VI.
Az előző, V. szám ezzek a mondatokkal végződött” A következő hetek döntőek lesznek a jövőt illetően. Mikor,
miben, mekkora oldás lehet és megengedett. Az emberi élet, az egészségügy és dolgozóinak megkímélése mellett, akik a
frontvonalban dolgoznak még, akik a lövészárkokban (karanténban) beásottak hadtápja, életvitelük megalapozói, az
eladók, a szállítók, a termék előállítók számra is kiemelten fontos, a másoké mellett. És a gazdaság indítása
felpörgetése….”
Ma így folytatnám: És az emberek …… A helyzet nem változott,az emberek rezignáltak lettek és türelmetlenek, a
politika figyel és mérlegel, a gazdasági erők, akik mindig is láthatatlanok voltak, nyomulnak. A gazdasági visszaesés
réme kisembert, nagyembert kísért, és mint oly sokszor átveszi az irányítást? Nem könnyű a helyzet, de egy szakasz
lezárulta mindennapos közelségben van. Az ország elért egy eredményes intervenció szélső határáig, a
működőképesség határáig, az egészségügy ellátó képességének gyakorlati kiépítéséig. Közben találat érte a
hátországot, az öregek és a krónikus betegek ellátó intézményeit. Eddig sem volt egyszerű és fájdalmatlannak sem
mondható. Eldöntendő, hogy mi lehet a legkisebb rossz, hogyan tovább?
Megindult a tesztelés, bár tudjuk, hogy a gyorstesztek bizonytalanok,, a maszkhasználat elterjedt és kötelezően
javasolttá vált, bár tudjuk, hogy a támadó vírus erős. Erősödni látszik a „bátor orvos” gondolat, ami sommásan az ön
és a közveszélyesség határát súrolja, a hippokratészi eskü hamis köntösébe bújtatott ostobaság. Gyűlnek a
tapasztalatok és jó alapnak mutatkoznak a jövő, a nyitás első lépéseihez. A távkonzultáció működni látszik!
Szaporodnak a gyógyítási tapasztalatok, de hogy még keveset tudunk, mutatja - az előző hónapok folyton változó
óvatos terápiás információi és akár napokkal későbbi cáfolatai. Talán ez utóbbiban nyilvánul meg legjobban, a profit
szerzés dominanciája, ami legyűri a szakmai józanságot. Az orvos számára amúgy sincs kétségbe ejtőbb dolog, mint a
tehetetlenség és a kiszolgáltatottság, amit a gyógyítás sikervágyával kompenzál. Ez a védőoltásra ugyanúgy
elmondható.
Óvatosságra int, a járvány, minden tekintetben elmondható ismeretlensége! Nem volt kétséges, bármi fog történni,
fájni fog és nehéz lesz. Egymás nélkül, belátás és lemondás nélkül semmire nem megy az ország. El kell fogadni és
bele kell nyugodni, a világ már most sem és a közel és távoli jövőben sem lesz az, mint eddig volt.
Prof.Dr. Balogh Sándor
felelős szerkesztő

2020. 04. 19.

2020.04. 26.

Mit láthatunk az európai és a világban zajló folyamatok számadataiban?
Itt van a lazítás ideje?
Összeállította: Dr. Balogh Sándor
A Járvány terjedési dinamikája naponta 2020.04.26-ig

Magyarországon a vészhelyzet kihirdetésekor hozott intézkedések, továbbá az európai és Európán
kívüli országok szigorú szabályai, valamivel több mint egy hónap alatt jutottak odáig, hogy a járvány
terjedése lelassult. Ezidő alatt beszerezték a védekezés eszközeit és megszervezték az egészségügy
elltási rendjét. Április elejétől az új megbetegedések és a halálozás több országban kedvező irányba
fordult.

A kedvezően alakuló statisztikai mutatók, azonban nem minden országra voltak jellemzők. Még
április elején is igen kedvezőtlen volt a járványhelyzet Olasz országban, Spanyol országban és Francia
országban és csak húsvétot követően mutatott kevés javulást. Eközben kifejezetten romlott a helyzet
Nagy Britanniában, amely még mindig bajban van. A járvány gócpontja átkerült Európából New
Yorkba, az USA-ba.

A fertőzöttség mértéke a világ országaiban április 12-én

A hét eleji adatok, már mutatták a javulást, amelyek a hétvégéig nem romlottak, illetve bizonyos
derűlátásra adnak okot, a bezárt Európa számra. Nem, vitatható, hogy a drasztikus intézkedéseknek
lehet köszönni az ijesztően alakuló járványügyi helyzet mérséklődését. Vannak kiemelten jobb képet
mutató országok, Német ország és Ausztria, de a már említett országok mellet nehéz helyzet van
Belgiumban, Svájcban, Hollandiában. Általában kedvezőbb a kép Skandináv országokban, bár

Svédország viszonylagos korlátozás mentes gyakorlata még nem kevés bizonytalanságot rejt
magában. Közép és közép-kelet Európa kedvező számadatainak oka még magyarázatra szorulna.
Magyarország helyzete egyértelműen a meghozott intézkedéseknek köszönhető!
Mindehhez még a héten az új esetek kicsit csökkenő volta, mérsékelt emelkedést is mutatott. Ebben
bizonyára USA tesztelési gyakorlata következményeként, a csaknem egy millió pozitív eset is hozzá
járult.

2020.04.19.

2020.04.24.

Mindezek mellet és ellenére, némileg az USA miatt is alig egy hét alatt fél millióval, 1/5-el nőtt az
igazolt esetek száma és közel negyven ezerrel a halottaké. Ez indokolja a nagyon óvatos és alaposan
átgondolt változtatást!

2020.04.19

2020.04.24.

A világ országai ahol az igazolt fertőzöttek száma növekszik 2020. 04.24.

A világ országai ahol az igazolt fertőzöttek száma nem változik 2020. 04.24.

A világ országai ahol az igazolt fertőzöttek száma csökken 2020, 04.24

Akár melyik ország csoportot tekintjük és vizsgáljuk, látható, hogy semmilyen jellemző azonosság,
vagy különbség, mint ok és okozat nem mutatható ki, ami irányt tudna, mi a következő lépés, mitől
kell tartani, mit kell lazítani, netán szigorítani. A járvány csak csillapodott, letörése még nem történt
meg. Az emberek türelmetlensége érthető és elfogadható, de az nem csaphat át felelőtlenségbe. Az
az Amerikában látható hamis szabadság idea, hogy az én életem nem korlátozhatja az állam, járvány
helyzetben, kivételes helyzetben, nagyon körültekintően értékelhető. Nagy kérdés és régi igazság,
hogy az én szabadságommal kinek a szabadságát korlátozom és kit veszélyeztetek vele. Ez a kérdés
már a védőoltások tekintetében is többször is felmerült, tetézve, egy felelőtlen szülői magatartással,
netán egy még büntetendő orvosi hozzáállással. A gazdaság megrekedése, már nagyon nagy
probléma.

TOP országok
04.18.

Ország
USA
Olasz o.
Spanyol o
Francia
o.
UK
Belgium
Német o
Hollandia
Török o
Svéd o
Svájc

25.ápr

Megerősített + eset Halottak száma
Pozit/halálozás%
25.ápr
699 706 905 358
36 773
51949
5,3
5,7
172 834 192 994
22 745
25969
13,2
13,5
190 839 219 764
20 002
22524
10,5
10,2

Ausztria
Szlovákia
Ukrajna
Románia
Szerbia
Horvát o
Szlovénia
Magyarország

11,24
37,64
42,81

15,88
42,97
48,21

149 130

159 952

18 703

22749

12,5

13,9

27,92

33,26

109 769
36 138
141 397
30 169
78 546
13 216
27 078

144 640
44 293
154 999
36 729
104 912
11 567
28 677

14 607
5 163
4 352
3 471
1 769
1 400
1 327

19567
6679
5760
4304
2600
2152
1589

13,3
14,3
3,1
11,3
2,3
10,6
4,9

13,5 21.97
15,1
45,2
3,7
5,25
11,7
20,14
2,5
2,15
12,3
13,75
5,5
15,58

29,43
58,47
6,95
24,98
3,16
21,13
18,66

Környező országok 04.18.

Ország

Halálozás/100 E
lakos

25.ápr

Halálozás/100 E
Megerősített + eset Halottak száma
Pozit/halálozás%
lakos
25.ápr
14 595
15071
431
530
3
3,5
4,87
5,99
10
49
1360
9
17
0,9
1,2
0,17
0,31
4 662
8125
125
201
4,6
2,5
0,28
0,45
8 067
10417
411
567
5,1
5,4
2,11
2,91
5 609
6630
110
125
1,9
1,9
1,58
1,79
1 814
2009
36
51
2
2,5
0,88
1,25
1 304
1373
66
80
5,1
5,8
1,58
3,87
1 763
2443
168
272
8,8
10,7
1,6
2,68

Az V. számban látható már bemutatott ábra, kiegészítésre került az egy héttel későbbi adatokat
tartalmazó sárga színnel kiemelt oszlopokkal. A statisztikai számítások, a különböző számadatok
elemzése alapot ad egy optimista gondolkodáshoz. Az azonban nem olvasható ki belőlük, hogy az
egészségügy terhei is javultak volna. Az sem ismert és az sem megnyugtató, hogy a bizonytalan
terápiás eredmények mellett, egy nyitás mit és milyen mértékben indít be.

A TÁVKONZULTÁCIÓ FONTOS és MŰKÖDIK
Egyre több személyes tapasztalat gyűlik össze a távmunkáról. Lehet real time-ban és non stop. Az
egyik a rendelési és a készenléti időre terjed ki, a másik reggel hattól eset 10-ig. Ez már a békeidőkre
is elmondható gyakorlat volt. A kettő egymástól nem választható szét, de ki kell dolgozni ennek napi
gyakorlatát, mert a non stop készenlét emberpróbáló, figyelmet megosztó, extrém szellemi
leterhelést jelent. A szigorú napi 8 óra elérhetés alig korlátozható, de törekedni kell rá.

Egy budapesti körzetből:
Ellátott betegek 03.30-04.03 között 286. Ez jelentett 568 telefonbeszélgetést, 862 email váltást,
valamint össze nem számolható facebook csetet. Több száz szakmai anyag elolvasását, amelyek
között frissnek gondolt állásfoglalások, voltak. Továbbá ezek között több tucat hivatalos megkeresés
is érkezett.
Ellátott betegek 04. 06.-04.10 között 265 fő került ellátásra A telefonbeszélgetések száma
lényegesen csökkent 368, ugyanúgy az emailek is 468.
Az ellátottak 04. 12 – 04. 19 között , kedd-csütörtök között 212 fő, továbbá péntek – vasárnap között
16 fő, összesen 228 fő (egy nappal kevesebb nap). A 89 hétfői ellátottak között 35 telefonos
konzultáció, vírusos fertőzés félelmével panasz 5 fő, egyéb légúti 4 fő, új táppénz kérelem 7 fő (össz
táppénzes ok 24 fő), gyógyszer írás 38 fő, lelet megbeszélés 4 fő.
Változatlan és össze nem számolt email, facebook és egyéb telefonkonzultáció a nap 12 órájában, de
a rendelési időre csúcsra járatva.

