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Az utánkövetés gyerekbetegségei
A népbetegségekéhez hasonló fi gyelmet igényelnek a Covid utóhatásai

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Mint arról Vass Levente RMDSZ-
es egészségügyi államtitkár 
lapunknak beszámolt, a 

szakmai protokollt az egészségügyi 
minisztérium szakbizottságai, egye-
temi professzorok dolgozták ki, és a 
szabályozás által az egészségügyi 
rendszer elismeri, hogy a koronavírus 
által okozott megbetegedésnek van-
nak olyan szövődményei, amelyek a 
későbbiekben kezelést, illetve a páci-
ensek egészségi állapotának utánkö-
vetését igénylik.

Romániai kezdetről van szó

„Ez ugyan még nincs meghatároz-
va, de anyagi erőforrásokat is kell 
erre fordítani, és a szövődmények-
kel küszködő betegek ellátását meg 
kell szervezni. Ilyen protokollumok 
Európa-szerte léteznek mindenhol, 
a romániai protokollum igazából egy 
kezdetnek, egy csírának nevezhe-
tő. Ez részben már a betegség ideje 
alatt elkezdhető rehabilitációs ke-
zeléseknek a tárházát szabályozza, 
illetve azokat a főként fi zio-kineto-
terápiás kivizsgálásokat, amelyek 
protokollszerűen alkalmazhatók a 
poszt-Covid szindróma, tehát a gyó-
gyulás betegsége idején. Ez egy kez-
det, hiszen a protokollhoz még nincs 
hozzárendelve a fi nanszírozási rend-
szer, az egyes szervek kezelésénél, 
gyógyításánál eddig alkalmazott fi -
nanszírozási metodológia áll egyelő-
re a háziorvosi, illetve járóbeteg-ren-
delők, kórházak rendelkezésére” 
– részletezte a szabályozást az egész-
ségügyi államtitkár. Megjegyezte: 
az előírás egyelőre arra sem terjed 
ki, hogy a megbetegedés súlyos for-
máján átesett páciensek esetében 
milyen rendszerességgel és milyen 

kivizsgálásokat kell elvégezni. Így 
nem alkalmas még arra, hogy egy 
– a krónikus betegségek kezelésére 
létrehozott országos egészségügyi 
programokhoz hasonló – dedikáltan 
a Covid-szövődményekkel küszködő 
betegek hosszú távú kezelését bizto-
sító program alapját képezze. E tekin-
tetben még ki kell egészíteni, ugyan-
is ezekre a kihívásokra válaszolni 

kell – hangsúlyozta az egészségügyi 
államtitkár, megjegyezve, hogy ez a 
különböző szakmai bizottságok ha-
tásköre, a szaktárcának ebben a fo-
lyamatban csak élesztő szerepe van.

A következmények 
még nem mérhetők

A héten írtunk arról is, hogy a koro-
navírus okozta szövődményeknek 

még önálló, Covid-vonatkozású be-
tegségkódjuk sincs az elektronikus 
egészségügyi rendszerben, így nem 
látható a betegség és az esetleges 
szövődmények közti ok-okozati ösz-
szefüggés, és rendszerszinten mérni 
sem lehet a poszt-Covid szindróma 
által jelentett probléma súlyosságát. 
Mint azt Vass Leventétől megtud-
tuk, ilyen kódjuk továbbra sincs a 

Covid-szövődményeknek. „A beteg-
ség hosszú távú szövődményeinek 
statisztikai nyomon követése ebbe 
a protokollba egyelőre nincs bele-
foglalva. E tekintetben én is és az 
egészségügyi minisztérium is igényt 
fogalmaztunk meg az egészségbiz-
tosítási pénztár irányába, hogy a Co-
vid-19 megbetegedés súlyos lefolyá-
sa után megjelenő tüdőfi brózis vagy 
szívelégtelenség, esetleg depresz-
sziós állapot diagnózisa mellett je-

