
Eljárásrend 
ambuláns és nappali kh-i ellátásban részesülő pszichiátriai betegek esetében a  

COVID-19 járvány ideje alatt 
 
Kiindulási pont: 
A pszichiátriai betegek többsége (elsősorban a szkizofrénia és az affektív spektrumba tartozó 
kórképekben szenvedők) folyamatos gondozást igényelnek, rendszeres gyógyszerfelírást jelenti.  
  
Legfontosabb szempontok: 
• A pszichiátriai betegek járványhelyzetben a korábbinál is magasabb szintű ambuláns ellátásra 
szorulnak. Sok beteg a járvány okozta stressz következtében visszaesést, ill. fokozott szorongásos 
reakciókat produkál, nekik fokozott támogatásra és több esetben nappali kórházi ellátásra is szüksége 
van, amely segíthet elkerülni az akut osztályos kezelést. 
  
• A telemedicina és az e-recept lehetőségeit ki kell használni, de ez sok esetben nem elégséges, illetve 
nem kivitelezhető. A telemedicina lehetőségei mindkét oldalról (terapeuta és a beteg) egyelőre 
korlátozott, ezért a jövőre vonatkozóan fejlesztése indokolt. 
  
• Farmakoterápia: A betegek kompenzált állapotának fenntartásához a tartós, hosszú távú gyógyszeres 
kezelés nélkülözhetetlen. A per os gyógyszerek esetében úgy ahogy az e-recept megoldás működhet, 
de biztosítani kell a hosszantartó hatású parenterális (depot) injekciók rendszeres beadását 
kettő, négy vagy tizenkét hetente. Ez azért fontos, mert szkizofréniában a fenntartó kezelés elhagyása 
egy éven belül 80%-ban okoz hospitalizációt igénylő relapszust. Relapszus esetén egy 
fertőzött pszichiátriai beteg nagyon könnyen széthordhatja a vírust, számos embert megfertőzhet 
mielőtt kórházba kerülne, nem beszélve a beszállításnál segédkező egészségügyi személyzetet, 
rendőrséget, valamint a környezetében tartózkodó embereket.    
  
• A nappali kórházban a napi egyéni foglalkozás, pszichoterápia, stb. és gyógyszerelés a lényeg. Ha van 
kert, udvar és az idő megengedi, a betegek a szabad levegőre mehetnek a szoc. távolság betartásával. 
A nappali kórházi betegek bejutásának biztonságát is kell segíteni. Célszerű 
a betegeket védőfelszereléssel is ellátni utazásuk során (is), (pl. maszk) és tudatosítani bennük a 
higiénés ajánlásokat (pl. kézmosás helyes módja).  Ha megszüntetnénk a nappali kórházi ellátást, ez 
sok beteg relapszusát eredményezné. 
  
Összefoglalva: A nappali kórházakat és gondozókat, ambulanciákat nem szabad bezárni, de 
működésük során a járványügyi szabályokat figyelembe kell venni (járványügyi szűrés, lázmérés, 
stb.).  A kockázat/haszon mérlegelése alapján a biztonsági szabályok, betartása mellett a haszon 
lényegesen nagyobb, mint a kockázat. 
nCov-19 fertőzés gyanúja esetén természetesen a beteg nem tartózkodhat mások közelében és 
az előírt eljárást kell követni. 

Tehát: 
 
Az gondozóintézetekben történő ambuláns betegellátás során továbbra is biztosítani kell az arra 
rászoruló betegek felelős és adekvát ellátását. Ezt azonban az adott járványügyi helyzethez kell 
illeszteni, törekedni kell a minimális kontaktusra. Ennek során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
azonnali ellátást igénylő  jelentkező betegek adekvát vizsgálata megtörténjen, ez más intézetre nem 
hárítható át. 
 
A nem azonnali ellátást igénylő betegek esetében, amennyiben kivitelezhető, akkor a gondozott 
betegek hosszabb időre kapjanak gyógyszert. A kompenzált betegek esetében a személyes találkozást 
kiválthatja telefonos konzultáció, e-recept felírható. A gondozott betegek recepttel történő ellátását 
biztosítani kell, az más intézetre nem hárítható át. 


