
 
IV. szám 

 
Az ország folytatta a felkészülést, bővítette és javította a lövészárokat, a tölténytáskák feltöltve, tartalék lőszer az országban terítve, a szuronyok a puskavégre 

feltűzve, a támadás még mindig minden órás, de még nem indult meg. Vagy mégis? A védelmi pajzson rést talált a vírus, az öregekotthonokban! Olasz országban is 

így kezdődött. A számadatok ismertek. Nem lehet lazítani! Vannak, és többen, mint egy hete, akik ki kidugják a fejüket a lövészárkokból, és elfelejtik, hogy most is 

lőnek és a puskagolyó nem válogat. DE EZZEL MÁSOKAT és MINDENT, AMIT EDDIG ELÉRTÜNK VESZÉLYEZTETNEK. A Húsvét is itt van, sza-

badság is van, meg a fiatalok úgy sem (ennek cáfolatát személyes beszámolókban olvashatják később), az öregeket megvédtük (?), vaklárma, kitaláció …. .Ők to-

vábbra sem bátrak, hanem felelőtlenek! Nem mondhat mást senki sem, pártállástól függetlenül, és ne pártállástól függően! Az élet bizonyítja, hogy az út jó, amin 

járunk. A baj, hogy nem, látszik az út vége. Nem ismerjük a kór természetét, sok a tapasztalat, szinte már túl sok, de nem látjuk az ellenséget, mert az ami tudá-

sunkhoz képest láthatatlan. Ja és változatlanul ne felejtsük! A lövészárok előtt, az első vonalban, az egészségügy ásta be magát. Az első támadást ő próbálja fel-

tartani. Nincs más hátra, mint összetartani!  

Prof. Dr. Balogh Sándor 

felelős szerkesztő 

 

 

 



 
A nagyhangú kételkedőknek, akik vitatják, hogy a covid járvány nincs 

Temetkezés New Yorkban 2020. Húsvét 
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UEMO Ország-helyzet ismertetésekből 

 

Situation in TURKEY, 07.04.2020;28 th day 
Beérkező leve-
lek 

x 

 

Ilknur Gurel <ilknurg@gmail.com> 
 

2020.04.08..   
 

címzett: UEMO; uemo-members 
test:228.868 (+20.023) positive:34.109 (+3892) intensive care:1474....%62 entubated:987 deaths:725 (+76) discharged:1582 (+256) 
 
-at 7 pm everyday these statistics and news on every tv channel 
-Isolation:forbidden for below 20 and 65+ years of a -maksimum 3 passengers in a car and 2 at the back 

-social distancing is a MUST everywhere market,farmacy, etc 

-SURGICAL OR COTTON MASKS  everywhere and is a MUST at hospitals,family centers etc. 
-quarantinas in many local places -last 367 people (whom went to UMRAH at february,23 and -quarantinated  there) are brought back 

-2 new hospitals with 1000 separate rooms will bu built :Sancaktepe and ATATÜRK Airport;aircraft ambulance can bu used  
-7 PUBLIC HEALTH SPECIALST are added to SCIENCE BOARD 
-BOARD OF COMMUNITY SCIENCES will be held:psychologist, sociologist, statistician, clergyman,dietitian etc. 
-ımmuneplasma:yesterday for the first time plasma of 46 year old recoverd patient is given tograde4 patient.1 recoverd patient plasma 
can be used for 6 intensive care patient 
-STEMCELL  and  IMMUNEPLASMA treatments are allowed 

-VIRUS is ISOLATED 

-As GP all the same:NO ENOUGH PPE 

-At İZMİR and ANKARA,tests are done to HCW-Finally triage paper is ready for GP 
-Algorithm for contact HCW is ready 
 
''COVID-19 Course Of The Pandemic(02.04.2020) 
Prof. Dr. Turan Buzgan 
Ankara Yildirim Beyazit University Faculty Of Medicine 

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology'' attached below 
Törökországi helyzet változásairól ábrák a : medicusonline 4 + Progress of Pandemics.pdf anyagban 



 
 

Situation in Serbia 06/04/2020. COVID 

 

Number of tested in the last 24 hours -956 

 

Number of positive findings in the last 24 hours -284 

 

Total number tested-7360 

 

Total number of patients-1908 

 

Total hospitalized-1170 

 

Deseased-51 

 

Mortality rate-2.67% 

 

Az elmúlt 24 órában tesztelték -956 

 

A pozitív eredmények száma az elmúlt 24 órában -

284 

 

Teljes tesztelt szám - 7360 

 

A betegek száma összesen - 1908 

 

Összesen kórházba került - 1170 

 

Meghaltak -51 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                               Halálozási arány-2,67% 

 



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 elmond-
ható 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 szi-
gorú napi 8 óra elérhetés alig korlátozható, de törekedni kell rá. 

 
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 elolva-
sását, 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. 

 

A betegforgalom az április 3-i héthez képest kismértékben csökkent, a feszültség, az aggodalom nem volt 

érzékelhető, az előző hetekhez képest, A napi 16 órás „nyitva tartás” ritmusos lett, de szinte folyamatos. 

A csúcsidő a rendelési időkre koncentrálódott.  Lehetőség nyílt nem jelentkezők visszahívására, táppén-

zesek visszaellenőrzésére. Újabb táppénz igény dömping nem mutatkozott 

Az emberek továbbra is megnyugodni látszottak a vírus problémák tekintetében. Nem voltak, akik koro-

na vírusfertőzést véltek magukon felfedezni, alig érdeklődtek teszt elvégzésének lehetőségéről, sőt a 

megfázásos, náthás panaszok száma is lecsökkent. Kevesebb volt a gyógyszerek iránti kereslet, a króni-

kus, korábban már szedett és elfogyott gyógyszerek „rendelései érkeztek”. Sürgős hívás továbbra sem 

történt. Párhuzamos rendelésen senkit sem kellett ellátni. A panaszok a normál hétköznapiakkal meg-

egyezők lettek. Nem kizárt, hogy ebben a húsvétnak nagy szerepe volt. 

Szombat, vasárnap korábban megszokotthoz mérten kicsit volt több a telefonhívás, vagy az email küldés. 

A betegek tiszteletben tartották a nagypénteket, a feltámadást és a locsolkodás hiányát.  

Megmutatkozott számos kedves jelzés, üzenet útján a páciensek sok-sok kedvessége, szeretete.  

0-0-0-0-0-0-0-0 

 

 

Vélemény a home ofice-hoz kapcsolható ombudsmani levél kapcsán 

 

Jancsó Zoltán dr. írja: 
 
