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A rendelés menete 
 

1. ELSŐ LÉPÉS MINDEN ESETBEN: TELEFONOS KONZULTÁCIÓ 

• E nélkül rendelőnkben megjelenni nem lehet. 

 

2. ELLÁTÁS A RENDELŐBEN KIZÁRÓLAG: 

• telefonos konzultációt követően ÉS 

• távkonzultációval nem megoldható esetekben 

(erről az orvos dönt a telefonos konzultáció alkalmával) ÉS 

• a telefonon egyeztetett pontos időpontban 

(+/- 5 perc max., késés esetén új időpont kérése szükséges) ÉS 

• maszkban, kísérő nélkül. 

 

3. GYÓGYSZERFELÍRÁS CSAK E-RECEPTRE 

• Kivéve rendszerhibák esetén, ekkor papír vény vehető át másnap. 

• A vények TAJ számmal kiválthatók minden patikában bárki által. 

• Patikákban a segédeszközök is (pelenka, tű, tesztcsík stb.). 

 

4. E-MAILEKRE A MÁSNAPI RENDELÉS VÉGÉIG VÁLASZOLUNK 

• Kérjük, addig ne telefonáljanak ugyanazon ügyet illetően! 

 

5. LELETEKET (labor, képalkotás, egyéb szakorvosi) NEM NYOMTATUNK, 

• Ezek a vizsgálatot végző intézetnél igényelhetőek, ill. az 
eeszt.gov.hu weboldalról tölthetők le ügyfélkapus belépés után. 

 

 

Türelmüket és együttműködésüket köszönjük! 



COVID-19 TUDNIVALÓK 

A járványügyi helyzet, az új információk, frissülő irányelvek függvényében alábbiak folyamatosan változnak. 

 

MIT TUDUNK EDDIG? ________________________________________________________________  

 

• TERJEDÉS: cseppfertőzéssel szoros kapcsolattal (ld. alább), fertőző váladékokkal szennyezett 
tárgyak érintésével 

 

• LAPPANGÁS: általában 5-6 nap, de megfigyeltek 2 és 27 napos lappangást is 
 

• FERTŐZŐKÉPESSÉG: 
o a beteg a tüneteket megelőző 2 napban már fertőzhet 
o a beteg a tünetek jelentkezésekor fertőz leginkább 
o a hosszú hetekig vírushordozók eleddig nem bizonyultak fertőzőképesnek (pozitív a 

teszt, mégsem fertőz) 
 

• TÜNETEK: láz (38°C <), száraz köhögés, fáradékonyság, étvágytalanság, nehézlégzés, 
izomfájdalom, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, hasmenés, hányinger, hányás, szag-, ízérzés 
zavar, hidegrázás, kötőhártya gyulladás stb. (idősek, immungyengék esetén: fáradékonyság, 
csökkent éberség, hasmenés, étvágytalanság, zavart állapot, láz hiánya) 

 
 

MI SZÁMÍT SZOROS KAPCSOLATNAK? __________________________________________________  

 

A fertőzöttel 

• egy háztartásban él, vagy 

• minimum 15 percig, 2 méteren belül tartózkodik, vagy 

• közvetlen fizikai kapcsolatot létesít (pl. kézfogás, ölelés, puszilkodás), vagy 

• egy repülőn utazik egy szektoron belül, vagy 

• beteg váladékával érintkezik védelem (maszk, kesztyű) nélkül. 
 

 

MIKOR SZÜKSÉGES ELKÜLÖNÍTÉS, KARANTÉN? MENNYI IDŐ A KARANTÉN? ___________________  

 

• SZOROS KONTAKTUS ESETÉN (= igazolt COVID beteggel való szoros kapcsolat annak tünetei 
idején, vagy az azt megelőző 2 napban): 

o 10 nap elkülönítés otthon. 
o Mintavétel nincs. 
o A területi Népegészségügyi Hivatal intézi, ő küldi a karanténról (= kötelező járványügyi 

elkülönítésről) szóló írásos határozatot, amiben kijelöli a 10 napot pontos dátumokkal 
(jelenleg a rendkívüli leterheltség miatt esetleg jelentős késéssel – amennyiben 
szükséges, XIV. kerületi lakosok esetében a nepegeszsegugy14@14kh.bfkh.gov.hu e-
mail címen kell jelezni az erre való sürgős igényt).  

o Ezt a háziorvoshoz csak akkor kell eljuttatni e-mailben, ha a páciens a határozatban 
foglalt időszakra betegállományt/táppénzt szeretne igénybe venni. 

o Fentiekre kontaktkutatást követően kerül sor (az NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HIVATAL vagy 
BRFK telefonon a már pozitívnak bizonyult személyt kikérdezi a vele kapcsolatban álló 
személyekről). 



