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Gyakorlati útmutató  

COVID-19 eljárásrendek alkalmazásához házi gyermekorvosok számára 

 

 

Mivel a bölcsődék, óvodák újraindulásával a lázas, légúti tüneteket mutató gyermekbetegek számának 

komolyabb emelkedése várható, indokolt az ilyen esetekben szükséges teendők végiggondolása, és egy 

gyakorlatban használható algoritmus felállítása. A következő gyakorlati útmutató egyrészt a 2020. június 7-én 

érvényben lévő eljárásrend (1) és egyéb hivatalos utasítások (miniszteri, illetve tiszti főorvosi levelek), 

másrészt az ezekből általunk levont logikai következtetések alapján készült.  

Ezek a dokumentumok számos felmerülő problémát érintenek, néhány gyakorlati kérdésre azonban vagy nem 

adnak választ, vagy belső ellentmondásokat tartalmaznak, ami néhány ponton megnehezíti az értelmezésüket. 

Ezek tisztázása érdekében több alkalommal megkerestük az NNK, az EMMI és az OMSZ illetékeseit, de 

továbbra is maradtak olyan kérdések, amelyekre a hivatalos szervektől nem érkezett érdemi válasz. Így 

magunk próbáltuk meg feloldani a fennmaradó belső ellentmondásokat, annak érdekében, hogy az útmutató a 

mindennapi gyakorlatban használható legyen.  

A szövegben minden pontnál jelöltük az azt alátámasztó dokumentumot, illetve „K” (következtetés) jelzés 

szerepel, ott, ahol ilyet az adott kérdésben nem találtunk és saját következtetéssel éltünk. Hangsúlyozzuk, 

hogy ezeknek a pontoknak a felhasználása csak saját felelősségre történhet. A hazai hivatalos protokollnak a 

nemzetközi gyakorlattal való összevetését ebben a munkában nem végeztük el, az érvényes itthoni 

szabályozás adatait használtuk és ültettük át a gyakorlatba.  

Az útmutatóban leírtak természetesen semmiképpen nem tekinthetők kötelező érvényű eljárásrendnek, és 

semmilyen hivatkozási alapot nem képeznek, kizárólag egy praktikus javaslatcsomagként szolgálnak az 

alapellátó orvos gyakorlati munkája során felmerülő döntések segítésére az eljárásrendek és vonatkozó 

rendeletek útvesztőjében.  

1. A betegség indulásakor 

Ha légúti tüneteket mutató/lázas/egyéb, fertőző betegségre utaló tünetes gyermek hozzátartozója jelentkezik 

lehetőség szerint telefonon vagy más elektronikus csatornán, akkor két kérdést kell eldönteni 

- van-e gyanú COVID-19 betegségre? (eljárásrend és csekklista alapján: kontakt, külföldi út vagy súlyos 

légúti tünetek, esetleg a családban kifejezett halmozódás) (1, 4) 

- mennyire súlyos a gyermek állapota?  

Ha a gyermek állapota súlyos, és ennek alapján (a telemedicinális ellátás során megítélhetően) kórházi 

kezelést igényel, akkor nincs személyes vizsgálat, azonnal otthonából, vagy tartózkodási helyéről kórházba 

kell küldeni (1, 5, 8). Ha COVID-19 gyanús (kontakt, külföldön járt, vagy súlyosak a légúti tünetek, esetleg a 

családban kifejezett halmozódás van), akkor a COVID-ellátó intézménybe (4), ha nincs COVID-gyanú, akkor 

a területileg illetékes gyermekellátó intézménybe - ha OMSZ mentő viszi, úgyis ő dönt. A COVID-gyanús 

eset bejelentése kötelező (a Népjóléti Osztálynak azonnal – munkaszüneti napon is – a csekklista átküldésével 

vagy telefonon, és az OSZIR-ba 24 órán belül) (1). 

