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Jegyzőkönyv' mely készült Peteľ Ceľny Alapítvány
20120.03. 24.-én, a jáľvány miatt távkonzultácĺóval megtaľtott kuľatóľiumi ĺiléséről

Résztvevők: Keresztes Gyöľgy kuľatóriumi elnök, Veér Lajos és Dr. Haruszti János
kuratóľiumi tagok, a feltigyelőbizottság képviseletében Dľ. Schmidt Eva
feltigyelőbizottsági ęlnök, valamint Dr. Somogyváľi Zsok szakmai vezęto. Az Ĺilés
levezetésének módja: A postázott döntés-előkészítő anyagot az éĺintettek
âttanulmáĺyoztti<, megvitatták, majđ döntésüket e_mailen, telefonon továbbítottźk, amit a
szakmai v ezetó összesített.

I. Beszámoló a jáľványügyi vészhelyzetiĺtézkedéseiľől, amelynek keľetében:
- a kivonuló egységek sztlmtnak a sztfüséges, de éppen elégséges redukcióját,
- a nem korasztĺlött-mentési alapfeladatok átmeneti teţes felfi.iggesztését;
- a ľendkívüli szolgálati ľend bevezetését;
- a védőeszközök beszeľzését;
- a kontamináció csökkentés éľdekében a másodállású munkavállalások felfiiggesztését;
- béľkompenzźrciőként a jaľványtigyi és veszélyességi pótlékok ideiglenes bevezetését;
- a 60 év felettiek védelméľe szolgtiő otthoni munkaľend és bázistakaľítás źńszervezését
egyhangúlag, és ellens zav azat nélkül elfogadta.

II. A HR változásokĺól szóló beszámolót, illetve a kivonuló neonatológiai szakorvosok
megtaľtása éľdekében tewezett intézkedéseket/felvételeket a kuratórium tagtrai,
elleĺszavazatéstaftőzkodásnélkülelfogadták.

III. A kuľatórium egyhangú, ellenszavazat és lartőzkodás nélktili szavaztssal engedélyezte
a szemészeti távszúľési ľendszęr éftadtsat.
A Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinikájának kéľésére _ a szemészeti távszűľési
minta-rendszeľ folyamatos üzemeltetése éľdekében a ,,Csecsemő-Szem-Mentő''
programban a Peteľ Cerny Alapítvány önként vállalt feladatai és eszközei, a Semmelweis
Egyetem szárnáta źłtađéłsra kerülnek. Az átađźssal a Peter Ceľny Alapítvány biztosítvalatja
annak feltétęleit, hogy a 10 éves erőfeszítései és a koľasztilöttek szemkaľosodásainak
megelőzésében közösen eléľt eľedményei, az egyetemen belüli teţeskönĺ üzemeltetéssel, a
jövőben is megtaľthatók lesznek. Ennek keretében a kuratóľium felhatalmaztĺst ad a
szaţ<rnai vezetőnęk a késziilék, valamint az ęlozetesen összeíľt anyagok listája szetint, a
vizsgálatokhoz sztikséges eszközĺjk, gyógyszerek segédaĺryagok, illetve a nyilvríntaľtási
dokumentá çiők źtađásár a.

Budapest, 2020.mucius 24.
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Www. ceľny.hu, www.pca.hu
1083 Budapest, Bókay J. u. 53.
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