A 04.20-25 közötti időszak a legcsendesebb hete volt hómofiszban eltöltött időnek. A
betegforgalom 258 fő volt. A telefonok napi 16 órában, az emailek, a fecebook bejegyzések
24 órában érkeztek. A telefonok zöme a rendelési időkben halmozódtak. A két nővér a
rendelési időben adminisztrált és kiadta a papírokat. A rendelő ajtaja zárva van.
Korai, de ki lehet jelenteni. A járványos időszak alatt, amely várhatóan hosszú időtartamú
lesz, egy új ellátási rendet kell bevezetni. A biztonságos lezárás a védőoltás rendelkezésre
állás után mondható ki, mely várhatóan legalább egy év. A korábbi tömeges rendelői

megkereséseket jelentős redukálása javasolt. Ez kezdetben a covid fertőzés terjedésének
megakadályozása miatt elengedhetetlen, majd a későbbiekben a minőségi munka és az
egészségügyi munkaerő kímélete, a korábbi túlzó igénybevétel csökkentése útján érhető el.
A telefonos megkereséseket időkorlát közé kell szorítani és kijelölt időtartamban kell
történniük. A rendelési idő alatt a telefon konzultációt korlátozni szükséges. A telefonos
konzultáció kezdete egy előjegyzés szerinti személyes vizsgálatnak. A fokozatos visszatérés
indulásakor a vizsgálat alá kerülő betegek száma, az egy óra alatt legfeljebb 4 lehet, heti 15
órában. A fennmaradó időben történik a telefonos konzultáció, az elektronikus
megkeresések, a betegút, az előjegyzés szervezés és az adminisztrációs feladatok teljesítése.
Ehhez egy mindenki számára konform elektronikus rendszer kialakítása elengedhetetlen.
A személyzetnek kötelező a személyi védelem, amelynek minimumát meg kell határozni. A
minimum biztosítása az állam feladata (lásd Szakmai kollégiumi levél, később). A személyi
védelem része a rendelő infekció kontrollja. Az e feletti lehetőségek a háziorvos
kompetenciájában szabadon teljesíthető.
A szabályozás elengedhetetlen tartama a páciens kötelezettségeinek megfogalmazása, mint
például a maszk használata.
Sürgős betegellátás csak az életet veszélyeztető és az ellátás elmaradása miatt kialakuló
egészségkárosodás veszélye esetén áll fenn. A sürgős ellátást is kötelezően megelőzi a
telefonos konzultáció!
A házi beteglátogatások, beleértve a krónikus betegek rendszeres látogatását a járvány
időtartamára szüneteltetni kell, az eljárás megegyezik a sürgős ellátáséval.
Garay Erzsébet írja (Gyula)
Még nincs sok tapasztalatom, mert márc.11-én (az utolsó pillanatban) egy decemberben
befizetett útra elmentem és igaz ugyan, hogy már Bécsen át, de márc. 19-én haza is jöttem.
Persze 2 hétig nem dolgozhattam, most hétfőn jöhettem elő-ször.
Az elmúlt 3 napban 1 utcai eseménynél "láttam el" beteget. A rendelő utcájában kerékpárral
közlekedve epilepsziás grand mal rohama lett saját betegünknek. Ami a tapasztalat:
mindenki, aki látta nagyon szépen segített, Egy ember hívta a mentőt, egy tartotta a beteg
fejét, kettő leszedte a kerékpárt... Lehet, hogy korábban nem lettek volna ilyen segítőkészek
az emberek.
Ezen kívül szépen működik a teledicina. A viszketős szemű beteg 4 képet készített a szemeiről,
a torokfájósnak a lánya a garatképletekről ( mindig 4 képet kérek), viberen elküldték és egész
jól használhatóak.
A rendelőbe csak kikérdezés után engedjük be, aki nem veszélyes, hogy fertőz, maszkban
jöhet, és nem nyúlhat semmihez. Pl. a kutyaharapott beteg oldalán sérüléssel.
Kezd beállni a rendszer. A lejáró javaslatok és KGY számok esetén a programunk ráírja a
receptre, ami az EESZT-be megy, hogy felírva lejáró javaslat mellett a kormány rendelet
alapján.
A krónikus gondozottaktól kérjük az otthon mért releváns paramétereiket, de ez eddig is így
volt, csak most telefonon mondja, nem a füzetét lapozom.

A körülményekhez képest nyugodt 4 napos munkahét volt. 04. 14. – 04.17
92 beteget láttunk el, 101 esetben.
59 éves, vagy fiatalabb 39 beteg 43 eset,
60-74 éves 31 fő, 34 eset,
75 éves és idősebb 22 beteg, 24 eset.
A betegek már megszokták az új szabályokat, változatlanul működik a telemedicina is, szépen
lefényképezik a szemüket, torkukat, bőrüket, meg ami fáj.
Természetesen a többi betegség sem szünetel, ezek miatt kénytelenek vagyunk szükség esetén
megvizsgálni néhány beteget, de kellő védelmünkről azért gondoskodtam. Eddig több, mint 100.000,Ft értékben.
Különös dolog nem történt, hétfőn nyitnak a szakrendelések, remélem nem lesz beutalóért roham.

04. 20-24.
Az előző héthez hasonló forgalom és betegek.
A táppénzes papírok bescennelve, e-mailon való továbbítását is kipróbáltuk, működik. Pl. a
daganatos, folyamatosan tp-n lévő betegnek nem kell jönnie csak a papírjáért, nem tesszük ki sem
fáradtságnak, sem veszélynek.
Miután kb. 100.000,- Ft-ot sikerült elkölteni (tényleg, mert legalább tudtunk venni egyszer
használatos mindenfélét: maszkokat, csuklótól könyökig alkarvédőt, kesztyűket, védőszemüveget,
plexi arcpajzsot, térdig érő lábzsákot, nylon köpenyt, fertőtlenítő szereket…) ezen a héten az EGIS
gyár képviselője hozott 2 FFP2 maszkot, 2 doboz gumikesztyűt, 3 bőrfertőtlenítőt.
A betegek már megszokták, hogy előbb telefonálnak. A torlódást, ami már csak ritkán fordul elő, úgy
kerüljük el, hogy ha vélhetően hasszú ideig fog tartani az ellátás ( pl. sok receptet kér a beteg, vagy
több betegnek kér a gondozónő, vagy ismerten hosszas beszélgetést igénylő páciens hív…) felírjuk az
aktuális telefonszámát és másik vonalról visszahívjuk, hogy a rendelői vonalon tudjunk újabb
hívásokat fogadni.
Újabb, hogy a telefonáláshoz is foglalnak időpontot az interneten. A netes előjegyzést kb. fél éve
vezettük be, azt már megszokták, most erre is használjuk.
Koronavírus fertőzésre gyanús betegünk ezen a héten sem volt.
Princz János írja (Pécs)
Rendelés járványügyi vészhelyzetben
04.14 – 04. 17. Már egy hónapja, hogy a járványügyi vészhelyzetre előírt módon zajlik a rendelés,
vagyis minimális a rendelőben megjelenő betegek száma, viszont annál több a telefonos, emailes,
illetve a mai technika által elérhető minden csatornán (skype, Messenger, fb, Viber, stb.) történő
tanácsadás, diagnosztizálás és kezelés. Eddig is sok volt a telefonos megkeresés, most viszont – főleg

a rendelési idő első pár órájában állandóan csörög valamelyik telefon a három közül (rendelői
vonalas, rendelői mobil, saját mobil). Két külön helységben dolgozunk az asszisztensnővel, így csak
azokat a telefonokat kapcsolja be hozzám, akiknek panaszaik vannak, de így sincs idő a dekurzus
lapokat rögzíteni a programban, mert mindjárt ott a következő hívó. Így rövid jegyzeteket kell a
beszélgetés közben kézzel leírni, hogy ha majd jut rá idő, minden megfelelően dokumentálva legyen.
Sok esetben használják a képküldő alkalmazásokat, mivel a betegek nem tudnak, akarnak a
fertőzéstől való félelem miatt eljönni a rendelőbe, vagy nem is jöhetnek (lázas, felső légúti
panaszokkal tilos). Gyakori a mobiltelefonnal készített és messengeren átküldött garatfelvétel,
bőrkiütések, és gyulladások ilyen módon történő diagnosztizálása. Az előzőekben egy-kétháromhavonta ellenőrzésre visszahívott krónikus betegek gondozása is hasonlóképpen történik,
szerencsére ma már szinte mindenkinek van vérnyomásmérője, a cukorbetegeknek vércukor
mérőjük, így telefonon megbeszélt, vagy a lefotózott és elküldött vérnyomás- és vércukor napló
adatai alapján láthatjuk hogyan állunk a célértékek, céltartomány elérésében, és amennyiben
szükséges, megbeszéljük a szükséges étrendi, életmódbeli vagy gyógyszeres változtatásokat. Mióta
lehetőség van csak e-recept felírására, próbáljuk ezt propagálni a betegeknek, de egy hónappal
ezelőttig még inkább kérték a jól megszokott, papír alapú, kézzel fogható receptet is, így érezték
biztonságosabbnak. Az e-recept elterjedésének viszont egycsapásra nagy lökést adott a kialakult
helyzet, olyannyira, hogy most már szinte csak e-receptet írunk, kivéve az EESZT-be még nem kerülő
segédeszközöket. Ez valószínűleg a járvány lecsengése után is így marad, tehát ha lehet egyáltalán
ilyet mondani, ez egy pozitív hozadéka lehet a vészhelyzetnek. Persze azért – ha nem is tömegével –
de a rendelőben is látunk el beteget, zömmel telefonon előzőleg megvitatott panaszok okának
tisztázására, és nyilván a rosszulléttel érkezőket is ellátjuk a szakma szabályai szerint, természetesen
fokozottan odafigyelve a higiénés szabályok betartására
Egy újabb hét a járványhelyzetben
Mostanra már nagyjából kialakult a járványhelyzeti alapellátás módszertana. Változatlanul rengeteg a
telefonos konzultáció, az esetek nagy részét ilyen módon el is lehet látni (beigazolódott a régi
tanítómesterek szlogenje: „a jó anamnaesis fél diagnózis”). A másik feléhez meg itt vannak a modern
technika adta multimédiás és telemedicinális lehetőségek, a fennmaradó betegek ellátásához pedig
megint egy nagy „öreg” (Romhányi Professzor) mondása jut eszembe: „Ha már végképp nem tudjuk
mi baja van a betegnek, vizsgáljuk meg!” Ők azok, akiket személyesen is látnunk kell a rendelőben.
Csökkenni látszik – legalábbis nálunk Pécsett – az elrendelt hatósági karanténban megfigyelés alá
helyezett páciensek száma. Ők is zömmel az SBO-ról a Koronavírus Ellátó Központba (KEK) átirányított
betegek közül kerülnek ki. Ide irányítanak minden beteget, akinek bármilyen, a COVID-19 tüneteihez
is hasonló panasza van. Pl. hasmenéses, torokfájós, köhögős, conjunctivitises, de volt olyan betegem,
akinek hátfájdalmai voltak, terhelésre fulladt és verejtékezett, őt is a KEK-ba irányították. Ott a
protokollnak megfelelően megtörtént a checklista felvétele, lázmérés, vérnyomásmérés, és bár nem
volt gyanús, nasopharynxból mintavétel történt SARS-Cv2 PCR vizsgálathoz. Viszont nem volt az
ambuláns lapján sem fizikás status, sem EKG, sem mrtg. A beteget otthoni karanténba helyezték.
Megtörtént a 2. mintavétel, mindkettő negatív lett, a karantént felszabadították, így egyeztetés után
el tudott jönni a rendelőbe, ahol megtörtént a fizikális vizsgálat és EKG is készült. Másik esetben
lázzal, torokfájással jelentkezett a beteg a KEK-ben, ugyanez a protokoll, és kezelés nélkül
hazaküldték karanténba. Telefonon és messengeren küldött képek alapján távdiagnosztizáltuk a
tonsillopharyngitisét, és e-receptben megkapta az amoxi/clav. kezelést. Vírustesztje neki is negatív

