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Tárgy: állásfoglalás kérése a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban követendő    
            járványügyi és infekciókontroll szabályok fogorvosi alapellátásban történő alkalmazásáról 
 
Tisztelt Dr. Gerle János! Tisztelt Elnök Úr! 
 
Alulírott, Dr. Karászi Zsolt András, mint a MOK FTESZ elnökség tagja, hivatkozva az Országos 
Tisztifőorvos által 2020.március 02-án kiadott, a COVID-19 esetén követendő eljárásrendre, valamint 
infekciókontroll szabályokra, a fent megjelölt tárgykörben az alábbi megkereséssel fordulok Önhöz. 
 
Mint Elnök Úr előtt is bizonyára ismert, a világszerte és a környező országokban terjedő koronavírus 
megbetegedések kapcsán az Országos Tisztifőorvos 2020. február hónapban egymást követően több 
körlevélben is tájékoztatást adott 
„Valamennyi háziorvos, házi gyermekorvos, foglalkozás-egészségügyi orvos, iskolaorvos és ügyelet 

részére” 
az új koronavírus esetén követendő eljárásrendről. 
 
Sajnálatos módon a Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya 
által készített, a COVID-19 megbetegedéssel kapcsolatos korábbi, majd módosított eljárásrendről 
szóló körlevelek címzettjei közül első körben az alapellátásban dolgozó fogorvosi szolgáltatók rendre 
kimaradtak, mint ahogyan nem kapták meg a körlevelek mellékleteként kiküldött, az alapellátás 
számára készített aktualizált összefoglalót sem. 
Erre vonatkozó észrevételemet akkor jeleztem a területileg illetékes Kormányhivatal 
Népegészségügyi Osztálya, valamint egyidejűleg az Országos Tisztifőorvosi Hivatal felé is, ahol azt a 
szóbeli tájékoztatást kaptam, hogy az akkori járványügyi helyzetben az említett hatóságok ebből a 
szempontból nem „gondoltak” a fogorvosi szolgáltatókra (sic!). 
Időközben aztán központi utasításra (?) a közfinanszírozott ellátásban dolgozó fogorvosok is 
megkapták az említett „szakmai” anyagokat, majd a járványügyi helyzet változását követően a 
levelem bevezetőjében említett, jelenleg is érvényben lévő Módosított Eljárásrendet. 
 
Gyakorló fogorvosként Elnök Úr előtt is ismert, hogy  

a fogászati ellátás a fertőzésveszély szempontjából kiemelt területnek számít. 
A fogorvosi rendelő személyzete a betegellátás során nap, mint nap, számos alkalommal 
kontaminálódhat a fertőző betegségek átvitelére alkalmas testváladékokkal (vérrel, nyállal stb.) 
A fogászati kezelés során a víz- és levegőhűtéssel nagy fordulatszámon működő kézi darabok, illetve 
az ultrahangos depurátorok használatakor mikroorganizmusokat tartalmazó aeroszol képződik, amely 
több órán keresztül a levegőben maradhat.  
Az aeroszol képződés az egyébként is cseppfertőzésnek nagymértékben kitett fogorvosok és 
asszisztensek fertőzésének a kockázatát így exponenciálisan megnöveli. 
Ennek következtében az egészségügyi dolgozók nemcsak fertőzésekre fogékony személyek, de a 
különböző fertőzések forrásai is lehetnek 
Miután bizonyos fertőző betegségek a testváladékokkal (vérrel, nyállal stb.) bizonyítottan átvihetők, 
az említett tényezők miatt mind az egészségügyi személyzet, mind pedig a kezelésben részt vevő 
betegek számára   

a fogászati ellátás fertőzésveszély szempontjából, a kritikus ellátási területek közé tartozik. 
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És itt el is érkeztem a levelem tárgyát képező, az új koronavírussal kapcsolatban követendő    
járványügyi-és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Módosított Eljárásrendben foglaltak 
mindennapi gyakorlatban történő alkalmazásához. 
 
Ezzel kapcsolatban engedje meg Tisztelt Elnök Úr, hogy az alapellátásban dolgozó fogorvosok 
szemszögéből nézve, számos kolléga visszajelzése alapján, az idézett „szakmai anyagban” kronológiai 
sorrendben haladva, a teljesség igénye nélkül, néhány gyakorlati észrevételemet, és ebből adódó 
kételyeimet megosszam Önnel! 
 
