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Tisztelt Képviselő Úr!
A „XV. kerületi rende lő intézet nyitása" tárgy ú interpellációj ára az
alábbiakban válaszolok.
Azért nyitják 7 órakor a szakrende l őt, és a sorszámhúzás is csak akkor
kezd ő dh et, mert 7 órától van szakorvos az épületben, akinek jelenélete
nélkül nem lehet nyitva az intézmény.
Táj ékoztatom, hogy hozzám, közvetlenül a lakosság részérő l kérés,
panasz nem érkezett a témával kapcsolatban, de tennészetcsen a
Facebook-ró l én is értesültem a fennálló problémáról. Az ott és akkor
neves ített gondok az Egészségügy i Intézmény személyi állományát
érintő
betegségekbő l
illetve kil épésbő l eredtek, ami mára
megoldódott. Ennek ellenére kértem az Intézmény vezetését, hogy a
személyzeti problémák rendezését követően, a vérvétel 8 óra helyett 7
órakor kezdődj ön, ami 201 6. szeptember e l ej étő l műkö dik is.
Tájékoztatom továbbá a ti sztelt Képvi se l ő urat, hogy mivel számomra
legfontosabb és legelső a kerületi polgárok érdekének képv iselete,
illetve a problémáik megoldása, meg fogo1n vizsgálni a még korábbi
nyitás lehetőségét, de ehhez ki kell kérnem az intézmény vezetőj ének

szakmai véleményét is, tekintettel a már említett szakorvosi jelenétre,
illetve az intézményre vonatkozó szakmai szabályok, engedélyek
valamint pénzügyi lehetőségek figyelembevételére.
Megjegyzem, hogy emberi jellemvonásunkból eredően általában elsők
szeretünk lenni az orvosnál, így ha 6 órakor nyitna az Egészségügyi
Intézmény, feltételezhetően már 5 órakor is lennének sorban állók.
Kérem a tisztelt Képviselő urat válaszom elfogadására!
Budapest, 2016. november ,} ..."
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