Ha a gyermek állapota nem súlyos, a diagnózis felállítása, a terápia bevezetése és az állapot ellenőrzése 

telemedicinális eszközökkel megoldható, nem kell személyes vizsgálat, ennek alapján a gyermek otthonában 

kezelhető (5, 8). Ha COVID-gyanú egyéb körülményei fennállnak, akkor viszont otthoni mintavétel indítása 

szükséges az OMSZ-on keresztül és kötelező az eset bejelentése (1). 

Ha a gyermek állapota nem ítélhető meg biztonsággal, illetve, ha otthon ellátható a gyermek, de a diagnózis 

felállításához nem áll rendelkezésre elegendő adat (pl. tartósabb láz, nyugtalanság hátterében otitis felmerül), 

és a COVID-gyanú egyéb körülményei nem állnak fenn, akkor személyes betegvizsgálat javasolt a rendelőben 
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(5, 6). A vizsgálatot telefonon előre egyeztetett időpontban kell végezni. Ebben az esetben a vizsgáló 

személyzet előírt védőfelszerelése: kesztyű, köpeny, sebészi maszk (arcvédő). (6)  

Ha COVID-fertőzés lehetősége is fennáll (pl. kontakt a családban), de az anamnézis és a tünetek alapján 

inkább más infekció merül fel, vagy már megvan a negatív PCR eredmény a betegség kezdete óta, akkor 

kérdéses, hogy vizsgálható-e a beteg a rendelőben. Erre az esetre a rendelkezésre álló hivatalos utasítások 

konkrét eljárást nem szabnak meg, és a rendelkezésre álló adatokból véleményünk szerint nem is vonható le 

egyértelmű következtetés (K). Ha megtörténik a vizsgálat, akkor mindenképpen teljes védőfelszerelésben 

(FFP2/FFP3 respirátor maszk, védőszemüveg vagy arcvédő, kesztyű, hosszú ujjú, egyszer használatos, 

vízlepergető anyagú védőruha vagy köpeny, sebészi műtős sapka) kell, hogy történjen, elkülönített 

helyiségben, ahol utána zárófertőtlenítést kell végezni. (6, 3) 

2. A betegség lefolyása során 

Ha COVID-gyanú miatt PCR vizsgálat történt, az eredmény megérkezéséig a beteget el kell különíteni (1). 

Ha az eredmény negatív, és nem komoly a gyanú, nem szükséges ismétlés (K). Ha a PCR negatív, de a gyanú 

továbbra is fennáll, ismétlés javasolt (1). Két negatív teszt után a gyanú elvethető/elvetendő (K). Ebben az 

esetben a betegség más eredetű fertőzésnek tekintendő, és a szakma alapszabályai szerint kell eljárni, további 

elkülönítés, speciális vizsgálat azonban nem szükséges, a közösségből való távolmaradásra kötelező időtartam 

nincs! Ilyenkor az OSZIR-ban sincs további teendő (K). 

Ha COVID-gyanú miatt tünetes betegnél csak gyorsteszt történt, és azt nem követi PCR, akkor a teszt 

eredményétől függetlenül „valószínűsíthető eset”-nek kell tekinteni a beteget, és a „megerősített eset”-tel 

megegyező módon kell eljárni mindenben (1). 

Ha az elvégzett PCR eredménye pozitív, akkor a beteg „megerősített eset”-nek minősül (1). Az OSZIR-ban 

ezt jelenteni kell (módosítani a már bejelentett „gyanús eset” státuszát) (1). Ha a gyermek állapota az otthoni 

ápolást lehetővé teszi, tüneti kezelés, otthoni elkülönítés kell továbbra is (1), és ettől kezdve a vele együtt élő 

családtagok kontaktnak számítanak, ugyanígy alkalmasint a gyermekközösségből is többen (1) (ld. később, a 

tünetmentes kontaktoknál). Ebben az esetben a kontaktok felkutatása az NNK/Népegészségügyi Osztály 

feladata (1). Ha a beteg állapota közben romlana, kórházba kell küldeni, COVID-ellátó helyre (1). Ebben a 

helyzetben a személyes vizsgálat nem kivitelezhető, mert a beteg otthonában nem lehet, ő meg nem jöhet el 

otthonról, vagyis: ha nem megítélhető az állapota, akkor vizsgálata kórházban kell, hogy történjék. A 

kórházba szállítás ilyenkor saját autóval is történhet (ha nincs olyan rosszul). Tehát, ha személyes vizsgálat 

nélkül nem ítélhető meg az állapota pontosan, akkor kórházba kell küldeni (legfeljebb majd nem tartják bent, 

ha nincs olyan rosszul) (K). 

