HaOSz - Érvényben lévő eljárásrend vagy akut légúti és nem légúti járási központok?
(Háziorvosok körében végzett felmérés 2020.03.25-26. Válaszadók száma: 1789 fő)
Probléma:
1. Gyorsan, könnyen terjedő fertőzés
2. Kevés, nem megfelelő minőségű védőfelszerelés az alapellátásban
3. Azokban az országokban, ahol kritikussá vált a járványügyi helyzet az egészségügyi dolgozók játszották a főszerepet a fertőzés
terjedésében
Célok:
1. Orvos-beteg találkozások számának minimalizálása, hiszen az egészségügyi dolgozó a legpotenciálisabb vektor! A távkonzultáció keretén
belüli egészségügyi ellátás optimalizálása.
2. A 65 év feletti, vagy krónikus betegségben szenvedő egészségügyi dolgozók nem találkozhatnak beteggel.
3. Betegellátás során szigorú infekciókontroll szabályok alkalmazása.
4. A COVID-19 fertőzésre gyanús, vagy valószínűsített, vagy bizonyított esetek szigorú elkülönítése, követése, szükség szerint hospitalizálása.
5. A krónikus nem fertőző betegek gondozásának, illetve a csecsemő-és kisdedkori kötelező védőoltások beadási rendjének meghatározása,
a másodlagos egészségkárosodás minimalizálásának céljából.
Az elmúlt napokban a következő koncepció látott napvilágot:
• Minden háziorvos zárt ajtók mögött, a szokásos rendelési időben távkonzultáljon
• Emellett járási légúti és nem légúti rendelések jöjjenek létre, melyeket a 65 évnél fiatalabb orvosok, forgó rendszerben látnak el
• Amennyiben a távkonzultáció során fizikális vizsgálat igénye merül fel,a háziorvos a beteget a járási központba irányítsa a járás betegei
(vagy összes betege) számára kialakított légúti vagy nem légúti rendelésre
• Azokon a napokon, amikor háziorvos a járási központban rendel, a helyettesítője lássa el a praxisának a távkonzultációs feladatait
• Evvel a koncepcióval a szűkös védőfelszerelés-keret jobban felhasználható, a járási centrumokban magasabb szintű infekciókontroll
biztosítható

Ismerve a helyi adottságokat, a távkonzultációt
maximálisan előtérbe helyező ellátási rendet, kérem
válasszon az alábbi lehetőségek közül:
A) A jelenlegi ellátási rendet biztonságosnak és megvalósíthatónak tartom a
járvány lezajlásának teljes ideje alatt. Vállalom a praxisomban a
szükségessé váló fizikális vizsgálatok elvégzését. Szükség esetén vállalom a
65 évnél idősebb/krónikus beteg kolléga vizsgálandó betegeinek az
ellátását, vizsgálatát is avval a feltétellel, hogy a kolléga a távkonzultációt
a rendelési idejében biztosítja.
B) Megvalósíthatónak tartom, támogatom a járási akut rendelések
létrehozásának a koncepcióját. Véleményem szerint ezzel biztosítható a
járvány ideje alatt a hatékony és biztonságos betegellátás
C) Mindkét koncepciót jónak tartom
D) Egyik koncepciót sem tartom jónak

Jelenlegi eljárásrend alapján (távkonzultáció
maximalizálása) rendelőben ellátott betegek napi száma
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