Tisztelt Főjegyző Úr!
Az elmúlt napokban megjelent, több esetben hamis, rágalmazó sajtóhírek kapcsán újra
megerősítem:
- Intézményünknek a járványveszélyt megelőzően és a járvány időszakában is mindvégig
volt főállású orvosa.
- Intézményünkben az ellátottak ápolása, a szolgáltatóval kötött szerződésnek
megfelelően az orvosi felügyelet mindvégig biztosított volt.
- Kéréseinkre, megkereséseinkre a Főpolgármesteri Hivataltól minden támogatást,
segítséget megkaptunk.
Az alábbiakban kronológiai rendben tájékoztatom a Pesti úti idősotthon orvosi munkájáról
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Az intézménynek egy szolgáltatóval (Házidoktor17 Kft.) van hatályos
szerződése 2018 óta.
Az egészségügyért is felelős miniszter döntését követően - a 65 év felettiek
feladatellátásból való kivonása – a szerződött szolgáltatónak egyetlen, 65 év
alatti orvos állt rendelkezésre.
Március 30-án (hétfő) személyes rendelés történt az intézményben.
Két lakó április 1-én került beszállításra kórházba magas láz és légúti tünetek
jelentkezése után. Az ügyeletes orvos intézkedése alapján a járványveszélyre
utaló légúti (láz, köhögés, légszomj) tünetek miatt a területileg illetékes
kórházba 2020. április 1-én még 3 fő került beszállításra.
2020. 04.02. napján az orvos további 13 fő lakó kórházba szállításáról hozott
döntést, az Ő ellátásuk a fogadó egészségügyi intézmény kapacitásától függően
történt.
2020. április 2-án értesültünk arról, hogy járványügyi zárlat alá került az
intézmény. Két olyan ellátottunk esetében a COVID-19 teszt eredménye pozitív
lett, akik 2020. április 1-én kerültek beszállításra magas láz és légúti tünetek
jelentkezése után.
Április 3-án az intézmény orvosa a fővárosi önkormányzat által biztosított
teszteket személyesen vette le az intézményben. Erre és egyéb feladatai
ellátására vonatkozóan április 2-án a kerületi tiszti főorvostól határozatot is
kapott az intézmény orvosa.
Április 4-én (szombat) és április 5-én (vasárnap) hétvégi ügyeletet tartott az
intézmény orvosa.
A járványügyi helyzetre való tekintettel az intézmény vezetőjeként április 7-én
felszólítottam az intézmény orvosát, hogy fokozott személyes jelenléttel segítse
a betegápolást, és a járványügyi teendők ellátását.
Április 8-án intézményvezetőként tájékoztattam a főjegyzőt, hogy reggel
személyesen is megjelent az intézmény orvosa.
Április 8-án az OMSZ a Nemzeti Népegészségügyi Központ kérésére tesztelte
a lakók mellett az intézmény orvosát is. A teszt eredménye használhatatlannak
bizonyult, ám erről csak később, április 17-én kapott tájékoztatást az intézmény.
Április 12-én az intézmény orvosát tünetei miatt házi karanténra kötelezte a
kerületi tisztifőorvos. A Bajcsy kórház segítségként 1 fő önkéntes orvos és 1 fő
orvosegyetemi hallgatót biztosított.
Április 13-án egy új, a Főpolgármesteri Hivatal segítségével az intézmény által
szerződtetett orvos is felvette a munkát a helyszínen.

Kérem a tájékoztatásom elfogadását, egyben kérem, a további rágalmazó állítások
megelőzéseként fentebb rögzített tényekről a nyilvánosságot is tájékoztatni szíveskedjék.
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