
 

V. 

Még nincs három hónapja, hogy a covid 19 kínai megjelenéséről felröppent a hír, még nincs két hónapja, hogy a 

közelünkben Lombardiában is megjelent, még nincs hat hete, hogy az első magyar pozitív esetet jelentették, még nincs 

hat hete, hogy az első európai orvos vírusfertőzésben maghalt. Hatodik hetébe lép a magyarországi vészhelyzet. A 

világ összezavarodott, de másként! Ez nem járvány ez manipuláció. Hát akkor mit jelent a 2,4 millió pozitív eset, a 

közel 170 ezer halott, a new yorki ideiglenes tömegtemetés, vagy mit jelent itthon az idősotthonokban a kritikus 

terjedés? Erről ez a lapszám még sok tényt igyekszik közre adni. És itthon kialakult a katasztrófa turizmus. Ez 

alatt nem a hagyományos látvány miatti értendő, hanem téves kiszabadulási vágy turizmusa és vásárlási láza (nem 

csak élelmiszert). Ebben (is) jelentkezik a két nagy tábor ellentéte, a 65 alattiak és felettiek között. Itt kell szólni a 

maszk viselésről. Akárki akármit mond a maszk (legyen bármilyen is) és itt csak a hétköznapi használatról szólok, a 

legrosszabb maszk is jobb a semminél. A vírus legmeghatározóbb terjedése a cseppfertőzés! EZÉRT A TÁVOLSÁG 

TARTÁS, A KARANTÉN, A MASZK  ÉLETMENTŐ! Meg kell egy életre jegyezni, hogy aki bátor és nem tartja 

be a szabályokat, az nemcsak önmagát, hanem családját és embertársait is veszélyezteti! Egy másik területe a 

zavarodottságnak és a tisztességtelenségnek a maszkokkal való kereskedés gyakorlata és a tesztelés pro kontra 

állásfoglalásai. Erről több írás olvasható ebben a számban. 

Egyre gyűlik a hazai tapasztalat is a gyógyításban. Ez még kevés és nem lehet tudományos következtetéseket 

levonni, de egy biztató adat, a lélegeztetőn lévő betegek kevesebb, mint 40 %-a hal meg egy itthoni intézményben. A 

nyáj immunitás teóriája nem látszik igazolódni, az itthoni járvány alakulásának lassítását eredményező intervenció 

sikeresnek mutatkozik. A terápiáról a védőoltásról is olvashatnak ebben a számban. 

A következő hetek döntőek lesznek a jövőt illetően. Mikor, miben, mekkora oldás lehet és megengedett. Az emberi 

élet, az egészségügy és dolgozóinak megkímélése mellett, akik a frontvonalban dolgoznak még, akik a lövészárkokban 

(karanténban) beásottak hadtápja, életvitelük megalapozói, eladók, szállítók, termék előállítók. És a gazdaság 

indítása felpörgetése…. 

Prof. Dr. Balogh Sándor 

felelős szerkesztő 

lezárva 2020. április 19. 
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A TÁVKONZULTÁCIÓ FONTOS és MŰKÖDIK 
 

Egyre több személyes tapasztalat gyűlik össze a távmunkáról. Lehet real time-ban és non stop. Az 
egyik a rendelési és a készenléti időre terjed ki, a másik reggel hattól eset 10-ig. Ez már a békeidőkre 
is elmondható gyakorlat volt. A kettő egymástól nem választható szét, de ki kell dolgozni ennek napi 
gyakorlatát, mert a non stop készenlét emberpróbáló, figyelmet megosztó, extrém szellemi 
leterhelést jelent. A szigorú napi 8 óra elérhetés alig korlátozható, de törekedni kell rá. 
 



 
Egy budapesti körzetből: 
 
Ellátott betegek 03.30-04.03 között 286. Ez jelentett 568 telefonbeszélgetést, 862 email váltást, 
valamint össze nem számolható facebook csetet. Több száz szakmai anyag elolvasását, amelyek 
között frissnek gondolt állásfoglalások, voltak. Továbbá ezek között több tucat hivatalos megkeresés 
is érkezett. 
Ellátott betegek 04. 06.-04.10 között 265 fő került ellátásra A telefonbeszélgetések száma 
lényegesen csökkent 368, ugyanúgy az emailek is 468. 
Az ellátottak 04. 12 – 04. 19 között , kedd-csütörtök között 212 fő, továbbá péntek – vasárnap között 
16 fő, összesen 228 fő (egy nappal kevesebb nap). A 89 hétfői ellátottak között 35 telefonos 
konzultáció, vírusos fertőzés félelmével panasz 5 fő, egyéb légúti 4 fő, új táppénz kérelem 7 fő (össz 
táppénzes ok 24 fő), gyógyszer írás 38 fő, lelet megbeszélés 4 fő.  
Változatlan és össze nem számolt email, facebook és egyéb telefonkonzultáció a nap 12 órájában, de 
a rendelési időre csúcsra járatva. 

 

Garay Erzsébet írja (Gyula) 
Még nincs sok tapasztalatom, mert márc.11-én (az utolsó pillanatban) egy decemberben 
befizetett útra elmentem és igaz ugyan, hogy már Bécsen át, de márc. 19-én haza is jöttem. 
Persze 2 hétig nem dolgozhattam, most hétfőn jöhettem elő-ször. 
Az elmúlt 3 napban 1 utcai eseménynél "láttam el" beteget. A rendelő utcájában kerékpárral 
közlekedve epilepsziás grand mal rohama lett saját betegünknek. Ami a tapasztalat: 
mindenki, aki látta nagyon szépen segített, Egy ember hívta a mentőt, egy tartotta a beteg 
fejét, kettő leszedte a kerékpárt... Lehet, hogy korábban nem lettek volna ilyen segítőkészek 
az emberek. 
Ezen kívül szépen működik a teledicina. A viszketős szemű beteg 4 képet készített a szemeiről, 
a torokfájósnak a lánya a garatképletekről ( mindig 4 képet kérek), viberen elküldték és egész 
jól használhatóak. 
A rendelőbe csak kikérdezés után engedjük be, aki nem veszélyes, hogy fertőz, maszkban 
jöhet, és nem nyúlhat semmihez. Pl. a kutyaharapott beteg oldalán sérüléssel.  
Kezd beállni a rendszer. A lejáró javaslatok és KGY számok esetén a programunk ráírja a 
receptre, ami az EESZT-be megy, hogy felírva lejáró javaslat mellett a kormány rendelet 
alapján. 
A krónikus gondozottaktól kérjük az otthon mért releváns paramétereiket, de ez eddig is így 
volt, csak most telefonon mondja, nem a füzetét lapozom. 
 
A körülményekhez képest nyugodt 4 napos munkahét volt. 04. 14. – 04.17 

92 beteget láttunk el, 101 esetben. 

59 éves, vagy fiatalabb 39 beteg 43 eset,  

60-74 éves 31 fő, 34 eset,  

75 éves és idősebb 22 beteg, 24 eset. 

A betegek már megszokták az új szabályokat, változatlanul működik a telemedicina is, szépen 

lefényképezik a szemüket, torkukat, bőrüket, meg ami fáj.  



Természetesen a többi betegség sem szünetel, ezek miatt kénytelenek vagyunk szükség esetén 

megvizsgálni néhány beteget, de kellő védelmünkről azért gondoskodtam. Eddig több, mint 100.000,- 

Ft értékben. 

Különös dolog nem történt, hétfőn nyitnak a szakrendelések, remélem nem lesz beutalóért roham. 

 
Princz János írja (Pécs) 
Rendelés járványügyi vészhelyzetben 

04.14 – 04. 17. Már egy hónapja, hogy a járványügyi vészhelyzetre előírt módon zajlik a rendelés, 

vagyis minimális a rendelőben megjelenő betegek száma, viszont annál több a telefonos, emailes, 

illetve a mai technika által elérhető minden csatornán (skype, Messenger, fb, Viber, stb.) történő 

tanácsadás, diagnosztizálás és kezelés. Eddig is sok volt a telefonos megkeresés, most viszont – főleg 

a rendelési idő első pár órájában állandóan csörög valamelyik telefon a három közül (rendelői 

vonalas, rendelői mobil, saját mobil). Két külön helységben dolgozunk az asszisztensnővel, így csak 

azokat a telefonokat kapcsolja be hozzám, akiknek panaszaik vannak, de így sincs idő a dekurzus 

lapokat rögzíteni a programban, mert mindjárt ott a következő hívó. Így rövid jegyzeteket kell a 

beszélgetés közben kézzel leírni, hogy ha majd jut rá idő, minden megfelelően dokumentálva legyen. 

Sok esetben használják a képküldő alkalmazásokat, mivel a betegek nem tudnak, akarnak a 

fertőzéstől való félelem miatt eljönni a rendelőbe, vagy nem is jöhetnek (lázas, felső légúti 

panaszokkal tilos). Gyakori a mobiltelefonnal készített és messengeren átküldött garatfelvétel, 

bőrkiütések, és gyulladások ilyen módon történő diagnosztizálása: 

 

Az előzőekben egy-két-háromhavonta ellenőrzésre visszahívott krónikus betegek gondozása is 

hasonlóképpen történik, szerencsére ma már szinte mindenkinek van vérnyomásmérője, a 

cukorbetegeknek vércukor mérőjük, így telefonon megbeszélt, vagy a lefotózott és elküldött 



vérnyomás- és vércukor napló adatai alapján láthatjuk hogyan állunk a célértékek, céltartomány 

elérésében, és amennyiben szükséges, megbeszéljük a szükséges étrendi, életmódbeli vagy 

gyógyszeres változtatásokat. Mióta lehetőség van csak e-recept felírására, próbáljuk ezt propagálni a 

betegeknek, de egy hónappal ezelőttig még inkább kérték a jól megszokott, papír alapú, kézzel 

fogható receptet is, így érezték biztonságosabbnak. Az e-recept elterjedésének viszont egycsapásra 

nagy lökést adott a kialakult helyzet, olyannyira, hogy most már szinte csak e-receptet írunk, kivéve 

az EESZT-be még nem kerülő segédeszközöket. Ez valószínűleg a járvány lecsengése után is így 

marad, tehát ha lehet egyáltalán ilyet mondani, ez egy pozitív hozadéka lehet a vészhelyzetnek. 

Persze azért – ha nem is tömegével – de a rendelőben is látunk el beteget, zömmel telefonon 

előzőleg megvitatott panaszok okának tisztázására, és nyilván a rosszulléttel érkezőket is ellátjuk a 

szakma szabályai szerint, természetesen fokozottan odafigyelve a higiénés szabályok betartására 
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A JÁRVÁNY HÁROM HÓNAPJA. HOGY ZAJLOTT, JELEN ÁLLAPOT, MI VÁRHATÓ. 

COVID 19-ről, A VILÁGJÁRVÁNYRÓL 

összeállította Prof. Dr. Balogh Sándor 

 

Az alább olvasható adatokat a COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and 

Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University weboldalának adatai alapján állítottam össze. 

 

 

 

 

 



A járvány alakulása 2020 januártól – április 18-ig. A robbanás március 16-tól, a húsvétkor 

„csendesebb” volt. Megerősített esetek száma. 

 

A járvány március közepétől terjedt szét a világban, 4 világrész érintetett, a vírust 185 országban 

mutatták ki. A fertőzöttek száma március közepétől exponenciálisan nőtt. Olaszország kezdte, Francia 

ország folytatta, Spanyol ország kis késéssel, és előzte meg Olaszországot. A késlekedő Nagy Britannia 

és Egyesült Államok, akik talán a nyáj immunitást gondolták megoldásnak, szélsebesen követték a 

nyugat-európai országokat, USA ebben is a világ első országa lett, UK a dobogó felé tart. New York 

tragédiáját ismerjük, Olasz ország, Spanyol ország és Francia ország járványa tetőzni látszik, 

 



 

Amennyiben a megerősített esetek számának logaritmikus változását nézzük, akkor a március közepi 

robbanást egy nagyfokú január27 – február 10 közötti emelkedés, majd egy hónapos lapos szakasz 

követte. Húsvét óta ismét laposodik a görbe. Megismétlődik vajon a március 15-i robbanás? És ez 

miként alakul majd nálunk? Erről még később. 

 

Hogyan növekszik a járvány? 

Az első megjelenés Kínában január 23. 

 

Az első esetek Kínán kívül – Olasz ország, Irán – 2020.02.21.  

 



 

A fertőzöttség mértéke a világ országaiban április 12-én 

 

 

Ha az esetek számát időről-időre országonként látjuk, akkor szemléltethetjük, hogy a pandémia 

miként terjed. Ezek a táblázatok kumulatív eseteket mutatnak - például azon emberek száma, akik 

valaha pozitívnak bizonyultak koronavírusra egy adott országban, függetlenül attól, hogy gyógyultak-

e. A görbe felfelé történő lehajlása jelzi vagy a koronavírus-esetek robbanásszerű növekedésének 

idejét egy adott országban, vagy az esetek meghatározásának vagy számításának változását. Az 

országok közötti összehasonlítás azt is megmutathatja, hogy a világjárvány mikor növekszik a 

leggyorsabban, bármikor, bárhol, bármikor. 

 

Összesített esetek napok szerint az 50. megerősített eset óta (2020. április 11.) 

 



A kitörés napról napra ábrázolása az egyes országokban lehetővé teszi számunkra, hogy az 

események egymást követő sorozatát globális történetként tekintsük. Mivel a járvány, különböző 

országokban különböző időpontokban kezdődött, az egyes országok görbéinek ugyanabból a 

kiindulási ponttól történő megtekintése lehetővé teszi számunkra, hogy könnyebben 

összehasonlítsuk az országokat. Ennek a diagramnak a kiindulási pontja az a nap, amikor az 50. esetet 

minden országban megerősítették, a tendencia vonalakkal követve az esemény óta eltelt napok 

számát. A fenti grafikonhoz hasonlóan a legördülő menükkel megjelenítheti a megerősített eseteket 

vagy haláleseteket (összesen vagy 100 000 lakosra számítva), valamint lineáris vagy logaritmikus 

skálát. 

 

A lakosságszámhoz képest legmagasabb arányú halálozást mutató országok  

 

 

 



A járvány országonkénti jellemző számadatai (nem tartalmaz minden országot, amelyekről még 

adatok vannak) 

 

Folytatva a helyzet nagy vonalakban történő helyzetelemzést, amelyben eddig Nagy Britanniáig 

jutottunk. Az első táblázatból Német országról ahol igen alacsony a 100 000 lakosra számított 

halálozás (5,25 %). Objektív magyarázat nincs, a szubjektív a német fegyelmezettség. Török ország 

statisztikájával nem érdemes foglalkozni, nem ismert az igazság. Belgium, Hollandia és Svájc 

csoportja érdemel néhány szót. Mindhárom országban, jóval 15 % felett van a 100 000 lakosra 

számított halálozás, ami Belgium esetén világ első. 04.18-04.19 között meghaltak: Belgium +290, 

Hollandia +142, Svájc +41. Ha a mai (04.19-i) új halottak számot hasonlítom a tegnapihoz, a TOP 

országokban akkor a késlekedő országok (USA, UK) a legmagasabb (+2 317, illetve +891), Olasz ország 

+532, Spanyol ország +637, Francia ország +646. Nagy példa lehet a nyáj immunitást választó és 

amellett kitartó Svéd ország. A 100 000 lakosra jutó halálozás 13,75 , a 04.18-04.19 között meghaltak 

száma 111. Ezt a számot a skandináv országok táblázatával lehet együtt viszonytani, de levonható 

konklúzió még nincs. 

A környező országok adatsorait tekintve, számomra a legmegmagyarázhatatlanabb számokat látok. 

Ukrajnát ki lehet venni. Nem tudom Szlovákiát értelmezni, csak a statisztikai módszert feltételezem. 

Elképzelhetetlen a 9 halott, akik között alig van idős beteg (nem megerősített információ!). 

Romániában, ahol a visszatért, külföldön (főleg Olasz országban) dolgozók között bizonyára több a 

pozitív eset és a súlyos állapotú, vélhetően kedvezőtlenebb a helyzet. Horvát ország eredményeit 

lehet, hogy később lehet megérteni, de elsőre szebb kép mutatkozik, mint ahogy az várható volna.  

