
 

 VIII. 

Az élet szétfeszíti a halált és utat tör magának. A halál, a kiszolgáltatottság megváltoztatta az életet 

és kibillentette a gazdaságot, emberét Európáét az egész világét. 

A március 22.-i Medicusonline I. így kezdődött: „A múlt hetekben valamennyiünk olyan napokat élt 

meg, amit a legrosszabb álmaiban sem képzelt, de eszébe sem jutott, hogy ilyen van, lehet. Túlélnünk 

kell a következő 4-6 hónapot és itt az egész országra, ránk, háziorvosokra, orvosokra segítőinkre, 

betegeinkre gondolok és szeretteimre, egy kicsit magamra is.” Ebből a 4-6 hónapból eltelt 2. A totális 

háború nem tört ki, de a hatása brutális. Minden óvatos szakember inti a döntéshozókat. Vigyázat! A 

legbiztosabb, hogy nem biztos semmi. 

A Medicusonline I. olasz beszámolóiból: „Az új rendelet a háziorvos rendelőben történő szabad hozzáférését 

korlátozza és a telefonos beszélgetést írja elő.”  „Potenciális fertőzött esetén – maszk ( FFP2), fejfedő, plexi ellenző 

vagy szemüveg, eldobható ruha és kesztyű és cipő.”„WHO : A Sars-CoV-2 vírus elleni antitestek (mind IgM, mind 

IgG típusú) azonosításán alapuló tesztek a mai napig nem képesek elegendő megbízható és bizonyított eredményt 

adni a gyors diagnosztizáláshoz olyan betegekben, akiknél a Covid-19 kifejlődik, megfontolandó, hogy cserélje ki a 

klasszikus tesztet, amely a vírus-RNS kimutatásán alapul az orr-garat-tamponnall nyert váladék mintából ". 

Változott-e valami? Folytatva a három témát (távkonzultáció, maszk, teszt) és elérkezve a mához: 

Van telemedicia rendeletünk – vannak távkonzultációs pozitív eredményeink, van, de kevés védekező 

eszközünk, és tesztelünk. Az egészségügy csikorogva, döcögve indul/működik. Aminek változnia kell: 

az eddigi háziorvosi gyakorlatnak (!), annak jelentős átalakítása a távkonzultáció segítségével, a 

háziorvosi hiányok (területi és humán erőforrás hiányok) támogatása távkonzultáció segítségével, az 

alapellátás szakellátás konzultáció új alapokra helyezése távkonzultáció segítségével, a terület 

alapellátását össze kell kapcsolni távkonzultáció segítségével. 

Hadd idézzek végezetül ebben a számban megtalálható ír kollégától:  

„A gp világa megváltozott. A gp valaha is ugyanaz lesz, mint volt - nem hiszem.” 

Prof. Dr. Balogh Sándor 
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A TÁVKONZULTÁCIÓ FONTOS és MŰKÖDIK 
Az múlt héten megjelent 157/2020. (IV. 29.) Kormányrendelet a TELEMEDICINÁRÓL, utat 
nyit és alapja egy új háziorvosi ellátási rendszerhez, amely egy racionális, tervezhető, 
beteget és orvost (nővért) kímélő és minőségi munkát lehetővé tevő XXI. századi 
megoldás. Ezt kívánja bizonyítani, a praxisokból jött adatok 8. hete történő közlése, 
valamint az UEMO európai képviselőinek beszámolói, amelyek a távkonzultáció európai 
alkalmazásának általánossá válását igazolja.  
 
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-két-
háromhavonta 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 EESZT-
ben: a dg. igazolódott, fölvették a kard. osztályra. 
A többi konzultáció a szokásos: felső légúti betegségek, mozgásszervi panaszok, krónikus 
megbetegedéseknél gyógyszerek revideálása… 
Mint a hírekben is hallhattad: a Szt. Borbála kórházban az I. és III. belgy. osztályon több Covid 
megbetegedés történt  (21 dolgozó, 9 ápolt) és miattuk kb. 60 kontakt megfigyelésbe helyezése. A 
kontaktok közül ketten a praxishoz tartoznak, egyik már két neg. lelettel panaszmentes. A másik 
nővér csütörtökön hőemelkedésről számolt be, tegnap jött meg az első tesztje: pozitív. A számukra 
intézendő mintavételek, népegészségügyi egyeztetések, a velük való konzultáció is sok időbe telik. 
Mellettük fut még öt vagy hat karanténban lévő páciens ügyeinek kézben tartása is. 

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. 

Az „újraindulás” beszámolói sorrendben. Budapest, Gyula, Pécs, Tatabánya 
 

05.04. – 05.08. Budapest 
 
Az „újraindított” praxisban már szombat, vasárnap jelentkeztek, hogy szeretnének gépkocsivezetői 
engedélyhez orvosi vizsgálatot, mert még most kívánnak időpontot kérni a hatóságoknál még, 
mielőtt nagy lesz a tömeg. Három héttel korábban egy hetven feletti - nevezzük úri embernek - , 
kihívta a rendőröket a kormányhivatalba, mert időpontkérés nélkül akart jogosítványt elkészíttetni, 
és nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy járművezetői engedélye meghosszabbodott. Szóval az 
állampolgárok nagyobb része, mint kívánatos lenne, mindenütt egy formán viselkedik. Volt aki 
időpontot kért, mert ő már három hete köhög és jó lenne, ha valaki meghallgatná. A hétfői napon 
száz fölé nőtt a betegforgalom, kedden is még magasabb volt és a hét végéig 281 fő került ellátásra. 
Közülük 128 orvosi távkonzultációval rendeződött, volt köztük 6 PCR vizsgálat-szervezés, egy hosszas 
rábeszélés után sbo-ra kerül távdiagnosztizált 61 éves pedagógus pulmonális embólia gyanús, aki 



utólag megköszönte, hogy hallgatott a háziorvosra, hogy mentőt rendeljen neki és köszöni az életét, 
mert a diagnózis helyes volt. 16 főt kellett „megvizsgálni” a héten, akik ellátás a távkonzultáció utáni 
vizsgálat sem változtatott semmit. A 34 táppénzesből 8 kismama, 6 tumoros mellett volt szociális 
indokú is. A 3087 bejelentett lakos orvos-konzultációi és rendelői megkeresései a hét eleinek felét 
sem tették ki. Jó idő volt. A hétvégére a 4 reprezentatív covid szűrésbe beválogatottak 
„érzékenyítésével” telt, akik 10 és 80-as születésűek voltak. Egyet közülük nem lehetett rábeszélni. A 
két nővér változatlanul a rendelőben dolgoztak. 
 

 
2020. május 04-08. Garay Erzsi 

Nyugodt hét volt, nem rohantak meg minket egyáltalán. Néhány beteget kiküldtünk a váróból, hogy 

várja meg, amíg jön a nővér, lázát méri, kezeit fertőtleníti, kérdőívet kitölti. 

