
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. november 30-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Szakorvosi rendelések szünetelése
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Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű szótöbbség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés dr. Bimbó Mária osztályvezető
Igazgatási Osztály
Erdélyi Imola Erzsébet Igazgató
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógymrdő igazgatója, Erdélyi Imola Erzsébet - a esatolt
melléklet szerint - kérte Békés Város Onkormányzatának hozzájárulását, hogy 2017.
december hó 27-tő! 2017. december hó 29-ig - a szakon’osok és szakdolgozók szabadsága
miatt - az intézmény valamennyi szakrendelése szünetelhessen.

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

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirő], valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VIl.l5.) Korm. rendelet 18. (1) bekezdésének
irányadó rendelkezései alapján az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató a működési
engedélyében szereplő bármely egészségügyi szolgáltatás ellátását - afenntartó tájékoztatása
mellett - szüneteltetheti. A szüneteltetést legalább nyolc nappal korábban be kell jelenteni az
engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek, megjelölve a szünetelő szervezeti egység
helyett egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységet annak azonosító kódjának
feltüntetésével.

Fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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Határo;ati Javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást tudomásul veszi,
miszerint a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő (székhely: 5630 Békés, József
Attila u. 5.) szakrendelései 2017. december hó 27-től 2017. december hó 29-ig a
szakorvosok és szakdolgozók szabadsága miatt szünetelnek. A szabadság ideje alatt a
betegek sürgős szakorvosi ellátása a Békés Megyei Központi Kórház Réthy Pál
Tagintézményének Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik.

Határidő: iii tézkedésre azonnal

Felelős: Erdélyi hnola Erzsébet igazgató, az engedélyező egészségügyi
államigazgatási szervnek való bejelentésért, illetve a lakosság tájékoztatásáért

Békés, 2017. november 17.
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Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
5630 Békés, József Attila utca 5.

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

Békés Város Polgármesteri Hivatala
5630 Békés, Petőfi i.i.2
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Tekintettel az eddigi gyakorlatra, tisztelettel kérem Képviselő Testületet, hegy
engedélyezze a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő valamennyi
szakrendelésének szünetettetését 20 t7 ‚december 27. — 2017 ‚december 30. közötti
időszakra, a szakoiwosok és szakdolgozók év végi szabadsága miatt.
Az Intézményünkhöz tartozó Gyógyfürdőben, a reumatológiai, ortopédiai
szaJaendelések valamint a fiziko terápia is szünetel a fentebb említett
időintervaüumban.

A szakorvosi ellátás szüneteketése nem érinti a háziorvosi szolgálatokat, a háziorvosi
szolgálatok zavartalaiiul elláthatják feladataikat 20l7.december 27.— 30. között.

A betegek sürgős szakorvosi ellátását a megjelölt időszakban a hékésesabai Réthy Pál
Kórház Rendelőintézet SBO —i látják el.

A decemherei szüneteltetésről ás azt megelőző rendelési időkről tájékoztatjuk a
lakosságot a szahendelések ajtaján lévő klírások által ás a Békésmátrixon, valamint a
www.bekesirendelo.hu honlapon.
Továbbá a szakrendelések szüneteléséről szóló tájékoztatást továbhítjuk a gyermek és
felnőtt háziorvosok részére is.

Békés 2017. november 13. Tiszteleuel:
Erdélyi Imola Erzsél

Igazgató
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