
 

III. Szám 

Ma egy hónapja jelent meg Magyarországon a koronavírus!  

Szilveszterkor eszünkbe sem jutott, januárban már hallottunk róla, februárban már beszéltünk róla, de 

nagyon távolinak tűnt. Egy hónapja pedig felfordult a világ, körülöttünk is. Mi történt egy hónap alatt. 

Az ország felkészült, beásta magát a lövészárokba, a törlténytáskák feltöltve, a szuronyok feltűzve, a 

támadás minden órás, de még nem indult meg. Hátország megszervezés alatt. Vannak ,már akik ki kidugják 

a fejüket a lövész árokból, és elfelejtik, hogy most is lőnek és a puskagolyó nem válogat. Ők nem bátrak 

hanem felelőtlenek! Nem mondhat mást senki sem, pártállástól függetlenül, amit lehetet megtettek és talán 

az ütem sem volt kritizálható. Persze ez az erő a csak  a fő támadás megállításához elég, nem lehet 

hátradőlni. Ja és nem felejtsük! A lövészárok előtt, az első vonalban, az egészségügy ásta be magát. Az első 

támadást ő próbálja feltartani. Nincs más hátra, mint összetartani! Nincs helye a 65 alatti és feletti 

háziorvosok közötti vitának, és ne tegyen senki a más kárára semmit, és legalább ne kürtölje a világba! 

Nem tettem még ilyent, de köszönet a Kormánynak a jelentős, személyhez köthető félmilliós anyagi 

elismerésért! 

Mindenki megérdemli! 

A legveszélyeztetettebbek közé tartoznak a 65 év feletti korosztályok és különösen az orvosok és nővérek. 
A háziorvosok 40 % 65 év feletti, közel két és félezer kolléga. A több mint ötven olasz meghalt orvos 1/3-a 
háziorvos volt. Ebből fakadóan köszönet jár Kásler miniszternek az időben meghozott döntéséért!  A teljes 
populációban a várható halálozás arány 8-10%, ami kb. 20% -ra emelkedik, ha valakinek hipertóniája, 
szívbetegsége  vagy cukorbetegsége van, ez a három legfontosabb rizikófaktor. A statisztika férfiak 
esendőségét igazolja. Az elemzések szerint a regisztrált fertőzöttek az összes fertőzött mintegy 1/5-ét 
teszik ki, akik 1/3-a kerül kórházba, akik közül az 1/3 kerül intenzívre, és ezek fele lélegeztető gépre. A 
gépre kerültek több mint fele meghal. Hát ez nem jó üzenet a háziorvosoknak sem. Egy vezető tisztséget 
betöltő ezt mondta nemrég: „Gondolj arra, hogy mekkora szükség lesz rátok, majd amikor vége lesz a 
járványnak. Veletek kezdünk kikapaszkodni majd az aljáról.” Mit lehet erre mondani. Úgy legyen. 
És szinte szóról szóra ezt írta le az ágazati államtitkárnak a kamara elnöke Kincses Gyula 

Prof. Dr. Balogh Sándor 

felelős szerkesztő 
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Szemlézés hazai weboldalakon 

Magyarországon az uniós átlagnál kedvezőbb a statisztika: kevesebb egészségügyi dolgozó 
fertőződött meg a koronavírussal. Világszerte nagyon rossz a helyzet: Olaszországban már 80 orvos 
halt meg, Spanyolországban tízezernél is több beteg egészségügyi dolgozó van, és a számuk a 
hivatalos statisztikához képest tovább nőtt. Drámai a helyzet Írországban, ahol minden negyedik 
beteg orvos vagy ápoló. Romániában az egészségügyi miniszter belebukott abba, hogy a suceavai 
kórház lett a fertőzés gócpontja, orvosok, ápolók és betegek tömege fertőződött meg 
koronavírussal. 
Eddig 85 egészségügyi dolgozó fertőződött meg koronavírussal Magyarországon - mondta szombaton 
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője. Mindez azt jelenti, hogy az eddig regisztrált összes 
fertőzöttnek a 12,5 százaléka egészségügyi dolgozó. 