Végül a mindenképpen „kakukk tojás” Ausztria, amely jó, másolható példa lehet. A rendszerváltásban 

ugyan elmaradtunk majd 40 évet mögötte, de azért csak több száz évet éltünk monarchiában, még 

ha nekünk ebből a kevesebb jutott. Mi védtük a töröktől a németet, a Habsburgokat, ebből nekünk 

jutott „több”. Nem biztos, hogy az itt tett eszmefuttatás helye a legidevalóbb, de lenni egy mintának, 

amihez viszonyítani lehet. A H1N1 járvány idején a Magyarországra látogatott osztrák tisztifőorvos 

említette, hogy a nyári turizmussal azonos értékű a sí turizmus. Talán egy egyszer kiderúl, hogy a 

vírus tipizálás eredményeként kaptunk-e vírust Tirolból. Ausztria lazít a járvány szorításán (lás az V. 

szám vége felé), a példa használható lesz??? 

TOP országok 04.18.

Ország Megerősített + eset Halottak száma Pozit/halálozás% Halálozás/100 E lakos

USA 699 706 36 773 5,3 11,24

Olasz o. 172 834 22 745 13,2 37,64

Spanyol o 190 839 20 002 10,5 42,81

Francia o. 149 130 18 703 12,5 27,92

UK 109 769 14 607 13,3          21.97

Belgium 36 138 5 163 14,3 45,2

Német o 141 397 4 352 3,1 5,25

Hollandia 30 169 3 471 11,3 20,14

Török o 78 546 1 769 2,3 2,15

Svéd o 13 216 1 400 10,6 13,75

Svájc 27 078 1 327 4,9 15,58



 

A visegrádi országok egy kicsit egységesebb képet mutatnak, de kevés az információ, mi történik 

Lengyel országban. 

 

 

A Skandináv országok különbségei a táblázatban szembetűnőek. Hasznos és fontos információkat 

fognak adni a következő hetek folyamatai és a mögöttük álló számok. 

 

 

A görbe lelapult? 

A világ országai azon dolgoznak, hogy „lelapítsák a koronavírus járvány görbéjét”. A görbe lelapulása 

magában foglalja az új COVID-19 esetek számának egy napról a másikra történő csökkentését. Ez 

meggátolja az egészségügyi rendszerek túlterheltségét. Ha egy országban kevesebb új COVID-19 eset 

fordul elő ma, mint egy előző napon, ez azt jelzi, hogy az ország elsimítja a görbét. 

Környező országok 04.18.

Ország Megerősített + eset Halottak száma Pozit/halálozás% Halálozás/100 E lakos

Ausztria 14 595 431 3 4,87

Szlovákia          10 49 9 0,9 0,17

Ukrajna 4 662 125 4,6 0,28

Románia 8 067 411 5,1 2,11

Szerbia 5 609 110 1,9 1,58

Horvát o 1 814 36 2 0,88

Szlovénia 1 304 66 5,1 1,58

Magyarország 1 763 168 8,8 1,6

Bosnia 1 214 46 0,9 0,44

É. Macedónia 1 117 47 1,7 2,35

Visegrádi országok

Ország Megerősített + eset Halottak száma Pozit/halálozás% Halálozás/100 E lakos

Cseh o 6 549 173 2,6 1,63

Lengyel o 8 379 332 4 0,87

Szlovákia          10 49 9 0,9 0,17

Magyarország 1 763 168 8,8 1,6

Skandináv országok

Ország Megerősített + eset Halottak száma Pozit/halálozás% Halálozás/100 E lakos

Svéd o 13 216 1 400 10,6 13,75

Norvégia 6 937 161 2,3 3,03

Finn o 3 499 82 2,4 1,49

Dánia 7 268 336 4,6 5,8



Az összes eset trendvonalánál a görbe úgy néz ki, ahogy hangzik: lapos. Az ezen az oldalon található 

diagramokon, amelyek napi új eseteket mutatnak, a görbe csökkenő tendenciát mutat a napi új 

esetek számában. 

Ez az elemzés egy 5 napos mozgóátlagot használ az új COVID-19 esetek számának megjelenítéséhez 

és a változás mértékének kiszámításához. Ezt minden nap kiszámítja az adott nap, az előző két nap és 

a következő két nap értékeinek átlagolásával. Ez a megközelítés segít megakadályozni, hogy a 

nagyobb események (például a jelentési módszerek megváltozása) torzítsák az adatokat. Az alábbi 

interaktív diagramok az új esetek napi számát mutatják a 10 leginkább érintett országban, a COVID-

19 által bejelentett halálesetek száma alapján. 

A következő hetek döntőek lesznek a jövőt illetően. Mikor, miben, mekkora oldás lehet és 

megengedett. Az emberi élet, az egészségügy és dolgozóinak megkímélése mellett, akik a 

frontvonalban dolgoznak még, akik a lövészárkokban (karanténban) beásottak hadtápja, 

életvitelük megalapozói eladók, szállítók, termék előállítók. És a gazdaság indítása felpörgetése…. 

 

Ezt az oldalt utoljára 2020. április 17-én, pénteken, 20:52 órakor frissítették. Napi megerősített új 

esetek (5 napos mozgóátlag) 

A járvány kitörése a jelenlegi 10 leginkább érintett országban 

 

 

 
 
USA 
Naponta megerősített új esetek (átlagosan 5 napos) 
Az Egyesült Államokban a COVID-19 első esetéről 85 nappal ezelőtt, 2020- ban számoltak be . 01. 
23 .. Azóta az ország 699 706 esetet és 36 773 halálesetet jelentett.  
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AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKRŐL, A MASZK VISELÉSRŐL 

Tekintettel arra, hogy a korona vírus terjedése elsősorban a levegő útján történik és csak 

másodlagosan a fertőzött felületekről és tárgyakról, ezért a legfontosabb a vírus légutakba történő 

bejutásának megakadályozása. Ennek lehetősége a higiénés szabályok betartása, köhögés, tüsszentés 

etikettje, a távolság tartása (legalább 2 méter), a vírus levegőbe jutásának megakadályozása (ilyen az 

extrém esetben a lélegeztetett beteg intubálása), mely egyszerű sebészi maszkkal is megengedett, 

továbbá a levegőbe jutott nyálcsepp belégzése. Az utóbbinak nem a legjobb eszköze a sebészi maszk, 

de használata a fertőződés esélyét csökkenti. Az ellátott betegtől függően, nem légúti beteg 

vizsgálatakor elégséges a ruha maszk, de a covid 19 alattomos tulajdonságai miatt, rendelői 

körülmények között az FFP2,3 a legbiztonságosabb és alkalmazható a plexivédő is. Ehhez a naponta 

cserélt és naponta mosott vászon köpeny elegendő, előnyös a vízlepergető kötény viselete. Teljesen 

beöltözni kvázi szkafanderbe, intenzív ellátás esetén kötelező, amelybe a sürgősségi betegellátás is 

beletartozik. A kézmosás, ruhatisztítás, a be és kiöltözés, mosakodás – infekció kontroll- szigorúan 

betartandó. A légtisztítás, a felületdezinficiálás elengedhetetlen. 

Kétségbeejtő és megjegyzendő, hogy a felülettisztítók és a maszkok tekintetében milyen mérvű 

minőségi csalások és emellett milyen árban terjedtek el. Az előbbi a büntető kategóriába tartozó 

cselekmény, akár a gyógyszerhamisítás. 

UEMO MYÍLT LEVELE 

A MEGFELELŐ MASZK VÉDELEMRŐL 

Covid-19: Ha nem tudjuk megvédeni dolgozóinkat, nem tudjuk megvédeni a betegeinket 

2020. április 17 

Március elején Roberto Stella, a milánó közeli Busto Arsizio-ból érkezett háziorvos lett az első orvos, 

aki meghalt a covid-19-ben Olaszországban. Csak néhány nappal korábban vett részt a regionális 

egészségügyi tanács ülésén, ahol figyelmeztette, hogy a háziorvosok rendelkezésére álló személyi 

védőeszközök nem megfelelőek. Megkérték, hogy biztosítsanak megfelelő védelmet minden olyan 

betegellátónak, aki érintkezik a betegekkel, azzal érveltek, hogy sok ember tünetmentes 48 órán át, 



aminek következményeként a vírust elterjesztik, mert lehetetlen megmondani, ki az aki fertőz, mert a 

pozitív betegek  19-szer többek a jelenlegihez képest. 

Halálát gyorsan követte a leginkább sújtott Lombardia régióban található három másik háziorvos, és 

ezekről a halálesetekről egy olasz orvos barátom, Giuseppe Rivolta e-mailen értesített, március 10-

én. Rivolta ott volr a Regionális Egészségbizottsági ülésen volt kollégájával és barátjával, Roberto 

Stellával. Rivolta az e-mailben rámutatott, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 

Központ (ECDC) jelzi, hogy az FFP2 vagy magasabb PPE legyen az orvosok standardja. Úgy tűnik, hogy 

az ECDC ajánlásainak követése helyett az olasz kormány inkább az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

által kiadott régebbi irányelv irányába fordult. Ezt a WHO-irányelvet nem az Európát szem előtt 

tartva írták elő, hanem fenntartható megoldást kínáltak azoknak az országoknak, ahol a drága FFP2-

maszk javaslatát nem lehetett volna megvalósítani, és ahol a műtéti maszk elfogadható alternatíva 

volt. 

Az olasz orvosok rámutattak, hogy ha a kormány azt állította, hogy nem tudnak megfelelő PPE-t 

szerezni, így az egészségügyi dolgozóknak meg kell alkudniuk a rendelkezésre álló lehetőségekkel, az 

egészségügyi személyzet elfogadta volna a helyzetet.  

Az Egyesült Királyságban a BMA hangosan és kitartóan vállalta az egyéni védőeszközök kérdésében a 

kormány és a média figyelmeztetését. A BMJ kampányt indított a #properPPE számára. 

Ennek ellenére az egyéni védőeszközök rendelkezésre állása továbbra is elégtelen. Amikor 

nagypénteken dolgoztam, ott voltak kesztyűk és papírmaszkok, de nem volt más. Van egy forró pont, 

ahol küldhetünk olyan betegeket, akikről feltételezzük, hogy covid-19 pozitívak, és ahol megvizsgálják 

őket (vérnyomás, hőmérséklet és oxigéntelítettség), de nem tesztelik. 

Úgy tűnik, hogy az olaszországi stratégiához hasonló stratégia készül az Egyesült Királyságban. Úgy 

tűnik, hogy a kormány inkább a rendelkezésre álló PPE-khez igazítja ajánlásait, mint hogy a PPE 

megfelelő-e az esetlegesen fertőzött betegekkel dolgozó egészségügyi személyzet védelméhez. 

A probléma része az, hogy minden beteg fertőzött lehet. Rivolta írta: „Az elmúlt hetek tapasztalatai 

azt tanítják, hogy a veszély nem a könnyen azonosítható a betegeknél, akik covid-19 tünetei vannak, 

hanem azokban a betegekben, akik tünetmentesek és nem tekintik problémásnak. Ha a háziorvosok 

biztonsága biztosított lenne, akkor az általuk használt maszkoknak FFP2 szabványnak vagy annál 

magasabbnak kell lenniük.  

Nápolyban van egy kórház, ahol egyetlen orvos sem fertőzött meg a covid-19-vel. Fertőző betegségek 

központja, ahol jó a védelem és a higiéniai biztonsági szabályokat szigorúan betartják. Úgy tűnik, 

hogy a PPE itt úgy működik, ahogy kellene. 

A Rivoltát a Stella kapcsolattartójaként tesztelték. Nem volt köhögése, láz és légszomj. Azt találták, 

hogy Covid-19 pozitív, és a CT-vizsgálat mérsékelt intersticiális tüdőgyulladást mutatott. Nem tudta, 

hogy beteg. Ő és családja most karanténban van. 

A coronavírus-járvány idején kötelességünk az orvosi és ápolószemélyzet védelme, ugyanakkor a 

betegeinkkel való ellátás is. Az Egyesült Királyságban a légitársaságok biztonsági eljárásait gyakran 

idézik az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozóan. Ezen szabályok egyike természetesen: „Állítsa 



be saját oxigénellátását, mielőtt másokba hatol.” Ez vonatkozik az egészségügyi dolgozókra is. Ha 

nem tudjuk megvédeni dolgozóinkat, nem tudjuk megvédeni a betegeinket. 

Mary McCarthy az Európai Általános Orvosok Szövetségének (UEMO) alelnöke (és a BMA 

képviselője), valamint háziorvos a Shrewsbury-i Belvidere Orvosi Gyakorlaton. 

Giuseppe Rivolta az UEMO olasz küldöttségének tagja, az Olasz Orvosok Országos Autonóm 

Egyesületének titkára (SNAMI0 Lombardiaban és általános orvos a „Duturnet” Általános Orvosi 

Hálózatban, Erba (Como), Olaszország) 

A maszkok tekintetében itthon sem jobb a helyzet, de az orvos és dolgozó védelme (home office, 

zárt orvosi rendelők) kedvezőbb (sic).  
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MOK HÍRLEVÉLBŐL 

Április 6-án levelet írtunk Kásler miniszternek. Levelünkben leírtuk, hogy méltánytalannak és  és 

igazságtalannak tartjuk, hogy ha egy egészségügyi dolgozó karanténba kerül fertőzés gyanúja 

miatt, akkor - az általános szabályozásnak megfelelően- a kiesett időre 60%-os táppénzre 

jogosult. Ugyancsak 60%-os táppénz jár betegség esetén abban az esetben is, ha nem bizonyítható, 

hogy a fertőzés a munkavégzés során következett be. Ez igazságtalan, mert az egészségügyi dolgozók 

jellemzően nem saját életvitelük miatt kerülnek karanténba, hanem vagy a gyógyító munkájuk során 

végzett tevékenységükkel összefüggésben. 

Ezért kértük, hogy a veszélyhelyzet idejére a kormány rendeletben írja elő, hogy ha egészségügyi 

dolgozó COVID-19 megbetegedés gyanúja miatt kerül karanténba (ideértve a munkáltató vagy 

hatóság által elrendelt házi karantént is), erre az időre 100% táppénz illesse meg, függetlenül a 

COVID19 fertőzést igazoló tesztek eredményétől és attól, hogy hogy ellátása otthon, vagy 

gyógyintézetben történik.  

Április 7-én két választ is kaptunk a leveleinkre. Az elsőt az EMMI egészségügyi államtitkárságtól: arra 

a levelünkre, amelyben az alapellátási fogorvosi praxisok számára kértünk praxisvásárlási támogatást, 

sajnos egy általános, konkrét ígéretet nem tartalmazó választ kaptunk.  

Hasonlóan konkrétum nélküli volt az egészségügyi  vállalkozói kedvezményekkel kapcsolatos 

levelünkre írt a Gazdaság Újraindításáért Felelős Akció Csoporttól kapott válasz. Az általános 

jókívánságok mellett azt tudtuk meg, hogy ezzel a problémával Palkovics miniszter úr fog foglalkozni. 

Április 8-án a Gazdaság Újraindításáért Felelős Akció Csoporttól kapott válasz alapján levelet írtunk 

Palkovics miniszter úrnak.  

A levélben kifejtettük, hogy az egészségügyi ágazat társadalmi súlyának megfelelő támogatást 

érdemelne, különösen a válsághelyzetben rá háruló terhek és veszélyek miatt. Közöltük azt is, hogy 

tagjainktól érkező jelzések alapján a jelenlegi vállalkozás- támogatási rendszer nem indokolható 

igazságtalanságokat okoz: ugyanazt a feladatot ugyanabból a NEAK forrásból  ellátó háziorvosi vagy 

fogorvosi vállalkozások közül az egyik kap támogatást, a másik nem, attól függően, hogy milyen 

adózási formát választott.  



Ez indokolatlan diszkrimináció a frontvonalban dolgozó közfeladatot ellátó orvosok között. 

A fentiek alapján kértük Miniszter Urat, hogy az egészségügyet társadalmi súlyának, jelentőségének 

megfelelően kiemelt ágazatként tekintse, és az egészségügyi vállalkozásoknak a vállalkozás 

formájától függetlenül biztosítson kiemelt kedvezményeket, támogatást. 

Április 9-én eljuttatunk egy feljegyzést az Operatív Törzshöz és az egészségügyi államtitkársághoz 

a “Láthatatlan áldozatokról”. Kifejtettük, hogy az helyes, hogy a kormányzat és az ágazat vezetése 

most a COVID-19 járvány következményeinek a kezelésére, az ellátórendszer felkészítésére 

koncentrál, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a járvány a jelen szakaszában még nem 

okoz általános, komoly terhelést az ellátórendszer számára, ám a fenti átszervezések, az orvos-beteg 

találkozások ritkítását célzó intézkedések, a halasztható kezelések, műtétek egyelőre 

meghatározatlan idővel való eltolása, valamint a 65 év feletti orvosok közvetlen ellátásból való 

kivonása  miatt nagyszámú olyan beteg van, akinek az egyéb, nem koronavírushoz köthető 

betegsége ellátást, gondozást, gyógykezelésének folytatását igényli. 

