
 
Fogászati ellátási protokoll COVID-19 idején 

 
 
A koronavírus fertőzés lehetőségét minden ellátásnál ki kell zárni, a beteg és az orvos, 
asszisztens részéről is, azaz az oda-vissza fertőzés lehetőségét minimalizálni kell. A vírus 
nagyon fertőzőképes, az aeroszol sok helyre kiterül és pl.: rozsdamentes acél felszíneken több 
napig fertőzőképes marad, ezért a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. fogászati ellátó 
rendelőiben az alábbi eljárásrend szerint kell eljárni. Jelen eljárásrend alkalmazásakor az 
EMMI Egyészségügyi Szakmai Kollégium Fogászati Tagozatának 2020 május 3-i ELJÁRÁSRENDJÉT 
is figyelembe kell venni, a kettő együtt érvényes. 
 
Beteget fogadni csak telefonon előzetesen egyeztetett időponttal lehet, kerülve a betegek 
várótermi kontaktus lehetőségét. Az egyeztetés során a beteget Covid19 gyanúra ki kell 
kérdezni, illetve a beteg rendelésre érkezése során újabb kikérdezés szükséges (1. számú 
melléklet). A betegnek a kezelések kivételével folyamatosan szájmaszkot kell viselnie. Az 
időpontok kiosztását úgy kell ütemezni, hogy két betegfogadás között legalább 15 perc legyen. 
Az ellátásban önkéntesen vehet részt 65 év feletti, illetve krónikus betegségben szenvedő 
munkavállaló is. COVID gyanús beteg csak előzetes mérlegelést követően, sürgősségi ellátás 
esetén fogadható, a divízióközpontokban. Itt a takarítás, a védőeszköz rendelkezésre állás 
jobb. COVID gyanú esetén értesíteni kell a háziorvost. 
 
• Sürgősségi ellátás indokolt az alábbi panaszokkal: 

o a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés,, sínezés, 
gyógyszeres kötés, foghúzás); 

o fogakból kiinduló gyulladások (a fog üregének megnyitása, foghúzás); 
o a fogmeder-gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész szövetek konzervatív 

kezelése; 
o a szájüregen belüli tályog megnyitása; 
o a nyelést és/vagy a légzést akadályozó idegentest eltávolítása; 
o a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres 

ellátása; 
o állkapocs-ficam visszahelyezése; 
o a  frissen tört állcsont nyugalomba helyezése; 
o a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő 

csillapítása; 
o bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, 

fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat). 
  



A COVID kontamináció lehetséges útjai a fogászati ellátásban:  
 

• inhaláció: lebegő vírusfertőzött cseppek belégzése, főképpen aerosol képződéssel járó 
beavatkozásoknál (turbinahasználat). 

• közvetlen közeli kommunikáció (beszélgetés közelről maszk nélkül) és / vagy köhögés, 
tüsszentés; 

• szennyezett anyagokkal, eszközökkel való érintkezés, nem megfelelő személyi higiéné 
esetén; 

• kitettség a testnedveknek (nyál, vér stb..); 
 
Teendők a beteggel: 
 
A fogászati szakasszisztens a váróteremben kérdezi ki a COVID gyanúra a beteget, 
munkaruhában, szájmaszkban. Egyúttal ellenőrzi, nincs-e több beteg a várteremben. Ha igen, 
a későbbi időpontra váróktól megkéri, hogy a várótermen kívül várakozzanak.  
Megtörténik a beteg kikérdezése (lásd járó eljárásrend), majd amennyiben nem COVID-gyanús, 
a betegtől kézmosást kér (beteg mosdó), alkoholos kézfertőtlenítőt nyom a tenyerébe 
kézfertőtlenítés céljából. Minden felesleges közeli kontaktus a beteggel kerülendő, a 
kikérdezés során a beteggel legalább 2 méter távolságot kell tartani.  
 