1. A jogszabályban foglalt előírásoknak nyilvánvalóan nem felel meg az, hogy egy demens beteg számára 7-8 hónapig 
személyes találkozó nélkül ír fel a háziorvosa gyógyszert, ha közben a beteg állapotában lényeges változást tapasztal a 
hozzátartozó. 
2. Ugyanakkor a vonatkozó és idézett jogszabály pedig az életszerűségnek NEM felel meg, ugyanis bármelyikünkkel 
előfordulhat, hogy 7-8 hónapig nem látja krónikus betegét és mégis felír neki gyógyszert, különös tekintettel arra, ha ezt 
mondjuk, 2 alkalommal teszi meg 3-3 hónapra. (Miért ne tehetné meg pl. egy hypertoniás beteggel, aki arról számol be 
neki telefonon, hogy jól van, RR értékei céltartományban) 
3. A hivatkozott jogszabályban foglaltak maradéktalan teljesítése a mai átlagos praxisméret és betegforgalom mellett 
teljesíthetetlen mennyiségű további találkozást szülne (nálunk a coronavirus előtti napi forgalom 70-90 fő között 
mozgott). 
4. Nagyon FONTOS, hogy a coronavirus járványt követően, alapozva a jelenlegi telefonos ellátási tapasztalatokra - 
miszerint a rendszer rövidebb távon akkor is működik, ha napi 1-3 pácienst nézünk meg személyesen - top prioritásként 



fogalmazza meg szakmánk azt, hogy a házorvoslás is előjegyzéses alapon működjön - csak kivételes esetben kelljen ezen 
túl akut beteget ellátnia - és pontosan megadja, hogy rendelési óránként maximum hány beteg fogadását lehet NEAK 
finanszírozás alapján elvárni egy háziorvostól. Ekkor ugyanis azonnal kiderülne, hogy a jelenlegi betegforgalom teljesen 
nonszensz, mint ahogy a megfogalmazott elvárás is, hogy minimum 3 havonta találkozzunk minden krónikus 
betegünkkel - lásd személyes találkozó utáni vény felírás, amire egyébként valóban nincs jogszabályi előírás.  Egyébiránt 
a találkozás szám megvan, átlagban: vannak krónikus betegeink, akik hetente jönnek  - mert megtehetik, ingyen van bár 
hányszor - és vannak, akik évente se, mert még a megjelenésre való felkérést is vegzálásnak veszik.   
5. Ezt a dolgot akkor lehet a helyére tenni, ha a betegbeáramlás szabályozott, bizonyos anyagi konzekvenciával is jár a 
beteg számára, alapvetően előjegyzéses rendszer működik maximalizált napi esetszámmal és az orvos által történt 
visszarendelésen való meg nem jelenésnek következménye van a beteg számára. 
 
Mindezzel a hivatali kérdésre nem válaszoltam, mert alapvetően nem ez volt a célom, hanem pontosan ez, hogy a 
jogszabályokban, ill. hivatali fejekben megfogalmazódott, az élettől, a kapacitásoktól abszolúte elrugaszkodott 
elvárások megváltozhassanak, ennek érdekében nekünk kell majd lépnünk és ehhez kiváló lehetőséget ad az, hogy most 
élesben láthatjuk más mederben működni az egész ellátórendszert. 
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Garay Erzsébet írja 
 
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. 
Egyelőre ennyi, de nagyon szívesen írok hetente pár sort. 

 
OLASZORSZÁGBAN 94 orvos és 22 nővér halt meg húsvét péntekig 

 

 
British Medical Association (BMA) nyílt levele 

 
A British Medical Association (BMA) tanácsának elnökeként írom levelem, aki képviseli valamennyi 
orvost és orvostanhallgatót az Egyesült Királyságban, akik büszke tagjai szervezetünknek. 
Mély szomorúsággal és megdöbbenéssel értesültünk, hogy közel 100 orvos haláláról Európában, akik életüket veszítették 
a Covid-19 miatt.  
Nemcsak róluk emlékezem és nemcsak nekik, hanem minden hozzátartozójuknak fejezem ki őszinte részvétemet Brit 
orvosi szakma nevében. A gondolataink ezen orvosok szeretteivel vannak, és küldjük ezt az együtt érző üzenetünk, a 
bátor és elkötelezett kollégáknak, akik továbbra is harcolnak a világjárvány ellen, amellyel szakmánk szembesül, és ami 
továbbra is terjed a kontinensen. 
Felismerve bátorságunkat, üdvözöljük azokat a közös erőfeszítéseket, amelyekben az országaik „a kormányai támogas-
sák őket és védjék meg a Covid-19 elleni küzdelemben részt vevő egészségügyi szakembereket, azzal, hogy biztosítsák 
számukra, a személyi védőfelszereléseket (PPE), függetlenül a tünetek meglététől, minden expozíciós helyzetre. ” 
Sajnos az ilyen erőfeszítések ellenére valószínűleg még sok más kollégánk fog meghalni az elkövetkező hónapokban. 
Mélységesen, szomorú vagyok, fel kellett erre a figyelmet hívnom, mert megtapasztaltuk ez ma már a nyolcadik halálos 
eseményt UK-ban.  



Az hogy hazánkban elhunytak többsége másutt kezdte orvos-karrierjét, megmutatja szakmánk globális természetét és 
azt a létfontosságú szerepet, hogy a nem Egyesült Királyságban diplomázott orvosok vesznek részt az egészségügyi ellá-
tásban, az NHS-ben. 
Nem szabad róluk elfelejtkeznünk. Mint ilyent, fontolóra vesszük, hogyan lehetne ezeket a legjobban megemlékezni. 
Azt javasolnánk, hogy közösen vizsgáljuk meg BMA-ban, hogy a hősökről hogyan lehet a megbecsülés gondolatát legjob-
ban kifejezni egy megfelelő európai emlékművel, az orvosok elismerésére, akik hivatásuk teljesítésével harcoltak a Covid-
19 ellen. 
Bár jelenleg minden energiánk nyilvánvalóan másra fordítódik, várunk téged, részvételed ebben, amikor a világjárvány 
kellően visszahúzódik. 
BMA elnöke 

0-0-0-0-0-0-0-0 
A Magyar Orvosi Kamara levele 

 
Prof. Dr. Horváth Ildikó államtitkár 
Egészségügyért Felelős Államtitkárság 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 
Tisztelt Államtitkár Asszony! 
Az EMMI 2020. március 15-én kiadott közleményében az egészségügyi dolgozók életés egészségvédelme érdekében - 
különös tekintettel az idősebb kollégákra – Kásler miniszter Úr arra utasította valamennyi ellátó intézmény vezetőjét, 
hogy 2020. március 16-tól úgy szervezzék át az egészségügyi tevékenységüket, hogy a 65 év feletti egészségügyi dolgozók 
ne találkozzanak közvetlenül a betegekkel, és kollégáikkal is csak telefonon konzultáljanak. 
A MOK elnöksége örömmel üdvözölte ezt az intézkedést, amely idős kollégáink védelmét és a járványügyi szempontokat 
is figyelembe vette. Az utasítás megjelenését követő napokban azonban kollegiális információk érkeztek a kamarához 
arról, hogy sok, a közvetlen betegellátásból hátravont 65 év feletti kollégát több évtizedes közszolgálat után, néhány 
napos határidővel a közfinanszírozott intézményből elbocsátottak. A munkaviszony megszüntetése nem szerepel az 
EMMI utasításában, és esetleges napi gyakorlattá válása súlyos károkat okoz a lakosság ellátásában. 
A járóbeteg-ellátás gerincét éppen ezek az idős szakorvos kollégák alkották. A 65 éven felüli szakorvosok elbocsátása jól 
együttműködő szakmai csoportok felbomlását eredményezi, a járvány felszámolása után nehéz lesz azokat nélkülük 
újjáépíteni. A fiatalabb kollégák létszámhiányát pótló, szakmai tapasztalataikat átadó nyugdíjas orvosok megtartására 
és foglalkoztatására a járvány után is nagy szükség lesz. 
A jelen helyzetben is nagy szükség lenne a közreműködésükre. Nem tudjuk, mennyire sikerül lelassítani a járvány 
terjedését, de már most sok jelzést kapunk arról, hogy a hagyományos betegvizsgálat gyakori mellőzése, a járóbeteg-ellátó 
rendelések felfüggesztése, a kórházi osztályok átalakítása következtében – melyek természetesen a járvány megfékezését 
szolgáló helyes intézkedések–nagyon sok járulékos egészségkárosodás – súlyos esetben sajnos halál is – kialakulhat. A 
hagyományos betegutak megszűntek, ez az állapot vélhetően még hónapokig így marad. A magukra maradt betegek 
irányításában, telefonos vagy virtuális tanácsadással, terápiával, szükség szerint pl. e-recept felírásával a 65 év feletti 
szakorvos kollégáink óriási segítséget jelenthetnének akár intézményenkénti, akár központi beosztással. A hirtelen 
elbocsátások következtében sok idős kolléga rendkívül méltatlan helyzetbe kerül, melynek megoldása most, a járvány 
alatt szinte lehetetlen. 
2 A közalkalmazottként továbbfoglalkoztatott nyugdíjas korú kollégák öregségi nyugdíjat nem vehettek fel – a 
közalkalmazotti továbbfoglalkoztatás feltétele a nyugdíj folyósításának szüneteltetése volt. Az így foglalkoztatott 
orvosok ú.n. nyugdíjkompenzációt kaptak, de ennek folyósítása a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor azonnal 
abbamarad, így az elbocsátott kollégák semmilyen anyagi juttatást nem kapnak. Az öregségi nyugdíj folyósításának 
elindítása időigényes folyamat, melyet személyesen kell intézni a Nyugdíjfolyósító Intézetben. Ez most, a járvány idején 
komoly nehézségekbe ütközhet és nem is javasolható. 
 
