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Tisztelt Miniszter Úr!
A Házi Gyermekorvosok Országos Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete nevében ezúton
tájékoztatom, hogy az egészségügyi alapellátásban dolgozók számára a megfelelő védelmet
biztosító védő felszerelés biztosítása nem történt meg, annak ellenére, hogy a kormány a
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében
veszélyhelyzetet hirdetett.
A koronavírus járvány magyarországi megjelenése a kormány gyors, határozott és
szakszerű beavatkozását tette/teszi folyamatosan szükségessé hazánkban. Ennek
részeként célzott járványügyi intézkedésekkel fel kell készülnünk a tömeges közösségi
terjedés esetére is. Ebben a fázisban extrém teher hárul az egészségügyi alapellátásra is,
így Miniszter úr támogató együttműködését, gyors, hathatós intézkedését kérjük az
alapellátásban dolgozók védelme érdekében, hogy az adott járványügyi helyzetben
szükséges védőfelszerelést az állam biztosítja számukra.
Nemzetközi tapasztalat, hogy az új típusú koronavírus megbetegedések terjedésében
szerepet játszhat az egészségügyi dolgozók megfertőződése, amely elsősorban az idősebb
emberekre jelent veszély, így a 60,5 éves átlagéletkorú házi gyermekorvosokra is. Egy
hirtelen nagyobb számban megbetegedő, vagy karanténba kerülő alapellátó gyermekorvos
az alapellátás teljes összeomlását idézheti elő. Az alapellátási rendelők személyzete nem
rendelkezik a megfelelő védőfelszerelésekkel, ezek jelenleg nem is beszerezhetők.
Javaslataink:
● Szükségesnek tartjuk a vonatkozó eljárásrend módosítását, miszerint FFP3/FFP2
maszkokra a járványügyi helyzettől függően van szükség az alapellátásban. A
járványügyi helyzet fokozódása esetén haladéktalanul kérjük az érintett területeken
dolgozó háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelők összes munkatársának védelme
érdekében azonnali ellátásukat megfelelő mennyiségű FFP2 vagy FFP3 típusú
maszkkal, egyszer használatos köpennyel, szemvédővel, gumikesztyűvel, fertőtlenítő
szerekkel, amelyeket a járási hivatal népegészségügyi osztálya biztosít az alapellátás
számára.
● A felszerelés pótlása kerületenként, járásonként kihelyezve, könnyen elérhető módon
legyen lehetséges. Meg kell szervezni a védőfelszerelések szakszerű használatának,
tárolásának szállításának módjával kapcsolatos oktatást.
● Az egyszemélyes praxisokban, ha az orvos és/vagy asszisztense megbetegedik,
vagy karantén alá kerül, az eljárásrendnek/önkormányzatnak gondoskodni kell a
betegek átirányításáról.
● Deklarálni kell, hogy a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos kiadások,
védőfelszerelések finanszírozását központi keretből kell teljesíteni, ez nem hárítható
át a háziorvosi, házi gyermekorvosi praxisokra.
● A légúti tüneteket mutató egészségügyi dolgozók azonnali, térítésmentes szűrését.
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A járvány terjedésének mérséklése céljából járási szintű (kerületi) szűrőállomások
felállítása, ahová a COVID-19 fertőződéssel gyanús emberek diagnosztikai
vizsgálatra küldhetők.
Amennyiben karanténok kialakítására van szükség, szükségessé válhat, hogy az
elzárt területen a háziorvosok, házi gyermekorvosok és munkatársaik védőfelszerelés
használata mellett betegellátási tevékenységet végezzenek. Gondoskodni kell az
életkorhoz kötött kötelező védőoltások beadásáról, újszülöttek látogatásáról, stb.
A közoktatási intézmények látogatási tilalmát üdvözöljük, de szükségesnek tartjuk
központi állásfoglalás kiadását azzal összefüggésben, hogyan kezeljük a várhatóan
ugrásszerűen megnövekvő szülői igényeket a gyermekápolási táppénzbe vételre.

Alapellátó gyermekorvosokként felelősséget érzünk hazánk, saját ellátandó lakosságunk,
továbbá önmagunk, saját kollégáink és családtagjaink egészségéért. Megbetegedésünk és
kiesésünk a munkából, ebben a helyzetben beláthatatlan következményekkel járhat.
A fentiekkel kapcsolatosan várjuk Miniszter úr mielőbbi pozitív válaszát. A helyzet
súlyosságára való tekintettel telefon/videókonferencia formájában, de akár személyes
megbeszélés keretében is készséggel állunk rendelkezésre.
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