lett. Nekem úgy tűnik, a KEK-ben csak a COVID-ra fókuszálnak. Persze nem a KEK munkáját szeretném
ezzel minősíteni, nyilván a szakmai szabályai szerint végzik munkájukat a frontvonalban, amiért
minden elismerést megérdemelnek.
Baranya egyébként a közepesen fertőzött megyék közé tartozik, jelenleg legjobb tudomásom (és az
elérhető statisztikák) szerint 33 ismert SARS-CoV2 pozitív egyén van. Saját praxisomban eddig
kimutatott COVID-19 páciens nincs, és jelenleg csak 2 otthoni karanténos beteg van a korábbi állandó
5-6-oz képest. Ebben valószínűleg az is szerepet játszik, hogy a külföldről hazatérőknek már lejárt a
megfigyelési időszakuk
Geizselhardt Gábor Tatabánya
Ebben a vészhelyzetben a távmunka nagyon fontos, de úgy vélem a rendes kerékvágásba visszatérés
után a mi munkánkban szabályozás nélkül nem fog meghatározó szerephez jutni.
Néhány gondolat ehhez:
 A telefonon történő „rendeléskor” nem tudom a hívás ideje alatt rögzíteni a gépen a
szükséges adminisztrációt. Amint leteszem a telefont már hív a következő beteg és a vele
való beszélgetés után sem marad idő az ő új beteg adatait, gyógyszereit bevinni a gépbe,
mert ismét csörög a telefon… Ezek után még a nővérrel is megbeszélem az eset rá vonatkozó
részét… többször előfordul, hogy egyszerre két telefonon is keresnek… és képzeld: ha
közben a szokásos rendelés is folyna (napi 50-70 beteg)…
 Úgy lehetne, hogy lenne a rendelésnek egy külön időszaka ( pl. egy óra), amikor csak hívást
fogadnánk…
 Ahogy írod: nálatok „24 óra állandósult” … Az elmúlt évtizedek nem arról szóltak, hogy ne
kelljen az orvosnak folyamatosan „készenlétben” lennie? Ha bármikor telefonálhatnak, ezer
fős „virtuális csoport” bármikor írhat, tanácsot kérhet, képet küldhet a hálón, akkor
tulajdonképpen folyamatosan rendelkezésre állsz, ami ebben a vészhelyzetben érthető lehet,
de békeidőben nem szükséges… és úgy gondolom Te sokat segítesz babinak. Ha egyedül
kellene mindezt végeznie?
 Ahogy korábban írtam, én napi 4-5 órát vagyok a rendelőben, azután a váltótársam átveszi a
nap másik felét és az én betegeim telefonhívásaira is válaszol, ha szükséges. Engem csak
akkor hívnak, ha sürgős esetről van szó és nem tudják nélkülem megoldani (pl. a mostani
időben a hatóság keres a „Covidos” beteg miatt). Persze ez a 4-5 óra tömény.
 Sok időt vesz igénybe, ha a beteg EESZT-ben keletkezett adatait szeretné velem megbeszélni.
Ha hosszabb zárójelentésről van szó, akkor először magam átnézem a leletet és aztán
felhívom a pácienst.
… No ezt még hosszasan írhatnám…
Még néhány szó az elmúlt hétről (04.20 – 24):
 Napi 40-50 a naplószám szerinti forgalmunk.
 Egy idült szívbeteget fulladása miatt telefonon keresztül kérdeztem ki, majd SBO-ra
utaltam, később látom az EESZT-n: pulmonális embólia és kard. decomp.
 Egy 45 éves ffi miatt telefonált a felesége, hogy három hete folyamatosan iszik, egyre jobban
zavart… kimentem a helyszínre: OMSZ-szal SBO-ra küldtem, ahonnan a psychiátriai osztályra
helyezték.
 80 éves hölgy, akinél: NIDDM, Hipertónia, perifériás érbetegség miatt egyik láb amp. : néhány
hete a nagyujja feketedik: Otthonában meglátogattam: nagyujj részleges, száraz gangrénája:
Megbeszéltük, hogy 2 nap múlva sebészeti kontrollra viszi a betegszállító mentő.
 Telefonon beszélünk egy hölggyel, akinek egyik lába harmadik napja dagad, fáj, feszít,
korábban nem volt ilyen panasza: Jav: mélyvénás trombózis gyanú miatt hívjon mentőt.
Másnap látom az EESZT-ben: a dg. igazolódott, fölvették a kard. osztályra.




A többi konzultáció a szokásos: felső légúti betegségek, mozgásszervi panaszok, krónikus
megbetegedéseknél gyógyszerek revideálása…
Mint a hírekben is hallhattad: a Szt. Borbála kórházban az I. és III. belgy. osztályon több Covid
megbetegedés történt (21 dolgozó, 9 ápolt) és miattuk kb. 60 kontakt megfigyelésbe
helyezése. A kontaktok közül ketten a praxishoz tartoznak, egyik már két neg. lelettel
panaszmentes. A másik nővér csütörtökön hőemelkedésről számolt be, tegnap jött meg az
első tesztje: pozitív. A számukra intézendő mintavételek, népegészségügyi egyeztetések, a
velük való konzultáció is sok időbe telik. Mellettük fut még öt vagy hat karanténban lévő
páciens ügyeinek kézben tartása is.

A 65 év feletti dolgozókról: A helyi praxisok szintjén nem tapasztalok ezzel kapcsolatban feszültséget.
A kollégák legtöbbje korom béli és tudom, hogy zömüknek van krónikus betegsége, de mindenki
dolgozik.
0-0-0-0-0-0-0-0
Alább olvasható a kollégium tagozatának levele. A tagozat összefoglalása korrekt, kicsit tovább ment,
mint az első lépések szükségessé tennék. Kimaradt a járvány egyik kulcskérdése. Sajnos
a krónikus betegek otthoni, folyamatos látogatásának felfüggesztése hallatlan fontos!

A Szakmai Kollégium Háziorvostani Tagozat és Tanács levele
Prof. Dr. Kásler Miklós
miniszter
Tisztelt Miniszter Úr!
Kérésének megfelelően küldöm a Szakmai Kollégium Háziorvostan Tagozat és Tanács által
összeállított aktualizált eljárásrendet.
A COVID-19 vírus járvány Magyarországon még a felfutó ágában van. A lecsengő fázis a későbbiekre
várható, bekövetkezte, a számítások ellenére bizonytalan. Az olasz, spanyol és francia, illetve az USA
tapasztalatok alapján a plató időszak elhúzódó lesz. Nem ismert a hullámokban visszatérő járvány
ismétlődése és mértéke. Emiatt a vészhelyzet kihirdetésével egy időben bevezetett, minden
várakozást felülmúlóan jól működő háziorvosi vészhelyzet-rendszer normál működésre történő
visszaállítása még távolinak tűnik. Már most megállapítható, hogy a jelen működésnek vannak a
jövőben, normál rendben hasznosítható tanulságai. Az esetleges változtatások kiindulópontja
részben a korábbi döntések megtartása és azok megerősítése, valamint pontosítása. A legfontosabb,
az ellátandó lakosság és a koruk és betegségeik miatt kiemelt háziorvosok és alapellátásban dolgozó
egészségügyi dolgozók védelme, az egész háziorvosi kar (és segítőik) megóvása. Ez a lakosság
ellátásának a garanciája.
Az állam feladata a rendelők higiénés és a benne dolgozók és gyógyulók személyi védelme, az ehhez
szükséges védőeszközök biztosítása. A megoldások különböznek vidéken, városban, nagyvárosban és
a helyi sajátosságok tovább árnyalják a megoldásokat.
Működés:
1. A személyes találkozással járó vizsgálatokat továbbra is előzetes konzultációhoz kell
kötni, telefon, e-mail, vagy a háziorvos által meghatározott egyéb elektronikai eszközök
használatával. A távkonzultáció eszközeinek igazodni szükséges a lakosság

