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1 . Általános bevezetés:
Ellátási területnek nevezzük azt a földrajzi területet, amelyre kiterjed az egészségügyi
szolgáltatónak az ellátási kötelezettsége. A területi ellátási kötelezettség (TEK) a lekötött
kapacitással rendelkező egészségügyi szolgáltatónak az a kötelezettsége, hogy a kapacitásai
felhasználásával a részére meghatározott ellátási területen élő, a kötelező egészségbiztosítás
egészségügyi szolgáltatásaira jogosultak számára egészségügyi szakellátásokat nyújtson. A
területi kötelezettség Intézményünk esetében: az Alapító Okiratban meghatározottak alapján
Békés város és a Békési járás összesen 6 települése: Bélniegye, KarnuÍ Köröstarcsa,
Mezó’berény, Murony, Tarhos területét jelenti. Intézményünk a területi ellátási kötelezettség
lakosai számára a következő egészségügyi szolgáltatásokat nyújtja:

1 . járó beteg és gondozói szakellátás, szakrnakódok szerint mindösszesen 24 szakorvosi
szakellátást nyújt,

2. az alapellátási feladatok közül: működteti a védó’női szolgálatot, az iskola és úság
egészségügyet, és 2015.júliusl-től a 8. számú felnó’tt háziorvosi szolgálatot. A többi
háziorvosi szolgálatnak az ellátáshoz szükséges infrastruktúrát biztosítja,

3. működteti a GYOGYFURDOT, és

4. az USZODÁT (2017-től kezdődően)

5. Murony területi védőnői feladatellátását biztosítja 201 8 június 1 -től kezdődően
6. Mezőberény fizio terápiás egységét finanszírozási szerződés alapján részben

működteti
7. Egészségfejlesztési Irodát (EFI) működteti 201 8 április 1 -től kezdődően két éven

keresztül, az EFOP- I . 8 . 1 9- 1 7 kódszámú pályázatban előírtaknak megfelelően.

2. Telephelyi struktúra:

Intézményünk három telephellyel rendelkezik:

1 . a József Attila u. 5 sz. a központi telephely, a RENDELŐINTÉZET: - a szakrendelők
többsége, az igazgatás, a védőnői és háziorvosi szolgálatok.

2. a Vásárszél u. 2 sz. : - a szakrendelések közül a bőrgyógyászat és nemi beteg gondozó,
a pszichiátria és az addiktológia. Valamint a fogászatok.

3. a Körösi Csoma Sándor u. 6-14 sz. telephelyen az USZODA és GYÓGYFÜRDŐ
található. A Gyógyfürdőben a következő járóbeteg szakrendelések: reumatológiai,
ortopédiai és foglalkozás egészségügy. Valamint a űzioterápia, gyógytorna, gyógy
masszázs, balneoterápia és az Egészségfejlesztési Iroda (EFI).

3. Az Intézmény gazdálkodási jogköre:
Az Intézmény gazdálkodási jogköre: önálló költségvetési szerv. Fenntartója Békés Város
Onkormányzata, működtetője Békés Város Önkormányzata és a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő (rövidítve NEAK, volt OEP). A hazai egészségügyi ellátórendszerben a duális
finanszírozás szerint a működést alapvetően az egészségbiztosító, a beruházást, felhalmozást
pedig a fenntartónak kellene finanszírozni (1 997. évi LXXXIII. törvény a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól).
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A járóbeteg—szakellátás teljesítményét a NEAK előre meghatározott alapdíjjal finanszírozza, a
betegellátáshoz illesztett pontrendszer (pont/Forint érték) alapján. A finanszírozó (NEAK) a
pontrendszerrel egyidejűleg teljesítmény volumen (TVK) korlátot szab meg.
20 1 7 április 1 -től kezdődően (a jelenben is) a gazdálkodási feladatok ellátását a Békési
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. Az Intézmény kontrolling szakembere

szoros együttműködésben áll a Békési Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával.

4. Jogszabályi háttér:
Intézményünk működését a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1 997. évi LXXXIII.
törvény, az egészségügyről szóló 1 997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről szóló CXXXII. törvény, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján szervezi.
Az egészségbiztosítási törvény többek között meghatározza a biztosítottak és az
egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körét. Megfogalmazza a térítésmentesen és a
biztosítottak által részleges térítés mellett igénybe vehető szolgáltatásokat, valamint az
egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának rendszerét.
Az egészségügyi törvény megfogalmazza többek között a betegek és egészségügyi dolgozók
jogait és kötelezettségeit, valamint a helyi önkormányzat felelősségét a terület lakosságának
egészségügyi állapotáért.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény — a teljesség igénye nélkül
deklarálja a szakellátási kapacitásokkal, az ellátási területekkel, valamint a szakellátási
kötelezettségekkel kapcsolatos szabályokat.
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény szabályozza az
egészségügyben munkát vállalók jogviszonyának fonnáit és az ezzel kapcsolatos
részletszabályokat.
Kormányrendeleti szinten releváns jogszabályok:

- a 2 1 7/1 997. (XII. 1 .) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1 997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról,

- a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól,

- a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról,

- a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról,

- és a 96/2003 . (VII. 1 5.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályait a többször módosított 43/l 999.(III.3 .) Korm. rendelet tartalmazza. A
rendelet alapj án az OEP a szolgáltatókkal finanszírozási szerződést köt, mely részletesen
tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit.
Az egészségbiztosítási törvény végrehajtási rendelete rögzíti a beutalási renddel
kapcsolatos rendelkezéseket.
A részleges, kiegészítő és teljes térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi
szolgáltatásokról a 284/1 997. (XII.23.) Korm. rendelet intézkedik.
Miniszteri rendeletek, amelyek az Egészségügyi Intézmény működését meghatározzák:

- a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseiről,

- 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekről,
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- a 2/2004. (XI. 1 7.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési
engedélyük nyilvántartásáról. valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről,

- valamint a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet az Egészségbiztosítási Alap terhére
finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az
igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról,
valamint a telj esítmények elszámolásáról.

5 . Fiurnánerőforrás:
Az Intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszám kerete 201 9 évben lilfő, amely egy 108
fő létszámkeretből és egy 3 fő EFI pályázatos létszámkerethől tevődik össze. A 1 08 fős
létszámkeret a 20 1 8 év első negyedének létszám keretével megegyező.
20 I 8 április 1 -től (a pályázati idő végéig 2020 április 1 -ig) az Egészségfej lesztési Iroda (EFI)
részére 3 közalkalmazotti státusz lett engedélyezve.
Az egészségügyi törvény szigorúan előírja a személyi minimum feltételek meglétét minden
szakrendelőre tételesen. Ezek a feltételek teljesülnek az Intézményben az egészségügyi
dolgozók tekintetében.
A 1 08 fő közalkalmazotti létszámkeret megoszlása:

- az egészségügyi dolgozók (munkakörök szerint): 8 szakorvos, 54 egészségügyi
szakdolgozó a különböző szakterületeken, 10 védőnő.

- nem egészségügyi közalkalmazott 36 fő: ebből 13 uszodai dolgozó a többi
. műszaki, gazdasági és kisegítő rnunkakörök (karbantartó, takarító).

A 201 9-ben a létszámstruktúra foglalkoztatási jogviszonyok szerint az alábbi:
- közalkalmazott teljes munkaidőben foglalkoztatottak: 101 fő
- közalkalmazott részmunkaidőben foglalkoztatottak: 7 fő
- a közalkalmazott szakorvosok mellett az engedélyezett létszám kereten felül 20

személyes közreműködő (vállalkozó) szakorvost is foglalkoztat az Intézmény.
- a Munkaügyi Központ által engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma 201 9 . évben 3

fő
A közalkalmazotti létszám finanszírozás tekintetében:

- fenntartói /Békés Város Önkormányzata! finanszírozás: 13 uszodai létszám és 14
győgyfürdői létszám

- egészségügyi működtetés JNEAK/ űnanszírozás: 8 1 fő
- pályázati EFI: 3 fő

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő szakorvos ellátottsága:
Összegségében az Intézmény járóbeteg-szakellátásain kedvező a helyzet az orvos ellátottság
tekintetében. Elmondható, hogy nincs orvos hiány, minden szakrendelésen rendel szakorvos
(több szakrendelésen akár két szakorvos is rendel vagy kettőnél is több pid. nőgyógyászat,
reumatológia), ezáltal az Intézményhez tartozó lakosság teljes körű és azonnali ellátásban
részesül. A hiány szakmákban, mint pld. a képalkotó diagnosztika (radiológia) is 2 fő szakorvos
rendel.
A szakorvosok körében bekövetkezett változásokat tekintve 201 9.évben három szakterület
említhető: - a Bőrgyógyászaton a főállású bőrgyógyász szakorvos lakcím változás miatt
távozott az Intézményből, az Urológián a részmunkaidős (vállalkozó) urológus szakorvos
egészségi állapotában bekövetkezett kedvezőtlen változás miatt mondott fel, valamint az
I. belgyógyászat részmunkaidős vállalkozó szakorvosa cserélődött ki. A Békés megyére
jellemző szakorvos hiány ellenére sikerült minden szakterületen pótolni a távozó
szakorvosokat. A megye egészségügyi intézményei számára egyre nagyobb kihívást jelent a
szakember hiány, elsősorban az orvos hiány. A Békés megyei szakorvos hiány okai: az
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orvosoknak járó alacsony bértábla szerinti alapbér, a megye kedvezőtlen gazdasági helyzete és
az orvos társadalom kedvezőtlen korfájának tudhatók be (egyre több az idős orvos). Az orvosok
elvándorlása, az orvoshiány általában bizonyos szakterületeken lép fel, azonban vannak. olyan
kórházak és rendelőintézetek ahol évek óta minden szakma hiányszakmának számít már. Az
orvos ellátottsággal és az orvos hiány problémájával évek óta foglalkozik az ÁEEK (Állami
Egészségügyi Ellátó Központ). Az egészségügy stratégiailag az egyik legfontosabb ágazat,
ezen belül az orvos szakma egy nagy presztízsű értelmiségi hivatás, melynek érdekképviselete
nem nagy erejű, és Ágazati törvénye megakadályozza az érdekképviselet megszokott formáit,
ezért az intézmények menedzsmcntjérc hárul az orvosok megbecsülésének problematikája. A
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatóságának nagy kihívást jelent az orvosok
megtartása, de az igazgatás hatékony humánerőforrás politikájának köszönhetően a
szakorvosok megbecsülése és megtartása megvalósultnak látszik 201 9. évben.
A szakorvosok szakmai elismerésére fontos humánpolitikai szempont: - ennek megfelelően
201 9-ben egy szakorvos kapott ADJUNKTUSI kinevezést Sernmelweis nap alkalmából. Annak
ellenére, hogy a háziorvosi praxisok nem tartoznak az Intézmény igazgatásának hatásköréhez,
de infrastruktúrát biztosít számukra, a HÁZIORVOSOK részére a FŐORVOSI felterjesztéseket
a Városi Testülethez 2017 óta a Békési Gyógyászati Központ igazgatójának feladatát képezi és
ezt fontos humánpolitikai szempontként kezeli: - 201 9-ben egy háziorvos lett előterjesztve
főorvosi kinevezésre.
Egészségügyi szakemberek és szakorvosok továbbképzése:
Az Intézmény belső szabályzatának értelmében éves szinten a szakorvosok részére 5
(továbbképzési) munkanap illetve a szakdolgozók számára 3 (továbbképzési) munkanap
biztosított olyan szakmai eseményeken való részvételre, amelyek különböző egyetemi
képzőhelyeken valósulnak meg. Ez az intézkedés a kötelező szakmai pontszámok megszerzését
elősegíti, illetve megkönnyíti.

Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő humánerőforrás:
Ezekre a feladatokra (műszaki, gazdasági, kisegítő munkakörök) az egészségügyi finanszírozó
(NEAK! nem köt szerződést az Intézménnyel, vagyis nem finanszírozza, ezeket a béreket és
anyagköltségeket az egészségügyi szakmánként elszámolt bevételekből kell kigazdálkodni.

6. Béremelés, jutalom, egyéb juttatások:
Bérfejlesztés az egészségügyben: 2016 évben egy több lépcsős béremelést tűzött ki a Kormány
az egészségügyben (egészségügyi bértábla) amely a következőképpen valósult meg:
- Az egészségügyi szakdolgozók bére a 2016. béremelésnek folytatásaként 2017.
novembertől emelkedtek jelentős mértékben. Majd ezt követte a 2018.év januári bérfejlesztés
az egészségügyi szakdolgozók körében (orvosokra nem terjedt ki). 20 1 9.évben folytatódott a
béremelés, ami újabb 8%-os emelést eredményezett az egészségügyi szakdolgozók körében. A
béremelés az orvosokra ismételten nem terjedt ki. Az egészségügyi szakdolgozók
bérfejlesztését a finanszírozó JNEAKJ biztosítja az Intézmény számára.
- Az orvosok bére 201 7 évben emelkedett j elentős mértékben. Ellenben 201 8 és 2019
évben nem emelkedett az egészségügyi szakdolgozókéval egyidejűleg.
- A védó’nó’k béreinelése 2019. július 1-téli a többi egészségügyi szakdolgozóhoz képest
eltérő/jóval kedvezőbb/ módon valósult meg: a védőnők átsorolása az egészségügyi bértáblába
a Kjt.bértáblához viszonyítottan 93,8%-os béremelést eredményezett. Ezt a 93,8%-os
béremelést a flnanszírozó JNEAK/ biztosítja az Intézménynek. Ezen felül az előző évek
kiegészítései, pótlékai is változatlanul megmaradtak, nem képezik az alapbért, béren felüli
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juttatásként köteles az Intézmény továbbra is biztosítani a védőnők számára. A védőnők béren
felüli juttatásait a finanszírozó /NEAK/ külön nem finanszírozza, ezeket az Intézménynek
szükséges kigazdálkodni. Az egészségügyi szakdolgozókhoz és orvosokhoz tépest is
nagymértékű védőnői béremelés jelentős bérfeszültséget eredményez az egészségügyben.
- A nem egészségügyi dolgozók (műszaki és gazdasági terület) béremelése minden év
januárban, így 2019-ben is, a Kjt. szerint a garantált bérminimum illetve minimálbér emelésével
biztosított. A nem egészségügyi dolgozók bérét és béremeléseit a finanszírozó /NEAKJ külön
nem biztosítja, ezeket a béreket az Intézménynek szükséges kigazdálkodni.
Jutalom:
20 1 9. decemberben (az előző évekhez hasonlóan) sikerült jutalomha részesíteni a dclgozókat.

A jutalom összege minden jutalomban részesülő dolgozó számára (az egészségügyi dolgozók
és a nem egészségügyi dolgozók részére egyaránt) az alapilletmény 30%-át jelentette. A
dolgozók éves jutalmazását a finanszírozó JNEAK/ külön nem támogatja, ezt az Intéiménynek
szükséges kigazdálkodni. Bár 201 9-re a NEAK 6,8 millió Ft-ot utalt az Intézménynek
„ösztönző támogatás” címen, melyet jutalomra lehetett fordítani.
Az év végi jutalmazáson felül a dolgozók kiskorú gyermekeit ajándékozza meg az Intézmény
Mikulás csomagokkal 2016 óta minden évben. Ezek a kis ajándékcsomagok támogatói
forrásból kerülnek megvásárlásra /partnerünk, a Levendula gyógyszertár finanszírozza!.
Jubileumi jutalom:
A közalkalmazottnak a Kjt. -ben meghatározottak szerint jubileumi jutalom jár, a közfeladatok
ellátásában töltött évek elismeréséül, amelyet a finanszírozó /NEAKI külön nem biztosít az
Intézmény számára, ajubileumi jutalmat/jutalmakat az Intézménynek kell kigazdálkodni.
Jubileumi jutalom a huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti
jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jár.
A jubileumi jutalom összege:

. huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,

. harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,

. negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öt havi illetménynek megfelelő összeg.
2019 évbenjubileumijutalomban 7 dolgozó részesült: 2 dolgozó 25 év után, 4 dolgozó 30 év
után, és újabb 1 dolgozó pedig 40 év után.
Korkedvezményes (40 éves munkaviszony után járó) nyugdíjazásban 1 fő egészségügyi
szakdolgozó részesült.
Egyéb juttatások:

Nagy kihívást jelent a munka ruházat biztosítása a megfelelő Intézményi szabályzat szerint. A
munkaruha biztosítása egy adható juttatás, ellentétben a védőruhával, ami kötelező juttatásnak
minősül. Az egészségügyi szakdolgozók körében munkaruha van meghatározva, az uszoda és
gyógyfürdő dolgozóinak körében fordul elő bizonyos munkakörökben a védő ruha illetve
védőfelszerelés.
Az egészségügyi finanszírozó ÍNEAK! külön forrást nem biztosít az egészségügyi
szakdolgozók munkaruházatának biztosítására, ezért ezt az Intézménynek kell kigazdálkodni.
Ebből kifolyólag a mennyiségileg elégséges munkaruházat biztosítása nem megoldott. Az
Intézmény minden évben biztosít 1 db felső vagy alsó munkaruhát illetve 2 évente klumpát, de
a szükségeshez elégséges memiyiséget az egészségügyi dolgozók saját bevételeikből kell
pótolják.
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7. Járó beteg szakellátás teljesítménye:
Az intézmény kapacitását jellemző mutatók heti szakorvosi óraszámban kifejezve 2019
évben (1. táblázat):

Megnevezés 2019. év

Járóbeteg ellátás heti szakorvosi
591óraszáma

Gondozás heti működési óraszáma 60

Heti nem szakorvosi órák száma 90

Védőnői körzetek száma 10

Az intézmény kapacitása szakmákra bontva heti szakorvosi óraszániban kifejezve

(2. táblázat):

szakmakód 2019. év

Tevékenység szakorvosi

óraszám

Belgyógyászat 0100 50

Sebészet 0200 40

Nőgyógyászat és terhesgondozás 0400 46

Fül-orr-gégészet 0600 40

Szemészet 0700 30

Bőrgyógyászat és nemibeteg 0800

gondozás

Neurológia 0900 30

Ortopédia 1000 20

Urológia 1100 35

Reumatológia 1400 38

Pszichiátria és gondozó I 800 15

Tüdőgyógyászat és gondozás, I 900

dohányzás leszoktatás

Laboratóriumi diagnosztika 5000 35

Képalkotó Röntgen diagnosztika 5 1 00 60

Képalkotó ultrahang diagnosztika 5301

Foglalkozás-egészségügyi 2502

szakrendelés

1. táblázat. Intézményi kapacitás összesen
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Addiktológia 1801 2

Fizio- és mozgásterápia 5700 90

Ifjúság egészségügyi rendelés 56

Gyerrnekgyógyászati MSZSZ 0500 2

Nőgyógyászat MSZSZ 0400 7

Reumatológia nappali ellátás 14000 4

Belgyógyászat nappali ellátás 0100 13

Neurológia nappali ellátás 0900 13

2. táblázat. óraszárnok 2019 években heti bontásban

A járó beteg szakellátás teljesítmény mutatói 2019. évben (3. táblázat):
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szakrendelések megnevezése 2019.évre

WHO Pontszám Páciens Eset

beavatkozás (Beteg) (megjelen
ések)

addiktológia 1211 535814 92 358

addiktológia gondozó 35 56420 8 35

helgyógy. nappali ellátás 6932 2606458 158 850

I.belgyógyászat 4526 2048860 705 976

II.belgyógyászat 23602 9422188 1912 4090

bőrgyógyászat 19764 6371846 4049 5891

bőr és nemibeteg gondozó 1 27 1 79000 61 117

fizioésmozgásterápia 92790 16998732 1502 19692

fizionappaliellátás 7581 775888 85 1108

foglalkozásegészségügy 129 105510 126 129

fül-orr-gégészet 51702 14121641 4346 9510

I.nőgyógyászat 7025 5758214 1182 2591

II.nőgyógyászat 5504 3467044 1442 3037

neurológia 24271 8770098 1893 4116

neurológia napapli ellátás 6177 2289175 285 1481

ortopédia 6472 1497938 896 1337

psychiátria 13584 6075779 1934 3689

psychiátriagondozó 4693 10606456 1258 4472

reumatológia 61641 9513583 2266 5839

reumatológia nappali ellátás 1 1 39 425294 53 272

sebészet 32692 17481563 4698 13357

szemészet 23292 6460937 2921 4330

tüdőgyógyászat 26739 11959788 4812 6819

tüdőgondozó gondozás 4151 4564000 4139 4149

dohányzás leszoktatás O O O O

urológia 23632 7272586 2507 5239

ultrahang 15333 10489380 3375 3658

röntgendiagnosztika 15085 11583144 7036 8365

MSzSzgyermekgyógy. 210 107888 70 135

MSzSznőgyógy. 346 125415 72 162

szakrendelésekösszesen 480385 171670639 53883 115804

3. . táblázat: járóbeteg szakellátás betegforgalrni/teijesítmény mutatói szakrendelésekre

bontva
Az Intézet szakrendelésein ellátott betegek száma 201 9.évben összesen 53 883 (ez a betegszám

nem tartalmazza a laborban megjelenteket). Az 53 883 betegszámra jutó megjelenések vagy

esetek száma pedig 115 804.
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A laboratóriumi ellátás finanszírozása a többi járóbeteg szakellátáshoz képest külön
elszámolás alapján történik, ebből adódóan a laboratóriumi beavatkozások NEAK általi
finanszírozása a járóbeteg szakellátási finanszírozáshoz képest jóval kedvezőtlenebb. A
laboratórium közvetlen működési kiadása és a NEAK támogatás közötti eltérés gazdasági
mutatója évek óta folyamatosan negatív előjelű annak ellenére, hogy szakmai szernpontból a
labordiagnosztika nélkülözhetetlen a betegellátásban. A laboratórium teljesítrriényének
mutatóit 2019.évre hónapokra bontva a 4. táblázat szemlélteti:

