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Tisztelt Miniszter úr! 

 

 

Szentendre város vezetőjeként március 18-án szerdán, 13 óra 16 perckor írott 

levelemben fertőtlenítő- és védőeszközök soron kívüli biztosítását kértem Öntől. 

 

Levelemben tájékoztattam arról, hogy a koronavírus (COVID-19) járványhelyzettel 

összefüggésben, állampolgáraink egészségvédelme, biztonsága érdekében felmérést 

végeztünk háziorvosok, gyermekorvosok, és járási feladatokat ellátó rendelőintézetünk 

körében, és bizony az derült ki, hogy a megfelelő és biztonságos védekezéshez és 

egészségügyi ellátáshoz szükséges elemi védő és fertőtlenítő eszközökkel, készletekkel 

nem rendelkeznek. 

 

Sajnos, az egyre nyomasztóbb járványügyi helyzet ellenére nemhogy intézkedés nem 

történt, hanem válaszlevelet sem kaptunk. 

 

Tájékoztatom, hogy a helyzet egyre kritikusabb, hiszen a hagyományos beszerzési 

csatornák sem a szakrendelőnk, sem pedig a házi- és gyermekorvosaink esetében nem 

működnek. Ezért az az elfogadhatatlan helyzet állt elő, hogy az egészségügyi 

vészhelyzet idején, az elégséges és biztonságos védekezéshez szükséges készletek 

továbbra sem állnak helyben rendelkezésre. Van olyan eszköz, ami egyáltalán nincs, és 

van olyan, ahol a szükséges készletek már csak ideig-óráig elegendők. 

 

Konkrétan 

 

Szentendrei Szakrendelőnknél: 

- az előírás szerinti FFP és az egyszerhasználatos maszkok lényegében már 

elfogytak, 

- védőruha és arcvédőből egyáltalán nincs,  

- fertőtlenítőből kb 1 hétre elegendő mennyiség van,  

- védőszemüveg van,  

- védőruha kb 1 napra elegendő van. 
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Háziorvosoknál: 

- kb 1-2 hétre elegendő egyszerhasználatos maszk van, 

- FFP2-jük még van, de fogyóban (ennek a pótlása is indokolt) 

- védőruhájuk nincs! 

- fertőtlenítőből kb 2 hétre elegendő mennyiség van. 

 

Gyermekorvosoknál: 

- nincs FFP maszkjuk! 

- egyszerhasználatos maszkból pedig kb 3 hétre elegendő van, 

- védőruhájuk nincs, 

- fertőtlenítőből nincs, csak kézfertőtlenítő, abból kb 1 hétre való. 

Ez a helyzet természetesen nem ismeretlen a helyi Népegészségügyi Hivatal vezetése 

előtt, akikkel folyamatos munkakapcsolatban vagyunk. 

 

Kérem, hogy a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs 

vezetőjeként a védekezés, és az ellátás során feltétlenül szükséges eszközöket - 

lehetőleg soron kívül - biztosítsa a járványhelyzetben egészségügyi közszolgáltatást 

ellátók számára. 

 

Kérem, továbbá, hogy megkeresésünkre soron kívül válaszoljon, mert az a szomorú 

tapasztalatuk, hogy a Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya felé 

továbbított és intézkedést, vagy tájékoztatást igénylő megkereséseinkre írásos válaszok 

nem jönnek. 

 

 

 

Szentendre, 2020.03.22. 
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