Hétfőn 8-an kérdezték, hogy a különböző vizsgálataik előtti COVID PCR vizsgálathoz mikor jöhetnek 

beutalóért, hova menjenek a mintavételre. Mondtuk, hogy a miniszteri utasítás később jelöli ki, addig 

legyenek türelemmel. Kedden már csak 3 telefon volt ebben a témában, szerdán már fel sem merült. 

Lehet, hogy érdemes lett volna a lakosságot megfelelően tájékoztatni. 

Azt bezzeg mindenki tudta, hogy „újra indulunk”. Mondtam, szeretnék már újra indulni, de ahhoz 

előbb le kellene állnunk. Mi ugyanis ugyanott, ugyanakkor, ugyanannyi időben, csak telefonon vártuk 

a betegek jelentkezését és ebben most sincs változás.  

Szerdán 4, pénteken 3 főt vizsgáltam meg, a többi napokon 1-1-et.  

Összesen 112 főt láttunk el, 126 esetben. Ebből 5-öt lakáson.  

A telefon, viberen fényképek küldése, e-mailban labor lelet, egyén küldése továbbra is működik. 

Ja, és 2 főnek megcsináltuk a jogosítvány meghosszabbításához a vizsgálatát, mert a Kormányablak 

már üzemel és szerették volna elkerülni a hamarosan várható tömeget.   

 

056-04-05.08. Princz János 

Nem alakult nagy tolongás a háziorvosi rendelőkben május 4. után, mikortól lazítottak az orvosi 

rendelésekre való bejutás feltételein. Vagyis egyáltalán nem volt tolongás, talán néhány beteggel volt 

több az első napokban, mint az elmúlt hetekben. Számszerűen ez napi 5-6 személyes megjelenést, 

15-20 telefonos – néhány esetben valamilyen képküldős alkalmazással kiegészített – konzultációt, 

körülbelül ugyanennyi, gondozott betegek részére történő gyógyszerfelírást jelentett. Egy-egy EKG 

illetve ABPM vizsgálat történt a héten, néhány esetben labor vizsgálatra adtunk ki beutalót, amiket 

most már – kizárólag előjegyzéssel és óránként négy betegnél – nem csak sürgős esetben el is 

végeznek. A szakellátás úgy tűnik nehezen indul újra, a telefonos konzultáció működik inkább ott is, 

és a tapasztalatok alapján igyekeznek mindenkit lebeszélni a személyes megjelenésről. Történt így 

(telefonos konzultáción) gyógyszerváltás hypertoniás betegnél kardiológus részéről, ám a javasolt új 

gyógyszert a beteg nem tolerálta, ezért behívtuk ABPM vizsgálatra, aminek alapján a nap jelentős 

részében hypotoniás értékeket találtunk, ennek megfelelően redukáltuk a gyógyszerek mennyiségét.  

Az eltelt időszakban megszokták már a betegeink, hogy telefonon jelentkeznek, és az esetek 

többségét el is tudják így intézni, nem szeretnének minden áron eljönni a rendelőbe. Ebben 

valószínűleg az is közre játszik, hogy félnek a fertőződés veszélyétől, illetve a médiából is 

folyamatosan azt az üzenetet kapják, hogy kerüljék el a felesleges személyes kontaktusokat. Így a 



rendelő várójában egy betegnél több sosem tartózkodott, és nem volt sorbaállás sem a rendelő előtt. 

Akik személyesen jelentek meg, mindenki viselt maszkot (bár előfordult, hogy nem jól), a váróban 

lázmérés történt (a COVID adatfelvétel előzetesen már telefonon megtörtént), ezután került sor a 

vizsgálatra. Egy eset kivételével indokolt volt a személyes megjelenés és vizsgálat. A kisszámú otthoni 

ellátás a mozgásképtelen krónikus betegek esetében – megfelelő védőeszközök használata mellett – 

továbbra is folytatódik, és egy alkalommal történt akut hívás miatti háznál történt ellátás is a héten, 

ami szintén indokolt volt.  

A korábbi nagyszámú táppénzes igény után mostanra jelentősen lecsökkent a keresőképtelen beteg 

száma. A héten csupán három új beteget kellett felvenni, és közülük kettő keresőképes is lett, így 

jelenleg mindössze 5 tp-es betegünk van (mozgásszervi betegség, baleset, malignus betegség és 

veszélyeztetett terhesség miatt). 

Geiszelhardt Gábor 05.04-05.08. 

Kedves Sanyi! 

Olvastam az e-Medicus hírlevél VII. számát. Mi is hasonlóan aggodalmaskodtunk az „egészségügy 

nyitását” illetően, aztán a hét végére azt láttam, hogy ugyanaz történt a praxisban, mint az előző 

hetekben. 

Az elmúlt pénteken nem dolgoztam, itthon engem nem kerestek, a rendelőből sem. 

Számszerűsítve néhány dolgot, a négy rendelési napra vonatkozóan: 

A négy napon a forgalmi naplóba 209 fő  került beírásra,  átlagban napi 52.25 . 

Ebből nálam személyesen megjelent 5 fő, azaz napi 1,25 . 

Otthoni akut ellátás (cím): 1 fő  (82 éves, hipertóniás férfi, szédülés miatt, nem került kórházba), 

átlag:  0,25. 

Nővérhez személyesen gyógyszerért, tanácsért 4 nap alatt 34 fő fordult, napi átlagban: 8,5. 

A maradék 169 fő egyharmadát (kb.: 56 fő (napi 14 fő) a nővér telefonon rendezte el. 

A maradék 169 fő kétharmadával telefonon én beszéltem (összesen: 112 fő, naponta: 28 fő). 

Egy fő küldött e-mailen képeket a torkáról. 

A héten összesen 28 beteg volt táppénzes állományban. 

A héten került betegállományba: 10 fő. 

A héten keresőképesnek nyilvánítottam 16 főt. 

 
 
 
 
 
 



Az UEMO ország-képviselők beszámolói a múlt hétről, amelyben Távkonzultációról,  a 

Védőeszközökről, a Távolságtartásról, és arról, hogy a GP. már más kell, hogy legyen mint volt 

valaha. 

Mary McCarthy UK 

Az Egyesült Királyságbeli háziorvosok a lehető legnagyobb mértékben továbbra is kerülik a személyes 
konzultációkat. A tegnapi találkozóim telefonos vagy videokonzultációk voltak, amelyek jól 
működnek. 

Fenntartjuk a betegvizsgálatokat az akut hasi panaszok esetén, a rák gyanújakor vagy a 
csecsemővizsgálatoknál, amelyek most az első oltásokhoz vannak időzítve, így csak egy látogatás 
lehetséges. 

Kevés az otthoni látogatás, és az PPE-t ezekre a konzultációkra használják. Az Egyesült Királyság 
halálozási aránya az egyik legmagasabb Európában. A PPE ellátás az általános gyakorlatban nem 
megfelelő, és a háziorvosok saját védőfelszerelésüket (beépítő maszkok és 3D-s nyomtatott 
védőablakok) saját maguk vásárolják meg. 

