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A HGYE gyakorlati tájékoztatója lázas, légúti tüneteket mutató 

gyermekbetegek jelentkezésekor szükséges teendőkről 

2020. szeptember 6. 

Szeptember 1-én elkezdődött az iskola, és - mivel az eredeti köznevelési szabályok léptek 

életbe – elvileg újra kötelezővé vált az óvoda is. Ez, és az őszi, hűvösebb időjárás vélhetőleg 

automatikusan magával hozza a gyerekek körében a lázas, légúti hurutos betegségek gyakoriságának 

látványos megemelkedését. A jelenlegi helyzetben ezeknek a tüneteknek a megítélése azonban 

egész más lehet, mint korábban. 

Az egészségügy működését az egyébként vonatkozó, alapvető jogszabályok (Eü tv., 

Alapellátási tv., Fertőző beteg bejelentését szabályozó EMMI rendelet) mellett jelenleg (szeptember 

5-én is) még a 2020.06.12. dátumú eljárásrend, és annak mellékletei (1-7), a témáról szóló 

minisztériumi és miniszteri levelek (8-10), és a veszélyhelyzet megszűnte utáni átmeneti 

intézkedéseket tartalmazó 2020/58. Törvény (11) határozza meg. Házi gyermekorvosként tehát 

ehhez kell alkalmazkodnunk, még akkor is, ha azt érezzük, kérdés, hogy ez a gyakorlatban hogyan fog 

működni. Hiszen bármilyen vitás, kétes helyzetben csak a jogszabályok betartása, és annak 

bizonyíthatósága jelent számunkra legalább némi védelmet. Emellett viszont 2020. augusztus 17-én 

megjelent az EMMI intézkedési terve a köznevelési intézmények működési rendjéről (12), és ez is 

tartalmaz - akár házi gyermekorvosként, akár szerződéses iskolaorvosként - ránk vonatkozó 

pontokat. (Figyelem! Jogszabály szerint az óvoda is köznevelési intézmény, és mivel a dokumentum 

nem rendelkezik külön róla, az általános szabályokat kell megpróbálni alkalmazni az intézményre és 

az óvodaorvosokra is.) Ennek értelmezésében segítségül hívtuk az iskola-egészségügyi szakmai 

vezetés gyakorlati tájékoztatóját (13). És továbbra is használtuk azt a verziót, hogy ha nincs, nem 

egyértelműen leírt, vagy önellentmondó a szabályozás egy-egy kérdésben, akkor igyekeztünk saját 

logikai következtetést levonni a rendelkezésre álló információkból (K). 

A korábbiakkal ellentétben a jelenlegi összefoglaló kizárólag a mindennapos teendők 

oldaláról közelíti meg a kérdést, és mivel a szabályozásban sincs igazán új momentum, nem felülírja, 

inkább kiegészíti a második, 2020. július elején közzétett anyagunkat. 

Lássuk tehát, hogy mi a helyzet, ha szokásos, banális tünetekkel (és külföldi utazási, vagy 

ismert kontaktus-anamnézis nélkül) jelentkezik egy beteg. 

 

1. Vizsgálati/diagnosztikus következmények 

A jelenlegi eljárásrend szerint COVID-gyanús betegnek minősül mindenki, akinél az alábbi 

tünetek közül legalább egy jelentkezik (bármely más anamnesztikus vagy diagnosztikus kritérium 

nélkül!) 

− láz 

− köhögés 

− nehézlégzés 

− hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy zavara 
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Az eljárásrend szerint ezek a klinikai kritériumok (1, 3)! A szövegben szerepel, hogy további, kevésbé 

specifikus tünetek közé tartozhat a fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás 

és/vagy hasmenés. Az, hogy ezek jelenléte önmagában kimeríti-e a gyanús eset fogalmát, nincs 

szövegszerűen meghatározva, de az, hogy ezek nem a főszövegben, hanem egy lábjegyzetben 

jelennek meg, azt a benyomást keltik, hogy a szabályalkotó szerint nem (K). 

Vagyis kb. a rendelésen személyesen vagy akár telefonon betegség miatt jelentkező 

betegeink 80%-a COVID-gyanúsnak tekinthető/tekintendő már ezen tünetek alapján is. Emellett a 

szabályozás leírása szerint az is, akiről az ellátó orvos bármi miatt úgy gondolja. Viszont arról nincs 

szó, hogy akire teljesülnek a klinikai kritériumok, azt ne lenne kötelező gyanús esetnek tekinteni (K). 