A teljes hazai egészségügyi dolgozói létszám 129 643, vagyis a fertőzöttek 

aránya 0,06 százalék. 
Teljes cikk olvasható: https://www.origo.hu/itthon/20200404-egeszsegugyi-dolgozok-

fertozottsege-statisztika-orszagok.html 
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EGY INTENZÍV OSZTÁLYON DOLGOZÓ ÁPOLÓ NYÍLT LEVELE 

Még csupán tegnap jelentette be a miniszterelnök az egészségügyben dolgozók egyszeri, félmillió 
forintos juttatását, már beindult az irigykedés, a kórházi dolgozók szidalmazása, "sározása". 

"Sziasztok. Pár dolgot szeretnék tisztázni, bár nekünk ugye nem lehet posztolni, de úgy érzem  27 év 
egészségügyben eltöltött munka után megvédhetem magunkat. Azoknak szeretném elmondani, 
akiknek a fejében csak ez rögzült, hogy kapunk mi egészségügyi dolgozók 500 ezer forintot. Nos : 

Teljes cikk olvasható: http://haromhatar.hu/index.php/erdekessegek/9449-egy-intenziv-
osztalyon-dolgozo-apolo-nyilt-levele.html 
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Immunológus: megvan a vírus kezelésének lehetséges ellenszere 

Olyan semlegesítő antitesteket állítottak elő egy kaliforniai laborban, amelyek képesek 

blokkolni a vírust. Háborús üzemmód New York-ban. 

Megvan az új típusú koronavírus kezelésének lehetséges ellenszere - állította Jakob Glanville, egy 
kaliforniai immunológiai laboratórium alapítója és elnök-vezérigazgatója a Fox televíziónak adott 
interjújában. Az interjúban Glanville kifejtette, hogy a laboratóriumban olyan semlegesítő 
antitesteket állítottak elő, amelyek képesek blokkolni a vírust. "Egy sor szuperhatékony antitestet 
fejlesztettünk ki, amely blokkolja a vírus felületén lévő tüskéket, így a vírus elveszíti 
fertőzőképességét" - fogalmazott az immunológus. A "tüskék" azok a korona alakú kinövések, 
amelyek a vírus felületén helyezkednek el és a szakértők szerint a vírus ezekkel hatol be az 
egészséges sejtekbe. A nevét is ezekről a korona alakú "csápokról" kapta. 

https://www.origo.hu/itthon/20200404-egeszsegugyi-dolgozok-fertozottsege-statisztika-orszagok.html
https://www.origo.hu/itthon/20200404-egeszsegugyi-dolgozok-fertozottsege-statisztika-orszagok.html
http://haromhatar.hu/index.php/erdekessegek/9449-egy-intenziv-osztalyon-dolgozo-apolo-nyilt-levele.html
http://haromhatar.hu/index.php/erdekessegek/9449-egy-intenziv-osztalyon-dolgozo-apolo-nyilt-levele.html


Glanville doktor azt is elmondta, hogy az Ebola-járvány idején szintén antitestekkel sikerült gátat 
vetni a betegségnek. Álláspontja szerint az antitest-kezelés fordította meg az Ebola terjedését. "Az 
Ebola korábban halálos ítéletet jelentett, a betegségben szenvedők halálozási aránya 50 százalékos 
volt. Majd amikor a megfelelő semlegesítő antitest-terápia megszületett, a páciensek 94 százaléka 
meggyógyult" - fogalmazott. Hozzáfűzte, hogy "az Ebola veszedelmes válságból kezelhető betegséggé 
változott". 

Teljes cikk olvasható: https://weborvos.hu/hirek/immunologus-megvan-a-virus-

kezelesenek-lehetseges-ellenszere-258513 
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Egy svájci orvos a Covid-19-ről 
 

