VII. szám
Senki nem állíthatja, hogy a múlt hétre az eseménytelenség lett volna a jellemző. A járvány adatok
napi hírei belevesztek a megszokottság és különösen az újraindításról szóló médiainformációk
tengerébe. Senki nem gondolta és mindenkit meglepett a miniszteri levél, hogy a járvány elérkezett
abba a fázisába, amikor nyitni kell, az egészségügyben. A levél - akihez egyáltalán eljutott - a nyitás
gyorsasága, a korábbi megjelentekkel nem mindenütt koherens volta, a háziorvoslás és a rendelők
gazdátlansága és védekezési eszközök hiánya, a 65 év felettiek hét eleji – dolgozhatnak ha vállalják
önként - utáni bizonytalan utalásokat tartalmazó levél, főleg vidéken meglepetést okozott,
számomra is! Még akkor is ha emlékezem arra, hogy mintegy 10 napja a miniszter kikérte e témában
a kollégiumok véleményét (az VI. számban a válasz olvasható volt), a gyorsaság felesleges volt. Kár!
Úgy látszik az eddigi lépésekben tapasztalható szakmai vélemények háttérbe szorultak, a gazdaság és
bizonyos rétegek „népakarata” mögé (akik már unták magukat a lövészárokban).
Azonban nézzük inkább a történések pozitív oldalát, még nem a jövő, hanem a ma hasznára.
Összefoglalva és címszavakban:
1. A rendelők változatlanul zárva! Betegvizsgálatra változatlanul csak előzetes telekonzultáció után,
előjegyzés alapján kerülhet sor, óránként legfeljebb 4, hetente 15 órában. NINCS - ARRA JÁRTAM
BEMEGYEK A RENDELŐBE!
2. A rendelőben csak előjegyzett beteg tartózkodhat, maszkban és ütemezett beengedés mellett.
3. A telekonzultációhoz megjelent a Telemedicina rendelet. (alább)
4. Az egyéni védőeszközöket, a lehető legszélesebb körben használni kötelezettség, szigorúan
alkalmazott higiénés szabályok betartandók (Nagy kár, hogy ezekben a háziorvos és a 65 felettiek
egyedül maradtak)
5. Az előjegyzés és távkonzultáció rendjének és lehetőségeinek információit a betegekkel ismertetni
kell. (Véleményem szerint az önkormányzatot erről tájékoztatni érdemes, sokat segíthet ebben)
6. A 65 év felettiek és a krónikus betegségben szenvedők változatlanul fel vannak mentve a
betegkontaktussal járó ellátás alól.
A felsorolás még nem a teljes, a május 4-ét követően több és új megoldandó feladat vár ránk, de
induláshoz elegendő ennyi is. Az egy hét múlva megjelenő VIII. szám bizonyára ezekre is ki fog térni.

Prof. Dr. Balogh Sándor
felelős szerkeszt
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A sokakat meglepő miniszteri utasítás alapjai és kritikája
Már sokan értesültek róla és legalább ennyien nem is hallották a háziorvosok
közül, akiket legközvetlenebbül érint május 4.-e, akik szembe találják magukat a
páciensekkel, a néppel.
A miniszteri levél írja, minden egészségügyi vezetőnek, hogy holnaptól
újraindítják az egészségügyet, többek között, az alapellátást, a háziorvoslást.
Érthető ennek PR értéke, de a valóságtartalma és értesítési módja, már
kevésbé. Nagy kérdés: Leállt-e egyáltalán, vagy újraindítható-e? Akkor, amikor
nem tudjuk mi történt a több mint hatezer kis kórházban (háziorvosi
praxisban), a két és félezer 65 feletti orvossal és nővérrel, és a ki tudja hány
krónikus érintettel, felmentettel. ÉS amikor már a járvány előtt a nem kis
gondokkal küszködő rendszert, ahogy volt, szabad-e, lehet-e újra indítani?
A hét közepén megjelent a telemedicináról a kormányrendelet, ami utólag is
legalizálta a távmunkát, ami ha nem a jövőbe mutat, és nem kap támogatást,
ha nem alapja az újraindítás folytatásának, akkor nem történt semmi, mint
hogy egy miniszteri levél értesítette az egészségügyet, benne a háziorvosokat,
hogy mi történik hétfőtől. Amennyiben a mindennapokban a háziorvosok
leleménye, tapasztalata, kreativitása és szakma szeretete nem találja meg az
utat és a megoldást, ami folytatást és nem újraindítást jelenti. Ennek fő
hívószavai:
Közvetlen beteg kontaktus előtt távkonzultáció, ez alapján
előjegyzés szerint vizsgálat,
legfeljebb 4 beteg/ óra, 60 beteg/hét,
zárt rendelők,
maximális járványvédelem mellett.
Az utóbbiban sürgős és tevékeny állami szerepvállalás!

MINTA

A HÁZIORVOSI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE A
RENDELŐBEN
A 65 ÉV FELETTIEK TOVÁBBRA SEM ÉRINTKEZHETNEK BETEGEIKKEL

A RENDELŐBE BELÉPNI, CSAK TELEFONOS
ELŐJEGYZÉST KÖVETŐEN, ELŐRE EGYEZETETT
IDŐPONTBAN LEHET, MASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ
Előzetes egyeztetés/távkonzultáció Dr…..………
Telefonon: 06 ………………………., hétfő, szerda, péntek
9.00-13.00, kedd, csütörtökön 8.00-9.00 és 13.0015.00 közötti időben. Emailen: …………..@gmail.com
Rendelővel, …………………….. nővérekkel telefonon: 06
………………………….. email: ……………………@gmail.com,
Hé, Sze: 16.00-19.00, ke, csüt: 8.00-12.00.

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.
04.27-05.01.
A legcsendesebb hetek egyike volt, a körzet működött, azzal együtt is, hogy a heti forgalom beállt a
250-re. A betegforgalom 251 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.
A hétvégére a beteg facebook csoportban élénk és támogató levelezés folyt a nyitás miatt. Nagyon
megnőtt a levelezés az orvos csoportban, a szomorúan vidám csapat között senki nem volt, az
„újrainduló” egészségügy miatt felhőtlen boldog. És akkor még kifejezetten finoman fogalmaztam.
Sok lehangoló és megbotránkozó bejegyzés született. A gyorsaság és az összevisszaság érzete
dominált, a védekezéshez szükséges eszközök hiánya és elkent megfogalmazása az utasításban nyílt
elégedetlenséget mutatott.

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.

04. 14. – 04.17
A körülményekhez képest nyugodt 4 napos munkahét volt. 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.
04. 27-05.01

Nem történt semmi változás az előző 2 héthez képest.
Néhány beteget azért minden nap meg kell vizsgálnunk, de ez elenyésző és nem légúti
betegség az indoka.
Valahogy eltűntek azok, akik szokásból (?) jöttek el a "reggel óta kapar a torkom..." jellegű
panaszokkal, amivel nagymamám szégyellt volna orvoshoz fordulni, megoldotta otthon,
természetes eszközökkel. Remélem a vészhelyzet után is így marad.
Most olvastam a miniszter úr tájékoztatóját az "újra indulásunkról". Mindenkit meg kell
hőmérőzni mielőtt bejönne a rendelőbe. Majd fertőtlenítjük a hőmérőinket minden páciens
után, ugyanis most lett elegem és nem vagyok hajlandó 30-40 ezer Ft-ot érintésmentes
hőmérőre kiadni, miután eddig 113.000,- Ft-ot költöttem a védő felszereléseinkre.
Ezen kívül minden változatlan, remélem ezután is fegyelmezettek lesznek a betegek, és
nálunk nem lesz COVIDos senki.
Ma csak telefonon "vonultunk fel" a húgommal és a barátnőmmel a "Zengjen a dalunk
pajtás" és a "Mint a mókus fenn a fán" repertoárunk előadására korlátoztuk a távoli
nosztalgia együtt éneklést.

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
04.20-24. 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
04.27-05.01.
Az előző (rövid) hét is a szokásos munkarendben telt, viszonylagos nyugalomban. A praxisomban
továbbra sincs ismert SARS-CoV2 pozitív beteg, és hét végére lejárt minden beteg karanténja is. Már
bejáratott módon működik a távkonzultáció, jönnek a képek a torokleletekről, bőrelváltozásokról,
vérnyomásnaplókról. Már csak minimális számban jelentkeznek légúti tünetekkel betegek, ezek egy
része is inkább allergiás jellegű. Naponta csak néhány beteget látunk el személyes megjelenéssel a
rendelőben, például vesegörccsel, nem javuló mozgásszervi panaszok miatt, eszközös vizsgálatok
(EKG, ABPM) végzésre, vizeletvizsgálat, vagy más, telefonon eldönthető panaszok okán, de látlelet
felvételére is sor került. Mivel tervezett vizsgálatokat nem tudunk végeztetni (labor, UH, szemészet,
kardiológia, stb.), ezek tovább tolódnak, így majd a vészhelyzet lezárultával várhatóan jelentősen
megnövekednek az eddig sem rövid várólisták.
Az ügyeleti kötelezettség viszont két- háromszorosára nőtt az elmúlt hetekben, mivel a 65 év feletti
kollégák kiestek a rendszerből. Ugyanis nagyon sok nyugdíjas kolléga jelentős számú ügyeletet vállat,
valamint sokan dolgoznak is még 70-80 évesen, és helyettük most át kell vállalni a már előre
beosztott ügyeleteket, ami adott esetben heti több plusz ügyeletet is jelenthet. Ez viszont jelentős
többlet terhet ró a fiatalabb (bár átlagosan már ők is inkább 60 körüli) háziorvosokra.
Geiszelhardt Gábor Tatabánya
04.20-24.
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 EESZTben: 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.

