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Gyakorlati teendők koronavírus fertőzés (2019-nCoV) gyanújának felmerülésekor  

alapellátó gyermekorvosok számára  

az Országos Tisztifőorvos 2020. február 4-én aktualizált eljárásrendje alapján 

Jelen tájékoztatóban foglaltak nem helyettesítik a teljes eljárásrend és a részletes infekciókontroll óvó-védő rendszabályok 

ismeretét, ezek folyamatos betartása az egészségügyi ellátás során kötelező. 
 

GYANÚS ESET / KIVIZSGÁLÁS ALATT ÁLLÓ ESET: új koronavírus fertőzés gyanúja az alábbi esetekben merül fel:  

1. Súlyos akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, aki állapota miatt kórházi ellátást igényel (nem a koronavírustól való félelme, 

hanem az egészségügyi állapota miatt), ÉS a klinikai állapotára vonatkozóan nincs más egyértelmű magyarázat, ÉS aki a 

tünetek kezdetét megelőző 14 napban Kínában járt. 

2. Akut légúti fertőzésben szenvedő beteg (láz, köhögés, légszomj; függetlenül a tünetek súlyosságtól) ÉS a tünetek kezdetét 

megelőző 14 napban a kínai Hubei tartományban járt. 

3. Akut légúti fertőzésben szenvedő beteg (láz, köhögés, légszomj; függetlenül a súlyosságtól) ÉS szoros kapcsolatban volt 

igazolt/valószínűsített új koronavírusos beteggel VAGY járt olyan egészségügyi  intézményben, ahol új koronavírus okozta 

fertőzéseket kezelnek.  

TEENDŐK: 

 Ha telefonon jelentkezik a beteg/gondviselő, és az információk alapján (tünetek+utazási anamnézis) felmerül az új koronavírus 

fertőzés lehetősége, a beteg maradjon otthon. 

 A beteg otthonában történő vizsgálat esetén az orvosnak biztosítani kell maga számára védőeszközöket és alkohol tartalmú 

kézfertőtlenítő szert, és gondoskodnia kell a keletkezett veszélyes hulladék szakszerű összegyűjtéséről és elhelyezéséről. 

 Ha a beteg előzetes telefonhívás nélkül érkezik: a gyanús esetek korai azonosítása érdekében az utazási anamnézisre a vizsgálat 

elején rá kell kérdezni.  

 Ha a beteg vizsgálata, illetve az anamnézis felvétele során merül fel az új koronavírus fertőzés lehetősége, a beteg 

elkülönítéséről gondoskodni kell. 

 Az esetet az illetékes járási/kerületi járványügyi hivatal népegészségügyi osztályának (munkaidőn kívül a megyei 

kormányhivatal népegészségügyi ügyeletének) azonnal jelenteni kell telefonon! 

 A betegre sebészi maszkot kell adni. 

 A beteggel érintkező egészségügyi dolgozók a szokásos egyéni védőeszközök (pl. köpeny, kesztyű) mellett FFP2 vagy FFP3 

respirátort (légzésvédőt) viseljenek. védőszemüveg vagy arcvédő, kesztyű (egyszer használatos), védőruha vagy köpeny 

(hosszú ujjú, egyszer használatos, vízlepergető anyagú). Az eszközök biztosítása az egészségügyi szolgáltató feladata.  

 Az esetdefiníció alapján gyanús/kivizsgálás alatt álló kategóriába tartozó beteget a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 

fekvőbeteg intézmény infektológiai osztályára kell utalni, ahol elkülönítéséről gondoskodni kell.  

 A légúti tünetekkel jelentkező beteg ne használja a tömegközlekedést, hanem egyénileg, autóval legyen kórházba szállítva 

sebészi maszk viselése mellett, illetve szükség esetén mentővel történjen a szállítás. 

 Valamennyi, a vizsgálatban résztvevő személy adatait regisztrálni kell.  

 Vizsgálatot követően felület- és eszközfertőtlenítés (fonendoszkóp, otoszkóp, lázmérő) szükséges virucid szerrel: a vírus ellen 

a legtöbb egyfázisú fertőtlenítő szer hatásos. 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS: a praxisba tartozó betegek/szülők figyelmét a lehetséges fórumokon (weboldal, váró, rendelő 

stb.) fel kell hívni arra, hogy egészségügyi intézménybe érkezés előtt telefonon jelezzék a betegség gyanúját, a gyanús beteg viseljen 

maszkot, elkülönített bejáratot használjon, ne utazzon tömegközlekedéssel, ill. egészségügyi intézménybe érkezve azonnal jelezze 

a 14 napon belüli utazási anamnézist vagy az esetleges koronavírus fertőzöttel történt kontaktust. 

MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLAT: az alapellátásban járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat nem indokolt. 

A kórházba utalt betegek légúti váladékából az NNK Légúti Vírusok Nemzeti Referencia Laboratóriumában direkt vírus kimutatás 

(RT-PCR) és vérmintából szerológiai vizsgálat történik.  

JÁRVÁNYÜGYI MEGFIGYELÉS: Amennyiben a vizsgált betegnél az új koronavírus okozta megbetegedés igazolódik, a 

járványügyi hatóságok felkeresik a kontaktokat, így az alapellátó egészségügyi személyzetet is és járványügyi megfigyelés alá 

helyezik. A kontaktok otthonukban kerülhetnek elkülönítésre a beteggel történt találkozást követő 14 napig, folyamatos 

kapcsolattartás mellett. A járványügyi megfigyelés tartama alatt a kontakt foglalkozása gyakorlásában, kapcsolattartási jogában és 

mozgási szabadságában korlátozható. Ha 14 napon belül tünetek jelentkeznek, „kivizsgálás alatt álló beteg”-re vonatkozó előírások 

szerint kell eljárni. Az egészségügyi dolgozó szoros kontaktnak minősül, azonban rá eltérő járványügyi intézkedéseket kell 

foganatosítani, mint a többi szoros kontaktra (az egyéni védőfelszerelés alkalmazása miatt). 

A hivatkozott eljárásrend az Egészségügyi Világszervezet és a Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ ajánlásai és 

előírásai alapján került összeállításra, a nemzetközi szervezetek ajánlásainak változása esetén az eljárásrend frissítésre kerül. 

Az aktuális epidemiológiai helyzetről Európában naprakészen lehet tájékozódni az ECDC honlapján: 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