Közzététel: 2020. március 14.; frissítés: 2020. április 3. 
Nyelvek: CZ, DE, EN, FR, ES, HU, IT, NL, NO, PL, RU, SE, SI, SK, TR 
Egy svájci orvos arra kér minket, hogy tegyük közzé az alábbi információkat az aktuális helyzetről, 
hogy olvasóink számára lehetővé tegyük a kockázatok reális megítélését. (A napi frissítéseket lásd 
lent.) Tekintettel arra, hogy ez  a cikk nagyon hasonló a Medicusonline nohaujára a teljes cikk itt is 
olvasható: www.medicusuniversalis.hu weboldalon is! 
Az olasz Nemzeti Egészségügyi Intézet, az ISS adatai szerint az Olaszországban pozitív teszteredményt 
mutató elhunytak átlagos életkora kb. 81 év. Az elhunyt személyek 10% -a 90 évesnél idősebb. Az 
elhunyt férfiak 90% -a 70 évesnél idősebb. 
Az elhunytak 80 százaléka kettő vagy több krónikus betegségben szenvedett. Az elhunytak 50 
százaléka három vagy több krónikus betegségben szenvedett. Ilyen krónikus betegségek a többi 
között a szív- és érrendszeri problémák, cukorbetegség, légzőszervi problémák és a rák. 
Az elhunytak kevesebb mint 1 százaléka volt egészséges, azaz nem szenvedett idült betegségben. Az 
elhunytak mindössze 30 százaléka nő. 
Az olasz egészségügyi intézet ezen kívül különbséget tesz a koronavírus következtében és a 
koronavírussal a szervezetükben elhunytak között. Sok esetben még nem világos, hogy az elhunytak a 
vírusba, meglévő idült betegségükbe vagy e kettő kombinációjába haltak-e bele. 
A két 40 év alatti olasz elhunyt közül (mindketten 39 évesek voltak) az egyikük rákbeteg volt, a 
másikuk további szövődményekkel is küzdő cukorbeteg. A halál pontos oka még az ő esetükben sem 
világos (vagyis hogy a vírus vagy a meglévő betegség volt-e az). 
A klinikák túlterheltsége a betegek általános rohamából, valamint a különleges vagy intenzív kezelést 
igénylő betegek megemelkedett számából ered. Ezekben az esetekben főként a légzés működésének 
stabilizálásáról, súlyos esetekben antivirális terápiákról van szó. 
Teljes terjedelemben olvasható: https://swprs.org/egy-svajci-orvos-a-covid-19-

rol/?fbclid=IwAR2bfcfcM3uAEy-pbpnyfNC6EiaEDoEJ9D6PyrQPPVn9g2N8GiAx15IEoNo 
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Európa vált az új harmadik világgá – Michel Onfray a koronavírusról 

„Látjuk, hogy Európa nem volt más, mint a gazdagok klubja, akik olajra lépnek, ha felmerül egy 
probléma. Mindenki magáért.” Michel Onfray az egyik legismertebb és legeredetibb francia 
szabadgondolkodó, akinek a koronavírus-járványról és folyományairól is megvan a maga karcos 
véleménye. Onfray szerint „mindaz, amit szélsőjobboldalinak, fasisztoidnak tituláltak, a legjobb 

https://weborvos.hu/hirek/immunologus-megvan-a-virus-kezelesenek-lehetseges-ellenszere-258513
https://weborvos.hu/hirek/immunologus-megvan-a-virus-kezelesenek-lehetseges-ellenszere-258513
https://swprs.org/egy-svajci-orvos-a-covid-19-rol/?fbclid=IwAR2bfcfcM3uAEy-pbpnyfNC6EiaEDoEJ9D6PyrQPPVn9g2N8GiAx15IEoNo#latest
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https://mandiner.hu/cikk/20200404_michel_onfray_a_koronavirusrol


gyógyszernek bizonyul a maastrichti liberalizmus ellen”.                                                                         
Teljes cikk olvasható: https://mandiner.hu/cikk/20200404_michel_onfray_a_koronavirusrol 
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Az UEMO horvátországi képviselőjének beszámolójából:  

Kedves Mindenki, 

A zágrábi Torlak Intézet nemzeti referencialaboratóriumában 2020. március 27-én 15 óráig összesen 2462 személyt 

vizsgáltak meg, akik teljesítették az eset meghatározásának kritériumait. 

Ezek közül 659 pozitív volt, ebből 49 lélegeztető készülékre került, a 334 kórházi kezelt közül. 13 a gyógyultak 

száma. 

