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Békés Város Képviselő-testület
Humán és Szociális Bizottság
Tájékoztató a Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórházának
munkájáról
1/

Kapacitás és humánerőforrás adatok

A Békés Megyei Központi Kórház 2016. április I -jén jött létre a korábbi Pándy Kálmán Kórház
és a dr. Réthy Pál Kórház összeolvadásával. Azóta változatlan kapacitásokkal biztosítja a
szakellátást Békés megye lakossága számára.
aktív fekvőbeteg szakellátás
krónikus fekvőbeteg szakellátás
.
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Az intézmény változatlanul I S telephelyen működik, a megalakuláskor meghatározott ellátási
területtel.
A szakmák megoszlása, és progresszivitási szintjük széles szakmai struktúrát biztosít.
Fekvőbeteg szakellátásban 50 szakmában, I —III progresszivitási szinten, és a hozzá tartozó
járóbeteg szakellátási és gondozási tevékenységgel kiegészítve biztosítjuk a szakellátást.
A Békés Megyei Központi Kórház gyakorlatilag a teljes békés megyei lakosság egészségügyi
ellátásáért felel. Az intézményben egészségügyi szolgálati jogviszonyban 374 orvos, 30 egyéb
egészségügyi egyetemi végzettségű, 1 91 2 szakdolgozó és 574 háttértevékenységben dolgozó
biztosítja. Szerződéses jogviszonyban 87 orvos és I 3 szakdolgozó segíti munkánkat.
3.!

Betegforgalmi adatok

Az intézmény betegforgalmi adatait hosszabb időtávon követve látszik, hogy 2020. évtől egy
csökkenő tendencia figyelhető meg.
Ennek oka a 2020. évtől kezdődően az intézmény betegforgalmát jelentősen befolyásolta a
jelenleg is tartó koronavírus járvány, ami miatt az ellátást minden ellátási formában
korlátoznunk kellett.

Esetszám

2.1

2018.01-12 2019.01-12 2020.01-12 2021.01-06

Aktív fekvő ellátás
( finanszírozott eset)

54550

54819

42782

16075

Krónikus fekvő ellátás

6 244

5 957

4 072

1 439

Járóbeteg ellátás

1 420 514

1 392 351

1 102 830

518 182

Ápolási napok száma osszesen
(krónikus esetén natúr nap)

524 243

532 191

147 852

39 428

Békés lakosságának betegforgalmi adatai

—

fekvőbeteg ellátás

Békés Város lakossága a megye többi településének lakosságához hasonlóan az elmúlt másfél
évben a járványügyi intézkedések miatt csak korlátozottan tudta igénybe venni a fekvőbeteg
szakellátást. A Tagkórházankénti igénybevétel is változott a folyamatosan szükségessé váló
kapacitás áthelyezések miatt.
Amit érdemes vizsgálni az a koronavírusban szenvedő betegek Intézményünkben történő
ellátása.
Gyermek
fertőző ellátás
3%

Intenzív ellátás
Fertőző ellátás

tőző ellátás

Gyermek fertőző ellátás

Az ellátások döntő részét a Fertőző osztályon biztosítottuk, míg a gyermek fertőző és az
intenzív ellátás igénybevétele lényegesen alacsonyabb volt.
Az ellátásban részesültek 74%-a igazolt fertőzött volt, míg 26%-a gyanús, negatív
teszteredménnyel ellátott személy.
Időrendi sorrendben vizsgálva a Fertőző osztályos ellátásokat a megjelenések lekövetik a
járványgörbe alakulását.

COVID ellátásre szorukók száma

Fertőző osztály
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Az ellátottak kor szerinti megoszlásárajellemző, hogy döntően az idősebb korosztályt érintette
a betegség. Döntően az 66 és 85 év közöttiek megbetegedése volt jellemző Békésen csakúgy,
mint a megye egyéb településein.