Tisztelt Államtitkár Asszony! 
A MOK elnöksége kéri, hogy a fentieket megfontolva közösen találjunk megoldást a járóbeteg szakellátások működésére 
és az idős orvoskollégáink helyzetének méltó rendezésére. Elsődleges célunk fenti kollégák közalkalmazotti 
munkaviszonyban tartása, tapasztalataik és munkaerejük további optimális kihasználása lenne egy, a munkáltató 
számára is ideális, akár most megteremtendő formában. Amennyiben ez nem lehetséges, legalább az életpálya méltó 
befejezését, az átmenet megkönnyítését, az idős kollégák személyes ügyintézés általi veszélyeztetésének elkerülését 
szeretnénk elérni. Ehhez kérjük szíves segítségét. 
Budapest, 2020. április 2.        Tisztelettel: A MOK elnöksége nevében: Dr. Kincses Gyula 
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Személyes élmények magyar kollégáinktól, akik megszenvedték a covidot 
 

„Ilyet még életemben nem tapasztaltam” - Egy koronavírus-fertőzésen átesett háziorvos tanácsai 
(Magyarország) 

 

Milyen tünetei vannak? Hogyan védekezik? Mit javasol a megelőzésre, immunerősítésre? A koronavírus 

fertőzés 3. hetében járó háziorvos barátnőmet kérdeztem. 
Milyen tünetekkel küzdött? 

Hidegrázással és magas lázzal kezdődött, ami két napig tartott. A majdnem 39 fokos láz az emberi szervezet védekező 

reakciója, így ezt lázcsillapítás nélkül elviseltem. Később jött a nátha, a köhögés, a csontfájdalmak, utóbbi miatt egyik 

éjszaka aludni sem bírtam. Fájtak az ízületeim, az izmaim, sőt, a bőröm meg a szemem is, és még a hajtöveim is a fejbő-

römnél. A kétnapos láz után egy hétig 37-38 fok közötti hőemelkedésem volt. Közben hasmenésem is lett. Most, a 3. 

héten még mindig nem érzem azt, hogy teljesen egészséges lennék, újra és újra hőemelkedés és fejfájás gyötör. 

Hogyan gyógyította magát? 

Ez egy vírusfertőzés, amire a klasszikus orvostudománynak még nincs eszköze, gyógyszere. Fontos, hogy 

aki egy hete lázas, netán fullad vagy súlyosan beteg, az hívja fel a háziorvosát! Szerencsére nekem légzé-

si nehézségeim nem voltak. 

Így kezeltem magam: 

 Rengeteg folyadékot ittam, napi 4 liter teát és valamennyi vizet. 

 Hársfa-bodza teakeveréket használtam, de jó a kakukkfű is: ezeknek tüdőt támogató hatásuk van. 

 3x15 grapefruitmag-cseppet fogyasztottam, mert ez támogatja az immunrendszert, és gátolja a vírusok szaporo-
dását. 

 2x1000 mg C-vitamint is szedtem. 

 Bármilyen más torokfertőtlenítő is jó, ha nem kedveljük a sós víz ízét. 

 Az első 2-3 napon csak gyümölcsöt ettem, abból is keveset: azzal támogattam a szervezetemet, hogy nem terhel-
tem túl az emésztésemet. 

Mit javasolna még? 

 Ha idős betegről van szó, vagy olyan személyről, aki krónikus betegségben szenved, akkor javaslom a lázcsillapí-
tást, hideg vizes borogatást, hűtőfürdőt. Ellenkező esetben (fiatal és alapvetően egészséges személynél) jobbnak 
látom, ha nem csillapítjuk a lázat. 

 Ha mindenképpen muszáj a gyógyszeres lázcsillapítás, lehetőleg paracetamol hatóanyagú készítményt válasz-
szunk. 

 Aki beteg, napi 1000 NE (nemzetközi egység) D-vitamint is szedhet. 

 Ami a táplálkozást illeti: a cukros édességek kimondottan rosszat tesznek (csoki, keksz). Tejtermékeket se fo-
gyasszunk, mert azoknak hurutképző hatásuk van. 

 Fogyasszunk sok gyümölcsöt, nyers zöldséget, csírákat. 

Mit tegyünk meg feltétlenül? 

https://www.evamagazin.hu/nem-merem-vallani-hogy-talan-koronavirusom-van-126473
https://www.evamagazin.hu/video-a-koronavirusrol-ami-minden-kerdesedre-valaszt-ad-126462
https://famiily.hu/virusolo-gyogynovenyek/
https://www.evamagazin.hu/d-vitaminnal-a-koronavirus-ellen-126263
https://www.evamagazin.hu/d-vitaminnal-a-koronavirus-ellen-126263
https://www.evamagazin.hu/fagyasztott-vagy-friss-gyumolcs-koronavirus-125695


 Ha valakinél megjelennek a gyanús tünetek, maradjon otthon önkéntes karanténban. 

 Hívja fel a háziorvosát, de ne menjen el hozzá! 

 Ha egyedül él, kérje meg a szomszédját, hogy segítsen a vásárlásban, és rakja az ajtaja elé a megvásárolt élelmi-
szert. (Ezt ebben a járványidőszakban az idősek esetében is csináljuk mindig így, megbetegedéstől függetlenül.) 

 Ha családban élünk, a beteg viseljen maszkot a lakás közös helyiségeiben (mosdó, fürdőszoba, konyha). 

 Szellőztessünk és fertőtlenítsünk sokat! 

 A család többi tagja se kávézzon és cigizzen. 

 Tegyünk meg mindent azért, hogy a családtagok legalább ne egyszerre kapják meg a betegséget, és tudjanak egy-
másnak segíteni. 

Van esély arra, hogy mindezt megússzuk? 

Tudunk tenni azért, hogy ne kapjuk el, vagy ha már elkaptuk, a betegség minél könnyebb lefolyású legyen. Ennek a tör-

ténetnek két fő szereplője van: a vírus és az immunrendszer. Utóbbi – melynek fő feladata, hogy eldöntse, mi az idegen 

az emberi szervezetben, tehát mi az elpusztítandó – legyen minél jobb állapotban! Erősítsük meg, támogassuk! 

