
JAVASLAT 
a fogászati sürgősségi ellátás megszervezésére a COVID-19 járványügyi veszélyhelyzet esetén 
 
Tisztelt MOK FTESZ Elnökség!  Tisztelt Elnök Úr! 
 
Az adott járványügyi veszélyhelyzetben a fogászati sürgősségi ellátás biztosításával, illetve 
megszervezésével kapcsolatban számos levelet írtam, ezek tartalma mind Elnök Úr, mind pedig az 
elnökség tagjai előtt ismertek, mint ahogyan ezek alapján az erre vonatkozó álláspontom is. 
 
Tekintettel a megfelelő védőeszközök, valamint a humán erőforrás hiányára,  

a fogászati sürgősségi ellátás központilag történő megszervezését tartom kívánatosnak. 
 

1./ Az igazoltan fertőzött betegek ellátása az egyetemi központokban kell, hogy történjen. 
 
2./ A légúti tünetekkel rendelkező, valamint gyanús, ill. kivizsgálás alatt álló betegek ellátását az   
      egyes megyéken belül a megyei központokban létrehozott központi ellátó helyeken  
      ( rendelőintézet, kórház ) kell biztosítani, ahol ezen betegek elkülönítése az ellátás során    
      megoldható. 
 
3./ A fenti rizikócsoportokba nem tartozó betegek ellátása az egyes megyéken belül kialakított  
      járási, illetve városi rendelőintézetekben történhet. 
 

 Utóbbi két ellátási szinten javasolt az ellátást úgy megszervezni, hogy egyidejűleg a háziorvosi 
konzultáció lehetősége is biztosítva legyen az ellátásra jelentkező betegek kockázati 
besorolását illetően.  

 Ugyancsak javasolt az ellátásban részt vevő kollégák, szakdolgozók egyéni munkarend szerinti 
beosztása,  az erre vonatkozó  járványügyi előírások figyelembevételével                                                                           

( ld. Eljárásrend 3. Teendők a beteg környezetében   3.3.Járványügyi megfigyelés )                                                   

 
A járványügyi veszélyhelyzet elhárításához szükséges védőfelszerelések biztosítása a területileg 
illetékes Kormányhivatalok törvényi kötelezettsége, feladata, ezt a jogszabályi rendelkezést 
semmilyen tisztiorvosi és miniszteri Határozattal önkényesen felülírni nem lehet.                                                                               
Fokozottan igaz kell, hogy legyen ez a központosított ellátási szinteken működő rendelőkre.                                                                                                 
( ld. 18/ 1998. NM rendelet 41.§. (5) f)  ) 

 
4./ Azokban a fogorvosi rendelőkben, ahol a központosítás nem megoldható, a betegvizsgálaton kívül    
      effektív beavatkozásra ne kerüljön sor, az ellátást a diagnózis felállítására,  gyógyszeres terápiára,   
      valamint szükség esetén az említett központokba történő beutalásra kell korlátozni. 
 
Az alapvető óvó-védő felszereléseket, az alapellátásban továbbra is változatlan formában működő 
praxisoknak is biztosítani kell.                                                
 
A napokban megjelent módosított Eljárásrendben foglaltak szerint  
 

a fogászati beavatkozásokat végző egészségügyi dolgozókat a fertőzésveszély szempontjából 
kiemelten magas kockázatúnak kell minősíteni, 

 
ebből adódóan számukra a munkavégzés alatt a légzésvédelem során az Eljárásrendben 
meghatározott speciális légzésvédelmi védőeszközöket  ( FFP2/3 maszk ) kell alkalmazni, és 
biztosítani. 
( ld. Eljárásrend 2.4. B. Infekciókontroll óvó-védő rendszabályok alkalmazása a betegellátásban                                         

Egészségügyi dolgozók-védőeszköz nélküli érintkezés-magas kockázatú expozíció ) 



Aeroszol képződéssel járó beavatkozásokat sebészeti szájmaszkban végezni nem megengedett! 

 Az így végzett bármilyen beavatkozás alacsony kockázatú expozíciós besorolása szakmaiatlan 

és helytelen, ennek korrekciója az Eljárásrendben javasolt! 

A fogászati sürgősségi ellátás során az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fog-és Szájbetegségek 

Tagozatának a COVID-19 ellátásrenddel kapcsolatos irányelveit kell követni,  

attól eltérni semmilyen formában nem lehet! 

A Szakmai Kollégium ajánlásában megfogalmazott és tételesen felsorolt személyi-és tárgyi minimum 
feltételek hiányában a fogászati ellátás során az adott járványügyi helyzetben még sürgősségi ellátás 
sem végezhető! 
 
Az ellátásban részt vevő minden egészségügyi dolgozónak a biztonságos munkavégzéshez szükséges 

egyéni védőeszközöket és védőruházatot központilag biztosítani kell! 
 

 

Kérem véleményem szíves tudomásulvételét! 

 

Kollegiális tisztelettel: 
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