04.24-05.01.
Kedves Sanyi!
Plavecz Jani kollégánk szokta elküldeni a HAOSz hírlevelet, amit most veled is megosztok, hátha
máshonnan nem kaptad meg. Az egészségügy újraindítása 2020. május 4-től nyolc oldalas leírását
bizonyosan megkaptad és a vele kapcsolatos, sok különböző hangvételű kommenteket, kérdéseket is
olvastad már. Bennem és fogorvos fiaimban is több kérdés megfogalmazódott…
Ennek iránymutatása szerint Ti hétfőtől hogyan szervezitek a praxisban a rendelést? Változtattok-e az
eddigi gyakorlaton? Bemegy-e a rendelőbe?
Az elmúlt hét történéseiről:
A kórházunkban megbetegedett dolgozók közül öt ember jelent meg a praxisban (telefonon az
érintett illetve a Járványügy értesítésére mi hívtuk), közülük két fő pozitív, eddig enyhe panaszuk
miatt otthonukban maradhattak. Nekik szerveztük a második tesztet, ami a hét végén meg is történt
és már értesítést is kaptam e-maiban (egy pozitív, a másik negatív). A 14. napos tesztet holnap
rendeljük meg nekik.
A Szt. Borbála kórház zárlat alá került, nem fogad beteget. Osztályos és szakrendelői ellátását a
környező városok kórházai vették át. Vérvételre Tatára kell menniük a betegeknek.
Az elmúlt hetekhez képest többen kerestek, akik panaszmentesek, de környezetükben pozitív
emberrel találkoztak (közvetlenül vagy közvetve). Sok időt igényelt a velük való beszélgetés.

A május 4-e előtt intézkedések, amelyek a május 4 utáni helyzet alapjai
Március 14-én kelt IV/239/2020/EAT iktatószámú miniszteri levél, 65 év felettiekre vonatkozó
Április 30.-i keltezésű, május 1-én kiküldött miniszteri levél

Április 30.-i keltezésű, május 1-én kiküldött miniszteri levél
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III. Kormányrendeletek
A Kormány 157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során elrendelt egyes egészségügyi intézkedésekről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 9. § tekintetében az
Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a
továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 9. § (7) bekezdésében meghatározottakon
túlmenően az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának és finanszírozási elszámolásának nem feltétele a beteg
személyes jelenléte, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt lehetővé teszik.
2. § (1) E rendelet alkalmazásában telemedicinának minősül az a tevékenység, amelynek célja a beteg
távollétében
a) a beteg egészségi állapotának szakmai megítélése,
b) a betegségek, illetve azok kockázatának felderítése,
c) a konkrét betegség(ek) meghatározása,
d) a beteg állapotának pontosabb megítéléséhez szükséges további vizsgálatok elrendelése, gyógykezelés
elindítása,
e) az a)–d) pont szerinti kezelések eredményességének megállapítása (távkonzultáció), valamint
f ) a beteg állapotának követése és diagnózis felállítása
távmonitoring eszközökkel és egyéb infokommunikációs technológiák révén hozzáférhető információk alapján.
(2) Telemedicina keretében nyújtható különösen
a) betegirányítás távkonzultáció formájában, amely a szakorvosi távkonzultációt megalapozza,
b) a beteg tájékoztatására, beleegyezésére, valamint adatainak kezelésére vonatkozó nyilatkozatok fogadása,
c) előszűrés távkonzultáció formájában, amelynek célja a személyes találkozáson alapuló ellátás
szükségességének és az egészségi állapot súlyosságának megítélése,
d) előzetes kapcsolatfelvétel, valamint adatgyűjtés, amely a távkonzultációt követő személyes találkozáson
alapuló ellátást gyorsabbá és hatékonyabbá teszi,
e) diagnózis, terápiás javaslat felállítása távkonzultáció keretében, illetve távmonitoring, távdiagnosztikai
eszközzel,
f ) gyógyszer rendelése,
g) korábbi, személyes találkozáson alapuló ellátást követő kontroll és utógondozás,
h) távkonzílium szervezése,
i) beutaló kiállítása,
j) pszichoterápia, krízisintervenció, szülőkonzultáció, tanácsadás, szupportív pszichoterápia,
k) fizioterápia távkonzultációs eszközzel,
l) szoptatási tanácsadás,
m) védőnői gondozás és
n) telefonos, online vagy más formában megvalósított tanácsadás, konzultáció.
3. § A közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató a 2. § (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott
szolgáltatást működtet.
4. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a 2. §-ban meghatározott szolgáltatásokat az egészségügyi dokumentáció
vezetésérére vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon dokumentálja, valamint kialakítja a
szolgáltatások nyújtására vonatkozó intézményi protokollját.
(2) Az egészségügyi szolgáltató gondoskodik arról, hogy saját intézményi informatikai rendszerében és ezáltal az
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben létrejöjjön a vizsgálat tényét és szereplőit dokumentáló
eseménykatalógus-bejegyzés és egy, a vizsgálatot szakmai szempontból igazoló elektronikus kórtörténeti
dokumentum.
5. § Ha a 2. §-ban meghatározott szolgáltatások nyújtása során az egészségügyi szolgáltató megállapítja, hogy a
beteg számára az egészségi állapotának romlása, maradandó károsodás megelőzése vagy más orvosi indokból
személyes formában szükséges egészségügyi szolgáltatást biztosítani, akkor a veszélyhelyzet által indokolt és a
szakmai útmutatókban rögzített védekezési eszközök és előírások alkalmazása mellett haladéktalanul vagy a
beteg állapota által indokolt határidőben gondoskodik a szükséges ellátás biztosításáról.
6. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5/B. §-a szerint utalványozott
átlagfinanszírozás utólagos elszámolása keretében a 2. §-ban meghatározott szolgáltatások kapcsán felmerült
költségek érvényesíthetőek.
(2) A veszélyhelyzet időtartama alatt a Korm. rendelet 6/A. számú melléklete szerinti ambuláns ellátások
„T = telemedicinális ellátás” ellátási típusként is jelentésre kerülhetnek.

(3) A veszélyhelyzet időtartama alatt a Korm. rendelet 20. számú melléklete szerinti ellátások helyeként a „T =
telemedicinális ellátás” is megjelölhető.
7. § Az egészségügyi szolgáltató a beteg személyes jelenlétét nem igénylő szolgáltatásait, valamint azok
elérhetőségének módját honlapján közzéteszi.
8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 9. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
9. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

0-0-0-0-0-0-0-0-0
A következő ábrákon látható, az április 28-i állapot szerint, a pozitív esetek számának
szaporodás, ami mutatja, ahogy járvány végigsöpört Európán és a világon. Február 21 és
március 15 között. 3 hét alatt. NINCS MÉG VÉGE SEMMINEK!

Első jelentett esetek Olasz országból

Első jelentett esetek Iránból, USA-ból

Első jelentett esetek Német országból

Első jelentett esetek Francia országból

Első jelentett esetek spanyol országból

Első jelentett esetek Svájcból

Első jelentett esetek Norvégiából

Első jelentett esetek Nagy Britanniából

Nemzetközi kitekintés a világsajtóba
A nemzetközi sajtóban megjelent információk egyre többet foglalkoznak azzal, hogy a
járvány idején vajon a halálozási adatok milyen összefüggéseket mutatnak a járvány
közvetlen és közvetett okaival. Nincs egyértelmű magyarázat és nézet a megítélésben, de a
jövő egy faladata lesz az ezzel kapcsolatos elemzéseknek.

Financial Times
A globális koronavírus okozta halálesetek 60% -kal magasabbak lehetnek
A halálozási statisztikák azt mutatják, hogy az FT által elemzett 14 országban 122 000 haláleset
haladja meg a normál szintet
A 14 országban a világjárvány idején bekövetkezett halálesetek FT elemzése szerint a koronavírus
okozta halálesetek csaknem 60 százalékkal magasabbak lehetnek, mint a hivatalos jelentések
beszámoltak. A halálozási statisztikák szerint ezeken az országokban a normál szintet meghaladó 122
000 halálesetet mutatnak, ami jóval meghaladja a 77 000 hivatalos Covid-19 halálesetet ugyanazon
időszakokban.
Ha az ezekben az országokban a haláleseteket nem megfelelő pontossággal jelentették, akkor a
Covid-19 halálos áldozatainak száma a jelenlegi hivatalos 201 000 helyett 318 000.
A többlet halálesetek kiszámításához az FT összehasonlította az országok és földrajzi területek 2020
márciusa és áprilisa közötti az összes halálesetet a 2015 és 2019 közötti időszak halálozási adataival.
Dánia kivételével az összes elemzett országban a többlet halálesetek messze meghaladták a
koronavírus hivatalos számadatait. A vírus okozta hivatalos halálozási statisztikák pontosságát
korlátozza az, hogy egy ország mennyire hatékonyan és miként tesztelik az embereket a pozitív
esetek megerősítése érdekében. Néhány ország, köztük Kína, visszamenőlegesen felülvizsgálta a
betegség okozta halálozási adatokat.