lenjen meg egy olyan betegségkód, 
amellyel nyomon követhető hosszú 
távon is, hogy melyek azok a szerv-
rendszeri betegségek, amelyek egy 
ilyen betegnél alakultak ki. Ennek 
azért lenne jelentősége, mert esz-
közt biztosítana a minisztérium szá-
mára, hogy ha például hosszú távon 
azt látjuk, hogy a betegség kompli-
kációi, az életminőség csökkenése 
esetén megjelenik a depresszió, 
szorongás vagy akár öngyilkossági 
hajlam, a szaktárca több fi gyelmet, 
időt és pénzt tudjon szánni ezek-
nek a betegségeknek a kezelésére” 
– mondta. Az említett betegségkód-

dal kapcsolatban azonban majdani 
problémaként megemlítette azokat 
az eseteket, amikor a szövődmé-
nyek miatt orvoshoz forduló beteg 
úgy vészelte át otthon a Covid-19 
megbetegedést, hogy azt nem diag-
nosztizálták. A betegnyilvántartó 
rendszerben ugyanis ilyenkor előz-
ménymentes marad a szövődmény 
diagnózisa. Márpedig a betegek 
állapotának utánkövetése fontos, 
ugyanis – mint arról Vass Levente 

beszámolt – az európai uniós adatok 
alapján már biztosan tudható, hogy 
a betegség súlyos formáján áteset-
tek felénél visszamaradtak külön-
böző traumák – légzésproblémák, 
szívproblémák, neuropátiák, pszi-
chológiai, pszichiátriai problémák 
–, amelyeket kötelezően kezelni 
kell. Ez különösen fontos azért is, 
mert azon betegek mellett, akik 
az egészségkárosodás miatt reha-
bilitációra szorulnak, olyanok is 
vannak, akiknél nem egy gyógyu-
lási folyamat, hanem egy progresz-
szív, romló állapot kezdődik el, egy 
gyulladásos, krónikus megbetege-
dés – hangsúlyozta az egészségügyi 
államtitkár.

„Nagyon nagy figyelemmel 
kell követni”

Mindenképpen szükség van a koro-
navíruson átesett betegek állapotá-
nak utánkövetésére és ilyen jellegű 
egészségpolitikai stratégiák kidol-
gozására is, „ugyanis még nem is-
merjük pontosan a szövődményeket, 
azt sem, hogy miként épülnek fel az 
érintett személyek ebből a betegség-
ből, milyen utóhatások, szövődmé-
nyek maradnak a betegség után, és 
ezt nagyon nagy fi gyelemmel 
kell követni” – vélekedett 
megkeresésünkre László 
Attila RMDSZ-es sze nátor, a 
szenátus egészségügyi szak-
bizottságának elnöke. Abban 
a koronavírus is hasonló a töb-
bi vírushoz, hogy az emberi szervezet 
minden egyes sejtjét érinti, abban 
viszont jóval kiszámíthatatlanabb, 
hogy kinél okoz súlyos lefolyású 
megbetegedést, teljesen ismeretlen a 
megnyilvánulása, és kevéssé ismer-
tek a Covid-szövődmények típusai, 
illetve az általuk érintett betegek fel-
épülési ideje is – sorolta az utánköve-
tés fontosságának okait László Attila. 

„Már egymillió ember van az or-
szágban, akiről tudjuk azt, hogy Co-
vid-pozitív volt és nyilvántartásba 
volt véve. Feltételezzük, hogy jóval 
többen estek át a betegségen anélkül, 
hogy a rendszer tudott volna róluk, te-
hát milliókról beszélünk. És ezt azért 
tartom fontosnak, mert például a cu-
korbetegség, ami egy nagyon fontos 
népegészségügyi probléma, mintegy 
1,8–1,9 millió embert érint ország-
szerte, és közülük 800 ezren állnak 
kezelés alatt. A koronavírus esetében 
viszont a cukorbetegség többszörö-
séről beszélünk” – mondta összeha-
sonlításként a probléma fajsúlyával 
kapcsolatban az egészségügyi szak-
politikus. Azt is látni kell – jegyezte 
meg László Attila –, hogy egyre ala-
csonyabb a betegek átlagéletkora, 
és társadalmi szempontból is fontos, 
hogy a betegségen átesettek minél 
előbb felépüljenek és visszakapják a 
kór előtti egészségi állapotukat, illet-
ve az aktív korban lévők mielőbb visz-
szatérhessenek a munkaerőpiacra, és 
e tekintetben is fontos, hogy követni 
lehessen a Covid-utóhatásokat.