Esetszámok életkor szerinti bontásban
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Amennyiben a többi szakma igénybevételét vizsgáljuk látható az a változás, ami ajárványügyi
intézkedések hatására a f’ekvőbeteg ellátásban az elmúlt időszakot jellemezte.
A város lakossága az alábbi szakmák esetében mutatta a legmagasabb igénybevételi arányokat,
melyek lekövetik a sürgősségi ellátás gyakoriságát.
Osztály név
Szülészet nőgyógyászat
Klinikai onkológia
Traumatológia
Csecsemő- és gyermekgyógyászat
2. Sebészet
Pszichiátria
-

Megjelenési arány
14%
9%
6%
6%
5%
4%

2.2

Békés lakosságának betegforgalmi adatai

—

járóbeteg ellátás

Járóbeteg szakellátásban az előző évekkel megegyező arányban kereste fel a város lakossága
szakellátásainkat. 2020. évben 50 883, míg 2021 míg. félévében 25 740 alkalommal jelentek
meg az Intézményben.
.
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A 2020.év tavaszi betegforgalom csökkenés a koronavírus első hullámában meghozott
korlátozó intézkedések hatása. Később a telefonos konzultációk lehetőségének bevezetésével
biztosítani tudtuk a betegek számára a szakorvosi konzultációk lehetőségét valamint a
szükséges, kizárólag szakorvos által rendelhető készítmények egészségügyi elektronikus
szolgáltatási térből (EESZT) történő elérését.
A járóbeteg szakellátásban megjelenő betegek összetételét szintén vizsgáltuk korcsoportok
szerint.
18 000
15242

16000
14 000

12 759

12 000
10000

8529

8000

7274

6000

I

9 329

8648

5911

:::III
017

4 194

1825

2635

2737

36-45

4655

56-65

6675

7685

85-

A 2020-202 I évben leggyakrabban az 56-75 év közöttiek keresték fel szakellátásainkat, míg
az előző időszakokhoz hasonlóan a legritkábban a 1 8-35 év közöttiek vették igénybe az ellátást.

3.!

Egészségfejlesztés, népegészségügy

A Kórház a szakellátás biztosítása mellett nagy hangsúlyt fektet, a népegészségügyi,
egészségfejlesztési tevékenységre is, amit a járványügyi intézkedések Országos bevezetése az
elmúlt másfél évben jelentősen korlátozott. A szűrési tevékenység még 2020. évben leállításra
került.
Az Intézmény mammográfiai szűrőközpontokkal rendelkezik Békésesabán és Gyulán
egyaránt. 2020 és 2021 I félévben Békéscsabán 373, míg Gyulán 22 hölgy vette igénybe a
szűrést. Ez a 2019. évhezjelentős megjelenési szám növekedést jelent.
.
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Az ábrán látható hogy 2020. április hónapban a szűrés szüneteltetése miatt egyáltalán nincs
megjelenés, de igen alacsony a 2020 novemberétől is a megjelenés, az érvényben lévő
korlátozás miatt. 2020. nyarán a szűrési tevékenység átmeneti újraindítását a hölgyek Igen
magas számban vették igénybe.
Az intézmény két telephelyén elérhető vastagbélszűrési tevékenység a koronavírus járvány
kezdete óta szünetel, várhatóan ajárvány megszűnését követően tudjuk csak újraindítani.
4.1

Várólisták alakulása

A 2020-2021 évet az elektív ellátások korlátozásajellemezte, ezért a várólisták alapján nyújtott
beavatkozások is lényegesen alacsonyabb számban kerültek elvégzésre. A járványügyi adatok
javulását követően megkezdődtek az elmaradt elektív ellátások számának felmérése, a
beavatkozások újraütemezése.
.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő két várólista csökkentési programot is indított,
melyekbe a Kórház be tudott kapcsolódni. Ennek keretében olyan beavatkozások elvégzésére
van lehetőségünk, melyek esetében magasabb a várakozók száma, hosszabb a várakozási idő.
Így várlista csökkentési program keretében magasabb számban végezhetünk, szürkehályog
műtétet, térd- és csípőprotézis műtét, nőgyógyászati beavatkozásokat, mandula műtéteket és
coronaria intervenciókat.

