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Békés Város Polgármesterének 2020. november 18. napján hozott határozata

Táry: szakorvosi rendelések szünetelésének engedélyezése

Békés Város Polgármesterének
206/2020. (XL 18.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Po!gármestere a katasztrófavédelemről szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. (1)
bekezdése szerint engedélyezi, hogy a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
valamennyi szakrendelése szüneteljen 2020. december 28-31. napján, beleértve a
Gyógyfürdőben tartott szakrendeléseket is, illetve az Uszoda is zárva tartson 2020.
december 24., 31. és 2021. január 1. napján, a csatolt kérelem szerint.
A betegek sürgős szakorvosi ellátását a megjelölt időszakban a békéscsabai Réthy
Pál Kórház Rendelőintézet SBO osztályán látják el.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Erdélyi Imola igazgató a lakosság felé történő tájékoztatásért, illetve az
engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek határidőben történő bejelentésért
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Képviselő Testület Tárgy:
részére szakrendelések szünetelése

Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Polgármester Ur!

Tekintettel az eddigi gyakorlatra, tisztelettel kérem Képviselő Testületet, hogy
engedélyezze a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő valamennyi
szakrendelésének szüneteltetését 2020.december 28-3 Iközött, a szakorvosok és
szakdolgozók év végi szabadsága miatt.
Az Intézményíinkhöz tartozó Gyógyfürdőben, a reumatológiai, ortopédiai
szakrendelések valamint a fiziko terápia is szünetel a fentebb említett
időintervallumban.
Valamint az Intézményünkhöz tartozó Uszoda 2020. december 24, 3 I . és 2021 .január
1 -én lenne zárva,

A szakorvosi ellátás szüneteltetése nem érinti a háziorvosi szolgálatokat, a háziorvosi
szolgálatok zavartalanul elláthatják feladataikat a fentebb említett idő intervallumban.

A betegek sürgős szakorvosi ellátását a megjelölt időszakban a békéscsabai
Réthy Pál Kórház Rendelőintézet SBO osztályán látják cL

A decemberei szüneteltetésről és azt megelőző rendelési időkről tájékoztatjuk a
lakosságot a szakrendelések ajtaján lévő kiírások által és a Békésmátrixon, valamint a
wwwbekesirendelo.hu honlapon.
Továbbá a szakrendelések szüneteléséről szóló tájékoztatást továbbítjuk a gyermek és
felnőtt háziorvosok részére is.

Békés 2020. november 12. Tisztelettel: .

Erdélyi Imola
Igazgat :
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