
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 28-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Szakorvosi rendelések

N37/1 1. szünetelése

Döntéshozatal módja: Vélenzényező bizottság:

Egyszerű többség Humán és Szociális Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Erdélyi Imola Erzsébet igazgató,
Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Gyógyászati Központ és GvógvfUrdő igazgatója, Erdélyi Imola Erzsébet írásban
bejelentette, hogy a járó-beteg szakrendeléseken a szakonosok és a szakdolgozók téli
szabadsága miatt 2019. december 30-31. napjain valamennyi szakrendelésen szünetel a
rendelés.
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről. valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. * (1) bekezdése alapján
az önkormányzat. mint egészségügyi közszolgáltató hozzájárulása szükséges a
szüneteltetéshez.
Fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testülettöl az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati lavaslat:
1. Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiröl, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (\TIl. 15.) Korm. rendelet 18. (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyrűrdő keretein belül működtetett valamennyi
szakrendelés a szakorvosok téli szabadsága alatt 2019. december 30. és 31. napján
szüneteljenek.
2. A betegek sürgős szakon’osi ellátása a szabadságok ideje alatta Békés Megyei Központi
Kórház Réthy Pál Tagintézményének Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Erdélyi Imola Erzsébet igazgató a lakosság felé történő tájékoztatásért. illetve az
engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek határidőben történő bejelentésért

Békés, 2019. november2l.

(Cc-
Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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BÉKÉS

Békési Gyógyászati Központ ős Gyógyfürdő

‘ 1-1-5630 Békés, József Attila utca 5.

÷36(66)411-022 Fax: +36(66)411-754

Email: szakrendelo(internet-x.hu

ikt.sz.

Békés Város Polgármesteri Hivatala

5630 Békés, Petőfi u.2
Képviselő Testület
részére

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester Ur!

Tárgy: szakrendelések szünetelése

Tekintettel az eddigi gyakorlatra, tisztelettel kérem a Képviselő Testületet, hogy engedélyezze

a Békési Gyógyászati Központ és GyógyiUrdő valamennyi szakrendelésének szüneteltetését

2019. december 30 és 31.-el munkanapokon, a szakorvosok ős szakdolgozók év végi

szabadsága miatt. December 24.-e és 27.-c szombatra áthelyezett munkanap.

Az Intézményünkböz tartozó Gyágy fürdőben, a reumatológiai, ortopédiai szakrendelések

valamint a fizioterápia is szünetel a Fentebb említett időintervallumban.

Valamint az lntézményünkhöz tartozó Uszoda 2019. december 24.-én, 31.-én ős 2020. január

L-én zárva lesz.

A szakorvosi ellátás szüneteltetése nem érinti a háziorvosi szolgálatokat, a háziorvosi

szolgálatok zavartalanul elláthatják feladataikat 2019. december 30.-án és 31.-én.

A betegek sürgős szakorvosi ellátását a megjelölt időszakban a békésesabai Réthy Pál Kórház

Rendelőintézet SBO —n látják cl.

A decemberei szüneteltetésről és azt megelőző rendelési időkről tájékoztatjuk a lakosságot a

szakrendelések ajtaján lévő kiírások által ős a Békésmátrixon. valamint a

www.beksjrende1o.hu honlapon.

Továbbá a szakrendelések szüneteléséről szóló tájékoztatást továbbitjuk a gyermek és Felnőtt

háziorvosok részére is.

Békés 2019. november 13.

Tisztelettel:

Erdélyi
Igazgató 2
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