‚
laboratórium laboratórium

2019.ev ‚

beavatkozas szam pontszam

január 26 752 2 784 744

február 29 185 2 940 637

március 26862 2710264

április 29 965 2 787 991

május 31530 3212981

június 26 752 2 783 381

július 25 875 2 605 198

augusztus 25 209 2 589 312

szeptember 27 722 2 794 695

október 32 516 3 342 361

november 29 916 3 069 540

december 19 242 2 196 470

Osszesen: 331 526 33 817 574

4. táblázat. laboratórium teljesítmény mutatói

8. Kontrolling elemzés:

Járóbeteg szakellátás NEAK bevételeinek kontrolling elemzése: A hosszú távú egyensúly
megteremtése érdekében fontos figyelemmel kísérni a bevételek és a kiadások alakulását befolyásoló
tényezőket. A teljesítményvolumen korlát, a betegforgalom, valamint a kettő együttes hatására változó
pontszám forintértékét. Nem minden tényezőre lehet hatást gyakorolni, azonban fontos felismerni a
folyamatok okát. Néhány tényező esetében az Intézmény számára lehetőséget biztosít a jogszabályi
környezet, hogy a bevételek alakulását pozitív irányba befolyásolja.

Betegforgalom:az alábbi 5. táblázatban szakmák szerint került felsorolásra az esetszámok
alakulása a megyei adatokkal történő összehasonlíthatóság érdekében.
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4. táblázat. esetszám alakulása szakmánként 2016-tó’l 2019-ig

Megjelenési

esetszám 2018. év

Megjelenési

esetszám

2019. évi

Az előző években megfigye1t tendencia szerint az esetszám alakulását negatívan befolyásoló

tényező az Intézmény területi ellátási kötelezettségéhez tartozó települések csökkenő

lakosságszáma, amely 201 9-ben is tovább folytatódott. A megye lakosságszárnának alakulása is ezt

a folyamatot támasztja alá, amely a megyei esetszámok csökkenésében egyaránt megfigyelhető.

Békés megye lakosságszáma:

20 I I évben : 359 948 fő

. 2015. évben: 351 148 fő

. 20 I 8. évben: 33 8 025 fő

Szakmák megnevezése Megjelenési Megjelenési

esetszám 2016. év esetszám 2017. év

megyei intézményi megyei intézményi megyei intézményi intézményi

Bőr és Nemibeteg
2549 217 4107 189 4344 149 117

Gond.

Pszichiátria gond. 17898 4908 18 168 4 682 17 258 4512 4472

Tüdőgyógyászat gond. 46827 4922 45875 4601 44 483 4341 6819

Addiktológia gond. 7386 59 6656 64 6 372 47 35

Belgyógyászat 33968 6048 32322 5654 31 501 5652 5066

Sebészet 56708 11713 58877 11853 60687 12210 13357

Szülészet 91282 8402 86916 7237 86 129 5696 5628
Nőgyógyászat

Fül-Orr-
86652 11370 84848 10655 84786 10530 9510

Gégegyógyászat

Szemészet 65184 5017 63746 4901 61 235 4529 4330

Bőr- és Nemibeteg
60566 9183 58220 8607 51 401 8242 5891

gyógy.
Neurológia 45536 4308 44888 4199 44302 4018 4116

Ortopédia 28905 1457 29009 1438 26222 1382 1337

Urológia 48218 5973 47076 5130 47769 5838 5239

Reumatológia 72801 4580 67261 5368 63 174 6055 5839

Pszichiátria 48550 4273 49241 3885 47206 3795 3689

Addiktológia 4664 285 4660 306 4841 310 358

Tüdőgyógyászat 44998 7364 43934 6722 41 428 6234 4149

146
Röntgendiagnosztika 151288 8853 150099 8315 8165 8365

789

Ultrahang- 61610 3653 61393 3249 61 565 3404 3658
Diagnosztika

Fizioterápia- 265
218687 28974 243416 28201 25991 25491

Gyógytorna 010
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Az esetszámokat az Intézmény szakmánkénti óraszámaira lebontva láthatjuk (1 . ábra), hogy az egyes
szakmák estében. hogyan alakul az 1 órára jutó esetek száma, amely többek között tükrözi az egyes
beavatkozásokhoz szükséges időtartamot. A fizioterápia esetében az ellátás időtartama hosszabb
azonban párhuzamosa több kezelőhelyen folyik a kezelés ezért magas az arányszáni.

—

I

__ ___ __

jj
f

t I
1. ábra. az 1 órárajutó eset szám alakulása szakmánként

Az alábbi diagranim (2. ábra) ábrázolja a területi ellátási kötelezettséghez tartozó (Békés, Bélmegyer,
Karnut, Köröstaresa, Mezőberény, Murony, Tarhos) hét településről érkező betegek ellátásainak
számát kettő jelentősebb területen kívüli településsel együtt. Az arányok jól mutatják, hogy a
területen kívülről többségében Békésesabáról és Gyuláról érkező betegek száma igen elenyésző
az éves összes ellátáshoz képest. 20 1 9-ben a 1 1 5 809 eset ellátása történt az Intézményben, melyből
Gyuláról 326 eset, Békésesabáról 1 09 1 eset érkezett. Arányát tekintve a területi ellátási
kötelezettségen kívülről érkező esetek Csupán 1%ot térnek el.

Murony

Kamut

:. Köröstarcsa

Mezőberény

. Békés

Bélmegyer

larhos

‚

: Békéscsaba

Gyula

. .:

2. ábra: az esetek települések szerinti megoszlása 2019-ben
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Teijesítményvohimen korlát (TVK):

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól 43/I 999. (III. 3.) Komi rendeletben foglaltak alapján a járóbeteg szakeliátás
teljesítménye a finanszírozási szerződésben rögzített teljesítmény volurnen korált ( TVK )által
szabályozott. A betegforgalorni adatokat évek óta figyelmen kívül hagyva 201 9ben is a I 2 61 3 307
pont volt a havi átlagos TVK. Ezt a határt azért állított a be a jogalkotó. hogy a korlát fölé eső
teljesítményt degresszió alá vonja. Az elvégzett vizsgálatokért járó pontszám, és a pont
forintértékének szorzata adja a finanszírozott összeget. A 6. táblázatban látható milyen hatása volt a
degressziónak az tntézmény teljesítményének elszárnolására. A korlát túllépésének mértéke
határozza meg, hogy a teljesítmények milyen értéken számolódnak cl. Az alábbi sávok forintértékei
alapján a NEAK minden hónapban egy átlagos intézményi pont/forint értéket határoz meg:

1 00%os sávban: 1 ‚98 Ft/pont. 30%-os sávban: 0.59 Ft/pont. 20%os sávban:0,39 Ft/pont
— ‚ ‚

Volumenkorlát 100%-os 30%-os ‚
‘

TVK
Jarobeteg ‚ ‚ 20%-os sav O /o-os sav

(TVK) sav sav maradvany
január 12 613 307 12 770 065 1 277 007 1 277 007 1 420 910 O
február 12 613 307 12 613 307 1 261 331 290 455 O O
március 12 613 307 12 613 307 1 151 061 O O O
április 12 613 307 12 613 307 1 261 331 1 148 776 O O

‚. 13 243 972 13 243 972
13 243

i 324 397 835 408 O
majus 972
június 13 243 972 13 243 972 347 263 O O O
július 12 613 307 12 613 307 808 593 O O O
augusztus 11 351 976 11 351 976 962467 O O O
szeptember 12 613 307 12 613 307 1 261 331 1 261 331 473 255 O
október 12 613 307 12 613 307 1 261 331 1 261 331 1 126 690 O
november 14 505 303 14 505 303 471 914 O O O
december 10721310 10721310 O O O 147577
Osszesen: 151 359 682 151 516 440 23 307 601 6 563 297 3 856 263 147 7

6. táblázat. 201 9. évi teesítmény volurnen korlátai és tényleges teesítménye járóbeteg
szakellátás és labor

A labor kasszából finanszírozott ellátások (7táblázat) esetében igen alacsony korlátot határoztak
meg a finanszírozási szerződés az Intézmény részére, ezért gyakran a tényleges teljesítmény ezt

többszörösen meghaladja. Ajogszabály nem ad lehetőséget az átcsoportosításra.
Volumenkorlát 100%-os 30%-os

Labor (TVK) sáv sáv
január 828 050 828 050 2 358 026

február 828 050 828 050 1 898 658

március 828 050 828 050 1 709 533

április 828 050 828 050 1 974 246

május 828 050 828 050 2 178 926

június 828 050 828 050 1 775 938

július 828 050 828 050 1 599 649

augusztus 828 050 828 050 1 585 085
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szeptember 828 050 828 050 1 775 856

okíóber 828 050 828 050 2 289 068

november 828 050 828 050 2 033 846

december 828 050 828 050 1 220 218

..

22399
Osszesen: 9 936 600 9 936 600 049

7. táblázat. labor TVK

A megelőző hat év betegforgalmában megfigyelhető ingadozásokat nyomon követve, valamint a

felújítási munkálatokat és a szabadságolásokat figyelembe véve 2019 ben május,június, augusztus,

november és december hónapok vonatkozásában történt járóbeteg szakellátásra vonatkozóan

volurnenkorlát átcsoportosítás. melynek célja a teljesítmények magasabb forintétékeri történő

elszámolása volt. A finanszírozási szerződésben meghatározott volurnen határ miatt az Intézmény

3 856 263 pontra már nem kapta meg a finanszírozást. Összesítve azt a teljesítményt, amely nem az

országos forint értéken számolódott el 33 727 161 pontot kapunk. A maradványt nem veszíti el az

Intézmény, mert hozzáadódik a következő hónaphoz.