Ezen betegek ellátása nagyon meglassult, megnehezedett, Így a járvány jelen szakaszában, relatív 

kevés fertőzött mellett a fenti problémából adódó “láthatatlan áldozatok”, járulékos károk, az 

ellátatlanul maradt vagy késve ellátott betegek egészségkárosodása, esetleges halála a járvány által 

okozott kárnál akár nagyobb jelentőségű is lehet. 

 

Április 12-én Nagy Marcell MOK titkár etikai eljárást kezdeményezett dr. Tamási József ellen a 

koronavírus-járvány elleni védekezési feladatokat relativizáló, megkérdőjelező kijelentései, videó 

megosztás miatt. 
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Egy háziorvos (régi motoros) levele önmagunkhoz 

Szia Mindenki! (De konvertibilis magázódásban is:-)) 

A hazai járvány előrejelzési grafikonja szerint e hó 2. felére, az átmenetre valószínűsíthető a húsvét 
utánra maradt  (be)tojás. 

Boccaccio Dekameronja óta tudjuk, hogy ha elzárkózunk, nem érintkezünk fertőző közeggel, 
kimaradhatunk a járványból. De az olaszok, láttuk, nem olvasták a saját szépirodalmukat... (Kötelező 
lehetett.) 

Egy fertőzött csecsemő székletéből a 35 napon is ki tudták mutatni a vírust, de az biztos, hogy ez az 
átok 5-6 napig (vagy a teljes zajlási időben) tünetmentes. Az ilyen ember, önmagát tekintve 
szerencsefia. De a környezetére nézve...? Ezért nem értek egyet a maszkviselés bagatellizálásával. 
Honnan tudod, hogy itt, vagy ott, az az ember a két méteren belül is egészséges? Mert tünetmentes? 
Na, és?! 
 
A higiénés szabályokat úgyis betartod - remélem 
DE TESZTELJ! és járj el a teszt egyértelmű és világos konklúziói 
szerint! https://koronavirus.netdr.hu/allapotfelmero 
 
A forrás tiszta, szakszerű, elhivatott és főleg: gyakorló háziorvosi:  https://www.haosz.hu/koronavirus 

https://koronavirus.netdr.hu/allapotfelmero
https://www.haosz.hu/koronavirus


 
Nézzétek meg a haosz.hu-n a  KORONAVÍRUS fület! A nem szakember is ért belőle. 
Mindannyiunkban benn van a félsz, akkor is, ha valós okunk (még) nincs.  De ne is legyen, 
ezért  >>>  használd az öntesztet. Ha kitöltöd, előszűrted magad, és főleg lesz  mihez viszonyítanod, 
ha valami változik. És kellő időben és megalapozottan riasztható a doktor, a mentő, ha az X pontról Y 
pontra nőtt önteszted értéke.  Ne így legyen, de akkor, és esetleg nem kerülsz a súlyos, kritikus 
stádiumba. 
 
Jó egészséget kíván és üdvözöl: 
 
dr. Gombay Csongor, háziorvos 
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A COVID VÍRUS TESZTELÉSÉRŐL  

A koronavírus tesztelése egy igen problémás és érzékeny terület. Olyannyira, hogy néha már a 

politikai színterére is átcsúszik. Tudomásul kell venni, hogy ha még nem lennének bizonytalan 

eredetű tesztek is, számos olyan bizonytalanság létezik, amely nem teszi könnyen és egyértelműen 

megválaszolhatóvá a kérdést, hogy mikor, kinek és hogyan. És ha még ezen túljutnánk is mit tudunk 

eldönteni vele és milyen biztonsággal. Sajnos ez is hasonlítható a maszkok és fertőtlenítők 

problémáihoz, amelyek alatt a hamis eredményt adó, de széles körben alkalmazott tesztek értendők.  

A biztonságos és hatásos, a még kicsit is gyanús páciens telefonos 

kikérdezése, és 2 hetes izolációja, amely tesztelés nélkül is csökkenti a járvány 

terjedését, eredményeként a tömeges fertőzés lassítását. 

A legspecifikusabb a PCR, mely a vírus felismerése tekintetében 100 %-os. Egy kicsi gond, hogy a 

kimutatáshoz nincs meg az elegendő vírusmennyiség, az orr és torok váladék levételekor. Előállt ez a 

helyzet, amikor az intubált, már bizonyított covid pozitív, lélegeztetett beteg, orr-garat váladéka 

negatív volt, de a bronchus mosófolyadék biztos pozitívitást mutatott. Az jelenthető ki, hogy a PCR 

mély tüdőből vett váladék vizsgálatánál hoz biztos eredményt. 

Annak pedig semmi értelme, hogy hamis pozitív teszteredménnyel, vagy a még annál is veszélyesebb 

hamis negatívval, önmagunk megnyugtatására hamis képzeteket keltsünk. 

A következőkben, nem túl rövid és nem túl egyszerű, de jól levezette írásokat olvashatnak a 

tesztelésről. Mindezek előtt ajánlom a HAOSZ javasolt eljárását. 

 



 

COVID-19 4.: Hamis a pozitív, avagy az antitest tesztek eredményeinek 

értelmezéséről... írta: _Maverick 

Régóta tervezek - vagy inkább halogatok - egy bejegyzést, amelynek témája a némiképp megtévesztő 
módon “mesterséges intelligenciának” nevezett gépi tanulási algoritmusok előrejelzéseinek 
értelmezése, és ezen feladat első látásra nem nyilvánvaló komplexitása. A koronavírus most megadta 
a végső lökést, mert a járványnak köszönhetően napi rendszerességgel olvashatunk tesztekről, pozitív 
és negatív eredményekről, hibaszázalékokról, amelyek látszólag egyértelmű fogalmak, valójában 
azonban nagyon is magyarázatra szorulnak. Az alapprobléma mind a két esetben - gépi tanulás és 
orvosi diagnosztikai tesztek - ugyanaz: adott egy halmaz, amelynek minden eleme két lehetséges 
érték egyikét veheti fel; és adott egy modell/teszt, amely megpróbálja előrejelezni, megállapítani ezt 
az értéket. Mivel a későbbiekben elsősorban diagnosztikai tesztekről lesz szó, így maradjunk az ehhez 
kapcsolódó szokványos szóhasználatnál: a két lehetséges kimenetelt a továbbiakban nevezzük 
pozitívnak (a páciens beteg) és negatívnak (a páciens egészséges). 

A lehetőségek mátrixa 

 



Noha ebben az egyszerű példában a vizsgált halmaz minden eleme vagy pozitív vagy negatív, azaz 
csak két állapot létezik, a teszteredményeket a valósággal való viszonyuk szempontjából már az 
ábrának megfelelő 2x2 csoportba sorolhatjuk: 

 Helyes Pozitív (H+): az adott elem a valóságban pozitív (például a páciens ténylegesen beteg), és a 
modell/teszt helyesen ténylegesen pozitívként azonosítja, 

 Téves Pozitív (T+): a kategorizálandó elem negatív, de a modell ennek ellenére pozitívként sorolja 
be, 

 Téves Negatív (T-): a valós pozitív érték helyett a modell negatív eredményt ad (például a beteg 
páciens tesztje valamilyen hiba folytán negatív lesz, azaz nem sikerül kimutatni a jelenlévő 
fertőzést), 

 Helyes Negatív (H-): a minta egy negatív elemét vizsgálva ténylegesen negatív eredményt kapunk. 
A lehetőségek számbavétele után adódik a kérdés: mikor jó egy modell? 

Mikor jó egy modell? 
A nyilvánvalónak tűnő intuitív válasz az, hogy annál jobb a modell, minél több elemet kategorizál 
helyesen, azaz minél több elem kerül a kékkel jelzett H+ és H- kategóriákba. Ezt nevezzük a 
modell pontosságának. Az a meglepő, hogy a céljainktól és a valóságban előforduló pozitív és negatív 
esetek arányától függően egy nagyon pontos modell még lehet éppenséggel teljesen 
használhatatlan is. Nézzük az alábbi példát! 

 

Tételezzük fel, hogy egy ritka betegséget szeretnénk diagnosztizálni, amely 1000 ember közül csak 
10-et érint. Amint az látható, az 1000 vizsgált esetből 990=989+1 a kékkel jelölt H- és H+ kategóriákba 
került, azaz a tesztünk az esetek 99%-ban pontos eredményt ad. Ez nagyszerűnek tűnik, de vegyük 
egy kicsit közelebbről szemügyre a táblázat első oszlopát! Itt azt láthatjuk, hogy a 10 ténylegesen 
beteg emberből a teszt mindösszesen egyet, azaz 10%-ot azonosított pozitívként. Ebből a 
szempontból nézve a 99% pontosságú teszt egyáltalán nem látja el a feladatát, használhatatlan. 
A gépi tanulási algoritmusok esetében a modellek általában nem tisztán pozitív vagy negatív 
eredményt adnak, hanem egy valószínűséget: például az adott elem 84% eséllyel tartozik a pozitív 
kategóriába. Ebben az esetben a modellezőnek kell megállapítania egy határértéket (mérlegelve a 
célkitűzéseket, a rendelkezésre álló adatokat, esettanulmányokat, stb.), ami felett ténylegesen a 
pozitív kategóriába sorolja az eredményt. Például mondhatja azt, hogy minden olyan elem a pozitív 
sorba kerül, amely a modell szerint legalább 60% valószínűséggel pozitív. Ilymódon el lehet tolni a 
hangsúlyt. Mérlegelni kell, hogy mi a fontosabb: a valódi pozitív elemek minél nagyobb arányú 
megtalálása vagy esetleg a téves pozitív előrejelzések számának minimalizálása? A válasz nem 
egyértelmű, nagyban függ a konkrét feladattól: 

 Ha például rákos betegeket diagnosztizálunk, akkor az első szűrés alkalmával súlyosabb 
következménye van annak, ha egy beteget egészségesként azonosítunk, és elküldünk, mintha 



néhány egészséges téves pozitív eredményt produkál, és további vizsgálatokra vissza kell hívni őket. 
A T- esetek minimalizálása fontosabb a T+ esetek számának csökkentésénél. 

 Ha egy email szolgáltató egy automatikus spam-szűrőt fejleszt (tekintsük pozitívnak az eredményt, 
ha egy emailt spamként azonosít a program), akkor fontos az, hogy egyetlen fontos email se 
landoljon a spam mappában (T+ legyen minimális). Ehhez képest ugyan kellemetlen ha néha egy-
egy spam mégis a beérkező levelek közé kerül (T-), de nagyobb horderejű következménnyel mindez 
nem jár. Itt a T+ csökkentése felé billen a mérleg nyelve. 

Ennyi általános bevezető után rátérhetünk a koronavírus tesztek kérdésére, azon belül is a nagy 
reményeket tápláló szerológiai, vagy más néven antitest tesztek megbízhatóságára, eredményeik 
értelmezésére. 

Vadnyugat 
A szerológiai tesztek működéséről egy későbbi, önálló bejegyzésben szeretnék majd részletesen írni. 
A mostani gondolatmenet szempontjából elegendő az Orvostovábbképző Szemle Online-on található 
rövid összefoglalóra támaszkodni: 
„A koronavírus-fertőzöttség kimutatásának egyszerűbb és költségkímélőbb módszere [az előző 

bejegyzésben említett PCR-hez képest] a fertőzést követően a szervezetben a vírus ellen termelt 

védekező molekulák, ellenanyagok (vagy más néven antitestek) kimutatása. A fertőzés után 5-9 

nappal a korai ellenanyag, az IgM, a fertőzés után 10-12 nappal a késői ellenanyag, az IgG van 

jelen a vérben és mutatható ki a tesztekkel az ujjbegyből vagy a vénából vett vérből (teljes vérből, 

vérszérumból vagy vérplazmából). A vírus ellen termelődött specifikus IgM ellenanyag 

mennyisége hetek alatt fokozatosan csökken, majd eltűnik a vérből, az IgG pedig valószínűleg 

tartósan ott marad, és mai tudásunk szerint ez biztosíthatja a fertőzéssel szembeni, feltehetően 1-3 

évig fennálló védettséget.” 

(Az utolsó mondatban a „mai tudásunk” helyett talán megfelelőbb a legfrissebb információk 
fényében a „reményeink” kifejezést használni. Egyelőre nem tudjuk, hogy mennyi IgG jelent 
védettséget, és azt sem, hogy mennyi ideig tarthat ez a szerzett immunitás. Az 1-3 év a SARS-COV-2-
vel rokon koronavírusokkal kapcsolatos tapasztalatokra alapuló becslés.) 
A szerológiai tesztek jelentőségét az adja, hogy viszonylag gyorsan, olcsón és nagy számban 
elvégezhetőek, segítségükkel pedig a betegség lefolyása után azonosíthatóak azok az egyének is, 
akik tünetmentesen estek át a fertőzésen. Ez két eltérő szinten vizsgálva is fontos: 

 A társadalom szintjén: megállapítható, hogy a lakosság mekkora része „van túl” a járványon, hogy 
mekkora a még mindig veszélyeztetett populáció mérete, milyen messze van az oly sokat 
emlegetett „nyájimmunitás”. 

 Az egyén szintjén: ahogy számos híradásban olvashatjuk, sokan – dolgozók, politikusok, gazdasági 
szereplők, stb. - abban reménykednek, hogy idővel megállapítható lesz, hogy kik immunisak már a 
vírusra, azaz kik azok, akiknek az élete visszatérhet a normális kerékvágásba. Rengetegen remélik 
ezekben a napokban is, hogy ők talán már tünetmentesen, „lábon” kihordták a betegséget, és csak 
egy teszt választja el őket attól, hogy újra szabadabban élhessenek. 

A fentiek miatt óriási az igény az antitest tesztekre, és ennek megfelelően óriási a hiány is. Mindez 
ahhoz vezetett, hogy az engedélyező hatóságok (például az amerikai Food and Drug Administration) a 
rendkívüli helyzetre való tekintettel jelentősen lazítottak az engedélyezés feltételein… a piacot 
pedig elárasztották a kérdéses minőségű tesztek. 
Egy teszteredmény lehet egyaránt téves negatív és téves pozitív is. Téves negatív például akkor, ha 
szervezet vagy még nem termelt elegendő antitestet a fertőzés első napjaiban, vagy valamiért 
egyáltalán nem éri el az antitestek koncentrációja a detektáláshoz szükséges küszöbértéket. Ahogy 
azt már az előző bejegyzésben is láttuk a PCR kapcsán: ezek az eljárások kémiai reakciókon, 
molekulák találkozásain alapulnak, csak statisztikailag értelmezhetőek. Az eredmény lehet téves 

http://otszonline.hu/cikk/mit_mutatnak_a_koronavirus_tesztek_es_hol_erhetoek_el
https://voyager.blog.hu/2020/04/15/covid-19_3_az_ujrafertozodesrol
https://voyager.blog.hu/2020/04/15/covid-19_3_az_ujrafertozodesrol
https://hu.wikipedia.org/wiki/Polimer%C3%A1z-l%C3%A1ncreakci%C3%B3


pozitív is. Előfordulhat ugyanis, hogy különböző, egymással rokon vírusok hasonló szerkezetű 
antitestek generálásához vezetnek, amelyek megkülönböztetése nehéz feladat. A SARS-COV-2 
esetében különösen nagy az esélye annak, hogy egy teszt véletlenül a közönséges nátha ellen 
csatasorba állított antitesteket találja meg. Felmerül hát a kérdés: hogyan jellemezhető a tesztek 
minősége? 
Erre a célra általában két paramétert szoktak használni (Fidy Judit és Makara Gábor Biostatisztika 
könyvének definícióit használva): 

 Szenzitivitás: annak a valószínűsége, hogy a diagnosztikus teszt értéke pozitív lesz egy olyan 
páciensen, akiben fennáll a betegség. A szenzitivitás azt jellemzi, hogy a teszt milyen 
megbízhatóan detektálja a betegség fennállását. Az első táblázat jelöléseit használva: H+ valamint 
a H+ és a T- értékek összegének hányadosa. 

 Specificitás: annak a valószínűsége, hogy a diagnosztikus teszt értéke negatív lesz egy olyan 
páciensen, akiben nem áll fenn a vizsgált betegség. A specificitás tehát azt jellemzi, hogy a teszt 
milyen megbízhatóan azonosítja azokat, akikben nem kóros a vizsgált paraméter. H- osztva H- és T+ 
összegével. 