Epidemiológiai kapcsolat fennállása vagy jellemző radiológiai eltérés esetén már valószínűsített 

esetről beszélünk (1, 3). 

Ez azért fontos, mert a gyanús eset észlelésekor is javasolja (a dokumentum más helyén, 

más megfogalmazásban indokoltnak tartja) a szabályozás a teszt elvégzését, de nem teszi 

kötelezővé. Külön kiemeli ugyanis, hogy mikor kötelező a tesztelés: ha valakinek klinikai/radiológiai 

tünete van, és emellett  

− epidemiológiai kapcsolat fennáll (külföldi út vagy ismert kontakt), vagy 

− az érintett járóbeteg-szakellátásra vagy fekvőbeteg ellátásra szorul (bármi miatt), vagy 

− az érintett közvetlen betegellátásban résztvevő egészségügyi dolgozó, vagy 

− az érintett a megelőző 14 napban kockázati csoportba tartozókat gondozó 

bentlakásos intézményben lakott vagy dolgozott (1, 3). 

Azt gondolhatjuk persze, hogy az akut tünetekkel jelentkező betegeink 80%-a azért nem 

COVID fertőzött, és ebben valószínűleg igazunk is van (bár a diagnosztizált fertőzöttek számának 

folyamatos emelkedésével ez az arány egyre romlik). Viszont ha már az első láznál javasolt/indokolt 

a teszt kérése, akkor nem biztos, hogy meg tudjuk várni, hogy kiderüljön, más betegség áll a 

háttérben - mint ahogy eddig tettük (mert például a tons.foll., az otitis, a stomatitis aphthosa 

egyértelmű, jól diagnosztizálható helyi tüneteket ad, vagy megérkezik a vizeletvizsgálat eredménye). 

De ismét kiemeljük, a klinikai kritériumok teljesülésekor nem kötelező, csak javasolt a PCR-teszt, 

mindenki dönthet saját szakmai lelkiismerete szerint. Ugyanakkor tovább gondolva a fentebbieket, 

ez azt jelenti leegyszerűsítve, hogy aki lázas vagy köhög vagy nehézlégzése van, arra a gyanús 

esetekre vonatkozó további (elkülönítési, nyomon követési és kibocsátási) teendők és feltételek 

vonatkoznak, akkor is, ha nem kérünk tesztet! 

Viszont nem szerepel a klinikai kritériumok között a nátha, orrfolyás és tüsszögés – még 

lábjegyzetben sem (1, 3). Tehát, ha csak ez a tünet, akkor az nem COVID-gyanú az eljárásrend szerint 

(bár a kezelőorvos a saját hatáskörében dönthet a teszt kérése mellett). Arra nézve, hogy ilyen 

tünettel, ha egyébként teljesen jól van, mehet-e a gyerek iskolába, az eljárásrend nem nyilatkozik, 

viszont a köznevelési intézményeknek küldött minisztériumi intézkedési terv nagyvonalúan úgy 

fogalmaz, hogy „a nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja” (12). Vagyis eszerint a náthás gyerek nem, hiába nem COVID-gyanús – 

bár kérdés, hogy ránk mennyire vonatkozik az iskoláknak szóló előírás, vagyis igazolt hiányzásnak 

kell-e tekintenünk azt, mikor szerintünk mehetne a gyerek iskolába. (Az igazolások kérdéséről 

részletesebben ld. később.) 
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2. Hogyan történik az ellátás? 

A rendelkezésre álló szabályozás szerint nem vonták vissza azt a korábbi utasítást, hogy csak 

előzetes időpont egyeztetés alapján fogadhatunk beteget a rendelőben, csak ennek időkorlátját (4 

fő/óra) törölték (9, 10). A korábban kötelező előzetes telefonos konzultációról ez a módosítás nem 

szól: vagyis nem törli el, de nem is erősíti meg, hogy ez továbbra is kötelező lenne, miközben az 

ellátás módjának más részleteiről rendelkezik. Az érvényes szabályozás szerint (jelenleg szeptember 

16-ig) van lehetőség a telemedicinális ellátásra is, ha a szakmai szempontok ezt lehetővé teszik (11). 

Felmerült, hogy ezt a lehetőséget továbbra is megtartanák, de erről nyilvános, hivatalos tájékoztatás 

vagy jogszabály még nem született, amennyire tudjuk, és a sajtóhírben, miniszteri interjúban is csak 

a telefonon történő gyógyszerfelírás tartóssá tételéről esett szó. 

