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Székhelyén 
 

 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 
 
A Nemzeti Népegészségügyi Központ 15145-1/2020/OTF iktatószámú, a háziorvosok egészségének 
védelme érdekében szükséges intézkedésekkel kapcsolatos levele alapján az alábbiakról 
tájékoztatom: 
Az új koronavírus okozta fertőzések (COVID-19), illetve azok gyanúja esetén követendő eljárásrendet 
a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kiadta és a járványügyi helyzet változásának 
függvényében rendszeresen aktualizálja. Mai napon megküldtük valamennyi egészségügyi szolgáltató 
részére. 
A jelenleg érvényes eljárásrend alapján a háziorvos feltehetően nem találkozik a COVID-19 
fertőzöttel, hiszen telefonon az NNK által összeállított csekklista segítségével eldöntheti, hogy fennáll-
e a COVID-19 gyanúja. 
Mindazonáltal a háziorvosi ellátás keretében sok légúti tüneteket mutató beteggel találkozik az 
egészségügyi dolgozó, amely potenciális veszélyt jelent számára, és ez még kifejezettebb a COVID-
19 megjelenése miatt. 
A háziorvosi ellátást biztosító orvosok (háziorvosok, házi gyermekorvosok) és a praxisban velük 
együttműködő egészségügyi szakdolgozók egészségének védelme érdekében törekedni kell az 
orvos-beteg találkozások számának minimalizálására, és a szakma szabályainak figyelembevétele 
mellett a távkonzultáció előtérbe helyezésére. 
 
A fentiekben foglalt probléma kezelése érdekében az EMMI IV/2397/2020/EAT iktatószámú levelében 
az alábbi intézkedések meghozatalát rendelte el. 
Az EMMI rendelkezése alapján az alábbiak végrehajtását rendelem el, melyről a háziorvosokat, 
házi gyermekorvosokat, központi ügyeleteket, önálló járóbeteg rendelőket is tájékoztattam. 
 

• A 65. életévüket betöltött orvosok és szakdolgozók lehetőség szerint ne találkozzanak 
beteggel személyesen 2020. március 17-ét követően. Ugyanez vonatkozik azon 65 évnél 
fiatalabb alapellátási dolgozókra, akik olyan súlyos, krónikus betegséggel élnek, mely az 
esetleges COVID-19 vírusfertőzés esetén jelentősen rontaná az életkilátásaikat (pl. szív-, 
érrendszeri megbetegedés, immunszupprimált állapot, cukorbetegség). 

 
• A személyes betegellátás alól felmentett orvosok és szakdolgozók rendelkezésre állását 

ugyanakkor biztosítani kell a távkonzultációk bonyolításának céljából. Távkonzultáció jelen 
esetben telefonon vagy elektronikus csatornákon keresztül történő anamnézis-felvételt, 
edukációt és esetlegesen e-recept-írást jelent. 

• Az alapellátó praxisok dolgozói gondoskodjanak arról, hogy légúti fertőzésre utaló tüneteket 
(láz, köhögés, torokfájás és nehézlégzés) mutató beteg lehetőleg ne keresse fel személyesen 
a háziorvosi rendelőt. A lehető legtöbb beteget távkonzultáció (telefon, e-mail, facebook) 
keretein belül lássák el. Szükség esetén a légúti tünetet mutató beteg vizsgálata kizárólag a 
megfelelően elkülönített módon történjen. 



 

 

• Amennyiben a páciens légúti tünetekkel (láz, köhögés, torokfájás), de nehézlégzés nélkül a 
rendelőhöz érkezik, akkor az alapellátó praxis személyzete jogosult utasítani a pácienst arra, 
hogy térjen vissza otthonába, és az ellátást távkonzultáció keretein belül folytassák. Az 
ellátás tehát nem tagadható meg, de távkonzultáció keretén belül folytatható. Ugyanez a 
helyzet minden olyan páciens esetében, akiknek személyes vizsgálata nem tűnik feltétlenül 
indokoltnak. 

 
• Szakorvosi konzíliumot csak halaszthatatlan, akut esetben kérjenek a háziorvosok. 

Amennyiben szakorvosi konzíliumot kérnek, minden esetben fontolják meg a telefonos 
konzultáció lehetőséget.  

 
• Akut légúti tünetekkel rendelkező pácienst otthonában vizsgálni tilos! Ha nincs 

nehézlégzése, akkor telefonos távkonzultáció történjen. A mellékelt figyelmeztetést a 
rendelők részére megküldtem, hogy azt tegyék ki a rendelő bejáratánál. Ha a betegnek 
nehézlégzése van, akkor az Országos Mentőszolgálatot kell értesíteni, ilyen tünetet 
mutató beteg egészségügyi felügyelet nélkül nem hagyható. 

 
• Az otthonukat elhagyni képtelen páciensek otthoni gondozása is elsősorban távkonzultáció 

keretén belül történjen. Amennyiben orvosi vizsgálat szükséges, úgy hozzájuk olyan orvos 
nem mehet ki, aki akut betegekkel találkozik, súlyosabb esetben hívják az Országos 
Mentőszolgálatot. 

 
A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet miatt automatikusan életbe léptek az 
egészségügyi válsághelyzetre vonatkozó szabályok, annak külön kihirdetése nélkül is az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 228. § (3) bekezdése alapján. A területi ellátási 
kötelezettséggel bíró, 65 évnél fiatalabb és súlyos krónikus betegségektől mentes orvosok és 
szakdolgozók az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII.30.) 
Kormányrendeletben szabályozott módon ügyeleti ellátásba berendelhetőek akkor is, ha az 
önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésük erre nem kötelezi őket.  
Az ügyeleti szolgáltató fentiek alapján elkészíti az új ügyeleti beosztást, kivonva az ügyelet alól 
a 65 év feletti orvosokat és szakdolgozókat, és igényt támaszt felénk a 65 év alatti 
orvosok/szakdolgozók bevonására az ügyeleti szolgáltatásba.  Kérem, hogy a települést ellátó, 
65 év alatti orvossal és szakdolgozóval haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot, és kérdezzék 
meg, vállal-e önként ügyeletet. Az önként jelentkező háziorvos/szakdolgozó nevét, 
elérhetőségét kérem a titkarsag.nograd@emr.antsz.hu e-mail címre legkésőbb 2020. március 
19-ig megküldeni. Főosztályunk egyezteti az egészségügyi dolgozókkal, mely napokon tudnak 
ügyeletet vállalni. Amennyiben önként jelentkező hiányában az ügyeleti szolgáltató nem tud 
ügyeletet biztosítani, a jelzése alapján hatóságom rendel ki orvost és szakdolgozót az 
ügyeletbe az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról rendelkező jogszabályok alapján, a 
kirendelésben meghatározza az ügyelet helyét és időpontját.   
 
Segítő együttműködését előre is köszönöm! 
 
Salgótarján, 2020. március 17. 
 
Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából kiadmányozza: 
 

  Tisztelettel: 

 

 

                                                                                                        
                                                                                                              Feketéné Dr. Zeke Ildikó    

                                                                                                                 megyei tisztifőorvos 

   

 

 
Erről értesül: 

1. Valamennyi Település Polgármestere részére, e-mail-en küldve 
2. Irattár  

 


