Javaslat a házi karanténban lévő személyek
koronavírus szűrésére
PROBLÉMA
 A 341/2020. (VII.12) Kormány rendelet nem rendelkezik a külföldről (sárga vagy
piros zónából) érkező egyének házi karanténjának feloldásához szükséges koronavírus
tesztek elvégzésének módszertanáról, a helyi Népegészségügyi szakigazgatási szervek
ezek elvégzését a háziorvosok feladatkörébe delegálják
 Véleményünk szerint a házi karantén fogalmával összeegyeztethetetlen a 341/2020.
(VII.12) Kormány rendelet azon engedménye, hogy „a hatósági házi karantént
elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a hatósági
házi karanténban elhelyezett számára, hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal az
egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton SARS-CoV-2 teszt - vegyen részt.” – amennyiben a vizsgálat nem a páciens tartózkodási
helyén történik meg.
PROBLÉMA 2020. AUGUSZTUS 1. ELŐTT
 A külföldről Magyarországra érkező magyar állampolgárok (piros, sárga zónából) sok
esetben nem rendelkeznek magyar biztosítási jogviszonnyal illetve választott
háziorvossal.
 A háziorvosok bevonása – véleményünk szerint – mind járványügyi szempontból, mind
orvosszakmai és finanszírozási szempontból felesleges, bürokratikus procedúra.
 További értelmezési probléma, hogy a Népegészségügyi szakigazgatási szerv olyan
pácienseket is a területileg illetékes háziorvoshoz irányít, akik egyébként rendelkeznek
magyarországi háziorvossal, vagy jogviszonyuk megszűntét megelőzően volt választott
magyarországi háziorvosuk.
 Értelmezhetetlen, hogy a magyarországi biztosítással nem rendelkező, illetve a más
praxisba bejelentett pácienssel a háziorvos milyen jogviszonyba kerül? A páciens a
vizsgálaton nem jelenik meg, beazonosítása illetve adatainak kezelése a GDPR és
adatvédelmi szabályok szerint hogyan történhet meg?
PROBLÉMA 2020. AUGUSZTUS 1. UTÁN
 A házi karanténban lévő személy egy magánlaboratóriumban elvégeztetheti saját
költségén a koronavírus tesztet. Véleményünk szerint, ha a házi karanén alatti klinikai
laborítóriumi mintavétel nem a páciens tartózkodási helyén történik, az ellentmond a
házi karantén célkitűzéseinek.
 Az akkreditált magánlaboratóriumok saját mintavételezési hálózatot fognak
kialakítani?

A JÁRVÁNYÜGGYEL KAPCSOLATOS HÁZIORVOSI TEENDŐK JOGSZABÁLYI
HÁTTERE

A 18/1998 (VI.3) NM rendelet meghatározza a háziorvos/kezelőorvos teendőit, amelyeket
a praxisba bejelentkezett vagy ellátási területen tartózkodó betegeknél fertőző betegség
tüneteinek észlelésekor tennie kell.
(41. §183 (1)184 A kezelőorvos
a) a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően jelenti és nyilvántartja a fertőző beteget, és
jelentést tesz a fertőző betegségek halmozódásairól és járványairól,
b) közvetlenül intézkedik a beteg elkülönítése, szükség esetén fekvőbeteg-gyógyintézetbe szállítása, a
fertőtlenítés, a környezet járványügyi megfigyelése, munkaköri és egyéb korlátozó intézkedések
tekintetében,
c)185 intézkedéseiről értesíti az illetékes járási hivatalt,
d) a betegtől és a környezetében élőktől vizsgálati anyagot küld laboratóriumi vizsgálatra,
e) gondoskodik a beteg környezetében élő személyek védőoltásáról, a megelőző gyógyszeres
kezelésről,
f) végzi a kórokozó-hordozók járványügyi ellenőrzését,
g) végrehajtja, illetve végrehajtatja a beteggel és a környezetével kapcsolatos hatósági
intézkedéseket.)
KONKLÚZIÓ

A 341/2020. (VII.12) Kormány rendelettel elrendelt Magyarország területére történő
belépési korlátozásokhoz kapcsolódó mintavételi eljárás nem nevesít háziorvosi feladatokat
és ilyenek nem is értelmezhetőek, hiszen nem a háziorvos észleli, regisztrálja és jelenti az
országba belépőket, a hatósági karantén elrendelésére már az országhatáron sor kerül.
A karantén elkerülése érdekében végzett laboratóriumi mintavétel nem igényel háziorvosi
vizsgálatot, háziorvosi közreműködést, hiszen az a karanténnal érintett páciens egyéni
kezdeményezése, a karantén 14 nap múltával tünetmentes egyéneknél laboratóriumi vizsgálat
nélkül is megszűnik.
2020. augusztus 1. után pedig a koronavírus szűrés térítéskötelessé válik, így az egész eljárás
kikerül a társadalombiztosítás, illetve központi költségvetés által finanszírozott ellátási körből.
JAVASLAT
Javasoljuk, hogy azoknál a tünetmentes személyeknél, akik a határátlépés után hatósági
karantéba kerültek, de a karantén idejét koronavírus teszt elvégzésével le akarják rövidíteni, az
erre irányuló kérelmükkel egyidőben, a Népegészségügyi szakigazgatási szerv által történjen
meg a mintavételezés elrendelése 2020.07.31-ig térítésmentesen, ezt követően pedig
térítéskötelesen, mely magába foglalja mind a helyszíni mintavétel-, mind a laboratóriumi
vizsgálat-, mind a szakigazgatási eljárás díjtételeit.
Tekintettel arra a tényre, hogy a házi karantént a páciens nem hagyhatja el, javasoljuk, hogy
augusztus 1-ét követően, a térítésköteles vizsgálatok is az OMSZ által kialakított országos
mintavételező hálózaton keresztül valósuljanak meg, meghatározott díjszabásért. Ezzel
biztosítva látjuk a mintavételek szakszerűségét, és azt is, hogy a vizsgálatok csak akkreditált
klinikai laboratóriumban történjenek, és azok eredményéről a Népegészségügyi szakigazgatási
szerv automatikusan értesüljön.
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