Mindegyik önkormányzatban felállítottak triázsokat, ahol minden légzőszervi betegségben szenvedő beteget fel lehet 

venni. A betegek számára ajánlott: először telefonon lépjen kapcsolatba orvosával, és járjon el epidemiológiai és 

klinikai adatokkal. Ezután, ha az orvos úgy dönt, hogy otthon gyógyítja, vagy kontrollra rendeli. Valamennyi 60 

évnél idősebb beteget és a krónikus beteget életkortól függetlenül meg kell vizsgálni. Súlyosabb klinikai képet mutató 

betegnél labort néznek és tüdő röntgent is készítenek. 

Nagy terhek vannak a klinika- triázsokon. A GP a második napon 12 órán át dolgozik. 

Branka 

Ez a beszámoló nagyon hasonló képet mutat, az azóta nem bevezette akut betegellátó központokhoz, 

de nem a háziorvost terhelik, akik mint olvasható így is sokat dolgoznak. 

Az UEMO szlovéniai képviselője, Vesna  küldi 04. 03-án  https://covid19.alpaka.si/en/ 

 

A megerősített esetek száma országonként | Vir: CSSE John HopkinsMegerősített esetek száma, 

összehasonlítás a szomszédos országokkal 

https://mandiner.hu/cikk/20200404_michel_onfray_a_koronavirusrol


 

Franciaországi adatok alakulása 03.03-tól 04.-04-ig 

14008 gyógyult,  5091 kórházi haláleset, 27432 kórházba került, 6662 intenzív 

kezelt, 64338 megerősített eset, (teszt pozitív) 

 

 

 

 

 



Kórházban kezeltek száma 

 

Intenzív kezelésben részesülők 

 

Meghaltak száma 

 

Mindhárom ország számos adatának összevetése azt mutatja, hogy március közepétől a covid 19 

járvány minden tekintetben ugrásszerűen és exponenciálisan nőtt. Ezt az utóbbi három francia 

adatokat mutató ábra szemléletesen mutatja. Meg kell állapítani, hogy ebben a legtragikusabb, az 

intenzív kezelésre és különösen a lélegeztető gépre kerültek halálozása emelkedik ki. 



Röviden a tesztekről 

Számtalan alkalommal volt szó a tesztek alkalmazásáról. Pro és kontra vélemények mellette, ellene. 

Az biztos, hogy sok-sok teszt visz közelebb a biztonsághoz és a helyzet elemzésére alkalmas 

adatokhoz. Sajnos üzlet lett ez is mint a maszk, a védőruha és a gyógyszer. Vajon mire alkalmasak a 

tesztek? 

A mostanában forgalomba került tesztek körül nagy a bizonytalanság.  Felmerül a kérdés, hogy a 

járvány jelen időszakában lehet-e és szabad-e, a panaszmenteseket szűrni.  A molekuláris biológiai 

vizsgálatok (PCR) pozitív eredményei kétszeri pozitív vizsgálat elvégzése után biztosak. Sok az ál-

pozitivitás és ál-negativitás. Inkább alkalmasak fertőzéses átvészeltségének a kimutatása, ilyenkor az 

vizsgált IgM és IGg egyaránt pozitív vagy csak IgG pozitív.  

 

A világban több mint félszáz teszt van forgalomba. Ellenőrizhetetlen a validitásuk. 

A gyógyszeres terápiáról 

A Covid 19 vírus ellen bizonyított gyógyszer nincs. Számos helyen folynak kísérletek, a járvány 

terjedésével egyre több tapasztalat van. Korábban használatos gyógyszerek tekintetében 

mutatkoznak  kedvező tapasztalatok, de ezek közül még nincs egyértelmű evidencia egyikről sem. 

Az alábbi gyógyszerekkel folynak kísérletek: 



 

 Leginkább a cloroquin (Delagil) és a Hydroxycloroquin (Plaquenil ), amit az Amerikai 

Gyógyszerügynökség j (FDA) jóváhagyott koronavírus infekció elleni kezelésére.  A hatékonyságot 

néhány kisebb vizsgálatban igazoltnak látták. Mivel régóta ismert és alkalmazott gyógyszer, ismertek 

a mellékhatásai is.   

A Remdesivirről a napokban jelent meg az alábbi közlemény: 

 

Az EMA emberi gyógyszerekkel foglalkozó bizottsága (CHMP) egy, a 2020. április 2-án tartott 

rendkívüli virtuális ülésen ajánlásokat fogalmazott meg arról, hogy a vizsgálati vírusellenes gyógyszer 

remdesivir miként használható a koronavírus betegség (COVID-19) kezelésére az Európai Unióban 

végzett együttérzéses programokban. 