Mit tehetünk megelőzésként? 

A civilizált életben nagyon sok tényező gyengítheti az immunrendszerünket. Ilyenek a szenvedélybetegségek, a mozgás-

hiányos életmód, a vitamin- és ásványianyag-hiány, az elektroszmog (túl sok mobil/számítógép/tv/egyéb elektronikus 

kütyü használata), a túlsúly, és ilyen a stressz, a szorongást kiváltó élmények is. Kevés nyers ételt fogyasztunk, annál 

több fehér lisztet és fehér cukrot. A természettel is nagyon kevés a kapcsolatunk. 

Mi volt számodra az újszerű ebben a betegségben? 

Ilyet még életemben nem tapasztaltam: sosem tudtam, hogy másnap mire ébredek. Arra kell figyelni, ha már benyaltuk 

ezt a remek kórokozót, hogy „olyan kis sunyi”. Amikor már nem volt lázam, és azt hittem, hogy jól vagyok, akkor jött az 

éjszakai csontfájdalom. Amikor főztem magamnak egy zöldséglevest, akkor támadott a hasmesés. Vissza is álltam a 

nyers kosztra. Aztán megjelent a szemfájás. Naponta változtak a tüneteim, és a vírus itt kóborol még bennem, érzem. 

Olyanokat harap vissza, amire nem számítottam. Sokat imádkoztam, amikor nem voltam jól. 

A megfertőződöttek 50-70%-a tünetmentes, vagy nagyon enyhe tünetekkel vészeli át a betegséget. Úgy vélem, hogy az én 

esetem is enyhe-közepes, de még mindig nem érzem azt, hogy teljesen egészséges lennék. Fontos, hogy türelemmel várjuk 

ki a végét, és túl korán ne virgonckodjunk. 
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Egy koronavírus által megfertőződött orvoskollégánk levele. (Dr. Hidas István küldte) 
Érdemes elolvasni! 

2020.03.26. nemetszakmunkak.hu 
 

Egy külföldön dolgozó kollégánk (aki igazoltan koronavírus által fertőzött) kért meg minket, hogy osszuk 
meg az eddigi tapasztalatait. Tanulságos olvasmány, megéri elolvasni! Mielőbbi felépülést kívánunk Lász-

lónak! 

https://www.evamagazin.hu/karanten-vagy-szocialis-tavolsagtartas-126107
https://www.evamagazin.hu/maszk-kisokos-126386
http://www.nemzetihirhalo.hu/fizkerd.php?m=1&s=018393&hlev=200403


"Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A svájci-nemet határon élek, igazoltan fertőzött vagyok. 
Jelenleg lábadozom, a szervezetem lassan 2 hete küzd a vírussal. 
Kérem szépen Önöket, hogy a túlélési tippjeimet terjesszék el, hogy minél többen túlélhessék a betegséget! 
 
A legfontosabb: 
 
Mellkasi fajdalom jelentkezése eseten semmiképpen se aludjanak a hátukon fekve! 
 
Vagy ülve bóbiskoljanak, vagy az oldalukon fekve, es mozogjanak minél többet, az agyban is, a házban is, akar a sza-
badban, friss levegőn is, mert attól beindul a keringés, es felerősödnek tőle! 
A vírusos tüdőgyulladás okozza ugyanis a haláleseteket, és a tüdő károsodását is. 
 
Ha nem mozognak, a tüdőgyulladás súlyosbodik! 
 
Nem igaz, hogy a vírus csak az idősekre es a betegekre veszélyes!!! 
 
Fiatal vagyok, jól táplált, egészséges, edzett, mégis nagyon legyengített! 
 
Ha nem keltem volna fel az ágyból, es nem mozogtam volna, valószínűleg most halott lennek, mert a tüdőgyulladás meg-
ölt volna, annyira legyengít! 
Csak akkor lettem jobban, mikor felkeltem, es mozogtam, egyébkent levegőt sem kaptam volna... 
 
Aki a hátán fekszik végig az agyban, es nem mozog semennyit, az teljesen legyengül, meghal, higgyék el nekem! 
Bármennyire gyengének érzik magukat, keljenek fel, minden nap sétáljanak egyet, akár a házban is, nyitott ablaknál, ez 
mentett meg engem is. 
Ha csak fekszenek, súlyosbodik a tüdőgyulladás, es belehalnak jó eséllyel! 
Ülve legyenek, ha járni, mozogni nem tudnak, mert ez a testhelyzet kedvez a légzésnek, a fekvés pedig nehezíti. 
Készítsenek maszkot maguknak, és sétáljanak! Van ehhez minden háztartásban elérhető papír, legyen az zsebkendő, 
papírtörlő, bármi. 
 
Ha tehetik, minden nap fogyasszanak sok fokhagymát, zöld teát, es nagy dózisban vitaminokat, pl. borászoktól szerez-
zenek be tiszta C-vitamint, megéri felerősíteni magukat a helyes táplálkozással! 
Az egészségügy már most is túlterhelt, és a helyzet csak romlani fog egy darabig, mindenki elkapja, ezért semmilyen orvo-
si segítséget ne várjanak, hanem magukon es egymáson segítsenek! 
 
Ismétlem: 
Aki nem mozog, az meghal! 
Ezt a betegséget nem lehet csak úgy kiheverni ágyban fekve, mint az influenzát! 
 
Keljenek fel, és járjanak!  Aki dohányzik, még most hagyja abba, hogy javítsa az 
esélyeit a túlélésre! 
Isten óvja Önöket!" 
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Egy külföldön dolgozó magyar beteg beszámolója háziorvosának 

A „telemedicina” útján 

 

Hogyan kezdődött, hogy kaphatta meg, kitől? 

Mit fog csinálni most, hogy elengedik? 

 

Melyik kórházban kezelték? 

Hogy van most? 

Hogy van a holland barátja? 



 

És hogyan kezdődött? 

 

 

 

 

 

 