Az összes szűrést felfüggesztjük, így nem kerül sor pl: kenetvételre. 

A krónikus betegség kezelése/gondozása telefonon vagy videón keresztül történik. 

A feltételezett Covid-19 betegeket egy „forró csomópontban” (Shrewsbury a helyi futballpályán 
található) látják el, ahol a betegek az autójukba érkeznek, és a hőmérsékleti és az oxigénszaturáció 
mérése alapján kerülnek értékelésre. Nincs lehetőség széles körben a tesztelére, de a tesztelés egyre 
hozzáférhetőbbé válik, és a kormányzati weboldalon jelentkezni lehet (kérdőíven és űrlapon küldhető 
el). Az egészségügyi dolgozók szűrést kaphatnak a kórházban. 

Még mindig „zárva tartunk”, és gyanítom, hogy valamivel később megtörténik a normál általános 
gyakorlat megjelenése. Amikor ez megtörténik, azt várom, hogy a munkamódszerünkben tett 
néhány változás fennmaradhat. 

Ray Walley Ír ország 

Gp 3 forgatókönyv szerint dolgozik 

Háziorvosi rendelő - csökkentett számú konzultáció - mindegyik  előtt-  telefonos vagy televíziós 
konzultáció – betegkontaktussal járó ez után,  alig és rövid 

A minimális ppe a maszk kesztyű - szükség esetén köpeny / védőszemüveg stb. 

Rendelésen kívül a fentiekhez hasonlóan működik a gp 

„Forró pontos” ellátás esetén - teljes max ppe 

Körülbelül 230 beteg közül akiknél valószínű covid fertőzés volt - 1 halt meg. 

A gp világa megváltozott   A gp valaha is ugyanaz lesz, mint volt - nem hiszem 



Wendy Borneman W.Borneman@lhv.nl Hollandia 

Itt Hollandiában igyekszünk minél többet megoldani telefonon vagy videohívással. 

Ha úgy gondoljuk, hogy meg kell vizsgálni az embereket, meglátogathatják rendelőnket (vagy otthon 
látjuk el). 

Azokat a betegeket, akiknél nincs fertőzés gyanú, PPE nélkül látjuk el, természetesen a szokásos 
megelőző intézkedések alkalmazásával, mint például a kézmosás, nem kerülünk túl közel a vizsgálat 
elvégzésekor stb. 

Azokat a betegek, akik esetleg fertőzöttek, minél többet látunk, forró központba küldjük, sebészeti 
maszkot, védőszemüveget, ruhát és kesztyűt viselve. Minden páciens után cseréljük a kesztyűt, a 
többi egész idő alatt marad (a maszkot 3 óra múlva ki kell cserélni). 

Ha az oxigént nem-lélegeztető maszkokon keresztül adagoljuk, és miközben az oxigénadagolással az 
élet funkciókat támogatjuk a nem lélegeztető maszkokon keresztül, FFP2-maszkokat használunk, 
függetlenül attól, hogy a beteget gyanúsítják-e, vagy sem. 

Marina Tuutma Svéd ország 

Svédország soha nem állította le (korlátozta) teljesen a fizikai érintkezéseket. Bővítettük a 
videokonzultációk lehetőségét, de amikor fizikai vizsgálat szükséges, a beteg az egészségügyi 
központba jön. Különböző betegcsoportokat különítettünk el: „tiszta” és „piszkos”. Telefonos 
bejelentkezéskor mindenkit kikérdezünk, pl: ha a beteg nemrégiben beteg, panaszos, vagy köhögés, 
láz volt. Az egészségügyi központba való belépés előtt újból felteszik a kérdéseket. Azokat, akiknek a 
kismértékben is vannak a felsőlégúti tünetei, potenciálisan Covid-betegeknek tekintik, és teljesen 
külön-külön vizsgálják meg, speciális körülmények között (külön épület vagy külön bejárat). 

A „tiszta” betegek esetében nincs komplett védőfelszerelés. Mindig rövid ujjú munkaruhában 
dolgozunk (minden nap cserélük), műanyag kötényben, ahol fennáll a testnedvekkel való érintkezés 
veszélye, az alapvető higiéniai szabályok szerint (mint mindig) (kézfertőtlenítés minden beteg előtt és 
után, mielőtt ebédlőbe megyünk, külön vizsgálóba, számítógép nélkül). A személyzet munkaállomásai 
nagy része kompjuteres, az asszisztencia szobákban 2 méterre vannak, ebéd különböző 
időpontokban. 

Ivar Halvarson Norvégia 

Norvégia Svédországtól eltérő utat választott, és a társadalmi mozgásokat nehezebben, de leállította. 
De a rendelőben alkalmazott intézkedések ugyanazok. Óriási mértékben alkalmazzák a videó 
konzultációt. Az állam ugyanazzal a díjjal fizeti a telefont, a videó konziultációt, mint a rendes 
konzultáció. 

A háziorvosoknál sok személyes konzultáció zajlott le videóval vagy telefonnal, amely az idős, 
kiszolgáltatott betegeket behozta a rendelőbe. És MINDEN beteg esetén van a lehetőség a Covid-19 
speciális klinikákra elküldeni. 

Az egyéni védőeszközöket svéd módon használjuk. 

mailto:W.Borneman@lhv.nl


Tiago Villanova (Portugália) 

Hát, az egész Európában fennálló helyzet nagyon heterogénnek tűnik, még ha az országok közötti 
járványügyi különbségeket is figyelembe vesszük! 

Gondolja-e valaki, hogy létezzen szabvány az PPE-nek az alapellátásban, amikor mostantól nem 
légzőszervi betegeket látnak el? Sok COVID-beteg tünetmentes vagy nem légzőszervi panaszokkal 
járkál, ezért nem vagyok biztos abban, hogy mostantól nem kell viselni-e semmilyen PPE-t (még ha 
csak műtéti maszk és kesztyű is). 

Portugáliában van némi nyomás érződik a betegkontakttal járó konzultációk újbóli folytatására (és ez 
csak most és lassan indul a kórházakban), de továbbra is fennáll az általános ajánlás, hogy az 
betegellátást a lehető legtávolabb tartsák maguktól (távkonzultáció). Gyakorlatomban még mindig 
nem látjuk a betegeket szemtől szemben, kivéve, amikor erre valóban szükség van (főleg telefonos 
konzultációkat folytatunk), és a betegeknek továbbra is éjszakánként és hétvégén is nyitva tartanak a 
klinikák, ha akut problémájuk van, és sorra kerül a betegkontakt vizsgálat. A légzőszervi panaszokkal 
rendelkező betegeket külön COVID klinikákon látják el ( amelyeket csak a COVID ellátás céljából 
alakítottak át és tesztelési lehetőséggel rendelkeznek), és minden területen van  (ezeken 3–5 
általános orvos általános gyakorlattal). Minden alkalommal, amikor egy gyanús esetet észlelnek egy 
COVID klinikára küldik (ezt COVID dedikált területnek vagy ADC-nek nevezzük), a kezelő orvos 
értesítést küld a bejelentendő betegség-nyilvántartásba, és berögzíti a beteget egy nyomkövető, 
internetes platformra, és a beteget megfigyeljük, naponta a telefonon, a háziorvos értesítést kap. 