„4. Lappangási idő: a jelenlegi adatok szerint általában 5-6 nap (2-12 nap). 
Az eddigi adatok alapján a fertőzőképesség a tünetek meglétekor a legnagyobb, de jelenlegi 
ismereteink szerint nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy fertőzőképesség előfordulhat a 
megbetegedés kezdete előtt is. Valószínűleg a tünetek súlyosságával arányos a 
fertőzőképesség.” 
 
A fentiek alapján miután az adott vírushordozó nem tud fertőzöttségéről, előfordulhat, hogy a 
fogorvos olyan beteggel találkozik, akinél szerológiailag igazolható a fertőzés, de erről tudomása 
nincsen, s nincsenek betegségére utaló klinikai jelek, tünetek sem.  

Ezért minden ellátandó beteget potenciálisan fertőzöttnek kell tekinteni. 
 

Az ide vonatkozó infekciókontroll szabályok alapján tehát valamennyi beteg ellátása során 
(függetlenül attól, hogy a betegnél fennáll-e fertőzés vagy annak gyanúja),  

az alapvető (standard) óvó-védő rendszabályokat kell alkalmazni! 
 
„7.4. Infekciókontroll óvó-védő rendszabályok a betegellátás során 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alapvető (standard) óvó-védő rendszabályokban foglalt fertőzés-
megelőzési előírásokat minden beteg ellátása folyamán be kell tartania az egészségügyi dolgozóknak.  
A kézhigiénés szabályok betartása mellett az egészségügyi dolgozóknak bármely légúti 
megbetegedés tüneteit mutató beteg ellátása esetén sebészi orr-szájmaszkot kell viselnie, függetlenül 
attól, hogy felmerül-e az új koronavírus megbetegedés lehetősége. 
A fent hivatkozott infekciókontroll óvó-védő rendszabályok közül kiemelendő: 
Megfelelő kézhigiénés gyakorlat alkalmazása a „kézhigiéne öt momentuma” alapelvnek megfelelően, 
szigorúan betartva valamennyi beteg ellátása során: (1) a beteg érintése előtt, (2) aszeptikus 
beavatkozás előtt, (3) a vérrel vagy testváladékkal való expozíció után, (4) a beteg érintése után, (5) a 
beteg környezetének érintése után 
Amennyiben a beteg állapota engedi, a betegnek sebészi orr-szájmaszkot célszerű viselnie.” 
 
És itt el is érkeztünk az első, helyesebben két ellentmondáshoz.  
Idézet a koronavirus.gov.hu honlap ide vonatkozó protokolljából: 
 
„Az egészségügyi védőmaszk használata 
A maszkok arra valók, hogy a fertőző beteg viselje, ezzel megóvva a környezetét a cseppfertőzéssel 
átadható kórokozóktól.” 
 
Ez igaz! 
A kereskedelmi forgalomban levő, a mindennapi betegellátás során használt egyszer használatos 
sebészi szájmaszkok nem védik meg az egészségügyi személyzetet a lehetséges fertőző ágenssel, 
jelen esetben a koronavírussal történő kontaminációtól és fertőzéstől! 
A fogászati vizsgálat és kezelés során viszont, a protokoll szerint javasolt maszk betegek által történő  
használata értelmezhetetlen. 
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„A maszkok gyártása már Magyarországon is megkezdődött, azonban jelenleg az egészségügyi 
szolgáltatók ellátása élvez prioritást, a gyógyszertárakkal szemben.” 
 
Ez nem igaz! 
Sebészi orr-szájmaszkot már hetek óta kereskedelmi forgalomban nem lehet kapni, a fogászati 
kereskedőktől kapott információk alapján a magyarországi forgalmazás leghamarabb április 
hónapban várható.  A megfelelő kézfertőtlenítő szerek esetében szintén ez a helyzet. 
Ez vonatkozik az egyszer használatos vizsgálókesztyűk, valamint az egyes betegek után történő 
felület-és eszközfertőtlenítéshez szükséges törlőkendők, vegyszerek elérhetőségére is. ld.alább. 
 
Felhívom Elnök Úr figyelmét, hogy az egészségügyi szolgáltatók készletei napokon belül el fognak 
fogyni, és ebben az esetben a betegek adott járványügyi helyzetben történő biztonságos ellátására 
vonatkozó alábbi óvó-védő rendszabályok betartása nem biztosítható, ennek következtében a 
járvány eszkalálódása várható!  
 
