13/2009. számú Klinikai Fıigazgatói Utasítás
A BMK-PTE integrációhoz kapcsolódó feladatokról/2

A Baranya Megyei Kórház és a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának integrációja
speciális feladatok elvégzését teszik szükségessé.
A betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében az alábbiakat rendelem el:
1. § (1) Az utasítás hatálya kiterjed a Klinikai Központ valamint a BMK valamennyi
szervezeti egységére.
(2) Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Klinikai Központ valamint a BMK valamennyi
közalkalmazottjára, valamint az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyekre.
2.§ (1) Az elızetes egyeztetések szerint 2009. december 31 - 2010. január 4. közötti idıszakra
a Baranya Megyei Kórház biztosítja a Rákóczi úti telephelyen mőködı betegellátó egységek
megfelelı gyógyszer-, és szakmai anyag készleteit.
(2) Az intézményi integráció miatt a BMK központi raktárait 2009. december 31-én éjfélkor
le kell zárni.
(3) Vis maior helyzet (pl.:a Rákóczi úti betegellátás valamelyik egységében sürgıs
gyógyszer-, vagy szakmai hiány jelentkezik) elkerülése érdekében elrendelem, hogy 2010.
január 1. 00.00 órától az érintett szervezeti egység klinikája köteles a saját készleteibıl a
szükséges gyógyszert, szakmai anyagot kérés esetén átadni.
(4) Felelısök: Az integrációban érintett klinikák, intézetek igazgatói
Határidı: 2010. január 1. 00.00 órától.
3.§(1) 2009. december 31-én 24 órakor a Rákóczi úti telephelyen mőködı Központi
Laboratórium informatikai rendszerét az Informatikai Csoport az Egyetem GLIMS
rendszerére kapcsolja. Az automaták átállítása úgy történik, hogy az a betegellátást nem fogja
érinteni.
(2) A sürgısségi laborvizsgálatok végzése zavartalan.
(3) A nem sürgıs vizsgálatok esetén elıfordulhat, hogy az eredmények késıbb készülnek el a
megszokottnál. Az átállás zavartalansága érdekében fontos, hogy rutin vizsgálatrendeléseket
csak nagyon indokolt esetben kérjenek ezen a napon.
2010. január 1-tıl a Rákóczi úti telephely egységei az eMed-Solban kötelesek a laboratóriumi
kéréshez a minták bárkódjait rögzíteni és a laboratóriumba küldéshez a bárkódos címkéket a
minta csövekre felragasztani.
(4) Felelısök: A Rákóczi úti telephelyen mőködı egységek vezetıi, az érintett klinikák
igazgatói
Határidı: 2010. január 1. 00.00 órától.
4.§ Jelen utasítás 2010.január 1.00.00 órától lép hatályba.
Pécs,2009. december 22.

Dr. Kollár Lajos
Klinikai Központ fıigazgatója