Minden alkalommal, amikor nekem kontakt betegellátására kerül sor (és ez nem történik gyakran a 
vészhelyzet kihirdetése óta), az FFP2 / KN95 maszkot, a fejfedőt, az arcvédőt, az egyszer használatos 
ruhát és a kesztyűket használjuk. 

Tiago 2. kiegészítő válasza 

Beépítettél plexi / akril Falat? Telepítettünk akril falat az adminisztrátorok számára, és a betegkontakt       

helyiségben akril akadályok vannak a beteg és az orvos közötti konzultációhoz. 

Gyakorlatomban mindannyian saját helyiségünkben tartózkodunk, és van egy WhatsApp-csoport, 
ahol megbeszélhetünk (a személyzet számára, minden orvos számára, beleértve a gyakornokokat, és 
csak a háziorvosok számára), és hetente egyszer Zoom találkozót tartunk. 

A GP gyakornokokat március óta visszahívják kórházi rotációjukra országos szinten, és segítenek a 
gyakorlatban vagy a Covid klinikákon. 

Kétségem az, hogy mostantól mindig műtéti vagy FFP2 maszkot kell-e használni a rutinszerű 
találkozókhoz, de nem vagyok biztos abban, hogy az utóbbi megvalósítható-e, mivel ezek közül nincs 
elég. Ezen a héten néhány kínai KN95-maszkot kaptunk gyakorlatom során, de nem vagyok teljesen 
meggyőződve arról, hogy megbízhatóak-e. Néhány itt működő textilgyártó vállalkozás (Portugália 
textilipari erőmű) közösségi és professzionális maszkokat fejleszteni kezd, és néhányuk meglehetősen 
ígéretes, és az FFP2-hez hasonló szűrőkapacitást tudnak biztosítani. 

legjobbakat kívánom, Tiago 



Calin Bumbulut (Románia) 

A konzultációk személyesen történnek, a pandémiát megelőző esetek 75% -ában (márciusban 90%, 
áprilisban is 75%). Legalább ez a megyénkben ez a helyzet, a kollégáim információi alapján. A 
személyes konzultációk nem álltak le az alapellátásban Romániában. 

Személy szerint 3 pozitív COVID-esetet kaptam a PCR-rel konzultációt követően és néhány klinikailag 
nyilvánvaló esetet, de akik PCR negatívak voltak. Prevalencia-vizsgálatokat még nem végeztek, de sok 
kollégámnál, köztük nálam is, minimális tünetekkel jelentkeztek betegek akiket nyilvántartásba 
vettek volna, illetve szűrtek volna beletartoztak volna a feltételezett COVID-esetek közé, amely 
esetben a PCR kötelező. A teszteket nem lehet önként elvégezni, mivel azok díj ellenében sem állnak 
rendelkezésre. 

FFP2 maszkot, fejfedőt, szemvédőt (a szemvédőt csak légzőszervi tünetekkel rendelkező személyek 
számára, vizsgálatukra előzetes telefonos kikérdezés után  került sor , mert már van szemüvegünk), 
eldobható köpenyt és kesztyűt (ha a PPE hiánya miatt megengedhetem magamnak a kesztyű 
cseréjét) csak egy-két alkalommal 5 órán belül, és fertőtlenítem a kesztyűt. Egy helyzetben, amikor 
szinte biztos voltam benne, hogy a beteg rendelkezik-e COVID-kel - és ezt utólag megerősítették - két 
átfedő pár kesztyűt használtam) és cipővédőt. Az FFP2 maszkot legalább egy héten forgással 
újrahasznosítom, ugyanazon ok miatt, a PPE hiánya miatt. Az ápolóim ugyanazt a PPE-t használják. 

Branka Lazic Szerbia 

Fény az alagút végén ... 

A vészhelyzet eltörlése, beleértve a kijárási tilalmat, nem jelenti azt, hogy a koronavírus elleni 
küzdelem során bevezetett egyes intézkedések nem maradnak hatályban. 

Kesztyűre és maszkra lesz szükség a tömegközlekedésben, de az éttermekben és a kávézókban is, a 
fizikai távolság továbbra is érvényben marad, a nyilvános összejövetelek tilalma, az iskolákban nem 
tartanak órákat - távoktatás lesz, mozik és színházak zárva. 

Két méteres távolság megtartása, el kell kerülni az érintkezést - ölelések, kézfogások, a 65 év felettiek 
bármikor mozoghatnak, de ajánlott, hogy továbbra is, hogy az időt töltsék otthonaikban. 

Séta megengedett, de csoportban nem. 

Esküvők, keresztelések, születésnapok - például esküvők - június 15-től engedélyezettek. 

2020. május 5-én 15.00-ig összesen 9677 megerősített COVID-esetet regisztráltak a Szerb 
Köztársaságban. Összesen 111 278 személyt vizsgáltak meg. 

1 855 beteget kórházba szállítottak. A gyógyult állampolgárok száma összesen 1 723. Összesen 51 
betegnél van légzőkészülék. A járvány kitörése óta a halálesetek száma összesen 200 Kilenc különféle 
szakterületű orvos halt meg, egyikük sem háziorvos. 

 

 



Daniel Widmer Svájc 

Lausanne-ban (ez más lehet a svájci kantonokban ), 1 hét óta visszatértünk kontakt konzultációkra: 
legfeljebb 3 fő vár a váróban. 3-an vagyunk orvosok . 2 méter távolság a várakozó betegek között. A 
recepciósnak meg kell kérdeznie mindenütt, hogy a Covid19 tünetei vannak-e. Ha igen, a mintavétel 
kötelező (PCR), de gyakorlatunkban ez nem lehetséges (szükség van dedikált alkalmazottak 
alkalmazására, akik csak előkészítenek). A beteget egy speciális szűrőközpontban kell elküldenünk 
(egy hete nem volt ez a helyzet: volt lehetőségünk szűrésre). Konzultálunk műtéti maszkkal. Ruhák 
cseréje a nap végén. 