COVID-19 Járvánnyal kapcsolatos irodalomból 

COVID-19 diagnosztika 
 

Összeállította: Dr. Cserni István Szakmai lektor: Dr. Makara Mihály 
 

Háziorvosok Online Szervezete 

 
Kedves Kollégák! 
Azt látjuk, hogy míg a diagnosztikában a Gold Standard a PCR, és a hivatalos eljárásrendben is helyszíni 
légúti mintavétel és PCR vizsgálat szerepel, ennek ellenére a kivonuló mentőegységek IgM+IgG gyors-
tesztet végeznek.  
A virológiai kérőlapra hiába írjuk, hogy milyen mintavételt, és milyen vizsgálatot kérünk, a kiérkező men-
tőegység ezt figyelmen kívül hagyja. A tesztek eredményét sok esetben 4-5 nap után se kapjuk meg. 
EESZT-ben nem elérhető. 
Azt látjuk, hogy a piacot pillanatok alatt el fogják árasztani a gyorstesztek, amiket egyrészről nekünk, 
háziorvosoknak kell interpretálni, másrészről rosszul alkalmazva, rosszul értékelve nem előnyünkre, ha-
nem hátrányunkra is válhatnak… 
A jelen hivatalos eljárásrendben nincs pontosítva, hogy kinek mi a feladata. 
Véleményünk szerint a COVID gyanús és COVID pozitív betegek kezelését teljesen le kellene választani az 
egyéb betegeket ellátó egészségügyi szolgáltatóktól (alapellátók), és külön légúti teameket kellene létre-
hozni, akik a COVID fertőző és fertőzésre gyanús pácienseket, kivizsgálásukat menedzselik. Olyan tea-
meknek kell ezt a feladatot felvállalnia, akik befolyásolni tudják a mintavétel típusát, a mintavétel idő-
pontját, akik azonnal hozzáférnek a vizsgálati eredményekhez.   
Háziorvosnak annyi feladata lenne, hogy a COVID gyanús betegéről bejelentést tegyen, és ezt követően a 
légúti team átveszi a betegségmenedzsmentet. 
Jelen összefoglalóban egy szakmai összefoglalót teszünk közzé, amely minden orvosnak segíthet a vizs-
gálati eredmények interpretációjában, és ami összefoglalja azt a szakmai álláspontot, amely szerint a 
COVID betegeket vizsgálni, tesztelni kellene. 
Mindenkinek jó munkát és kitartást kívánunk! 
Felhasznált irodalom: 
https://www.cebm.net/covid-19/comparative-accuracy-of-oropharyngeal-and-nasopharyngeal-swabs-
for-diagnosis-of-covid-19/?fbclid=IwAR1daEOET-
BZK7flAjfFVT6u0eedl6xK9ZarCpC_wimBwThJNsavwwLRJmk 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-
documents/risk-informed-decision-making-workplaces-businesses-covid-19-pandemic.html 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.10.20021584v1 
A COVID-19 megelőzésének és kezelésének kézikönyve The FirstAffiliatedHospital, ZhejiangUniversity 
Schoolof Medicine 
 
Diagnosztikai háttér, klinikai klasszifikáció  
 
Nukleinsav kimutatás  
A nukleinsav teszt a SARS-CoV-2 fertőzés diagnózisának preferált módszere. A tesztelés folyamata a teszt 
kit útmutatója szerint a következő: A minták előzetes feldolgozásra kerülnek és a vírust lizáljáka nukleinsav 
kinyerése érdekében. Ezután a SARS-CoV-2 három specifikus génje, a nyitott leolvasási keret (ORF1a/b), a 
nukleokapszidfehérje (N) és a burokfehérje (E) amplifikációja következik valós-idejű kvantitatív PCR (qPCR) 
segítségével.  
A diagnózis pontosságát növelheti a nukleinsav kombinált kimutatása különböző típusú mintákból. Azon be-
tegek, akiknél a légúti mintavétel nukleinsav pozitivitást igazolt, kb. 30-40%-nálvérből és 50-60%-
nálszékletből is kimutatható volt a virálisnukleinsav. Azonban a pozitivitási arány vizeletből meglehetősen 
alacsony volt. A kombinált tesztelés légúti-, széklet-, vér-és egyéb mintákból javítja a gyanús esetek diagnosz-



tikus szenzitivitását, a terápia hatékonyságának nyomon követését és az elbocsátás utáni izolációs intézkedé-
sek végrehajtását.  
Szérum antitest kimutatása  
SARS-CoV-2 fertőzés után specifikus antitestek képződnek. Ezen szérum antitestek meghatározhatók kolloid 
arany kromatográfiával, ELISA-val, kemilumineszcensimmunoassay-velstb. A pozitív szérumspecifikus IgM, 
vagy IgG antitest titer, amely több mint négyszer magasabb értéket mutat a gyógyulási szakaszban, mint az 
akut szakban, kritériumként használható olyan gyanús esetek diagnózisában, amikor a nukleinsav-teszt 
eredménye negatív. A vírus mennyisége fokozatosan csökken a szérum antitestek fokozatos növekedésével.  
Gyulladásos markerek kimutatása  
A fertőzés diagnózisában a CRP, prokalcitonin, ferritin, D-dimer, totál limfocitaszámés  limfocita-alpopuláció,  
és esetleg egyéb gyulladási és immunmarkerek értékeit tartjuk fontosnak.  
Ezen laborparaméterek lehetnek segítségünkre a klinikai progresszió értékelésében, súlyos és kritikus ten-
denciákra hívják fel a figyelmet és alapot biztosítanak a kezelési terv felállításában. A legtöbb COVID-19 beteg 
prokalcitoninja normális, azonban CRP-szintjejelentősen magas. A rapid és szignifikánsan emelkedett CRP egy 
lehetséges másodlagos fertőzés indikátora lehet. A D-dimerszint szignifikánsan magas súlyos esetekben, a 
rossz prognózis egyik rizikófaktora. Alacsony totál limfocitaszáma betegség kezdetén általában szintén rossz 
prognózisra utal. Súlyosabb állapotokban a perifériás limfocitaszám progresszívan csökken.  
Klinikai klasszifikáció:  
(1)Enyhe esetek A klinikai tünetek enyhék és tüdőgyulladásra utaló jel nem látható a felvételeken.  
(2)Középsúlyos esetek A betegeknek olyan tünetei vannak, mint láz és légzőszervi tünetek stb. és a képalkotó 
vizsgálat során tüdőgyulladás jelei észlelhetők.  
(3)Súlyos esetek Olyan beteg felnőttek, akik megfelelnek a következő kritériumok valamelyikének: légzés-
szám ≥ 30 /perc; nyugalmi állapotban az oxigén szaturáció≤ 93%; az artériás oxigén parciális nyomása (PaO2) 
és a belélegzett oxigénkoncentráció (FiO2) hányadosa ≤ 300 Hgmm. Azokat a betegeket, akiknél a tüdő kép-
alkotó vizsgálatakor 24–48 órán belül meghaladja az 50%-otaz elváltozások progressziója, súlyos esetekként 
kell kezelni.   
(4)Kritikus esetek A következő kritériumok bármelyike teljesül: légzőszervi elégtelenség előfordulása, amely 
mechanikus lélegeztetést igényel; sokk jelenléte; egyéb szervi elégtelenség, amely intenzív osztályon történő 
monitorozást és kezelést igényel. 
 

Bővebben még, itt olvasható a kérdőív is: www.medicusuniversalis 
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Hypertonia Nefrologia 2020;24(SUPPL. 1):S1–S9. 
 

Javaslat a hypertonia telemedicinális gondozására 
a Covid-19-pandémia során 

NEMCSIK János1, 2, PÁLL Dénes3, JÁRAI Zoltán4, 5 
1 Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest 
2 NGNB Med. Orvosi Szolgáltató Kft., Budapest 
3 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Debrecen 
4 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Kardiológia Profil, Budapest 
5 Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti Tanszék, Angiológiai 
Tanszéki Csoport, Budapest 
 
Bevezetés 
 
A javaslat megírását a koronavírus (SARS-CoV-2) –pandémia okozta extrém orvosi körülmények 
fennállása sarkallta. Ebben a helyzetben kulcsfontosságú a személyes orvos-beteg találkozások számának 
minimalizálása mind a betegek, mind az egészségügyi dolgozók egészsége védelmében. A következô 
hetekben-hónapokban várható, hogy a kezelôorvosok gyakran fognak találkozni a hypertonia gondozása 
kapcsán felmerülô problémákkal. Ezekben az esetekben szóba jön a telemedicina nyújtotta lehetôségek 

http://www.medicusuniversalis/


hatékonyabb kihasználása. A telemedicina segítségével azok a kollégáink is tudnak segíteni a betegek 
ellátásában, akik például koruk miatt jelenleg a közvetlen betegellátásban nem tudnak részt venni. 
Szerencsére az utóbbi hónapokban több olyan informatikai fejlesztés vált széles 
körben elérhetôvé, amelyek segítik a hypertoniás betegek távgondozását (e-recept, KardioNapló 
applikáció), illetve a járvány idején is születtek ezt megkönnyítô intézkedések (e-recept hozzátartozó 
általi kiváltása). A telemedicinális vizit hazánkban elsôsorban telefoninterjú, elektronikus levél (e-mail) 
váltás formájában zajlik, de lehetôség nyílhat a videokonzultáció hazai elterjedésére is. 
 
