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Tisztelt Szerkesztő Úr! 

 

Köszönöm az Egészségügyi Központ működésével kapcsolatos megkeresését, amelyre a 

félreértések elkerülése érdekében az alábbi tájékoztatást adom. Remélem a poszt írója is 

megérti, igyekszem részletesen, tényszerűen válaszolni. 

Mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy a világ összes kontinensén végigsöprő világjárvány 

(pandémia) a történelem során csak egy volt, ez pedig az 1918-ban kirobbant spanyolnátha. 

Ebből kifolyólag hazánkban sincs olyan ember, akinek egy ekkora világméretű járvány 

kezelésében tapasztalata lenne. 

A Kormány 2020. január 31-én felállította a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős 

Operatív Törzset, majd 2020. március 11-én bevezette az országos veszélyhelyzetet, amelynek 

során különleges jogrend, valamint ezzel automatikusan egészségügyi válsághelyzet lépett 

életbe. A betegellátás egészségügyi válsághelyzet idején az egészségügyi válsághelyzeti ellátás 

keretében történik, amelyet nagyon pontosan szabályoz részben az egészségügyről szóló 1997. 

évi CLIV törvény, részben az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) 

Kormányrendelet. 

Ez a helyzet és az Operatív Törzs, valamint Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr által meghozott 

intézkedések nem arról szóltak, hogy mi helyi szinten mit gondolunk vagy akarunk tenni, 

hogyan szeretnénk működni, hanem azokat az emberek – köztük az egészségügyi dolgozók - 

egészségének védelme érdekében hoztak, mert Magyarországon mindenki egyformán fontos. 

Ilyen szempontból az egészségvédelem nem a járóbeteg-szakellátás hatásköre és feladata, 

hiszen a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1.§-a pontosan 

leírja: „A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.” 

A vírus egyik sajátossága, hogy már a tünetek megjelenése előtt, a lappangási idő alatt is 

terjedhet, egy fertőzött személy kb. 1,5-3,5 embert képes megfertőzni, ezáltal gyorsan terjed, 

amit fékezni – túl a higiénés szabályok betartása mellett – a személyes kontaktusok számának 

csökkentésével tudunk. Ezért volt fontos korlátozni az egészségügyi ellátásokat is, hiszen az 

olaszországi vagy spanyol történések nem sok jóval kecsegtettek. Nekünk utasításokat kellett 

végrehajtani a kiadott eljárásrendnek megfelelően. Március 16-a után a háttérben gőzerővel 

folytak az egyeztetések az akut betegellátó központ kialakításával kapcsolatban, aminek az 

elindítására szerencsére nem került már sort. Teendő akadt bőven. 

Dr. Gémesi György polgármester úr is igyekezett a helyi operatív csoportot úgy összeállítani, 

hogy az messze magasan kitűnjön szakmaiságával és a megoldandó – sokszor váratlan - 

helyzetekben minél jobban helyt tudjon állni. Köszönöm a csoport együttműködését! 

 

Téves az a megállapítás, hogy az egészségügyi központot bezárták, hiszen miniszteri utasítás 

alapján kellett átálljunk egy vészhelyzeti működési rendre, el kellett halasztani a tervezett, 

előjegyzett ellátásokat, beavatkozásokat és egészségügyi ellátásra csak sürgős szükség 

(életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) esetén kerülhetett sor 

(52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi 

szolgáltatásokról mellékletében részletezve). 

Azt azért megjegyezném, hogy néhány szakrendelésünk ennél többet is nyújtott. Sok esetben 

„lehetetlen” helyzetekkel, kétségbeesett betegekkel találtuk magunkat szembe, amire egyik 

tankönyv sem készít fel. Jómagam is személyesen szerveztem több beteg ellátását, betegútját, 

hogy ebben a nehéz helyzetben ellátáshoz tudjuk őket juttatni intézményen belül vagy azon 

kívül. „Legfőbb törvénynek tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, a betegségek 

megelőzését.”- tartottuk szem előtt orvosi eskünket. 
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A dolgozók „tartalékolásával” kapcsolatban nem kívánok megosztani bővebb információkat, 

azonban az a sajtóban is megjelent, hogy élesítették az egészségügyi dolgozók 

átcsoportosításáról szóló katonai vezénylési akciótervet, amelyet maga Orbán Viktor 

kormányfő jelentett be még április elején. A fentebb említett törvény és kormányrendelet 

részletesen leírja a dolgozók kirendelésére vonatkozó szabályokat. Leegyszerűsítve – bizonyos 

kivételektől eltekintve – bármely egészségügyi dolgozó bárhova kirendelhető. 