Hogyan állapíthatóak meg ezek az értékek? Egy hosszas validálási folyamat 
eredményeként, amelynek a során a tesztek eredményeit összevetik más – precízebb, ugyanakkor 
sokkal lassabb és többnyire költségesebb – hitelesített eljárások eredményeivel (erről szintén lesz 
még szó egy másik bejegyzésben). A validálási eljárás részleteit és adatait normális körülmények 
között elérhetővé kell tenni. Most viszont arra is van példa, hogy ez a lépés teljesen kimarad. A 
BioMedomics cég például minden bizonyíték nélkül közli, hogy az általuk forgalmazott (FDA által 
egyébként nem engedélyezett) tesztjük szenzitivitása 88.66%, specificitása pedig 90.63%. Nem túlzás 
azt mondani, hogy az elérhető tesztek piacán vadnyugati káosz uralkodik jelen pillanatban, ami 
egyáltalán nem könnyíti meg azt, hogy a hatóságok egy koherens összképet nyerjenek az adott 
ország járványügyi helyzetéről… 

Mit jelent az eredmény? 

Tegyük most félre egy kicsit a hitelesség kérdését, és tételezzük fel, hogy egy adott teszt megbízható, 
a feltüntetett paraméterei tényleg megfelelnek a valóságnak. Az FDA által elsőként engedélyezett 
Cellex terméke esetében a szenzitivitás 93.8% (azaz a betegek 93.8%-a produkál pozitív eredményt), 
a specificitás pedig 96.4% (vagyis az egészséges páciensek 3.6%-át tévesen pozitívként 
diagnosztizálja). A számok látszólag magukért beszélnek, de érdemes kicsit mélyebbre ásni! 
Először is szögezzük le, hogy a társadalom szintjén vizsgálva még egy 90%-os megbízhatóságú teszt 
is nagyon fontos információval szolgál. Járványügyi szempontból nagyon nem mindegy, hogy a 
lakosság 4-5 vagy éppenséggel 40-50%-a esett-e már át a fertőzésen. Hogy a pontos szám 
éppenséggel 43.2 vagy 44.1%, az közel lényegtelen a meghozandó intézkedések szempontjából. A 
lakosság széles körű tesztelése tehát igenis informatív még alacsonyabb megbízhatóság esetén is. 
 
Az igazán érdekes kérdés az, hogy mit jelent mindez az egyén szintjén. Az egyszerűbb számolás 
kedvéért vegyünk egy hipotetikus tesztet 98% szenzitivitással és 96% specificitással. Tételezzük fel 
továbbá, hogy a lakosság 4%-a fertőződött, azaz 10000 emberből mindösszesen 400. Ebből a 400-ból 
400*0.98=392 produkál pozitív mintát. Az egészséges 9600-ból pedig 9600*0.96=9216 negatívat. 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/biostatisztika-1/ch02s08.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/biostatisztika-1/ch02s08.html


 
Azt kapjuk tehát, hogy a 10000 páciensből 9216+392=9608 diagnózisa helyes, ami meglehetősen 

ígéretesen hangzik, ráadásul a 400 betegből is megtaláltunk 392-t. Az intuíció ott hagy cserben 

minket, ha azt nézzük meg, hogy mit mondhat magáról egy adott személy, akinek a tesztje pozitív 

lesz: mennyire valószínű, hogy valóban megtalálhatóak az antitestek a szervezetében, hogy tényleg 

átesett már a betegségen? A pozitív teszteredmények a táblázat felső sorában láthatóak: 392 helyes 

pozitív mellé jut 384 téves pozitív is. Azaz annak a valószínűsége, hogy egy pozitív teszt tényleg egy 

pozitív esetet talált meg 392/(392+384), vagyis csupán 50,5%! Mindez annak köszönhető, hogy 4 

százalékos átfertőzöttség mellett a valójában negatív páciensek számához viszonyítva arányaiban 

kevés téves pozitív eredmény is összemérhetővé válik a helyes pozitív eredmények számával. Fontos 

azonban azt is látni, hogy egy negatív teszteredmény 99,9% eséllyel /9504/(9504+2)/ tényleg azt 

jelenti, hogy az illető nem találkozott a vírussal. 

Még rosszabb a helyzet, ha a lakosság csak 1%-a fertőzött: 

 

Ekkor a pozitív teszteredmény csak 19,8% valószínűséggel jelent ténylegesen pozitív állapotot 
/98/(98+396)/. Mi a helyzet akkor, ha az átfertőzöttség 50%-ra nő? 



 
A konklúzió tehát az, hogy a járvány jelenlegi szakaszában (maximum néhány százalékos 
átfertőzöttség) nem reális azt várni, hogy pusztán az antitest tesztek alapján majd 
„járványigazolványokat” állíthatnak ki, amelyek segítségével a betegségen tünetmentesen átesők 
ismét szabadon mozoghatnak. Ehhez minimum arra lenne szükség, hogy a pozitív antitest eredményt 
produkálókat utána precízebb eljárásokkal is megvizsgálják, amire az elkövetkezendő időszakban 
aligha lesz kapacitás. A széles körben elérhető antitest tesztek azért fontosak most, hogy végre 
képet kapjunk arról, hogy mekkora és hogyan alakul a társadalom átfertőzöttsége. Ez a nagy kép 
határozza meg azt, hogy milyen intézkedéseket kell hozni országos vagy nemzetközi szinten. Ahogy 
nő ez az érték, úgy lesz relevánsabb az egyes emberek teszteredménye is. 

----------------------------- 
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Prof. Dr. Jakab Ferenc virológus válaszai, a ma gyakran feltett covid 19 járványról  

Immunitás a SARS-2 koronavírusra 

A poszt elején le kell szögezni, hogy egy új vírus által okozott világjárvánnyal küzdünk éppen, ezért van az, hogy sok 

kérdésre kaphatjuk meg a „Még nem tudjuk” választ. Aki bármi biztosat állít jelenleg az immunitásról az nem lehet 

megalapozott a SARS2 esetében. 

Ha átestem a fertőzésen, meddig és milyen mértékben számítok védettnek? 

Mivel egy éppen zajló világjárványról beszélünk, még nem tudjuk pontosan. Ehhez sok betegségen átesett egyén 

lekövetésére van szükség, így pontos választ hónapok / évek múlva várhatunk erre a kérdésre. 

De mégis mire számítsunk? 

A koronavírusokkal kapcsolatos vonatkozó tudást leginkább a „nátha” koronavírusok, illetve a két másik, komoly 

fertőzést okozó koronavírus (SARS és MERS) alapján valószínűsíthetjük. 

Náthavírusok esetében egy éves időtartamnál teljes vagy részleges védettséget is leírtak 

(https://onlinelibrary.wiley.com/…/ep…/10.1002/jmv.1890130208; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p

mc/articles/PMC2271881/) 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2Fepdf%2F10.1002%2Fjmv.1890130208&h=AT3JcK7DoGsM8kDllFfK2IY4OML22rIoxMla2nRT3d9B4vUpQjT9W_oPHzPDIxxkCmAt2QbEYrODkY30h9mI0U1ayBGeNDxTODya8XhgqZKjES_n11dmVTtV3BgZbOBys0nY_7QtR_r-u6cxWS4ragtWJOCYWPE-043MgC8O2SjRd8UlJaEDc-cLcAt-1KE891xQ8qG7I9BQAdhynStdNfr0WoKgfzYklF52AJE-K79OvQ4fOzil8OvhwslRq5zfgtJ_1CbRmwfKfAx297xgUcl4ZzSTHnLJ8L592srQOA65WWyNS6aJEhTWABlKKcjZAW1QNIUaqt859kSZGJSketYnhYrppcE-LaTFUYS5KUdvuMMPQF4RDG8hYg06cGdH4Y14rGPYiY4HzXFC89jk2yoe79AjAbKgpWtNnIxuhnPVf680HdmUoiWWOxFzdsfZO8tTKkOsboaAUTnhu_ljEqrC4f5ER8nAnoNaJgRYKceCJXqOIjoTGPeDUSxQKwlhGOhoPgF-k_IStEw8BUBQvTEU5CtNBYxjyPacf0YqMCE9dcSYcjpiNWG-GPmP01lpEAjqdIO8GC7AcrjI-KvR9cvVMMi6KIEB2FyaKHb-K2w1Sf5jypCsNp2M1pitJqqPUDTotUADz-Pmt7Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC2271881%2F&h=AT1kfAMGU-466ycW_pWqVcUcQ_kEH29D_BRVUeySl8go0r5jSsQWImLJFeX2EE_KPGVnm3INetTU76rJVA8IDqpVNZ3TX13mWcgAcKLP9diXWxWSmoF_QiZLmOiTOiMiBerepQkGKif2dbIuDjgiCH9PDklu4uoEcV9-vbDYuDbcfzAdniE0f3jZ2ZDmIOFRdeF61IUjc1zGA1OD5wrJl3SehEY4Ex9erLCUxUyvk0SavQvBfydWIr5RV9XeDSO0O5_uVpIrRUIf6WnTLhscBcnlxJHWMGoBFop-XC4SIlQB0NCwBA-A2hzsyr_eI-POGU7y2GI57eq6kf2qR2ogffzEcEHnZm_Iax6IUzRiI9mBByUhsGj5lUbrAgs7WlREzgrFe5f3LyPtz0XG30Lu35fujMvp0zlVkaE34YZTz1oaOUg96oLaBqOV64KOTHxf_Gzc5wGD0YkCjaK4jR5UQklFNBe8nhzFWhQbfRbes866cNeEjA6n473C6oKUZN_vvLDuW7-0LtCSs6E3_B9HpAn04EHckaJxiXPZ_DKph03sZqYiYlu5Lh3QgbjgQ3d3aAjrg4paoz0uUhQ7G7Ksb7x_o90o1eSWC7mzC9t_TVzm8pF9AeCSBR1AO3tQ5_-q51b4Rpdc6OcSDaw
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SARS és MERS esetében, a betegségen átesett egyének lekövetése 2-3 éves immunitást mutatott. Ennek hossza a 

SARS esetében összefüggött a betegség súlyosságával is (súlyosabb megbetegedés hosszabb védelmet adott). 

források: https://onlinelibrary.wiley.com/…/…/j.1440-

1843.2006.00783.x; https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/22/10/16-0706_article) 

A SARS2 esetében tehát jelenleg a legvalószínűbb: 

- egyénenként eltérő mértékű és időtartamú immunitás várható 

- nem tudjuk, hogy mennyire függ össze a megbetegedés súlyosságával 

- legalább hónapokig tartó immunitásról lehet szó, ami akár 1-2 év is lehet 

Ezek alapján néhány tanulság az elmúlt hetekben megjelent hírekre reflektálva: 

Nyájimmunitás: 

Nyájimmunitásra várni felesleges, ismeretlen időtartamú és mértékű, dinamikájú immunitás esetében erre természetes 

úton számítani nem lehet. Emiatt erre reális megoldást a vakcina nyújthat. Nem véletlen, hogy a WHO nem javasolta 

egyetlen országnak sem a köztudatban csak „járvány elengedése” módszert – ez nem így működik és nem ilyen 

egyszerű. Olaszországban jelenleg a legvalószínűbb becslések szerint is maximum néhány százalékos a 

nyájimmunitási szint (az ismert betegek száma is csak a lakosság maximum 0,2%-a). A tényleges átfertőződésről is 

megfelelő választ az első kontrollált szero-epidemiológiai vizsgálatok adnak majd. 

Újrafertőződés: 

Diagnosztikában jártas virológusként állítjuk, nem sok esély van a pár héten belül történő újrafertőződésre. Egyelőre 

ezek csupán hírként és nem tudományos közleményként jelentek meg, amint lesz ilyen adat itt foglalkozni fogunk 

vele. Egyelőre maximálisan kizárnánk a rövid időtartamon belüli újrafertőződés lehetőségét. Nagyobb az esélye a 

vírus pár napon történő újra kimutatásának technikai okokból. 

Gyorstesztek (a híradásokban is látható „terhességi teszt-szerű”, van csík-nincs csík tesztek ezek): 

Az immunválasz (a vírusellenes antitestek megjelenése a vérben) kezdetéről szerencsére jóval többet lehet tudni – ez 

jelenlegi adatok alapján a tünetek megjelenésétől számított 5-14 napon belül történik. Itt vissza is tértünk az 

antitestet kimutató gyorstesztek haszontalanságára. Ezek akut fertőzés kimutatására alkalmatlanok! Fertőzésen 

átesett egyének szűrésére pedig korlátozottan, mert érzékenységük igen alacsony (gyártónként eltérő mértékben). A 

WHO sem ajánlja ezek használatát: https://www.who.int/…/advice-on-the-use-of-point-of-care-im… 

Mutáció: 

A mutációktól ne rettegjen senki, nem az influenzához hasonló változékonyságot mutatja a vírus. Így jó eséllyel a 

vakcina megfelelő időtartamú védelmet nyújt majd. A napokban megjelent hírekkel és más szakértők felelőtlen 

kijelentéseivel ellentétben nincsen „többféle” vírus Magyarországon. Ez technikai kérdés, ha minden egyes apró 

genomi változást külön kezelünk, akkor hívhatjuk mindet egyes vírust akár külön vírustörzsnek is. Azonban 

gyakorlati szempontból jelentős változást a vírus genomjában még senki nem észlelt a világon, olyat pedig amit 

kísérletesen alá is támasztottak egyáltalán nem! Ennek megvan a maga bizonyítási folyamata, amint ilyen 

tudományos eredmény születik arról beszámolunk (mi is dolgozunk rajta). 
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MIKOR VÁRHATÓ A COVID 19 VÉDŐOLTÁSA 

A KORONAVÍRUS-OLTÁS FOLYAMATBAN VAN, DE EGY ÉJSZAKA 

ALATT NEM FOG MEGOLDÓDNI 

Supriya Munshaw, a Johns Hopkins Carey Business School korai szakaszában alkalmazott 

technológiák forgalmazásának szakértője a COVID-19 oltóanyag kidolgozásának folyamatát 

tárgyalja. 

By Patrick Ercolano  

/ Megjelent egy napja 

Supriya Munshaw , a Johns Hopkins Carey Business School vezető tanára, a korai szakaszban levő 

technológiák, különösen az élettudományok és az orvostechnikai eszközök iparának értékesítése 

terén , figyelemmel kísérte a vakcina fejlesztési folyamat híreit a COVID-19 világjárvány idején. 

A következő beszélgetésben Munshaw betekintést nyújt a koronavírus-oltás valószínű időkeretéről, 

az egyik kifejlesztésének lépéseiről, a biotechnológiai cégek laboratóriumában jelenleg a 

legígéretesebb jelöltekről, és miért, évekkel a MERS és SARS kitörések után, egy koronavírusról oltást 

még mindig nem állítottak elő. 

Egyes amerikai kormánytisztviselők arról beszélnek, hogy a COVID-19 oltás elkészül egy évtől 18 

hónap alatt. És néhány szakértő azt állítja, hogy ez túl korai, ha biztonságos oltás lehessen. Ön 

szerint mi a valószínűsíthető időkeret? 

Egy évtől 18 hónap nagyon optimista becslés. Általában egy biztonságos és hatékony oltás előállítása 

10-15 évig tart. A jó hír az, hogy a koronavírusok nem újszerűek, és vannak olyan csoportok, amelyek 

egy ideje már dolgoznak az ilyen vírusokon, különösen a MERS-CoV és a SARS-CoV járványok 

óta. Tehát nem a semmiből indulunk, de még akkor is a 18 hónap elég optimista. Figyelembe véve a 

helyzet sürgősségét, valószínű, hogy a gyártó és az FDA együtt fog működni az oltás kockázatainak és 

előnyeinek megítélésben, úgyhogy az első oltás, amely elkészül, lehet, hogy nem lesz a 

leghatékonyabb, és biztonságos. Mivel az oltásokat egészséges egyéneknek adják be, a biztonsági 

követelmények meglehetősen magasak. 

Milyen lépéseket kell végrehajtani a COVID-19 elleni oltás kidolgozásában? Melyek a kihívások és a 

költségek? 

Mint ahogyan a Betegség Ellenőrzési és Megelőzési Központok a weboldalán állítják, a vakcina 

kifejlesztése egy feltáró szakaszban kezdődik, amely magában foglalja a megfelelő antigének vagy a 

vírus részecskéinek azonosítását, amelyek felhasználhatók immunválasz kiváltására a vakcina 

befogadójában. Ez az alapvető kutatási szakasz, és akár két-négy évig is eltarthat. 