Hangsúlyozzuk, hogy javaslatainkat csak a koronavírusjárvány alatti megváltozott körülmények idejére 
fogalmaztuk meg. Fontos, hogy amennyiben van lehetôség rá, a hypertonia ellátása továbbra is az 
érvényben lévô irányelv (1) alapján történjen. Jelen közlemény összeállításánál – a gyors megjelenés 
érdekében – saját véleményünket hangsúlyozzuk, amelyet nem elôzött meg széles körû szakmai 
egyeztetés. Azokban a kérdésekben, amelyeket javaslatunk nem érint, az aktuális magyar 
hypertoniaajánlást tekintjük irányadónak (1). 
 
A vérnyomás normális és kóros értéke, a hypertonia definíciója 
 
Jelenleg, telemedicinális körülmények között csak az otthoni önvérnyomásmérésekre hagyatkozhatunk a 
hypertonia definíciója tekintetében. Ez az érvényes ajánlás (1) alapján: 
• 135 Hgmm szisztolés és/vagy 
• 85 Hgmm diasztolés értéket jelent. 
Optimális az otthoni vérnyomás 120/80 Hgmm alatti értékeknél. A hypertonia különbözô stádiumai mind 
ez idáig nem kerültek meghatározásra az otthoni önvérnyomásmérés során mért értékek alapján, miután 
a pontos kivizsgálás és a kezelés beállítása személyes találkozás és rendelôi vérnyomásmérés kapcsán 
történt. Emiatt a súlyossági stádiumok meghatározásánál arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az otthoni 
önmérésekkel kapott átlagértékek általában alacsonyabbak (a hypertonia küszöbértékének 
meghatározásából kiindulva körülbelül 5/5 Hgmmrel), mint a megfelelô rendelôi értékek. 
 
A vérnyomás mérése 
A következôkben összefoglaljuk azokat a tanácsokat, ja vaslatokat, amelyeket a kezelôorvosok, 
háziorvosok tolmácsolhatnak betegeiknek annak érdekében, hogy az otthoni vérnyomás-önellenôrzés 
minél megbízhatóbban szolgálja a hypertonia hatékony telemedicinális ellátását. 
 
Az önvérnyomásmérés egyik sarkalatos pontja a validált felkarmandzsettás oszcillometriás automata 
vérnyomásmérô használata. Javasoljuk, hogy akinek még nincs ilyen 
 
Levelezô szerzô: Dr. Nemcsik János, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, 1085 Budapest, Stáhly 
út 7–9. 
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0-0-0-0-0-0-0-0 

Table of Contents Alert 
Orvosi Hetilap- Volume: 161, Number: 17 (April 2020) 

 

 
Összefoglaló közlemény/Review article 

A koronavírus okozta COVID–19-pandémia. Korábbi tapasztalatok és tudományos evidenciák 
2020. március végén 

András Váradi, Tamás Ferenci, and András Falus 

 

Az aneszteziológiai és intenzív ellátás kihívásai a COVID–19-fertőzéssel kapcsolatban. 
Gyakorlati ajánlás 

Béla Fülesdi, Péter Sárkány, Zoltán Szentkereszty, and János Gál 

mailto:janos.nemcsik@gmail.com
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrWHFXItKmK-2BmIFnM91EXSqYwTNF7zBcNPS0vFacD-2Bb6j94sUZBkThG4B7Svb5b7FCt6pGQskKlfuk03R6tD0YJg-3DHula_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUznWbU8vta26kEX2Zxal57-2B-2BJnZBdLHOy2FVrgCcHpylylgtqDCW1bG2NRKBIU6S57xrRvZd-2F604r6hbp8Lm1wvUT5UGJUIYPp1kWQEMrVHeLvnxOl2JGym0CJAL-2BAHSP1o5nUdP31f5Q3hZb2khj0B1wZBTnd7sGDNRQ7wmKqrKfhv3zvWOdypz79v5u9r-2BCk-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWv6Jl-2BZW4YTiFCaYsrH9TLMp1h7Mkgcamp3FEzlnJajIcv-2B20WK5vjv4-2FEKX2sesMw-3D-3D7LDY_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUwfEEnChXeMd6hnnk-2FuvNaouy7QQczHeBFOxm4aDPbi60tmlqLC2ACekQXIHwPV-2ByGv6caR0kSSu1rqKoUIQNXM5lfwVOyxPdhvpo9-2Bt8NBNCr2I5kyv3ncKZG9thx1MB-2B1qlBja43eEDfb3FjuCujsNraTIohEtGOzlCO2SKASwb9-2FWXCWy5wGVLZoZg4JCiM-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWv6Jl-2BZW4YTiFCaYsrH9TLMp1h7Mkgcamp3FEzlnJajIcv-2B20WK5vjv4-2FEKX2sesMw-3D-3D7LDY_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUwfEEnChXeMd6hnnk-2FuvNaouy7QQczHeBFOxm4aDPbi60tmlqLC2ACekQXIHwPV-2ByGv6caR0kSSu1rqKoUIQNXM5lfwVOyxPdhvpo9-2Bt8NBNCr2I5kyv3ncKZG9thx1MB-2B1qlBja43eEDfb3FjuCujsNraTIohEtGOzlCO2SKASwb9-2FWXCWy5wGVLZoZg4JCiM-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWj3rmKlben7CziSMA-2BrI9bGXacw73GlvZxe6Ik-2FXzbXpdaOo4ghf2-2FltRMx16at-2BHw-3D-3DbHwz_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUzJw3DQffMg3B3zSQ0bePBP4gLorK1JOfAm9ZtxQ3MUA5ih7bq4N5zx7Mo2-2FBtu7gd2kZWx2dVr0tMcbFKpRUIIOPtYMQ-2BUaM84sExrSvT316cx36sb3uMptbwuy69MpmVP6fLEx6Dh3HYoW-2FywuvVAzIHlsehX-2BU-2BQcWA9SjnBt5VVCgVyTrAwl0mMQgkFdGI-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWj3rmKlben7CziSMA-2BrI9bGXacw73GlvZxe6Ik-2FXzbXpdaOo4ghf2-2FltRMx16at-2BHw-3D-3DbHwz_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUzJw3DQffMg3B3zSQ0bePBP4gLorK1JOfAm9ZtxQ3MUA5ih7bq4N5zx7Mo2-2FBtu7gd2kZWx2dVr0tMcbFKpRUIIOPtYMQ-2BUaM84sExrSvT316cx36sb3uMptbwuy69MpmVP6fLEx6Dh3HYoW-2FywuvVAzIHlsehX-2BU-2BQcWA9SjnBt5VVCgVyTrAwl0mMQgkFdGI-3D


 

A COVID–19-vírusfertőzés klinikai felismerését szolgáló új információk és a fej-nyaki régióban 
dolgozó egészségügyi személyzet védekezésének lehetőségei 

Márk Antal, Réka Magdolna Szabó, Zoltán Juhász, Tamás Vereb, and József Piffkó 

 

Diagnosztikus lépések és a betegség prognózisának becslése COVID–19-fertőzött betegeken 

Anita Korsós, Szilvia Kupcsulik, András Lovas, Péter Hankovszky, Tamás Molnár, Zsolt Szabó, 
and Barna Babik 