Intézményi pont/forint érték :A pontszám forintértékében az elmúlt évek során emelkedő
tendenciát mutatkozik. 2016. augusztus 1-ig 1,5 Ft/pont volt, majd ettől az időponttól 1,8
Ft/pontra változott. Ez a forintérték 20 1 7. január 1 -től I ‚85 Ft/pontra, majd 201 7. november 1 -

től 1 ‚98-ra emelkedett amely három éve változatlan. Az Egyes egészségügyi dolgozók és
egészségügyben dolgozók illeti’nény- vagy bérnövelésének valamint az ahhoz kapcsolódó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (Vii 5.) Korrn. rendelet
20 1 9. július 1 -től ismételt béremelést irt elő az egészségügyi dolgozók és a védőnők körében.
A 201 8. január 1-tő! hatályba lépő béremeléshez hasonlóan ez a többletkiadás nem került
beépítésre a finanszírozásba, így az intézmény az 2019. július 1 -től külön összegben kapta az
előbbiekben említett két év béremelésére szolgáló fedezetet. A volumenkorlát
átcsoportosításnak köszönhetően a 2019. évi intézményi pontértékeket sikerült állandó szinten
tartani (8.táblázat).

1 pont 2016. év 2017. év 2018.év 2019.év

forintértéke Ft/pont Ft/pont Ft/pont (Ft)

január 1,5 1,569 1,471 1,585

február 1,455 1,665 1,759 1,824

március 1,401 1,603 1,912 1,864

április 1,276 1,850 1,747 1,742

május 1,288 1,437 1,483 1,645

június 1,31 1,540 1,764 1,945

július 1,5 1,667 1,807 1,896

augusztus 1,8 1,398 1,745 1,871

szeptember 1,566 1,850 1,732 1,679

október 1,59 1,479 1,665 1,612

november 1,742 1,827 1,803 1,937

december 1,587 1,822 1,980 1,980

Átlag: 1,501 1,642 1,739 1,798

8. táblázat: az Intézményi poníforintértékének alakulása
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Járóbeteg szakellátás kiadások kontrolling elemzése:

Kiadási oldalon is jelentős befolyást gyakoroltak a fent említett jogszabályi változások, mert a

20 1 6-óta évről évre több lépcsőben megvalósuló szakdolgozói béremelés a személy jellegű

kiadások tekintetében 20 1 9-ben tovább folytatódott. 20 1 9. évben a közalkalmazott orvosok

köre csökkent, amely emelkedést eredményezett a vállalkozó orvosok részére kifizetett

összegek tekintetében. A költségek sorából néhány meghatározót kiemelve az alábbi változások

figyelhetők meg ( . .
. sz.táblázat) a költségek arányának alakulásában.

2016év

2017.év

2018. év

2U19. év

3. ábra. kiadások összetételének alakulása

Az alábbi diagram (4. ábra) az elmúlt 8 év tendeciáját mutatja, amely alapján megállapítható,

hogy a likviditás megőrzése egy állandó kiadási és bevételi szint állandósulásával több éven

keresztül érvényesült. Ez a folyamat 2019-ben olyan módon folytatódott,hogy a teljesülő

bevételek nagyobb arányban haladták meg kiadások szintjét. Az Intézmény szervezeti egységeit

egyben ábrázoló grafikon trendvonalainak alakulására 201 7-ben az Uszoda intézményhez

csatolása, továbbá a 201 8- as évben a pályázati forrásból finanszírozott Egészségfejlesztési

Iroda kialakítása miatt növekedtek meg.

-------—

.---

‚

--

-

: - --... -

Bevételek

Kiadások

4 ábra. a Rendeló’intézet bevételeinek és kiadásainak alakulása 2012-2019-ig

í: H
íÍi:
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9. Gyógyfürdő teljesítményrnutatói:
A Békési Fürdő 20 1 4-től körzeti gyógyfürdővé lett minősítve.
A 23/2007.(V. 1 8.)EüM rendeletben foglalt a fürdőgyógyászati ellátások támogatása. Ennek
alapján a balneo és termál vizes kezelések áráimak nagy részét a TB támogatja, de egy kisebb
hányadának megfzetése a páciensre hárul.

vény jogcíme szolgáltatás eset

általános 1 8 éves kor alatti 266
vény gyógyúszás

gyógyvizes 9901
gyógymedence
iszappakolás 835

orvosi gyógymasszázs 8315

súlyfürdő 3402

szénsavas fürdő 445

víz alatti csoportos 5931

tangentor 1727

közgyógy. 18 éves kor alatti
vény gyógyúszás

gyógyvizes 375
gyógymedence

iszappakolás 55

orvosi gyógymasszázs 276

súlyfürdő 32

szénsavas fürdő 40

Víz alatti csoportos 205
gyógytorna

tangentor 100

vényösszesen 31 905

9. táblázat. venyek összesítése Gyógyfürdó’ben
A rekreációs célból megtervezett kedvezményes szolgáltatás Önkormányzati határozat által
2016-ban került bevezetésre és azóta is nagy népszerűségnek örvend. Békés Város
Onkormányzata az idős emberek iránti tiszteletének és megbecsülésének kifejezésére,
egészségmegőrzés és rekreáció céij ából a 20 1 6-os évtől idősek részére uszodabérlet támogatást
és gyógyfürdő szolgáltatástámogatást tett lehetővé.

A támogatásban a 60. életévét betöltött. Békés városban bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személy részesülhet. Az ellátások megállapítása kérelemre
történtek. Az ellátások természetben kerülnek megállapításra, az adott szolgáltatásra jogosító
bérlet biztosításával, amely nem átruházható. A gyógyfürdő szolgáltatás gyógyvizes

gyógymedence 1 O alkalmas bérlet használatát foglalja magában (amely meghosszabbítható

kétszer újabb 1 O alkalomra). A Szolgáltatási Szerződésben (amely létrejött egyfelől a Békés

A 2019.évi beteg és vendég forgalmi adatok a Gyógyfürdőben (9. táblázat):
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Város Önkormányzata mint Megrendelő, másfelől a Békési Gyógyászati Központ és

Gyógyfürdő mint Szolgáltató között) 1 O alkalmas bérlet ellenértékét 20.000 Ft határoztuk meg.

Gyógyfürdői ‚ingyenes” rekreációs célból kiállított bérletek kinwtatása a 60 év feletti

nyugdíjasok körében (1 O. táblázat):

2019.év 2018.év 2017.év

bérletek (darab)

Január 79 109 17

Február 123 101 64

Március 116 78 108

Április 99 100 52

Május 126 99 56

Június 115 85 44

Július 125 104 130

Augusztus 1 06 90 ‘71

Szepternb 55 58 121

er

Október 78 70 79

November 82 63 53

December 88 40 33

Osszesen: 1192 997 828

1 0. táblázat. 60 évfelettiek „ ingyenes “ bérletei

Mezőberény fizio terápia egységünk betegforgalma (1 I . táblázat):

2019. év Eset Beavatkozás Jelentett pont

január 473 1081 213957
február 492 1100 217015
március 514 1140 220127
április 530 1152 218535
május 505 1205 232486
június 473 1217 231464
július 629 1546 295984
augusztus 362 901 176388
szeptember 376 923 173388
október 599 1367 265997
november 456 1063 212682
december 366 916 180806
Összesen: 5775 13 611 2 638 939

11. táblázat: Mezó’berény
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A Mezőberény fzio és mozgás terápia egység NEAK finanszírozása az Intézménynek utalódik
havi bontásban, majd megállapodási szerződés alapján továbbítja ezt a Mezőberényi Fürdőnek.
Ez a megállapodás a régmúltba köttetet (több mind 1 5 éve), átvizsgálása indokolt lehet. A
megállapodás által a Békési Fürdő vendég köre csökken, mivel a Mezőberényi lakósok a békési
reumatológiai szakellátáson felirt baleno terápiás kezeléseket a Mezőberényi Fürdőben veszik
igénybe.

10. Uszoda teljesítménymutatói 201 9.évre:

Az Uszoda 2019 évi vendégforgalmát havi bontásban a 12. táblázat szemlélteti.

2019.évi 2018. 2017.

Január 8 005 9 074 6 683

Február 8 554 8 462 7 599

Március 8 813 8 463 6 822

Április 7 530 7 748 7 174

Május 7 576 7 035 6 905

Június 8 058 7 379 6 158

Július 9 632 8 7 1 1 9 649

Augusztus 8 950 8 202 7 841

Szeptember 3 764 4 177 3 822

Október 8 782 8 457 8 402

November 9295 9231 8631

December 7 034 7 283 6 945

Osszesen: 95 993 94 22 86 31

12. táblázat: az Uszoda 2019. évi látogatóiforgalma

Előző két év gyakorlatához hasonlóan 2019. március 1 -től az uszodai belépőjegy és bérlet árak
1 0%-al emelkedtek. Minden évben mielőtt meghoztuk döntésünket, egy részletes versenytárs
elemzést végeztünk belépőkre, nyitva tartásra és a szolgáltatás színvonalára nézve, amiből
kiderült, hogy az elemzett uszodák és fürdőkhöz képest átlagosan 20%-al olcsóbb belépőjegy
árakat biztosítunk vendégeink számára. Az áremeléssel továbbra is a környék egyik
legkedvezőbb uszodái közé tartozunk.

A 201 9. év májusától szolgáltatásunk bővült új kültéri gyermekmedencével. Valamint a 2018-
ban kialakított finn szauna, amely a a gyógyvizek közvetlen közelében található,
színvonalasabbá teszi a termálvizes kikapcsolódást vendégeink számára.

A 201 7-ben bevezetésre került „péntek éj szakai fürdőzés” nagy népszerűségnek örvend
továbbra is.
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A teljesítmény jegy és bérlet viszonylatban (13 és 14 táblázatok):

Egyszeri belépő jegyek típusai 2019.évi (db)

iEinőtt 9856

Diák I nyugdíjas ‘7407

Gyermek 6 év alatti 2371

Kíséiő 1043

Esti kedvezményes úszó 604

Péntek éjszakai fürdőzés 8233
(20l8januárl —május 30)

22 516
13. táblázat 20]9.évi Uszodai jegyek

Bérlet 20 alkalmas 10 alkalmas
(darab) (darab)

Diák 54 187

Felnőtt 125 611

Nyugdíjas 289 720

14. táblázat. 2019 évi Uszodai Bérletek

Az Uszoda és Gyógyfürdő népszerűsítését megcélzó marketing anyagok: 2019-ben az
Onkormányzattal és a Kulturális Központtal együttműködve promóciós reklám anyagok,

szórólapok került megtervezésre. A CsabaTV számára egy rövid reklám film készült a Békési

Fürdőről.