 

o A 10 nap alól mentesülni lehet, amennyiben: 
1. A HATÁROZATOT MEGKAPTUK 
2. EZZEL BEJELENTKEZÜNK EGY AKKREDITÁLT MINTAVEVŐ HELYRE (ld. 

https://www.nnk.gov.hu) 
3. 5 NAPON BELÜL 2 DB 48 ÓRA KÜLÖNBSÉGGEL LEVETT NEGATÍV MINTÁT 

PRODUKÁLUNK. 
4. AZ ELSŐ MINTAVÉTELRE LEGHAMARABB A KONTAKTUS UTÁNI 4. NAPON 

KERÜLHET SOR. 

 

• ENYHE COVID TÜNETEK + nincs egyéb kockázat (életkor > 60 év, krónikus betegségek, 
dohányzás, csökkent immunitás): 

o 10 nap otthoni karantén Népegészségügyi Hivatali határozat nélkül (kivéve, ha nem 
együttműködő a páciens, ekkor általuk elrendelt karantén), eredménytől függetlenül. 

o Mintavétel. – Ezen esetben a panaszos/tünetes beteg saját háziorvosát értesíti annak 
saját rendelési idejében (nem másik háziorvost, nem az ügyeletet). 

o A mintavételnek sürgőssége nincs (munkahelyek kérésére ezt sürgetni nem tudjuk) 
o Ha a panaszok súlyosak/súlyosbodnak (pl. fulladás, légszomj jelentkezik), az országos 

mentőszolgálat értesítendő (104, 112). 
o Az eredménytől függetlenül (mindegy, hogy pozitív vagy negatív a lelet!) a 10 nap 

letelte után, amennyiben a tünetek javulása mellett minimum 3 napos hőemelkedés- 
és lázmentesség tapasztalható (= testhő a 8-9-10. napokon max. 37,2°C), a karantén a 
háziorvossal való egyeztetést követően feloldásra kerül.  

 

• ERŐS TÜNETEK ÉS/VAGY FENNÁLLÓ KOCKÁZATI FAKTOR ESETÉN, ÉS/VAGY AMENNYIBEN AZ 
OTTHONI ELKÜLÖNÍTÉS NEM MEGOLDHATÓ: kórházi felvétel mentős beszállítással. 

 

 

MIKOR SZÜKSÉGES MINTAVÉTEL? _____________________________________________________  

 

• legalább 1 hirtelen kezdődő tünet az alábbiakból: 
o köhögés, 
o láz (38°C <), 
o fulladás, 
o hirtelen szag-, ízérzés zavar, VAGY 

• COVID-ra jellemző röntgen/CT eltérés, VAGY 

• az orvos egyéb tünetek, járványügyi adatok alapján COVID-ra gyanakszik 
 

ÉS!!! 

 

• a tüneteket megelőző 14 napban járványos területen járt, VAGY 

• a tüneteket megelőző 14 napban szoros COVID kontaktja volt, VAGY 

• járó-, vagy fekvőbeteg ellátásra szorul, VAGY 

• az érintett közvetlen betegellátásban résztvevő egészségügyi dolgozó, VAGY 

• a tüneteket megelőző 14 napban olyan bentlakásos intézmény dolgozója vagy lakója, ahol a 
kockázati csoportba tartozó személyeket (60 évnél idősebb, krónikus betegek) gondoznak 

 

• + Ha az orvosnak gyanús, és az első minta negatív, minimum 48 óra különbséggel kérhet 
ismételt mintavételt, akár többször is. 



• + Tünetmentes szoros kontakt egészségügyi dolgozó, vagy ápolási/gondozási intézet ápoltja 
egyéb kritérium nélkül azonnal tesztelendő. 