lehetőségeihez. A távkonzultáció szabályozása terjedjen ki, a háziorvos/ápoló
elérhetőség időbeli keretére is, elsősorban a korábban szokásos rendelési időhöz
igazodjon.
2. A telefonkonzultációt követően kerülhet sor, a személyes orvos-beteg találkozásra, mely
előjegyzés szerint történjen, a jogszabály szerinti heti 15 órában. Az előjegyzés fő
szabálya legfeljebb negyedóránként 1 beteg vizsgálata. A rendelőbe érkező betegek és
kísérőjük kötelezően viseljen szájmaszkot és kesztyű viselése is ajánlott. Arra kell
törekedni, hogy a váróteremben lévők száma a minimális legyen, a várakozók közötti
távolság minimum 1,5 m.
3. A rendelőben a háziorvosnak és a betegellátásban résztvevő valamennyi egészségügyi
dolgozónak a betegek vizsgálata során mosható köpeny, vízlepergető kötény, vagy
egyszer használatos védőruha, sebészi maszk, fertőtleníthető arcvédő pajzs egyszer
használatos sebészeti műtős sapka, , gumikesztyű használata kötelező. Mindezek
biztosítása állami feladat!
4. Amíg nincs hatékony és biztonságos terápia a COVID-19 okozta megbetegedések
gyógyítására, illetve amíg nem történik meg a teljes lakosság védőoltása, vakcinációja a
COVID-19 ellen, addig légúti tünetekkel rendelkező beteg továbbra sem léphet be a
háziorvosi rendelőkbe. Esetükben hosszú távon az eddig alkalmazott gyakorlatot kell
folytatni (nem súlyos tünetek esetén otthoni mintavétel és kezelés, súlyos tünetek
esetén megfelelő kórházi kezelés megfelelő OMSZ egységgel). Későbbiekben, amikor már
lecsengett a COVID-19 járvány, de hatékony oltás ill. ellenszer még nincs, a kórházi
kezelést nem igénylő légúti tüneteket mutató páciensek számára izolált helyen “légúti
rendelés”-t kell létrehozni a szakellátás bázisán, mely tesztelési lehetőséggel, megfelelő
laborháttérrel és RTG-el rendelkezik.
5. Hosszútávon kerüljön szabályozásra a sürgősségi esetek ellátásán kívül a betegek
előjegyzés szerinti ellátása, az egy rendelési időben ellátható betegek száma.
6. Az EESZT használatával-szükség szerint továbbfejlesztésével - legyenek tartósan
alkalmazhatóak a következő szolgáltatások az ellátás során: vényírás – egyensúlyban lévő
krónikus betegségben szenvedők esetén személyes megjelenés nélkül is, 6 hónapig; ebeutaló, magisztrális készítmények, gyógyászati segédeszközök.
Szükséges a telemedicinális és távkonzultációt lehetővé tevő eszközök
feltételrendszerének meghatározása és biztosítása.
7. Az EESZT és a telemedicinális lehetőségek figyelembe készüljenek új ellátási protokollok
a krónikus betegek gondozására.
8. Alapvető diagnosztikai, képalkotó és laboratóriumi vizsgálatokhoz való hozzáférés
biztosítása a tervezhető beavatkozásokat érintő korlátozás időszakonként történő
felülvizsgálata mellett.

Szervezési feladatok:

9. Meghatározott háziorvosi tevékenységek véglegesen kerüljenek át a nem kontakt
ellátási körbe (telefonon vagy egyéb nem kontakt platformon): igazolások,
keresőképtelen állomány igazolása, egyéb igazolások, szociális ellátásokhoz szükséges

10.

11.
12.
13.

14.







dokumentumok. Ezeket az adminisztratív feladatokat a kéréstől számított 5 munkanapon
belül kelljen teljesítenie a praxis dolgozóinak.
A szakorvosi javaslatok, közgyógyellátási igazolvány lejárata a veszélyhelyzet
megszüntetését követően is hosszabbodjon meg hat-tizenkét hónapig, csökkentve
ezáltal a járóbetegellátásra hirtelen visszanehezedő nyomást.
A további szakvizsgával rendelkező háziorvos kollégák gyógyszerfelírási jogosultságának
kiterjesztése.
A háziorvostan szakképesítéssel rendelkező kollégák gyógyszerfelírási jogosultságainak
kiterjesztése egyes gyógyszercsoportok és gyógyászati segédeszközök tekintetében.
Vészhelyzeti időszakokban a szakképzésben résztvevő háziorvos szakorvos jelöltek
(rezidensek) valamennyien a háziorvosi ellátásban kerüljenek alkalmazásra, segítve és
helyettesítve a 65 év feletti háziorvos kollégákat.
Jogszabály harmonizáció a vészhelyzeti eljárások figyelembevételével (legalább):
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
az előbbi törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. Törvény
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/200. (II.25.)
Eü.M. rendelet
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekről

Mindezen feladatok koordinált végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk az
Országos Alapellátási Módszertani Központ mielőbbi létrehozását, mely intézmény az
alapellátás összehangolt működésének alapfeltétele
Budapest, 2020.04. 22

Tisztelettel: Szabó János dr. tagozatvezető

UEMO jelentések

COVID-19 - jelenlegi helyzet Ausztriában, 2020. április 23
Állapot: 20.04.04
Eddig elvégzett tesztek: 205 835
Megerősített esetek: 14 932
Kórházban: 677
Intenzív osztály: 169
Visszaadott személyek: 11 694
Halálok: 522

További részletek: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/NeuartigesCoronavirus-(2019-nCov) .html

A kis üzletek újra megnyílhatnak
UEMO Ochs Barbara Ausztria
20.4.4 óta az áruk és kézműves üzletek kis üzletei újból megnyílhatnak a
a következő feltételek:
-

Max. 400m² értékesítési terület
20 m²-en csak 1 ügyfél lehet
A maximális vásárló megengedett-kapacitás biztosítása a bejáratnál történő irányítással
Az ügyfeleknek és az alkalmazottaknak száj- és orrvédőt kell viselniük
Rendszeres fertőtlenítést kell biztosítani
Barkács és kertészeti központok 2020.4.14-től is nyithatók, függetlenül az értékesítési terület
nagyságától - természetesen a többi feltétel szintén érvényes erre a területre is
A 400 m²-es korlátozás a bevásárlóközpontok teljes területére vonatkozik.

Az 1 méteres biztonsági távolságot a parkolóban és a garázsban is meg kell őrizni. Előrendelt étel
beszerezhető vendéglátóipari vállalkozásoktól, ha azt a helyszínen nem fogyasztják el, és legalább a
távolságot 1 métert tartanak fenn más személyektől.

Száj és orr védelme
Az összes üzletben az ügyfelek és a személyzet kötelesek száj- és orrvédőt (MNS) viselni.
Hasonlóképpen, a száj- és orrvédelem használata kötelező minden tömegközlekedésen és amikor
gépkocsiban olyan emberek ülnek, akik nem ugyanabban a háztartásban élnek. A száj- és orrvédő
védőeszköz viselésének kötelezettsége nem vonatkozik a hat évnél idősebb gyermekekre. Az iskolák
és egyetemek továbbra is zárva tartanak; legalább júniusig. A szövetségi kormány szerint az iskolákat
legalább május közepéig kell zárva tartani. A diákoknak folytatnia kell az otthoni tanulást. Az
egyetemeket a jelenlegi év végéig nem zárják be szemeszter. Június végéig nem lehetnek események.
A helyzetet kellő időben újra értékelik.
A nyár.
Vissza az orvosi gyakorlathoz
Bizonyos körülmények között az orvosi gyakorlat visszatérhet a normákhoz igazított normál
munkarendhez. Rutin-, ellenőrzési, megelőző és utógondozási vizsgálatokat és oltásokat végezhetnek
ismét ki kell emelni, ha az Osztrák Orvosi Kamara ajánlásában előírt intézkedések fennállnak, illetve
teljesülnek. A betegeknek azonban továbbra is telefonon kell kapcsolatba lépniük az egészségüggyel
(orvossal), és maszkot kell viselniük.
Az önálló vállalkozó orvosok védőruházata továbbra sem megfelelő. Az Osztrák Orvosi Kamara sürgeti
a kormányt, hogy tegyen meg minden erőfeszítést a lehető leghamarabb biztosítsa az orvosi
gyakorlatot megfelelő védőfelszereléssel.

Kompenzációs kifizetések iránti igény minden önálló vállalkozó orvos számára adott.
Az Osztrák Orvosi Kamara követeléscsomagot nyújtott be a kormánynak, amelynek ezt meg
teljesítenie kellene, hogy az önálló vállalkozók egészségügyi munkájukat el tudják látni, ezen
feltételek biztosításával. A csomag kártérítést ad a kieső jövedelmek pótlására, minden önálló
vállalkozó orvos számára, az egészségbiztosítással kötött szerződés alapján, amely az előző évi
forgalom 100% - áig, levonva minden egyéb állami támogatást és levonva a visszatérítendő díjakat. A
mai napig azonban a kormány még nem tett lépéseket.

Kockázati igazolás és mentesség a koronavírusnak kitett munkavállalók számára
Különleges óvintézkedéseket kell hozni azokra a személyekre, akik egészségi állapotuk miatt nagyobb
mértékben vannak kitéve, a munkahelyi koronavírus fertőződés kockázatának. Annak érdekében,
hogy megakadályozzuk az orvosok segítségével ezt, egyértelmű kritériumokat kell meghatározni, ki
tartozik a kockázati csoportba. A törvényt 2020. április 3-án fogadták el a parlamentben. E törvény
szerint a személyekről az érintett biztosítót az egészségbiztosítót kell tájékoztatnia. Ezen információk
alapján, az egyéni kockázati helyzet felmérése után a beteget kezelő orvos kiadja a COVID 19
kockázatot igazolást, ha szükséges. Ezzel a bizonyítvánnyal az érintett személyek a munka alóli
mentességre is jogosultak és folyamatosan kapnak fizetést, kivéve, ha lehetséges otthoni
munkavégzésük vagy az irodát, a munkahelyet úgy tervezték, hogy különösen alacsony kockázatú
legyen.
A kockázati csoport meghatározását a Belügyminisztérium által létrehozott tanácsadó testület végzi,
az Egészségügyi és Munkaügyi, Család- és Ifjúsági Minisztérium. A szakértői csoport, akik általában
döntenek függetlenül attól, hogy egy, vagy több személy tartozik-e kockázati csoportba, három
szakértőből áll, mindegyik a Szociális Minisztériumtól Ügyek és a Munkaügyi Minisztériuma, valamint
a társadalombiztosítás szervezet intézményei és az Orvosi Kamara.
A releváns kockázati csoport kritériumai vagy útmutatója, az önálló vállalkozók számára még mindig
nem állnak rendelkezésre. A munkavállalók és az orvosok sürgősen várják az eredményeket.
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A JÁRVÁNYÍHELYZETRŐL A MÉDIÁKBÓL
Portfólió
Koronavírus: nagyon furcsán alakul a magyar járvány
Magyarországon nem növekszik túlságosan gyorsan a diagnosztizált koronavírusos esetek száma,
azonban a halálozások száma és a nyers halálozási ráta nyugtalanítóan alakul. Megnéztük, mi a
helyzet a régióban.
Magyarországon a 2300-at közelíti a diagnosztizált koronavírusos esetek száma, miközben 239-en
hunytak el eddig a koronavírussal összefüggésben. Ebből 10% feletti nyers halálozási ráta adódik, ami
kifejezetten magasnak számít. Olyan magasnak, mint amilyet a túlterhelt egészségügyi rendszerű
országokban láthatunk, ahol nem jut megfelelő ellátás mindenkinek. Hazánkban azonban még
rengeteg szabad kapacitás áll rendelkezésre, nincs túlterheltség.