 

Amikor mi, orvosok, az egyetemet elvégezzük, általában rengeteg lelkesedés van bennünk, 

szeretnénk a világot megváltoztatni, azonban ahogy megismerjük az egészségügyi rendszert, 

rájövünk, hogy ez egy bonyolult, igen összetett rendszer és a problémákat nem is olyan könnyű 

megoldani, habár látszólag egyszerűnek tűnnek. Az egészségügyre a világ bármely országában 

ez jellemző. 

A lakosság, a betegek lakóhelyükhöz közel szeretnének ellátáshoz jutni, otthonukban 

szeretnének gyógyulni, így a mi munkánk egyik eredményessége az, ha nem kell a fekvőbeteg 

ellátásba küldeni őket, ezzel is tehermentesítve a kórházakat. 

 

A 65 év feletti kollégák védelme miért (volt) fontos? 

Mert nélkülözhetetlenek az ellátórendszer működéséhez, mert tapasztalataikkal szakmaiságot 

adnak, öregbítik az intézmény jó hírnevét is. Hálásan köszönöm az összes 60 év feletti 

kollégának a jelenlétét, fáradhatatlan munkáját! 

Ugyan még messze vannak a 65 évtől, de ebben az évben 3 kollégánkat is jelölték a Szent-

Györgyi Albert Orvosi díjra, ami külön öröm és büszkeség számunkra. 

 

Magam és az intézmény nevében is kikérem az „alkalmatlan” szó használatát! 

Ha a kommentelő szerteágazó szakmai tudással rendelkezik, akkor várom jelentkezését, mert 

polgármester úrnak beajánlom, egy esetleges második hullám kezelésében, egészségügyi és 

nem egészségügyi ellátásszervezésben vegyen részt, tapasztalatával segítse munkánkat. 

 

Az intézet vezetőjeként és orvosként is azt gondolom, hogy én és minden kollégám igyekszik, 

teszi a dolgát úgy, ahogy azt a körülmények engedik. Örülünk az újraindításnak! Ugyanakkor 

az eltelt 2,5 hónap hasznosan telt, bizonyos átalakító munkák meg tudtak történni, mert ezekre 

most volt lehetőségünk és ezeknek mindannyian szívből örülünk! Szakdolgozókkal és 

szakorvosokkal is erősödtünk és még erősödünk! 

 

Az alkalmat megragadva szeretném megköszönni: 

- kistarcsai Pest Megyei Flór Ferenc Kórháznak, a veresegyházi Misszió Egészségügyi 

Központnak a betegeink ellátását, 

- Dr. Vörös József járási tisztifőorvos úrnak és Dr. Varga Ágnes járási tisztiorvos asszonynak 

a kiváló és szoros együttműködést, mindennemű segítségüket, 

- a gödöllői és a Gödöllő járási háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak, fogorvosoknak és 

védőnőknek 

- Gémesi György polgármester úrnak, az operatív csapatnak az együttműködést, a 

szájmaszkokat, 

- Vécsey László országgyűlési képviselő úrnak a közbenjárását, amivel a Nemzeti Agrárkutatási 

és Innovációs Központ 80 liter fertőtlenítőszert adományozott intézményünknek, 

- a varrott, illetve FFP2-s maszkokat, kárpitos műbőrt, továbbá 

- minden cégnek és magánszemélynek azt a közel 1 millió Ft adományt, amit a Dr. Lumniczer 

Sándor Alapítványon keresztül az intézmény támogatására adtak! 
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És legfőképp KÖSZÖNÖM a betegeknek, akik toleranciával és megértéssel voltak a helyzet és 

az intézmény felé, akik minket is biztattak, bár maguk sem mindig voltak könnyű helyzetben.  

 

Az itt külön nem felsoroltaknak is hálával köszönünk mindent, akik bármit is tettek azért, hogy 

ez az új, számunkra is ismeretlen helyzet a lehető legoptimálisabban alakuljon a helyi 

Szakrendelő és az Alapítvány életében, fenntartásában. 

 

Várunk mindenkit szeretettel, bár remélem, hogy csak a szűrővizsgálatok felől érdeklődnek, de 

ha betegség miatt, akkor is forduljanak hozzánk bizalommal! 

 

Végezetül reflexiómat egy Buddhától származó kedvenc idézetemmel zárnám: 

„Évezredek sötétjét elűzi egyetlen gyertya fénye – Ne átkozd a sötétséget, gyújts világot!” 

 

 

Dr. Dunai György 

igazgató 