Teendők az ellátás során: 
 

• a kezelések során a fogászati rendelő ajtaját kötelező zárva tartani; 
• a betegre egyszer használatos sapkát kell adni; 
• a beteget a kezelő köténnyel úgy kell letakarni, hogy fedje a kezei, karjait; 
• a beteg figyelmét fel kell hívni, hogy öblítést követően helyezze vissza kezeit, karjait a 

kötény alá; 
• minden kezelés 1 perces 1 %-os hidrogénperoxidos öblítéssel kezdődjön; 
• minden jelentős aeroszolképződéssel járó eljárást átgondolva kell elvégezni; 
• depurálás nem megengedett; 
• a fúrás (pl.: trepanáláshoz) 

o turbina nélkül, 
o gyorsítóval, 
o a hűtés spray levegőjének kikapcsolásával és 
o minimális vízzel végezhető. Javasoljuk 1%-os hidrogénperoxid oldat betöltését 

a gép víztartályába.  
 
Nem javasolt hálózati vízről üzemelő fogorvosi készülékek használata. 
 

• kofferdam gumiizolálás használata kötelező; 
• nyálelszívó és exhaustor együttes használata kötelező; 
• minden kezelés lehetőleg kereszthuzatban kerüljön elvégzésre; 
• 1%-os hidrogénperoxidos öblítéssel fejeződik be a kezelés; 
• a beteg maszkban vagy annak helyettesítőjében hagyja el a kezelőt. 

  



Orvos és asszisztens védőruházat: 
 

• Műtős sapka (haj nem lóghat ki) viselése kötelező!! 
• Hosszú ujjú, vízlepergető anyagú  köpeny viselése kötelező!! 
• A mandzsetta fedje a kesztyűt vagy fordítva (csak sebészi latex kesztyűket lehet a 

mandzsettára húzni, a többinél a mandzsetta fedi a kesztyűt) 
• FFP3 maszkkal viselése kötelező!!  
• Plexi álarc viselése kötelező!! A sapka beér az álarc széle alá. 
• Lábzsák 

Ha egyszer a maszkot feltettük nem nyúlunk hozzá. Csak fertőtlenített kézzel vehetjük le!!  
A maszkot, amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő, magas alkohol tartalmú (Bacillol 
tissue) fertőtlenítős spray-vel kívül-belül alaposan bepermetezzük, száradás, hatóidő letelte 
után újra használható.  
 
 
Kezelő helyiséggel kapcsolatos előírások: 
 

• a felületeket szabadon kell hagyni, minden az adott kezeléshez nem szükséges eszközt 
zárt helyen kell tárolni; 

• a kezelési zónában csak az adott ellátáshoz szükséges eszközök lehetnek előkészítve; 
• a kezelés végeztével a fel nem használt eszközök is szennyezettnek tekintendők!! 
• A fogászati kezelőkben légkondicionáló berendezés nem használható! 

 
 
Kezelés végeztével: 
 
Az egyik legnagyobb fertőzési forrás a szennyezett védőruházat. Ennek levételekor kerülhet 
vírus a kezünkre. 
 
Mentesítés: 
 

• A kezelés végén az asszisztens a beteg köpenyét, sapkáját lefújja fertőtlenítővel. 
Száradást követően a beteg az eszközöket leveheti, a helyiséget elhagyhatja. 

• A beteg 1%-os hidrogénperoxiddal öblít, a maszkot visszahelyezi a szája elé. 
• A kezelés végeztével az orvos és asszisztens szappannal 60 másodpercig 

gumikesztyűben kezet mos. 
• Az orvos lefújja felület fertőtlenítővel a saját kesztyűjét, letisztítja a fertőtlenítővel a 

fertőtlenítős flakont, majd 
• Az asszisztens sapkáját, álarcát, ruháját és kezeit fújja le. 
• Ezt követően a tenyerébe porlaszt fertőtlenítőt és ezzel ismét lemossa a fertőtlenítős 

flakont. Ezt követően átadja a flakont az asszisztensnek, aki lefújja az orvos sapkáját, 
álarcát, ruháját és kezeit, majd a tenyerébe porlaszt fertőtlenítőt. 