A következő szakasz preklinikai vizsgálatok, amelyek során az azonosított antigénre adott választ 

megfigyelik állatokban, valamint a sejt- és szövettenyészetekben, akár két évig is. 

https://carey.jhu.edu/faculty/faculty-directory/supriya-munshaw-phd
https://carey.jhu.edu/
https://carey.jhu.edu/faculty/faculty-directory/supriya-munshaw-phd
https://carey.jhu.edu/faculty/faculty-directory/supriya-munshaw-phd
https://www.cdc.gov/vaccines/basics/test-approve.html


Ezután továbbmegyünk a klinikai vizsgálati szakaszba, ahol az I. fázisban az oltásjelölteket kicsi 

embercsoporton (kb. 20-30) teszteljük a biztonság garantálása érdekében, majd a II. Fázist, ahol 

egyének nagyobb csoportjában (általában száztól ezerig) tesztelik, a biztonságosság, az adagolás és az 

alkalmazás szempontjából. Végül, a III. Fázisban a gyártó több ezer embernél teszteli a vakcinát, és 

nagy mintákban keresi a betegség (mellékhatások) előfordulását. Időbe telik az emberek toborzása, a 

klinikai vizsgálati helyek megtalálása és a protokollok létrehozása. Miután elkészült mindezekkel, 

következnek a nagyszabású vakcinázási kísérletek bárhol lefolytathatók egy-öt évig, mert arra 

számítanak, hogy az oltott csoportban alacsonyabb a betegség előfordulása, mint a placebo 

csoportban. 

"IDŐBE TELIK AZ EMBEREK TOBORZÁSA, A KLINIKAI VIZSGÁLATOK HELYSZÍNEINEK MEGTALÁLÁSA 

ÉS A PROTOKOLLOK LÉTREHOZÁSA. HA ELKÉSZÜLTEK, EZEK A NAGYSZABÁSÚ OLTÁSI KÍSÉRLETEK 

BÁRHOL FOLYTATHATÓK EGY-ÖT ÉVIG." 

Supriya Munshaw 

Egyetemi adjunktus 

Ismét, figyelembe véve a helyzet sürgősségét, helyettesítő végpontot lehet használni úgy, hogy a 

vakcina hatékonyságát az immunválasz típusában és hosszában mérjük, amelyre kiváltható. De még 

akkor is, ha egy-két évet beszél erre az utolsó szakaszra. Nem szabad elfelejtenünk, hogy minden 

szakaszban magas a kudarcok aránya, tehát csak azért, mert a feltárási szakaszban találtunk egy 

antigént, még nem azt jelenti, hogy oltásként fog végződni. 

Egy másik fontos szempont a méretezés és a gyártás. A szabályozási jóváhagyás nem azt jelenti, hogy 

elegendő oltást lehet elég gyorsan elkészíteni, és azután az egész lakosság számára rendelkezésre 

állni. Gyakran hiányzik az influenza elleni oltás, még akkor is, ha ezeket az oltásokat előre 

megterveztük. 

Igaz-e az, hogy soha nem dolgoztak ki koronavírus oltást? Ha igen, miért nem fejlesztették ki az 

utóbbi két évtizedben a MERS és a SARS kitöréseikor? 

Nincs olyan oltás, amely a koronavírusok ellen védelmet nyújtana. De a korábbi járványok idején 

végzett kutatások lerövidíthetik a COVID-19 oltás felfedező és preklinikai szakaszát. Ezért van már 

oltóanyagjelöltünk az I. szakaszban. A MERS-CoV oltás még fejlesztés alatt áll, de a betegség 

elsősorban az Arab-félszigeten terjed. És mivel a SARS-CoV eltűnt, az oltásra már nincs szükség. 

Van mód arra, hogy felgyorsítsák az oltások fejlesztésének folyamatát az állami és a 

magánszereplők közötti összehangolt erőfeszítések révén? 

Az Epidemiára való felkészültséggel foglalkozó innovációk koalíciója az oltások felfedezésének 

többségét az egész világon koordinálja. A folyamat felgyorsítása érdekében finanszírozást, 

partnerségeket és együttműködési erőfeszítéseket szervez a kormányok, a gyógyszergyárak és a 

kutatószervezetek között. Például összehozták a Modernát , a biotechnológiai társaságot az első 

fázisú vizsgálatokban vezető oltóanyagjelölttel és az Országos Allergia és Fertőző Betegségek 

Intézetével a vizsgálat elvégzéséhez. 

Melyek a legígéretesebb oltásjelöltek? 

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/surrogate-endpoint
https://cepi.net/
https://www.modernatx.com/
https://www.niaid.nih.gov/
https://www.niaid.nih.gov/


Számos vállalat dolgozik oltóanyag-jelöltekkel. Van jelöltek Moderna, Inovio , Cansino 

Biologics és Shenzhen Genoimmune Medical Institute az élen I. fázisú vizsgálatokban. A többi 

preklinikai vagy feltáró szakaszban van. Érdekes, hogy Ausztráliában egy vizsgálat kezdődik a COVID-

19 elleni bacillus Calmette – Guérin oltás hatékonyságának vizsgálatára - amelyet tipikusan 

alkalmaznak a tuberkulózis megelőzésére. Tudjuk, hogy ez az oltás már biztonságos, ezért 

gondoskodott róla. Érdekes lesz látni, hogy eredményes-e. 

Lát egy koronavírus-oltást, miután kifejlesztették, és évente előfordul, hasonlóan az 

influenzaoltáshoz? 

Attól függ, hogy meddig tart a vírus, és milyen gyorsan mutálódik. A SARS-CoV eltűnt, mielőtt egy 

oltást kifejlesztettek. Számos hipotézis létezik, miért történt ez, de senki sem tudja pontosan, 

miért. Az abban az időben alkalmazott társadalmi távolodási és elszigetelő intézkedések valószínűleg 

fontos szerepet játszottak a terjedés megfékezésében. 

A mutáció aránya szempontjából az influenza tartósan fennállt és nagyon magas mutációval 

rendelkezik, azaz a vírus gyorsan változik, és több törzs gyakran forgalomban van. Tehát minden 

évben oltást készítenek azon törzsek előrejelzései alapján, amelyek abban az évben körülbelül 

lesznek. Az influenza oltások még akkor sem nyújtanak 100% -os védelmet, mert nehéz megmondani 

minden mutációt. 
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TERÁPIA LEHETŐSÉGEI ÖSSZETETT KÉRDÉSEI 

NINCS EGYÉRTELMŰ VÁLASZ, EGYÉNI TAPASZTALATOK GYŰLNEK 

Számos információ látott napvilágot, már korábban használt más célra kifejlesztett gyógyszerek 
eredményességéről ilyenek közül emelhető ki a maléria elleni Cloroqin (Dalagil), az ebola ellen 
hatásos remdesivir és még több hasonló készítmény. Áttörés nincs, a tapasztalatok gyűlnek, de nem 
egyértelműek.  
Sok minden ismert, ami a terápiát is érintheti, mint a teljesség igénye nélkül említett 
hypercoagulolabilitás (alvadás gátló kezelés), a lymphopénia, anémia (transzfúzió?), magas CRP 
(antibiotikum), cytokin vihar (biologikumok, cytosztatikumok). A lélegeztetés teljesen új dinamikájú 
terápiát igényel, a CT kép és annak változása perdöntő és diagnosztikus, a klinikai kép a hallgatózás és 
annak változásai jellegzetesek, a 8-10 napon dől el a lélegeztetés szükségessége, hogy a tüdő 
gyulladás lefolyása és a lélegeztethetőség változás nagy kihívás. Végezetül a BCG oltásról. A véletlen 
észlelés a volt NDK és az NSZK területi korona vírus fertőzési és halálozási különbségek észlelésekor 
merült fel a BCG oltás előnye, az NDK terület javára. Kiderült róla, hogy más okok vannak e mögött. 
Még akkor is igaz, ha kísérleti jelleggel több országban kísérleteznek a BCG oltás alkalmazásával, mint 
lehetőséggel.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.inovio.com/
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Az igazság a címkén kívüli gyógyszerek felírásáról és a 
koronavírusról 

Az olyan állapotok mellett, mint a COVID-19, amelyek kevés kezeléssel rendelkeznek, az orvosok 

gyakran más gyógyszereket keresnek. Itt van, amit tudnia kell. 
Lisa L. Gill 
2020. április 16 

Az egyik leginkább aggasztó dolog a COVID-19-en, hogy nincsenek az FDA által jóváhagyott 
gyógyszerek a leküzdésére. 

Ehelyett az orvosok olyan gyógyszerekhez fordultak, mint az azitromicin, klórkin, hidroxiklorokin, 
interferon vagy ribavirin, amelyeket hivatalosan jóváhagytak más állapotok, például malária, 
rheumatoid arthritis és hepatitis C kezelésére.    

Míg a kutatók versenyeznek annak megértésében, hogy ezek a gyógyszerek hatnak-e a COVID-19-re , 
még mindig nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy segítenek.   

Ha egy betegnek olyan  gyógyszert ad,  amelyet az Élelmiszer- és Gyógyszerhivatal nem hagyott 
jóvá egy adott állapotra, akkor azt feliratozáson kívül kell felírni. Noha ez a gyakorlat legális - sőt 
általános is -, néha ellentmondásos is. 

Ennek oka az, hogy általában nincs sok bizonyíték arra, hogy biztonságosak és hatékonyak e célokon 
kívüli célokra, mint például a jelenleg a COVID-19 kezelésére használt gyógyszerekkel - mondta 
Joshua Sharfstein, MD, a közegészségügyi gyakorlat és a közösség dékánja megbízás a Johns Hopkins 
Bloomberg Közegészségügyi Iskolában és az FDA volt főbiztos-helyettese.   
 
Egyes esetekben a gyógyszergyártókról, az orvosokról és másokról ismert, hogy korai és nem 
megfelelő módon előmozdítják a drogok nem engedélyezett felhasználását. 
 
A címkén kívüli gyógyszerek felírása zavaró lehet a fogyasztók számára is - állítottuk be néhány évvel 
ezelőtt egy nemzeti képviselői által készített fogyasztói jelentések felmérése. Az amerikaiak 
hetvennyolc százaléka azt mondta, hogy rendkívül vagy nagyon fontos, hogy az FDA teljes körűen 
ellenőrizze a gyógyszer biztonságosságát és hatékonyságát egy adott felhasználáshoz, ami nem 
történik meg, ha egy gyógyszert címkén kívül használnak. 
 
Íme, amit tudnia kell a címkén kívüli gyógyszerek felírásáról, ideértve azt is, mikor lehet jó ötlet, és 
hogyan lehet megbizonyosodni arról, hogy orvosa biztonságosan végzi-e. 

A címkén kívüli gyógyszerek felírása gyakori 

A gyógyszer FDA jóváhagyásának megszerzéséhez a gyógyszeripari társaságnak klinikai vizsgálatokból 
származó adatokat kell benyújtania, amelyek igazolják, hogy a gyógyszer biztonságos és hatékony egy 
adott állapot kezelésére - mondta Robert McLean, MD, az Amerikai Orvosok Főiskola elnöke és a A 
Yale New Haven Health északkeleti orvosi csoportja Connecticutban. 

Ez éveket vehet igénybe, és általában kb. 20 millió dollárba kerül, és néhány nagyobb, több mint 
1000 betegnél végzett vizsgálat 77 millió dollárba kerül, a Johns Hopkins Orvostudományi Iskola 
kutatói által készített 2018. évi elemzés szerint. 

De néha egy gyógyszerről ismert vagy úgy vélik, hogy hasznos lehet más állapotok kezelésében is - 
mondja Steven Woloshin, MD, a Dartmouth Egészségpolitikai és Klinikai Gyakorlati Intézet 
orvostudományi professzora és a Harvard egyik vendég orvosprofesszora, aki kutatást végzett. a 
gyógyszer-marketing hatása az orvosok felírására.   
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https://www.jhsph.edu/news/news-releases/2018/cost-of-clinical-trials-for-new-drug-FDA-approval-are-fraction-of-total-tab.html


Míg a társaságok nem mindig kérnek további FDA engedélyeket egy gyógyszerre ezen egyéb 
állapotok kezelésére, az orvosok gyakran felírják ezeket a célokat. A 2019. júliusi Kongresszusi 
Kutatási Szolgálat jelentése szerint az orvosi rendelőben felírt vények 12–38 százaléka nem címkével 
történő felhasználásra vonatkozik. 

A vállalatok nem reklámozzák gyógyszereiket címkén kívüli felhasználásra, de az orvosok gyakran 
megismerik azokat, legálisan, a gyógyszeripari társaságok értékesítési képviselőinek orvosi 
szakirodalmán keresztül vagy az orvosi továbbképzés folyamán - mondja MD Adriane Fugh-Berman, a 
farmakológia és élettan professzora. a Georgetown University Orvosi Központban, aki off-label 
marketingről tanult. 

És a gyógyszergyártókról ismert, hogy betartják a törvényt például azáltal, hogy az orvosok 
esettanulmányait kérik fel, amelyek hangsúlyozzák a gyógyszerek sikertelen felhasználását a címkén 
kívüli célokra, és felhívják a „gondolatvezetőket” az ipar által finanszírozott beszédek írására és 
népszerűsítésére. vagy osztályokról, Fugh-Berman írt egy kutatási cikkben .  

A 2019. évi JAMA-dokumentumban Woloshin megállapította, hogy az elmúlt 20 évben a vállalatok 
több mint 11 milliárd dollárt fizettek településekben és büntetéseket jogellenes, többnyire címkén 
kívüli kábítószer-reklámozásukért.  

Néhány vállalat az első módosító indítvány alapján beperelte az FDA-t, azzal érvelve, hogy 
engedélyezni kell számukra a címkén kívüli használat előmozdítását - mondja Woloshin. Az Amarin, a 
vényköteles halolaj-pirulákat gyártó cég a közelmúltban nyert egy ilyen öltönyt, potenciálisan 
megnyitva az ajtót további követésekhez.   

Woloshin szerint ez aggodalomra ad okot, mivel évtizedes kutatások azt mutatják, hogy az 
orvosoknak a gyógyszeren kívüli promóciója befolyásolja a felírási szokásaikat, néha a betegek 
kárára.   

Egy példa: A 2000-es évek elején egy olyan antipszichotikumok használatát előmozdító társaság, 
amelyet skizofrénia és bipoláris rendellenesség kezelésére hagytak jóvá, hogy ápolási otthonokban 
szenvedjenek a demenciában szenvedő betegekkel, még akkor is, amikor az FDA figyelmeztetett 
erre. "A címkézés most egy fekete doboz figyelmeztetést tartalmaz, az FDA legszigorúbb 
figyelmeztetését, miszerint ez növeli a halál kockázatát" - mondja Woloshin. 

Ha a címkén kívüli gyógyszerek felírása ésszerű lehet 

A Kongresszusi Kutatási Szolgálat jelentése szerint a nem címkén felírt gyógyszerek csak körülbelül 
egynegyedét támogatja erős tudományos támogatás. De ez nem jelenti azt, hogy minden 
haszontalan vagy veszélyes. "Csak azért, mert valami címkén kívüli felhasználás, nem jelenti azt, hogy 
nem működik" - mondja McLean. "És ez nem azt jelenti, hogy nem megfelelő." 

Íme, amikor érdemes lehet megkísérelni az off-label recept felírását.  

Nincs más kezelés. Súlyos helyzetekben, amikor nincs más lehetőség, vagy ha a beteg nem reagál a 
jóváhagyott lehetőségekre, érdemes kipróbálni egy nem engedélyezett gyógyszert. Például a COVID-
19-sel és a szellőzőn krónikusan betegek számára „nehéz elképzelni, hogy egyes családok nem 
akarnak kipróbálni egy drogot, még akkor sem, ha egy hosszú lövés azt javasolja, hogy működjön, és 
a mellékhatások esélye magas, - mondja Woloshin.  

"A probléma az, hogy ezt a logikát olyan emberekre is kiterjesztjük, akik nem annyira betegek vagy 
egyáltalán nem betegek" - mondja. Ennek oka az, hogy ha egy ember kevésbé beteg, akkor kevesebb 
haszonnal jár, de a kábítószer kockázata továbbra is magas. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2573913/pdf/pmed.0050210.pdf
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Például a hidroxi-klórkinin növeli a súlyos szabálytalan szívverések és akár a halál kockázatát. Ez 
elfogadható kockázat lehet, ha a beteg haldoklás küszöbén áll - mondja Woloshin. De azoknak, 
akiknek csak enyhe tünetei vannak , a szívkockázat lehet, hogy nem éri meg, mert nem egyértelmű, 
hogy a gyógyszer segít-e. 