Így tehát gyanús esetben PCR-vizsgálat kérésére továbbra is van lehetőség személyes 

vizsgálat nélkül, mert ennek a módjáról utoljára a március 21-i dátumú, a háziorvosi rendelési rend 

optimalizálásáról szóló EMMI utasítás (levél) (8) rendelkezett. Ugyanez a dokumentum rendelkezik 

arról is, hogy a vizsgálatot az OMSZ erre kirendelt egységei végzik, és ez valóban jelenleg is így 

történik. Ez egyébként olyannyira igaz, hogy az az alapellátó orvos, akinek a praxisába a beteg be van 

jelentve, akkor is kérhet PCR tesztet a betegének, ha az aktuálisan a praxis területén kívül, akár az 

ország másik végében tartózkodik. 

Viszont jelenleg már semmiképpen sem tilos, és ennek megfelelően nem is utasítható el (K) 

a COVID-gyanús betegek személyes vizsgálata, amennyiben erre szükség van (9, 10). A vizsgálat 

történhet a rendelőben, de a beteg lakásán történő vizsgálat sem tilos, ha ennek szakmai indoka van. 

A vizsgálat kivitelezésének feltételeiről (védőfelszerelés, elkülönítés, fertőtlenítés) az előző 

összefoglalónk ad részletesebb tájékoztatást (5). 

 

3. Ellátási (terápiás, elkülönítési) következmények, kibocsátási feltételek 

A szabályozás úgy rendelkezik, hogy a gyanús, a valószínűsíthető és a megerősített esetek is 

azonos elbírálás alá esnek ebből a szempontból (1, 3, 4). Terápia tekintetében természetesen 

továbbra is a beteg tünetei, általános állapota (és esetleges veszélyeztető alapbetegsége, kóros 

állapota) a döntő. Elkülönítés viszont mindenkinek jár, már a gyanús eseteknek is. Ilyen esetben az 

elkülönítés a mi javaslatunkra történik, nem a Népegészségügyi Osztály rendeli el (1), de ettől még 

éppúgy kötelező jellegű - ennek az igazolásoknál lesz még jelentősége. Az elkülönítéssel kapcsolatos 

teendőinkről, annak módjáról előző anyagunk részletesebb tájékoztatóval szolgál. 

Az elkülönítés időtartamát alapesetben a klinikai gyógyulási kritériumok határozzák meg: 

ha a beteg már legalább 3 napja tünetmentes, és legalább 10 nap eltelt a tünetek kezdete óta, PCR 

vizsgálat nélkül is gyógyultnak nyilvánítható és nyilvánítandó (bizonyos speciális esetektől eltekintve, 

ld. előző anyagunk). Ez akkor is igaz, hogy ha kezdetben volt pozitív PCR-je, és akkor is, ha nem 

történt vizsgálat. Egyébként ugyanez a szabály vonatkozik a tünetmentes, de PCR vizsgálattal igazolt 

fertőzöttekre is, nyilván itt a 10 nap a teszt levételétől számít (1, 3, 4). 
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Valószínűleg a szabályozásnak ebben a momentumában rejlik a mindennapi gyakorlatunkat 

befolyásoló lényeg, ezt érdemes végiggondolni. Hiszen ez a “legalább 10 nap a tünetek kezdete óta” 

lényegesen hosszabb, mint a banális vírusfertőzések gyógyulási időtartama az eddigi tapasztalataink 

szerint. Ha nem kérünk tesztet, a szabályozás szerint ezt ki kell várni. Ha kérünk, és pozitív lesz 

esetleg, természetesen akkor is, de akkor legalább jobban érti mindenki, hogy miért. Ha viszont 

kérünk, de negatív lesz – nos, arról sajnos nem nyilatkozik egyértelműen az eljárásrend. 

Logikus következtetés lenne, hogy ilyen esetben betegünk átkerül a “nem gyanús” 

kategóriába, és szakmai tudásunk és lelkiismeretünk szerint szabadon dönthetünk arról, hogy mikor 

mehet vissza a közösségbe (K). (Ismételt teszt végzésére van lehetőség, ha a kezelőorvos gyanúja a 

negatív teszteredmény ellenére fennáll, de ez egyáltalán nem kötelező, még csak nem is javasolják 

(1).) 