Ilknur Gurel (Török ország) 

: VAKCINÁCIÓ - PREGNANCYCARE - GYERMEK: folytatódik, de természetesen nagy figyelemmel 

* KISEBB NAGYOBB ÉSZREVÉTELEK: az emberek nem akarják elfogadni a mostani helyzetet (Korábbna 

olyan volt, mint egy normál szociális tevékenység, hogy látogasson meg :))) 

* Munkaváltások: A háziorvosok többsége műszakban dolgozott az elmúlt 5 hétben. Mivel az 

szakorvosok nem értettek egyet, így visszaálltunk és újra dolgozunk 

* KRÓNIKUS BETEGSÉG VÉGREHAJTÁSA: Az ember közvetlenül a gyógyszertárhoz fordulhatnak, 

megkerülve a háziorvost; ez nagy probléma és nagy munkaterhelés volt számunkra krábban 

* SCHOLL CHECKUPS: törölve 

* VEZETŐI ENGEDÉLYEK: újraindítás, meghosszabodik 

* MINDEN KÉRELEM: újból indul, meghosszabbodik 

***ÓVINTÉZKEDÉSEK: 

* Leginkább a betegkontaktust próbálom előkészíteni (az emberek élhetnek vele, közvetlenül is 

jöhetnek, és sorba állhatnak a váróban) 

* Sebészeti vagy pamutmaszkok nélkül nem jöhet beteg, kesztyűvel nem kell 

* Ablakom mindig nyitva van 

* Az ajtóm, amennyire csak tudom, nyitva tartom; legalább beszélgetésre; először 3 m távolságra 

beszélgetek 

* Korlátozott számú FFP2 van, tehát mindennap egyet használok, és rajta sebészeti maszkot 

* használom a fehér kötényt; 

* Védőszemüveget hordok; ha közel kell mennem, védőszemüveget használok 

* Csak akkor kell kesztyűt használni, ha meg kell érintenem; különben megmosom a kezem 

* Köpenyt munkaruhát és arcpajzsot viselek; munka után cserélek; minden darabot naponta mosok 

* Ha lehetséges, igyekszem kerülni a száj vagy torok vizsgálatát 

 

 



Védőeszközök használata (WHO ajánlása): 

Providing direct care to COVID-19 patients 
Medical mask 
Gown 
Gloves 
Eye protection (goggles or face shield). 
  
Aerosol-generating procedures to COVID-19 patients. 
Respirator N95, or FFP2 standard or equivalent, 
Gown 
Gloves 
Eye protection (goggles or face shield) 

Bővebben olvasható: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-
eng.pdf 

0-0-0-0-0-0-0-0 
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Európai és a szomszéd országok járvány helyzetének változásai az elmúl 

hónap folyamán 

Balogh Sándor 

 

 

Az V. számban már látható volt ábra, kiegészítésre került az egy és két héttel későbbi adatokat 

tartalmazó sárga, illetve zöld színnekkel kiemelt oszlopokkal. A statisztikai számítások, a különböző 

számadatok elemzése alapot ad egy optimista gondolkodáshoz. Az azonban nem olvashatók ki 

belőlük, hogy az egészségügy terhei is javultak volna. Az sem ismert és az sem megnyugtató, hogy a 

bizonytalan terápiás eredmények mellett, egy nyitás mit és milyen mértékben indít be.  

A kiegészített táblázat négy hét változásait mutatja. Az élen álló 11 ország közül ezidő alatt USA az 

első helyre, Nagy Britannia a második helyre került minden mutatója alapján, amiből a 

legkedvezőtlenebb a halálozás meg többszöröződése, több mint kétszerese lett mindkét országban. 

Olasz ország és Spanyol ország helyzete javult, de nem vált biztonságossá és alig született döntés a 

lazításról, sőt Milánóban a polgármesternek szigorítani kellett, mert az „olasz vér” fékezhetetlen lett 

a belvárosban. A többi élen álló országban is csökkenő mértékben, de a halálozás nőtt, még Német 

országban mintegy 60 %-kal. 

Itthon és a környező országokban, a vészhelyzeti intézkedések elérték céljukat és ennek 

eredményeként, a növekedés lassult, de folyamatos maradt, minden mutatóban, a halálozás 

tekintetében is. A magyar halálozás, így is 20 nap alatt megduplázódott. Szlovákiát és Horvát országot 

nem számítva, mert itt valamilyen okból nagyon kedvező a halálozás, minden országban lakosság 

arányosan a pozitív esetek száma meghaladta a Magyarországét, a halálozás pedig Ausztriában és 

Romániában volt csak magasabb. Bővebb és a nemzetközi adatok és tapasztalatok alapján, valamint a 

Sars járványok adataival összevetve jövőképet még elképzelni sem lehet, de biztosra menni 

képtelenség! A lazítás és az emberi felelőtlenség két hét múlva lesz érzékelhető. Mindenki csak azt 

kívánhatja ne így legyen. 

TOP országok 04.18. 25.ápr 10.máj

Ország Megerősített + eset Halottak száma Pozit/halálozás% Halálozás/100 E lakos

25.ápr

USA 699 706 905 358 1289929 36 773 51949 77180 5,3 5,7 6 11,24 15,88 23,59

Olasz o. 172 834 192 994 217185 22 745 25969 30206 13,2 13,5 13,9 37,64 42,97 4998

Spanyol o 190 839 219 764 222857 20 002 22524 26299 10,5 10,2 11,8 42,81 48,21 56,29

Francia o. 149 130 159 952 176202 18 703 22749 26233 12,5 13,9 14,9 27,92 33,26 39,16

UK 109 769 144 640 2012652 14 607 19567 30201 13,3 13,5 14,7          21.97 29,43 47,1

Belgium 36 138 44 293 52011 5 163 6679 8521 14,3 15,1 16,4 45,2 58,47 74,6

Német o 141 397 154 999 170588 4 352 5760 7510 3,1 3,7 4,4 5,25 6,95 9,06

Hollandia 30 169 36 729 42292 3 471 4304 5377 11,3 11,7 12,7 20,14 24,98 31,21

Török o 78 546 104 912 135569 1 769 2600 3689 2,3 2,5 2,7 2,15 3,16 4,48

Svéd o 13 216 11 567 25265 1 400 2152 3175 10,6 12,3 12,6 13,75 21,13 31,18

Svájc 27 078 28 677 30207 1 327 1589 1823 4,9 5,5 6 15,58 18,66 21,41

Környező országok 04.18. 25.ápr

Ország Megerősített + eset Halottak száma Pozit/halálozás% Halálozás/100 E lakos

25.ápr

Ausztria 14 595 15071 15774 431 530 614 3 3,5 3,9 4,87 5,99 6,94

Szlovákia          10 49 1360 1455 9 17 26 0,9 1,2 1,8 0,17 0,31 0,48

Ukrajna 4 662 8125 14195 125 201 361 4,6 2,5 2,5 0,28 0,45 0,81

Románia 8 067 10417 14811 411 567 923 5,1 5,4 6,2 2,11 2,91 4,74

Szerbia 5 609 6630 9943 110 125 209 1,9 1,9 2,1 1,58 1,79 2,99

Horvát o 1 814 2009 2161 36 51 86 2 2,5 4 0,88 1,25 2,1

Szlovénia 1 304 1373 1450 66 80 100 5,1 5,8 6,9 1,58 3,87 4,84

Magyarország 1 763 2443 3178 168 272 392 8,8 10,7 12,3 1,6 2,68 4,01



 

 

A halálozási statisztikák azt mutatják, hogy az Financial Times (FT) által elemzett 12 országban 122 

000 haláleset haladja meg a normál szintet 

Balogh Sándor 

A 12 országban (Anglia+Wales, Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Olaszország, Portugália, 

Spanyol ország, Svédország, Svájc), 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. 

https://www.ft.com/content/a26fbf7e-48f8-11ea-aeb3-955839e06441 

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, mert az emberek nem 

kerülnek más betegségekkel kórházba. 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 következményei. 

https://www.ft.com/content/a26fbf7e-48f8-11ea-aeb3-955839e06441


David Spiegelhalter, (https://www.theguardian.com/profile/david-spiegelhalter Coronavirus deaths: 

how does Britain compares with other coutries) 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 haláloki igazolásban, ám úgy 

véli, 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 többlethalálozás nagyságrenddel nagyobb, mint a koronavírus hivatalos 

halálesetei. 

