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N I Uj szakrendeles37/ • engedélyezése a Békési
Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdőnél

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociáli
Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Erdélyi Imola igazgató
dr. Tanai Judit jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

Erdélyi Imola, a Békési Gyógyászati Központ és GyógytUrdő (a továbbiakban: Gyógyászati
Központ) igazgatója kérelmet nyújtott be. amelyben tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
Gyógyászati Központ meglevő tárgyi és személyi kapacitásaival új szakmával, klinikai onkológiai
ellátással bővülhet ajáróbeteg ellátás.

Ez a békési járás betegellátásában Fontos előrelépés lenne. ezért kéri az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XIL 30.) Kont.
rendelet 8. * rendelkezéseinek megfelelően a Fenntartó támogatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a csatolt melléklet szerint döntsön a kérelemről. és az alábbi
határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő járóbeteg szakellátásában tervezett bővítéssel (klinikai onkológiai rendelés) az
egészségügyi ellátóreudszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról
szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint egyetért.

Határidő: intézkedésre azonnal

Feleiős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. szeptember 19.
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klinikai onkolújh

Tisztelt Képviselő Testület
Tisztelt Polgármester Ur!

A Békési Gyógyászati Központ ás Gyógyfürdő járóbeteg szakellátása Új
szakmáva], klinikai onkológiával bővülhet az Intézet meglévő kapacitsának
terhére. Mivel kihasználatlan szakorvosi óraszámmal rendelkezik az IntÉzcz.
lehetőség van ennek átcsoportosítására 10 óra/hét klinikai onkológia Sa (rVO9i

óraszámra.

A klinikai onkológia szakellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltéwieket az
Intézet igazgatósága biztosítani tudja: Dr.Kis Anita onkológus szakorvos
(jelenleg iskolaorvosi szolgálaton vau foglalkoztatva) és dr. Rus Gal Pail
Ovidiu onkológus szakorvos (Jelenleg a 8.számú felnőtt háziorvosi kör,
háziorvosa) látnák el az újonnan megalakuló klinikai onkológia szakrer klést a
már meglévő tevékenységük mellett.

A Békési Gyógyászati Központ ás Gyógyfürdö járóbeteg szakellátásámt.z
bővítése klinikai onkológia szakrendeléssel, fontos előrelépést jelentem: a
Békési járás betegeüátásában.

Tisztelt kérem a Képviselő Testületet, hogy támogassa a Békési GyógyFzat
Központ és Gyógyfürdő járóbeteg szakellátásának klinikai onkológia
szakrendeléssel történő bővítését a 2008/337. Korm.rendelet ‚Az egészségügyi
ellátórendszer fejLesztéséről szóló 2006 évi 132 törvény végrehajtásáról”
8.számú paragrafusa alapján.

Békés, 2019. 09. 19. Tisztelettel:
Erdélyi jmola rzsébet igazaI.ó