Az hatásosnak mutatkozó gyógyszer felhasználási programok, amelyeket az egyes EU-tagállamok 

szintjén hoztak létre, célja az, hogy életveszélyes, tartósan fennálló vagy súlyosan fogyatékossággal 

élő betegséggel rendelkező betegek számára biztosítsák a hozzáférés a még fejlesztés alatt álló 

kezelésekhez, és amelyek még nem kaptak forgalomba hozatali engedélyt. 

Ebben az esetben Észtország, Görögország, Hollandia és Románia véleményt kért a CHMP-től azokról 

a feltételekről, amelyek mellett a remdesivir korai hozzáférése a COVID-19-es betegek számára 

hatásosnak mutatkozó gyógyszer alkalmazás révén biztosított lehet. Súlyos esetekben a COVID-19 

tüdőgyulladást, súlyos akut légzőszervi szindrómát, több szerv elégtelenséget és halált okozhat. 

"A klinikai vizsgálatok továbbra is a szabvány a vizsgálati gyógyszerek biztonságosságával és 

hatékonyságával kapcsolatos megbízható adatok gyűjtése terén, de a CHMP elismeri, hogy 

harmonizált megközelítésre van szükség az együttérző felhasználáshoz az EU-ban, hogy lehetővé 



tegyék a remdesivir hozzáférését azoknak a betegeknek, akik nem képesek támogatásra "- mondta 

Dr. Harald Enzmann, a CHMP elnöke." A CHMP arra ösztönzi a társaságot, hogy méltányos és 

átlátható módon tegye elérhetővé a remdesivir-t azoknak a tagállamoknak, amelyek részt kívánnak 

venni nemzetközi klinikai vizsgálatokban vagy kezelni a betegeket hatásosnak mutatkozó gyógyszer 

programok. ” 

A Remdesivir aktívnak bizonyult a SARS-CoV-2 és más típusú koronavírusok (azaz a SARS-CoV és a 

MERS-CoV) ellen laboratóriumi vizsgálatokban; Jelenleg azonban csak korlátozott adatok állnak 

rendelkezésre a remdesivir alkalmazásáról a COVID-19 betegekben. 

A CHMP által a remdesivirre vonatkozó ajánlások célja, hogy biztosítsák a megközelítés egységes 

megközelítését a használat kritériumainak és feltételeinek tekintetében, mielőtt a tagállamok 

engedélyeztetik az hatásosnak mutatkozó gyógyszer felhasználási programok. Az ajánlások azoknak 

az EU-tagállamoknak szólnak, amelyek fontolóra veszik egy ilyen program létrehozását, és 

végrehajtásuk nem kötelező. Az ajánlások azon leírása mellett, hogy mely betegek részesülhetnek a 

gyógyszer előnyeiben, ismertetik a remdesivir alkalmazását és előzetes információkat adnak a 

gyógyszer biztonságosságáról. 

A remdesivir ilyen körülmények közötti hatásosnak mutatkozó gyógyszer felhasználásáról és 

felhasználási feltételeiről szóló összefoglaló elérhető az Ügynökség honlapján. 

A Medicus online előző, II. számában a NSAID és ACEI/ARB gyógyszeres terápiákkal már 

foglalkoztunk. 

A TÁVKONZULTÁCIÓ FONTOS és MŰKÖDIK 
 

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

 
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. 

 

A betegforgalom a március 16-i héthez képest megnyugodott, számadatai jellemzően egy 

régi idők nyári forgalmára kezdtek emlékeztetni, de a feszültség, az aggodalom tapintható 

maradt, a napi 16 órás „nyitva tartás” nagyon fárasztó volt és inkább ritmustalan, szinte 

folyamatos. Így foglalható össze egy délutáni rendelés esetén, jellemzően a páciens 

megkereséseknek egy reggeli csendesebb, egy délelőtti fokozódó, mely az ebédidőre és 



utána csituló, majd a rendelési időre jelentősen megszaporodó, szakaszai voltak.  A 

megelőző szombat, vasárnapokhoz képest a hétvége csendes lett. Ezzel szemben utcai és 

különösen a bolti, (műszaki boltokban is) forgalom népvándorlás jelleget öltött. 