Az FT elemzése szerint a pandémiában az összes halálozás 60%-kal Belgiumban, 51%,-kal
Spanyolországban, 42%-kal Hollandiában és 34% -kal Franciaországban volt a halálozási többlet, az
előző évek azonos időszakával összehasonlítva.
Ezen halálesetek némelyike a Covid-19-en kívüli okok következménye lehet, mivel az emberek
elkerülik a kórházat más betegségek miatt. A túlzott mortalitás azonban a legmélyebben nőtt azokon
a helyeken, ahol a legrosszabb tendenciákat mutatott a Covid-19 járvány, ami kétségtelen arra utal,
hogy e halálesetek többsége közvetlenül a vírussal kapcsolatos, nem pedig csak a
lezárások/korlátozások k9ovetkezménye.
David Spiegelhalter, a Cambridge-i egyetemen a kockázat megértésének professzora elmondta, hogy
például az Egyesült Királyságban a napi számok „túlságosan alacsonyak”, mert csak a kórházi
halálesetek kerültek bele.
„Az egyetlen elfogulatlan összehasonlítás, amelyet a különféle országok között elvégezhet, az az
összes okok okozta mortalitás vizsgálata. . . Olyan sok kérdés merül fel a halálozás növekedésével
kapcsolatban, amelyet látunk, és amelyet még Covid nem szerepelt a halál ok igazolásban, ám úgy
érzi, hogy valamilyen módon elkerülhetetlenül kapcsolódik ehhez a járványhoz. ”
Az extra halálesetek leginkább a legrosszabb víruskitörésekkel küzdő városi területeken jelennek
meg, és befolyásolják a jelentési mechanizmusokat. Ez különösen aggasztó sok feltörekvő gazdaságra
nézve, ahol a teljes többlet halálozás nagyságrenddel nagyobb, mint a koronavírus hivatalos
halálesetei.
Ecuador Guayas tartományában mindössze 245 hivatalos Covid-halálról számoltak be március 1. és
április 15. között, ám a teljes halálesetekre vonatkozó adatok azt mutatják, hogy ebben az időszakban
kb.

Der Spiegel
Az olasz statisztikai hivatal február utolsó másfél hete folyamán összesen 622 önkormányzat halálos
adatait tette közzé, amelyek Lombardia teljes népességének 72% -át tették ki. A statisztikák szerint
körülbelül 21 300 ember halt meg itt hat hét alatt –több ezer halállal több, mint az előző évek
azonos időszakában átlagosan. Ez a számadat a haláleseteknek csak körülbelül a felét igazolja a
hivatalosan rögzített koronahalálozások száma (sötétvörös a diagramban). A másik félre különféle
értelmezések érhetők el (világos piros).
Például a járvány idején a kórházi ellátás elmaradása, például szívroham vagy stroke tünetek miatt
bekövetkezett további halálesetek okozhatták. Ugyanakkor a csökkent kórházi ellátási eset a
halálesetek számának csökkenéséhez is vezethetett. A halálesetek hatalmas növekedése a hosszú
távú átlaghoz képest egy másik következtetésre utal: A Covid 19 betegséggel kapcsolatos halálesetek
hivatalos nyilvántartása mögött jelentős számú be nem jelentett eset rejtőzik. Az elhunyt napi adatai
hiányos képet adnak a helyzetről.
Olaszországban csak a hivatalos corona statisztikák tartalmazzák a kórházakban bekövetkezett
haláleseteket, amelyek pozitív tesztet mutatnak a Covid-19-re vonatkozóan. A hiányzó vizsgálati
kapacitások szintén hatással vannak a halálesetek számára. És az idős emberek otthonában, ápolási
otthonában vagy otthon meghaltak nem találnak helyet a statisztikákban.

A New York City diagramja mutatja mind a halálesetek éves növekedését az év elején, megfigyelhető
magasabb halálozási arányokat az influenza-szezonokban. Már egyértelmű az is, hogy milyen
rendkívüli különleges helyzetet jelentenek a koronadémiával kapcsolatos halálesetek. A múltban a
többlet halálozást is felhasználták például az áldozatok számának becslésére, miután a Maria
hurrikán 2017-ben Puerto Rico-n át söpört. Ezekből származó hivatalos veszteségek számát később
mintegy 3000-re korrigálták. És egy napon a halálozási arány szintén áttekinti a koronadémiát.

Koronavírus-járvány: A globális járvány követése
A Visual and Data Journalism TeamBBC News

Európa harcol a lassú fertőzési arány mellett
Olaszország és Spanyolország továbbra is a legsúlyosabban érintett országok az Egyesült Államok
után, és március eleje óta tartózkodnak. Spanyolországban körülbelül 230 000 megerősített eset
fordul elő - ez a második legmagasabb globális adat -, míg Olaszországban a világ második
leggyakoribb halálozása közel 27 000. Mindkét ország csatlakozik másokhoz Európában, amikor
megfigyelhető a fertőzés arányának lassulása, ami látszólag a karantén intézkedések sikerét mutatja.
Spanyolország jelentette a legalacsonyabb napi halálesetek számát, március 20. óta, vasárnap,
amikor megerősítette, hogy további 288 ember halt meg a vírusban - bár a hétfőn a számok kissé
ugrottak és 331-re emelkedtek.
A bejelentett esetek és halálesetek lassulását néhány korlátozás megszüntetése követte az emberek
és a vállalkozások számára.
Spanyolországban a 14 év alatti gyermekek számára engedélyezett, hogy napi egy órára hagyják
otthonaikat, hat hét után bezárva.
Olaszország elkezdte egyes üzletek és gyárak újbóli megnyitását, és a miniszterelnök szerint a további
intézkedéseket május 4-től enyhítik.

Az Egyesült Királyságban közel 160 000 megerősített eset és több mint 21 000 haláleset történt.
Spanyolországhoz hasonlóan az Egyesült Királyságban a halálesetek kezdetben is gyorsan
növekedtek, gyorsabban megduplázódtak, mint kétnaponként. Miközben a növekedés üteme
lelassult, a brit kormány kizárta legalább a május elejéig a zárolási intézkedések feloldását.
A korlátozásokat enyhítő európai országok közé tartozik Ausztria, Dánia, a Cseh Köztársaság és
Németország, ahol az arcmaszkok kötelezővé váltak a tömegközlekedésben.
Svájcban az orvosok, a fogorvosok, az óvodák, a fodrászok, a virágüzletek és a kertészeti központok
engedélyeztek újbóli megnyitást. A bárok és éttermek továbbra is zárva vannak.
New York továbbra is az USA kitörésének epicentruma
Közel egymillió esettel az Egyesült Államokban van a legtöbb megerősített fertőzés a világon. Az
országban több mint 56 000 haláleset történt.
Különösen súlyosan érintette New York államát, több mint 17 000 halálesettel csak New York Cityben, de Andrew Cuomo kormányzó szerint az autópályadíj "látszólag enyhén csökken".
Hétfőn Cuomo úr azt javasolta, hogy államának egyes részei újból megnyílhassanak, miután a
jelenlegi otthoni otthoni rendelés május 15-én lejár.
Az USA népességének több mint 90% -ánál kötelező zárolási parancsot kapott, de egyes államok
elkezdték megszüntetni a korlátozásokat.
Grúzia, Oklahoma, Alaszka és Dél-Karolina mindegyiknek lehetővé tette néhány vállalkozás számára
az utóbbi napokban való újbóli megnyitást, miután a hivatalos munkanélküliségi adatok azt mutatták,
hogy több mint 26 millió amerikai indított munkanélküliségi igényt az elmúlt öt hétben.
A közegészségügyi hatóságok azonban figyelmeztették, hogy az emberi interakció és a gazdasági
tevékenység növekedése a fertőzések újabb hullámát idézheti elő, ahogyan az új esetek száma
enyhül.
Vasárnap, a Fehér Ház koronavírus munkacsoportjának koordinátora, Dr. Deborah Birx szerint a
társadalmi távolodásnak normának kell maradnia "a nyár folyamán, hogy valóban biztosítsuk egymás
védelmét, amikor ezen szakaszokon mozogunk".

The government failed to buy crucial protective equipment to cope with a pandemic, a BBC
investigation has found.