Ezzel szemben kibocsátási kritériumok szerint a betegekre és a fertőzöttekre ugyanazok a 

szabályok vonatkoznak (ld. feljebb) (4), csak az nem derül ki egyértelműen, hogy ezen csoportok 

alatt kiket ért a szabályozás. Egyik verzió szerint beteg az, akinek tünete van (függetlenül a PCR 

lététől vagy hiányától, illetve pozitív vagy negatív eredményétől), vagyis a gyanús eset is, a fertőzött 

pedig az, akinek pozitív a tesztje. A másik szerint a beteg és a fertőzött is igazolt eset (pozitív PCR-

eredmény), a különbség, hogy az egyiknek van tünete, a másiknak nincs. Előbbi esetben a negatív 

teszteredmény nem oldja fel az elkülönítést, az utóbbiban igen. 

Ez pedig nagyon nem mindegy, hiszen tudjuk, hogy betegeink szüleit a tavaszi 

gyermekintézmény-bezárások komoly próbatétel elé állították, nemcsak azért, mert alkalmasint 

iskolás gyermekeik tanulását a korábbinál lényegesen intenzívebben kellett támogatniuk, hanem a 

szabadságok-táppénzek igénybevétele szempontjából is. A legtöbb munkáltató, akinél a home-office 

megoldható volt, vagy akiknél nem, de nem bocsátották el a dolgozóikat, kötelezték őket a 

szabadság időarányos kivételére.  Ha emellett számításba vesszük a december végén szokásos 

“leállást”, amire szintén tartalékolni kell néhány nap szabadságot, könnyen kiszámíthatjuk, hogy a 

beteg gyermek ápolására igénybe vehető szabadsága nem nagyon maradhatott a szülőknek. A 

gyermekápolási táppénz napjainak száma pedig korlátozott. (Persze tudjuk, hogy létezik, és a MÁK-

nál kérvényezhető a méltányossági táppénz.) Így tehát a szülőknek nagyon nem mindegy, hogy 4-5 

napig vagy 10 napig kell otthon lenniük egy néhány nap alatt gyógyuló betegséggel. Ráadásul, ha a 

gyermek COVID-pozitív lesz, a szülő kontaktnak minősül, és ettől kezdve saját jogán is jár neki a 

betegszabadság/táppénz. 

Mindenesetre ami egyértelmű, és csak megerősítésként ismételjük: a kibocsátási kritériumok 

között pozitív PCR (tehát megerősített eset) esetében sem feltétel egy negatív teszt sem (és pláne 

nem kettő) - néhány speciális esettől eltekintve, ezekkel kapcsolatban ld. előző anyagunk leírását (4). 

 

4. Kontaktokról 

Alapvető információ ezzel kapcsolatban, hogy bár az eljárásrend leírja, hogy mik a 

kontaktkutatás szempontjai (6), így ez számunkra is ismert, és ezt előző anyagunkban részleteztük is, 

de ez nem a mi feladatunk. Ezt azért fontos tisztázni, mert – pontosan amiatt, hogy nem lehet 

mindent szabályokkal pontosan lefedni – nem biztos, hogy egy adott esetben a helyi, ebben a 
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kérdésben illetékes Népegészségügyi Osztály ugyanazt a döntést hozza, mint amit mi hoznánk - vagy 

akár amit egy másik terület (kerület, járás) illetékes szervezete. Tehát bármennyire is kíváncsi adott 

esetben a szülő (vagy az intézményvezető) hogy egy gyerek betegsége esetén ki fog kontaktnak 

minősülni, nem nagyon érdemes előzetesen esélyeket latolgatni mondjuk egy bölcsőde, óvoda vagy 

iskola, esetleg sportegyesület vagy művészetoktatási intézmény esetében, mert a mi véleményünk 

csak egy vélemény, a Népegészségügyi Osztály határozata pedig egy senki által nem vitatható 

döntés. 

Ilyenkor tehát nem a mi javaslatunkra, hanem a hatóság határozata nyomán történik az 

elkülönítés. 

Éppígy a Népegészségügyi Osztály feladata és jogköre az elkülönítés zárónapjának pontos 

megjelölése (itt egyébként elvileg maradt a korábbi 14 nap, nem csökkent 10-re, mint a tünetes 

beteg esetében) (6). 

