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Tisztelt Operatív Törzs,  
Tisztelt Tisztifőorvos Asszony! 

 
Örömmel vettük tudomásul, hogy a jövőben több adatot tudhatunk meg a koronavírus okozta 
betegség által érintettekről, kiváltképp az elhunytakról. A megbetegedési és halálozási adatok 
minél szélesebb körének részletes megismeréséből mind a szakma, mind a társadalom fontos 
információt és következtetéseket tud levonni, de ezek publikálása nem sértheti sem az elhunytak 
személyiségi jogait, sem az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat. 
 
Eddig csak sajtókérdésekre adott válaszok, valamint az érintettek, illetve környezetük esetleges 
személyes nyilatkozatai kapcsán informálódhattunk ezekről az adatokról. A mai napon azonban 
Önök közzétették az elhunytak részletesebb adatait, amit egyrészt üdvözölünk, másrészt 
kötelességünknek érezzük, hogy felhívjuk figyelmüket ennek a listának egy aggályos vetületére. Az 
alacsony esetszámra, valamint a fokozott médiaérdeklődésre való tekintettel ugyanis számos 
elhunyt személyazonossága valamelyest közismert, vagy kikövetkeztethető.  
Ily módon a lista jelenlegi hossza és az azonos csoportba sorolható személyek kis száma miatt 
bizonyos elhunytakról nagyon személyes, a jogaikat potenciálisan sértő adatok kerültek 
nyilvánosságra. Példaként említjük az elhunytak listájának jelenleg legfiatalabb tagját, akinek 
személyazonosságára mind a sajtó kérdései, mind a munkáltatójának válasza kapcsán hamar fény 
derült múlt héten. Olyan alapbetegséget jelölnek meg az említett elhunyt neve mellett (alkoholos 
májkárosodás), ami nagyon szenzitív úgy rá, mint közvetlen környezetére nézve, ezért úgy véljük, 
hogy nem tartozik a nyilvánosságra. 
 
Mind az elhunytak, mind a betegek városi és regionális megoszlása, életkora, neme mind fontos 
információk, de a megbetegedéseiket nem az egyes személyekhez kapcsoltan, hanem járványügyi 
módszertan alapján, epidemiológiai kimutatásban, összesített eredményként javasoljuk 
publikálni, életkorra, nemre és komorbiditásra vonatkozólag. 
 
Jó gyakorlat erre az alábbi hivatkozás, ami a halálozási statisztikát és komorbiditás összesített 
eredményeit mutatja: https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-
demographics/ 
Szintén jó gyakorlatként érdemes megnézni a Public Health England publikus oldalát:  
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-track-coronavirus-cases  

Kérjük, vegyék fontolóra a közlésre vonatkozó javaslatainkat.  
 
 
 
Budapest, 2020.03.31 

A Magyar Orvosi Kamara elnöksége nevében üdvözlettel:  
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