Az alábbi táblázat azt foglalja össze, hogy a régiós országok mennyire fertőzöttek a jelenleg elérhető
adatok alapján:

Ezek alapján


Magyarország a 2300 esettel nem számít kifejezetten fertőzöttnek, habár számos régiós
országban kevesebb a diagnosztizált fertőzött.



Hazánkban 239 fő hunyt el eddig, így 10% feletti nyers halálozási ráta adódik, ami toronymagasan
kiemelkedik a régiós mutatók közül. (Az átlag és a medián 4% körül van.)



Ausztrián kívül a legtöbb ország a járvány hasonló szakaszában van, nyugati szomszédunkban
éppen lecseng a járvány az aktív esetek száma alapján.



1 millió lakosra vetítve az összes diagnosztizált esetszám nem számít magasnak Magyarországon.



Azonban az 1 milliós népességre számított összes elhunyt száma (25) az 5. legmagasabb a vizsgált
országok közül.



Az 1 millió főre vetített tesztek száma a 4. legalacsonyabb a fenti országok közül, és az 5700-as
szám valamelyest elmarad Románia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, vagy Lengyelország
adatától.

A NEM LÉTEZŐ RÉGIÓS „MEDIÁNORSZÁGBAN” ANNYI ESET VAN, MINT AHÁNY MAGYARORSZÁGON,
VISZONT 100-ZAL KEVESEBB ELHUNYT, MINT NÁLUNK, 4% ALATTI HALÁLOZÁSI RÁTÁVAL, 16
ELHUNYTTAL 1 MILLIÓ NÉPESSÉGRE (NÁLUNK 25), ÉS 6200 TESZT ELVÉGZÉSÉVEL SZINTÉN 1 MILLIÓ
NÉPESSÉGRE (NÁLUNK 5700).
Összességében tehát elmondható, hogy az esetszámot tekintve Magyarország a régiós
"mediánország", azonban a halálozási számaink jóval magasabbak, mint amit az esetszám indokolna.
Jelenleg valóban nem vagyunk nagymértékben lemaradva a tesztelésben a régiós országoktól, sőt, a
betegszámra vetített tesztben átlagosak vagyunk, ez tehát csak kisebb részben magyarázza az adott
esetszámhoz tartozó magas halálozási adatot. Vagyis amennyiben a tesztek számát növelnénk,
valószínűleg messze nem találnánk annyi új, "rejtőzködő" fertőzöttet, amivel a magyar halálozási ráta
a régiós szintre csökkenne.
Portfólió véleménye
De akkor mi áll a magas halálozási ráta mögött? Egyre valószínűbb, hogy alapvetően nem az
alacsony tesztszám az egyetlen magyarázó tényező a magas magyar halálozási ráta mögött, amire

hosszú ideig sokan gyanakodtak.
A halálozási ráta természetesen nagyban függ attól, hogy milyen korosztályban terjed a vírus az adott
országban, amennyiben érintettebb az idősebb korosztály (pl. idősotthonokban), úgy nagyobb
arányban végződik halálos kimenetellel a betegség. Éppen ezért kulcskérdés a sérülékeny
csoportok (idősek és alapbetegségekkel küzdők) védelme. A járvány súlyossága tehát sokszor könnyen
a véletlenen múlik. Ugyanakkor az nem tűnik magyarspecifikus tényezőnek, hogy a koronavírus elérte
az idősotthonokat. Ez tehát önmagában szintén nem kellő magyarázat a magas halálozási rátára.
Viszont a magyar diagnosztizált esetek 40-50%-a kórházba kerül, ami kifejezetten magas számnak
számít nemzetközi összehasonlításban (jelenleg 850-en fekszenek kórházban), ami szintén azt
támasztja alá, hogy kevés esetet talál meg (diagnosztizál) a magyar járványügy. Ez azt sugallja, hogy
a tesztelés gyakorlatilag nagyon sok esetben a kórházba kerülés előtti utolsó pillanatokban történik
meg.
Vagyis ha egyszer látjuk, hogy
- a tesztek száma sem a lakosságszámra,
- sem a betegek számára vetítve nem kirívóan alacsony,
- de közben a hivatalos fertőzöttek hihetetlenül nagy arányban halnak meg, illetve
- kerülnek be súlyos állapotban a kórházba,
akkor továbbra is fennáll a rejtély, hogy mit csinálunk máshogy a hazai egészségügyi gyakorlatban,
mint a többi ország.
Célszerű lenne tehát megfontolni, hogy tömeges teszteléssel minél hamarabb sikerüljön izolálni a
magyar eseteket (majd ezt követően célzott teszteléseket végezni a pozitív esetek összes lehetséges
kontaktusa esetében, szinte azonnal), az enyhe tünetekkel rendelkezőket is azonnal tesztelni kellene,
hogy a betegség minél korábbi szakaszában diagnosztizálásra kerüljenek az esetek, akik az
elkülönítés mellett minél hamarabb orvosi kezelést kaphassanak.
Forrás: https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200423/koronavirus-nagyon-furcsan-alakul-amagyar-jarvany-427902
------------------------Porfólió
Koronavírus: megszólaltak a kutatók a magyar járványhelyzetről, akik Orbán Viktornak tanácsot
adnak
Rövid idő alatt példaértékű tudományos összefogás jött létre Magyarországon a koronavírus okozta
járvány leküzdése érdekében - jelentette ki Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem virológus
professzora csütörtökön Budapesten, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által szervezett
online konferencián.
A Koronavírus-kutató Akciócsoport vezetője az online konferencián elmondta, hogy a kutatások négy
területen zajlanak: gyógyszertervezés, -fejlesztés, kísérleti hatóanyag-szintézis, a lehetséges
hatóanyagok keresése, valamint ezek tesztelése. A kutatások célja a koronavírussal kapcsolatos
információk összegyűjtése, a vírus fertőzési mechanizmusának megismerése és hatékony gyógymód
kifejlesztése - közölte az egyetemi tanár.

Jakab Ferenc kifejtette, hogy munkatársaival több mint 310 hatóanyagot tesztelnek, ennek jelentős
része, 226 újonnan szintetizált vegyület. Hangsúlyozta, hogy ismert hatóanyagokat is próbálnak
bevetni, hiszen ezek már korábban engedélyezett szerek, így sokkal hamarabb alkalmazhatók.
Példaként a maláriaellenes-szerként már régóta alkalmazott hidroxiklorokint említette, melynek
kétségtelenül vannak mellékhatásai. A laboratóriumi körülmények között végzett kísérletek jó
eredményeket mutatnak, így e hatóanyag vizsgálatát nem lehet elvetni - mondta. A professzor
közölte, sikerült szintetizálni Magyarországon az influenza és ebola ellen is alkalmazott favipiravirt, és
elkezdődött a klinikai kipróbálás folyamatának előkészítése.
Elvégezték egy 32 betegből származó minta teljes analízisét, és megállapították, a vírus genetikai
állománya nagyon stabil. Kiderült, március közepétől Magyarországon lokális gócok alakultak ki, több
ponton indult el a fertőzés. A molekuláris vizsgálatok is megerősítik, a hazai intézkedések
megfelelőek voltak, sikerült megakadályozni a fertőzés intenzív terjedését - mondta Jakab Ferenc.
Oroszi Beatrix epidemiológus, járványügyi szakértő, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai
vezetője előadásában kiemelte: Magyarországon a vírus leginkább zárt közösségekben, az
egészségügyi ellátórendszerben, illetve szociális intézményekben terjed, nem tud utat törni a
társadalom széles rétegei felé. A szakértő hangsúlyozta: a járványgörbe egy erősen elfojtott járvány
képét mutatja, amit a szociális távolságtartás idézett elő.
Oroszi Beatrix a továbblépés kapcsán négyszintű megelőzési stratégiát javasolt. Mint mondta, "kicsit
vissza kell térni egy szabadabb mozgáshoz", változtatni kell a stratégián, bővíteni kell teszteléseket,
ezeket pedig hozzá kell kapcsolni a kontaktuskutatáshoz, emellett fontosnak nevezte a
maszkhasználatot is.
Hiller István (MSZP) az írásbeli érettségik május 4-i kezdetére vonatkozó kérdésére Oroszi Beatrix
közölte, hogy zárt intézményeken kívül nagyon alacsony a járvány terjedése, a gyerekek érintettsége
csekély, esetükben a súlyos lefolyású betegség nagyon ritka, így járványügyi szempontból alacsony a
kockázata a vizsgák megtartásának. Ez megfelelő biztonsági előírások mellett, szervezési
intézkedésekkel szinte nullára csökkenthető.
Jakab Ferenc azt javasolta, hogy a diákok számára az épületbe belépéskor tegyék kötelezővé a
kézfertőtlenítést, valamint a maszk viselését. A dolgozatokat javító tanároknak pedig azt tanácsolta,
az értékelés előtt a vizsgalapokat egy napig tartsák zárt helyen.
Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatója, a SE
Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja előadásában kitért arra, hogy a megbetegedések száma
analóg képet mutat a társadalmi mozgás hálózatának a modelljével. Mint mondta, a kutatók a
mobilszolgáltatók cellaadatait elemezve a mozgás és otthonmaradási mutatókat vizsgálták, a
mozgásindex az intézkedések bevezetése óta csökkenő képet mutat országosan, de volt olyan
időszak, hogy egyes területeken kiugróan növekedett ez a mutató, ilyen jelenséget tapasztaltak
Veszprém és Somogy megye üdülőkörzeteiben.
Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematikusa elmondta, munkatársaival olyan, a járvány
várható terjedését előrejelző komplex modellt készítettek, amely egyaránt figyelembe veszi az
életkori és települési különbségeket. Ehhez fontos adatokat szolgáltat az a társadalmi kapcsolattartás
változásait nyomon követő kérdőív, melyet 325 ezren töltöttek ki eddig.