 

A képalkotó diagnosztika jelentősége a COVID–19-fertőzött betegek ellátásában 

András Lovas, Péter Hankovszky, Anita Korsós, Szilvia Kupcsulik, Tamás Molnár, Zsolt Szabó, 
and Barna Babik 

 

Kritikus állapotú, légzéstámogatást igénylő COVID–19-fertőzött beteg ellátásának gyakorlati 
szempontjai 

Tamás Végh, István László, Marianna Juhász, Mariann Berhés, Ákos Fábián, György Koszta, 
Csilla Molnár, and Béla Fülesdi 

 

Farmakoterápiás lehetőségek SARS-CoV-2-fertőzés/COVID–19-betegség esetén 

Ákos Fábián, István László, Marianna Juhász, Mariann Berhés, Tamás Végh, György Koszta, 
Csilla Molnár, and Béla Fülesdi 

 

A szerzett hosszú-QT-szindróma veszélye a koronavírus-járvány idején. Fókuszban a 
hidroxiklorokin 

János Tomcsányi and Kristóf Tomcsányi 

 

A COVID–19-fertőzött betegek anesztéziájának és perioperatív ellátásának gyakorlati 
szempontjai 

Tamás Végh, István László, Marianna Juhász, Mariann Berhés, Ákos Fábián, György Koszta, 
Csilla Molnár, and Béla Fülesdi 

 

Légútbiztosítás koronavírus-fertőzött betegekben 

István László, Csilla Molnár, György Koszta, Tamás Végh, Ákos Fábián, Mariann Berhés, 
Marianna Juhász, and Béla Fülesdi 

 

Emelt szintű szervtámogató és életfenntartó kezelések kritikus állapotú COVID–19-fertőzött 
betegeken 

Mariann Berhés, Ákos Fábián, István László, Tamás Végh, Csilla Molnár, Béla Fülesdi, and 
György Koszta 

 

A COVID–19-betegek kórházon belüli újraélesztésének speciális szempontjai 

István László, Csilla Molnár, György Koszta, Tamás Végh, Ákos Fábián, Mariann Berhés, 
Marianna Juhász, and Béla Fülesdi 

 

Elhunytakkal kapcsolatos teendők COVID–19-gyanús, valószínűsített és megerősített 
esetekben 

 

Csaba Bence Farkas, Dávid Petrétei, Gergely Babinszky, Gábor Dudás, Gergő Szabó, Csaba 
Bognár, and Márta Jäckel 

 