Ezek alapján haladva nézzük a protokollt tovább! 
 
„A fertőzés megelőzésének alapelvei az egészségügyi ellátás során: 
   A. Korai felismerés és elkülönítés 
   B. Infekciókontroll óvó-védő rendszabályok alkalmazása  
       a betegellátásban 
  C. Környezet- és eszközfertőtlenítés 
  D. Egészségügyi dolgozók és a látogatók oktatása 
  E. Tárgyi és személyi feltételek biztosítása” 
 
A. Korai felismerés és elkülönítés 
 
A korai felismerés valószínűségét, az esetleges diagnózis lehetőségét, az ezzel kapcsolatos 
kockázatokat és teendőket a korábbiakban áttekintettem. 
 
B. Infekciókontroll óvó-védő rendszabályok alkalmazása a betegellátásban 
 
„Az új koronavírus okozta megbetegedésre gyanús (kivizsgálás alatt álló), valószínűsített, 
illetve megerősített eset ellátása esetén a fokozott biztonság érdekében szigorúan be kell 
tartani az alapvető (standard) óvó-védő rendszabályok mellett a cseppfertőzéssel, a légúti 
terjedéssel, valamint a közvetlen vagy közvetett kontaktussal terjedő fertőzések megelőzésére 
vonatkozó óvó-védő rendszabályokat. 
 
Megjegyzés! 
Az fent említett fertőzések / influenza, HBV, HIV stb. / megelőzésére vonatkozó óvó-védő 
rendszabályok propagálása mellett megjegyezném, hogy míg az előbbi kettő esetében rendelkezésre 
áll a megelőzéshez szükséges oltóanyag, valamint utóbbi esetében az eredményes és kielégítő 
gyógyszeres terápia, addig a koronavírus esetében ez nem mondható el. 
Ebből következően, mivel jelenleg nem rendelkezünk sem a vírus terjedésére, sem pedig az esetleges 
szövődményes megbetegedésekre vonatkozóan kielégítő információval, ezen fertőző 
megbetegedésekkel történő összehasonlítása a járványügyi védekezés szempontjából csak kellő 
kritikával és kétkedéssel alkalmazható. 
Annak hangsúlyozása, hogy speciális védőeszközök hiányában a standard óvó-védő rendszabályok 
betartásával a koronavírus fertőzés kontrollálható mind az egészségügyi személyzet, mind pedig a 
betegek szempontjából hamis biztonságérzetet ad, éppen ezért felelőtlenség! 
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„A fent hivatkozott infekciókontroll óvó-védő rendszabályok közül kiemelendő: 
 
Megfelelő kézhigiénés gyakorlat alkalmazása a „kézhigiéne öt momentuma” 
alapelvnek megfelelően, szigorúan betartva valamennyi beteg ellátása során: (1) a 
beteg érintése előtt, (2) aszeptikus beavatkozás előtt, (3) a vérrel vagy testváladékkal 
való expozíció után, (4) a beteg érintése után, (5) a beteg környezetének érintése 
után.” 
 
Megjegyzés. 
Az egyszer használatos sebészi szájmaszkokhoz hasonlóan a kézfertőtlenítési protokoll betartásához 
szükséges szerek sem kaphatók, és nem is rendelhetők. Ez vonatkozik az antimikróbás 
kézmosószerekre, valamint az alkoholos kézfertőtlenítő szerekre egyaránt. 
 
"Az aeroszol-képződéssel járó beavatkozások során (pl. intubáció, légúti leszívás, bronchoscopia) a 
légúti izoláció szabályait kell betartani, és megfelelően illeszkedő FFP3 respirátort kell alkalmazni 
védőszemüveg vagy arcvédő, kesztyű (egyszer használatos), védőruha vagy köpeny alkalmazása 
mellett. Az egyéni védőfelszerelés szakszerű felvétele előtt és szakszerű levétele után kézfertőtlenítést 
kell végezni.” 
 
