
Tisztelt Páciensek! 

Gyors helyzetjelentés: 

A héten ismét olthatunk 50 fő 60 év feletti krónikus beteget Sinopharm 

vakcinával, és oltópontra küldhetünk 20 fő súlyos krónikus beteget. A 

legidősebbek második oltása is a héten esedékes. Ezzel a praxisban 200 fő körül 

lesz az oltottak száma! (Kb. 1200 felnőtt van a körzetben) 

Az elmúlt hetek tapasztalata a következő: hét elején még semmit nem tudunk 

az érkező oltóanyagról, mennyit, milyen típust, melyik betegcsoport részére 

kapjuk. Szerdán aztán megérkezik a Védelmi Bizottságtól a parancs, amit aztán 

sebbel-lobbal azonnal katonásan végre kell hajtanunk. 

Ebből következik, hogy lehetőség szerint gyógyszeríratás, betegség, egyéb 

intézni valók ügyében hétfőn és kedden jelentkezzenek! Amennyiben mód van 

rá, kérem a rendelo.agyagos@gmail.com címre küldjék kéréseiket, a telefon 

vonalunk erős leterheltsége miatt! Probléma esetén a rendelő vonalas számát 

hívják, a mobilomat nem tudom a sok teendő közepette felvenni! 

Szerdán a hetente megújuló szigorú oltási listák alapján a különböző betegségű, 

életkorú pácienseket kell oltásra a rendelőbe, illetve oltópontra szerveznünk.   

Itt külön köszönöm Agyagosszergény és Fertőendréd polgármesterasszonyainak 

és a polgármesteri hivatalok dolgozóinak hatékony segítségét a szervezésben! 

Kérem a regisztráltakat, figyeljék telefonjukat!!! Az oltandókat értesítjük! 

Kérem ne érdeklődjenek, nem tudunk előre semmilyen információt, ki, mikor, 

mivel lesz oltva!!! 

Csütörtökön és pénteken pedig oltunk.  

Sajnos a 3. hullám a körzetet is elérte, egyre több a pozitív eset, és sajnos 

súlyos, kórházi kezelést igénylő betegek is vannak.  

Nem kérdés, a vírus terjedését csak a magas átoltottság állíthatja meg! 

Kérem, gondolkodjanak felelősen és regisztráljanak oltásra! A 

veszélyeztetettek a súlyos betegség elkerülése érdekében, a fiatalok a járvány 

megállítása érdekében!  

-hogy elkerüljük a tragédiákat,  

-hogy gyermekeink végre a szokott rendben iskolába járhassanak, 

-hogy a fiataloknak biztos munkájuk, megélhetésük legyen,  

mailto:rendelo.agyagos@gmail.com


-hogy jól megérdemelt szabadságukon nyaralhassanak, utazhassanak, 

szórakozhassanak! 

Mindegyik oltóanyagot hatalmas tudású, magasan képzett kutatók 

fejlesztették ki. Az ő tudásukat megkérdőjelezni mindenféle hozzáértés nélkül, 

vagy akár részleges hozzáértéssel is politikai, gazdasági, vagy akár 

szenzációhajhász céllal egyszerűen szégyen és butaság. A tudomány 

szerencsére független nemtől, fajtól, vallási és politikai hovatartozástól, a 

tudósok ezek felett állnak, világszerte együttműködnek. 

Hozzájuk hasonló elhivatott embereknek köszönhetjük, hogy sok-sok halálos 

járvány a múlté. 

Rajtunk múlik, mikor szabadulunk meg a koronavírustól!!! 

Tisztelettel: 

Dr. Mayr Ildikó 

 

 

 

 

 