A modell segítségével vizsgálták, milyen következményekkel járhat a korlátozások lazítása. A
számítások azt mutatják, drasztikus különbséget jelent, hogy a jelenleg 1 körüli reprodukciós ráta vagyis az, hogy egy fertőzött, hány embernek adja át a kórokozót - hosszú távon 1,2 vagy 1,3 körül
alakul. Az előbbi még kezelhető, a magasabb arány már az egészségügyi rendszer túlterheléséhez
vezethet - hangsúlyozta az egyetemi docens.
Röst Gergely közölte, a modellek szerint egy közepesen lefojtott járvány sem hozza el a
nyárimmunitáshoz szükséges 50-66 százalék közötti átfertőzöttséget. Az, hogy ne lépjük túl az
egészségügy kapacitásának korlátait, és kialakuljon a tömeges immunitást - védőoltás nélkül - nem
érhető el csupán a társadalmi kontaktusok csökkentésével. Kombinált stratégiára van szükség, amely
a maszkhasználat mellett magában foglalja a fertőzöttek detektálását, a kontaktok elkülönítését,
valamint a társadalmi kapcsolatok szintjének alacsonyan tartását - fejtette ki a kutató, aki kitért arra
is, hogy nehezen kiszámítható, a járvány esetleges szezonalitásának milyen hatásai lesznek hosszabb
távon.
Kérdésre válaszolva a szakember közölte, nemzetközi szakirodalommal összhangban van az a
legrosszabb forgatókönyvre vonatkozó becslés, mely szerint egy kontroll nélkül lefutó járvány
következményeként 8 ezer lélegeztető gépre lehet szükség az országban.
Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadói az április 9-i ülés alapján:
Bedros J. Róbert, az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának beruházásával foglalkozó
miniszterelnöki megbízott.
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.
Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgatója, korábbi egészségügyi
államtitkár.
Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Természettudományi Kar Biológiai Intézetének
docense, a koronavírus-kutatócsoport vezetője.
Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.
Röst Gergely, matematikus, a Szegedi Tudományegyetem docense.
Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, EMMI.
Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karának dékánja.
Forrás: https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200423/koronavirus-megszolaltak-a-kutatok-amagyar-jarvanyhelyzetrol-akik-orban-viktornak-tanacsot-adnak-428006
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Forrás: Szeged 365
Május elejétől újraindul az élet, jó lesz ez így? Letoha Tamás szegedi kutatóorvost kérdeztük

Dr. Letoha Tamás, Év Példaképe díjas szegedi kutatóorvos,
Ezt most így kellett csinálni. Most már nyíltan látszik, hogy a gazdaság leállása okozta károk sokkal
nagyobbak, egyben hosszan tartóbbak lesznek, mint a koronavírus okozta károk. Ha egy gazdaság
leáll, annak drámai következményei vannak, mind szociálisan, mind egészségügyileg.
Magyarországon ez a járvány viszonylag kisebb hatásokkal zajlik ahhoz képest, amit egy gazdasági
összeomlás képes művelni egy országgal. A két rossz közül a gazdasági összeomlás a nagyobbik rossz,
amely a társadalom minden tagjára kihat, tönkretéve a szociális hálót és az egészségügyet is.
Ha teljesen leáll a gazdaság, le fog állni a teljes egészségügy.
Ez azt is jelenti, hogy nem lesz pénz a koronavírus elleni védekezésre, ezt nem engedhetjük meg
magunknak.
Röviden, a védekezés nagyon jól sikerült. Kellettek hozzá a drasztikus intézkedések, de a leginkább az,
hogy a társadalom így viselje az izolációt. A magyar ember nagyon fegyelmezett, betartottuk a
szabályokat.
Ehhez jön még hozzá pár tényező, például a népegészségügy.
Jönnek a drasztikus számok az Egyesült Államokból. Ha ott nincs biztosításod, kitolnak a váróból és
hagynak meghalni az utcán. Ehhez képest a magyar népegészségügy sokkal emberibb, ráadásul itt jön
be a szocializmusból ránk maradt örökség: “nem hagyjuk az utcán az embereket”, ellátjuk őket.
A teljes cikkből fent részkiemelések történtek. A teljes cikk olvasható:
https://szeged365.hu/2020/04/24/majus-elejetol-ujraindul-az-elet-jo-lesz-ez-igy-letoha-tamasszegedi-kutatoorvost-kerdeztuk/
0-0-0-0-0-0-0-0

65 évesnél idősebb orvosok alkalmazásával kapcsolatos
egyes kérdések
2020-04-24 16:14:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara
Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

A miniszter a múlt hét végén aláírt levelében ennek kapcsán arra is felhívja a figyelmet, hogy a
szolgáltatóknak nem kell elengedniük azon idősebb kollégák kezét sem, akiknek a járványhelyzet
miatt nem tudnak feladatot adni. S arra biztatja az intézményeket, hogy a munka törvénykönyve által
lehetővé tett megállapodással rendezzék a munkaviszonyuk folytonosságát. Azaz van lehetőség arra
is, hogy továbbra is megkapják a nyugdíjpótló munkajövedelmüket.

1. Ez azt jelenti-e, hogy megmarad a közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha jelenleg
nincs konkrét munkavégzés?
A IV/3166—1/2020/EIHF levélben idézett Mt. 146. § (2) bekezdése szerint „A munkavállalót, ha a
munkáltató hozzájárulása alapján mentesül a munkavégzés alól, a kiesett munkaidőre

megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.” Tehát a munkáltató és a nyugdíjas orvos ez alapján
megállapodhatnak, hogy munkavégzés nélkül is jogosult illetményre, így megmaradhat a
közalkalmazotti jogviszony.
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes szabályairól szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 16/B. §
(5) bekezdése értelmében „Az egészségügyi dolgozó nem jogosult jövedelemkiegészítésre a fizetés
nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét időtartamára, illetve nem jár
jövedelemkiegészítés a felmentési időnek arra a részére, amely időtartam vonatkozásában az
egészségügyi dolgozót a munkavégzési kötelezettség alól mentesítették.”
Amennyiben a munkáltató munkavégzés hiányában bért fizet, akkor álláspontunk szerint az időszak
nem minősül sem fizetés nélküli szabadságnak, sem igazoltatlan távollétnek, ezért
jövedelemkiegészítés is jár erre az időszakra.
2. Milyen módon igazolt/elfogadott a tartós távollét?
A munkáltató saját döntése alapján dönthet úgy, hogy a 65 év felettiek távolmaradását igazolt
távollétnek minősíti, és megállapodás alapján (teljes vagy csökkentett) illetményt és
jövedelemkiegészítést fizet.

3. Munkabért nem, de a közalkalmazotti jogviszony megmaradása alapján a nyugdíjkompenzációt megkapja a kolléga? Azaz mintegy átmentheti a jogviszonyát a
békeidőkre?
Véleményünk szerint megállapodás alapján mindkettőt megkaphatja a közalkalmazott, azaz
illetményt és jövedelemkiegészítést is, a felek megállapodásától függ az erre a kérdésre adott válasz.
Jogszabályi lehetőség kétségtelenül van az illetmény és a jövedelemkiegészítés folyósítására is.

3. Előidézheti-e a megtartott közalkalmazotti jogviszony azt a helyzetet, hogy esetleg
a járvány előrehaladtával kötelezően kirendelik a kollégát az első vonalba?
A levél alapján a 65 éven felettiek saját döntésük alapján vállalhatnak munkavégzést, és ha ezt nem
teszik meg, akkor ezért semmilyen hátrány nem érheti őket. Ez alapján beleegyezésük nélküli
kirendelésre nem lehet sort keríteni álláspontunk szerint.
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SZAKMAI CIKKEK ÉS KOMMENTÁROK
Ahogy halad a járvány, egyre gyakrabban vetődik fel a háziorvos számára:
Vannak-e maradványtünetek kórházi, gyógyult kibocsátást követően és mit
tehetünk?
Egy másik kérdés, itt több kolléga olyan tünetes betegeket lát a COVID gyógyulása után, feltételezve,
hogy ezek a tünetek részben a COVID szövődményeihez kapcsolódhatnak. Eddig a legtöbb publikáció
a COVID kórházi befogadása során bekövetkezett szövődményeket írja le (például szív-, stb.), De nem
ismerek semmilyen útmutatást a COVID-betegek kórházból történő kibocsátását követő járóbetegnyomon követéshez. Gyanítom, hogy a közeljövőben iránymutatások / útmutatások lesznek erre

vonatkozóan. Tud valaki a COVID utáni nyomon követési útmutatással kapcsolatban az
alapellátásról? legjobbakat kívánom,
Tiago
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Ma alkalmazzák Magyarországon először a koronavírusos betegeken a
vérplazma-terápiát
Várhatóan csütörtökön alkalmazzák Magyarországon először a koronavírusos fertőzés ellen a
vérplazma-terápiát, egy súlyos állapotban lévő betegen – mondta Vályi-Nagy István, a Dél-pesti
Centrumkórház főigazgatója csütörtök reggel az M1-en.
A vérplazma-terápia lényege, hogy passzív immunizálással segít a gyógyulásban. Ez azt jelenti, hogy
nem a betegek immunrendszerét stimulálják, hanem a már felgyógyult emberek vérében
termelődött ellenanyagot használják fel a betegség leküzdésére.
Kis Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biztonsági laboratóriumának vezetője kedden beszélt
arról, hogy már Magyarországon is vizsgálják a kezelés lehetőségeit, de ő akkor még nem említette,
hogy már napokon belül betegeken is kipróbálják a terápiát.
168 óra
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Anti Covid-19 megelőzés
"Tanulmány heparinnal"
Anna Falanga, a John a szakterület pápája, az immunohematológiájának első
embere, azt mondja: "Trombusokképződés gátlása megakadályozhatja a
vírus sejtekhez való tapadását".
Heparin a Covid elleni küzdelemben: A Covid19 elleni gyógyszerek és terápiás protokollok
azonosítására irányuló izgatott kísérletek során ezt a hatékony anti-koagulánsot, ismert
anti-gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal, a betegeknek különböző adagokban adták be
hetekig. Nem véletlen, hogy az AIFA a közelmúltban engedélyezte a Heparinnal folytatott
kutatásokat is, de Bergamóban sokkal többet végeznek a XXIII. Papa Giovanni kórházban:
nem csak klinikai ellenőrzéssel és a betegek nagy csoportjára vonatkozó adatok átlépése, a
gyógyszer hasznossága a trombózis kockázata ellen, amely komplikáció gyakran tűnik a
Covid által érintett emberek körében, valamint annak a lehetőségnek a meggyőződése,
hogy a heparin Covid-ellenes gyógyszerként működhet-e, vagyis hogy blokkolja a vírus
sejtekhez való tapadását.