Gyula
Békéscsaba
Gyula
Gyula
Békéscsaba
Békéscsaba
Békéscsaba
Gyula

Prosztatajóindulatú megnagyobbodásának műtétei II.

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

Térdprotézis műtét, traumatológia szakma

Térdprotézis műtét, traumatológia szakma

Térdprotézis műtét, ortopédia szakma

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

Az adatok a 2021. október 15-i állapotot mutatják.
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Orrmelléküregek, proc. mastoideus műtétei

Békéscsaba

Gyula
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Évek óta törekszünk arra, hogy az Intézményben elérhető várólisták esetében a megyében
lakóknak ne kelljen hosszabb időt várakozniuk az ellátásra, mint az ország bármely kórFiázában.
5.1

Az Intézmény folyamatban lévő projektjei

Az intézmény vezetése a korábbi évekhez hasonlóan törekszik arra, hogy minden pályázati
forrást fel tudjon használni annak érdekében, hogy a szakellátás feltételeit javítsa, az elérhető
ellátások körét bővítse.
Jelenleg az alább bemutatott projektek megvalósítása történik az intézmény több telephelyén
párhuzamosan:
1

.

„EFOP-1 1 0.4-1 8-2019-00025 Szakorvosi szakképzések támogatási programja a Békés
Megyei Központi Kórházban”
.

Támogatási program kialakításának célja olyan szakorvosok támogatása, akik második vagy
harmadik, szakképzésüket adott évre meghatározott hiányszakmákban kívánják megszerezni.
Projekt megvalósítási ideje: 2019. szeptember I

2023. május 31.

.-

2. „EFOP-1 8 .21 -1 8-2019-00032 Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása
a Békés Megyei Központi Kórházban”
.

A projektben az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését szolgáló
intézkedések bevezetése, gyakorlati megvalósítása történik mind a fekvőbeteg,
mind a
járóbeteg szakellátás keretében. A projekt fizikailag befejeződött, minden eszköz leszállításra
került, jelenleg a projekt elszámolás zajlik.
-

Projekt megvalósítási ideje: 2020. május 1

.-

202 1 május 31
.

3. A gyermek diabétesz centrum egészségfejlesztési,- és gyógyító tevékenységének
támogatása a Békés Megyei Központi Kórházban”
Ebben az évben a projekt második része valósul meg Békéscsabán. A projekt célja továbbra is
a gyermek diabetesz szakellátás feltételeinek fejlesztése. Az eszközfejlesztésen túl a
megvalósított egészségfejlesztési tevékenységek, kiadványok hatása a gyermekek életében egy
hosszú távú alkalmazkodást a szülök életében egy könnyebb elfogadást, a mindennapokban
jelentkező problémák megoldásához hosszú távú segítséget nyújtanak.
A jelenleg futó projekt keretében készül egy oktatófilm szülők részére, beépítésre kerül a
pedagógusok részére készített oktatóprogram, „hétpettyes jeges napok” címmel téli családi
edukációs tábor kerül megrendezésre, terápiás kutyafoglalkozás bevezetésére kerül sor,
valamint a még hiányzó illetve amortizálódott eszközök kerülnek beszerzésre.
Projekt megvalósítási ideje: 2021 október 1
.

.-

2021 december 31.
.