Koronavírus: Az Egyesült Királyságban nem sikerült
raktározni a kritikus PPE-t
A kormány nem találta meg a védőeszközök megvásárlását, hogy megbirkózzon a
pandémiával.
Amikor a Covid-19 az Egyesült Királyságba érkezett, a kormány pandémiás készleteiben nem voltak
köpenyek, szemvédő, tamponok vagy testzsákok.
Az NHS munkatársai veszélybe kerülnek az egyéni védőeszközök (PPE) hiánya miatt. A kormány azt
mondta, hogy megtette a helyes lépéseket, és mindent megtesz a készletek növelése érdekében.
A BBC Panorama vizsgálata során kiderült, hogy a létfontosságú tételeket a készletben nem voltak
megtalálhatók, mert annak tartalmát 2009-ben határozták meg és a kormány ezt követően figyelmen
kívül hagyta saját tanácsadói figyelmeztetést a hiányzó felszerelések vásárlására. Az új és feltörekvő
légzésvírus-fenyegetésekkel foglalkozó tanácsadó csoport (Nervtag), amely a kormányt tanácsolja a
kormánynak pandémiákkal kapcsolatban, tavaly júniusban javasolta ruhák vásárlását.
A ruházat jelenleg az Egyesült Királyságban a legszegényebb árucikkek egyikét képezi, és a PPE
globális hiánya miatt ezeket most nehezen lehet beszerezni.
Az orvosok és az ápolók panaszkodtak, hogy hiányzik az életmentő FFP3 légzőmaszk is. A készletek
eredeti, 2009. évi beszerzési listáján 33 millió volt, de csak 12 milliót osztottak ki.
A kormány megtagadja annak magyarázatát, hogy hová ment a többi maszk. A kormány szóvivője
szerint "korlátozott volt a kereslet" az ellátás megszakítási vonalon keresztül érkező maszkok iránt ",
ami az egyik oka annak, hogy mindegyiket nem osztották meg". Hozzátették, hogy a köpenyek a
tanácsadó csoport nemrégiben tett ajánlása, és azokat a "jövőbeni készletek készítéséhez minden
egyéb szükséges felszerelés mellett" beszerzik.
A Panorama számos, az NHS bennfentesekkel beszélt az PPE-ről, akik anonimok kívánnak maradni.
"Teljes átláthatóság hiányzik a kormánytól. Pánikot keltenek, mivel nem tudjuk, hogy tudnak-e ellátni
minket, ezért arra törekszünk, hogy máshol szerezzük" - mondta a programnak egy beszerzési vezető.
A kormánynak nem sikerült raktárkészletét, a teszteléshez szükséges tamponokat és a holttesthez
szükséges testzsákot sem raktároznia. John Ashton professzor, a közegészségügyi szakértő és a
kormány hosszú ideje kritikusa elmondta a programnak, hogy az előkészítés hiánya lélegzetelállító.
"A tervezés megtagadásának, a készlet megrendelésének és a készletkészlet hiányának
következménye az, hogy orvosokat, ápolókat, más egészségügyi dolgozókat és szociális gondozókat
küldünk a felszerelés nélkül a biztonság megőrzése érdekében" - mondta.
A kormány szóvivője szerint a készletet influenzajárványhoz tervezték, és a Covid-19 más betegség,
magasabb kórházi ápolási arány mellett.

Azt mondták, hogy a PPE-ket és a testzsákot a Nervtag korábban nem ajánlotta, de a szemvédelem az
volt, tehát a készlet biztonsági szemüveget tartalmaz.
"Mint minden más országban a világon, a vírus példátlan, és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos
követelmények exponenciálisan növekedtek. Az abszolút erőfeszítéseket megteszünk azért, hogy
ezeket az igényeket kielégítsük, és a válság idején továbbra is ezt fogjuk tenni" - mondta.
Ez év januárjában a Covid-19-et hivatalosan magas fokú következményekkel járó fertőző betegségnek
(HCID) nevezték ki. A döntést brit szakértők csoportjával konzultálva hozták meg. Az egyéni
védőeszközök 2019-ben közzétett Egészségügyi és Biztonsági Végrehajtó értékelése már azt
javasolta, hogy minden egészségügyi dolgozónak ruhát, FFP3 légzőmaszkot és szemvédőt kell
viselniük a HCID kezelésekor.
Ezek az ajánlások összhangban voltak a jelenlegi brit iránymutatásokkal.NHS alk De ez év március
13-án a kormány lerontotta az egyéni védőeszközökre vonatkozó iránymutatásait, és kijelentette,
hogy az NHS munkatársai biztonságosak: kevésbé védő kötényt és alapvető műtéti maszkot viselnek,
kivéve a legmagasabb kockázatú körülményeket.

A kormány szóvivője szerint a Covid-19-et elhagyták a listáról, mivel alacsony az összes halálozási
aránya, és jelenleg nagyobb a klinikai ismertség és a vírusra specifikus laboratóriumi vizsgálat folyik.
Hozzátették a bizottság tanácsát, miszerint a Covid-19-et már nem tekintik HCID-nek, teljes
mértékben tudományos megfontolásokon alapul.
"A HCID besorolást súlyos fertőzések esetén alkalmazzák, ahol korlátozott számú esetben van
szükség speciális beavatkozásra és létesítményekre" - mondta a szóvivő.
"Ez példátlan globális világjárvány, és a megfelelő időben megtettük a megfelelő lépéseket annak
leküzdésére, a legjobb tudományos tanácsok alapján.
"A kormány éjjel-napon dolgozik a koronavírus elleni küzdelem mellett, és olyan stratégiát dolgozott
ki, amely az NHS védelmére és az életmentésekre szolgál.

MTA állásfoglalások a járványhoz kapcsolódóan
Tesztek, csoportok, szelektív intézkedések: a Magyar Tudományos Akadémia ajánlása a
Covid-19 járványügyi kezeléséhez

A döntéshozóknak, a kormánynak és a társadalom széles körének kíván tájékoztatást nyújtani az az
ajánlás, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia készített, és április 22-én eljuttatott az EMMI, az
ITM és a Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetőinek. Az immunológusok, orvosok és biológusok
által összeállított szöveg konkrét szakmai javaslatokat tesz a kormányzat és a hatóságok számára a
Covid-19-járvány rövid és hosszú távú kezelésére.
2020. ÁPRILIS 27.
Összefoglaló
Csoportok felállítása kiterjedt tesztelés alapján
Az ajánlás szerint a járvány rövid és hosszú távú kezeléséhez is alapvető feltétel a megfelelő
mennyiségű és minőségű teszt folyamatos alkalmazása. Egyrészt sokkal több olyan tesztet kellene
végezni, amely magát a fertőzést mutatja ki (rtPCR), különösen a veszélyeztetett célcsoportokban
(egészségügyi dolgozók, idősotthonok lakói, minden kórházba kerülő beteg stb.) és környezetükben.
A hosszú távú járványügyi intézkedésekhez azonban szükség lesz a betegségen még át nem esett
fogékonyak és a már védettek (a vírusra már immunis emberek) azonosítására is. Ehhez más típusú
tesztek kellenek: olyan tesztek, amelyek a fertőzés után kialakuló ellenanyagokat (antitesteket)
mutatják ki a vérben.
Egy gyors és kiterjedt tesztelés eredményei alapján csoportokat lehetne felállítani a népességen
belül, megfelelő adatvédelemmel ellátott nyilvántartási rendszerben. Ezen alapulhatnának aztán azok

a szelektív intézkedések, amelyek a fogékony csoport tagjait a mostaninál is jobban védik, a védett
csoport tagjait pedig jogosultságokkal (és esetleg hatósági igazolással) ruházza fel, a munkába való
visszatérés céljából. Elemzések alapján a szelektív járványügyi intézkedések költséghatékonyabbak a
„húzd meg, ereszd meg” típusú intézkedéseknél. Az ajánlás szerint a csoportok elkülöníthetőségét
egészen addig biztosítani kellene, amíg védőoltás vagy hatékony gyógyszeres megelőzés nem lesz
hozzáférhető.
Az ajánlás hangsúlyozza: sürgősséggel bővítendő főként a kontaktfelderítő, a mintavételi, az elemző
és a nyilvántartó kapacitás.
Kulcskérdés az egészségügy gyors és tartós megerősítése
Az ajánlás kitér arra is, hogy a magyar egészségügy alulfinanszírozottsága, sorvadása súlyos
társadalmi és gazdasági következményekkel jár járványhelyzetben (és más országos méretű
katasztrófahelyzetben is). Az egészségügy gyors és tartós megerősítése fontos feladat a közeli és
távolabbi jövőben, ezen belül kiemelten jelentős mértékben bővíteni kell a népegészségügy egész
intézményrendszerét.
Az ajánlás felhívja a figyelmet arra, hogy a vírusjárványhoz közvetlenül kapcsolódó teendők mellett
figyelmet kell fordítani egyéb járulékos egészségügyi, társadalmi jelenségekre is, amelyek az amúgy is
leterhelt és alulfinanszírozott egészségügyben egy esetleges újabb fertőzéshullám lezajlását
befolyásolhatják: így a krónikus betegek ellátatlanságára, a szűrési fegyelem lazulására, a várólisták
várható növekedésére, a diagnosztikai beavatkozások késlekedésére.
Az ajánlás szerint az esetleg tartóssá váló Covid-19- vagy további, az ismeretlenségből előbukkanó
járványok veszélyeit csökkentendő, meg kell erősíteni a tudományos kutatást az érintett területeken.
A Magyar Tudományos Akadémia minden lehetséges módon támogatja a tudomány eredményeinek
alkalmazását a vírus elleni harcban.
Az ajánlást Lovász László, az MTA elnöke és Kosztolányi György, az Orvosi Tudományok Osztályának
elnöke jegyzi. Az ajánlás elkészítésében Falus András, Makara Gábor, Oberfrank Ferenc, Sarkadi
Balázs, Váradi András és Vokó Zoltán vett részt, az Elnöki Bizottság az Egészségért 15 tagú és az MTA
Orvosi Tudományok Osztálya 30 tagú szervezete egyetértő jóváhagyásával véglegesítette. Az MTA az
ajánlást közvetlenül is eljuttatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium és a Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetőinek.