Megjegyzés. 
Nos, ha van olyan beavatkozás, ahol nap, mint nap aeroszol képződik, akkor az a fogorvosi 
rendelőben történő beavatkozások nagy része, ahol is a személyzetnek a protokoll előírása szerint 
szakszerűen felvett, egyéni védőeszközökből álló védőfelszerelést kell viselnie. 
Azaz csak kellene… 
Nos, nemhogy szakszerű védőfelszerelést, a légúti terjedés elleni óvó-védő rendszabályoknak 
megfelelő ffp2, illetve ffp3 respirátort, de már egyszerű szájmaszkot sem lehet kapni. 
A kormányzati kommunikációban hangoztatott, az egészségügyi dolgozók számára központilag 
biztosított speciális védőeszközök nincsenek, a háziorvosok számára juttatott egy, azaz egy doboz 
sebészi maszkok járványügyi megfeleléséről a korábbiakban részletesen írtam. 
 
C. Környezet- és eszközfertőtlenítés 
 
„A környezet folyamatos és zárófertőtlenítése szükséges virucid hatású szerrel.  
A koronavírus lipidburokkal rendelkezik, ezért a legtöbb egyfázisú tisztító-, fertőtlenítőszer 
hatásos ellene.” 
 
Megjegyzés. 
Az egyes betegek után történő, a környezet rutinszerű tisztán tartásához és fertőtlenítéséhez 
szükséges felület-és eszközfertőtlenítő törlőkendők, vegyszerek a védőeszközökhöz hasonlóan jelen 
pillanatban szintén nem elérhetőek! 
Ezek hiányában sem a kezelés során használt kézidarabokat, sem a közvetlen műtéti felületet 
dezinficiálni nem lehet! 

 
D. Egészségügyi dolgozók és a látogatók oktatása 
 
Megjegyzés. 
A NNK által kiadott módszertani irányelvek nagy általánosságban megfelelő tájékoztatást nyújtanak 
az egészségügyi dolgozók számára, de szükséges az egyes társszakmákra, jelen esetben a fogorvosi 
ellátásra vonatkozó specifikációjuk. 
Az elméleti tudás azonban semmit nem ér a megfelelő gyakorlati alkalmazás nélkül, ennek 
elsajátítása azonban a jelenlegi helyzetben, védőeszközök hiányában nem megvalósítható. 
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E. Tárgyi feltételek biztosítása 
 

„Az alapvető (standard) óvó-védő rendszabályok, valamint a cseppfertőzéssel, a légúti terjedéssel és a 
kontaktussal terjedő fertőzések megelőzését szolgáló óvó-védő rendszabályok folyamatos 
alkalmazásához elengedhetetlen az, hogy a szükséges (egyszer használatos és egyéb) eszközök 
folyamatosan és elegendő számban az egészségügyi dolgozók számára rendelkezésre álljanak.” 
 
 „ Az eszközök biztosítása az egészségügyi intézmény feladata.” 
 
Megjegyzés. 
Nos ezzel el is érkeztem a protokoll egyik sarkalatos részéhez. 
 
A szükséges egyszer használatos eszközök nemhogy folyamatosan, hanem pár nap múlva már csak 
időszakosan, hetek múltán pedig már egyáltalán nem lesznek elérhetőek az egészségügyi dolgozók 
számára, a megkövetelt speciális védőeszközök pedig már hetek óta beszerezhetetlenek. 
 
Az említett eszközök hiányában a biztonságos betegellátás nem biztosítható, ennek a problémának 
az elbagatellizálása az egészségügyi kormányzat részéről semmilyen indokkal nem magyarázható. 
 
Véleményem szerint egy adott járványügyi helyzetben a védőeszközök biztosítása a mindenkori 
egészségügyi kormányzat feladat-és hatáskörébe tartozik, ez alól semmilyen indokkal kibújni nem 
lehet, az ebből adódó felelősséget az alapellátásra, az ott dolgozó háziorvosokra és fogorvosokra 
áthárítani felelőtlenség és tisztességtelen. 
Ilyen helyzetben a legkevesebb, ami elvárható az egészségügyi kormányzattól, hogy ezeket az 
eszközöket az ellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltatók számára a területileg illetékes 
Kormányhivatalokon keresztül megfelelő mennyiségben és minőségben, folyamatos elérhetőséggel, 
mindenféle többletköltség nélkül biztosítsa. 
Ugyanez vonatkozik a laikus betegek ellátására is, számukra a lakhelyükön kijelölt gyógyszertárakban, 
a társadalombiztosítás keretén belül, TAJ-szám és lakcím igazolás alapján megfelelő mennyiségű 
szájmaszkot kell biztosítani időszakosan. 
Lehet beszélni a járványügyi megelőzésről, de védőfelszerelés és megfelelő intézkedések hiányában a 
járványt megfékezni és kontrollálni nem lehet, ezt igazolják ez Európában zajló események is. 
 
