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Ikt.szám: 478-1/2022
Prof. Dr. Kásler Miklós
miniszter úr részére

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Tisztelt Miniszter Úr!
A 2022. április 5-i keltezésű 17071-1_2022_JIF eljárásrend és a 23472-2/2022/EÜIG
iktatószámú tisztifőorvosi tájékoztatót követően több, az alapellátó orvosok napi működését
komolyan érintő probléma merül fel.
1. Az eljárásrend alapján COVID gyanú esetén továbbra is tesztelni kell, és csak az
egészségügyi szolgáltatónál elvégzett teszt hivatalos, a beteg által végzett teszt nem
tekinthető annak.
2. A karantén elrendelése és nyilvántartása teljes mértékben az alapellátásra terhelődik.
Azaz nem fog írásos határozat születni, a lejelentett pozitív teszttel rendelkező beteget a
járási népegészségügyi hivataltól kontaktkutatás céljából a gyakorlatban nem fogják
megkeresni.
3. Sok határmenti településen a külföldön munkát vállalók esetén a munkáltatók csak a
járványügyi határozatot fogadják el, sőt követelik. Csakúgy ahogy munkáltatók teljesen hibásan - a nekik kedvező 7-es táppénzes kód alkalmazását, folyamatos konfliktust
generálva. Az oltatlan kontaktok karantén alá vétele is kérdéses hiszen nem ritka, hogy
a páciens családtagjai más háziorvost választottak. Kérdéses ezért a kontaktok ellenőrzése
és a kolléga értesítése.
4. Az Országos Mentőszolgálat 2022. április 19-től felfüggeszti tesztelési tevékenységét a
statikus pontokon és a beteg otthonában. Kérdés, hogy mi lesz a saját járművel nem
rendelkező, vagy bármi okból rendelői körülmények között nem tesztelhető COVID
gyanús beteggel? Megfelelő védőeszköz hiányában a beteg otthonában történő háziorvosi
tesztelés elfogadhatatlan, közösségi közlekedés igénybevétele esetükben elképzelhetetlen.
Az alapellátás számára biztosított védőeszközök lassan elfogynak, hiányosak, a tesztek
fogyóban vannak, valamint indokolt az ügyeleteknek is az ismételt teszt kiküldés és
védőeszköz ellátás.
5. Megoldatlan a hétvégi rendelkezést követően a PCR tesztelés folyamata. Negatív
gyorstesztet követően PCR vizsgálat elvégzése indokolt. A háziorvosi praxisokból PCR
vizsgálati minta laborokba juttatása tömegesen teljesen életszerűtlen.
Ezért ismételten javasoljuk az önálló oltó- és tesztelőpontok kialakítását az ügyeleti
szolgálatok nappali kapacitására alapozva, melyben a háziorvosok is részt vehetnének,
kiegészítő díjazás mellett. Ezek a tesztelő és oltópontok észszerűen elláthatók a megfelelő
védőeszközökkel, tesztekkel, és át tudnák venni járásonként (kisebb járások esetén 2-3
1

járásonként) a felmerülő tesztelési feladatokat az OMSZ statikus pontjaitól és az alapellátás
szereplőitől. Ezek felállításával a rendszer felkészült lenne a várható őszi oltási kampányt
illetően is, így azt nem - az időközben szokásos munkarendjéhez visszatérő - alapellátási és
járóbeteg ellátási rendszerre kellene terhelni, illetve nem kell a kórházi oltópontok miatt
szakorvosokat kivonni az ellátásból.
Budapest, 2022. április 20.
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