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Tisztelt Főosztályvezető Asszony!
2020. szeptember 10-én került megrendezésre TL műhelyünk – online formában – melyen a
remek előadások mellett kérdések is felmerültek, hozzászólások, javaslatok is voltak, melyeket
az alábbiakban tolmácsolok:
1. Fogyatékos személyek nappali ellátása szakosított ellátást nyújtó intézmény területén
helyezkedik el. 2020. szeptember 7-től Magyarország összes szakosított ellátást nyújtó
szociális intézményében intézmény elhagyási és látogatási tilalmat rendelt el az Országos
Tisztifőorvos határozatával. A nappali intézménybe nem tudnak így bejönni az ellátottak.
Ismét felmerült a finanszírozás kérdése, mivel az igénybevételhez szükséges aláírási
kötelezettség továbbra is fennáll, illetve aug. 1-től online nem szolgáltathatnak. Két probléma:
nem kapják meg a szolgáltatást az ellátottak, illetve normatívát nem tudják igényelni utánuk,
ami igen jelentős veszteség az intézménynek. Kérdés: online szolgáltatás lehetősége
megnyílik-e ismét a nappali ellátások esetében?
2. Szakosított ellátást nyújtó intézménybe 2020. szeptember 7-től a bekerülés feltétele (új
ellátott felvétele) – mind egészségügyi intézményből, mind otthonából – a felvételt megelőző
5 napon belüli, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett SARS-Co-V-2 teszt
negatív eredménye. Az NNK erről értesítette a háziorvosokat, azonban egyes szolgáltatók
jelezték, hogy problémás az együttműködés (szociális és egészségügy közötti kommunikáció
hiánya), nem tudnak róla stb. Javasolt: egyeztetés a két szféra között.
További felvetés: Egyáltalán mikor, kitől igényelhető tesztelés? Pl. felmerül a gyanú, hogy egy
családban jelentkezett tünet, de a lakónál még nem, kérhet-e az intézmény tesztelést
ingyenesen. Jó lenne ezeket a teszteléseket most helyre tenni: ki, mikor, kitől kérhet ingyenes
tesztelést.
Dolgozók tesztelése, szintén problémaként merült fel.
3. A TL-ek esetében nehézkes az izolációs szoba kialakítása külön vizesblokkal (Pl. 4 férőhelyes
TL, társasházban), ha az ellátott úgy dönt, elhagyja a lakást (nem eü. és nem munka céljára) az
elkülönítés megszervezése, egyáltalán a szakosított intézményekre kidolgozott eljárásrend

betartása, betartatása. A műhely résztvevői és mi is úgy látjuk, érdemes lenne szétválasztani
a TL-ek COVID-19 szabályozását az idős, illetve szakosított egyéb ellátásoktól, ez is erősítené,
hogy a TL nem „intézmény”. Tervezzük, hogy megkérdezzük a szakmát, mondjanak ötleteket,
javaslatokat a TL COVID-19 sajátos szabályozásának tartalmi megtöltésére.
Budapest, 2020. szeptember 15.
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