Romániába átnyúló marketing tevékenységeink közül megemlíthető a Váradi Gyógyászati
Kiállításra készült promóciós anyag, ahol neves fürdők mutatkoznak be.

Továbbképzések uszodai dolgozók számára: 1 alkalmas reanimálási tanfolyamot sikerült
megszervezni az EFI segítségével.
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1 1 . Beszámoló a területi védőnői 20 1 9.évi munkáról

‘lerületi védőnői munkánkat a hatályos rendeletek, szakmai útmutatások szerint végezzük 7
védőnői körzetben. A területi munkajelentős részét teszik ki a családlátogatások, tanácsadások.
az oltások szervezése és dokumentációja, a jelentések írása, és egyéb dokumentációk.

A gondozott családok száma 201 9. 1 2.3 I -én 906 család. Ez a szám napról napra változik a be
és elköltözésekkel. várandósok gondozásba vételével.

2019-ben 277 várandós gondozás volt. Az élve születések száma 2019-ben 156, ez tízzel több,
niint az előző évi adat. Ugy látjuk. hogy Békésen is nő a szülési kedv feltehetően a kormány
családtámogatási politikája következtében. Ez örvendetes változás.

A csecsemők száma 201 9. december 3 1 -én: I 55, az 1 -3 éves kisded 302, a 3-6 éves kisgyermek
538. Ósszesítve 0-6 éves gyermek 995 Békésen, és Muronyban 52.

Újonnan nyilvántartásba vett csecsemőt 1 58 Békésen, ebből 9 koraszülött volt. (Muronyban ‘7
csecsemő.) Sajnos 2 csecsemő elhalálozás volt. Halvaszülés nem volt. Egy tervezett
otthonszülés is volt a városban.

A családlátogatásokat az előírásoknak megfelelően történtek, születéstől 6 hetes korig hetente,
utána 12 hónapos korig havonta, később 2 -3 havonta, illetve szükség szerint. Családlátogatások
összesen 4701-et Békésen, Muronybanl89.

A területi védőnői munka jelentős részét képezik a gyermekek életkor szerinti
szűrővizsgálatai, a szülői kérdőívek megbeszélésével együtt. O — 1 éves korig 7
szűrővizsgálat készült 1 ‚ 2, 3, 4, 6, 9, 12 hónapos korban, majd 15, 1 8, 24 hónapos korban,
szükség esetén 2,5 évesen, és utána évenként, 3, 4, 5, 6 éves korban. Amennyiben 7 éves
korig nem megy iskolába a gyermek, akkor 7 évesen is. A szűrővizsgálatok a fizikai,
mozgás- és értelmi fejlődés nyomon követésére irányulnak, súly-, magasság-, fejkörfogat
méréssel, hallás-, látásszűréssel, vérnyomás méréssel együtt. A tanácsadásokon az összes
megjelenések száma 3101 volt.

Rendszeresek az óvodai látogatások, negyedévente a tisztasági vizsgálatokat, a tetvesség
szűrése. Egészségnevelő előadások szervezése az óvodák kérésére egészséghéten. Az EFI
irodával együttműködve baba-mama klubot kerül megrendezésre havi rendszerességgel.

Rendszeres volt az együttműködés 2019 évben a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Mentálhigiénés
Egyesülettel, a bölcsődékkel, a nőgyógyász szakorvosokkal, a gyermekorvosokkal, esetenként
a háziorvosokkal, a gyámhivatallal is.

A területi védőnői munka körzetenkénti számai a 15. táblázatban látható:
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Területi védőnői I. II. III. IV. V. VI. VII. Békés Murony
munka 201 9. körzet körzet körzet körzet körzet körzet körzet össz.

A gondozott 1 35 1 29 1 1 9 1 25 1 47 1 1 7 I 34 906 40
családok száma
2019.12.31.
Várandósokszáma 43 40 43 36 33 44 38 277 13
összesen 2019-ben

Váraiidúsok száiiia 19 15 14 13 9 21 9 100 3
2019.12.31

Csecsemők száma 19 28 22 23 20 18 25 155 8
2019.12.31

Kisdedek 1-3 éves 43 40 33 33 58 48 47 302 13
2019.12.31-én

Kisgyermekek3-6 90 72 72 62 98 62 82 538 31
éves 2019.12.31-én

Újszülöttekszáma 21 25 24 23 22 18 25 158 7
201 9-ben (újonnan
nyilvántartásba
vettek)
Kis súlyú 1 1 2 I O 4 O 9 O
koraszülöttek
száma
Halvaszületés O O O O O O O O O

Csecsemőhalálozás O 1 O O O O 1 2 O

Családlátogatások 729 749 871 519 670 359 804 4701 189
száma

Tanácsadásona 435 475 452 380 432 374 553 3101 177
megj elenések
száma
Csoportos 1 O 15 4 1 O O 21 O
egészségnevelés

15. táblázat. területi védőnői munka
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12. Beszámoló 2019. évi iskolavédőnői munkáról:

2019 szeptemberében a heíratott tanulók létszáma:2206 fő. 2019-ben beíratott óvodások száma

584 (16. táblázat).

201 9 szeptember 30-án iskolába beíratott tanulók Beíratott
tanulók 7fő/

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium 721
és Ovoda
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 669
Reményhír Szakközépiskola. Altalános Iskola, óvoda és Alapfokú 173
Művészeti Iskola
Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium 434
Dr. Illyés Sándor Óvoda, Alt. Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola 184
és Kollégium
Mezőberényi Altalános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 25
Muronyi Tagintézmény
Osszesen: 2206

Az óvodások létszáma 20 1 9 szeptember 3 0-án Beíratott !fő/

Szegedi Kis István Református Óvoda 73
Reményhír Epreskerti Tagóvoda 77
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bóbita Integrált Tagóvoda 111

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Hunyadi téri Tagóvoda 34
Ujvárosi Tagóvoda 47

Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde Teleki utcai Tagóvoda 60

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Korona Tagóvoda 48
Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde Fürkész Központi Tagóvoda I 09
Muronyi Önkormányzati Ovoda 25
Osszesen: 584

16. táblázat. 2018/2019. tanévbe beiratkozott kiskorú gyermekek (óvoda és iskola)

Az iskola védőnők a város általános és középiskoláiban végzik az általános védőnői
szűrővizsgálatokat rendeletben előírt gyakorisággal és rendszerességgel (2, 4, 6, 8, 1 0, 12-
osztály, illetve szakma esetében minden évfolyamon: testsúly-, testmagasság-,
vérnyomásmérés, látásvizsgálat, hallásvizsgálat, tisztasági vizsgálat).

A védőnői alapszűrést követően az iskolaorvossal történik a komplex szűrés (17. táblázat)..

201 8/201 9-as tanév Beíratott Megvizsgá A kiszűrt
tanulók lt tanulók elváltozások
/fő/ /fő/ száma

Szegedi Kis István Református Ginmázium, 73 1 389 434
Altalános Iskola, Kollégium és Ovoda
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Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 598 332 353
Művészeti Iskola

Reményhír Szakközépiskola, Altalános Iskola, 1 94 93 I 28

óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola 460 460 368

Gimnázium és Kollégium

Dr. Illyés Sándor Ovoda, Alt. Iskola, Szakiskola, 1 8 I I 22 174

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium I
Osszesen: 2164 1396 1457

1 7. kbiázaí. iskola védó’női szuírések

Jelenleg az iskola-egészségügyi vizsgálatok rendszeres szűrővizsgálata 14 elváltozásról,
kórképről ad tájékoztatást. Az előző tanévhez képest elmondhatjuk, hogy a fiatalok egészségi
állapotábanjelentős javulás nem történt, 290-nel kevesebb ugyan a kiszűrt elváltozások száma,
de a megvizsgált tanulók száma is kevesebb 1 53 fővel.

A legmagasabb számban előforduló megbetegedések: lúdtalp, tartási rendellenességek,
túlsúly, aszthma, látásromlás, fénytörési hibák. Kiemelendő, hogy különösen a középiskolások
körében jelentős számban jelenik meg a magas vérnyomás, főként a fiúknál. Aszthmások
minden korosztályban vannak. Jelentős a túlsúlyos gyermekek száma a középiskolás
korosztályban is. (A vizsgáltak 1 8,9%-a.)

A I 8. táblázat szemlélteti a kiszűrt elváltozásokat, nemenkénti megoszlásukat, százalékos
arányukat a vizsgált populációban.

Iskola neve, Hepp Hepp SZKI SZKI Rem Rem Illyés Illyés GFF GFF ÖSSZ
röv.

fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány

Túlsúly, 30 18 39 33 10 7 4 6 85 32 264
elhízás
Kórosan 8 5 3 3 O 1 3 O 1 1 25
sovány

Látás 16 9 18 21 3 4 21 16 28 29 165
Hallás O O O O O O 1 O 1 O 2
Lúdtalp 56 57 92 79 22 20 31 26 73 48 504
Gerincferdülés 4 5 2 5 5 O 12 6 8 1 48
Hanyagtartás 62 46 69 47 22 15 11 7 16 1 296
Hypertónia 1 O 2 2 3 3 4 2 26 O 43
Diabetes 1 O O 1 O O O O I O 3
Mellitus
Epilepszia O 1 2 O O O 1 2 O O 6
Ekcéma 6 6 3 2 3 2 2 2 2 1 29
Alacsony 1 O I 1 O O 3 2 1 2 11
növés
Színlátás 6 O 4 O O O O O 3 O 13
zavara
Asthma 7 8 3 2 4 4 7 5 5 3 48

18. táblázat. elváltozások az iskolások körében

A könnyített testnevelésről, a testnevelés alóli felmentésről: A testnevelés besorolást

tekintve a tanuló, ha egészségi állapota miatt a testnevelési órák gyakorlatait csak részben vagy
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egyáltalán nem tudja elvégezni, akkor a kötelező testnevelési óra keretében vagy Iie1yett az
orvosi szakvélernényben foglaltak szerint —könnyített testnevelésre (továbbiakban:Ikategória),
Vagy gyógytestneVelésre (továbbiakban II. kategória) kell beosztani, illetve fel kell
rnenteni(továbbiakban: III kategória) mindenféle testnevelési órán való részvétel alóL

Az I. kategóriába tartozik a tanuló, ha hosszabb betegség miatt fizikai, belgyógyászati stb.
elváltozása van, s emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti.

