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Koronavírus: új esetmeghatározás
Módosította a fertőzésgyanú leírását az Országos Közegészségügyi Intézet

M U N K A T Á R S A I N K T Ó L

F rissítette csütörtökön az Or-
szágos 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, has-
menés) lépnek fel és azok 
nem hozhatók összefüggés-
be a táplálkozással. A köz-
egészségügyi intézet szerint 
fertőzésgyanúsnak minősül 

bármely személy, akinél hir-
telen láz és köhögés lép fel, továb-
bá akinél fellép legalább három a 
következő tünetek közül: láz, kö-
högés, gyengeség, fejfájás, izom-
fájdalom, torokfájás, nátha, nehéz 
légzés, étvágytalanság, hányinger/

hányás, hasmenés, megváltozott 
tudatállapot. Fertőzésgyanús bár-
milyen tüdőgyulladásos, broncho-
pneumoniás (mellhártyagyulladás) 
személy, bármely súlyos akut légúti 
megbetegedésben (SARI) szenvedő, 
lázzal, köhögéssel és nehézlégzés-
sel küzdő páciens, akinek az álla-
pota egyik napról a másikra kórházi 
kezelést igényel.

Valószínűsíthető esetnek minősül 
az új meghatározás alapján: az a 
páciens, akinél teljesülnek a fertő-
zésgyanús esetnél felsorolt klinikai 
kritériumok, és egy igazoltan meg-
fertőződött személy kontaktja, vagy 
epidemiológiai kapcsolat mutatható 
ki közte és egy gócpont között. Az ér-
vényben lévő ajánlások értelmében 
le kell tesztelni az igazoltan fertőzött 
személy valamennyi, tüneteket mu-
tató kontaktját. Az a páciens, akinél a 
tüdőröntgen-, tüdő-CT- vagy tüdőult-
rahang-vizsgálat a Covid-19-re utal; 
az a hirtelen elhunyt személy, akinél 

a halál beállta előtt légzési elégte-
lenség lépett fel, és aki egy igazoltan 
megfertőződött személy kontaktja 
volt, vagy epidemiológiai kapcsolat 
mutatható ki közte és egy gócpont kö-
zött. Igazoltan fertőzöttnek minősül 
az a személy, akinél a laboratóriumi 
vizsgálatok kimutatják a SARS-CoV-2 
vírussal való fertőzést, a klinikai tü-
netektől függetlenül.

Direkt kontaktnak minősül: a ko-
ronavírusos beteggel egy háztartás-
ban élő személy; az a személy, aki 
közvetlen fi zikai kapcsolatban állt 
egy koronavírusos személlyel (pél-
dául kezet fogott vele, és nem mo-
sott kezet közvetlenül ezután); az a 
személy, aki közvetlenül érintkezett 
egy fertőzött szekrécióival (például 
köhögés révén, vagy kesztyű nélkül 
megérintette a zsebkendőjét); az a 

személy, aki 15 percnél hosszabb ideig 
két méternél kisebb távolságra tartóz-
kodott egy fertőzöttől; az a személy, 
aki 15 percnél hosszabb ideig két mé-
ternél kisebb távolságra tartózkodott 
ugyanabban a helyiségben – például 
tanteremben, ülésteremben, kórházi 
váróteremben – egy fertőzött beteg-
től; az egészségügyi személyzet tagja 
vagy más személy, aki közvetlen ellá-
tást nyújt egy fertőzött betegnek, vagy 
a laboratóriumi személyzet olyan tag-
ja, aki a fertőzött betegtől vett minták-
hoz védőfelszerelés megfelelő viselé-
se nélkül nyúlt hozzá. A járványügyi 
kapcsolat a kezdet időpontját megelő-
ző 14 napban jöhetett létre – szerepel 
az INSP esetdefi níciójában. Aki meg-
felelő maszkot/védőfelszerelést viselt 
és betartotta a fi zikai távolságot, nem 
minősül direkt kontaktnak.

Covid-19-cel igazolt beteg elha-
lálozásának minősül minden olyan 
haláleset, amely igazoltan korona-
vírussal fertőzött személynél kö-
vetkezik be, leszámítva azokat az 
eseteket, amikor az elhalálozásnak 
más egyértelmű oka volt, amely nem 
hozható összefüggésbe a korona-
vírussal (például sérülés, akut vér-
zés stb.). Az igazoltan Covid-19-fer-
tőzöttek elhalálozása nem írható 
más, korábbról fennálló betegségek 
(például rákos vagy hematológiai 
megbetegedések stb.) számlájára, és 
ilyen esetekben is a Covid-19-et kell 
feltüntetni a halál okaként, függet-
lenül attól, hogy más társbetegsé-
gek is fennálltak, amelyek esetleg 
súlyosbították a Covid-19 lefolyását.

Eljárás. Le kell tesztelni 
az igazoltan fertőzött személy 
valamennyi, tüneteket mutató 
kontaktját
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• Immár fertőzésgyanúsnak minősülnek azok a 16 
éven aluli gyerekek is, akiknél gyomorrontásra utaló 
tünetek jelentkeztek az Országos Közegészségügyi In-
tézet új koronavírusos esetdefiníciói szerint. Ezek révén 
állapítható meg a fertőzésgyanú vagy a Covid-19 okozta 
halál, illetve hogy ki számít direkt kontaktnak.




