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ve g,ye s háziorvo s, hlázi gy etmekowos,
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T át gy : Egészségllg5ti dolgozók egészsé gének

Iktatószám: ]N/ NEF/ 01,66-115 / 202a,

védelme érdekében szükséges intézkedések
Mellékle* -

Ü gyintéző: Dt, F atagő Ev a

Telefon: 56/ű"a-200

Tisztelt Főorvos Asszony! Tisztelt Főorvos Úr!

Tisztelt Doktornől Tisztelt Doktor TJr!

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos által 2020. márci:uLs 15_én kelt 15145_1 /2020/aTF

szárnítkörlevelébenazalábbiakróltájékoztatott:

,,Azdtjleorcttnaíntsokoztafertőzések(C)VID-1'9),itletaeazoltgymútjneseténki,aetenrlőeljót,ósrenclet
a Netltzeti Néyegészségügyi közpottú (NNk) kirtclta és a jóraónyiigyi tulyzet aáltozőnnnk

fii gga áry €b e n r ends zer e s en akh nliz ílj a,

A jelenleg éruényes eljárisreucl alapját alúzioruos feltelrctően nem tnlólkozik a CaWD_19 fertőzöttel,

lúszett telefottottaz NNK áltnl összeóIlított csekklisín segítségéuel elclÖtltheti, hogY fenndll'e n C}WD-

19 gynnúja.

Mitúazottőltnl n lúziolzlosi ellótós lrct,et€ben sok légttü tiurcteket ruutató beteggel találleozik az

egészségügyi clolgozó, nntely potenciőlis ueszélyt jelení szótttárn, és ez ntég lcifejezettebb a cowD_l,9

nrcgjelenése núntL

A ltóziotlsasi ellótóst biztosító ot,uonle Qúzioraosok, házi gyerntekot,uosok) és a praxisbnn aeliilc

egyiittntíílcöű egészségiigyi sznkrlolgozők egészségéttele rsédelnrc_érrlel€ben törcketllti kell nz o1"uos_

beteg tatólkozísok száitáiak nininmlizálósá.n, é, n szaknm sznbólYainnlc fgYelentbeaétele ntellett n

tóakonzltltóció előtéfu e luly ezé sére

65

szenúluesen 2020. núrchts 16-it lcöaetően, lJgynnez aonntleozilt azon 65 éanét fntnlnbb alnpellótúsi

tlolgozókrn, akilc olyan súlyos, lq,óflilelts betegséggel élnek, mely nz esetleges COVID-LI uű,ltsfertőzés
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esetélx jelentősett rolúattá az életkilótósniknt (pt, szía-, érrendszeri nrcgbetegeclés, itttttt'ltttszt,ryprinúlt

-;'T;:,;i';'l!ÍrÍIÍÍrn, 
alól felruettett .llnk és sznkclolgozólt retulelkezésre állősótbiztosttnni keÍl a

tnakottnútóciók bottyotításfutnk céljrtból, Tfulkottnútáció jelen esetben telefonott aagy elekh'onilats

csatornóltottk,,,,,uitTa,té,ő*,ÁÉzis-feluételt,efutcnciitésesetlegesene-recept-ú,óstpIatt,
A teriileti ellőtósi lcötelezettséggelbírő, 65 éunél fiatalabb és-s{tlyas krónikus betegségelctől

tnentes otllosok és szalcclolgozók az éjszakaí f hénépi iigyeleti ellótdsba legyenek

berenclelhetőelc akkor is, lla az ütkormátyzauat kötött 1itaAat-euatősí szerzőclésiik erre

'^Tr"rril;i:űff?;urn clolgozói gancloskocljnnnle atól, Itogy légúti.fertőzésre lL:taló tihrctel<et (óz'

renclelőt. A lehető tegtöbb beteget túrkorrrríffi@n'lmil, fncebook) l<eteteitt beliil lássűk el'

Sziikség esetút a Mg,ti trinete-t tttutntó t rig rirrgalita kirlrólng a nrc§elelően elldilütített núdott

törtú!en,
Anenlyibett l páciens !égttti tiineteklel Qóz, kölúgés, tarolffiós), ele nehézlégzés nélkiil n rendelőúz

