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Tisztelt Főigazgató-helyettes Asszony! 

 

A 6300.hu médiumban leközölt cikk egy riport, melynek felvétele természetesen 

szerkesztőségünkben megtalálható. A megjelenést követően telefonon megkeresett Dr. 

Erdélyi Zsuzsanna főorvos asszony, aki jelezte, hogy személyét érzi sértve a riportban foglaltak 

miatt. Kérésére azonnal kivettük azokat a tartalmakat, amik az interjúban ugyan szerepelnek, 

de konkrét személyre, illetve osztályra utalhatnak. A riportban a Krónikus osztályra utalás is 

ezt a célt szolgálja annak pontos meghatározása nélkül, hogy melyik krónikus osztályról van 

szó. A cikk egyéb tartalmát változtatás nélkül közöltük, azt nem írtuk át.  

Felhívnám szíves figyelmét, hogy – ahogy az a nevek elhallgatásából, a pontos kórházi 

osztály kihagyásából is látszik – a riport célja nem a Kalocsai Kórház támadása, hanem 

rámutatni a koronavírus-járvány miatti gyors minisztériumi intézkedések következményeire, 

amik országosan bénították meg az egészségügyet, így egy országos állapotot tükröznek. A 

Kalocsai Kórház jelenlegi szerepében az országos intézkedések áldozata, biztos vagyok benne, 

hogy a kórházi dolgozók sem értenek egyet az ágykiürítésekkel és ennek következményeivel. 

Állítását, miszerint a cikk „a valóságtól távol rugaszkodott” vitatom. Az interjú teljes felvétele 

mellett interjúalanyom édesanyjának hazaszállítása, továbbá az interjúban elhangzottak (pl. 

ökölnyi dekubituszok a testen) kép és videófelvételekkel lettek rögzítve. Ha sajnálatosan 

jogvitára kerülne a sor, akkor az interjú valóságtartalmát a megnevezett felvételek bizonyítják. 

Emellett interjúalanyom ragaszkodik neve felvállalásához mind a nyilvánosság, mind a 

hatóságok előtt, amennyiben ez szükségesnek ígérkezik. E levél írásával egyidejűleg 

felkeressük továbbá az érintett betegszállítókat is, hogy megerősítsék a riportban foglaltakat. 

Amennyiben a riportban foglaltakkal nem ért egyet, ahhoz hozzáfűzni valója van, egy interjú 

keretében hálásan fogadnánk észrevételeit. Szándékunk a nyilvánosság teljes körű 

tájékoztatása, ezt segítené, ha egy beteg és hozzátartozója nézőpontja után a kórház is 

megszólalna az adott ügyben. Az interjú a mellékelt kérdések sorvezetésével folyna. 

Amennyiben ideje nem engedi a személyes találkozást, hálásan fogadjuk írásbeli válaszát is, 

amelyet természetesen változtatások nélkül közölnénk. 

 

 



Amennyiben Önnek a telefonos kapcsolattartás kényelmesebb vagy egyszerűbb, 

nyugodtan keressen a fenti elérhetőségen. Jövő hét pénteken, június 5-én mindenképpen 

szeretnénk megjeleníteni egy cikket a „Kórház kiürítés Kalocsán (is)” című interjú 

lezárásaként, vagy folytatásaként. Természetesen megértem, hogy ha a miniszteri rendelet 

miatt nem kíván/tud névvel nyilatkozni, válaszait kérésére anonim módon, egy kórházi 

dolgozó véleményeként is, vagy egy egyszerű cikk keretében is közzétennénk az oldalon. 

Amennyiben így is elzárkózik a beszélgetéstől, a lezáró cikket előzetesen akkor is megküldöm 

Önnek a megjelenés előtt egyeztetésre, hogy a cikk ismét csak a valóságot tükrözze. Ebben az 

esetben módosítási javaslatait természetesen tiszteletben fogom tartani. 

Addig is várom szíves válaszát. 

 

Kalocsa, 2020. május 29. 

 

Tisztelettel: Bolváriné Gärtner Anikó  

 

 

 

Kérdések:  

Mennyi ágyat szabadítottak fel a koronavírus-járványra való felkészülés címén? 

Mikor lehet újból befogadni a kórházi ellátásra szoruló idős betegeket is? 

A hazaadott betegek sorsát nyomon tudták-e követni, esetleg segíteni a segítségre szorulókat?  

Mi alapján választották ki, hogy kit küldenek haza, és a döntés kinek a kompetenciája volt? 

Milyen támogatást tudtak nyújtani a hazaadott betegek hozzátartozóinak a gondozásra 

vonatkozóan? 

Támogatja-a valamiben a kórház a hozzátartozókat a gondozás megkönnyítése érdekében? 

Van-e lehetősége a hozzátartozóknak segítséget kérni a kórháztól akár tanácsadásban, akár a 

gondozáshoz szükséges kellékek tekintetében? 

Van-e tudomásuk a hazaküldés után súlyosbodó állapotú betegről? 

Kellett-e koronavírusos beteget ápolni a kórházban? 

Van-e a kórházban olyan díjköteles szolgáltatás, melynek keretében hosszabb távon is ellátják 

a betegeket? 

Díjköteles-e a krónikus osztályon történő ápolás? 

 