Lassan elérünk oda, és mi fogorvosok, tevékenységünkből adódóan talán már ott is vagyunk, hogy 
megfelelő védőeszközök hiányában egy ilyen járványügyi helyzetben nemhogy az ellátandó betegek 
biztonságát, hanem a saját egészségünk védelmét sem tudjuk biztosítani! 
 
„Kiegészítő információk a bármely formában alapellátást (pl. háziorvos, alapellátó fogorvos), 
járóbeteg-szakellátást vagy sürgősségi (pl. háziorvosi ügyeleti) ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók számára: 
A légúti tünetekkel jelentkező beteg ellátása során sebészi maszk viselése és a vizsgálóhelység 
lehetőség szerinti folyamatos szellőztetése indokolt.” 
 
Megjegyzés 
A maszkok arra valók, hogy a fertőző beteg viselje, az egészségügyi dolgozót, jelen esetben a 
fogorvost  nem védi meg a koronavírus fertőzéstől. 
Ismételten téves információ, ami hamis biztonságérzetet ad. 

 
„A légúti tünetekkel fogászati ellátásra jelentkező beteg fogászati ellátását a sürgős beavatkozásokra 
célszerű szorítani, a nem sürgős beavatkozások elhalasztásával. Előzetes, telefonon történő időpont 
egyeztetéskor célszerű a betegeknél rákérdezni légúti tünetek esetleges fennállására.” 
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Ezt a kérdést központilag, hatóságilag szabályozni kell! 
 
És itt érkeztünk el az egyén és a kamara felelősségéhez a kérdésben. 
Ezt a problémát tovább elhallgatni nem lehet, az egészségügyi kormányzat és a döntéshozók felé 
kollektíve minél több fórumon, mielőbb jelezni kell! 
 
Ki kell mondani, fel kell vállalni a kormányzatnak, hogy ilyen feltételekkel, a speciális védőeszközök 

hiányában a mindennapi betegellátás nem biztosítható! 
Az alapvető védőeszközök hiányában csak sürgős, akut ellátás végezhető! 

 
Ehhez azonban a szükséges védőeszközöket és védőfelszereléseket központilag biztosítani kell az 
ellátást végző szolgáltatóknak, valamint az ebből adódó bevételkiesésüket kompenzálni kell!! 
Ebben az esetben a NEAK felé csak a 7S kategóriába tartozó beavatkozások legyenek az adott 
időszakban jelenthetőek illetve elszámolhatóak. 
Ebben a tárgykörben, levelemet megelőzően Dr. Nagy Ákos alelnök úr már megkereséssel fordult 
Prof. Dr. Horváth Ildikó államtitkár asszony felé.  
 
 
Végezetül idézném a Módosított Eljárásrendre vonatkozó kormányhivatali kísérőlevél záró sorait: 
 
„Kérem az eljárásrendben foglaltak szíves tudomásulvételét és az egészségügyi szakmai 
kötelezettségüknek megfelelően a mellékletben foglaltaknak megfelelően eleget tenni!” 
 
Ezúton tisztelettel jelzem Elnök Urnak, hogy az általam és a kollégák visszajelzései alapján az 
alapellátásban jelenleg fennálló viszonyok között, az egyéni védőeszközök és a megelőzéshez 
szükséges fertőtlenítő szerek fokozatos hiányában, az elvárt egészségügyi szakmai meggyőződésünk 
ellenére sem tudjuk a biztonságos betegellátás folytonosságát garantálni! 
 
Ilyen körülmények között a gyógyítás frontvonalában dolgozó orvosok hivatástudatára apellálni 
finoman szólva is több mint etikátlan és tisztességtelen! 
 
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, és az általam jelzett problémák továbbítását az illetékes 
hatósági szervek felé! 
 
Egyidejűleg a kollégák nevében is tisztelettel kérem Elnök Úr személyes közbenjárását és segítségét a 
kialakult helyzet mielőbbi megnyugtató rendezése érdekében! 
 
 
Kollegiális tisztelettel: 
 
                                                                                                         Dr. Karászi Zsolt András 
                                                                                                  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei              
                                                                                                            választókerületi elnök 
                                                                                                        MOK FTESZ elnökségi tag 
Gyulaháza, 2020.március 11. 


