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A HaOSz betegbiztonsági kiadványa a helyes,
területen végzett tesztelés érdekében

2020. Magyarország: a Koronavírus pandémia otthoni diagnosztikája a
gyakorlatban
1) Az NNK eljárásrendben csak és kizárólag otthoni légúti PCR mintavétel
szerepel (a szakma szabályai szerint)
2) A WHO külön állásfoglalást adott ki arról, hogy amíg nincsenek megbízható,
validált gyorstesztek, addig a betegellátásban az ujjbegyes, ágy melletti
IgM+IgG gyorsteszteket ne használjuk (1) Az NNK eljárásrendje sem fogadja el a
szerológiai tesztek eredményét a diagnózis megerősítése szempontjából.
3) Gyakorlati tapasztalat, hogy az OMSZ területi kivonuló egységei az orvosi
kéréstől-, részletes szakmai indoklástól függetlenül, adott esetben a járási
tisztifőorvos engedélyétől függetlenül, a szakma szabályai ellenére szerológiai
ujjbegyes gyorsteszteket végeznek. Az OMSZ kommunikációs szinten NNK
engedélyhez köti a PCR vizsgálatot, de ennek a menetéről a területen világos
információja senkinek sincsen (területi utánajárás alapján a járási tisztiorvosi
hivataloknak sincs, illetve kapacitásuk sincs ezek elrendelésére).
4) A gyorstesztek eredményeiről hivatalos lelet nem keletkezik, EESZT-ben
nincsen nyoma a vizsgálat elvégzésének, járványügyi eljárás szempontjából
nincs konzekvenciája, az intézkedések esetlegesek (járási hivataltól függően), az
eredményről csak a helyi tisztiorvosi hivatalt megkeresését követően, telefonon
lehet információt kapni. Az eljárás a fertőzőképesség megítélésére nézve nem
megbízható, a folyamat utánkövetése emellett megoldatlan, és felesleges
frusztrációt kelt.
5) Nincsen olyan országos COVID-19 adatbázis, melyhez az OMSZ, a Járási
Tisztiorvosi Hivatalok, és a kezelőorvosok hozzáférnének, mely tartalmazza a
páciensek aktuális állapotát, teszteredményeit, elérhetőségét, tartózkodási
helyét, adott esetben kontaktjait.
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(Szervezetünk a Dericom Kft. közreműködésével készített saját adatbázist,
melyet jelenleg 564 háziorvos használ: https://koronavirus.netdr.hu/web/)
A helyszíni gyorstesztek végzése nem követi a hatályban lévő NNK
eljárásrendjét, illetve a WHO ajánlásait, elvégzésük indokolatlan költséget,
felesleges adminisztrációs terheket generál, jelentős szakképzett
humánerőforrást köt le (kivonuló mentőegységek), és jelentős fokban
veszélyezteti a betegbiztonságot (álnegatív értékek, rossz interpretáció, nincsen
összefüggésben az eredmény a páciens fertőzőképességével). Ezáltal ezen
vizsgálatok nemhogy gátolnák, inkább elősegítik a járvány csoportos terjedését.
Ez különösen fontos a mostani időszakban, amikor számos beteg kerül az
otthonába illetve szociális intézménybeaktív-, rehabilitációs-, illetve krónikus
osztályokról.
Szakmai szervezetünk ezért javasolja az OMSZ által végzett helyszíni
ujjbegyes gyorstesztek végzésének AZONNALI BESZÜNTETÉSÉT, és a szakmai
eljárásrend és protokoll szerint CSAK ÉS KIZÁRÓLAG helyszíni légúti PCR
mintavételek alkalmazását.
A járvány terjedésének kontrollja és a várhatóan növekvő területi ellátási
feladatok biztonságos nyújtása érdekében javasoljuk továbbá: bármely
kórházi ellátás után a szociális otthonba történő minden visszahelyezést
negatív PCR feltételhez kötni, javasoljuk a szakmai igényekhez igazodó
országos COVID-19 utánkövető rendszer használatát, a PCR eredmény EESZT
hozzáférést megadni minden egészségügyi ellátónak. Javasoljuk továbbá,
hogy szükség esetén az OMSZ mellett más országos szerv is kijelölésre
kerüljön mintavételezésre (a mentési rendszer kapacitásainak felesleges
lekötése, tehermentesítése céljából).
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(1) https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-careimmunodiagnostic-tests-for-covid-19

