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F I Z E T E T T  P O L I T I K A I  H I R D E T É S

MÓDOSÍTOTTA A FERTŐZÉSGYANÚ LEÍRÁSÁT A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Új esetmeghatározások

Immár fertőzésgyanúsnak 
minősülnek azok a 16 éven 
aluli gyerekek is, akiknél 
gyomorrontásra utaló tüne-
tek jelentkeztek az Országos 
Közegészségügyi Intézet új 
koronavírusos esetdefi níciói 
szerint. Ezek révén állapít-
ható meg a fertőzésgyanú 
vagy a Covid–19 okozta 
halál, illetve hogy ki számít 
direkt kontaktnak.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

F rissítette csütörtökön az 
Országos Közegészségügyi 
Intézet (INSP) a koronaví-

russal kapcsolatos esetdefi níció-
kat. Eszerint SARS-CoV-2-vel való 
fertőzöttség gyanítható azoknál 
a 16 éven aluli kiskorúaknál is, 
akiknél gyomorrontásra utaló 
tünetek (hányás, hasmenés) lép-
nek fel, és azok nem hozhatók 
összefüggésbe a táplálkozással. 
A közegészségügyi intézet sze-
rint fertőzésgyanúsnak minősül 
bármely személy, akinél hirtelen 
láz és köhögés lép fel, továbbá 
akinél fellép legalább három a 
következő tünetek közül: láz, 
köhögés, gyengeség, fejfájás, 
izomfájdalom, torokfájás, nátha, 
nehéz légzés, étvágytalansá vagy 
hányinger/hányás, hasmenés, 

megváltozott tudatállapot. Fertő-
zésgyanús bármilyen tüdőgyul-
ladásos, bronchopneumoniás 
(mellhártyagyulladás) személy, 
bármely súlyos akut légúti meg-
betegedésben (SARI) szenvedő, 
lázzal, köhögéssel és nehézlég-
zéssel küzdő páciens, akinek az 
állapota egyik napról a másikra 
kórházi kezelést igényel.

Valószínűsíthető esetnek mi-
nősül az új meghatározás alap-
ján: az a páciens, akinél telje-
sülnek a fertőzésgyanús esetnél 
felsorolt klinikai kritériumok, 
és egy igazoltan megfertőződött 
személy kontaktja, vagy epide-
miológiai kapcsolat mutatható ki 
közte és egy gócpont között. Az 
érvényben lévő ajánlások értel-
mében le kell tesztelni az igazol-
tan fertőzött személy valameny-
nyi, tüneteket mutató kontaktját. 
Az a páciens, akinél a tüdőrönt-
gen-, tüdő CT- vagy tüdőultra-
hang-vizsgálat a Covid–19-re 
utal; az a hirtelen elhunyt sze-
mély, akinél a halál beállta előtt 
légzési elégtelenség lépett fel, és 
aki egy igazoltan megfertőződött 
személy kontaktja volt, vagy epi-
demiológiai kapcsolat mutatha-
tó ki közte és egy gócpont között. 
Igazoltan fertőzöttnek minősül 
az a személy, akinél a laborató-
riumi vizsgálatok kimutatják a 
SARS-CoV-2 vírussal való fertő-
zést, a klinikai tünetektől függet-
lenül.

Direkt kontaktnak minősül: a 
koronavírusos beteggel egy ház-
tartásban élő személy; az a sze-
mély, aki közvetlen fi zikai kap-
csolatban állt egy koronavírusos 
személlyel (például kezet fogott 
vele, és nem mosott kezet köz-
vetlenül ezután); az a személy, 
aki közvetlenül érintkezett egy 
fertőzött szekrécióival (példá-
ul köhögés révén, vagy kesztyű 
nélkül megérintette a zsebken-
dőjét); az a személy, aki 15 perc-
nél hosszabb ideig két méternél 
kisebb távolságra tartózkodott 
egy fertőzöttől; az a személy, aki 
15 percnél hosszabb ideig két 
méternél kisebb távolságra tar-
tózkodott ugyanabban a helyi-
ségben – például tanteremben, 
ülésteremben, kórházi váróte-
remben – egy fertőzött betegtől; 
az egészségügyi személyzet tagja 
vagy más személy, aki közvet-
len ellátást nyújt egy fertőzött 
betegnek, vagy a laboratóriumi 
személyzet olyan tagja, aki a 
fertőzött betegtől vett minták-
hoz védőfelszerelés megfelelő 
viselése nélkül nyúlt hozzá. A 
járványügyi kapcsolat a kezdet 
időpontját megelőző 14 napban 
jöhetett létre – szerepel az INSP 
esetdefi níciójában. Aki megfe-
lelő maszkot/védőfelszerelést 
viselt, és betartotta a fi zikai tá-
volságot, nem minősül direkt 
kontaktnak.

Covid–19-cel igazolt beteg el-
halálozásának minősül minden 
olyan haláleset, amely igazoltan 
koronavírussal fertőzött sze-
mélynél következik be, leszámít-
va azokat az eseteket, amikor az 
elhalálozásnak más egyértelmű 
oka volt, amely nem hozható 
összefüggésbe a koronavírussal 
(például sérülés, akut vérzés 
stb.). Az igazoltan Covid–19-fer-
tőzöttek elhalálozása nem írható 
más, korábbról fennálló betegsé-
gek (például rákos vagy hema-
tológiai megbetegedések stb.) 
számlájára, és ilyen esetekben 
is a Covid–19-et kell feltüntetni a 
halál okaként, függetlenül attól, 
hogy más társbetegségek is fenn-
álltak, amelyek esetleg súlyosbí-
tották a Covid–19 lefolyását.

Eljárás. Le kell tesztelni az igazoltan fertőzött személy valamennyi, tüneteket mutató kontaktját

Bevetik a végzős orvostanhallgatókat

A bukaresti kormány szerda késő estébe nyúló ülésén elfogadta azt a 
sürgősségi kormányrendeletet, miszerint az orvosi egyetemek végzős 
évfolyamainak hallgatói is csatlakozhatnak a koronavírus elleni 
küzdelemhez. Ionel Dancă kancelláriaminiszter a kormányülést köve-
tően elmondta, a járvány terjedésének megfékezése, és a csaknem 
kilenc hónapja a frontvonalban harcoló egészségügyi alkalmazottak 
megsegítése érdekében döntöttek az orvosisok bevonása mellett. 
Az önkéntes munkához csatlakozni kívánó hallgatók jelentkezését 
az orvosi egyetemek összesítik a katasztrófavédelmi főosztály (DSU) 
irányítása alatt. Utóbbi osztja majd szét a jelentkezőket azon egész-
ségügyi intézmények között, amelyek a legnagyobb szakemberhiány-
nyal küzdenek. Ezt az önkéntes munkát havi 2500 lejjel jutalmazzák 
– jelezte a kormányzati illetékes. Raed Arafat katasztrófavédelemért 
felelős belügyi államtitkár korábbi bejelentése értelmében arra szá-
mítanak, hogy a nagyjából 20 ezer egyetemi hallgató közül mintegy 
háromezren jelentkeznek önkéntesnek.