Az emberek megnyugodni látszottak. Talán túlságosan is. Elfogytak, akik korona 

vírusfertőzést véltek magukon felfedezni, alig érdeklődtek teszt elvégzésének lehetőségéről, 

sőt a megfázásos, náthás panaszok száma is lecsökkent. Kevesebb volt a gyógyszerek iránti 

kereslet. Sürgős hívások nem érkeztek. Párhuzamos rendelésen senkit sem kellett ellátni. A 

panaszok a normál hétköznapiakkal megegyezők lettek. 

Szombat, vasárnap korábban a legritkább esetben történt telefonhívás, vagy email küldés. A 

betegek tiszteletben tartották a hétvégét. Az április 4-5-i hétvégén 28 telefonkonzultációra 

került sor. 
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A hvg.hu a The Telegraph-ban megjelent cikket referál Londonban lehetséges négy 

forgatókönyvéről 

 

A négy szcenárió olvasható a www.medicusuniversalis.hu weboldalon 
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A Medicus onilne II. számában megjelent a szegedi Duda professzor újabb gondolatai 

Ha három hétre mindenki magára zárná az ajtót, megszűnne a koronavírus-járvány – állítja a 

szegedi virológus professzor 

https://szeged.hu/hirek/33938/ha-harom-hetre-mindenki-magara-zarna-az-ajtot-megszunne-

a-koronavirus-jarvany-allitja-a-szegedi-virologus-professzor 

http://www.medicusuniversalis.hu/
https://szeged.hu/hirek/33938/ha-harom-hetre-mindenki-magara-zarna-az-ajtot-megszunne-a-koronavirus-jarvany-allitja-a-szegedi-virologus-professzor
https://szeged.hu/hirek/33938/ha-harom-hetre-mindenki-magara-zarna-az-ajtot-megszunne-a-koronavirus-jarvany-allitja-a-szegedi-virologus-professzor


Olaszország karanténban, a spanyoloknál is drámai a helyzet, a németeknek viszont eddig sikerült 

elkerülni a tömeges katasztrófát. Nálunk vajon melyik forgatókönyv jön be? Duda Ernő szegedi 

virológus professzor szerint, ha valóban mindenki otthon maradna néhány hétig, gyorsan levonulna a 

járvány. Nem mellesleg készíti a poharakat, erősen nyerésre áll a fogadásban. 

– Miért éppen két mediterrán országban tarol a vírus, mit csinálnak a németek másként, hogy ott 

sikerült elkerülni a tömeges halálozást? 

– Közismert a németek fegyelmezettsége, előrelátása, felkészültsége. Fontos az is, hogy egy 

szavahihető állami vezetés irányítja a védekezést, aki iránt közbizalom alakult ki. Egészen más a 

mediterrán hozzáállás. Megszellőztették a kijárási tilalmat, mire fél Lombardia leutazott Dél-

Olaszországba, szanaszét hurcolva a vírust. A déli országokban jellemző az is, hogy a nagymama, a 

szülők és az unoka egy fedél alatt él, így Olaszországban és Spanyolországban bőven akad, aki átadja 

a vírust az időseknek. 

– Idehaza mire számít? Ön szerint az olasz vagy a német utat fogjuk bejárni? 

– Azt tapasztalom, hogy a lakosság meglepően fegyelmezetten viselkedik. Sokan hordanak maszkot, 

alig lézengenek az utcákon. Úgy látom, igyekszik mindenki komolyan venni a helyzetet. Ugyanakkor 

döbbenetes volt látni, ami a határainkon történt, ahol iszonyatosan sok ember torlódott fel. 

Ferihegyen pedig rendszeresen összezsúfolva aszaltak több száz embert órákon keresztül úgy, hogy 

esélyük sem volt arra, hogy távolságot tartsanak egymástól. Ilyenkor a vírus dörzsöli a tenyerét. Hogy 

végül nálunk melyik forgatókönyv fog megvalósulni, arról még korai lenne beszélni. 

– Egyre többen hasonlítják a spanyolnáthához az új koronavírus: várható, hogy több hullámban, 

visszatérően támad majd? 

