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A koronavírus okozta szövőd-
mények kezelésére vonatkozó 
szakmai protokollt fogadott 
el az egészségügyi minisz-
térium. A szabályozás még 
korántsem teljes, számos 
kiegészítésre szorul, ugyan-
akkor fi nanszírozás sincs még 
hozzárendelve az egészségügyi 
törvényhez, de a rendelet által 
az egészségügyi rendszer már 
elismeri, hogy a Covid–19 
megbetegedésnek vannak 
olyan szövődményei, amelyek 
kezelést, utánkövetést igényel-
nek. Az általunk megkérdezett 
egészségügyi szakpolitikusok 
szerint nagyon fontos, hogy 
tiszta képet lehessen látni a 
Covid-utóhatásokról.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

M egjelent a Hivatalos Köz-
lönyben az egészségügyi 
miniszteri rendelet, amely 

a koronavírus okozta szövődmé-
nyekkel küszködő betegek kezelé-
si protokollját szabályozza. Vass 
Levente RMDSZ-es egészségügyi 
államtitkár lapunknak elmondta, 
a szakmai protokollt az egészség-
ügyi minisztérium szakbizottságai, 
egyetemi professzorok dolgozták ki, 
és a szabályozással az egészségügyi 
rendszer elismeri, hogy a koronaví-
rus által okozott megbetegedésnek 
vannak olyan szövődményei, ame-
lyek a későbbiekben kezelést, illet-
ve a páciensek egészségi állapotá-
nak utánkövetését igénylik.

Romániai kezdetről van szó
„Ez ugyan még nincs meghatároz-
va, de anyagi erőforrásokat is kell 
erre fordítani, a szövődményekkel 
küszködő betegek ellátását meg 
kell szervezni. Ilyen protokollumok 
Európa-szerte léteznek, a romániai 
igazából kezdetnek, nevezhető. Ez 
részben már a betegség ideje alatt 
elkezdhető rehabilitációs keze-
léseknek a tárházát szabályozza, 
illetve azokat a főként fi zio-kine-
toterápiás kivizsgálásokat, ame-
lyek protokollszerűen alkalmaz-
hatók a poszt-Covid szindróma, 
tehát a gyógyulás idején. Ez egy 
kezdet, hiszen a protokollhoz még 
nincs hozzárendelve a fi nanszí-
rozási rendszer, az egyes szervek 
kezelésénél, gyógyításánál eddig 
alkalmazott fi nanszírozási meto-
dológia áll egyelőre a háziorvosi, 
illetve járóbeteg-rendelők, kórhá-
zak rendelkezésére” – részletezte 
a szabályozást az egészségügyi ál-
lamtitkár. Megjegyezte: az előírás 
egyelőre arra sem terjed ki, hogy 
a megbetegedés súlyos formáján 
átesett páciensek esetében milyen 
rendszerességgel és milyen kivizs-
gálásokat kell elvégezni. Így nem 
alkalmas még arra, hogy egy – a 
krónikus betegségek kezelésére 

A NÉPBETEGSÉGEKÉHEZ HASONLÓ FIGYELMET IGÉNYELNEK A KORONAVÍRUS UTÓHATÁSAI – KEZELNI A SZÖVŐDMÉNYT, TRAUMÁT

Még gyerekcipőben jár a fertőzöttek utánkövetése

Az orvostudomány előtt még sok minden ismeretlen a Covid-19 kapcsán, például hogy miként épülnek fel a fertőzöttek a betegségből

 » A betegség 
súlyos formáján 
átesettek felénél 
visszamarad-
tak különböző 
traumák – lég-
zésproblémák, 
szívproblémák, 
neuropátiák, 
pszichológiai, 
pszichiátriai 
problémák –, 
amelyeket köte-
lezően kezelni 
kell. 

létrehozott országos egészségügyi 
programokhoz hasonló –, dedikál-
tan a Covid-szövődményekkel küsz-
ködő betegek hosszú távú kezelését 
biztosító program alapját képezze. 
E tekintetben még ki kell egészí-
teni, ugyanis ezekre a kihívásokra 
válaszolni kell – hangsúlyozta az 
egészségügyi államtitkár, megje-
gyezve, ez a különböző szakmai 
bizottságok hatásköre, a szaktár-
cának ebben a folyamatban csak 
„élesztő szerepe” van.