A Der Spiegel www.medicusuniversalis.hu MedicusonlineVII. 

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. 

https://www.theguardian.com/profile/david-spiegelhalter
http://www.medicusuniversalis.hu/
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A szerda reggeli (05.06.) adatok alapján továbbra is 36 igazolt koronavírusos beteget tartanak nyilván 

Baranya megyében. Az országban ma 46 fővel nőtt a megbetegedések száma, így már 3111 pozitív 

mintával rendelkező személyről tud a járványügy. Az elmúlt 24 órában 10 személy hunyt el, ez 

utóbbiról nincs hivatalos megyei adatsor, hogy melyik megyében hányan haltak meg. Vidéken 719 

aktív fertőzött van jelenleg, és 79 az elhunytak száma Budapesten és Pest megyén kívül. 

Amikor elkezdték közölni az adatokat, akkor még az látszott, hogy Baranya a legfertőzöttebb megyék 

között van, később aztán az átlagos fertőzöttségű megyék közé került, így az esetszámot tekintve a 

tizenegyedik legfertőzöttebb terület az országban. 

A legtöbb megbetegedés Budapesten van, 1528 főt tartanak nyilván. Ezt követi Pest (410), Fejér 

(310), Komárom-Esztergom (148), Zala (140), Csongrád (101), Győr-Moson-Sopron (81), Borsod-

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.bama.hu/orszag-vilag/3111-fore-nott-a-beazonositott-fertozottek-szama-es-elhunyt-10-kronikus-beteg-2466021/


Abaúj-Zemplén (65), Veszprém (58), Szabolcs-Szatmár-Bereg (47). Ezek a megyék előzik meg 

Baranyát tehát. 

Lakosságszámra vonatkozó arány 

A 100 ezer lakosra jutó fertőzések száma Baranyában 10 fő, így ebben a tekintetben a tizedik 

legfertőzöttebb megye a miénk. Csak viszonyításképpen Budapesten ez az arány 87,2 

Ez a helyzet a Baranyával határos horvát megyében 
Figyelemmel kísérjük déli szomszédunkat is, hogy hogyan állnak a megbetegedések számát tekintve, 
azon belül pedig a velünk határos Eszék-Baranya megyét vesszük napról napra górcső alá. A legutóbbi 
közlés szerint Eszék-Baranyában 129 beteget tartottak nyilván. Ebből a megyéből nyolc halottat 
jelentettek. A százezer lakosra jutó megbetegedések száma a szomszédos horvát megyében 43 fő, 
ami a mi Baranyánkhoz képest több mint négyszer nagyobb fertőzöttséget jelent. Horvátországban 
összesen 2112 pozitív esetet tartanak számon. 
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Világszenzáció lehet az új, életmentő magyar terápia 

Minden túlzás nélkül emberéletek százait, ezreit mentheti meg egy, a 

koronavírus elleni harcban forradalmian új megközelítést alkalmazó magyar 

találmány. Baranyi Lajos Amerikában élő magyar kutató számolt be a jó eséllyel 

világszenzációnak számító szabadalmáról, amely képes meggátolni a 

vírusfertőzés által kiváltott túlzott immunreakciót, az úgynevezett citokinvihart 

és a nyomában kialakuló súlyos tüdőgyulladást. 

https://www.sonline.hu/orszag-vilag/vilagszenzacio-lehet-az-uj-eletmento-magyar-terapia-2683812/ 
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EMEA/H/C/000955 

RoActemra (tocilizumab) 

A RoActemra nevű gyógyszer áttekintése és indoklás, hogy miért engedélyezték az EU-ban 

Milyen típusú gyógyszer a RoActemra és milyen betegségek esetén alkalmazható? 

A RoActemra-t az alábbi esetekben alkalmazzák: 

https://www.sonline.hu/orszag-vilag/vilagszenzacio-lehet-az-uj-eletmento-magyar-terapia-2683812/


• súlyos és egyre súlyosbodó reumatoid artritiszben szenvedő felnőtteknél, akiket előzőleg nem 

kezeltek a metotrexát nevű gyógyszerrel; 

• közepesen súlyos vagy súlyos, aktív reumatoid artritiszben szenvedő felnőtteknél, akiknél a 

betegségmódosító antireumatikus gyógyszerekkel (DMARD) – például metotrexáttal vagy a tumor 

nekrózis faktor (TNF) gátlókként ismert gyógyszerekkel – végzett, korábbi kezelések hatása nem volt 

megfelelő, illetve a betegek nem tolerálták azokat; 

• aktív szisztémás juvenilis idiopátiás artritiszben szenvedő gyermekeknél 1 éves kortól, akiknél az 

egyéb kezelések (NSAID-nek nevezett gyulladásgátló gyógyszerek és kortikoszteroidok) nem voltak 

eléggé hatásosak; 

• juvenilis idiopátiás poliartritiszben szenvedő gyermekeknél 2 éves kortól, akiknél a 

metotrexátkezelés nem volt elég hatásos. 

Ezen betegségek kezelésére a RoActemra-t metotrexáttal kombinációban alkalmazzák, de 

önmagában is alkalmazható olyan betegeknél, akiknek metotrexát nem adható. 

A RoActemra-t óriássejtes arteritiszben szenvedő felnőttek kezelésére is alkalmazzák. Ez egy olyan 

betegség, amelynél – leggyakrabban a fej területén – megduzzadnak az artériák. 

A RoActemra alkalmazható felnőtteknél és gyermekeknél, 2 éves kortól súlyos vagy életveszélyes 

citokin felszabadulási szindróma (CRS, hányingert, hányást, fájdalmat és alacsony vérnyomást okozó 

állapot) kezelésére is. A CRS bizonyos rákkezelések mellékhatásaként alakul ki és a RoActemra-t 

kimérikus antigén receptort (CAR) hordozó T-sejt gyógyszerek által okozott CRS esetén alkalmazzák. 

A RoActemra hatóanyaga a tocilizumab. 