3. A betegség végén (megerősített/valószínűsített eset) 

Ideális esetben a 24 óra különbséggel vett 2 negatív PCR lenne a gyógyulás kritériuma, de ezt legritkább 

esetben sikerül teljesíteni, így alternatív verziók vannak (2). 

Ha a beteg kórházban volt az állapotának súlyossága miatt, vagy mert az otthoni elkülönítése nem volt 

megoldható, és a hazabocsátás klinikai kritériumai megvannak, teszt nélkül hazaadható (2). Ezt a kórház 

jelenti az OSZIR-ba (1). 

Ha a beteg 60 év feletti, vagy krónikus beteg, akkor javasolják, hogy csak 1 negatív teszt után adják haza (2). 

Ha a kórházból szociális vagy egészségügyi intézménybe helyezik át a beteget, akkor kötelező a 2 negatív 

teszt (2) – ez a verzió minket nem érint közvetlenül. 

Kórházból való hazabocsátás után, ha tünetmentes, és 2 negatív teszttel jött haza, további követés, 

elkülönítés nem kell (2).  
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Ha nincs 2 negatív tesztje, akkor a hazabocsátástól számított 14 nap elkülönítés kell (2). Ettől kezdve a 

családtagok kontaktnak számítanak, így tehát nekik is (1). Ha a 14 nap után tünetmentes, gyógyultnak 

minősül, újabb teszt egyáltalán nem kell (2), az OSZIR-ba azonban jelenteni kell a gyógyulást (1, 2). 

Ha a beteg nem volt kórházban, otthon ápolták, (elkülönítették), akkor, ha klinikailag gyógyult (legalább 3 

napja láztalan, nincsenek vagy jelentősen javultak a légúti tünetei), és a betegség kezdete óta legalább 14 

nap eltelt, gyógyultnak minősül, teszt egyáltalán nem kell (2)! Az OSZIR-ba azonban a fentiekhez hasonlóan 

jelenteni kell (1, 2). 

Mivel eltelt 14 nap, ezután az együtt élő családtagok is felszabadulnak az elkülönítés alól, ha tünetmentesek 

(K). (De erről úgyis a területi Népegészségügyi Osztály rendelkezik.) 

4. Tünetmentes, szűrővizsgálattal kiszűrt esetek 

Ezek az esetek lehetnek ismert kontaktok, ha valamiért tesztelik őket (csak az egészségügyi személyzet 

esetében kell rögtön PCR tesztelés, a többinél ld. lejjebb), vagy olyanok, akiknél bármi más okból (pl. 

beavatkozás előtti szűrésként, az országos szűrővizsgálat során, vagy akár saját kezdeményezésre, 

magánellátónál) végeztek tesztet. 

Ha szűrő PCR pozitív, akkor megerősített esetnek kell tekinteni (1) (minden pozitív PCR-t automatikusan 

jelent az OSZIR-ban a vizsgálatot végző labor, függetlenül attól, hogy mi volt a vizsgálat indoka), és így az 

vonatkozik rá, mint az otthoni, enyhe esetre. Nincs személyes vizsgálat, el kell különíteni, és ha 14 nap 

múlva is tünetmentes, teszt nélkül gyógyultnak minősül. A 14 nap itt a mintavételtől számít, (mert a 

kontaktkutatásnál is onnan számít) (K). Ez alól csak a kiszűrt egészségügyi személyzet a kivétel, ott 

tünetmentesen is újabb tesztet írnak elő a 7. és a 14. napon (1). 