Az MTA ajánlása a Covid-19 rövid és hosszú távú járványügyi kezelésére

A Magyar Tudományos Akadémia 2017-ben alakult bizottságának (MTA Elnöki Bizottság az
Egészségért, EBE) tavaly megjelent állásfoglalása a 21. század egészségügyének átfogó kérdéseit
elemezte (Peremfeltételek a 21. század egészségügyében). Az EBE induláskor megfogalmazott céljai
között az is szerepelt, hogy a szakemberek széles körének bevonásával korunk rendkívül összetett
egészségügyének egyes konkrét kérdéseivel is foglalkozni kíván, és hogy a tudományos elemzés
módszereivel készült ajánlásaival a döntéshozóknak, a kormánynak és a társadalom széles körének
kíván tájékoztatást nyújtani. A hazánkat 2020-ban elérő Covid-19-pandémia kezelése az EBE éves
munkatervében minden mást kizáró, sürgető programként jelent meg. Kiváló immunológus, orvos,
biológus kutatók spontán jelentkezése nyomán összeállt egy ad hoc csoport, hogy élve az online
brainstorming lehetőségével, a világ vezető tudományos folyóiratainak, nemzetközi tudományos
társaságok közleményeinek felhasználásával és tagjai felkészültségére alapozva megfogalmazzon egy
ajánlást, amellyel a járvány csillapodása utáni időszak minél hatékonyabb kezelése érdekében a jelen
helyzetben sürgős teendőt igénylő problémákra kívánja felhívni a döntéshozók figyelmét. Az ajánlást,
amelynek elkészítésében Falus András, Makara Gábor, Oberfrank Ferenc, Sarkadi Balázs, Váradi
András és Vokó Zoltán vett részt, az EBE 15 tagú és az MTA Orvosi Tudományok Osztálya 30 tagú
szervezete egyetértő jóváhagyásával véglegesítette. Az MTA honlapján közzétett ajánlást közvetlenül
is eljuttatjuk az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a
Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetőinek.

E helyütt is szeretnénk továbbá jelezni, hogy a Magyar Tudományos Akadémia kész a pandémiával
kapcsolatos további állásfoglalások, ajánlások megfogalmazására, interdiszciplináris kutatások
szervezésében való részvételre, és minden lehetséges módon támogatja a tudomány eredményeinek
alkalmazását a vírus elleni harcban.
Budapest, 2020. április 22. Lovász László Kosztolányi György
az MTA elnöke az EBE elnöke

Az állásfoglalás teljes szövege az MTA honlapján elolvasható

Koronavírus-tesztek: mire kell figyelniük a döntéshozóknak a teszt
kiválasztásakor?

A nagyobb része használhatatlan a SARS-CoV-2 vírus kimutatására készített teszteknek, amelyekből
már közel 300 van a világon. Szakemberek beszámolói alapján Magyarországon is van olyan importált
teszt, amelynek a jósló értéke nem éri el a 20%-ot. Kovács L. Gábor laboratóriumi szakorvos és Falus
András immunológus, az MTA rendes tagjai sorra veszik a tesztekkel kapcsolatos problémákat,
hangsúlyozva: hazánkban a jó teszt kiválasztásához szükséges szakértelem adott, csak a döntések
minden szintjén igénybe kellene venni.
A vírusfertőzés vagy a remélhetően minél hamarabb rendelkezésre álló védőoltások alkalmazása
után immunológiai védettség alakul ki a szervezetben. Ennek hossza sok mindentől (pl. genetikai
háttér, életmód, a vírus változékonysága stb.) függ, és ma még nem tudjuk, hogy a SARS-COV-2
koronavírus esetén csak átmeneti (hónapokban-években kifejezhető) vagy életre szóló
immunmemória jön-e létre. A vírussal reagáló ellenanyagok, más néven antitestek (pl. IgM, IgG, IgA)
legtöbbször csupán az immunreakció meglétét igazolják, legtöbbször ők maguk közvetlenül nem vagy
csak kismértékben fejtenek ki védő, víruspusztító hatást. A laboratóriumi ellenanyagszint-mérés
mindazonáltal

a

fertőzés

fennállására

vagy

lezajlásának

jelzésére

alkalmas

viszonylag

költséghatékony, érzékeny diagnosztikai eljárás.
A SARS-COV-2-fertőzéssel kapcsolatos szerológiai (a betegben keringő vírus elleni antitestek
kimutatására szolgáló) vizsgálatokat elsődlegesen epidemiológiai (járványtani) okokból tartják
elengedhetetlennek. A vizsgálatok segítségével meghatározhatjuk a populáció átfertőzöttségének
mértékét, illetve az ún. korhoz kötött specifikus incidenciát (az adott populációban az új
megbetegedések számát, arányát). Ugyancsak ezekkel a módszerekkel határozható meg a
tünetmentes fertőzöttek aránya is, és így találhatók meg azok a fertőzésen átesett, meggyógyult
egyének is, akik szükség esetén szóba jöhetnek ún. „konvaleszcens plazma” donoraiként, ami persze
nem feltétlenül azt jelenti, hogy az antitestek maguk neutralizálják a vírust; a konvaleszcens
plazmában más is lehet hatékony, pl. az interferonok. Ha majd egyszer lesz SARS-COV-2 vírus elleni
vakcina a kezünkben, a vakcináció eredményességének bizonyítására is antitesteket és sejtes
immunválaszt fogunk mérni, ami igazán eredményes a vírusfertőzött sejtek ellen. Szakmai hiba lenne
ezeket az antitest-kimutatásra szolgáló, többnyire gyorsteszteket a friss fertőzés alátámasztására
használni. A friss fertőzés bizonyítására a vírus jelenlétét kell kimutatnunk molekuláris diagnosztikai
módszerekkel (PCR). Tehát a molekuláris diagnosztikai vírustesztek azt mutatják, hogy a beteg
fertőzött, az antitesteket kimutató tesztek pedig azt, hogy a beteg élete korábbi szakaszában

fertőzött volt. Vizsgáljuk meg most röviden az antitestek kimutatására szolgáló laboratóriumi
teszteket!
A SARS-COV-2-fertőzöttséget kimutatni hivatott laboratóriumi tesztek száma a világban – 2020.
április 27-én – 290 volt. Ezen belül a vírus ellen termelt antitesteket vizsgálja 37 különféle teszt, a
vírus jelenlétét mutatja ki molekuláris diagnosztikai (PCR) módszerekkel 15 különféle teszt, a többi
ezek variációja. Az a tény, hogy 290-féle teszt áll rendelkezésünkre, önmagában is jelzi, hogy messze
vagyunk az optimális vizsgálattól, hiszen akkor csak egyetlen teszt lenne a piacon. Rendkívül nehéz
tehát – különösen a molekuláris és szerológiai vizsgálatokban kevéssé jártas, de döntésre vagy
döntés-előkészítésre felhatalmazott emberek számára – a megfelelő tesztrendszer kiválasztása. És ez
nemcsak hazánkban, de az egész világon így van. Így fordulhat elő, hogy a szakemberek által nagyon
várt tömeges tesztelés még a bevezetése előtt megkérdőjeleződhet, lejáratódhat sokak szemében
(pl.

háziorvosok,

laboratóriumi

szakemberek,

klinikusok).

Így

fordulhat

elő,

hogy

– szakemberek beszámolói alapján – olyan teszt is van bent országunkban, amelynek a jósló értéke
nem éri el a 20%-ot (ha egy pénzérmét feldobunk, annak a valószínűsége, hogy fej vagy írás, 50-50%
lesz!).
Mi okozza valójában a problémát egyes antitesteket kimutató tesztekben? Az alábbi kérdéseket
tehetjük fel:


Jelen vannak-e minden bizonyítottan fertőzött szervezetben a SARS-COV-2 elleni antitestek
(IgM vagy IgG)? A válasz: nem – a kezdeti eredmények azt mutatják, hogy vannak olyan
betegek, akikben nem termelődnek antitestek, vannak, akikben kevés antitest termelődik, és
vannak olyanok is, akikben a szokásosnál (5-7 nap) sokkal lassabban jelennek meg az
antitestek. Leírtak olyan beteget, akinél 45 nap telt el a fertőzés és az antitestek megjelenése
között. E változatosság okait még nem ismerjük, feltételezhető, hogy genetikai és
epigenetikai tényezők is közrejátszhatnak ebben a nagy variabilitásban. Nem létező antitestet
a legjobb tesztrendszer sem tud kimutatni. Ez tehát nem kimutatási hiba, hanem az
orvostudomány jelenleg meg nem válaszolható kérdése.