Előfordulhat, hogy egy nem engedélyezett gyógyszer ugyanúgy működik, vagy jobban, mint a 
szokásos ellátás.  McLean azt mondja, hogy néha egy gyógyszer olyan elfogadott orvosi kezeléssé 
válhat, hogy az orvosok még azt sem ismerhetik fel, hogy ezt a felhasználást hivatalosan nem 
engedélyezték. Idézi néhány izomlazítót, például a tizanidint és a ciklopentadiént, amelyeket gyakran 
használnak az ember alvásához. "Hivatalosan izomrelaxátorokként is jóváhagyták őket" - mondja ", 
de alvási segédeszközként használom őket, akár önmagában alvásként, akár akkor, ha valaki 
izomproblémákkal is rendelkezik."  

Egy másik példa a makuladegeneráció kezelése , egy olyan degeneratív szembetegség, amely 
vakokhoz vezethet - mondja Fugh-Berman. Míg az orvosok néha jóváhagyott Lucentis gyógyszerrel 
kezelik, sokan átváltottak egy rokon, szinte azonos gyógyszerre, amelyet ugyanazon cég, az Avastin 
nevű cég készített, amely sokkal kevesebbet fizet, de nem engedélyezett az állapot kezelésére. 

Ön egy olyan csoportban van, amelyet még nem vizsgáltak. Peter Lurie, MD, a Közérdekű 
Tudományos Központ elnöke, a nonprofit fogyasztói érdekképviseleti csoport, valamint a korábbi 
ügyekben a gyógyszereket csak nagyon szűk esetekben engedélyezik hivatalosan nagyon szűk 
esetekben, például bizonyos rákos állapotok esetén. az FDA közegészségügyi stratégiájának és 
elemzésének társbiztosa.   

"Tegyük fel, hogy a tanulmány bizonyos 4. stádiumú rákos betegekben történik, akkor egy harmadik 
stádiumú betegekben végeznek. Elhagyja-e a gyógyszert mint lehetőséget, vagy fontolóra veszi?" - 
mondja. "Ebben az esetben az emberek korlátozottan mérlegelhetik a gyógyszercímkén kívüli 
felhasználását ésszerű cselekedetnek." 

Más esetekben a drogokat csak bizonyos embercsoportokon tanulmányozták (és jóváhagyták). A 
legtöbb gyógyszert nem tanulmányozzák például gyermekeken, idős embereknél vagy terhes nőknél - 
mondja Woloshin. "Tehát ha az FDA jóváhagyása nem terjed ki rájuk, akkor nem tudná használni a 
gyógyszereket azokban a populációkban, ha nem címkével járna." 

Amit tehetsz 

Íme néhány lépés, amelyet megtehet annak megértése érdekében, hogy az orvos által felírt 
gyógyszer nem fogyatékossággal bír-e, és ha megfelelő-e az Ön számára. 

Amikor orvosa gyógyszert ír fel, kérdezze meg, hogy engedélyezett-e ez a használat. Ha nem tudja, 
kérdezze meg gyógyszerészét - mondja Fugh-Berman. 

Kikeres. Nyissa meg a DailyMed ( dailymed.nlm.nih.gov/ ), az államilag támogatott adatbázis minden 
jóváhagyott gyógyszert és azok FDA által jóváhagyott gyógyszer-címkéjét, és keresse meg 
gyógyszereit. Kattintson a „Javallatok és használat” elemre, hogy megnézze-e az Ön állapotát. 

Kérdezze meg a bizonyítékokat. Ha nem rendeltetésszerű használat, kérdezze meg orvosát, ha jól 
megtervezett vizsgálatokkal támasztja alá azt, amelyek javulást mutatnak az Ön betegségében 
szenvedő embereknél - mondja Woloshin. Kérdezze meg orvosát is, ha úgy gondolja, hogy a 
gyógyszer jobban működik, mint a betegségéhez jóváhagyott gyógyszerek. 

Vegye fel a kapcsolatot a biztosítóval.   Egyes biztosítók megkövetelhetik, hogy először próbáljon ki 
egy hagyományos kezelést, mielőtt beleegyezik abba, hogy egy nem jóváhagyott gyógyszert 
fedezzen, különösen, ha a gyógyszer drága - mondja Lurie. A biztosító még akkor is megtagadhatja a 
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fedezetet, ha nem talál tudományos alátámasztást vagy orvosi indokolást a címkén kívüli 
felhasználáshoz - mondja Barbara Young, Pharm.D, az AHFS Beteggyógyászati Információ 
szerkesztője, aki kutatott a címkén kívüli gyógyszerek felírására. . 
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Kérdések és válaszok:Dr. Lisa A. Cooper, a Bloomberg tiszteletbeli 
professzora a Johns Hopkins Bloomberg Közegészségügyi Iskolában és a 
Johns Hopkins Orvostudományi Iskolában, valamint a Johns Hopkins 
Egészségügyi Központ igazgatója 

A LEGTÖBB KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁS KAPCSÁN VANNAK OLYAN ADATOK, AMELYEK 
OLYAN KULCSFONTOSSÁGÚ DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐKET MUTATNAK, MINT AZ ÉLETKOR, 
NEM ÉS FAJ? 

Igen. Van olyan adatunk, amely dokumentálja, hogy a legtöbb közegészségügyi kihívás hogyan 
befolyásolja a társadalom különféle csoportjait. Például tudjuk, hogy az olyan állapotok aránya, mint 
a magas vérnyomás, szívbetegség, cukorbetegség és rák, az életkorral növekszik. Tudjuk, hogy a 
depresszióhoz és az elhízáshoz hasonló feltételek a nők körében gyakoribbak, mint a férfiak 
körében. Nagyon sok adat azt mutatja, hogy az egész élettartam tekintetében különbségeket 
mutatnak az egészség faji, etnikai és társadalmi osztályok szerint. Évente afrikai amerikai, amerikai 
indián és latin babák ezrei születnek szegénységben és más kedvezőtlen körülmények között, 
veszélyeztetve őket az elhízás, a szívbetegség, a cukorbetegség és az asztma szempontjából. A 
hátrányos helyzetű serdülők és fiatal felnőttek az erősebb és képzettebb társaikhoz képest sokkal 
jobban küzdenek olyan egészségügyi problémákkal, mint az elhízás, asztma, neurokognitív 
rendellenességek, és mentális egészség diagnosztizálása. A felnőttkorban az afroamerikaiak 
valószínűbb, hogy minden okból meghalnak, mint fehér társaik. Fiatalabb korban magasabb 
vérnyomás, szívbetegség, vesebetegség és vastagbélrákban szenvednek, mint a fehér amerikaiak. A 
Latinx közösségek és az őslakos amerikaiak az elhízás és a cukorbetegség nagyobb arányban 
szenvednek, mint a fehérek. Idős korban az idős afrikai amerikaiak, a bennszülött amerikaiak és a 
latinx amerikaiak milliói többet szenvednek, mint az idősebb fehérek betegségtől és 
rokkantságtól. Ezek az egészségügyi különbségek: A Latin közösségek és az őslakos amerikaiak az 
elhízás és a cukorbetegség nagyobb arányban szenvednek, mint a fehérek. Idős korban az idős 
afrikai amerikaiak, a bennszülött amerikaiak és a latin amerikaiak milliói többet szenvednek, mint az 
idősebb fehérek betegségtől és rokkantságtól. Ezek az egészségügyi különbségek: A Latin 
közösségek és az őslakos amerikaiak az elhízás és a cukorbetegség nagyobb arányban szenvednek, 
mint a fehérek. Idős korban az idős afrikai amerikaiak, a bennszülött amerikaiak és a latin 
amerikaiak milliói többet szenvednek, mint az idősebb fehérek betegségtől és rokkantságtól. Ezek az 
egészségügyi különbségek:a betegségek, sérülések, erőszak vagy az optimális egészség elérésének 
lehetőségeiben a társadalmilag hátrányos helyzetű lakosság által tapasztalt megelőzhető 
különbségek. ” 

MIÉRT FONTOS AZ ILYEN TÍPUSÚ DEMOGRÁFIAI ADATOK MEGLÉTE? 

Fontos az ilyen típusú demográfiai adatok megléte, mivel az egészségügyi különbségek 
elkerülhetők. Az egészségügyi és közegészségügyi szakemberek, az adminisztrátorok, a munkáltatók, 
a politikai döntéshozók és még a közösség képviselői is felhasználhatják ezeket az adatokat arra, 
hogy meghatározzák, hogyan lehet az országunk hatalmas erőforrásait legjobban felhasználni 
népünk életének javítására. Az adatok felhasználásával jobban megérthetjük, ki fenyegeti a rossz 
egészséget. Segíthet meghatározni, hogy mely tényezők - egyének, családok, környékek, szervezetek 
(ideértve az egészségügyi ellátást is), közösségek, valamint a helyi, regionális és nemzeti politikák 

https://www.cdc.gov/aging/disparities/index.htm
https://www.cdc.gov/aging/disparities/index.htm
https://www.cdc.gov/aging/disparities/index.htm


szintjén - hozzájárulhatnak országunk egészségi állapotának rossz állapotához, és hogyan 
beavatkozni ezen a szinten, az akadályok eltávolítása és a társadalom mindenki számára a jó 
egészség elősegítőinek elősegítése érdekében teljes egészségi potenciálját elérni ", és senkit sem 
hátrányos helyzetben van e potenciál elérése társadalmi helyzet vagy más társadalmilag 
meghatározott körülmények miatt". 

MIT TUDUNK A COVID-19 VILÁGJÁRVÁNYRÓL A KORLÁTOZOTT VERSENYADATOKRÓL, 
AMELYEKET KÖZZÉTETTÜNK? 

Ahogy a Covid-19 világjárvány hatásairól további adatok állnak rendelkezésre, egyre világosabbá 
válik, hogy a betegség a leginkább a legsebezhetőbb és hátrányos helyzetű népességeket érinti az 
Egyesült Államokban. Noha a faji és etnikai információk jelenleg az Egyesült Államokban a teljes 
haláleseteknek csak körülbelül 35% -ára állnak rendelkezésre, még ez a korlátozott minta azt is 
mutatja, hogy a fekete-amerikai amerikaiak és más történelmileg hátrányos helyzetű csoportok 
fertőzéseket és halálozási arányokat tapasztalnak, amelyek aránytalanul magasak az összes 
halálozás arányában. népesség. Például, míg a fekete-amerikai amerikaiak a faji / etnikai információt 
szolgáltató államok lakosságának csak körülbelül 13% -át képviselik, ezekben az államokban a Covid-
19 összes halálesetének körülbelül 34% -át teszik ki. Az ázsiai amerikaiak és a latin amerikaiak 
szintén fokozott hatásokat mutatnak egyes régiókban. 
 

MI MAGYARÁZHATJA AZOKAT A FAJI KÜLÖNBSÉGEKET, AMELYEKET LÁTUNK? 

Ezeknek az eltéréseknek valószínűleg több oka van. A krónikus betegségek arányának meglévő faji 
különbségei növelik az etnikai kisebbségek körében az új koronavírus súlyos szövődményeinek 
kockázatát, és ezáltal magasabb halálozási arányt eredményeznek. Ezenkívül a betegségnek a faji / 
etnikai kisebbségi populációt érintő különbségei rámutatnak a társadalmi-gazdasági helyzet, az 
életkörülmények és az ápoláshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeire az Egyesült Államokban. Mivel 
sok faji és etnikai kisebbségű személy szegénységben él, ezért a más módon. Például 
támaszkodhatnak a tömegközlekedésre, ha nem engedhetik meg maguknak autóját, gyakrabban kell 
vásárolniuk az alapvető szükségletek miatt, mivel nem engedhetik meg maguknak az árukészleteket, 
és nem rendelkeznek egészségbiztosítással vagy rendszeres orvosi ellátással. 
Az etnikai kisebbségek munkavégzésük során is valószínűbb, hogy fertőzésnek vannak kitéve, mivel 
azok túlreprezentáltak a szállítás, a kormányzat, az egészségügyi ellátás és az élelmiszer-ellátás 
alapvető munkahelyein, valamint az alacsony fizetésű vagy ideiglenes munkahelyek miatt, amelyek 
nem teszik lehetővé a távmunkát vagy nem biztosítanak fizetett betegeket elhagy. 
A nyelvi vagy oktatási akadályok akadályozhatják egyes embereket abban, hogy megértsék a bevált 
gyakorlatokat, hogy a pandémiában biztonságban maradjanak. Lehet, hogy nem férnek hozzá a 
nagysebességű internet- és telefonszolgáltatásokhoz, így nagyobb a veszélye annak, hogy 
tudatlanok lesznek, és további veszélyt jelent az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 
korlátozása, mivel ezeknek a gondozásoknak nagy része a virtuális látogatások technológiáján 
alapul. A diszkrimináció és a megbélyegzés történelmi és jelenlegi tapasztalatai miatt az 
intézményekbe vetett bizalmatlanság az etnikai kisebbségeket az összeesküvés elméleteire való 
feliratkozáshoz és a hatóságok közegészségügyi útmutatásainak figyelmen kívül hagyásához 
vezetheti, amelyek közösségeiket nagyobb veszélybe sodorják ebben a világjárványban. 

HOGYAN BEFOLYÁSOLNÁ A FAJI ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS A PANDÉMIÁS REAKCIÓ 
KIALAKULÁSÁT ÉS VÉGREHAJTÁSÁT? 

Ezek az adatok segíthetik a helyi, az állami és a nemzeti döntéshozókat annak meghatározásában, 
hogy mely lakosságnak kell további hozzáférést igényelnie az erőforrásokhoz, például teszteléshez, 
személyi védőeszközökhöz, oktatáshoz és támogatáshoz az ajánlott társadalmi távolodási 
gyakorlatok végrehajtásához. Ez a támogatás magában foglalhatja a kollégiumokhoz vagy a 
szállodaszobákhoz való hozzáférés biztosítását azok számára, akiknek nincs helye az önellátáshoz, 

http://www.euro.who.int/document/%20e89383.pdf


vagy azoknak, akiknek tartózkodási helyükre van szükségük, ha környezetükben élők mások 
megbetegednek. Ide tartozhat az élelmiszer-kamrák és az étkezési szolgáltatások támogatásának 
fokozása vagy az élelmiszersegélyek korlátozásainak lemondása. A tisztviselők finanszírozhatnának 
gyermekgondozási szolgáltatásokat, élelmet és oktatási anyagokat azoknak a gyermekeknek is, 
akiknek szülei a pandémiából eredő gazdasági nehézségek miatt nem képesek ezeket biztosítani. Az 
ezen közösségek támogatását és a közegészség védelmet célzó tevékenységek magukban 
foglalhatják a munkavállalók védelmét szolgáló politikákat, ideértve a fizetett betegszabadságot és 
az egészségbiztosítás biztosítását, a Medicaid bővítéseit, valamint az egészségbiztosítási cserékbe 
történő beiratkozási időszak meghosszabbítását. A politikai döntéshozóknak arra is törekedniük kell, 
hogy biztosítsák a segélyalapokat a leginkább rászorulók számára az alkalmazási folyamatok 
korszerűsítése és a támogatások meghosszabbításának lehetővé tétele révén, amikor  
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Demenciával élők és gondozóik helyzete a COVID-19 pándémia idején 
javaslatok az Alzheimer Europe állásfoglalása alapján 

 
Közreadja: Dr. Heim Szilvia, családorvos, az Alzheimer Café Pécs vezetője 
Forrás: https://www.alzheimer-europe.org/Policy/Our-opinion-on/Wellbeing-of-people-with-
dementia-during-COVID-19-pandemic 

Bevezetés 

A demencia szindróma egy tünetegyüttes, melynek hátterében többféle betegség, patológiás 

folyamat állhat. Leggyakoribb formája az Alzheimer-kór, melynek előfordulása a kor előrehaladtával 

exponenciálisan növekszik. Így az időskori demenciák világszerte növekvő gazdasági, társadalmi, 

egészségügyi és szociális kihívást jelentenek. A betegek száma fokozatosan növekszik, a WHO 

előrejelzései szerint 2030-ra akár duplájára nőhet. Európában jelenleg közel 10 millió a demenciával 

élők száma. Magyarországon becsült adatok állnak rendelkezésre, melyek alapján átlagosan 250 000 

a demenciával élő beteg. Mivel egy folyamatosan romló, gyógyszeres kezeléssel korlátozottan 

befolyásolható, akár évekig tartó ápolási igényű betegségről van szó, a családok szerepvállalása 

(informális ápolás) kiemelt fontosságú, de a társadalom egészének érintettsége fennáll velük 

kapcsolatban. 