A tocilizumabbal végzett kezelés jelentősen lecsökkentette az lélegeztetőgépre szorulók és az 

elhunytak arányát azokhoz képest, aki a hagyományos kezelést kapták - közölték a párizsi 

szakemberek. Azt is jelezték, hogy az első komparatív kísérletről van szó, amely bebizonyította a 

kezelés klinikai hatékonyságát a súlyos gyulladásban szenvedő Covid-19-es betegek esetében 

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

A citokinvihar csökkentheti az immunműködésben alapvető szerepet betöltő T-sejtek számát, ez 
pedig hatással van a COVID-19 esetek súlyosságára – derítette ki egy új tanulmány, ami a Frontiers 

in Immunology című folyóiratban jelent meg. 
A friss tanulmány szerzői kínai koronavírusos pácienseket vizsgáltak, és kimutatták, hogy a súlyosan 
megbetegedett személyek vérében rendkívül alacsony volt az egyik fehérvérsejttípus, a T-limfociták 
(vagy más néven T-sejtek) száma. A T-sejtek elsődleges feladata az adott kórokozó specifikus 
elpusztítása. Értelemszerűen ha kevés van belőlük, az csökkenti a szervezet védekezőképességét. 
Nem ez volt azonban a kutatás egyetlen megfigyelése. Azt is megállapították, hogy a vizsgált betegek 
mintáiban magas volt egy bizonyos fehérje, a citokin (gyulladásos citokin vagy Qcitokin) 
koncentrációja. E molekulák az immunrendszer vészjelzői, feladatuk, hogy az immunsejteket a 
fertőzés helyére toborozzák, így azok elpusztíthatják a fertőzött szöveteket, és ezzel a kórokozókat. 

0-0-0-0-0-0-0-0 
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A Válasz Online nemrég publikálta – közszolgálati jelleggel – a Dél-Korea vezető járványügyi 

specialistájával készült interjú magyar leiratát. A szöveg végigsöpört a magyar 

nyilvánosságban, így arra jutottunk, az Asian Boss következő, április 9-i felvételét is 

elérhetővé tesszük. Vajon miért halnak meg fiatalok is a koronavírustól? Mi az a citokinvihar? 

Hogyan lehetséges, hogy a teszt egyszer pozitív, majd negatív, végül ismét pozitív lesz? 

Temetni vagy hamvasztani kell a holttesteket a járvány idején? Befolyásolja-e a 

veszélyeztetettséget a vércsoportunk? Elkaphatja tőlünk a fertőzést a kutyánk vagy a 

macskánk? Miért veszélyes az „infójárvány”? Miért volt halálosabb veszély a SARS vagy a 

MERS? Nyújt-e védelmet az otthon varrt maszk? És miért legyünk óvatosak a klorokinnal? 

Ezekre a kérdésekre ad most választ a Kim U Dzsu professzor. A szöveget Mezei 

Viola fordította, az általa készített magyar felirat a videón is bekapcsolható. 

Önkényes kiemelések a cikkből 

– Bár még mindig sok mindent nem tudunk, a kutatások révén a vírus tulajdonságait kicsit 
jobban megismertük. Amerikai, kínai és dél-koreai kutatásokból tudjuk, hogy a lappangási 
idő alatt, már két nappal azelőtt fertőző a beteg, hogy bármilyen tünet (például láz vagy más) 
jelentkezne. 

– Mi is kutattunk egy kicsit. Egyrészről azt találtuk, hogy Anthony Fauci, az Egyesült 
Államok fő járványügyi szakértője magabiztosan állította: ha valaki egyszer felépül, nem 
fertőződhet meg újra. 

– Igen. 

– Ha a vírust kezelik, a tünetek elmúlnak, a páciens tesztje negatív lesz. Valójában azonban 
arról van szó, hogy a vírus mennyisége olyan kicsi, hogy a PCR-teszt nem észleli. A pozitív 
teszthez általában háromezer vírus szükséges. 

– Igen. A PCR-teszt háromezer vagy annál több vírus esetén lesz pozitív. Ha ennél kevesebb 
van, a teszt negatív, akkor is, ha bent van a vírus. Így, amikor hazaengedik a pácienst, a 
vírus újra elkezdi másoltatni magát, és amikor e másolatok száma felmegy négy-ötezerre, 
újra előjönnek a tünetek. Ez a visszaesés (relapse). Tehát ha a teszt egyszer pozitív, aztán 
negatív, majd újra pozitív ugyanarra a vírusra, akkor beszélünk visszaesésről.  

De széklettesztekből úgy látjuk, eddig a leghosszabb idő, amíg a vírus a fertőzöttben maradt, 
26 nap volt.  

Tehát a hamvasztás a legbiztonságosabb 

– Igen, fiatalok is meghalhatnak a vírustól. Koreában van most egy huszonéves, aki nagyon 
kritikus állapotban van. 

 Az USA-ban vagy Európában a fiatalok is kritikus állapotba kerülhetnek, ha a COVID-19 
súlyossá válik náluk, és csak későn kerülnek kórházba.  



– Nehéz feldolgozni, hogy egy egészséges huszonévest is legyőzhet a vírus, kritikus állapotba 
kerülhet vagy akár meg is halhat tőle. A citokinvihar immunológiai jelenség, nem új dolog. Az 
1997-es hongkongi madárinfluenza-járvány során tizennyolcan betegedtek meg, közülük 
hatan meghaltak. Mindannyian egészségesek voltak előtte.  

– Ez a feltevés Kínából származik, Vuhanból, ahol COVID-19-pácienseket vizsgáltak. Azt 
találták, hogy viszonylag több volt az A, mint a nullás vércsoportú beteg. Ebből gondolták, 
hogy az A vércsoportúak fogékonyabbak a vírusra, mint a nullások. Erre gyanakodnak. 

– Ez még nem perdöntő adat. 

– Nem. Ezek most nehéz idők, de a tudósok izgatottak. A kutatások lektorálás előtt 
nyilvánosságra kerülnek, mert fel tudják tölteni azokat bizonyos internetes oldalakra. 
Naponta tucatjával tesznek fel ilyen kutatásokat. Én ezt hívom „tézisjárványnak”. 

– A COVID-19-nél konkrétan mi okoz ekkora problémát? A SARS és a MERS nem múlt el 
gyorsabban? 

– A MERS fertőzési rátája alacsonyabb. 

– Miért? 