Ha szűrő gyorsteszt pozitív (bár a tünetmentesek gyorsteszttel való szűrését, mint lehetőséget az Eljárásrend 

egyáltalán nem veszi figyelembe), akkor ideális esetben ezt PCR követi, bár az nem egyértelmű, hogy a 

vizsgálat kérésének van-e jogalapja. (ld. feljebb) (K). Ha a PCR negatív, akkor negatívnak kell tekinteni a 

beteget, a gyorsteszt eredményét meg fals pozitívnak (K). Ha a PCR is pozitív, akkor az megerősített eset, 

mert minden PCR-pozitív személy az (1). Ha nincs PCR a pozitív gyorsteszt után, akkor ez valószínűsített 

eset, ugyanazt kell vele tenni, mint a megerősített esettel (vagyis elkülöníteni 14 napra, majd, ha végig 

tünetmentes, feloldják az elkülönítést) (K). A tüneteseknél a bármilyen eredményű gyorsteszt valószínűsített 

esetet eredményez, ha PCR nem történik utána. A tünetmenteseknél ennek így nincs értelme, de valójában 

szabály nincs rá (K). 

Jelentések tekintetében a tünetmentes megerősített esetnél ugyanaz a teendő, mint a tünetes betegnél (1). 

5. Kontaktok 

Azok a személyek, akik a definícióban szereplő kapcsolatba kerültek megerősített vagy valószínűsített esettel 

(1). Az, aki gyanús, de vizsgálattal később nem igazolt esettel került kontaktusba, nem kontakt (K). 

Akkor lesz valaki szoros kontakt (akkor volt magas kockázatú expozíciónak kitéve), ha a 

megerősített/valószínűsített esettel 

- egy háztartásban él, 

- fizikai kontaktusba került vele (kézfogás is!), 

- védőeszköz nélkül a váladékával érintkezett (pl. köhögés, papír zsebkendő), 

- személyes kapcsolatba került vele (2 méteren belül és 15 percen túl), 

- zárt légtérben együtt volt vele (2 méteren belül és 15 percen túl), 
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- védőeszköz nélkül v. sérült védőeszközben a beteg közvetlen ellátásában részt vett vagy laboratóriumi 

mintáit kezelte, 

- repülőúton a megjelölt környezetben volt (mostanában ez már nem nagyon informatív) 

a tünetek jelentkezése alatt, illetve az azt megelőző 2 napban (1). 

Teendő a szoros kontakt esetén: járványügyi megfigyelés. Népegészségügyi Osztály rendeli el, ő is értesíti 

őket. Ha csak lehetséges, otthon történik. Lehet az igazolt, otthon ápolt beteggel egy háztartásban. Ha a 

kontakt személynek tünete jelentkezik, azonnal jelentenie kell a Népegészségügyi Osztálynak (1) (ennek 

alapján nem a háziorvosnak, bár, ha komolyabb a tünet, nyilván neki is). A tünetmentes kontaktot nem kell 

jelenteni az OSZIR-ben (K). 

Ha a kontaktok nem otthon vannak, hanem egészségügyi vagy szociális vagy más egyéb intézményben 

(eredetileg is), akkor ez a járványügyi zárlat (karantén) (itt az intézményi szabályok érvényesek (1, 7)). 

A járványügyi megfigyelés 14 napig tart, ha közben nem lesz tünete a kontaktnak, akkor további vizsgálat 

nélkül lezárható a megfigyelés (1). (Kivéve, ha egészségügyi dolgozó, ilyenkor tünetmentesen is kell tesztelni 

a 7. és 14. napon (1). Hogy ilyenkor ki kéri a vizsgálatot, nem tudom, de szerencsére ez minket a betegeink 

tekintetében nem érint.) 