Specifikusak-e a jelenlegi tesztrendszerek a SARS-CoV-2 vírus ellen a megfertőzött betegben
termelődő antitestek kimutatására? Sajnos nem teljesen. Ismerünk legalább további két
koronavírust (HCoV-OC43 és HCoV-HKU1, de lehet több is), amelyek közönséges náthát
okoznak, és akár 1-2 évig is kimutatható az ellenük termelt IgG ellenanyag a betegben. Ezek
az antitestek nagyon hasonlóan viselkednek, mint a SARS-CoV-2 ellen termelt antitestek.
Gondos, aprólékos munkával lehetne bebizonyítani, hogy egy adott tesztrendszer hány
százalékban „keresztreagál” ezekkel az antitestekkel, azonban ezeket a vizsgálatokat a
gyártók nagy része nem végezte el. Ez tehát ún. hamis pozitivitást eredményez, azaz SARS-

CoV-2 elleni ellenanyagot mérünk olyan egyénekben, akik nem SARS-CoV-2 vírussal, hanem
valójában más vírusokkal fertőződtek meg.


Azonos-e a vírus Európában, Ázsiában vagy a világ más részein? Az eddigi tudományos
eredmények azt mutatják, hogy vannak különbségek földrészenként, melyeket modern
genetikai módszerekkel ki lehet mutatni. Ha most egy Ázsiában gyártott, az ott honos vírussal
szembeni antitesteket érzékelő tesztrendszert kívánunk a magyar átfertőzöttség mérésére
felhasználni, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel a „magyar” vírus ellen termelt
antitesteket. Ez a hamis negativitás, azaz biztosan átfertőzött egyént negatívnak sorolunk be.



A „mátrixhatás”. Hajlamosak vagyunk azt képzelni, hogy a tesztrendszerünkben a beteg
SARS-CoV-2 vírus ellen termelt immunglobulinja és az annak kimutatására szolgáló fehérje
egymásra talál, és létrejön a várt, jól kimutatható reakció. Ilyen idealizált helyzet csak a
tankönyvben van, az életben ez a reakció a betegtől levett vérmintában zajlik, amelyben
jelen van a beteg összes többi keringő fehérjéje is (egyes becslések szerint akár 40 000 fajta
különféle fehérje). Ráadásul a fertőzött ember vérében egyes fehérjék koncentrációja a
nyugalmi szint ezerszerese is lehet. Tehát a tesztek a tűt keresik a szénakazalban. Így
fordulhat elő, hogy az egyik nagy, hirtelen piacra dobott tesztrendszer pl. a ferritin nevű
vérfehérje szintjének megemelkedését SARS-CoV-2-pozitivitásnak jelzi. A ferritin egy olyan
fehérje a vérben, amely a vasat tárolja a szervezetnek egy későbbi időpontban történő
felhasználása céljából, és vérszintje megemelkedhet mindenféle gyulladásban és
daganatokban is. Ez bizony hamis pozitivitást jelent.



Gyorsteszt vagy laboratóriumi kimutatás? Minden laboratóriumi szakember ösztönösen
irtózik a gyorstesztektől, mert ugyanazt a vizsgálatot összehasonlíthatatlanul pontosabban,
szakszerűbben és olcsóbban el lehet végezni laboratóriumi körülmények között. Mégis szó
nélkül elfogadjuk a gyorsteszteket ott, ahol a gyorsaság a beteg életét mentheti meg (pl.
szívinfarktus-diagnosztika a mentőben vagy a sürgősségi ambulancián). Szögezzük le, hogy a
SARS-CoV-2 elleni antitestek kimutatásában semmiféle szakmai indoka nincs annak, hogy a
drágább, pontatlanabb és nem szakemberek által elvégezhető gyorstesztet részesítsük
előnyben. Az átfertőzöttséget mutató, epidemiológiai célú antitestvizsgálatoknak a klinikai,
kórházi laboratóriumokban lenne a helyük, különösen azért, mert megjelentek azok a csak
laboratóriumban alkalmazható tesztek, amelyek mennyiségi analízist is lehetővé tesznek, így
sokkal többet mondanak a védettség előrehaladásáról, mint az „igen-nem” információt adó
gyorstesztek. Persze mielőtt a laboratóriumokra rázúdítanánk ezeket a tömegteszteket,
rendbe kellene tenni a finanszírozást, mert ma az állami laboratóriumi hálózat a járóbetegvizsgálatok kb. 20%-áért kap teljes értékű finanszírozást, míg a 80%-áért megalázó mértékű
(a felhasznált vegyszerek árát sem fedező), maradékelven alapuló finanszírozástöredék jut.



Rendelkezik-e a vizsgálati eljárás CE-minősítéssel? A CE-jelölés (Conformité Européenne =
európai megfelelőség) azt igazolja, hogy a forgalmazott terméket a gyártó megvizsgálta, és az
megfelel az európai uniós szintű biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak.
Függetlenül attól, hogy a világ mely részén állították elő, a szabályozás hatálya alá tartozó
termékeket csak CE-jelöléssel lehet az EU belső piacán forgalomba hozni. Sok termék csakis
CE-jelölés birtokában értékesíthető az Európai Unióban. Sajnos a korábban felsorolt 290-féle
laboratóriumi teszt többsége nem rendelkezik CE-jelzéssel és semmilyen más – Európán
kívüli – minőségi garanciát igazoló tanúsítvánnyal sem. Ezekkel a termékekkel nem lenne
szabad Európában laboratóriumi vizsgálatokat végezni. A laboratóriumi reagensekre,
mintavételi eszközökre rendkívül szigorú, körülhatárolt európai előírások érvényesek (In Vitro
Diagnostic Medical Devices Directive 98/79/EC). Még a vírusjárvány leküzdésének hatalmas
társadalmi nyomása sem adhat felmentést az alól, hogy – éppen betegeink érdekében –
ezeket az előírásokat betartsuk.

Reméljük, hogy a tisztelt Olvasót nem bizonytalanítottuk el a SARS-COV-2 vírus elleni antitestmérések
fontosságát illetően. A fent felsorolt technikai nehézségek, biológiai variációk nem azt jelentik, hogy
ma bármivel pótolni lehetne a tömeges tesztelést. Mint azt a Magyar Tudományos
Akadémia döntéshozóknak készített ajánlása is hangsúlyozza, a tömeges tesztelés eredményeinek
értékelésén alapulhat a bizonyítékokon alapuló, tudományosan megalapozott döntés a korlátozó
intézkedések fenntartásáról vagy feloldásáról. Ahol keveset tesztelnek, súlyosan alábecsülik a
fertőzöttek számát, és a valósnál magasabbnak látszik a halálozási mutató is. Reméljük, annyit
sikerült e rövid dolgozattal érzékeltetni, hogy a vizsgálati tesztek előállítása, a tesztek rutin
laboratóriumi rendszerbe történő adaptálása, a diagnosztikai algoritmusok kidolgozása, a
laborvizsgálatok elvégzése és az eredmények értékelése komoly szakértelmet igényel. Hazánkban ez
a szakértelem adott, csak a döntések minden szintjén igénybe kellene venni
Kovács L. Gábor laboratóriumi szakorvos, neuroendokrinológus, az MTA rendes tagja, a PTE Szentágothai
János Kutatóközpont alapító elnöke, 2017-től az MTA Doktori Tanács elnöke. Falus András biológus,
immunológus, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa, a Genetikai, Sejt- és
Immunbiológiai Intézet korábbi igazgatója.

A vírusfertőzések ellen az egészséges immunrendszer több módon is védekezik. A természetes
(veleszületett) immunitás időben az első, élettani szempontból nagyon lényeges, azonnali védelmi
vonalat jelenti. Bár kutatási, fejlesztési szinten nagy figyelem irányul a természetes immunitásra, itt
most egy csoport kivételével nem részletezzük. Konkrétan az egyes testnedveinkben (vér, nyirok,
nyál, bélnedvek) található molekulák (citokinek), mint pl. a vírusreplikációt gátló interferonok és a
tumornekrózis-faktorok jelentőségéről van szó. A vírusellenes immunitást növelő citokinek mérése,
követése a vírusok által kiváltott gyulladás mennyiségi követésére alkalmas.