"Kutatásunk eleje két szempontból szól: a heparin, mint a trombák elleni" védő "gyógyszer, a másik
pedig a vírus elleni megelőző eszközként való alkalmazásának igazolására irányul - hangsúlyozza Anna
Falanga, az immunológiai matematikai és transzfúziós orvos igazgatója. XXIII. János pápa kórház -. Egy
pontból kell kezdenünk: a heparint a trombózis megelőzésére használják, a már egy ideje érvényben
lévő protokollokból, az akut fázisban súlyos gyulladásos állapotban kórházban lévő betegek esetében,
traumás eseményektől kezdve a bél, tüdő, kardiovaszkuláris és műtéti patológiákig. . A Covid19, az
elejétől látva, szintén megváltoztatja a véralvadást, sok esetben a kis és a nagy erek trombózisához
vezet, például az alsó végtagokban, tüdőembólia kialakulásához, amely sajnos gyakran szövődmény.
végzetes kimenetelek.
Ezért a heparint a járvány kezdete óta használják, és a pápa továbbra is használja, követve a
nemzetközi klinikai ajánlásokat. A kutatás, amelyet, hasonlóan az immunmatematikához és a
transzfúziós orvosláshoz, az Artettel, a trombózis és daganatok kutatásának alapjával együtt
végezzük, nagyon összetett, sok száz betegből álló csoportban. A rendelkezésre álló koagulációs
vizsgálatokat eddig sokkal kisebb csoportokban végezték el és utólagosan. A cél tehát nemcsak annak
megértése, hogy miként és miért fordultak elő trombotikus események, például Covid-betegeknél,
akik veszélybe kerültek, mert más patológiákat hordoznak, tehát a gyulladásos állapotok fennállása
és a Covid fokozása mellett, hanem és különösen egyéb komorbiditások hiányában, és mely
komponenseken az új koronavírus lehetséges prokoagulánsként hat. Ezért kutatásunkban specifikus
vaszkuláris endothel aktiválási markereken, vérlemezkékön és a hemosztázis más komponensein
teszteket végezzünk ". Ennek célja egy nagy tanulmány elkészítése, nagyon gazdag
esettörténelemmel, és mindenekelőtt leendő szándékkal. «Pontosan, John pápa számára
számíthatunk egy olyan nagy adatbázisra, amely lehetővé teszi számottevõ adat összehasonlítását,
hogy perspektívan megvizsgáljuk, hogy a heparin mennyit és hogyan hajt végre gyulladásgátló, de
trombózisgátló tevékenységet is. , elkerülve a súlyosabb szövődményeket, például a tüdőembólia
kialakulását, amely ezeknek a betegeknek a halálát okozhatja - pontosítja Falanga Anna. De a
tanulmány itt nem ér véget. A cél az is, hogy megértsük, mennyi a heparin lehet védő faktor a vírus
ellen ".
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COVID-19 és diabetes mellitus
Referens: Ilyés István dr., Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Családorvosi és Foglalkozásegészségügyi Tanszék
A COVID-19 ellátásával szerzett eddigi tapasztalatok szerint a diabetes mellitus (DM) a koronavírusbetegség rapid progressziója és rossz prognózisa rizikó-tényezőjének tekinthető és ennek hátterében
a hasnyálmirigy beta-sejtjeinek károsodása állhat.
Elsőként kínai szerzők ismertettek egy esetsorozatot, melyben 137 DM-al nem rendelkező és 37 DMban szenvedő koronavírus-beteg adatait mutatták be. A DM-al rendelkező esetekben a súlyos
pneumonia, a kifejezett gyulladásos tünetek és a hyperkoagulációs státus gyakrabban volt észlelhető,
mint akiknek előzményében nem szerepelt a DM. Szerzők úgy ítélték meg, hogy a diabeteszes
betegek esetében kialakuló gyulladásos „roham”a koronavírus-betegség rohamos kitöréséhez vezet.

Hasonló helyzet volt észlelhető a 2003. évi SARS koronavírus és a 2009-i évi H1N1 influenzavírus által
okozott járványok során is: akkor is súlyosabb volt a diabeteszes betegek esetében az adott
vírusbetegség lefolyása.
Az esetsorozat szerzői kitérnek arra, hogy a diabeteszes betegek esetében a diabetes kontrollálása a
kezelés során egyre nehezebbé vált. Az inzulinkezelésben részesült diabeteszes betegek esetében az
inzulin szükséglet növekedése következett be. Az orális antidiabetikus kezelésben részesült betegek
inzulinra történt álállítása után ugyanezt tapasztalták. Mindezt azzal magyarázzák, hogy a a SARSCOV-2 vírus a hasnyálmirigy endokrin működésének károsodását okozza. Itt idézik fel azt a
megfigyelést, hogy Kínában a 2003 évi SARS koronavírus járvány alatt 39 nem diabeteses beteg közül
20 esetében a kéthetes kórházi tartózkodásuk ideje alatt DM kialakulása következett be. Az esetek
többségében a diabetes átmenetinek bizonyult, elbocsájtáskor már csak hat beteg volt diabeteszes,
három év múlva pedig már csak három.
A korona-vírus által kiváltott pancreas-sérülés során az exocrin sejtek károsodása nem következik be,
a károsodás a beta-sejteket érintheti. Erre utal, hogy az ACE2 protein, ami a koronavírus
kötőhelyének tekinthető, speciális immun-festéssel erőteljes festődést mutatott, és ez a szigetsejtek
egyértelmű károsodására utalt. Arról is beszámoltak, hogy egy frissen felvett COVID-19 beteg
esetében típusos ketoacidotikus tüneteket észleltek, ami adekvát kezelésre rendeződött. Ezek szerint
a SARS-COV-2 vírusnak a beta-sejteket károsító hatása az 1-es típusú DM kialakulását válthatja ki.
A COVID-19 komplikációiról általános nézet az, hogy azok gyulladásos jellegűek és a diabeteszes
betegek esetében kifejezettebbek. Az akut súlyos gyulladásos állapot és az akut stressz-válaszok
emelik a vércukor szintet, gyakran a máj érintettsége is kimutatható és ismert az is, hogy az infekció
hypercoagulációs állapothoz vezethetnek. Mindazonáltal jelenleg nem válaszolható meg, hogy az
inzulin elválasztásának károsodása illetve az inzulinrezisztencia fokozódása milyen szerepet játszik a
történésekben.
Részletes enzimvizsgálatokkal bizonyították, hogy a máj érintettsége mellett a szívizom és a vese
érintettsége is észlelhető a COVID-19 fennállásakor. Ez összhangban van azzal, hogy az ACE2 protein
a koronavírus kötőhelyének tekinthető, továbbá magyarázza azt a klinikai tapasztalatot is, hogy a
betegek számottevő hányadát sokszervi károsodás következtében veszítik el.
Az érintett betegek vizsgálatakor a gyulladásos markerek: a C-reaktív protein szint, a vvtszedimentációs érték, illetve az interleukin-6 szint kifejezett emelkedése észlelhető. Erre tekintettel
az autoimmun betegségek kezelésében alkalmazott tocilizumab off label alkalmazását próbálták ki. A
tapasztalatok számbavétele szerint a kezelés a diabeteszes betegek kezelésében is hasznosnak
bizonyult, és ezt más monoclonális antitestek (siltuximab, baricitinib, tofacitimib és upadacitimib)
alkalmazásakor is kimutatták.

A fentiek szerint a COVID-19 és a DM együttes előfordulásának kérdése korántsem tisztázott, nem
hiába illetik a „new beast” kifejezéssel.
Hivatkozás: Tucker ME: Covid-19 and Diabetes: Know Mechanism and a „new beast” ? – MedscapeApr 14, 2020.

COVID-19 és obezitás
Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi
Referens: Ilyés István dr., Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Tanszék
Az utóbbi hetekben vált nyilvánvalóvá, hogy az elhízás a CVID-19 jelentős rizikófaktorának tekinthető,
különösen a fiatal felnőttek esetében.
Az első megfigyelést egy new-yorki munkacsoport tette közzé. A hatvan évnél fiatalabb elhízottak
(BMI >30 kg/m2) csoportjában a COVID-19 miatt kétszer olyan gyakran volt szükség hospitalizációra,
mint a normális testsúlyú kortársak esetében, és az intenzív osztályos felvétel szükségessége is
szignifikánsan nagyobb volt az elhízottak csoportjában. Ezek az adatok annak ismeretében különösen
figyelemre méltóak, hogy az USA-ban a >40 kg/m2 BMI értékek aránya a felnőtt populációban
meghaladja a 40 %-ot. Egy másik new-yorki kórházban pedig azt találták, hogy a COVID-19 miatt a
>40 kg/m2 BMI-vel rendelkező 60 évnél fiatalabb páciensek esetében hatszor gyakrabban volt szükség
kórházi felvételre, mint az idősebb elhízottak koronavírus-betegsége estében.
Egy francia munkacsoport is megfigyelte, hogy a COVID-19 miatt intenzív osztályos kezelést igénylő
páciensek között magas volt a fiatal elhízott esetek aránya, még ha egyéb komorbiditással nem is
rendelkeztek. Emiatt vizsgálták az elhízás jelentőségét. Egy hat hetes periódus alatt az intenzív
osztályon kezelt 124 páciens közül 18 halt meg, 60 vált hazaadhatóvá, 46 további kezelést igényelt.
Közöttük az elhízás (BMI > 30 kg/m2) és a súlyos elhízás (BMI > 35 kg/m2) aránya 47,6 %-nak illetve
28,2 %-nak adódott. A BMI >35 kg/m2 értékkel rendelkezők esetében hétszer gyakrabban volt
szükség mechanikus lélegeztetésre a normális BMI értékű (BMI <25 kg/m2) páciensekhez viszonyítva.
Egy amerikai tanulmányban a 3615 pozitív COVID-19 teszt eredménnyel rendelkező csoportban a
páciensek 21%-a esetében a BMI érték a 30-34 kg/m2 tartományba esett, 16%-ban pedig elérte vagy
meghaladta a 35 kg/m2 értéket. Az elhízás a 60 évet meghaladó életkorban nem bizonyult a kórházi
vagy az intenzív osztályos felvétel prediktorának, a 60 év alatti életkorban viszont az elhízottak és a
súlyosan elhízottak csoportjában egyaránt nemcsak a kórházi felvételnek, hanem az intenzív
kezelésnek is fontos prediktorának bizonyult a páciensek BMI értéke.