érl<ezile, nkkor az alapellátó praxis szenúlyzete jogosttlt utnsítani a pócienst ruta, hogy térjen aissza

ottltonőbn, és nz ellótóst tnalcottzultőció lceretein betiit fotytassőlc, Az ellátós tehát neru tagadható

lteg, de t ávkonzultáció lceretén b ellil folyta tható. Llgyanez a lrclyzet ntbúttt olyan póciens

e se tíben, nkiknek s ze núly e s aizs gólata netn hítúk feltétleniil indokolfunle.

szakon:osi kanzílituttot csnlc lmhsztlntatlmt, akut esetben kérjenek g ltóziortlosok, Antemtyiben

s z akoru o si 1ro n zílit tt n ot laánek, ttthulet esetben fotttoljdk nteg a telefonos kotlzt tlt óció lelu tő sé gét,

Hn nincs nehézlégzése, al<kor

telefonos tólskottzttltóciő törtátj en, Hn nehézlégzéseann, aklor nz Orszógos Mentőszolgólatot kell

&tesíteni.

Azottltotutkntelhagyttiléptelenpácienselrottlnnigandozásniselsősorbnnttlakottntltóciól<eretén
beliil tőrt&tjett, Anrcwtyibett ot-uosi aizsgólat szíiksé§es, úgy hozmfutk olyan oraos !]l11lnrclrct ki, rtki

nlattbetegelcl<el tnlálkorík, hmtentuagy öilénte, orrűk és iznkclolgozókl.Óssókel Űcet' angY súlYosabb

esetbetthíajókÍelaltiziot<losiiigyetetetanwazországosMentőszolgóLntat,,,

Az országos tiszti főorwos utasítása szerint, a jásási tiszti főorvosnak illetékességi területén

me8 ke1l vizsgá]nia, hogy

1s
t. Ennek során törekedni ke1l

fenntartott renclelők száma, mett
arra, hogy jelerrtősen csökkenjen a

így 1ehet hatékonyabban allokálni
személyes betegellátásra

avédőtelszerelést.

Kérem, hogy a településen lévő valamernryi háziorvos a település egészsé$igyi aiapellátása

érdekébenazönkormányzatta]egyeztetett,egyközösjavaslatotdoÍgozzonki:úiry,hogya
biztorrságos betegellátás ás jelen tuoetu,o megflgaknazott elvek is meg tudjanak valósu]:ri,

Kéremazönkormányzatot,Ítogyazáltaiaelfogadottjavaslatotateriiletilegilletékesjárási
népegészsésosyi oszta1y hivatalos e_lail .rmrJ terjessze eló 2020, március 19, 8:00 ótái*

aíía vonatkozóan, rlosy a személyes betegellátás megszüntetésének lehetősége a

renclelkezésre álló ember] erőforráshelyzetre figyelemmel megvalÓsíthatÓ-e'
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Amer.rnyiben igen, kérjtik megacini a településen lévőháziotvosok mobilelérhetőségét, e_mail

címét, facebook eterútosegó unot a betegek a távkonzultáció céljából el tudják érni az

orvost. Küldjék meg továbiá a településre vonatkozó ellátási rendet, amit jóváhagyás esetén

bevezetrek, és a továbbiakban követni íognak,

kérem továbbá,hogy a háziorvos koilégák járvanyngytérdekből a terüleüleg illetékes járási

népegészségtlgyi osztáLy hivatalos 
"-",ui1 

címére §9I9B_kMú küldjék meg az ellátott

teiepítesre 
-oor,utt 

o"o an - az önkormány zatta! töttént elózetes egyeztetést követően - a

mobiltelefonos elérhetőséget a telefonos szakorvosi konzultáció elősegítése érclekében,

ameiiyel csökkenthető az orvos-beteg találko zások szátna,

Együttm{íköclését előre is köszönöm,

Szolttolc, 2a2a, núrchts 16.

Dr. Berleó Attiln kornúnynrcgbízott

neu€ben és n rcgbízósíból kiatlnútry ozó :

tiszti

Fentiekről értesülnek:
1,) Címzettek U *:,{

2) Valamennyi település önkormány zatának polgármestere

3) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalok

4) Irattar
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