
From: Országos Tisztifőorvos <tisztifoorvos@nnk.gov.hu>  

Sent: Monday, April 27, 2020 4:24 PM 

To:  

Subject: Állásfoglalás betegutakkal kapcsolatban 
 
Valamennyi Fekvőbeteg Ellátást Nyújtó 

Egészségügyi Szolgáltató Vezetője  

részére 

 

Valamennyi Kormányhivatal Kormánymegbízottja 

részére 

 

Tisztelt Rektor Úr! 

Tisztelt Parancsnok Úr! 

Tisztelt Főigazgató Asszony/Úr! 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! 

Tisztelt Kormánymegbízott Asszony/Úr 

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a jelenleg zajló koronavírus-járvány idejére vonatkozó 

egészségügyi ellátás szervezésével, illetve a beteg utak alakításával kapcsolatban 

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr az alábbi tájékoztatást adta: 

 

„A korábbiakban meghozott döntéseknek, eljárásrendnek és kijelöléseknek 

megfelelően kell a betegeket osztályozni és a betegségüknek, állapotuknak megfelelő 

intézménybe szállítani, amely elsődlegesen az OMSZ feladata. 

 

A kizárólag COVID19 fertőzés vagy gyanú súlyos tüneteivel rendelkező személyeket a 

kezelésükre kijelölt legközelebbi kórházba kell szállítani. 

 

A COVID19 fertőzött vagy gyanús eseteket, ha tüneteik mellett más betegségük vagy 

állapotuk miatt is kezelni kell, úgy a területileg illetékes vagy a legközelebb eső olyan 

COVID19 fertőzött vagy gyanús esetek ellátására kijelölt intézménybe kell szállítani, 

ahol megkapják a megfelelő ellátást más betegségükre is. 

Ezek az intézmények többnyire olyan, legmagasabb progresszivitású szintű ellátásra 

alkalmas kórházak, ahol kötelesek ellátni mindazon betegségcsoportba tartozó 

személyeket, amelyre – még a kapacitásaik átcsoportosítását követően is – működési 

engedéllyel rendelkeznek az adott szakmára. 

 

Természetesen adódhatnak rendkívüli esetek, amikor a betegség súlyossága vagy a 

beteg állapota azt indokolja, hogy minél hamarabb megkapja az életmentő ellátást. 

Ekkor a beteg beszállítható olyan intézménybe, amely a legközelebb esik és a 

szükséges beavatkozásokat el tudják végezni. Ekkor a beteget izoláltan kell kezelni és 

állapotának stabilizálását követően haladéktalanul át kell szállítani olyan 

intézménybe, amely COVID19 fertőzött és gyanús betegek ellátására kijelölt.” 

mailto:tisztifoorvos@nnk.gov.hu


 

Kérjük tájékoztatásunk tudomásul vételét és a megfelelő eljárásrend betartását. 

 
Tisztelettel: 

 

Dr. Müller Cecília 

országos tisztifőorvos megbízásából 

 
 

 

 

Pásti Marianna Mónika 

titkársági ügyintéző 

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Országos Tisztifőorvosi Titkárság 

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Tel.: +36 1 476 1221 

E-mail: tisztifoorvos@nnk.gov.hu 

pasti.monika@nnk.gov.hu;  

 

 

 
 
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a 
címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-
ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az 
üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet 
tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 
 
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to 
whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and 
delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or 
reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by 
the sender is unauthorised and strictly prohibited. 
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