A jelenleg a világban zajló koronavírus (COVID-19) járvány emberek millióit érinti következményeivel, 

korlátozó intézkedésével. Ez a helyzet számos speciális hatással bír a demenciával élők, családtagjaik, 

az őket gondozó egészségügyi és szociális szféra dolgozói részére.  

Az Alzheimer Europe szervezet a napokban egy állásfoglalást tett közzé, melyben összefoglalta 

javaslatait a demenciával élők és az őket gondozó családtagok és érintettek részére a világjárvány 

vonatkozásában. Az alább olvasható gondolatok ennek összefoglalását adják.  

Nagyon sok demenciával élő ember az idősebb korosztályba tartozik, tehát fokozott rizikóval 

rendelkeznek a koronavírus hatásait illetően, viszont nem minden demenciával élő tartozik az idős 

korosztályba és a vírus is érintheti bármely korosztályt. Úgy tűnik, önmagában a demencia diagnózis 

https://www.alzheimer-europe.org/Policy/Our-opinion-on/Wellbeing-of-people-with-dementia-during-COVID-19-pandemic
https://www.alzheimer-europe.org/Policy/Our-opinion-on/Wellbeing-of-people-with-dementia-during-COVID-19-pandemic


nem jelent fokozott kockázatot a koronavírussal történő megbetegedésre, viszont az idős kor és a 

gyakran jelenlévő társbetegségek magas kockázatot jelentenek a lefolyás tekintetében az érintettek 

részére, akik így az egyik legsérülékenyebb betegcsoportot jelentik a járvány szempontjából. Továbbá 

a demenciával élőknek fokozott nehézséget jelenthet az alkalmazkodás az új és váratlan helyzethez, a 

védő intézkedések betartása, vagy a támogató lehetőségek megtalálása ebben a nehéz időszakban. 

Ezért a pándémia idején fokozott odafigyelést igényel az ő jólétük, biztonságuk és jogaik megtartása, 

valamint az őket gondozók támogatása.  

A demenciával élőket érintő nehézségek a COVID-19 világjárvány idején 

A COVID-19 pándémia számos nehézséget okozhat a demenciával élő betegeknek, például a napi 

rutin elvesztése, a kognitív stimuláció hiánya, az egyedüllét, a félelem, melyek szorongáshoz, 

depresszióhoz vezethetnek.  

A megterhelő helyzet hatása függ a demencia stádiumától. Korai stádiumban lévő érintettek 

viszonylag jól megbírkózhatnak a helyzettel, akár értékes tapasztalatokkal, információkkal is 

szolgálhatnak a demencia szervezetek részére a járvány ideje alatt jelentkező kihívásokról.  

Mások, különösen súlyosabb stádiumokban állapotromlást is tapasztalhatnak, többek között 

alvászavarok, a viselkedés megváltozása, önmaguk elhanyagolása vagy idő előtti kórházi/intézeti 

elhelyezés szükségessége is megjelenhet. Még egy súlyos stádiumú beteg is, aki egyébként nem érti a 

jelenlegi szituációt, megtapasztalhatja a támogatás elvesztését, érezheti a fokozott stresszhelyzetet 

és érzelmi megterhelést a körülötte élők és a média hatása által. Nehézséget okozhatnak számukra a 

védőintézkedések, a távolságtartás, a védőfelszerelések használata (nehezíti számára a gondozó 

felismerését) és mindez zavartságot, félelmet, elhagyatottság érzést eredményezhet. A nappali ellátó 

központok bezárása, az otthon ápolási szolgálatok leállása, a barátok és rokonok látogatásainak 

csökkenése vagy elmaradása a demenciával élők igényeinek, állapotváltozásainak fel nem ismerését, 

elmaradását eredményezheti.   

Vannak egyértelmű intézkedések, melyek nagyon fontosak a vírus elleni védekezésben. Azonban a 

demenciával élők esetén előfordulhat, hogy nem értik ezeket, nem képesek végrehajtani őket, vagy 

nem emlékeznek rájuk, ezáltal veszélyeztetve és kitéve magukat és környezetüket a fertőzés 

terjedésének (ilyen például a rendszeres, gyakori kézmosás, a köhögési etikett, az arc érintésének 

kerülése, a távolságtartás másoktól, vagy az ajánlott helyeken a maszk viselése).  

A távolságtartás, a támogató kapcsolatok csökkenése vagy elvesztése, a napi rutin felborulása, a 

bizonytalanság az intézkedések időtartamát illetően mind azt eredményezhetik, hogy egy 

demenciával élő elveszíti addigi életvitelét, akár a még fennálló önállóságát. Még ott is, ahol a beteg 



gondoskodó családban, támogató környezetben él, a megváltozott életvitel, a hosszú ideg tartó 

szoros összezártság, a külső támogató segítségek csökkenése vagy hiánya, mind komoly 

nehézségekhez vezethetnek.  

Az informális gondozók nehézségei, kihívásai a COVID-19 világjárvány idején 

A demenciával élőket ellátó családtagok, informális gondozók számos kihívással, nehézséggel 

találkozhatnak a világjárvány idején (pl. a szokásos napirend felborulása, a támogató kapcsolatok 

csökkenése vagy elvesztése, ennek következtében jelentkező fokozott gondozási szükséglet és az 

ezzel kapcsolatos aggodalmak). A napi szintű segítő kapcsolatok megszüntetése jogos lépés a járvány 

idején a kontaktusok és a fertőzés rizikójának csökkentésére. Ez viszont az informális ápolók terheit 

növelve feszültséghez, kiégéshez vagy akár visszaélésekhez is vezethet részükről. Azok a rokonok 

vagy barátok, akik nem együtt élve, távolról segítik a gondozást még nehezebb helyzetbe kerülnek, 

hiszen őket is érintik a korlátozások és jelentősen lecsökken a lehetőségük, hogy észrevegyék a 

demenciával élő beteg igényeinek, szükségleteinek a változását.  

Az informális ápolók, vagy akár a demenciával élő érintettek számára rendelkezésre álló támogatási 

lehetőségek elérése problematikus lehet az érintettek számára. Sok gondozó nem rendelkezik 

ismeretekkel a támogató lehetőségeket illetően. Továbbá jelentős nehezítő tényező, hogy az idősebb 

korosztályból sokan nem rendelkeznek Internet hozzáféréssel illetve nincs gyakorlatuk annak 

használatában. A bizalomhiány, intellektuális és kulturális különbözőségek hátrányai, anyagi 

nehézségek mind eredményezhetik, hogy az érintettek nem jutnak hozzá illetve nem kapnak 

megfelelő információt és támogatást a pándémia idején.  

Az informális gondozók a távolságtartás és elszigeteltség miatt nem csak a gondozás terhét cipelik, 

hanem szembe kell nézniük saját nehézségeikkel és életminőségük változásával is. A gyakorlati 

segítségnyújtáson kívül érzelmi támogatásra is szükségük lehet, hiszen szorongást okozhatnak 

számukra is a világban zajló események, valamint az a helyzet, hogy képesek-e megbírkózni a 

gondozással járó feladatokkal, különösen ha ehhez korábban segítséget kaptak professzionális 

formában (pl. nappali ellátó, házi gondozó). Ebben a helyzetben, különösen idősebb gondozók 

esetén, további nehézséget jelenthet, ha saját maguk is egészségügyi problémákkal küszködnek. 

Minden érintett számára fokozza a terheket az a bizonytalanság, hogy nem lehet előre látni meddig 

fog fennállni a korlátozásokkal teli időszak.  

Kihívások az egészségügyi és szociális szféra gondozói részére a COVID-19 világjárvány idején 

Sok egészségügyi és szociális gondozó megfeszített, hősies munkát végez annak érdekében, hogy 

megfelelő és időben történő ellátást és segítséget nyújtson a demenciával élő betegeknek és 



informális gondozóiknak, félretéve félelmeiket saját és családjuk biztonságára vonatkozóan. A 

megnövekedett munkaterhelésüket fokozza a járvány következtében fellépő korlátozott létszám is.  

A demencia szindrómában tipikus tünet a nyelvi nehézségek és a kommunikáció zavarai. A 

világjárvány korlátozásai ellenére, változatlanul fontos lehet a családtagok és közeli barátok 

közreműködése a demenciával élők pszichés és érzelmi jóllétének a fenntartásában. Az ápolási 

otthonban élők esetén is segíthetik a hozzátartozók a kommunikációt, az aggodalmak és igények 

megfogalmazását a személyzet felé. A látogatási tilalom és a távolságtartás ezt sokszor kifejezetten 

nehézzé, akár lehetetlenné teszi. Különösen sérülékeny a demenciával élők helyzete a gondozó 

otthonokban és kórházakban, amikor a hozzátartozók részéről megosztott vagy támogatott 

döntéshozatalra lenne szükség. Hasonlóan nehéz a kirendelt gondnokok feladata is. Még 

problematikusabb a helyzet, amennyiben a szükségállapot miatt kórházi, ápolási osztályról 

hazabocsájtanak egy demenciával élő beteget, különösen ha az informális gondozó családtag maga is 

rizikócsoportba tartozik, továbbá általában gondozói tapasztalatokkal nem rendelkeznek és 

nincsenek felkészülve az otthoni ápolás kihívásaira.  

Számos országban külföldről érkező vagy a szomszédos országokból ingázó gondozók segítik a házi 

ápolást, akiknél a korlátozott határátlépési szabályok megnehezítik vagy lehetetlenné teszik a 

munkavégzésüket.  

A látogatási korlátozások és a járványt övező félelem és szorongás is megnehezítheti az egészségügyi 

és szociális gondozók részére, hogy fenntartsák a demenciával élő gondozottak számára a 

megszokott körülményeket és életvitelt. Ez növelheti az elhagyatottság érzés, az unalom és 

depresszió megjelenését, és nehezen kezelhető viselkedési zavarokhoz vezethet. A gondozó 

otthonokban sok esetben korlátozott a koronavírus fertőzéssel gyanús lakók elkülönítésének 

lehetősége, ezzel komoly aggodalmat okozva a gondozóknak, hogy megfertőznek más lakókat vagy a 

személyzetet (ami adott esetben önkéntest karanténhoz vezet és további létszám gondokat 

eredményez).  

Az Alzheimer Europe javaslatai a demenciával élők érdekében: 

Alzheimer Szervezetek részére 

Az Alzheimer szervezetek segítési lehetőségei demenciával élők és családtagjaik, informális ápolóik 

részére: 

- információk átadása a COVID-19 járványról, a koronavírus fertőzés tüneteiről és a 

segítségkérés lehetőségeiről, módjairól, figyelembe véve a demenciával élők és gondozóik 



eltérő és különböző szintű iskolázottságát, Internet használatát és ismereteit, nyelvi 

készségeit, etnikai és kulturális különbözőségeit. 

- tájékoztatás a demenciával élők és gondozóik részére a világjárvány idején hozzáférhető 

segítési lehetőségekről 

- tanácsadás a hozzátartozók részére a gondozás gyakorlati szempontjairól és lelki, érzelmi 

vonatkozásairól (pl. a napi időbeosztás kialakítása, az aktivitás fenntartása, táplálkozási 

tanácsadás a járvány idején, gyógyszerek felíratásával kapcsolatos tudnivalók, személyes 

kapcsolatok fenntartásának digitális formái, a gondozó saját szükségleteinek kezelése, testi 

és lelki jólétének a fenntartása stb.) 

- telefonos és/vagy online segélyvonal kialakítása és fenntartása a demenciával élők és 

informális ápolóik részére. A COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatos hivatalos kommunikációs 

csatornák és hasznos linkek, források összegyűjtése.  

- elősegíteni a digitális eszközök és lehetőségek alkalmazását és használatát a személyes 

kapcsolattartás céljából (Skype, Viber, Facebook messenger). Hasznos alkalmazások 

bemutatása és online videok készítése (pl. praktikus tanácsok, információ átadás, 

tornagyakorlatok időseknek, kognitív stimulációs gyakorlatok stb.)  

- részt vállalni a hagyományos, nem-internet alapú információ átadásban a demenciával élők 

vonatkozásában (pl. nyomtatott tájékoztató anyagok, újságcikkek, helyi és országos rádió és 

TV csatornák elérése, telefonhívás az érintett családoknak stb.) 

- támogatási lehetőségek, demencia-barát szervezetek, önkéntesek koordinálása a napi 

feladatok segítésére (pl. bevásárlás, ételhordás, gyógyszerek kiváltása, kutyasétáltatás stb.) 
Egészségügyi és szociális gondozók részére 

Az egészségügyi és szociális gondozóknak - a megelőző intézkedések és korlátozások szorításában, a 

létszámhiány nehézségei közepette is - törekedni kell a demenciával élő betegek lehető legmagasabb 

szintű kezelésére és gondozására, fenntartva a gondozottak jogait, biztonságát, jólétét és emberi 

méltóságát. Ennek érdekében javasolt: 

- minden segítséget meg kell adni, hogy elősegítsék a demenciával élők és rokonaik, közeli 

barátaik kapcsolattartását telefonon és lehetőség szerint más, modern kommunikációs 

eszközön keresztül 

- megállapodás szerint lehetővé kell tenni a demenciával élő páciens informális gondozója, 

illetve gondnoka irányába a kapcsolatfelvételt a terápiás és gondozási döntésekkel 

kapcsolatos hozzájárulás céljából 

- figyelembe kell venni az „élő végrendelet” (advanced care directives) által rögzített 

kívánságokat, iránymutatásokat (amennyiben ilyen rendelkezésre áll) 



- a lehetőségekhez mérten kiemelt figyelmet kell fordítani a demenciával élők megszokott 

életvitelének a fenntartására, a stressz mentes információ átadásra és a lelki, érzelmi 

támogatásukra 

- kivételes helyzetekben (pl. sürgősségi állapotokban vagy életvégi stádiumban) korlátozottan 

lehetőséget kell adni a családtagok látogatására, amennyiben az nem veszélyeztet más 

gondozottakat vagy a személyzetet 

A fokozott stresszhelyzet, a forrás és személyi hiányok ellenére sem javasolt a fizikai, mechanikai vagy 

kémiai korlátozások alkalmazása a demens betegekkel kapcsolatos nehéz szituációk megoldására. 

Kivételes esetekben, amennyiben ez feltétlenül szükséges az érintett beteg biztonsága érdekében, a 

jogi előírások kötöttségeinek figyelembe vételével történhet ilyen eljárás (pl. meghatalmazás, 

szupervízió, dokumentáció, mértékletesség, felülvizsgálat).   

Kormányzatok részére 

A kormányzatok által a köz érdekében, köztük a demenciával élők és informális ápolóik érdekében 

hozott intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a fennálló kockázattal és a várható előnyökkel. Ez 

magába foglalja a következő javaslatokat: 

- szakértői csoport felállítása és iránymutatás készítése a sérülékeny csoportok (pl. 

demenciával élők) szükségleteinek kezelésére a vírus terjedésének megelőzése érdekében. 

Az intézkedés garantálja ezen csoportok részére az egyenlő bánásmódot, a hozzáférést a 

szükséges gondozáshoz és kezeléshez a járvány idején, valamint megőrzi a szolgáltatásokat 

és támogatásokat a járvány utáni időszakra. 