Egy további amerikai vizsgálat 4130, COVID-19 pozitív páciens adatait összegezte. Csupán 48,7 %-uk
igényelt kórházi kezelést, s a kezeltek 22,3%-a részesült mechanikus lélegeztetésben. A kórházi
felvétel legerősebb prediktora a > 40 kg/m2 BMI érték volt, amit a szívelégtelenség fennállása
követett. Az értékelés azt emeli ki, hogy az elhízás fennállása megelőzi az olyan állapotok befolyásoló
hatását, mint a kardiovaszkuláris és a pulmonális betegségek.
Ezután felmerül a kérdés, hogyan magyarázható az elhízás prediktor szerepe?
A hivatkozott francia munkacsoport úgy foglal állást, hogy a jelenség felelőse az elhízással összefüggő
gyulladás. Ezt a patológiai vizsgálatok tapasztalatai szerint a keringésben megjelenő fibrin depozitok
okozzák, melyek blokkolják az oxigénellátást, és ez a hatás magyarázza a mechanikus lélegeztetés
nem kellő hatásfokát is ezekben a páciensekben.
Mások – a fentiekkel összhangban - abból a korábbi ismeretből indulnak ki, hogy az elhízás maga egy
proinflammációs állapot, ami a koronavírus fertőzéssel fokozódik. Emiatt nagy jelentőségű a
gyulladásos markerek (CRP, D-dimer) korai megjelenésének vizsgálata, mert az szorosan összefügg a
mechanikus lélegeztetés hatásfokával és így a mortalitással is. Emellett az alacsony fokozatú krónikus
gyulladás az immunválasz gyengeségét is eredményezi. Emiatt a koronavírus pozitív elhízottak szoros
monitorozása elengedhetetlen.
Végezetül az elhízás e hatása időskori hiányának vagy gyengébb voltának magyarázata időskorban
még további ismereteket igényel.
Hivatkozás: Davenport L, Nainggoland L: Obesity Link with to Severe Covid-19,

Especiálly int he

Under 60s– Medscape- Apr 16, 2020.
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Az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezte a chloroquin (Delagil) és a
hydroxychloroquin covid fertőzésesetén, de csak klinikai vizsgálatban és
intenzív ellátásban!
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A COVID-19 immunológiai és reumatológiai vonatkozásai
SZEKANECZ ZOLTÁN1* , BÁLINT PÉTER 2* , BALOG ATTILA3 , CZIRJÁK LÁSZLÓ4 , GÉHER PÁL 5 ,
KOVÁCS LÁSZLÓ3 , KUMÁNOVICS GÁBOR 4 , NAGY GYÖRGY 5 , RÁKÓCZI ÉVA1 , SZAMOSI SZILVIA1 ,
SZűCS GABRIELLA1 , CONSTANTIN TAMÁS 6 1
Kínában egy új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 jelent meg a COVID-19-nek nevezett betegséget
okozva. Ezen összefoglalóban, a fertôzés reumatológiai és immunológiai vonatkozásait kiemelve,
áttekintjük a SARS-CoV-2-fertôzés lényegesebb sejtes és molekuláris mechanizmusait, különös
tekintettel az immunológiai és gyulladásos folyamatokra. Ezt követôen bemutatjuk a COVID-19-hez
társuló citokinvihar, klinikailag a macrophagaktivációs szindróma (MAS), illetve szekunder
haemophagocytás lymphohistiocytosis (HLH) fôbb jellemzôit. Külön szólunk azon reumatológiai
gyógyszerekrôl, amelyeknek szerepe lehet a COVID-19 kezelésében. Végül a reumatológiai betegek
járvány alatti kezelésének, gondozásának gyakorlati vonatkozásait mutatjuk be. Közleményünkkel
szeretnénk a COVID-19 reumatológiai-immunológiai szemléletét erôsíteni. Kulcsszavak: koronavírus,
SARS-C
A teljes cikk az alábbi linken olvasható:
https://www.medicina-kiado.hu/hirek/a-covid-19-immunologiai-es-reumatologiaivonatkozasai/
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Az egészségügyi és szociális szakterületen dolgozók koronavírus fertőzése foglalkozási
megbetegedés is lehet
2020-04-21 13:01:00 FORRÁS:
Szerző: Nagy Marcell
Az egészségügyi és szociális dolgozók körében szignifikánsan gyakrabban fordul elő a koronavírus
fertőzés. Az elmúlt időszak Magyarországi adatai alapján 12-20% közé tehető a megbetegedett
egészségügyi dolgozók aránya az ismert fertőzöttek között, ez a nemzetközi adatokkal is korrelál.
Az egészségügyi és szociális dolgozók koronavírus fertőzése esetén a foglalkozási megbetegedés
gyanúja automatikusan vélelmezhető, ha a dolgozó a megbetegedést megelőző időszakban részt
vett az ellátásban.

Miért nagyon fontos bejelenteni a foglalkozási megbetegedés gyanúját?
Amennyiben a koronavírus-fertőzés foglalkozási betegségnek minősül, a munkavállalót a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény VI. fejezetében (51.§-tól) felsorolt
baleseti ellátások illetik meg.
A koronavírus-fertőzés nem üzemi baleset, így nem a munkáltató bírálja el azt üzemi balesetként,
hanem a kormányhivatal munkavédelmi szerve foglalkozási megbetegedésként.
A 27/1996 (VIII.28.) NM rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2.§ alapján foglalkozási megbetegedés a
munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a
foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely a
munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során
előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális- és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető
vissza.
A gyanút az észlelő orvos köteles bejelenteni. Akut megbetegedés esetén a foglalkozási betegségek
jegyzéke alapján C21 Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők által okozott egyéb
betegségek kóddal, krónikus esetben C15 Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás,
ha az a foglalkozással kapcsolatban keletkezett kóddal.

Ki jelentheti be?
Bármely orvos
A Rendelet 3.§ (2) A bejelentést a) a foglalkozási betegség kórisméjét vagy annak gyanúját
megállapító orvosnak a diagnózis felállítását követő 24 órán belül..kell megtenni

Milyen dokumentumon kell bejelenteni?
A bejelentést a munkavédelemért
bejelentőlapon kell megtenni

felelős

minisztérium hivatalos

honlapján

található

3. § (2a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés céljára rendszeresített nyomtatványt és a kitöltési
útmutatót a munkavédelmi hatóság a miniszter hivatalos honlapján közzéteszi.

Hova kell bejelenteni?
1. A munkáltató telephelye szerint illetékes kormányhivatalnak, vagy
3. § (1) Az orvosi tevékenység körében észlelt - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) hivatalos honlapján közzétett jegyzékben szereplő - foglalkozási betegség, foglalkozási eredetű

heveny vagy idült mérgezés (a továbbiakban együtt: foglalkozási betegség) gyanúját a munkáltató telephelye
szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalához mint munkavédelmi hatósághoz (a
továbbiakban: munkavédelmi hatóság) be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba
kell venni. A munkavédelmi hatóság a hozzá érkezett, a foglalkozási betegség gyanújával kapcsolatos
bejelentéseket egy munkanapon belül továbbítja a miniszter részére.

2. További vizsgálatok szükségessége esetén az illetékes foglalkozás-egészségügyi
szakellátó helyre, vagy
3. A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez (NNK MFF, korábbi OMFI)
3.§ (4) Az első észlelő orvosnak lehetősége van a munkavállalót további vizsgálatok végzésére a
munkáltató telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre vagy a
munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez beutalnia. A beutalóra rá kell vezetni a
Bejelentve nincs! megjegyzést.

Mi történik a bejelentés után?
A munkavédelmi hatóság megindítja az eljárást, jegyzőkönyvet készít a kivizsgálásról, majd a teljes
anyagot továbbítja a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez, amely a megbetegedést
foglalkozási megbetegedésnek minősíti (amennyiben megfelel a kritériumoknak).

Mit tegyek, ha problémába ütközöm a bejelentés során?
Bármilyen probléma esetén keresse a Nemzeti Népegészségügyi Központ Munkahigiénés és
Foglalkozás-egészségügyi Főosztályát, akik segítenek a bejelentéssel kapcsolatos ügyintézésben.
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Hongkong vezető járványkutatója az elsietett európai újranyitásra figyelmeztet
Rettentő óvatosságra intett a német Der Spiegelnek adott interjújában Gabriel Leung, a Honkongi
Egyetem vezető járványkutatója, aki szerint katasztrófához vezethet a túlzottan elhamarkodott
európai újranyitás.
„A járvány kordában tartása mindenhol megbukott. Elnyomni lehet csak, vagy inkább ciklikusan hol
elnyomni, hol egy picit újranyitni, ezekből a ciklusokból pedig rengeteg kell” – mondta Leung,
hozzátéve, hogy az adott ország egészségügyi rendszerének kapacitásától és felkészültségétől függ,
hogy mekkora mértékű és mennyi ideig tartó lehet a nyitások időszaka.
Éppen ezért a komolyabb enyhítések előtt „pöröllyel kell leverni” a napi új fertőzések számát, állítja a
professzor, aki szerint az újranyitás előtti elfogadható szám egyértelmű: csak akkor szabad ezt
megtenni, ha egy koronavírusos beteg már kevesebb, mint egy újabb embernek adja tovább
(átlagban) a fertőzést.
Leung szerint az új típusú koronavírus nagyon sokáig jelen lesz. Ahhoz, hogy kezelhetővé váljon
globálisan a járvány, legalább a Föld lakosságának a fele el kell hogy kapja ezt. A védettségen segíthet
a védőoltás, de ez optimista becslés szerint 9, de inkább 12-18 hónap múlva készülhet el.
Az interjúban Leung beszélt a tesztelés és a kontaktkutatás fontosságáról, mert ha ezek hatékonyan
működnek, akkor plusz lazítás is belefér az intézkedések terén.

Németországban a Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) becslése szerint a terjedési mutató
már a Leung által említett 1 alatt van, ezért is kezdték meg az enyhítést. Az RKI szombati adatai
szerint 2055 új esettel 152 438-ra nőtt a regisztrált fertőzések száma, miközben a koronavírusos
áldozatok száma elérte az 5500-at. Az RKI korábban azt javasolta, hogy akkor lehetséges a komolyabb
lazítás, ha a napi új esetszám tartósan 1000 alá, a párszázas nagyságrendbe kerül.
Forrás:
https://index.hu/kulfold/2020/04/25/hongkong_jarvanykutatas_tapasztalatok_europa_lazitas_korlat
ozasok/
Koronavírus Magyarországon: kiderült, mi a legrosszabb forgatókönyv
A koronavírus-járvány Magyarországon jelenleg a lefojtott szakaszában van, köszönhetően a
korlátozó intézkedéseknek és azok nagy mértékű betartásának. Ez azonban hosszú távon nem
tartható fent, ezért a legfontosabb kérdés: merre tovább a mostani helyzetből, mi alapján döntsön a
kormány. A modellszámítások azt mutatják: a szigorú intézkedések enyhítésével azonban nagyon
óvatosan kell bánni, nehogy a veszélyes zónába lépjünk, amikor például már 10 fertőzött ember 13
másik embert tud megfertőzni - hangzott el a csütörtöki, Innovációs és Technológiai Minisztérium
által szervezett online konferencián, ahol a kormány munkáját segítő kutatócsapat tagjai tartottak
előadást és engedtek bepillantást a járványügyi helyzet kezelésének kulisszatitkaiba. Az eseményen
arra is választ kaptunk, hogy milyen esetben alakul ki a kormány által sokat emlegetett legrosszabb
járványügyi forgatókönyv. Az is eldőlt a szakemberek visszajelzése alapján: alapvetően más
járványvédelmi stratégiára van szükség Magyarországon, a kontaktszám manipulálásán alapuló
stratégiák (a korlátozó intézkedések esetén a húzd meg - ereszd meg stratégia) nem tudják ugyanis
megoldani a jelenlegi helyzetet. Az új, kombinált stratégia elemének kell lennie a sokkal több
tesztelés és hatékonyabb kontaktkutatás.
Forrás:
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200426/koronavirus-magyarorszagon-kiderult-mi-alegrosszabb-forgatokonyv-428372
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