2017. július 17-tő! augusztus 4-ig.

2. A betegek sürgős szakorvosi e!!átása a szabadságok ideje alatt a Békés Megyei
Központi Kórház Réthy Pál Tagintézményének Sürgősségi Betegel!átő Osztályán
történik.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Erdélyi hnola Erzsébet igazgató a lakosság felé történő tájékoztatásért, illetve
az engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek határidőben történő
bejelentésért

Békés, 2017. június 19.
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Békési Gyógyászati Központ és Gyófűrdő
5630 Békés, József Attila utca 5.

: +36 (66) 411-022, Fax: +36 (66) 411-754
Email: szakrendelo(ainternet-x.hu

Békés Város Polgármesteri Hivatala
5630 Békés. Petőfi u.2

Képviselő Testület Tárgy:
részére szakrendelések szünetelése

Tisztelt Képviselő Testület
Tisztelt Polgármester Ur!

Békésen a Gyógyászati Központ és Gyógyf’ürdőben a szakorvosok, illetve a
szakdolgozók nyári szabadsága miatt és az elektromos hálózat korszerűsítéséből
kitkiyólag egyes szakrendetések szünetelésére kerül sor.
Ezeken a szakrendeléseken a megyében létező szakorvos hiány miatt és a
Rendelőintézet korszerűsítéséből adódó egyes helyiségek, szakrendelések átmeneti
lezárása miatt, a nyári szabadság idejére nem megoldható a szakorvos helyettesítés.
A 96/2003.(VII.15) Korm.rendelet 18 *-a alapján kérem, hogy Békésen a
mellékletben felsorolt járóheteg szakrendelések a nyári szabadságok ideje alatt
szünetelhessenek.

Tisztelettel kérjük a Képviselő Testület szíves hozzájárulását a mellékletben
megjelölt szakrendelések átmeneti szüncieltetéséhez.

Békés 2017. június 12. Tisztelettel:
Erdélyi Jmola Erzsébet

igazgato :



Melléklet:

I. és II. belgyógyászati szakrendelés: Dr.Gulyás Zsuzsanna főorvosnő és Dr. Nagy
Krisztina főorvosnő szabadsága miatt)

2017.07.17 — 08.04 közötL nincs rendelés

bőrgyógyászat szakrendelés: Dr Vitális Győngyi főorvosnő szabadsága miatt
2017.07.31 —08.04 között nincs rendelés

neurológia szakrendelés: Dr Wagner Erzsébet főorvosnö szabadsága miatt
2017.07.17 -08.04 között nincs rendelés

röntgen szakrendelés: a korszerűsítési munkálatok miatt
és tüdőszürés:

2017.07.17 — 08.04 között nincs rendelés
az ULTRAHANG rendelés a Rendelőintézet Fóldszintjén a Védőnők helyén lesz ez
idő alatt.

sebészet szakrendelés: Dr. Dányi József főorvos és Dr. Ottlakán Aurél főorvos
szabadsága miatt

2017.07.17 —08.04 nincs rendelés

szemészet szakrendelés: Dr.Foiwith Erzsébet főorvosnő szabadsága miatt
20 17.07.17 — 08.04 nincs rendelés

nőgyógyászat szakrendelés: Dr. Csiby Miklós főorvos szabadsága miatt
2017.07.10 — 07.21 nincs rendelés

pszihiátria szakrendelés: Dr. Panari Ildikó főorvosnő szabadsága miatt
2017.07.03 — 07.14 nincs rendelés

Dr.Szuromi Pál főorvos szerdai napokon a szokott időben rendel ebben az időszakban

reumatológia szakrendelés: Dr. Nyeste Mónika főorvos, Dr. Dombi Attila
szakorvos és Dr. Urbancsok Judit főorvos szabadsága miatt

2017.08.21 — 08.25 nincs rendelés

tüdőgondozó szakrendelés: Dr. Pánezél Istvánfóorvos szabadsága miatt
2017.07.17 — 08.04 nincs rendelés

Sürgős betegek ellátása a Békés Megyei Központi Kórház Réthy Pál
Tagintézményének Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik.