0-0-0-0-0-0-0-0
A német „bazooka”: Németország harca a koronavírus gazdasági következményeivel
Bodolay Dalma
Németországban a koronavírus-fertőzöttek számához viszonyítva az elhalálozás mértéke
világviszonylatban is alacsony, ez azonban nem jelenti azt, hogy az Európai Unió legnagyobb
gazdaságát a többi uniós országhoz képest kevésbé érintené negatívan a koronavírus-járvány
okozta válság. Előzetes felmérések és a korábbi válságok, illetve természeti katasztrófák során
szerzett tapasztalatok alapján a német állam körülbelül 255 és 729 milliárd euró közötti
veszteséggel számol attól függően, hogy hány hónapig szükséges leállnia a termeléssel.
Németországban a koronavírus-fertőzöttek számához viszonyítva az elhalálozás mértéke
világviszonylatban is alacsony (2,82%), ez azonban nem jelenti azt, hogy az Európai Unió legnagyobb
gazdaságát a többi uniós országhoz képest kevésbé érintené negatívan a koronavírus-járvány okozta
válság. Előzetes felmérések szerint a gazdaság és a termelés betegség miatti leállása 729 milliárd
eurójába is kerülhet majd Németországnak. Ez a veszteség a Németországot az utóbbi évtizedekben
érő összes gazdasági és természeti katasztrófa anyagi következményeinél súlyosabb lehet.
A termelési folyamatok leállása miatt a szakértők egymillió munkahely elvesztésével számolnak, ez
pedig súlyos tehertételt jelent majd az államháztartás számára. Előzetes felmérések és a korábbi
válságok, illetve természeti katasztrófák során szerzett tapasztalatok alapján a német állam 7,2 és
20,6 százalékpont közötti gazdasági visszaeséssel, azaz körülbelül 255 és 729 milliárd euró közötti
veszteséggel számol attól függően, hogy hány hónapig szükséges leállnia a termeléssel.
A munkájukat elvesztők, illetve a leállás idején a jövedelmük kiesésével megbirkózni kényszerülők
megsegítése érdekében a német kormány egy koronavírus-segélycsomag bevezetéséről döntött. A
csomagot nem véletlenül nevezte Olaf Scholz szövetségi pénzügyminiszter „bazookának”, azaz
páncélökölnek, hiszen a gazdasági csomag igazi „nehézfegyver”: a német gazdaság számos szektorát
támogatja, és mindent megtesz azért, hogy az ország gazdaságát a koronavírus okozta sokk után
talpra állítsa.
Szövetségi pénzügyminiszter, Olaf Scholz a koronavírus-segélycsomagról: „Az olyan kis vállalatokat,
egyéni vállalkozókat és kevés dolgozót foglalkoztató üzleteket támogatjuk, amelyek nincsenek olyan
helyzetben, hogy a következő heteket vagy hónapokat segítség nélkül átvészeljék.”
A segélycsomagban foglaltak szerint három hónapon keresztül állami támogatásban részesülnek a
koronavírus miatt nehéz helyzetbe került kisebb vállalatok, valamint minden olyan egyéni vállalkozó,
akinek a betegség miatt nincs lehetősége arra, hogy a munkáját továbbra is elvégezze. A támogatás
elnyeréséhez kizárólag azt kell bizonyítaniuk, hogy ténylegesen a járvány következtében váltak
keresőképtelenné. Erre a támogatási formára a kormány 50 milliárd eurót biztosít.
A járvány következtében a munkájukat elvesztő és ezért a lakások bérleti díjának fizetésére képtelen
albérlők
helyzetét
állami
intézkedéssel,
a
lakásbérleti szerződések
feltételeinek
megváltoztatásával próbálják könnyíteni. A fenti körülmények mellett fizetőképtelenné váló bérlők
szerződése nem megszüntethető, és az új rendelkezésben foglaltaknak megfelelően bérlőket
bérleményből nem megengedett elküldeni az április 1. és június 30. közötti időszakban. Ez azonban
kizárólag azokra vonatkozik, akiknek a járvány előtt is volt munkahelye, a mostani helyzetben pedig
igazoltan a COVID–19 miatt nem képesek albérleti díjuk részleges vagy teljes fizetésére. A főbérlő a

törvényben foglaltak szerint a háromhónapos időszakban kieső bevételeit 2020. december 31-ig nem
követelheti, valamint az előzetesen kifizetett kaucióval sem egyenlítheti ki ezt a tartozást.
A szövetségi kormány a 2008–2009-es gazdasági válság alatt már alkalmazott,
úgynevezett kurzarbeit, azaz csökkentett munka lehetőségét is megteremti a vállalkozások számára.
Ez főként az olyan cégeket érint, ahol a munkavállalók a kialakult helyzet miatt kénytelenek
csökkentett munkavégzést folytatni. A Német Szövetségi Munkaügyi Hivatal a kurzarbeitra
kényszerülő munkavállalók bérének a 60%-át, a kisgyerekes munkavállalók esetében pedig a bér
67%-át vállalja át. Ez a rendelkezés abban az esetben érvényes, amennyiben a COVID–19
következtében egy cégen belül a dolgozók legalább 10%-ának csökken az elvégzendő feladata. A
rendelkezés célja, hogy a kisebb-nagyobb vállalatok számára megteremtse annak a lehetőségét, hogy
minél kevesebb munkavállalót kelljen elbocsátaniuk. Előzetesen körülbelül 2,15 millió ilyen
támogatandó személlyel számolnak, bérük részleges átvállalása pedig a kormánynak 10,05
milliárd eurójába kerül majd.
A szövetségi köztársaság a közepes és a nagyvállalati szektor megsegítése érdekében egy gazdasági
stabilizációs alap felállítását is tervezi. A repülőjártatok időszakos megszüntetése miatt hatalmas
veszteségekkel számoló Lufthansát, illetve a más hasonló vállalatokat szükség esetén államosítással
mentenék meg. Milliárdos támogatással átvállalnák a tartozásaikat, a járvány végeztével pedig
újra privatizálnák őket.
Az egészségügyben, valamint a szociális intézményekben dolgozókat a kormány a túlterheltségükre
való tekintettel egyszeri, legfeljebb 1500 eurós, adómentes jutalomban részesíti. Ezenfelül tervezik a
korlátozások miatt a betegeiket nem a korábban megszokott módon fogadni kényszerülő fogorvosok,
terapeuták, illetve a rehabilitációs intézményekben dolgozó szakemberek anyagi támogatását is. A
logopédusokat és a gyógytornászokat a 2019-es utolsó negyedévi fizetésük 40%-ának egyszeri
kifizetésével segítenék, hogy a kieső időszakban legalább eddigi bevételük egy részéhez
hozzájussanak.
A szövetségi kormány a kórházak számára is kidolgozott egy átfogó csomagot. A kórházak anyagi
támogatásban részesülnek minden olyan operáció, illetve egyéb kórházi kezelés után, amelyet a
járvány miatt halasztottak el amiatt, hogy a koronavírusos betegek számára szabad ágyakat tudjanak
biztosítani. A 2020. március 16. és 2020. szeptember 30. közötti időszakban üresen maradó ágyak
után a kormány napi 560 eurónyi átalányt fizet. Az újonnan felszerelt és rendelkezésre bocsátott, az
intenzív kezelést lehetővé tevő lélegeztetőgéppel ellátott ágyak után a kórházak 50 000 eurós
támogatást kapnak, így biztosítva a megfelelő számú helyet az intenzív kezelésre szoruló betegek
számára.
Németországnak a járvány miatt munkájukat elvesztők, illetve keresőképtelenné válók több százezres
tömege mellett egy másik kihívással is meg kell küzdenie: az elmúlt időszakban az ápolói szektoron
belül kialakult munkaerőhiány vált nagyon komoly gonddá. Az országban körülbelül 300 000 keleteurópai, főként lengyel állampolgárságú női munkavállaló dolgozik háztartási alkalmazottként idős
házaspárok és egyedülálló személyek otthonaiban, ahol ápolói, ügyintézői, bevásárlási feladatokat
látnak el. A koronavírus miatt azonban a válság idejére sokuk visszaköltözött a szülőhazájába. Ebben
a helyzetben még az sem tartja vissza a többségüket, hogy így a koronavírus-válság végeztével
valószínűleg munka nélkül maradnak: a megkérdezettek nagy része saját rokonai társaságában
szeretné átvészelni ezt az időszakot. A határzár és a korlátozó intézkedések miatt azonban a
munkájukat felvenni kívánók sincsenek egyszerű helyzetben: repülőjáratok híján kizárólag busszal
vagy autóval tudnának visszatérni ápoltjaikhoz, ez azonban több tíz órás, várakozásokkal teli utazást,
majd a megérkezésüket követő tizennégy napos hatósági karantént jelentene, ezt pedig a legtöbbjük
nem vállalja. Ezek a munkavállalók nemcsak a fárasztó utazás miatti bonyodalmak és a lehetséges