Fontos, hogy kontakt az eljárásrend szerint, aki „COVID-fertőzöttel” került a részletesen leírt 

módon kontaktusba (1, 6). Ez a megfogalmazás nem feleltethető meg teljesen egyértelműen az 

esetdefinícióban szereplő „gyanús-valószínűsített-megerősített eset” triásznak (1, 3), de az, hogy a 

gyakorlatban kontaktuskutatás csak a pozitív teszt után indul el, arra enged következtetni, hogy csak 

a „megerősített eset” tekintendő „COVID-fertőzött”-nek (K). A pozitív teszteredmény megérkezéséig 

tehát a gyanús, tünetes beteg hozzátartozói nem különítendők el, és ugyanez vonatkozik a 

tünetmentes kontaktok (nem igazolt fertőzöttek) kontaktjaira (K). 

 

5. Az intézménytől való távollét, illetve a gyermek egészséges/gyógyult állapotának igazolása 

Itt és most ebből a szerteágazó és sok konfliktust okozó témából csak arra térnénk ki, ami a 

jelenlegi speciális helyzetre jellemző lehet, illetve amire az EMMI intézkedési tervében (12) külön szó 

esik. 

Elöljáróban egy kis „elméleti fejtegetés”. Tudjuk, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem 

csak a mi és a szülők érzelmei felfokozottabbak még a szokásosnál is, hanem a pedagógusoké, 

óvodapedagógusoké és kisgyermeknevelőké is. Ez természetesen érthető, hiszen ők tulajdonképpen 

éppolyan veszélyeztetett helyzetben kezdtek most dolgozni, mint mi, logikus hát, ha megpróbálják 

csökkenteni a kockázatot. Amivel ezt jó eséllyel meg fogják próbálni, vagyis, hogy mindenért haza és 

hozzánk küldik a gyerekeket, az nemcsak a mi kockázatunkat növeli, hanem a szülőkét, és hosszabb 

távon az egész társadalomét is. Ráadásul számukra is csak rövid távon van pozitív hozadéka, hiszen 

valójában a saját intézményüket is gyorsan működésképtelenné teszik ezzel. A legfontosabb tehát 

talán, hogy megtaláljuk az együttműködési pontokat az intézményekkel éppúgy, ahogyan a szülőkkel 

is folyamatosan keressük ezeket, tájékoztassunk és hallgassuk meg őket, engedjünk vagy akár 

hozzunk létre teret és lehetőséget a nyílt és közvetlen kommunikációra. Ez nem jogszabály vagy 

minisztériumi utasítás kérdése, és természetesen nyugodtan kezdhetnék a gyermekintézmények is, 

de ha nem teszik, lehet, hogy nekünk érdemes proaktívnak lenni. 

És most lássuk a gyakorlatot. Először is semmi nem indokolja, hogy a már egy adott 

intézménybe járó gyermekről a szünet, vagy bármilyen más, nem betegség okú távollét végeztével 
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igazolást kérjenek, hogy egészséges. Ezt még a szokásjog sem támogatja, a minisztérium sem 

javasolja (12), és mindannyian pontosan tudjuk, hogy teljességgel értelmetlen. Erre a célra - ha már 

mindenképpen akarnak valamilyen papírt - tökéletesen megfelel a szülői nyilatkozat, amit a 

bölcsődék-óvodák tavaszi nyitása kapcsán rendszeresítettek, és amit az iskolakezdés előtt szinte 

minden intézmény kitöltetett. 

Ugyanakkor szerepel az intézkedési tervben, hogy „a gyermek az iskolába – hasonlóan más 

megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza” (12), ez azért jelzi, hogy itt az orvosi 

igazolás nem csak a távollét jogszerűségét, hanem a gyermek egészséges voltát is igazolja (K). A 

járványügyi megfigyelés végén nem kérhető ilyen igazolás, hiszen ott a határozatban szerepel, hogy 

ha a megfigyelés ideje alatt az érintettnek tünete jelentkezik, azonnal jeleznie kell. Ha tehát nem 

jelzi, akkor az azt jelenti, nem lett tünete, vagyis egészséges (K). (Itt a távollétet nem kell igazolni, ld. 

később.) 