– A MERS-CoV-vírus egy DPP4-receptorhoz kapcsolódik a légzőszerv nyálkahártyájának 
sejtjein. A légzőszervünket alkotó orrunk, torkunk és légcsövünk úgy kapcsolódnak 
egymáshoz, mint ágak a fához. A DPP4 általában inkább a tüdő alsóbb részein található. Ha 
több lenne a felső részeken, a vírus fertőzőbb lenne. Belélegzéskor gyorsan 
megfertőződnénk, és könnyen tovább is adnánk másoknak. De ahhoz, hogy valaki 
megfertőződjön a MERS-szel, a vírusnak a tüdő mélyebb részeit kell elérnie. Sok vírust kell 
mélyen belélegezni a tüdőbe a megfertőződéshez és a gyulladás kialakulásához. Tehát a 
MERS nem olyan fertőző. De sok DP-receptor van a tüdőben, ezért, ha megfertőződsz, 
gyorsan komoly lesz a helyzet. A halálozási ráta 35 százalék a Közel-Keleten. Általában egy 
vírusnak nem lehet egyszerre magas mind a fertőzési, mind a halálozási rátája. A kettő 
kiegyenlítődik. Például az ebolánál a halálozási arány 70-90 százalék, viszont nem annyira 
fertőző. A MERS halálozási rátája is magas: 35 százalék, de a fertőzési rátája viszonylag 
alacsony. A H5N1-madárinfluenza halálozási rátája 50-60 százalék, de szintén kevésbé 
ragályos. A COVID-19-nél a halálozási arány országonként eltérő, de általában 2-4 százalék. 

– Tegyük fel, hogy elkaptam a COVID-19-et, de nincs tünetem. Mennyi idő múlva lehetek 
biztos abban, hogy a vírus kiürült a szervezetemből? 

– Teljes mértékben? Nos, Koreában, a kevésbé súlyos eseteket, illetve azokat, akiknek nincs 
tünetük, de a vírustesztjük pozitív lett, egészségközpontokban kezeljük, vagy karanténba 
tesszük és megfigyeljük. Azt látjuk, hogy a vírus körülbelül két-három hétig marad a 
szervezetben. Amikor légzőszervi mintákat vettünk, azt láttuk, hogy nagyon sokáig bent 
marad a vírus. A székletteszteknél pedig azt, hogy átlagban 22 napig vagy három hétig 
maradt a vírus a székletben. De néhány esetben 26 nap is előfordult. 



– Meddig kell így élnünk? Csak néhány hónapig? Feltételezve, hogy bennünk van a vírus, 
de nincs tünetünk… 

– Ez a vírus még csak száznapos. Sok a kérdőjel. Nem tudjuk, hány hónap, mire teljesen 
kiürül a szervezetből. Koreában eddig a leghosszabb idő, ami a páciens diagnosztizálásától a 
kezelés végéig eltelt, 52 nap volt. A MERS kitörésekor volt olyan páciens, akiben öt hónapig 
jelen volt a vírus. De ő rákos volt, a gyenge immunrendszere miatt hordozta ilyen sokáig a 
vírust. Akik hosszabb ideig hordozzák a vírust, többnyire valószínűleg azok, akiknek gyengébb 
az immunrendszere. 

– Sokat hallom az immunrendszer kifejezést. Az olyanoknak, mint én, akik szerencsére 
nem kaptuk el a COVID-19-et, erősítenünk kell az immunrendszerünket, igaz? Szedjünk sok 
vitamint vagy ginzenget? Esetleg oltassuk be magunkat influenza elleni oltással? Ezek 
segítenek? 

– Mondják még a tüdőgyulladás elleni védőoltást is. 

– Igen. Segítenek ezek valamit? 

– Nem. A legtöbben úgy gondolják, az erős immunrendszer egyenlő az egészséggel. Ha 
egészséges vagy, erős lesz az immunrendszered. De a COVID-19-cel szembeni immunitáshoz 
specifikus semlegesítő antitestekre van szükség. Ha ezek benned vannak, hogy harcolj a 
COVID-19-cel, akkor immunis vagy rá. De a legtöbb embernek nincsenek ilyen antitestjei. Ha 
nem épültél még fel belőle, vagy éppen nem most harcolsz vele, még nem vagy immunis rá. 
Ezért tudsz könnyen megfertőződni. 

– A megelőzésre csak egy mód van: mossál alaposan kezet és viselj maszkot! 

– Elméletileg a maszk meg kellene, hogy védjen minket az 5 mikron nagyságú vagy annál 
nagyobb, mások köhögéséből és tüsszentéséből származó cseppektől. De ezek a cseppek át 
tudnak hatolni a pamuton. Ám végső soron a pamutmaszk is jobb, mint a semmi. De nem 
olyan hatékony, mint az általunk javasolt orvosi maszk. A pamutanyag a rései miatt az 5 
mikron vagy annál kisebb méretű cseppekkel szemben nem véd meg. Továbbá át is ázik. 
Nedves lesz. 

– Még nem láttam olyat, hogy egy vírus ekkora hatást gyakoroljon a globális gazdaságra. 
Ön szerint hány év múlva kell megint egy ilyen mértékű vírusfenyegetéssel 
szembesülnünk? 

– 2003-ban volt a SARS, 2009-ben jött a sertéspestis. Hat év telt el. Újabb hat évvel később, 
2015-ben érte el Koreát a MERS-CoV. Most 2019–2020-ban, öt évvel később jött a COVID-19. 
Tehát hat év, hat év és öt év. A köztes idők rövidülnek. Lehet, hogy a következő járvány még 
hamarabb jön. Régebben két-három évente jöttek újabb és újabb vírusok, most évente jön 
két-három új fertőző betegség. A COVID-19-et észrevesszük a hatása miatt, de van még 
például a dél-amerikai Zika-vírus, aztán a Chikungunya-láz és a Nipah-vírus is. Ezekből nem 
lett világjárvány, ezért kevéssé ismertek. Amikor 2009-ben jött a sertésinfluenza, azt hittem, 
nem lesz több ilyen pandémia. Azt hittem, most már rendben lesz minden. Valódi sokk volt, 



amikor 2015-ben jött a MERS. De a MERS után is azt gondoltam, hogy nem lesz több ilyen 
nagy járvány. De itt vagyunk 5 évvel később egy még nagyobb járvánnyal. A MERS nagyon 
kemény volt. Az általam vezetett gyorsreagálású csapat és a kormány két hónapon keresztül 
kemény intézkedéseket hozott a MERS megfékezése érdekében. A COVID-19-cel már három 
hónapja küzdünk, így a MERS-CoV ehhez képest utólag csak gyerekjátéknak tűnik. Az nehéz, 
de rövid küzdelem volt, olyan, mint egy tornádó. De ez most egy maraton, nem tudjuk, mikor 
lesz vége. 

https://www.valaszonline.hu/2020/04/30/kim-u-dzsu-korea-szakerto-asian-boss/ 

Portfólio 

Leghamarabb jövő hét végén kerülhet sor a központi régióban a kijárási korlátozások lazítására, de 
mivel magas még a halálozási ráta, ezért a járványügyi szakemberek óvatosságára kell hallgatnunk – 
hangsúlyozta a Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió ma reggeli interjújában. Azt is jelezte, 
hogy nem valószínű a nyári iskolai szünet után a fizikai oktatásra való visszatérés. Kijelentése szerint 
az áprilisi és májusi gazdasági számok „brutálisak lesznek”, és már 163 ezren kérnek támogatást a 
magyar államtól. Várakozása szerint a most tavaszi brutális számok után „gyorsabban visszatalálunk a 
sikeres magyar gazdaság ösvényére, mint azt sokan várják”. 
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