megfertőződés veszélye miatt nem szánják rá magukat a visszatérésre, hanem azért sem, mert a
tizennégy napos kötelező karantént a nagy részük nem tudná hol eltölteni, hiszen legtöbbjük a
gondozásukra szoruló német állampolgárok háztartásában él. Németországban ezekre a feladatokra
nagyon nehezen lehet munkaerőt találni, főleg a mostani vészterhes időkben, ezért a szövetségi
kormány támogató intézkedései ellenére sok ápolásra szoruló ember került kilátástalan helyzetbe.
A koronavírus-járvány következtében Németország 156,3 milliárd eurós eladósodással számol, ez
pedig százmilliárd euróval több, mint amennyit az alaptörvény enged. Ez azonban csak előzetes
számítás, a végső összeget ugyanis nagyban befolyásolja, hogy mennyi ideig tart majd kikerülni a
járvány okozta bénultságból. A szövetségi kormány több közgazdásza szerint a válság
elhúzódása recesszióba döntheti az ország gazdaságát.
A német kereskedelmi szövetség (Handelsverband Deutschland) ügyvezetője, Stefan Genth az
kiskereskedelmi üzletek mihamarabbi újranyitását sürgeti. Véleménye szerint amennyiben a
belvárosi üzletek továbbra is zárva tartanak, az ágazat nem éli túl a válságot. Peter Altmeier
szövetségi gazdasági miniszter egyelőre visszafogottan nyilatkozott az üzletek és kisebb-nagyobb
vállalatok újraindításával kapcsolatban, a következő néhány napban azonban a kormány az új
fertőzöttek és az általános helyzet alakulása alapján dönt majd arról, hogy április 19-e után
mennyiben lazít a korlátozásokon. Első lépésként az üzleteket, az éttermeket és néhány tartomány
iskoláit nyitnák újra, a tömegrendezvényeket azonban továbbra is tiltanák. Németország vezető
közgazdászai egyhangúlag a gazdaság újraindítása mellett teszik le voksukat, szerintük ugyanis
kizárólag így kerülhető el bizonyos ágazatok tönkremenetele, valamint a német gazdaság recessziója.
A recessziót azonban ők sem emberéletek árán szeretnék elkerülni, ezért ha a kormány a következő
napokban bizonyos ágazatok újraindítása mellett dönt, a németeknek továbbra is szigorú
ellenőrzésekre és a fertőzés megelőzését segítő intézkedésekre kell számítaniuk.
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Gondolatok járványhelyzetben
Jancsó Zoltán
A COVID-19 járványos hazai megjelenése teljesen átalakította az egészségügyi ellátórendszer
működését, ennek részeként a háziorvosi alapellátásét is, szinte egyik napról a másikra. Az új
„üzemmódban” eltöltött néhány hét feltétlenül sok tanulsággal szolgált. Olyanokkal melyek
segíthetnek létrehozni a nem járványhelyzeti működésre való visszatérés megfelelő protokollját is,
tovább megyek ezen átmeneti hónapok jól kialakított gyakorlata az elkövetkező évekre-évtizedekre is
jó irányba terelheti az alapellátás működését.
A visszatérés protokolljának tervezésekor a következő alapelvek megfontolását javasolom:
1. Meg kell határozni azt, hogy pontosan mikor beszélhetünk a járvány enyhüléséről, mikor van az a
pont, amikor az eddig kialakított - és úgy tűnik (persze csak ideiglenesen) elég jól működő alapellátási renden változtatni lehet. Hol van ez pont? Amikor az új esetek száma trendszerűen alatta
maradt a gyógyultakénak? Amikor a jelenleg tapasztalható napi új esetszámok egy megadott szint alá
csökkennek? Nem vagyok járványügyi szakember, de azt gondolom, hogy ezt az “enyhítést
inicializáló” fordulópontot nagyon pontosan azonosítani kell a megfelelő szakemberek bevonásával.
Sőt a járvány enyhülésének több ilyen mérföldkövét is azonosítani kell és ezekhez igazítani a
fokozatos változtatásokat.

2. Az alapellátási működés változtatásának fokozatosan kell megtörténnie és biztosan nem a járvány
megjelenése előtti kezdőpontra kell visszatérnie számos fontos jellemzőjében. Részint azért, mert a
lakosság nagyobb részének megfelelő átoltottságáig számos biztonsági szempont kell, hogy
befolyásolja az ellátás menetét, másrészt azért sem mert egy sikeresen „online/on call menedzselt”
ellátási periódus után nem térhetünk vissza ahhoz az 1960-as években kialakult és 2020-ig
fennmaradt ellátási rendhez, melynek főbb jellemzői:
- az jön a háziorvosi rendelőbe aki csak akar
- akkor amikor akar
- ahányan csak akarnak egy rendelésen
- a tünetek/panaszok súlyosságától és relevanciájától teljesen függetlenül
- ahol rögtön egy orvossal találkozhatnak, akitől elvárt, hogy kompetenciáján sokszor messze
alul mutató, gyakran felesleges adminisztratív/rosszul értelmezett egészségnevelési vagy
szakdolgozói szinten is ellátható problémákkal foglalkozzon.
3. A közelebbi jövőre nézve kimondható, hogy amíg nincsen megfelelően vakcinált lakosság vagy
biztos ellenszer a coronavírus ellen, addig légúti tünetekkel rendelkező beteg nem léphet be a
háziorvosi rendelőkbe. Esetükben egyelőre az eddig alkalmazott gyakorlat állhat fenn (nem súlyos
tünetek esetén otthon gyógyul +COVID gyanú esetén otthoni mintavétel történik, súlyos tünetek
esetén megfelelő kórházba kerül beutalásra megfelelő OMSZ egységgel). Későbbiekben, amikor már
nem lesz coronavirus járvány, de hatékony oltás ill. ellenszer még nincs, a kórházi kezelést nem
igénylő légúti tüneteket mutató páciensek számára elképzelhető “légúti rendelés” de csak a
szakellátás bázisán, RTG-el felszerelt, jól izolált és megtervezett helyen. A lényeg: a coronavirus
definitív ellehetetlenítéséig légúti tünetes beteg háziorvosi rendelőben nem jelenhet meg, ilyen
módon is elkerülendő a járvány újbóli felfutását ill. második/harmadik hullám kialakulását.
4. Egészen a coronavirus elleni jól működő definitív terápia rendelkezésre állásáig, ill. a lakosság
érdemi átoltottságáig a légúti tüneteket nem mutató betegek forgalmát is szigorúan ellenőrizni és
kézben tartani szükséges a háziorvosi rendelőkben. Ez a későbbiek folyamán is cél lehet, hiszen a
korlátlan és teljesen ad hoc betegbeáramlás visszaállítása súlyos hiba lenne, ezzel egy 60 éve kialakult
eljárást engednénk vissza az ellátórendszerbe, ami egyetlen fejlett ország gyakorlatában sem szerepel
már. A változtatásra pont a jelenlegi helyzet és annak sikeres menedzselése ad lehetőséget,
próbaterepet és felhatalmazást. Javaslatom, hogy a fentebb meghatározott fordulópont (lsd. 1. pont)
elérése után is szükséges meghatározni néhány feltételt és egy napi vagy rendelési óránkénti
maximális beteglétszámot amit biztonsággal el lehet látni, a légúti tünetekkel nem rendelkező
páciensek körében:

- ez első “enyhítési” fokozatban csak és kizárólag a jelenleg is “érvényes" akut, életet
veszélyeztető vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó esetek kerülhetnek
“kontakt” ellátásra maximum rendelési óránként 1 fő (kontaktus kockázat, fertőtlenítés,
szellőztetési idő stb.). Ennek feltételei: telefonos bejelentkezés, a sürgősséget indokló
szakmai kritériumok fennállása, megfelelő védőfelszerelés jelenléte. Itt szeretném leszögezni,

hogy a légúti tüneteket nem mutató páciensek ellátásához is egyértelműen indokolt a
járványhelyzet fennállása alatt legalább az FFP2 maszk, kesztyű viselése. Ezek olyan feltételek
amikből nem lehet engedni. Ahhoz hogy az eü. személyzet ne fertőződjön meg ill. hogy más
beteget ne fertőzzön meg, minimum az FFP2 maszk használata indokolt. Tehát valakinek ezt
biztosítania kell. Ha az állam erre maszkok formájában nem képes, akkor biztosítsa a
megfelelő finanszírozási többletet (naponta a személyzet minden tagjának 1 db FFP2 maszk,
darabonként 2000-3000 Ft) és a megrendelési forrást.

- a járványhelyzet enyhülésével, a második “enyhítési fokozatban" óránként 2 vagy max. 3
beteg ellátása is felvállalható (kontaktus kockázat enyhülése, de továbbra is szükséges
fertőtlenítés, szellőztetés kapcsán), amennyiben a megfelelő védőeszköz és ezen belül
kiemelten az FFP2-es maszk rendelkezésre áll (eü. személyzeti tagonként és rendelésenként 1
db). Ebben a fokozatban már nem csak az akut, életet veszélyeztető és/vagy maradandó
egészségkárosodás veszélyével járó kórképek esetében, hanem ezen túl az orvos egyéni
megítélése alapján, a krónikus betegségek gondozásával kapcsolatos akut veszélyforrások
elhárítása érdekében is lehetne kontakt vizsgálatot végezni. Mindez tehát rendelési óránként
2-3 főt jelenthetne maximum. Feltételek: telefonos bejelentkezés, a megfelelő szakmai
indokok fennállása, védőeszköz rendelkezésre állása.
- Fentiektől több kontakt ellátást csak a járványhelyzet tényleges megszűnésével, a COVID
eliminálását követően lehet felvállalni.
- Bizonyos háziorvosi tevékenységek a teljes járványhelyzet alatt, sőt akár utána is véglegesen
át kell, hogy kerüljenek a nem kontakt ellátási körbe (telefonon vagy egyéb nem kontakt
platformon): receptírás, rendszeres beutalók (EESZT); igazolások, táppénzes papír, egyéb
dokumentumok: postai úton vagy minimál kontakt helyi kézbesítéssel.
Fentiek természetesen jelzik és előrevetítik azt is, hogy a járványhelyzet és járványveszély elmúltával
sem szeretnék/szeretnénk visszatérni az eddigi gyakorlathoz, ami egy 60-70 évvel ezelőtti struktúrát
és attitűdöt tükrözött. Igenis tegyük bejelentkezés alapúvá az alapellátási rendelést, a valóban akut
esetek ellátására hozzunk létre elkülönített rendelési időt vagy elkülönített rendelést (lsd.
praxisközösségi lehetőségek), az adminisztratív ügyek intézése ne személyes megjelenésen alapuljon
és legyen teljeskörű telefonos/online ügyintézés mindenben, amiben ez megfelelően működhet.
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