5.!
„R0HU396 Határon átnyúló együttműködés kardiovascularis és perifériás érbetegségek
prevenciója, komplex ellátása Temes-Békés megyében”
A projekt célja volt a Békés megyében is magas morbiditású szív-és érrendszeri
megbetegedések preventív és kuratív ellátásainak fejlesztése. Ezen belül az ellátásokhoz
nélkülözhetetlen orvostechnikai eszközök, berendezések beszerzése, a távleletezés feltételeinek
további javítása valósult meg. Beszerzésre került 2 db kardiológiai ultrahang készülék valamint
egy darab angiográfiás készülék (digitális szubtrakciós angiográfia). A készülékek beüzemelése
már megtörtént, átadásra került a betegellátás részére. A projekt keretében több alkalommal
tartottunk workshopok-at, ahol a kardiológus szakorvosok cserélhették ki tapasztalataikat a

temesvári kórházban dolgozó kardiológusokkal. Több alkalommal lakossági fórumok kerültek
megrendezésre.
A projekt jelenlegi fázisában az elszámolás történik meg, ezt követően a záró rendezvény
megtartásával fejeződik be a projekt.
Projekt megvalósítási ideje: 20 1 9. január I

.-

202 1 december 3 1.
.

6.!
„R0HU386 Egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló fejlesztése korszerií orvosi
berendezésekkel a Dr. Gavril Curteanu Kórházban Nagyváradon és a Békés Megyei Központi
Kórházban Gyulán”
A második határon átnyúló projektünk keretében az Intézmény radiológiai gépparkjának
korszerűsítése valósult meg, melyet összekötünk a digitálsi képtárolási rendszerünk (PACS
rendszer) kiterjesztésével. Ezzel biztosítani tudjuk a határon átnyúló szakmai együttműködések
javítását, és hozzájárul radiológia szakmában a távieletezés feltételeinek javításához is.
Az eszközök beszerzése már megtörtént, melynek keretében beszerzendő eszközök
közbeszerzése már lezajlott, melynek keretében 1 db átvilágító-felvételi és 1 db digitális
felvételi rtg rendszer és a hozzá tartozó PACS rendszer szállítása történt meg.
A projekt záró rendezvényére 2021 október 28-án kerül sor.
.

Projekt megvalósítási ideje: 201 9. november 1
2.!

.-

2021 október 3 1.
.

Irányító intézményi státusz, védekezési feladatok

A Békés Megyei Központi Kórház
működik.

2021 január I -től mint megyei irányító intézmény
.

Az elmúlt 1 ‚5 évben a kórház feladatait a koronavírus elleni védekezés jellemezte.
2020. március 1 9-én érkezett meg az Intézménybe a kijelölő határozat, melynek értelmében a
Pándy Kálmán Tagkórházat a Nemzeti Népegészségügyi Központ kijelölte a járványügyi
feladatok ellátására. Mint kijelölt járványkórház biztosítjuk COVID kapacitásainkon az igazolt
és gyanús, valamint az intenzív ellátásra szoruló betegek ellátását. A járvány során folyamatos
betegút átszervezéssel (fekvő- és járóbeteg szakellátások telephelyek közötti elkülönítése)
biztosítottuk a fertőzött betegek teljeskörű elkülönítését, és a sürgősségi ellátás
folyamatosságát.
Békés megye lakosságát a járvány első hulláma csak kisebb mértékben érintette. Kórházi
kezelést csak néhány esetben kellett biztosítsunk pozitív vizsgálati eredménnyel igazolt
fertőzöttek részére. Döntően gyanús, minimális tünetekkel rendelkező betegek ellátása történt
a Fertőző osztályon, mely betegek rövid időn belül otthonukba bocsájthatóak voltak.
Az ellátások újraindítását 2020. májusában kezdhettük meg ajáróbeteg szakellátás, az egynapos
sebészeti ellátás és az aktív osztályos kezelést követő rehabilitáció ismételt nyújtásával.
A Dr. Réthy Pál Tagkórházba áthelyezett osztályok visszaköltözése folyamatos, szervezett
munka eredményként 2020. május 20 és 2020. június 30 között történt meg. 2020. július I -én
már minden osztály a helyén, a megszokott rendben fogadta a betegeket.
A nyár folyamán is elkülönítettük kapacitásaink egy részét a fertőzöttek ellátására, azonban e
mellet mind az elektív mind a sürgősségi ellátás folyamatosan elérhető volt.
A járvány második hulláma 2020. szeptember elején gyorsult be amikortól fogva folyamatosan
emelkedő számú fertőzött esetet látunk el az Intézményben.