– Ez egy ismeretlen vírus, ami egyelőre nem tűnik szezonálisnak, de arra, hogy hullámokban 

visszatérjen, van esély. Ha most a lakosság nagy részét sikerül megvédeni, akkor az azt jelenti, hogy 

sok fertőzhető ember marad. Ezek között pedig újra kialakulhat a járvány, ha máshonnan 

behurcolják. Ez ellen harcolnak most Kínában. 

– Újból fellángoltak az összeesküvés elméletek, amelyek szerint az új koronavírus valójában egy 

biológia fegyver. Mások szerint állati eredetű, onnan került át az emberekre. Mi erre a bizonyíték? 

– Ostobaság ez a művírus-elmélet, nincs semmi alapja. A SARS2 nagyon közeli rokonai 

előfordulhatnak a természetben, amiből az új koronavírus nyugodtan kialakulhatott. Az új típusú 

koronavírust jelenleg az ember emberre adja tovább. 

Állati eredetéről egyelőre annyit tudni, hogy feltehetőleg a jávai tobzoskának nevezett emlőshöz 

kötődik. Ez egy veszélyeztetett faj, ami a kínaiak egyik gasztronómiai csemegéje. 2016-ban már 

jelentek meg olyan tudományos közlemények, amelyek figyelmeztettek arra, hogy a denevérekben 

keringenek olyan koronavírusok, amelyek a receptor specifikációjuk alapján átterjedhetnek emberre. 
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UEMO képviselő beszámolója Svédországból: 

Légúti fertőzés járóbeteg-ellátásban Svédországban 



Figyelemmel 

• Kérje meg a beteget, hogy maradjon két méter távolságra a többi személytől. 

• Ha lehetséges, kérje meg a beteget, hogy fordítsa el a fejét a köhögéstől és a tüsszentéstől. 

• Hívja fel a beteget, vagy ha szükséges, segítse a helyes kézhigiénét. 

• Az egészségügyi szakemberek utasítják a beteget, hogy köhögjön papírzsebkendőbe, amelyet 

hányás vagy műanyag tasakba gyűjt. Szállítás közben a szájvédelmet olyan beteg viselheti, aki 

nehezen tudja követni az egészségügyi személyzet utasításait. 

Személyzet 

Az alapvető higiéniai eljárások következetesen érvényesek minden beteggel való érintkezéskor, ami 

azt jelenti: 

• rövid ujjú munkaruha 

• nincsenek ékszerek, körömlakk, pántok vagy csatok a hajban  

• a kezek és az alkarok fertőtlenítése a pácienssel való érintkezés előtt a kezek és az alkarok 

fertőtlenítése, a testnedvekkel való érintkezés veszélyének kitett pácienskesztyűvel való érintkezés 

után és a mintavétel során 

• A személyzetnek nem kell megváltoztatnia a munkaruhát, miután gyanított vagy megerősített 

covid-19-es beteggel dolgozott. 

• A feltételezett vagy megerősített covid-19-es beteget gondozó személyzet más betegeket is 

elláthat. 

• Ha lehetséges, minimalizálja a személyzet számát a beteg körül. 

PPE (egyéni védelem és védőfelszerelések) 

A betegtől két  méternél nagyobb távolságban kell dolgozni. A szájvédőket, szemvédőket és 

kötényeket nem részesítik előnyben a nagy távolságok, pl. Ha táplálkozási tálcába lép, távolról 

beszéljen a beteggel, vagy végezzen más olyan dolgokat a szobában, amelyek nem járnak a 

testnedvek fröccsenésének és fröccsenésének kockázatával. 

Munka a beteg két méteres körzetén belül: 

• Ujj nélküli műanyag kötény vagy hosszú ujjú műanyag kötény ápoláshoz / vizsgálathoz a testnedvek 

szennyeződésének kockázatának elkerülése érdekében. 

• Fröccsenés elleni védelem – szem, orr és száj cseppfertőzés elleni védelem: 

o A teljes arcát takaró védőszemüveg, vagy védőszemüveg / plexi ellenző fertőtleníthető folyadékkal 

tasztítható, IIR osztályú száj-maszkkal kombinálva. 



o Előfordulhat, hogy a teljes arcát takaró, látómezőt folyékony fertőtlenítővel tisztítani kell, IIR 

védőápolóval kell kiegészíteni és a beteget mozgatni kezelni kell különböző test helyzetekben , 

amikor a betegközben ráköhöghet az ellátás között. 

o A szemvédő / védőszemüveget minden egyes használat után felület fertőtlenítőszerrel törölje le 

mielőtt újra felhasználja. A szájvédőket minden beteg érintkezés után cserélni kell. 