- biztosítja a tesztelés lehetőségét (amint a teszt rendelkezésre áll) minden egészségügyi és 

szociális gondozó személyzetnek minden szinten (ápoló és kiegészítő személyzet egyaránt) és 

függetlenül az alkalmazási státusztól (akár állami alkalmazott, magán szolgáltató vagy egyéni 

vállalkozó) 

- minimalizálja a bürokratikus korlátokat és a szükségtelen akadályokat, melyek 

megakadályozhatják az egészségügyi és szociális ápolókat a sérülékeny csoportok esetén 

nyújtott gondozási tevékenységük ellátásában (pl. határ átlépési egyezmények, tartózkodási 

engedélyek ideiglenes meghosszabbítása a külföldi gondozók esetén) 

 

A kormányzatok, a nemzeti Alzheimer szervezetekkel együttműködésben törekedjenek a 

demenciával élők és gondozóik elérésére, elősegítve a megfelelő információ átadást a világjárvány 

helyzetéről, a megelőző és védő intézkedésekről és a segítő-támogató lehetőségekről. Ez magába 

foglalja a következő lépéseket:  



- tájékoztatás és iránymutatás a távolságtartásról, mely hangsúlyozza a személyes, fizikai 

távolságtartást, de szorgalmazza és elősegíti a telefonos és Internet alapú online 

kapcsolattartást 

- jól érthető szöveges és grafikus információk kialakítása, mely a kultúrálisan különböző etnikai 

csoportok és kisebbségek számára is megfelelő módon értelmezhető 

- az információátadás illeszkedjen a különböző végzettségű, műveltségű emberekhez, valamint 

a csökkent szellemi képességekkel, továbbá a kommunikáció vagy megértés zavaraival 

küzdők igényeihez  

A kormányzatoknak biztosítani kellene a szükséges anyagi forrásokat és logisztikai hátteret annak 

érdekében, hogy:  

- garantálja a demenciával élők jogait, jóllétét és biztonságát, beleértve a támogatási és 

védelmi lehetőségeket a világjárvány idejére 

- a nemzeti demencia társaságok és jótékonysági szervezetek folytathasság támogató 

tevékenységüket és szolgáltatásaikat 

- minden egészségügyi és szociális gondozó megfelelő és elégséges személyes védőeszközzel 

rendelkezzen, függetlenül a munkaviszonyának típusától 

- a szükséges orvosságok és fertőtlenítőszerek, és az azok megfelelő alkalmazására vonatkozó 

információk rendelkezésre álljanak 

- az önkéntesek és önkéntes szervezetek fel tudják vállalni a demenciával élők megváltozott 

szükségleteinek a kielégítését 

 

A fent megfogalmazott ajánlások iránymutatásként, javaslatként szolgálnak a demenciával élő 

betegek és gondozóik megváltozott szükségleteinek, igényeinek megsegítésére.  

Magyarországon a teljes rendszert átfogó országos demencia szervezet nem áll rendelkezésünkre, 

viszont az elmúlt években számos új kezdeményezés és jó gyakorlat elindult a demenciával élők és 

informális gondozóik megsegítésére. Ilyen az Alzheimer Cafék hálózata, támogató közössége, mely 

országosan több, mint 30 helyszínen működik. A világjárvány ideje alatt a személyes találkozók 

kerülésével online formában is követhető már Alzheimer Café program. Továbbá alapítványi keretek 

között naprakész információkat és ismereteket oszt meg az érintettekkel a Modus Alapítvány 

honlapja a DemenSzia elnevezésű programjuk keretein belül. A koronavírus járvánnyal kapcsolatban 

olvasható honlapjukon minden hasznos információ és jól érthető videó anyagokkal segítik az otthoni 

ápolás megváltozott kihívásait. (https://modus.hu/koronavirus/) 
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A COVID 19 JÁRVÁNY és a POLITIKA 

Trump lenyűgözően megfordította a „teljes” hatalom iránti követelést a 

kormányzókkal szemben: ANALÍZIS 

Hamisan azt állította, hogy "teljes" hatalma van az állam újbóli megnyitására. 

Által Ben Gittleson és Jordyn Phelps 
2020. április 15., 20:05 
 
Egyes államok május 1-je előtt ismét megnyílhatnak: TrumpAz ABC News az Egyesült Államokban 
növekvő koronavírus-eseteket, valamint a politikusok, a hírességek és a közvélemény reagálását írja 
le. 
Még ha valaki hajlandó is ellentmondani önmagának, Donald Trump elnök mindössze 24 órán belül 
teljes megfordulását követte, amikor az állam kormánya felett „teljes” hatalomra került az állam 
újbóli megnyitása - és aztán azt mondták, hogy a döntés rajtad múlik -, lenyűgöző váltást jelentett. . 
Trump alátámasztotta rendkívüli kijelentését, melyet a kormányzók és a saját pártjainak 
visszatükröződő csapása követte, és rögtön emlékeztette őt az elnöki hatalom alkotmányos 
korlátozására. 
A pillanat arra is rávilágított, hogy az elnök reagáljon az új koronavírus- járványra adott válaszaira , és 
miként próbálta egyszerre vállalni a sikerek nemzeti hitét, miközben a felelősséget visszaszorította az 
államok felé, mivel a nemzet felkészültségének és a válságkezelésnek hiányosságai vannak. ki vannak 
téve. 
A közvéleménynek küldött vegyes üzenetek feltűnőek voltak. 
Például Trump hétfőn azt mondta, hogy az elnöki hatáskörébe tartozik, hogy felülbírálja a 
kormányzókat annak eldöntésében, hogy egy állam újból megnyílik-e és hogyan. 
Másnap, a Fehér Ház rózsakertjében beszélt, teljesen megfordította álláspontját, mondván: "a 
kormányzók felelősek" és "át kell venniük a felelősséget". 
"Nem akarunk nyomást gyakorolni senkinek." - mondta kedd újságíróknak. "Nem fogok nyomást 
gyakorolni egyetlen kormányzóra sem, hogy nyisson." 
Néhány kormányzó az egész országban már elkezdett lépéseket tenni az egész államra kiterjedő és 
regionális tervek kidolgozásában, más kormányzókkal együttműködve, a vírus csökkenésével 
kapcsolatos iránymutatások elképzelhető lazításának feltételeinek meghatározásakor. 
TÖBB: Bemutatkozás az államokkal: Trump „teljes” felhatalmazást ad az ország újbóli megnyitására, 
ellentmondva az alkotmánynak és magának 
"Az Egyesült Államok elnöke jogosult megtenni azt, amit az elnök meghatalmazott, és ez nagyon 
erős" - érvelte Trump hétfőn. 
"Amikor valaki az Egyesült Államok elnöke, a hatalom teljes," mondta. "Így kell lennie." Azt mondta, 
hogy „számos rendelkezés” felhatalmazza az államot arra, hogy elrendelje az állam gazdaságának 
újbóli megnyitását, bár ő és a Fehér Ház nem idéztek egyet. 
Hozzátette, hogy "inkább együtt fog működni az államokkal, mert szeretek lemenni egy 
önkormányzathoz", és azt mondta: "Meglátjuk, hogy ezt a hatalmat használom-e vagy sem." 
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https://abcnews.go.com/alerts/coronavirus
https://abcnews.go.com/Politics/trump-asserts-total-authority-states-reopen-country-contradicting/story?id=70138294
https://abcnews.go.com/Politics/trump-asserts-total-authority-states-reopen-country-contradicting/story?id=70138294


 
 

Aztán kedden, az arcmegtakarító nyelvnek tekintve az elnök azt mondta, hogy 
„felhatalmazza az egyes államok minden egyes kormányzóját, hogy végrehajtsák egy állam 
újbóli megnyitási tervét, és egy idõben és egy a legmegfelelőbb módon. " Azt mondta, 
csütörtökön valószínűleg mind az 50 állam kormányzóival beszélni fog. 
Nem világos, hogy az elnök hogyan és milyen alkotmányos hatalom alatt hatalmazza majd fel 
az államokat az egyedi tervekkel való előrehaladásra, amint azt állította, és nem fejlesztette 
ki. A kormányzóknak nincs szükségük az ő engedélyére. 
Trump azt állítja, hogy ő nem kormányzó, hanem hatalma van az államok felett az ország 
újbóli megnyitásáról 
Az elnök arckifejezése valójában a visszafordítás visszafordítását jelentette, miután hónapok 
óta azt mondta, hogy a kormányzók feladata megszerezni az alapvető orvosi eszközöket és 
meghatározni az államuk leállításának feltételeit, a szövetségi kormányt mint „tartalékot” 
írva. 
Az elnök ellenállt az országos otthoni tartózkodási rend kiadására vonatkozó korábbi 
felhívásainak, hivatkozva az Alkotmány hatalomátadására az államok számára - ugyanaz az 
alkotmányos elv, amelyet hétfőn ragaszkodott ahhoz, hogy felülbírálja. 
- A kormányzókra bízom. A kormányzók tudják, mit csinálnak. Nagyon jó munkát végeznek - 
mondta Trump április 3-án. - A kormányzás szempontjából tetszik ez, és még alkotmányunk 
szempontjából is tetszik. ” 
Valójában az egész ország kormányzói és helyi tisztviselői vállalják a vezető szerepet az otthoni 
tartózkodásra vonatkozó megrendelések kiadásában, a vállalkozások és szolgáltatások bezárásában, 
valamint a társadalmi távolságtól elválasztó iránymutatások végrehajtásának felhatalmazásában. 
Eközben Trump és kormánya ajánlásokat fogalmazott meg a COVID-19 terjedésének 
megakadályozására. Bár a szövetségi iránymutatások segítenek az állami és helyi tisztviselőknek - és 
az átlagos amerikai útmutatást keresnek életük kiigazításához -, a szövetségi iránymutatások nem 
kötelezőek vagy végrehajthatók, és az államok nagyrészt a saját útjukat követték. 
Ennek ellenére Trump a múlt héten úgy határozta meg, hogy miként lazíthatja meg a társadalmi 
távolodást javasló szövetségi iránymutatásokat, és „újra megnyitja” az országot „ életem legnagyobb 
döntéseként ”. 

https://abcnews.go.com/Politics/trump-claims-governors-power-states-deciding-reopening-country/story?id=70119115
https://abcnews.go.com/Politics/trump-claims-governors-power-states-deciding-reopening-country/story?id=70119115
https://abcnews.go.com/Politics/coronavirus-government-response-updates-trump-americans-back-work/story?id=70083632
https://abcnews.go.com/Politics/coronavirus-government-response-updates-trump-americans-back-work/story?id=70083632
https://abcnews.go.com/Politics/coronavirus-government-response-updates-trump-americans-back-work/story?id=70083632


A koronavírus kormányának válaszai frissülnek: „Életem legnagyobb döntése” - mondja Trump az 
ország újbóli megnyitásáról 
Gyakorlati szempontból azonban a valóság az, hogy a Betegségek Ellenőrzési és Megelőzési 
Központjának ajánlása - bár jelentős szerepet játszik az országos magatartás befolyásolásában - soha 
nem volt jogilag kötelező érvényű. A bevezetett korlátozások feloldásának igazi hatalma a 
kormányzókon és az önkormányzatokon múlik, amelyek útmutatást mutattak e korlátozások 
bevezetésében. 
"Mindezek a végrehajtási utasítások állami végrehajtó utasítások, tehát az állam és a kormányzó 
feladata ennek a sok visszavonása" - mondta a New Hampshire kormányzója, Chris Sununu, 
republikánus a CNN-nek. 

A New York-i kormányzó, Andrew Cuomo, egy demokrata azt mondta, hogy 

Trump kijelenti, hogy "király lesz"."A király teljes hatalommal rendelkezik" - mondta 

Cuomo. - Ez az állítás nem állhat fenn. "A legmagasabb rendű republikánus képviselő, Liz 

Cheney of Wyoming, tweetelt, hogy "a szövetségi kormánynak nincs abszolút 

hatalma". Említette az alkotmány tízedik módosítását 
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Spanyolország 

Spanyolországban kifejezetten szigorú korlátozások voltak érvényben, hiszen az ország volt Európa 
egyik legfertőzöttebbje, a héten viszont újranyitottak a gyárak és az építési vállalatok. A 
miniszterelnök további lazításokat helyezett kilátásba, melyek akkor érvényesülnek, ha a tesztelést 
jelentősen növelni tudják. 

Ausztria 

Ausztria kedden jelentette be, hogy a kisboltok, a barkácsboltok és kertészetek is újranyithatnak, 
viszont a vásárlóknak arcmaszkot kell viselniük és 1 méteres távolságot kell egymástól tartaniuk. 
Ausztria várhatóan május 2-án nyit meg majd minden boltot, május közepén pedig az éttermek is 
újranyitnak. 

Svájc 

Svájc egy három fázisból álló újranyitási tervezetet mutatott be a napokban. Első körben, április 27-
én a személyes szolgáltatásokkal foglalkozó üzletek, mint a fodrászatok vagy a kozmetikusok 
nyithatnak ki, majd május 11-én az iskolák is újranyithatnak. Az éttermek, kocsmák június 8-án 
kezdhetik meg ismét a működést. 

Olaszország 

https://abcnews.go.com/Politics/coronavirus-government-response-updates-trump-americans-back-work/story?id=70083632
https://abcnews.go.com/Politics/coronavirus-government-response-updates-trump-americans-back-work/story?id=70083632
https://twitter.com/Liz_Cheney/status/1249845408127488000


Olaszországban április 14-étől ismét újranyitottak az írószerboltok és a gyerekruha boltok, de minden 
más korlátozást egyelőre érvényben hagynak. 

Finnország 

Finnországban az ország déli régióját vonták karantén alá, ennek a korlátozásnak a feloldását a 
napokban jelentette be a kormány. 

Németország 

Németországban négy hete vannak zárva a nem létfontosságú boltok, ezek a hétvégén 
újranyithatnak, ha megfelelnek néhány előzetes feltételnek. Első körben főleg a 800 négyzetméternél 
nagyobb területű boltok nyithatnak ki, amennyiben a vásárlók 1,5 méteres távolságot tudnak tartani 
egymástól. A határlezárás egyelőre fennmarad és a rendezvények tiltását sem oldják fel, legközelebb 
április 30-án vizsgálja majd meg annak lehetőségét a kormány, hogy további lazító intézkedéseket 
lépjen meg. 

Dánia 

Dániában egyes korosztályokat már visszaengedtek az iskolákba, de a diákok jelentős része továbbra 
is otthonról tanul. 

Csehország 

Csehország kedden részlegesen feloldotta az utazási korlátokat, a cseh állampolgárok például ismét 
tehetnek üzleti utakat, látogathatják rokonaikat vagy eljárhatnak orvoshoz. Azokat viszont, akik 
legalább két hetet töltöttek külföldön, továbbra is karanténolják. 

Szlovénia 

Szlovéniában a hétvégétől kezdve utazhatnak az állampolgárok vidéki nyaralóikba, egyes 
sporteseményeket, melyek nem járnak emberi érintkezéssel, pedig ismét engedélyeztek. Ilyen a jóga, 
biciklizés vagy a tenisz. 

Lengyelország 

A lengyel boltok április 19-étől újranyitnak, május 3-ig viszont zárva maradnak a határok. 

Kína 

Kínában sorra oldják fel a korlátozásokat, Vuhanban, a járvány kiindulópontján április 8-tól oldották 
fel a két hónapig tartó korlátozásokat, április végéig pedig a tömegközlekedés és az áruszállítás is 
helyreáll majd. 

India 

Indiában meghosszabbították az országos házikarantént, de hétfőtől újraindul a mezőgazdaság, a 
gyártás, az áruszállítás és az építőipar az országban. 



Új-Zéland 

Új-Zéland újranyitja az iskolákat jövő szerdától, de nem lesz kötelező bejárni. Újranyit az éttermek 
egy része is, de csak azok, ahonnan lehet elvitelre kérni az ételt. 

Egyesült Államok 

Az Egyesült Államok három fázisban nyitna újra, első körben a vallási intézmények és boltok nyitnak 
majd megint meg szigorú távoltartási protokollok mellett, második körben az utazás lesz újra 
lehetséges, harmadik körben pedig az éttermek, kocsmák, illetve a kórházi látogatás is ismét 
lehetséges lesz. 

Belgium 

Belgium a legtöbb preventív intézkedést meghosszabbította két hétre, viszont május 3-tól szépen 
lassan elkezdik újranyitni ők is az országot. Addig is, a kertészeti és barkácsboltokat Belgium is 
újranyitotta. 

Irán 

A Közel-Keleten Iránt tépázta meg a legjobban a koronavírus, de április 20-ától itt is lazítani fognak az 
utazási szabályokon. Teheránon kívül múlt hétvége óta nyitottak újra az üzletek, most hétvégén 
pedig a fővárosban is megtörténik majd a nyitás. 

Ahol hosszabbítottak vagy még szigorítottak is 

A Sky News összegyűjtötte azokat az országokat, ahol meghosszabbították a koronavírussal 
összefüggő korlátozásokat a héten és azokat is, ahol további szigorítások történtek: 

 meghosszabbították a rendkívüli intézkedéseket Nagy-Britanniában, Franciaországban, 
Szingapúrban, Portugáliában, Magyarországon, Kanadában, Ausztráliában, Görögországban, 
Vietnamban, Brazíliában, Szaúd-Arábiában, Argentínában, Mexikóban, Dél-Afrikában, Izraelben és 
Nigériában. Több országban egyébként ezek közül már tervezik az újranyitást, például Izraelben 
és Dél-Afrikában is készülnek már erre, de még konkrét intézkedésekről nem tudni. 

 Szigorítottak a korlátozásokon Oroszországban, Szudánban és Japánban az elmúlt napokban. 

 

 