II. kategóriába sorolt gyermeknek olyan mozgásszervi, belgyógyászati stb. elvá1toása van,
amely állapotát figyelembe vevő foglalkozást követel.

A III. kategóriában levő diákok mozgásszervi, belgyógyászati elváltozása olyan mértékű, amely
nem teszi lehetővé a gyógytestnevelésen való részvételt.

Az alábbi táblázatokban látjuk a nemek arányát a három kategóriában.

Általános iskola: 58 fő, gimnázium: 15 fő, szakközépiskola: 18 fő

Az általános iskolás gyermekek testnevelés alóli felmentése a nemek arányában:

I. kategória II. kategória III. kategória

Könnyített testnevelés gyógytorna/gyógyúszás Telj es felmentés

fiú lány fiú lány fiú lány

26 8 6 4 6 8

A középiskolás gyermekek testnevelés alóli felmentése a nemek arányában:

I. kategória 11. kategória III. kategória

Könnyített testnevelés gyógytorna!gyógyúszás Telj es felmentés

fiú lány fiú lány fiú lány

5 8 2 2 10 6

I. kategória /könnyített testneveés/ diagnózisai: astbrna bronchiale, epilepsia

II. kategória /gyógytorna, gyógyúszás/diagnózisai : seoliosis, egyéb mozgásszervi betegségek

III. kategória /teljes felmentés/ diagnózisai : láb rendellenesség, mozgásszervi betegségek,
műtét utáni állapotok.

A védőoltásokkal kapcsolatos iskolavédőnői munkáról:

Az iskolavédőnőkre jelentős feladat hárul a védőoltások szervezésével, lebonyolításával,
dokumentációj ával kapcsolatban.

Az oltásokat az alábbi rend szerint végzik rendeletben meghatározott ütemezés szerint.
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Kampányoltások:

MMR revikcináció (kanyaró, mumpsz, rózsahimlő ellen) szeptember hónapban az általános
iskolák VI. osztályában.

DiTe emlékeztető oltás (diftéria. tetanusz ellen) október hónapban az általános iskolák VI.
osztályában.

Hepatitis B (a májgyulladás B vírusa ellen) szeptember és március hónapban az általános
iskolák VII. osztályában.

HPV (a humán papillóma vírus ellen) az általános iskolák VII. osztályában.

Az iskolavédőnők minden tanévben szeptember elején védőoltási tervet készítenek, felmérik az
oltandók számát, oltási névsort írnak, megrendelik az oltóanyagokat a kampányoltásokhoz. A
tervezett oltási napok előtt minden szülőnek kiküldik a tájékoztatókat, amit a szülő aláírva
köteles visszajuttatni a védőnőnek, feltüntetve azt, hogy van-e valami kizáró oka annak, hogy
a gyermeke megkapja az oltást. A védőnő megszervezi az oltásra kijelölt napokon az osztályok
megjelenésének időpontjait a pedagógusokkal egyeztetve. Segédkezik az oltások beadásánál,
elvégzi az oltási dokumentációt. (A gyermek oltási könyvében, az oltási névsoron, az iskola
egészségügyi törzsiapban, az oltási nyilvántartó könyvben egyaránt.) Az oltások befejeztével
megküldi a Népegészségügyi Osztályra ajelentést a kampányoltásról.

Gyakran nehézségbe ütközik a pótoltások lebonyolítása, vagy a magántanulókkal, vagy
szüleikkel a kapcsolat felvétel.

Az alábbi táblázatban látjuk a beoltott tanulók számát a négy intézményben, oltásonként.

2018/2019-es tanévben védőoltásban részesült gyermekek száma intézményenként
(1 9.táblázat):

Dr Hepp Rernényhír Szegedi Kis Dr Illyés Sándor
Ferenc Alt. Altalános István Altalános Iskola és
Iskola Iskola Református Szakiskola

Gimn. Altalános
Iskola

MMR (6. 92 fő 23 fő 80 fő 1 7 fő
osztály)

Boostrix (6. 92fő 23fő 8Ofő l7fő
osztály)

Hepatitis B (7. 75fő 27fő 97fő lOfő
osztály)

HPV 7. osztály 32 fő 9 fő 32 fő 6 fő
lányok

19. táblázat. védőoitások

A kötelező oltások tekintetében Békés városban az átoltottság I 00%-os, beleértve a
magántanulókat is.

Örvendetes tény, hogy az előző tanévhez képest 24-gyel több gyermek kapta meg a nem
kötelező HPV elleni védőoltást. Ez az oltás választható, de a 7. osztályos lány tanulók számára
kötelezően felajánlott. A HPV elleni oltásról is minden szülő megkapja a tájékoztatást, a
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tanulók pedig a felvilágosítást. A HPV oltásoknál problémát okoz egyes esetekben a szülők
hezitálása.

Változás történt a kötelező, folyamatos védőoltások rendjében 201 9 szeptemberétől. Bekerült
az oltási rendbe a bárányhimlő elleni oltás. Ezt két alkalommal kapják a kisdedek, betöltött 13
és 1 6 hónapos korban. Igy 12 és 1 8 hónapos kor között 5 kötelező védőoltást kapnak, összesen
1 O betegség ellen. A védőoltások beadása maradéktalanul megtörténik városunkban, az
agályoskodó szülők is meggyőzhetőek a védőoltások szükségességéről.

Az egészségnevelésről:

Az iskolai egészségnevelési órák, egészség napok témái: a személyi higiéne, az egészséges
életmód és táplálkozás, a nemi érés, a káros szenvedélyek, barátság, szerelem, fogamzásgátlás,
elsősegélynyújtás. Rendszeresen szerepel a szexuális úton történő betegségekről is az
információ átadás, a meggyőzés, hogy válasszák a megelőzés lehetőségét.

A 20. táblázat mutatja az egészségnevelések számát az iskolákban a 2018/2019-es tanévben.

Iskolák Egészségnevelések Egészségnevelések Résztvevők
száma tanórán száma tanórán kívül száma

Dr Hepp Ferenc Alt. 49 O 1127

Iskola
Szegedi Kis István 35 4 510
Református Gimn.
Altalános Iskola
Reményhír Altalános 1 5 22 194
Iskola
Dr Illyés Sándor 26 O 509
Altalános Iskola és
Szakiskola
Gál Ferenc Főiskola 37 2 771
Békési Szakképző
Iskola Gimnázium és
Kollégium

20. táblázat. egészségnevelés iskola védőnők

A gyermekek iskolán belüli étkezéséről

Az tanulók megfelelő, rendszeres étkezése problémákat vet fel, sok esetben nem
kielégítő. Ez kihatással van a magatartásukra, a figyelemkoncentrációra, a
teljesítményükre és az egészségi állapotukat is károsan befolyásolja.
Az iskolabüfé kínálata az egészséges ételek és élelmiszer csoportok tekintetében igen
szegényes. A büfé kínálat sok édességet, szénsavas italt tartalmaz. Az iskolai menzai
ellátást egyre több szülő mondja le az iskolában, és nem biztosított ezen tanulók ebéd
ellátása otthonról vitt étel formájában. Ezek a tanulók egész nap az iskola
büfékínálatára vannak utalva.

Vajon kötelezni lehetne-e a szülőt - aki lemondja a gyermeke iskolai ebédjét - arra, hogy
otthonról vitt, vagy máshonnan megrendelt, kiszállított főtt ételt biztosítson
gyermekének? Ez valószínűleg országos, megoldásra váró probléma.
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férB nő összesen
O-lOév O O O
1O-2Oév 17 16 33
20-30 123 146 269
30-4Oév 144 134 278

4O-5Oév 115 100 215

50-6Oév 86 96 182
60-7Oév 63 73 136
70 év fölött 27 54 81
összesen 575 619 1194

Ellátás helye összesen
Rendelőben személy 841

eset 7194
Beteg lakásán személy 43

eset 76
Összesen személy 884

eset 7270
22. táblázat. forgainii statisztika /háziorvosi 8. körzet!

A 8. felnőtt háziorvosi körzethez tartozó 1 194 páciensből (kártya számból)) 2019.évben 884
személyt látott el a háziorvos (ebből 841 a Rendelőben és 43 személyt a beteg otthonában.)

14. Fejlesztések:

- A RENDELŐINTÉZET energetikai fejlesztése: a Fenntartó /Békés Város
Onkormányzata/ pályázati forrásból megvalósította az Intézmény JózsefA. utcai telephelyének
/Rendelőintézet/ külső hőszigetelését, nyílászáró cseréjét és fűtéskorszerűsítését. A pályázatból
számos napelemet is elhelyeztek.
- Az USZODA kültéri GYERMEKMEDENCÉVEL bővült. Ez a jelentős beruházás
részben Fenntartói /Békés Város Önkormányzata! részben pedig támogatói forrásból
valósulhatott meg. A csúszdás gyermekmedence kialakítása a gyermekes családok számára
uszodai szolgáltatás bővítést jelent.
- Az USZODA udvarán kialakításra került egy korszerűbb BtJFÉ.

1 3 . Háziorvosi szolgálat:
A 8. számú felnőtt háziorvosi szolgálat 2015.júliusl-től az Intézményhez tartozik. A többi
hét felnőtt háziorvosi szolgálatnak beleértve a gyermek háziorvosokat valamint a fogorvosi
szolgálatnak az infrastruktúrát nyújtja. Ez utóbbiak mindegyike önálló gazdasági szervezet
formájában látják el tevékenységüket. A privatizált praxisok havi díjat, rezsi tárriogatást,
fizetnek az Intézménynek.
A háziorvosi szolgálat NEAK finanszírozás összetevői havonta: fix díj (ami havi 520.000 FT
rezsi támogatás) és az ellátandó lakosság szám függvényében minden évben, havi bontásban
megállapított díj, területi pótlék, teljesítrnényarányos díj. eseti ellátási és indikátor elszámolási
díj. valamintjogviszony ellenőrzési díj.
Korcsoport analízis, amely mutatja a 8. számú körzethez tartozó pácienseket (kártya számot)
2019. évre (21. táblázat).