Légzésvédelem FFP3 / FFP2 szemvédővel vagy védőszemüveggel kombinálva 

- csak aeroszol képződés szükséges használni, például: 

endotracheális intubáció és extubáció, tracheostomiás gondozás, nem-invazív lélegeztetés (BiPAP és 

CPAP kezelés), Optiflow, bronchoscopia, CPR, az intubáció előtti ballon lélegeztetéskor, (pl. sinus 

mosás, orrvérzés), bizonyos beavatkozások esetén, fog/szájápolás speciális rutinja szerint. 

Védőfelszerelés – öltözködés a betegkontaktus előtt  

Eltávolításuk a következő sorrendben: 

1. kesztyű, műanyag kötény 

2. fertőtlenítse a kezét és az alkarját 

3. Szemvédő / védőszemüveg – törölje le a felszíni fertőtlenítőszerrel és használja újra 

4. fertőtlenítse a kezét és az alkarját 

5. szájvédelem / légzésvédelem 

6. fertőtlenítse a kezét és az alkarját. 

Tisztítás 

Eldobható anyagokat kell használni. A testfolyadék kiszivárgása esetén a foltfertőtlenítést felületi 

fertőtlenítőszerekkel folyamatosan kell elvégezni. 

A kezelés helyiségének érintkező felületeit fertőtlenítőszerrel törölje le. A helyiségből eltávolított, 

orvosi eszközöket törölje le felszíni fertőtlenítőszerekkel. A WC-ket rendszeresen tisztítani kell – a 

fogantyúkat, a csapokat, az öblítő gombokat és a WC-gyűrűket. 
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Mi lesz a járvány után? Amit már ma is hallani és olvasni lehet 

Magyarországon egy hét alatt több mint harmincezerrel nőtt a munkanélküliek száma, de 72 ezer 

meghirdetett állás lehetőség felére csökkent. Taxisokat látni akik árut, segítséget visznek házhoz, 

állás vállalók jelentkeznek a mezőgazdaságban, ahonnét a külföldi munkaerő hazament. 
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A múlt heti 3,3 millió után további 6,6 millió amerikai jelentkezett munkanélküli 

segélyért a várt 3,5 millióval szemben. Vagyis a koronavírus két hét alatt már 10 millió 

munkahelyet vitt el a tengerentúlon. 

A múlt héten 6,648 millió amerikai fordult munkanélküli segélyért, ez újabb brutális csúcs, miközben 

már az előző heti 3,3 millió is komoly történelmi rekordot jelentett. A 2008-2009-es válságban 700-

800 ezer körül volt a heti új segélykérelmek csúcsa. 

 

Az elemzők előzetesen 3,5 milliós segélykérelemre számítottak, a Reuters pár nappal ezelőtti 
felmérésében a legpesszimistább várakozás is 5,2 millió körül volt. Ehhez képest az adat jókora 
csalódás.  

A mostanival együtt a friss segélykérelmek négyhetes mozgóátlaga 2,6 millióra emelkedett a múlt 
heti egymillióról. A tartósan munkanélküliek száma egy héttel le van maradva az adatközlést illetően, 
így ott még csak a múlt heti megugrás látszik, a korábbi 1,8 millióról 3 millió fölé ugrott a számuk.  

Az utóbbi két hét adata egyértelműen azt mutatja, hogy a koronavírus korábban nem látott pusztítást 
vitt véghez az amerikai munkaerőpiacon, 10 millióan adtak be segélykérelmet rövid idő alatt. Ehhez 
ugyanakkor az is hozzájárult, hogy a múlt héten elfogadott 2000 milliárd dolláros csomag a 
kisvállalkozóknak például megkönnyítette, hogy munkanélküli segélyre menjenek, a jelek szerint 
ezzel sokan éltek is.  

 

Lezárva 2020. 04. 05. 22.00. 