A súlyos lefolyású megbete-
gedésen átesettek felének 
szüksége lehet a betegség 
utóhatásainak figyelemmel 
követésére és a rehabilitációra

▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

• Megjelent a Hivatalos Közlönyben az az egészségügyi miniszteri rendelet, amely 
a koronavírus okozta szövődményekkel küszködő betegek kezelési protokollját sza-
bályozza. Az általunk megkérdezett egészségügyi szakpolitikusok szerint nagyon 
fontos, hogy látni lehessen egy tiszta képet a Covid-utóhatásokról.

Változott a betegek fogadásának módja – a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház beszámolt a tudnivalókról

Újdonságokat hozott a koronavírusos betegek ellátását biztosító kórházakban a 
betegek fogadásának módja az egészségügyi minisztérium minap kiadott 434-
es számú rendelete nyomán. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházat érintő 
változásokról sajtótájékoztatón számolt be tegnap az egészségügyi intézmény 
vezetősége. Mint elhangzott, a kórházba beutalt betegek, a sürgősségire érke-
zők, illetve a járóbeteg-rendelőt felkereső páciensek is változásokra számíthat-
nak. Konrád Judit kórházmenedzser elmondta, noha az egészségügyi intézmény 
továbbra is ellátja a nem koronavírusos eseteket, számos változtatást hoztak 
arra vonatkozóan, hogy a kórházat felkeresők milyen útvonalakon juthatnak el 
az általuk meghatározott célállomásra. A kórház főbejáratánál, a kapusfülke 
mellett felállított konténernél kórházi alkalmazottak fogadják az érkezőket. Az 
alkalmazottak feladata, hogy a páciensek adataival kitöltsék a szóban forgó 
434-es rendelet alapján kibocsátott, epidemiológiai vizsgálatra vonatkozó 
nyomtatványt. Ezt több módon töltik ki, attól függően, hogy a beteg melyik osz-
tályra kíván menni. „Például ha az illető személy a sürgősségi osztályra szeretne 
menni, de nem felső légúti megbetegedésre vonatkozó problémával, akkor 
azon a bejáraton mehet majd be, amelyen eddig is fogadták az ilyen sürgősségi 

eseteket. Viszont ha vannak felső légúti megbetegedésre vonatkozó tünetei, egy 
másik bejárat felé irányítják. Ha mentővel jön egy beteg, aki pozitív tesztered-
ménnyel rendelkezik, szintén egy másik bejárat felé kell menjen” – magyarázta 
Konrád Judit. A kórházmenedzser elmondta, amennyiben a járóbeteg-rendelőbe 
megy a beteg, az ottani bejáratnál töltik ki a megbízott személyek a szóban forgó 
nyomtatványt, majd azt követően irányítják őt a megfelelő orvoshoz. Abban az 
esetben, ha a szakorvos úgy dönt, hogy a pácienst be kell utalni a kórházba, az 
ennek megfelelő útvonalon kísérik oda. Ugyanakkor ha a járóbeteg-rendelőnél 
történő adatfelvételnél a kórházi alkalmazottak úgy látják, szükség van egy 
gyorstesztre, elrendelhetik annak elvégzését az illető személyen. Azok a pácien-
sek, akik sebészeti vagy belgyógyászati esetek, tehát előzetesen egyezett idő-
pontra érkeztek, felmutathatják az elvégzett koronavírustesztjük eredményét, 
de ott helyben is van lehetőség a gyorsteszt elvégzésére. A teszt eredményének 
függvényében jelölik ki számukra az előírt útvonalat. A súlyos eseteket továbbra 
is a kórház intenzív terápiás részlegén kezelik. A koronavírussal diagnosztizált 
pszichiátriai, illetve szülészeti eseteket viszont a Székelyudvarhelyi Városi 
Kórházba szállítják – tudtuk meg. (Molnár Rajmond)




