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AZ ÚJ KORONAVÍRUS (COVID-19) OKOZTA HEVENY, LÉGÚTI SZINDRÓMÁS ESETEKRE 

VONATKOZÓ FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK 

Aktualizálva 2020. április 16-án 

 

Gyanús eset 

1) Heveny, légúti fertőzéses beteg (a következő tünetek egyikének hirtelen megjelenése: 

köhögés, láz, légszomj, légzési frekvencia növekedése) ÉS anélkül, hogy ezen tünetek 

valamelyikére valami más magyarázat lenne a beteg kórlapján  

VAGY 

2) heveny, légúti fertőzéses beteg (a következő tünetek egyikének hirtelen megjelenése: 

köhögés, láz, légszomj, légzési frekvencia növekedése) ÉS anélkül, hogy ezen tünetek 

valamelyikére valami más magyarázat lenne a beteg kórlapján, valamint ha a beteg a 

tünetek jelentkezését megelőző 14 napban külföldön járt  

VAGY 

3) heveny, légúti fertőzéses beteg (a következő tünetek egyikének hirtelen megjelenése: 

köhögés, láz, légszomj, légzési frekvencia növekedése) ÉS aki közeli kapcsolatban állt egy 

igazolt COVID-19-esettel a tünetek jelentkezését megelőző 14 napban 

VAGY 

4) tüdőgyulladásos, bronchopneumóniás +/- mellhártyagyulladásos beteg, akinek a kórlapja 

nem szolgál magyarázattal a kórképre  

VAGY 

5) súlyos, heveny légúti fertőzésben (SARI) szenvedő beteg (láz vagy korábbi lázállapot ÉS 

köhögés ÉS megnövekedett légzési ritmus) ÉS akit kórházi megfigyelés alá kell helyezni egy 

éjszakára, és nincs más ok, ami a tüneteket teljeskörűen megmagyarázná. 

 

Szoros kontaktnak minősül: 
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- a koronavírusos beteggel egy háztartásban élő személy; 

- az a személy, aki közvetlen fizikai kapcsolatban állt egy koronavírusos személlyel (például 

kezet fogott vele, és nem mosott kezet közvetlenül ezután); 

- az a személy, aki közvetlenül érintkezett egy fertőzött szekrécióival (például köhögés 

révén, vagy kesztyű nélkül megérintette a zsebkendőjét); 

- az a személy, aki 15 percnél hosszabb ideig két méternél kisebb távolságra tartózkodott 

egy fertőzöttől; 

- az a személy, aki 15 percnél hosszabb ideig két méternél kisebb távolságra tartózkodott 

ugyanabban a helyiségben – például tanteremben, ülésteremben, kórházi váróteremben 

– egy fertőzött betegtől; 

- az egészségügyi személyzet tagja vagy más személy, aki közvetlen ellátást nyújt egy 

fertőzött betegnek, vagy a laboratóriumi személyzet olyan tagja, aki a fertőzött betegtől 

vett mintákat, vagy védőfelszerelés* megfelelő viselése nélkül kezeli.  

 

*A kezelésnek megfelelő védőfelszerelést viselő egészségügyi személyzet NEM TEKINTHETŐ 
KÖZELI KONTAKNAK. 

A kapcsolat a fertőzöttel a kitörést megelőző 14 napos időszakban jöhetett létre. 

Igazolt eset 
 
Igazoltan fertőzöttnek minősül az a személy, akinél a laboratóriumi vizsgálatok kimutatják a 
SARS-CoV-2 vírussal való fertőzést, a klinikai tünetektől függetlenül. 
 
Prioritizálási javaslatok a COVID-19 tesztelésére: 

1. szimptomatikus személyek (kórtünetekkel), beleértve az egészségügyi személyzetet is; 
2. az igazolt esetek szimptomatikus közeli kontaktjai; 
3. transzplantációs eljárás előtt álló személyek (tünetmentesek) és szervőssejtdonorok, a 
transzplantációt megelőzően; immun- és szuppresszív terápiában részesülő szerv-, szövet- és 
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hematopoietikus őssejt-transzplantációs betegek – a posztranszplantációs megfigyelési 
időszakban minden kórházi kezelés előtt két teszt 24 óránként; 
4. immun- és szuppresszív terápiában részesülő tünetmentes betegek, két vizsgálat 24 

óránként; 

5. kemoterápia alatt álló tünetmentes daganatos betegek – havi két alkalommal; 
6. műtéti beavatkozás előtt álló tünetmentes daganatos betegek; 
7. hemodialízis alatt álló szimptomatikus személyek; 
8. hemodialízis alatt álló tünetmentes, igazolt eset közeli kontaktjai, két teszt hat-hét napos 
időközönként, ebben az időszakban ezeket a személyeket a többi dialízis alatt álló betegektől 
elkülönítve kezelik; 
9. intézményesített karanténban lévő szimptomatikus személyek; 
10. karanténban/házi elkülönítésben lévő kismamák vagy igazolt eset szoros kontaktjának 
minősülő kismamák;  
11. az öregotthonokban dolgozó ápolószemélyzet – havi 2 alkalommal; 
12. az igazolt eset szoros kontaktjának minősülő egészségügyi személyzet, a fertőzöttel való 
utolsó érintkezéstől számított 6-7. napon**. 
 

** A lehetséges fertőzöttel való érintkezés után a laboratóriumi eredmények megérkezéséig 
az egészségügyi személyzet a szokásos óvintézkedések betartásával végzi tevékenységét. Az 
egészségügyi személyzet körében a fertőzött vagy a tünetmentes esetekre ugyanazok az 
elkülönítési procedúrák vonatkoznak, mint a többi fertőzöttre. A járványügyi helyzet 
változása esetén ajánlott a fenti javaslatok felülvizsgálata. 

Az egészségügyi egységek a fenti ajánlásokon kívül más tesztelési eljárásmódokat is 

alkothatnak az egészségügyi személyzet és/vagy a betegek számára az RT-PCR technikák 

révén, amelyek a saját erőforrásaikból, a saját vagy más laboratóriumokban végezhetők el. 

 

A tesztelések pozitív eredményeit azonnal jelenteni kell az országos közegészségügyi 
hivatalnak (INSP), valamint a megyei közegészségügyi igazgatóságoknak, és a fertőzött 
személyeket kórházba kell utalni/el kell különíteni.   
 

Ilyen esetekben az egészségügyi egységek végzik el a saját járványügyi vizsgálatukat, és 
intézkedéseket fogadnak el a fertőzés korlátozására, az intézkedések végrehajtása a 
menedzser közvetlen hatáskörébe tartozik. A járványügyi vizsgálati jelentést 24 órán belül 
elküldik a megyei közegészségügyi igazgatóságnak. 
 