21. táblázat: 8. háziorvosi körzetkorcsopori analízis

A 8.körzet forgalmai statisztikájából (22. táblázat)a következő látható:
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A vendégek körében népszerű büfét sikerült korszerűsíteni. Fenntartói forrásb3l került
kialakításra egy terasszal ellátott büfé, amely nyári hónapokban üzemel.
- Iso tanúsítás: a járóbeteg szakellátás és gyógyító gondozásra vonatkozó
minőségügyi tanúsítvány. Egy 201 8-ban bevezetésre került átfogó minőségügyi folyamat
eredményeként 2019. januárban az Intézmény egészségügyi ellátása ISO 9001 :2015 tanúsítottá
vált. Ez hatalmas minőségügyi előrelépést jelent a betegellátás területén.

- Járóbeteg szakellátás bővítése ONKOLÓGIA szakrendeléssel.
Az onkológiai szakrendelés mind új szakma bevezetése a békési járásban fontos előrlépést
jelent a békési j árás betegellátásában. Mivel kihasziiálallan szakorvosi óiaszáiiiiiil
rendelkezett az Intézmény, lehetőség van ennek álcsoportosílására 1 O óraihé( onkológia
szakorvosi óraszámra. Az onkológiai szakrendelés bevezetését a Békés Megyei Közpcnti
Kórház vezetősége és a Békés Megyei Klinikai Onkológia Centruma is támogatja.
A Békés Város Önkormányzatának Testülete 201 9 novemberi Testületi ülésén elfogadta a
kezdeményezést. Ezt követően az onkológiai járóbeteg szakellátás engedélyezési kérelme
beadásra került az Országos Tisztiorvosi Hivatalhoz.

- A Rendelőintézet MOSODAI szolgáltatása kiszervezésre került:

Az egészségügyi textíliák és egészségügyi szakdolgozói munkaruhák mosatása 201 9. április 1 -

től külső együttműködővel !Békés 4egyei F{ajnai istván Szociális Szolgáltató Centruma!
valósul meg.
Az Intézmény régi mosodáj ának korszerűtlen felszereltsége rossz infrastruktúrája, valamint
negatív gazdasági mutatói tették elengedhetetlenné a régi mosoda megszüntetését. A. mosoda
fenntartási és működési költségeit az egészségügyi finanszírozó JNEAK! külön nem biztosítja,
ezért gazdasági mutatói igen kedvezőtlenek voltak.

1 5. Eszköz beszerzések:

Járóbeteg szakellátó orvos eszköz beszerzések (összesen: 3,8 Millió Ft értékben):
- Fül-orr-gége szakrendelés: homloklámpa (445 000 Ft)
- bőrgyógyászat: nitrogén palack tartozékokkal (450 000 Ft )‘ dermatoszkóp (1 1 O 000 Ft)
- labordiagnosztika: centriguga (1 450 000 Ft)
- II.belgyógyászat: 12 elvezetéses EKG készülék (1 230 000 Ft)
- szemészetre és I.belgyógyászatra vizus, látásvizsgáló tábla tartozékokkal ( 1 20 000 Ft).
Járóbeteg szakellátó egyéb eszköz beszerzések (1 millió Ft értékben):
- bőrgyógyászaton a beteg váró padok cseréje: (100 000 Ft)
- orvosi szék cseréje bőrgyógyászati szakrendelőkbe: (50 000 Ft)
- zsámoly szakrendelőbe: (20 000 Ft)
- csecsemő hossz mérő védőnők: (23 000 Ft)
- monitor 2 db szakrendelőbe: (60 000 Ft)
- nyomtató szakrendelőbe: (27 000 Ft)
- hűtőszekrény: (33 000 Ft)
- e-személyi olvasó szakrendelőkbe 3 db: (39 000 Ft)
- tűzoltó készülék 4 db Rendelőintézetbe: (36 000 Ft)
- vérnyomásmérő szakrendelőbe 1 db: (23 000 Ft)
- iratmegsemmisítő: (20 000 Ft)
- egészségügyi textíliák cseréje: (500 000 Ft)

29



A járóbeteg szakellátó orvosi eszköz beszerzéseit és az egyéb beszerzéseket a finanszírozó

(NEAK) külön nem finanszírozza, ezeket az Intézménynek szükséges kigazdálkodni ‚ annak

ellenére, hogy az egészségügyi törvény Szigorúan előírja a tárgyi minimum feltételek meglétét

minden szakrendelőre tételesen.

Fenntartói /Békés Város Önkormányzata! támogatásból 5 szakrendelésen (labor, fül-orr-gége,

Röntgen ‚ ultrahang, szemészet) került sor klíma berendezés cserére.

Gyógyfürdői eszköz beszerezések Fermtartói /Békés Város Önkormányzata! finanszírozásból
(1 ‚5 millió Ft értékben):

- búvárszivattyú. 2db hajszárftó, strandzászló, fűnyíró, keringető szivattyú, giisson
függesztő, és egyéb kisebb eszközök: (720 000 Ft).

- defibrillátor 1 db: (750 000 Ft)

Uszodai eszközök beszerzése Fenntartói /Békés Város Önkormányzata! űnanszírozásból (2
millió Ft értékben):

- a medencetér faszerkezete teljes körű gombátlanítására került sor: (720 000 Ft)
- vegyszeradagoló teljes körű átvizsgálása és kalibrálása: (21 5 000 Ft)
- öltözők tisztasági meszelése: (50 000 Ft)
- öltöző szekrények záijainak cseréje: (120 000 Ft)
- stenrier szívattyú 2 db és econ szivattyú: (340 000 Ft)
- gőzkazán: 2 db (1 50 000 Ft)
- pályaelválasztó kötél 4 db: (240 000 Ft)
- medencerács: (55 000 Ft)
- strandzászló és tábla: (100 000 Ft)
- tűzoltó készülék 3 db: (54 000 Ft)

1 6. Csapatépítő rendezvényeink:

Az Intézet dolgozói számára szervezett közösségi programok csapat építő szándékúak és 2016
óta rendszeresen megrendezésre kerülnek:

- május 1 . alkalmából CSALÁDI nap, amikor a Intézmény dolgozói család tagjaikkal
együtt vehetnek részt egy jó hangulatú közös ebéddel összekötött szabadtéri
programban.

- EV VEGI VACSORA, amely 201 9-ben alkalmat nyújtott arra, hogy megünnepeljük az
Intézmény fennállásának 45-dik évfordulóját.

1 7. Minőségirányítási tevékenység:

Intézményünk betegellátása 20 1 9.j anuártól 150 150 900 1 :20 1 5 tanúsítottá vált.

Ezt követően 2019. novemberben minőségügyi audit zajlott. Ennek része volt a
minőségirányítási dokumentáció felülvizsgálata. majd szúrópróba szerűen kiválasztott két
szakrendelés került felülvizsgálata. Minőségirányítási rendszerünk erősségeként jelölték meg
az Intézmény minőségfejlesztési tevékenységét, a vezetőség és a munkatársak
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elkötelezettségét, a minőségirányítási csoport hatékony működését, a lakosságközponiú
szakmai munkát. a kontrolling technikán alapuló pénzügyi tervezési tevékenységet.

A betegdokurnentáció felülvizsgálata folyamatos.

1 8. Informatika:

A j áróbeteg szakellátás számítógépparkj a kezd jelentős mértékben elöregedni. Jelenlegi
gépparkunk nagyobb része 2(JO’)-ben le(( beszerezve. Az elavulttá vált száiiiitógépes
eszközpark folyamatos bővítésekkel is csak lassan, akadozva képes kiszolgálni az igéityeket.
A korszerűtlen informatika sok szakrendelésen fennakadásokat okoz a betegellátás
menetében.

Informatikailag az eszközpark amortizációját 5 évre kell számolni, általában ezt követően
kimondottan megnő a meghibásodások aránya. Ehhez képest a Rendelőintézet 1 1 éves
számítógépekkel rendelkezik.

A medikai orvosi rendszer I az INFOMIX! jelenlegi változata is elavult. A medikai rendszer
fejlesztése csak a számítógépek cseréje után lehetséges.

1 9. Kommunikáció:

Az Intézmény vezetősége 201 6.óta változatlanul, így a 20 1 9 évre vonatkozóan is, kiemelt
jelentőségű feladatának tekinti ajárás lakosaival, valamint saját dolgozóival történő hiteles,
megbízható, gyors és pontos tájékoztatást. A médiával ápolt jó kapcsolat Intézményünk
számára kiemelten fontos. A helyi nyilvánossággal és külső-belső informálással, valamint
arculatépítéssel kapcsolatos 201 9. évi feladatai megvalósultak.

Honlapunk naprakész információkkal tájékoztatj a a lakosságot.

Honlapunk megjelenésével részletes tájékoztatást kapnak a látogatók az Intézményünk
elérhetőségéről, tevékenységéről, telephelyeinkről, működéséről, minőségpolitikánkról,
rendelésekről, rendelési időkről, beutalás rendjéről, sajtómegjelenésekről.

Intézményünk hírneve, irnázsa fontos számunkra. A sajtóban folyamatosan bemutatásra
kerültek a szakmai sikereink, a szakrendeléseket érintő változások, rendezvényeink, az éppen
soron következő eseményeink. A Rendelőintézet felúj ítási munkálatai alatt (201 9 február,
március, április) folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot a szakrendelések megváltozott
rendjéről.

Arra törekszünk munkánk során, hogy az Intézményről kialakított vélemény a lakosság
megelégedettségét szolgálja, oly módon, hogy a média eszközeit teljes mértékben hitelesen
felhasználjuk a tájékoztatásukra.

A dolgozókat belső körlevél mellett és más közvetlen helyi információs csatornákon is
tájékoztatjuk a működésünkkel kapcsolatos aktuális információkról. Bár a háziorvosi praxisok
nem tartoznak az igazgatáshoz, ezeket az információkat természetesen velük is megosztjuk
elektronikus körlevelek küldése által.
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20. Kapcsolattarás:

Szakmai szervezetekkeljó a kapcsolatépítésünk: ÁNTSZ, NEAK, EMMI, MOK. valamint a
megye valamennyi egészségügyi szolgáltatójával egyaránt.

A jó együttműködésnek köszönhető, hogy az onkológia szakrendeléssel való bővítési
elképzelésünket t a Békés Megyei Központi Kórház vezetősége és a Békés Megyei Klinikai
Onkológia Centruma is támogatja.

2 1 . Panaszok (lakossági panaszok):

Kártérítési igény 20 1 9-ben nem merült fel.