A következmények
még nem mérhetők
Mint arról beszámoltunk, a korona-
vírus okozta szövődményeknek még 
önálló, Covid-vonatkozású betegség-
kódja sincs az elektronikus egészség-
ügyi rendszerben, így nem látható a 
betegség és az esetleges szövődmé-
nyek közti ok-okozati összefüggés, 
és rendszerszinten mérni sem lehet a 
poszt-Covid szindróma által jelentett 
probléma súlyosságát. Vass Leventé-
től megtudtuk, ilyen kódja továbbra 
sincs a Covid-szövődményeknek. „A 
betegség hosszú távú szövődménye-
inek a statisztikai nyomon követése 
ebbe a protokollba egyelőre nincs 
belefoglalva. E tekintetben én is és az 
egészségügyi minisztérium is igényt 
fogalmaztunk meg az egészségbiz-
tosítási pénztár irányába, hogy a Co-
vid-19 megbetegedés súlyos lefolyása 
után megjelenő tüdőfi brózis vagy 
szívelégtelenség, esetleg depressziós 
állapot diagnózisa mellett jelenjen 
meg egy olyan betegségkód, amely-
lyel nyomon követhető hosszú távon 
is, hogy melyek azok a szervrendszeri 

betegségek, amelyek egy ilyen beteg-
nél alakultak ki. Ennek azért lenne 
jelentősége, mert eszközt biztosítana 
a minisztérium számára, hogy ha pél-
dául hosszú távon azt látjuk, hogy a 
betegség komplikációi, az életminő-
ség csökkenése esetén megjelenik a 
depresszió, szorongás, vagy akár ön-
gyilkossági hajlam, a szaktárca több 
fi gyelmet, időt és pénzt tudjon szánni 
ezeknek a betegségeknek a kezelésé-
re” – mondta az államtitkár.

Az említett betegségkóddal kap-
csolatban azonban majdani problé-
maként megemlítette azokat az ese-
teket, amikor a szövődmények miatt 
orvoshoz forduló beteg úgy vészelte 
át otthon a Covid–19 megbetegedést, 
hogy azt nem diagnosztizálták. A be-
tegnyilvántartó rendszerben ugyan-
is ilyenkor előzménymentes marad 
a szövődmény diagnózisa. Márpedig 
betegek állapotának az utánköve-
tése fontos, ugyanis – amint arról 
Vass Levente beszámolt – az európai 
uniós adatok alapján már biztosan 
tudható, hogy a betegség súlyos 
formáján átesettek felénél visszama-
radtak különböző traumák – légzés-
problémák, szívproblémák, neuro-
pátiák, pszichológiai, pszichiátriai 
problémák –, amelyeket kötelezően 
kezelni kell. Ez különösen fontos 
azért is, mert ama betegeken kívül, 
akik az egészségkárosodás miatt 
rehabilitációra 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 fi gyelemmel
kell követni”
Mindenképpen szükség van a koro-
navíruson átesett betegek állapotá-
nak az utánkövetésére és ilyen jellegű 
egészségpolitikai stratégiák kidolgo-
zására is, ugyanis még nem ismer-
jük pontosan a szövődményeket, azt 
sem, hogy miként épülnek fel az érin-
tett személyek ebből a betegségből, 
milyen utóhatások, szövődmények 
maradnak a betegség után, és ezt na-
gyon nagy fi gyelemmel kell követni 
– vélekedett megkeresésünkre László 
Attila RMDSZ-es szenátor, a felsőház 
egészségügyi bizottságának elnöke. 
Abban a koronavírus is hasonló a 
többi vírushoz, hogy az emberi szer-
vezet minden egyes sejtjét érinti, ab-
ban viszont jóval kiszámíthatatlan-
abb, hogy kinél okoz súlyos lefolyású 
megbetegedést, teljesen ismeretlen a 
megnyilvánulása és kevéssé ismertek 
a Covid-szövődmények típusai, illet-
ve az általuk érintett betegek felépü-
lési ideje is – sorolta az utánkövetés 
fontosságának az okait László Attila. 

„Már egymillió ember van az or-
szágban, akiről tudjuk, hogy Co-
vid-pozitív volt és nyilvántartásba 
volt véve. Feltételezzük, hogy jóval 
többen estek át a betegségen anélkül, 
hogy a rendszer tudott volna róluk, 
tehát milliókról beszélünk. És ezt 
azért tartom fontosnak, mert például 
a cukorbetegség, ami 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” – vázolta összeha-
sonlításként a probléma fajsúlyával 
kapcsolatban az egészségügyi szak-
politikus. Azt is látni kell – jegyezte 
meg László Attila –, hogy egyre ala-
csonyabb a betegek átlag életkora, 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.

Erdélyben mutatták ki először az indiai variánst

A Pro Vitam Romániában elsőként azonosított szekvenálással indiai variánssal fertőzött személyt 
– adta hírül tegnap Fejér Szilárd, a sepsiszentgyörgyi diagnosztikai és kutatóközpont vegyészku-
tatója. Közölte, a páciens tipikus koronavírusos tünetek miatt jelentkezett tesztelésre; kiderült, 
hogy a Brassó megyei Botfaluban dolgozó indiai munkáscsoport egyik 26 éves tagjáról van szó, 
aki eredetileg negatív teszttel érkezett Romániába. „A páciens külföldi állampolgár, több mint 
egy hónapja jött az országba Indiából, ezért nincsen kizárva a szűkebb közösségében történt 
itthoni megfertőződés” – közölte Fejér Szilárd, hozzátéve, az eredmények kiértékelése kétséget 
kizáróan igazolta a gyanút. Szerinte nagyon fontos a vírusmutáció terjedésének monitorozása, 
mivel ez okozza a mostani katasztrofális járványhullámot Indiában.
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