 
A továbbiakban a fogászati infekciókontroll szerint végrehajtásra kerül a fertőtlenítés, 
kiegészülve a teljes helyiséggel. 
  



 
Helyiség mentesítése: 

• Minden beteg után fertőtlenítő törlőkendővel, vagy fertőtlenítő oldattal, fertőtlenítő 
spray-el valamennyi felület fertőtlenítése a teljes helyiségben; 

• a különös érzékenységű elektronikai eszközöket, mint például számítógép és 
perifériája, fertőtlenítő törlőkendővel kell áttörölni; 

• a fertőtlenítőt a felületre hagyni kell rászáradni; 
• minden kezelés végeztével fertőtlenítő felmosást kell végezni; 
• amennyiben a fertőtlenítő felmosás nem kivitelezhető minden kezelést követően, úgy 

a padozat fertőtlenítése virucid tartalmú fertőtlenítő oldattal történik, úgy, hogy az 
oldatot flakonból spray formájában a padozatra kell vinni, és hagyni rászáradni; 

• két beteg között a helyiséget alaposan át kell szellőztetni (legalább 5 perc). 
 
A műszerek kezelése az fogászati infekciókontroll szerint történik. 
 
Semmilyen műszer nem hagyhatja el a rendelőhelységet előzetes fertőtlenítés nélkül. 
 
A rendelő a felületfertőtlenítő hatóidejének lejárta - után újra használható. 
 
Amennyiben a technológia lehetővé teszi, a ruhákat, védőeszközöket, plexit, a megfelelő idejű 
fertőtlenítés után mosni és sterilizálni lehet. 
Fertőtlenítésre csak virucid hatással is rendelkező fertőtlenítő használható. 
 
Az orvos és asszisztens alapos kézmosás és kézfertőtlenítés után elhagyhatja a rendelőt. 
 
Egyéb higiénés előírások: 
 

• azokban a divízió központokban, ahol lehetséges és kivitelezhető, forgó rendszerben 
két kezelőhelyiség váltott használata, ebben az esetben a takarítószemélyzet a 
rendelőben minden beteg után zárófertőtlenítést végez, a személyzet mentesítését 
követően a másik helyiségben a kezelés 15 percen belül is megkezdhető; 

• a rendelőben inni, étkezni, illetve italt, élelmiszert még csomagolt formában is TILOS 
tárolni; 

• az egyéb személyes dolgokat, például telefon zártan (fiókban) kell a rendelőben 
tartani; 

• a személyzet munkaruháját naponta cserélni kell; 
• az esetlegesen keletkezett szennyezett textíliákat dupla zsákban számolás nélkül kell 

a mosodába küldeni; 
• minden munkanap végén zárófertőtlenítést kell végezni; 
• meleg/hideg levegős kézszárító használata TILOS! 
• a várókban csak kifüggesztett, mosható, fertőtleníthető betegtájékoztatók helyezhetők 

el. 
  



1. számú melléklet 
 
 
Kérjük válaszoljon a kérdésekre a válasz aláhúzásával 
 
 

1. Az elmúlt két hétben bármikor volt-e láza, hőemelkedése? Igen Nem 

2. Az elmúlt két hétben bármikor volt-e köhögése vagy egyéb 
légúti tünete? Igen Nem 

3. Az elmúlt két hétben érzett-e gyengeséget, végtagfájdalmat vagy 
egyéb influenzaszerű tüneteket? Igen Nem 

4. Tud-e arról, hogy COVID-19 fertőzött lenne? Igen Nem 

5. Találkozott-e igazolt COVID-19 fertőzöttel? Igen Nem 

6. 
Találkozott-e olyannal, aki házi karanténban van? 
(Csak erre a kérdésre adott igen válasz nem veti fel COVID-19 fertőzés 
gyanúját.) 

Igen Nem 

 
Név:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
TAJ szám: ………………………………………………………………………………….. 

  

 
 
 
Dátum, 2020. 

 
 
 

aláírás 

  

 
 