Szeptembertől az óvoda is újra kötelező (12, K) (május óta csak lehetőségként szerepelt, nem 

volt muszáj vinni a gyereket), így itt is és az iskolában is valakinek igazolni kell a betegség miatti 

távollétet. Ezzel kapcsolatban fontos, hogy a minisztériumi utasításban szerepel, hogy ez az 

alapellátó orvos feladata és jogköre, más igazolást, teszteredményt, bármi egyebet egyetlen 

intézmény sem követelhet meg (12). Nekünk pedig nem kell személyesen vizsgálnunk ehhez a 

gyereket sem a betegség, sem a gyógyulás megállapításához, ha ennek nincs szakmai oka. Egyrészt 

szeptember közepéig él a telemedicina lehetősége (11), másrészt egyébként sincsen előírva sehol, 

hogy nekünk egy diagnózis felállításakor kötelező volna fizikálisan vizsgálni a gyermeket (és a 

megtekintés is a fizikális vizsgálat része). Ettől persze nem lesz értelmesebb a dolog, de legalább a 

felesleges megjelenésekkel együtt járó fokozott kockázatot el tudjuk kerülni. Ahhoz persze, hogy a 

sok igazolás-kérés ne tegye lehetetlenné a rendelés elérését egyéb ügyekben, ha eddig még nem 

történt meg, érdemes lehet alternatív csatornákat bevezetni. 

Bölcsődében nem a hiányzás időtartamát, hanem csak a gyermek egészséges voltát kell 

igazolni egy betegség miatti távollét után. Erre ugyanaz vonatkozik, mint a fentebbi, óvodai-iskolai 

igazolásokra, személyes megjelenés és vizsgálat csak a szakmailag indokolt esetekben szükséges. 

Két olyan pont van, ami a köznevelési intézményeknek szóló intézkedési tervben tételesen 

szerepel, és az igazolásokra vonatkozik (12). Az egyik, hogy a krónikus betegsége miatt fokozottan 

veszélyeztetett csoportba tartozó gyermekek hiányzását igazoltnak kell tekinteni, ha 

alapbetegségükről orvosi igazolást hoznak. A szabályozás megemlít néhány ilyen betegségcsoportot, 

állapotot (szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, 

rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek, illetve immunszupprimált 

állapot) (12), de nem konkrét betegségeket, nem nyilatkozik sem arról, hogy kitől (háziorvostól? 

szakorvostól?) kell az igazolás, sem pedig arról, hogy ezen igazolás birtokában akkor a gyerek, akinek 

mondjuk egy élethosszig tartó, de jól egyensúlyban tartott betegsége van, akár hónapokig nem kell, 

hogy iskolába járjon/nem járhat iskolába? A másik, ami igazolt hiányzásnak minősül, a hatóságilag 

elrendelt járványügyi megfigyelés időszaka. (Viszont az alapellátó orvos által javasolt, nem hatósági, 

otthoni elkülönítés ideje nem!) E két előbbi esetben egyébként nem teljesen érthető, hogy miért 

kellene bármilyen hiányzásnak is tekinteni a távollétet, hiszen – szintén az intézkedési terv szerint – 

„a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és 
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számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban”. Ez pedig személyes részvétel nélküli 

(tantermen kívüli) oktatás, és nem hiányzás – amire ezek szerint az iskolának lehetőséget kell 

biztosítania. 

 

6. Mi az intézményi orvosok feladata? 

Ebben az összefoglalóban csak a COVID-gyanús betegekkel kapcsolatos tennivalókat 

említjük. Arról, hogy az alap iskola-egészségügyi tevékenységet hogyan befolyásolja a járványügyi 

készenlét, nem térünk ki. 

Bár az intézkedési terv szerint „amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb 

dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell 

az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről” (12), 

véleményünk (és az iskola-egészségügyi szakmai vezetés véleménye) (13) szerint a teendő csak az 

érintett hazaküldése, és amíg érte nem jönnek, az elkülönítés. Minden más, további teendő az adott 

beteget ellátó alapellátó orvos kompetenciájába tartozik, a kontaktkutatás pedig, amennyiben 

szükséges, a Népegészségügyi Osztályéba. Az iskolaorvos azonnali értesítése, és az ügybe való 

bevonása, a személyes megjelenés megkövetelése szükségtelen – és emellett a gyakorlatban nem is 

kivitelezhető (K). 