 

 

HOGYAN TÖRTÉNIK MINDEZ A GYAKORLATBAN? _________________________________________  

 

1. A páciens pontos kikérdezése, adatok pontos felvétele, egyeztetése telefonban. 
2. Gyanú esetén jelentés az Országos Mentőszolgálatnak (mintavétel kérése) és a területileg 

illetékes Népegészségügyi Hivatalnak. 
3. Pár napon belül az Országos Mentőszolgálat elvégzi a beteg lakásán az orr-garat minta 

levételét előzetes telefonos egyeztetés alkalmával megbeszélt időpontban, esetleg helyszíni 
mintavevő helyre hívja be a jó állapotban lévő tesztelendőt (csak saját autóval!). 

4. Eredmény általában pár nappal később ellenőrizhető: eeszt.gov.hu ill. a háziorvossal történő 
előre megbeszélt következő telefonos konzultáció alkalmával megtudható (legkésőbb a tünetek 
első napját követő 10. napon). 

5. Eredménytől függetlenül a panaszok kezdetét követő 10. napon a páciens ismételt kikérdezése, 
a karantén feloldása (amennyiben ekkor panaszai javultak és már legalább 3 napja láztalan ill. 
hőemelkedése sincs (testhő a 8-9-10. napokon max. 37,2°C). 

 

 

MIKOR JÁR BETEGÁLLOMÁNY / TÁPPÉNZ?  

 

• COVID gyanús tünetek esetén maga a betegség miatt minimum 10 napig a mintavétel 
eredményétől függetlenül, maximum a munkába állást lehetővé tévő gyógyulásig. 

• Szoros kontaktként a 10 nap járványügyi megfigyelés idejére kizárólag az Népegészségügyi 
Hivatal írásos határozatának kézhezvételét követően (ezzel – ennek késése esetén – 
visszamenőlegesen is igazolható a keresőképtelenség). 

• „7-es kódot” tünetek nélküli, azaz NEM BETEG, szoros kontaktszemély kap, amennyiben a 
Népegészségügyi Hivatal HATÁROZATÁVAL RENDELKEZIK (egyéb esetben NEM(!), de a 
határozattal visszamenőleg is.). 

• „2-es kódot” foglalkozási megbetegedés kapcsán az kap, akinek megbetegedése esetén 
felmerül, hogy azt munkavégzése során kapta el (elsősorban egészségügyi dolgozók), 
KIZÁRÓLAG A MUNKAÜGYI HIVATAL TÖBB HÓNAPOS PROCEDÚRÁJÁT, ELBÍRÁLÁSÁT, 
HATÁROZATÁNAK MEGKÜLDÉSÉT KÖVETŐEN, KIZÁRÓLAG VISSZAMENŐLEG! 

 
 
 
A PÁCIENS TEENDŐI TEHÁT ÖSSZEFOGLALVA: ____________________________________________  
 

• Felsőlégúti panaszok, hőemelkedés, láz, COVID gyanús panaszok esetén otthonában marad, 
ott elkülönül (amennyiben megoldható: külön étkezés, külön mosdó, külön szoba, 
fertőtlenítés), közösségbe nem megy, kerüli az emberekkel való kapcsolatot és értesíti saját 
háziorvosát annak rendelési idejében (ezen kívül, számítógépes, internetes elérés és orvosi 
szoftver nélkül adatot rögzíteni és előkeresni, mintavételt szervezni nem tudunk), telefonon. 

 

• Amennyiben a gyanú felmerül, karantén, mintavétel és betegállomány a fent leírtak szerint. 

 



• Amennyiben szoros kapcsolat gyanúja merül fel, várja az Népegészségügyi Hivatal 
megkeresését (ha ez késik, felkeresi azt), a határozattal e-mailben/telefonon jelentkezik saját 
háziorvosánál, annak rendelési idejében, de csak amennyiben betegállományra/táppénzre van 
szüksége a határozatban foglalt időre. 

 

• Súlyos panaszok esetén (fulladás, légszomj) az Országos Mentőszolgálat értesítendő (104, 
112), ha nincs súlyos panasz, saját háziorvos rendelési időben, telefonon. – A mintavétel 
megkérésének, a nem súlyos panaszok kezelésének sürgőssége az elkülönítésen kívül nincs, 
tehát másik háziorvos, az ügyelet megkeresése nem indokolt! 

 

• Munkahelyek kéréseivel nem tudunk foglalkozni, e miatt nem kérhetünk tesztet, kizárólag a 
protokolloknak megfelelő esetekben és időkben kérjük azt meg, kivétel nincs. 


