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Járási központok felállításának feltételei
Járási központ felállításának általános feltételei
1. Biztosítania kell a megfelelő infrastruktúrát (lásd következő pont)
2. Biztosítani kell a központ működési költségeit (víz, villany, gáz, internet
stb.)
3. Biztosítani kell a veszélyeshulladék elszállítást/kezelést
4. Biztosítani kell az alap orvosi bútorzatot, eszközöket (vércukormérő,
vérnyomásmérő, EKG, egyszerhasználatos eszközök, kötszerek, injekciók
stb.)
5. Kell egy szolgáltató, aki a rendelőben folyó tevékenységért felelős
a. A bevont orvosokkal szerződéses jogviszonyba kell kerülnie
b. Szolgáltatónak NEAK-kal le kell szerződnie adott tevékenységre
c. A szerződött orvosoknak receptet kell igényelnie, adott
tevékenységhez (szolgáltatóhoz)
d. Adott szolgáltatónak a Járási Hivataltól működési engedélyt kell
kapnia
e. Szolgáltatónak adott tevékenységre felelősségbiztosítást kell
kötnie
f. Szolgáltatónak EESZT kompatibilis háziorvosi/orvosi szoftvert kell
biztosítania az elvégzett munka ledokumentálásához, a NEAK
jelentések elküldéséhez
g. Szolgáltatónak biztosítania kell a személyzet EESZT-hez való
hozzáférését
h. Szolgáltatónak biztosítania kell a takarítást, infekciókontrollt
6. Járási Hivatalnak biztosítania kell a szükséges védőfelszereléseket
7. Szolgáltató költségeit NEAK-nak meg kell térítenie

8. Humán erőforrás kapacitás biztosan nincsen légúti beteg orvos általi,
otthonában történő vizsgálatra, ezért minden olyan esetben, amikor a
betegnek orvosi vizsgálatra (de nem kórházi kezelésre) van szüksége, el
kell jutnia a járási légúti központba. Mivel minden légúti beteget COVID
pozitívnak kell tekintenünk, tömegközlekedést nem vehet igénybe!
Amennyiben saját autóval nem tudja a járási központot megközelíteni,
állami (helyi önkormányzat/katasztrófavédelem/katonaság?)
segítségnyújtással biztosítani kell a páciens megfelelő körülmények
közötti szállítását (sofőr védőfelszerelésben, minden beteg után
autófertőtlenítés stb.).

Légúti betegellátó központok felállításának feltételei
A Covid 19 megelőzésének és kezelésének kézikönyve
(https://haosz.hu/sites/default/files/covid-19-kezikonyv-megelozes-es-kezeles_v1.0_0.pdf)

1. A kijelölt épületben kizárólagosan egyirányú fogadó folyosó jól látható
jelzéssel.
2. Személyek mozgásának feltétele 3 zóna, 2 folyosó elve/ fertőzött övezet,
potenciálisan fertőzött övezet, tiszta övezet/, az övezetek között puffer
folyosók
3. Szennyezett tárgyak számára független átjáró.
4. A betegek elosztásához triázs létrehozása,
5. Elkülönítő létrehozása
6. Képalkotó eljárás, laboratóriumi háttér biztosítása diagnózis
felállításához, hospitalizáció szükségességének eldöntéséhez
7. Teszt biztosítása gyanús esetek számára
8. Orvosi maszk biztosítása gyanús betegeknek
9. Egészségügyi személyzet számára védőfelszerelés biztosítása,
felvételére, levételére eljárást kell kidolgozni és kiképezni, folyamatábrák
kidolgozása
10. Esetleges foglalkozási expozíció esetén teendők kidolgozása,
folyamatábrák létrehozása
11. Veszélyes hulladék kezelésének kidolgozása
12. Rendelő fertőtlenítésének megszervezése: padlók, falak naponta 3x,
tárgyak fertőtlenítése naponta 3x, levegő fertőtlenítése ultraibolya (UVC)
lámpával
13. Ruhaneműk tárolásának, mosásának kidolgozása
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Lábzsák
Egyszerhasználatos védőköpeny
Fóliakötény (opcionális)
FFP2/3 maszk
Sebészi maszk
Védőszemüveg
Védősapka
Arcpajzs
Gumikesztyű

HaOSz javaslata:
Tisztifőorvosok fenti szempontok alapján állítsák fel a járási központokat
(szolgáltatók, szerződések, felszerelés, eszközök, szoftverek, védőruházat,
orvosi beosztás minimum 2 hét időtartamra).
Infrastruktúra szempontjából mindenképpen állami tulajdonban lévő, állami
fenntartású, állami működtetésű ingatlanok, rendelők bevonását javasoljuk. 1-1
háziorvos magántulajdonban lévő bútor- és eszközparkjának kisajátítását,
megosztását inkorrektnek érezzük, főként hogy valószínűleg evvel együtt járna
a működési költségeknek is erre a praxisra történő ráterhelése.
Minden álljon készen az azonnali indulásra!
További intézkedésig mindenki működjön a jelen szolgáltatási rend szerint, és
ha Tisztifőorvos úgy ítéli meg, hogy helyi viszonylatban a jelen helyzet már nem
biztonságos – nem tartható tovább, azonnal rendelje el a járási központok
működését!
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