http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWrcy8G9iMnsgmt36sJsSUsYK-2Bao7nM-2Bux4py1VMQ82xSVikP0d-2BsmtinoKYXBj-2FOoQ-3D-3DI7A1_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUzp086-2BA8Su9T5iEnwCExFO3hgoFVzsysY-2Fhu-2BzFyXInOPCAghsrXf14imGTcuiz7b3HRm-2Fgap-2Fm2DqnW2qi0P6guhjuW2FtLG5u55MaPw-2FclVS-2BQ8qY-2Fwl1lwdNadVw2AG-2FmR8kUURHLgyTXiw26ii0S-2BcjEh2azrDHOOUuv-2B34-2FOPZcfZfaE-2FfpZvDZ-2FNI6M-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWrcy8G9iMnsgmt36sJsSUsYK-2Bao7nM-2Bux4py1VMQ82xSVikP0d-2BsmtinoKYXBj-2FOoQ-3D-3DI7A1_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUzp086-2BA8Su9T5iEnwCExFO3hgoFVzsysY-2Fhu-2BzFyXInOPCAghsrXf14imGTcuiz7b3HRm-2Fgap-2Fm2DqnW2qi0P6guhjuW2FtLG5u55MaPw-2FclVS-2BQ8qY-2Fwl1lwdNadVw2AG-2FmR8kUURHLgyTXiw26ii0S-2BcjEh2azrDHOOUuv-2B34-2FOPZcfZfaE-2FfpZvDZ-2FNI6M-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWp4P6MmPBDF2JaL-2BHE8FXZXDTLPs8jmOid6d-2FnSXWYHzTzjVqmNg3WvSLoMv-2BMr-2BeQ-3D-3DS4p9_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUye-2FF9yNtPAIy-2FEesPdizYnSVqay58lbNOWTYEEmRSZD3kXB2UySpDgqdimHsFVfnKSYvTuOA7lT9rd5V10VpU523DNx3LYGwQeaT2dFMe61ptT2O49zKi5lOoKc9-2FDToy4Co8DWpkH-2FOQeDR-2BZw-2By8B5aTvN3pzZrGTNuwb7tx8rPqdfyYHFSgKC4jqtaa3Bw-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWn4-2Bgs6zVbZlAJAi08DsCouyRVMiGUkhkqKJqKOtZy8r7jRGBVJNIzLj6BfDm-2BVtoA-3D-3DAFx8_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUywBl0cD3m2P-2BTa6xcGfnS-2FnR0gXZjYQqTNFQgXWtWDlTVRrMzZFVV5VcxI17OnF78moapQl-2FvqsZyt4w8CkoWsa-2BLw0uoxRvqup-2F3IFMoynzXAJU-2FLHMHdWKsNmu9rVykr4AWuWx2Zz0J8EGVJ113D-2FwUvalpds0WhkQ7nOl4681O4Z-2BiWyGdggsuxe1CV2l8-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWok-2F1K7EqA2t9wOLgDxj72JKcRMlxfR6zpb3pvkZhXIRhHINsRmZO0cU37UWxhzRQQ-3D-3DFkYe_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUxjCHS79HytMiP03r4qd5a-2BHQqhVzrEpIDxTHiBbhRe50BtbrLuMG-2Fcxz1VW3Ukj8-2FXVDPqHVrPR4fRgeKAYzNi-2F-2BlKB-2FLW8AnQpUUqVLUIbea2CTOp-2Fo7zYEy-2BWuPfK3w8TbwATEQviJh4miyQYE5RR0qZP11E1qpP7ik78bmRuQe4qyfn2qtwSD4yFe8cmxA-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWok-2F1K7EqA2t9wOLgDxj72JKcRMlxfR6zpb3pvkZhXIRhHINsRmZO0cU37UWxhzRQQ-3D-3DFkYe_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUxjCHS79HytMiP03r4qd5a-2BHQqhVzrEpIDxTHiBbhRe50BtbrLuMG-2Fcxz1VW3Ukj8-2FXVDPqHVrPR4fRgeKAYzNi-2F-2BlKB-2FLW8AnQpUUqVLUIbea2CTOp-2Fo7zYEy-2BWuPfK3w8TbwATEQviJh4miyQYE5RR0qZP11E1qpP7ik78bmRuQe4qyfn2qtwSD4yFe8cmxA-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWhwwEJO3D5YdG8ditMfK-2B44rbwD5JzpxKCqKSBUE-2F1EaHKcSLdbAD6avgSwl-2BEW4DQ-3D-3DP7Sh_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUxOHmRRokQziUnnIfg-2FtrIZA0dRCjBBBJxDwEqe6Wf9-2FESn-2BXs1d1U2AR6wC-2BwvGaepqIuTbgHKUhTiGpdlsAIHihvFxLJuA7wgt85ZBy9Ngo-2B-2B-2BV8Fzim-2FUHUhnJwJ6D-2F7piZDmE2YwZ9tj04ppeYbjalT7tG7GKzloxpEkj-2B6AtQt6V6WSNuJQzoybp9uO80-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWqUZuFDk4G3yeASC22-2FqMGqeqrYD74B3R9CiLXHZDHlxYjGLzZg-2BMrHcuEEpk017cw-3D-3DimPV_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUym-2B4zhlj5p0BPIBYbXhx3QmohCam0V2uJEX9MszQWDIQxJv5HtRIxJbyzf8UG7dvT-2BIpsLqyuBkc345-2BDY7GpklASX8Gakb7jn7ubzw3bWgj7HvXSWjiCTnRVSiqQpWfpI95NvEHL5HH7PjGGFC8uotDvtaCLWirbNkiVqYyiO-2BUSJhpO9RaNI0mOyAXVzrwk-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWqUZuFDk4G3yeASC22-2FqMGqeqrYD74B3R9CiLXHZDHlxYjGLzZg-2BMrHcuEEpk017cw-3D-3DimPV_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUym-2B4zhlj5p0BPIBYbXhx3QmohCam0V2uJEX9MszQWDIQxJv5HtRIxJbyzf8UG7dvT-2BIpsLqyuBkc345-2BDY7GpklASX8Gakb7jn7ubzw3bWgj7HvXSWjiCTnRVSiqQpWfpI95NvEHL5HH7PjGGFC8uotDvtaCLWirbNkiVqYyiO-2BUSJhpO9RaNI0mOyAXVzrwk-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWsc-2BjaVCySPBPWf7w-2F-2Bhkm8iFbR29-2BeGadj5Ni-2BWR7P6Jzh2WnKG67O9PZN1T1DDLA-3D-3DpEY0_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUy4Hz0Uls-2BCoMfN9nnCiCUVNqkyAhap8uAw0f8WdOH2JVoAwU3G6324MBuMdFWOmTj-2F8Ueg7xjP-2FGGQeq3aE0RIaH5xtQpWAAb0c5USgOSqVq3zsJoTCSMAKlF7M1QunC1fCmYSp4T3fTDzwgrP7XU3-2F8gaJFB4pFEdsthA55-2B6XfegqfUXlZ774zqrrWj8Xn0-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWsc-2BjaVCySPBPWf7w-2F-2Bhkm8iFbR29-2BeGadj5Ni-2BWR7P6Jzh2WnKG67O9PZN1T1DDLA-3D-3DpEY0_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUy4Hz0Uls-2BCoMfN9nnCiCUVNqkyAhap8uAw0f8WdOH2JVoAwU3G6324MBuMdFWOmTj-2F8Ueg7xjP-2FGGQeq3aE0RIaH5xtQpWAAb0c5USgOSqVq3zsJoTCSMAKlF7M1QunC1fCmYSp4T3fTDzwgrP7XU3-2F8gaJFB4pFEdsthA55-2B6XfegqfUXlZ774zqrrWj8Xn0-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWvwcAvzWzwuUQuL5SEZbeNrPrry9RK3iJHLk5CS6UcFLG0Pmx4hb9hhUJ9-2Bb-2FqEgmQ-3D-3DHmMv_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUwdf-2Ff-2Bmn51tq3RFKFKBlHPu-2FaUPbPltAcAryySs4mxJ2fC42qarHku1FxMsmJtn9FPVbOA6bER46rzZZ3xu9FB1RwHlex1X2a9715G8NxZbwraSirfvI81dDSmXFctabiyH9zw6jU8ASR6Q0KoEw89-2FtPQguWK5qU2TjNDA969Xzsm3I4MlVGeQOO-2BB4KvnZc-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWs70g1-2BmDwtmvGa5u0x-2FpEZMEvm5kocQHkHM1SeskuZ9pDI0ZJeXMh2rSg0Slzt3pQ-3D-3DpwOR_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUwBRGX6B-2FbV6QajeQosct5RAuoHainjWXjivXtEWZoc1cwLzaSt8ytgo-2BytVTu3ZwmWSMTH4bwse3w7kzNfhDdc8iK8poIadYzF8lk8FoJmXTk-2F507AkXQ94-2F-2FqX1ow8M-2FPt2pqSMMZqZkBOZY8bf6q8J-2B2-2Baf-2FynqZjyyjTmMjHUO89nxU7xCCxPllC3fCarg-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWs70g1-2BmDwtmvGa5u0x-2FpEZMEvm5kocQHkHM1SeskuZ9pDI0ZJeXMh2rSg0Slzt3pQ-3D-3DpwOR_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUwBRGX6B-2FbV6QajeQosct5RAuoHainjWXjivXtEWZoc1cwLzaSt8ytgo-2BytVTu3ZwmWSMTH4bwse3w7kzNfhDdc8iK8poIadYzF8lk8FoJmXTk-2F507AkXQ94-2F-2FqX1ow8M-2FPt2pqSMMZqZkBOZY8bf6q8J-2B2-2Baf-2FynqZjyyjTmMjHUO89nxU7xCCxPllC3fCarg-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWijOR-2FUUeClr-2BsSf3nDH-2B6SGx5pEDq8V0I6Pr-2BknRmO-2B9WgBnJUN1Xt2AIagOeiW2A-3D-3DIw5w_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUxQppG9Vt-2FyyR1qkj75YMCIsDCNEnxScWUWRSW1tEdlpyV5VDubIi4PwKBM8K09-2BNPzRK36UjraH2kMOwn88xdrHb29PNpetv1OHUpzbJBUf6QShcQLs8FkQm9fzeOCbK8PtXJpg-2FG9KWVY-2BqjiRUXB6tPo-2FzRlHw-2BcxyVD179BphWpbG1QWJvt4NjFjP00oOI-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWncQNZDqQIfSK-2BAPI1W0-2FahtqeBW-2FZYe2RZy-2FjbzZ2iQyWm-2F8F-2BrFgsdTaV9lApuqg-3D-3DgahE_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUwW74RL09jdrWX7TtRTjAo0dJp3u-2BL-2BYElI-2BHXRJ-2BszbZf-2B2oFvgSf2wpAhVvXPgXtD7XSQzG-2FaiL5xeADzKx47ZrvpOy3DHpuPGrtAXJbtV-2FnUFJUjK651EhCB0c-2FnzCJx3zVKLN31hEw5ySs01dDPNP-2FCa7dezV0cAxvPxhT0U5vBN3JHAB8-2FUsz-2FpOPhOu4-3D
http://el.akkrt.hu/ls/click?upn=2EYi8Pb6tU2J3cBUN-2ForrRRKLPIIyojYjKxoZnXZOnXVzPAYDTZS-2BZ3uQrzvVDDSjqLlgNG890RTa2UHV6zaWncQNZDqQIfSK-2BAPI1W0-2FahtqeBW-2FZYe2RZy-2FjbzZ2iQyWm-2F8F-2BrFgsdTaV9lApuqg-3D-3DgahE_aYeBGUYlS77vjZX52bculMLcLAhowILc-2FAXBYufz8JS5D5tu-2FEVdc2xzdOBEDBlhglULqGuNyjIOTg99rAa2GewzvQHphA973f5TgM7BjUwW74RL09jdrWX7TtRTjAo0dJp3u-2BL-2BYElI-2BHXRJ-2BszbZf-2B2oFvgSf2wpAhVvXPgXtD7XSQzG-2FaiL5xeADzKx47ZrvpOy3DHpuPGrtAXJbtV-2FnUFJUjK651EhCB0c-2FnzCJx3zVKLN31hEw5ySs01dDPNP-2FCa7dezV0cAxvPxhT0U5vBN3JHAB8-2FUsz-2FpOPhOu4-3D