Ha a 14 nap alatt valamikor tünete lesz a kontaktnak, ezt köteles jelezni a Népegészségügyi Osztálynak, 

COVID-gyanúsnak számít, és kötelező tesztelni (bármilyen enyhék a tünetei) (1). Hogy pontosan ez, hogy 

zajlik, nincs leírva, de itt már úgyis jelen van a Népegészségügyi Osztály a folyamatban, majd ők 

meghatározzák, hogy mit kell tenni. (K) 

Az tekinthető alkalomszerű kontaktnak (akkor volt alacsony kockázatú expozíciónak kitéve), ha a 

megerősített/valószínűsített esettel 

- zárt légtérben 2 méteren kívül, vagy 15 percnél rövidebb ideig volt, 

- személyes kapcsolatba 2 méteren kívül, vagy 15 percen belül volt, 

- bármely közlekedési eszközön együtt utazott 

a tünetek fennállása idején vagy a megelőző 2 napban (1). 

Teendő alkalomszerű kontakt esetén: nincs hatóság által elrendelt járványügyi megfigyelés, nincs szükség 

korlátozásra (dolgozhat is!), csak önmegfigyelésre 14 napig (1). Ez az egészségügyi dolgozóra is 

vonatkozik, ő is dolgozhat, csak nála elő van írva tételesen a napi kétszeri lázmérés a légúti tünetek 

megfigyelésén kívül. (1) Ha ezalatt tünetei jelentkeznek, gyanús esetnek számít, bármilyen enyhék a tünetek, 

vagyis akkor jeleznie kell a Népegészségügyi Osztály felé, el kell különíteni, és tesztelni kell (1). Ha 14 nap 

alatt nincs tünete, nincs további teendő (1). 

Kontaktokat nekünk nem kell jelezni az OSZIR-ban, csak akkor, ha átminősülnek megerősített esetnek (K). A 

Népegészségügyi Osztály meg hivatalból tud róluk, vagy ő kutatja fel őket, úgyhogy oda sem kell jelezni (K). 

A gyakorlat szempontjából: a gyermekközösségekben, ha lesz igazolt fertőzött (akár gyerek, akár dolgozó) 

bölcsőde esetében egy gondozási egység, óvoda esetében egy csoport lesz valószínűleg a szoros kontakt, ha az 

udvari játéknál a csoportok elkülönítése jól megoldott. Illetve, ha az igazolt eset a reggeli vagy délutáni 

ügyeleten is ott volt, akkor az ügyeleten vele egy időben részt vevő gyermekek, és persze az ügyeletben 

dolgozó kisgyermeknevelők/óvónők/dajkák. Mindenki más normál esetben csak alkalomszerű (takarítónő pl. 

akkor szoros kontakt, ha nem visel védőfelszerelést) (K). 

 

Az útmutatót Pejtsik Petra és Altorjai Péter készítette.  
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A döntési lépéseket alátámasztó, felhasznált háttéranyagok: 

 

Ezeket a dokumentumokat minden alapellátó orvos hivatalos elektronikus levélként megkapta az elmúlt hetek 

folyamán. Elektronikus elérhetőségükként itt azt adtuk meg, ahol 2020. június 7-én megtalálhatók: 

 

1. Nemzeti Népegészségügyi Központ – Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban 

(2020. március 31.), elérhető: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljarasrend-

a-2020-evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban-2020-03-16 

2. NNK COVID-19 eljárásrend 5. sz. melléklet – A Covid-19 betegek kórházból történő elbocsátásának, 

illetve az otthoni elkülönítés feloldásának kritériumai (2020. március 30.), elérhető: 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/5_sz_melléklet_Kibocsátási_kritériumok_2020_03_30.pd

f 

3. NNK COVID-19 eljárásrend 6. sz. melléklet – Infekciókontroll óvó-védő rendszabályok a betegellátás 

során (2020. március 30.), elérhető: 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/6_sz_melléklet_infekciókontroll_2020_03_30.pdf 

4. NNK Eljárásrend (első, 2020. március 16.) 3. sz. melléklet – Csekklista a háziorvosok számára a COVID-

19 fertőzésre gyanús betegek megítéléséhez (2020. március 13.), elérhető: 

https://haosz.hu/sites/default/files/csekklista-korona-telefonos-kikerdezeshez.pdf 

5. EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság – Háziorvosok, rendelési rend optimalizálás a COVID-19 

vírusfertőzéssel kapcsolatban, elérhető: 
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