Az Intézmény az egészségügyi tevékenységre teljes körű felelősség biztosítással rendelkezik.
Az esetleges kártérítési igények az Intézményt érintik, nem pedig a szakorvost, annak ellenére,
hogy a panaszosok minden esetben a szakorvos munkáját kifogásolják.
Minden panaszossal személyesen, ügyvéd jelenlétében folynak a megbeszélések, amelynek
során a megegyezésre törekedünk, annak érdekében, hogy az Intézményt érintő esetleges per
elkerülhető legyen. Abban az esetben, amikor a biztosító által a kártérítési igény
bebizonyosodik, az Intézménynek kell kigazdálkodni a kifizetésre kerülő kártérítési összeg
önerejét, ezt a finanszírozó /NEAK! nem téríti meg.
Irásos panaszok:

- A II. Belgyógyászat szakorvosára érkezett 1 db írásos megkeresés. A panasz nem a
szakmai ellátásra vonatkozott, sokkal inkább a szakorvos magatartására irányult.

- A II. Nőgyógyászat szakorvosára érkezett 1 db írásos megkeresés, amelyben a
panaszos szakmailag kifogásolta az ellátást. A kivizsgálás során a panasz alaptalannak
bizonyult.

Szóbeli panaszok:

Telefonon vagy személyes találkozás során elbeszélt szóbeli panaszok mindegyikét sikerült
megoldani, ezekből az esetekből nem került sor írásos megkeresésre.

A háziorvosok részéről érkezett szóbeli panasz a II. Nőgyógyászat szakorvosára, a terhes
gondozással kapcsolatosan. A Nőgyógyászaton a páciens La terhes! 3 szakorvos közül
választhat az ellátása során, ezért az itt felmerülő panaszok első körben másik orvoshoz való
átirányítással megoldódtak.
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22. Békési EFI EGÉSZSÉGESEN BÉKÉSBEN!” című pályázat 2019.évi szakmai
beszámolója:

A 201 9.évbenaz Egészségfejlesztési prograrnterv alapján az alábbi tevékenységek valósultak
meg:

12.1 . Közösségi egészségfejlesztési szolgáltatások:

12.1 .1 . Gyermekes családokra irányuló egészségfejlesztési feladatok közül:

- Szüló’i készségek/kj/esztését szolgáló progranjaink térnái:

baba-mama klub. 20 I 9. évben 7 alkalommal volt megtartva a Békési Város
Kulturális Központjában. A résztvevők száma változó.

gyermekvállalásrafelkészító’ klub. 20 1 9.évben 3 alkalommal sikerült
megtartani a Békési Város Kulturális Központjában. A résztvevők száma
változó.

baba-úszás. 201 9-ben 6 alkalommal a Békési Uszodában. A résztvevők
száma változó.

- Gyermektáboroztatás a nyári hónapokban sportos vetélkedőkkei: 2019
nyarán, az általános iskolás gyermekek részére 6 tábort sikerült szervezni.
A tábor helyszmnéül a Békési Fürdő és Uszoda szolgált. Egy táborban
minimum 20 iskolás vett részt.

- Úszás oktatás iskolás gyermekek részére a Békési Uszodában: 201 9 évben
6 Úszás oktatásra irányuló csoport foglalkozást sikerült megtartani. Egy
csoport minimum 1 O fős.

1 2. 1 .2. Az idős korosztályra irányuló foglalkozásaink:

- a Fenntartható egészség 60 évfeletti lakosok számára, klubszerű
foglalkozások: 201 9-ben összesen 9 klub működött sikeresen.

Célcsoport: ajárás 60 év feletti lakosai.

Helyszíne ajárás több települése (Békés 2 klub 2019-ben, illetve ajárás többi
településen: Bélmegye, Kamut, Köröstarcsa, Murony, Mezőberény, Tarhos 1
klub). A települések különböző Idősekkel foglalkozó Intézményei adtak teret
ezeknek a klub foglalkozásoknak.

Gyakorisága: 6 alkalom/klub. Egy klub min. 20 fő.

1 2. 1 .3 . Krónikus betegekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységek: -

betegklubok működtetése (klubszerű foglalkozások):

- Szív és érrendszeri betegek kiubja: 2019-ben összesen 28 klub működött,
amelyből Békésen 26 klub a város különböző Intézményeiben, és 2 klub
Mezőberényben.
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- Cukorbetegek klubja: 201 9-ben 4 klub működött Békés városban.

- Daganatos betegek k/u1ja: 201 9-ben Összesen 1 O klub működött, amelyből
9 klub Mezőberényben és 1 klub Békésen.

Helyszíne: ajárás több települése.

Gyakorisága: 6 alkalom! klub gyakorisággal

Célcsoport: a témában foglalt betegséggel küzdő lakosok

12. 1 .4 . Szociálisan hátrányos helyzetűekre irányuló foglalkozásaink a
Békés város lakósai számára:

- A szenvedélybetegeket megcélzó „ anonim alkoholisták “foglalkozása:
201 9-ben minden hónapban sikerült megtartani, változó létszámban. Nem
klubszerű foglalkozás ebből kifolyólag nem kötött az alkalmak száma sem.

- Hajléktalanokat segítő’ életmód váltó klubfoglalkozás: 201 9-ben 1 klub a
Békési Hajléktalan Szállón.

12. 1 .5. Egészségkockázatok csökkentésére irányuló közösségi
tevékenységeink:

- Egészséges táplálkozást ösztönzó’ klub foglalkozások: 201 9-ben 3 3 klub
működött, amelyből 8 Békésen, 1 2 Tarhoson, 1 O Mezőberényben,
Bélmegyeren 3 klub.

- Életmód váltó klubjaink:201 9-ben 1 4 alkalommal sikerült megtartani Békés
város különböző intézményeiben.

- Testmozgást ösztönző’ közösségi programok a Békési Gyógyfürdőben:

GERINCTORJ’JA : 20 1 9-ben 1 8 klub, ebből 1 1 klub Békésen, 6 klub
Mezőberényben, 1 klub Bélmegyeren indult.

GYÓGYTORNA .‘ 1 2 klub indult Békésen a Gyógyfürdőben.

CROSSTRÉNING: 1 klub indult a Gyógyfürdó’ben.

VÍZITORNA: 3 1 alkalommal került megrendezésre a Békési
gyógyfürdőben.

ZUMBA: 2 alkalommal sikerült megrendezni Mezőberényben.

1 2. 1 .6. Köznevelési intézményekben:

- Iskolai érzékenyítő’programok 4 témában. 1. drog, alkohol és dohányzás,
2. biztonságos szexuális élet 3. lelki egészség, 4. testi egészség,
táplálkozás, testmozgás. 2019-ben 7 előadást sikerült tartani Békésen, a
város különböző iskoláiban.

34



12. 1 .7. Munkahelyi egészségfejlesztés:

Kiégés-pi’evenciós program: mentális egészség megőrzése, a kiégés
megelőzése témában csoportosfoglakozások: 201 9-ben 1 csoporttal sikerült
megvalósítani, a csoport 1 2 fős egészségügyi szakemberekből állt.

1 2. 1 . 8 . Mentális egészségfej lesztés

- Mentálhigiénés tanácsadások foglalkozások, egyéni fanácsadósolc: 2019-
ben egyéni tanácsadást 8 alkalommal sikerült megtartani.

Célcsoport: az EFI irodát felkereső mentális problémákkal küzdő lakosok

Helyszín: Békés város Mentálhigiénés Egyesület

12.2. Egyéni egészségfejlesztési szolgáltatások

- Egészségnapok szííró)rogramok. egyéni kockázaifelmérés standarAd

mérőeszközök segítségével: testtömeg index meghatározás, vércukor szint
mérés újbegyből koleszterinszint mérés, vérnyomás mérés, testzsír százalék
mérés.. 201 9. június 1 0, majd június 1 6-án a Gyógyfürdő udvarán, ezt
követően 201 9. június I 9-én és július 1 7-én vártuk az érdeklődőket
különböző szűrővizsgálatokra, továbbá Egészségnapokat szerveztünk: a
Derűs Ház Fogyatékos Nappali Klubban és a Békési Idősek Otthonában
májusban ‚ a Békési Polgármesteri Hivatalban és a Mentálhigiénés
Egyesületnél júniusban, valamint Köröstarcsai Falunapok alkalmából
július 26-27, illetve Békési Madzagfalvi Napokon szeptember 6-7-én.

- csontsűrűség mérést csont denzitornetria mérés a reun’zatológia

szakrendelés együurnűködéssével: 201 9-ben 2 alkalommal a reumatológiai
szakrendelés segítségével április és október hónapokban két- két héten át
tartó csontsűrűség mérést, csont denzitometriai szűrést sikerült
megszervezni.

- Véradással egybekötött Egészségnap: 201 9-ben 3 rendezvény került
megszervezésre Békésen a „Családi Kör” Idősek Klubjában és
Fogyatékosok Nappali Intézményében, valamint a Békési Madzagf’alvi
Napok alkalmából.

12.3. RENDEZVÉNYEK a kiemelten megvalósítandó feladatok közül:
- MELLRÁKELLENIKÜZDELEMSÉTÁJA BÉKÉS Városban 2019.

október 2-án. A sétát egybekötöttük ingyenes hallásvizsgálat méréssel, és
különböző egyéb szűrővizsgálatokkal (vércukor szint mérés újbegyből,
koleszterinszint mérés, vérnyomás mérés, testzsír százalék mérés).
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- a/aiz/níű ÚSZÁS D1ÁKOL]MPL4 Q békési Uszodában, 2019.
decemberben. Az eseményt megtisztelte \Jncze József a Magyar Diáksport
Szövetség Dé1Aiföidi Régió vezetője.

- !LÍOZDLJLJAZ EGÉSZSÉGEDRE! című reíldezvén)’ sorozatnimk ci Békési
KAJÁKKENU Egyesüleítel: 201 9ben összesen 8 alkalommal kert
megrendezésre a Békési Gyógyfürdő udvarán.

Békési EFI teljesítmény mutatói (EFI indulásától 2018.04.01-től 2020.január 1-ig):

A projektben megforduló személyek: 87 1 3 fő
Ebből a nők száma: 4958 56,2%
Valamint a férfiak száma: 3755 43,8%

Eletmódváltást elősegítő programokon megjelentek száma településekre bontva (23. táblázat):

Település Lakosságszám EFI által
(2017 évi adat) bevont

személyek (fő)

Békés 18914 3205 16,9%

Bélmegyer 927 176 19%

Kamut 1 007 66 6,6%

Köröstarcsa 2 434 167 6,9%

Mezőberény 10013 637 6,4%

Murony 1 136 120 10,6%

Tarhos 766 123 16,1%

23. táblázat. EFI te(jesítrnénymutatói a békési járásban (településenként)
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