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Összefogás Lakásszövetkezet 

Tájékoztató XII./2021/02. 
 

Tisztelt Szövetkezeti 
Tagtársunk/Lakástulajdonos! 

 
Dr. Pintér Katalin doktornő (háziorvos) a honlapján 

a Covid-19 vírus ellenes oltással kapcsolatosan 
hasznos tájékoztatókkal segíti a hozzá tartozó 
betegeit. dr Pintér Katalin doktornő Covid19-el 
kapcsolatos tájékoztatóit Lakásszövetkezetünk is 
segíti eljutatni tájékoztatónk kiküldésével. 
 

„Kedves Betegeim! 
 

Ezt az oldalt http://www.drpinterkata.hu/  azért 
hoztuk létre, hogy a koronavírus oltással 
kapcsolatban friss információkkal tudjam Önöket 
ellátni és egyben segítségüket kérjem az oltás 
további lebonyolításához.  

Mindenekelőtt tájékoztatom Önöket arról, hogy 
egyelőre az kap oltást, aki 
a vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon, vagy 
postai úton regisztrál. 
2021. február 4-én megkezdődött a lakosság 
oltása  a háziorvosok szervezése révén. Egyelőre 
10 idős beteg kapott Moderna oltást a rendelőben, 

további 6 beteg az Uzsoki utcai kórház oltópontján 
részesül Pfizer oltásban február 5-én. Az oltandók 
névsorát központi adatbázisból kaptuk, amely 
egyben oltási sorrendet is jelent. 
Bizonytalan, hogy a továbbiakban milyen ütemben 

milyen mennyiségű és származású vakcinát 

kapunk. 
Elképzelhető, hogy központi elosztóból nekem kell 
rendelnem az oltóanyagot, vagy jelenteni, hogy 
melyik fajtából hány ampullára lesz szükség a 
praxisban. Az igények felmérése űrlapot hoztunk 
létre, amely NEM HELYETTESÍTI A HIVATALOS 
REGISZTRÁCIÓT! 

Az űrlap kitöltéséhez kattintson az alábbi linkre: 
https://forms.gle/Mo1jAT8TVvoaJQCe7 
Köszönöm, ha megsegítik a munkámat azzal, hogy 
az űrlapot minél nagyobb számban kitöltik. 
Amennyiben van lehetőségük, kérem, segítsenek a 
számítógép használatában nem jártas ismerősnek, 
rokonnak, szomszédnak is  az űrlap kitöltésében. 

Tekintettel az oltóanyag szállítmányok érkezésének 
bizonytalanságára,  valószínűleg több űrlapot is 

készítünk a későbbiekben  esetleges újabb 
információk birtokában. 
A vakcina választáskor szíveskedjenek átgondolni, 
hogy nem biztos, hogy a  legkorszerűbbnek tartott 

vakcinára célszerű esetleg hónapokat várni, sokkal 
nagyobb baj történhet a koronavírus 
megbetegedés esetén. Sajnos néhány beteget 
elvesztettünk, jó páran pedig nagyon súlyos 
állapotban  hetekig feküdtek kórházban. 
Együttműködésüket köszönöm 
Dr Pintér Katalin” 

 
„Kedves Betegeim! 
  
A legújabb információ szerint Szputnyik V oltás 

érkezett. 5 fő, 60 év fölötti  egészséges, nem 
gondozott beteget kell küldenem kijelölt 
oltópontra, a későbbiekben meghatározott 
időpontba és helyre. + 2 főt tartalékosnak kell 
kijelölnöm, akik az oltás idején készenlétben állnak 
és adott esetben azonnal tudnak indulni az 

oltópontra, ha van rá  lehetőség. 
  

Továbbá megkaptam a NEAK-tól az oltási tervet, 
ezt alaposan átnézem, szerepel benne az, hogy kit 
milyen oltásra jelöltek ki. Az átnézés után 
mindenkit email-ban értesíteni fogok arról, hogy 
1.) szerepel a NEAK listán,  2.) milyen oltást 

szántak neki. 
  
Még valami. 
A legidősebbekről új listát kaptam ezek között 
szerepel két olyan beteg is, akiket az előző 
anyagról lefelejtettek. 
Várható, hogy a praxisba érkezik rövid időn belül 

Pfizer oltóanyag, ezzel folytatódhat a legidősebbek 
vakcinázása. Amint pontosan tudok valamit, 
jelentkezem.” 
------------------------- 
„Kedves Betegeim! 

  

A mai napon megérkezett  a következő adag oltás. 
10 főt tudunk oltani, 18 és 60 év közötti krónikus 
betegeket, akik regisztráltak az oltásra. Astra 
Zeneca  vakcinát kaptunk. 
Ismét a NEAK által  küldött lista  alapján 
dolgozunk, a 10 leginkább rászoruló beteget fogjuk 
telefonon értesíteni. A weboldalon való 

jelentkezést figyelembe véve lehetőség szerint 
azokat keressük, akik elfogadják az Astra Zeneca 
vakcinát. Sajnálattal észlelem, hogy  sok olyan 
betegem töltötte ki a weboldal űrlapját az oltásra 
vonatkozóan, akik a NEAK listáján nem 
szerepelnek. Kérem, próbálják ellenőrizni, hogy 
valóban sikerült-e a regisztrációjuk.  

Ennek a legegyszerűbb módja, hogy 
a vakcinainfo.hu oldalon ismét megpróbálnak 

regisztrálni. Amennyiben a rendszer már korábban 
elfogadta a regisztrációt,  akkor ezt ki fogja írni a 
jelentkezési lapra. Lehet, hogy célszerű kérni a 
kormányzati tájékoztatókat. Ezekre nem feltétlenül 

kíváncsi mindenki, ám talán  ezen múlhat, hogy a 
NEAK listára rákerüljenek. 
Dr Pintér Katalin” 

-------------------- 
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