 

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

kapcsolatban (2020. június 12.), elérhető: 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/Elj%C3%A1r%C3%A1srend%2006.12.pdf 

2. NNK COVID-19 eljárásrend 1. sz. melléklet - A COVID-19 fertőzés legfontosabb jellemzői 

(2020. június 11.), elérhető: 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/1_sz_mell%C3%A9klet_ismertet%C5%91

_ 2020.06.11.pdf 

3. NNK COVID-19 eljárásrend 2. sz. melléklet - A járványügyi surveillance során alkalmazandó 

esetdefiníció (2020. június 11.), elérhető: 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/2_sz_mell%C3%A9klet_Esetdefin%C3%A 

Dci%C3%B3_es_vizsg%C3%A1land%C3%B3k_k%C3%B6re_2020.06.11.pdf 

4. NNK COVID-19 eljárásrend 5. sz. melléklet - A betegek kórházból történő elbocsátásának, 

illetve az elkülönítés feloldásának kritériumai COVID-19 fertőzés kapcsán (2020. június 11.), 

elérhető: 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/5_sz_mell%C3%A9klet_Kibocs%C3%A1t 

%C3%A1si_krit%C3%A9riumok_2020.06.11.pdf 

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

betegellátás során (2020. június 11.), elérhető: 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/6_sz_mell%C3%A9klet_infekci%C3%B3ko 

ntroll_2020.06.11.pdf 

6. NNK COVID-19 eljárásrend 7. sz. melléklet – Kontaktuskutatás során az expozíció 

kockázatának meghatározása (2020. június 11.), elérhető: 

http://www.hgye.hu/
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/Elj%C3%A1r%C3%A1srend%2006.12.pdf
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/1_sz_mell%C3%A9klet_ismertet%C5%91_%202020.06.11.pdf
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/1_sz_mell%C3%A9klet_ismertet%C5%91_%202020.06.11.pdf
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/2_sz_mell%C3%A9klet_Esetdefin%C3%25A%20Dci%C3%B3_es_vizsg%C3%A1land%C3%B3k_k%C3%B6re_2020.06.11.pdf
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/2_sz_mell%C3%A9klet_Esetdefin%C3%25A%20Dci%C3%B3_es_vizsg%C3%A1land%C3%B3k_k%C3%B6re_2020.06.11.pdf
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/5_sz_mell%C3%A9klet_Kibocs%C3%A1t%20%C3%A1si_krit%C3%A9riumok_2020.06.11.pdf
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/5_sz_mell%C3%A9klet_Kibocs%C3%A1t%20%C3%A1si_krit%C3%A9riumok_2020.06.11.pdf
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/6_sz_mell%C3%A9klet_infekci%C3%B3ko%20ntroll_2020.06.11.pdf
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/6_sz_mell%C3%A9klet_infekci%C3%B3ko%20ntroll_2020.06.11.pdf


HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETE 
1133 Budapest, Ipoly u. 5/E Telefon: 3300-900 

E-mail: hgye@mail2000.net, www.hgye.hu 

 

  8 
 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/7_sz_mell%C3%A9klet_kontaktuskutat%

C3 %A1s_2020.06.11.pdf 

7. NNK COVID-19 eljárásrend 8. sz. melléklet – Iránymutatás COVID-19 fertőzöttekkel 

kapcsolatba került egészségügyi dolgozókra vonatkozó kockázatbecsléshez és járványügyi 

intézkedések támogatására (2020. június 11.), elérhető: 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/8_sz_mell%C3%A9klet_kontaktuskutat%

C3 %A1s_e%C3%BC.dolg_2020.06.11_.pdf 

8. EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság – Háziorvosok, rendelési rend optimalizálás a 

COVID-19 vírusfertőzéssel kapcsolatban, elérhető: 

https://haosz.hu/sites/default/files/covid19_haziorvosok_emmi_20200321.pdf 

9. Emberi Erőforrások Miniszterének IV/4265/2020/EAT iktatószámú levele és a csatolt 

dokumentum – Az egészségügy újraindítása (2020. május 1.), elérhető: 

https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&action=getfile&fid=254650 

10. Emberi Erőforrások Miniszterének IV/5300/2020/EGPOL iktatószámú levele – Tájékoztatás a 

betegellátás új rendjéről (2020. június 11.), elektronikus levélként érkezett, hivatalos 

elérhetőséget nem találtam 

11. 2020. évi LVIII. Tv. - A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a 

járványügyi készültségről (hatály: 2020.06.19.-2020.12.31.), elérhető: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000058.tv 

12. Emberi Erőforrások Minisztériuma - Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről (2020. 

augusztus 17.), elérhető: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_k

oznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev.pdf 

13. Gyakorlati útmutató az iskola-egészségügyi szolgálat működéséről a 2020/2021. tanévben a 

járványügyi készenlét időszakában 
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