Egy kisebb esetszám csökkenést követően a járvány harmadik hulláma már jelentősen
megterhelte intézményünk kapacitásait.
2020. november 9-től elektív ellátás leállítására és ajáró szakellátások korlátozására került sor.
Ennek keretében a párhuzamos szakrendeléseket megszüntettük, a betegeket a sürgősségi
esetek kivételével kizárólag előjegyzés alapján vagy telefonos konzultáció keretében láttuk el.
2020. novemberétől 202 I év tavaszáig gyakorlatilag a Pándy Kálmán Tagkórházban a
Haemaodinamikai labor és az Onkológiai osztály ellátásait kivételével kizárólag
koronavírusban szenvedő betegek ellátása történt a teljes kapacitáson.
.

A járványügyi adatok javulása 2021 május 3-tó! lehetővé tette az egynapos ellátások, majd
később az fekvőbeteg elektív ellátások újraindítását. Ennek megfelelően 202 1 június 1 -tő!
belgyógyászati jellegű szakmák és a belgyógyászati sürgősségi ellátás, 202 I június 2 1 -tő!
folyamatosan sebészeti jellegű szakmák és a traumatológiai sürgősségi ellátás költözött vissza
a gyulai telephelyre.
.

.

.

Mivel a kapacitásaink 1 0%-át a nyár folyamán is biztosítanunk kellett a koronavírus gyanús
betegek ellátására ezért az urológiai ellátás folyamatosan Békéscsabán érhető el.
Jelenleg is fenntartjuk kapacitásaink egy részét a fertőzött betegek fogadására, amit döntően a
Pándy Kálmán Tagkórházban biztosítunk. A járvány intenzitásának fokozódása a pozitív és
gyanús esetek számának növekedését eredményezte országos szinten. Ez az esetszám
emelkedés régiós és megyei szinten is tapasztalható, ami szükségessé teszi a védekezés
fokozását.
A védekezés részét képezte a védőoltási tevékenység megyén belüli összehangolása. A BMKK
irányításával 2021 január 1. óta több telephelyen folyamatosan biztosítjuk az oltásra
jelentkezettek ellátását. Kezdetben Békéscsabán, Gyulán és Orosházán működtettünk
oltópontokat, majd tavasztól bekapcsolódott az oltási tevékenységben Szeghalom,
Mezőkovácsháza és Gyomaendrőd járóbeteg szakellátása is. A háziorvosokkal kiegészített
tevékenységet kezdetben a Békés Megyei Kormányhivatal irányításával majd az online
időpontfoglaló rendszer megindítását követően az ott regisztráltak ellátásával végeztük. Több
alaklommal mobil oltócsoportokat hoztunk létre az idősotthonokban lakók valamint az
iskoláknál védőoltásra jelentkezők ellátására.
.

A veszélyhelyzetre való tekintettel intézményünk feladata a saját és az irányított intézmény (Dr.
László Elek Kórház Orosháza) esetében biztosítani a folyamatos ellátás feltételeit, az ellátáshoz
elkülönített kapacitások rendelkezésre állását, valamint a hatékony és összehangolt védekezés
érdekében kapott utasítások végrehajtását az intézményen belül és az irányított intézménynél
egyaránt.
A bemutatott tényezők hatással voltak Békés Város lakosságának szakellátására is. A területi
ellátási kötelezettségben érdemi változás nem következett be az elmúlt 1 ‚5 évben, de a
folyamatos költözések miatt nem minden esetben az adott tagkórházban volt az ellátás elérhető.
A járvány intenzitását előre jelezni pontosan nem tudjuk, de várhatóan a jelenlegi esetszám a
következő hetekben tovább fog emelkedni, melynek kezeléséhez az intézmény a szükséges
lépéseket meg fogja tenni.

Gyula, 2021 október 15.
.

Dr. Becsei László
főigazgató főorvos

