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Koronavírus (SARS-CoV-2) járvány, Covid-19 megelőzés érdekében bevezetett
járványügyi intézkedések – az eddigi MR kiegészítése

Tárgy: további Covid-19 fertőző kórházrész kialakítása
A Covid-19 járvány „második hulláma” kezdetéig a Petz Kórház fenntartotta és működtette a
C2 épület földszintjén korábban kialakított Járványügyi Ambulanciát, s a Covid-19 gyanús és
pozitív betegek ellátására az Infektológiai és Pulmonológiai Osztályok elkülönített részlegeit.
Ezek változatlan formában, de kiterjesztett kapacitással működnek tovább. Hasonlóképpen
hatályban maradtak a járványügyi védekezés és ellátás márciusban megalkotott szabályai, a
Működési Rend – értelemszerűen az újrakezdés okán megváltozott részekkel – és a belső
utasítások.
2020.08.31-én kelt intézményi Működési Rend alapján felállítottuk az elkülönítetten működő
Járványügyi Covid-19 Rendszer I. struktúrát és a hozzátartozó betegutakat.
2020.09.01-től teljes körű látogatási tilalmat rendeltünk el.
A IV67123/2020EFFHAT iktatószámú „Utasítás Covid-19 fertőzött betegek ellátására
alkalmas ágyak ellenőrzésére” és a IV/5300/2020/EGPOL utasítás alapján az Intézmény összes
1076 + 402 = 1478 (aktív + krónikus) ágyából elkülönítettünk és járványügyi ellátásra
készenlétben tartottunk 20 %-ot, azaz 296 ágyat. A Petz Covid-19 kórházrészben 212 ágyon
tudunk beteget kezelni.
A 2020. október 23-án kelt, IV/9444-22020EFFHAT miniszteri utasítás alapján 2020. október
30-tól intézményünk összes finanszírozott ágyából az eddigi 20 % helyett az összes ágy 30 %át kell felkészíteni igazolt és gyanús Covid-19 betegek ellátására.
Az „új” struktúrában összesen 443 ágyat kell elkülönítenünk a hagyományos ellátásból, melyen
297 gyanús vagy pozitív beteget tudtunk fogadni és ellátni.

A 2020. november 6-án kelt, EMMI miniszter 3/2020. (XI.06) egyedi utasítása alapján 2020.
november 10-től intézményünk összes finanszírozott ágyából az eddigi 30 % helyett az összes
ágy 40 %-át, azaz 591 ágyat kell az ellátásból kivonni, felkészíteni és igazolt vagy gyanús
Covid-19 betegek ellátására biztosítani. Ebből az összes ágy 7 %-án, azaz 103 ágyon kell
covid-19 intenzív ellátást nyújtani.
Az eljárásrend szerint valamennyi közfinanszírozott aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmény
– kivéve a IV/7623/2020/EFHAT miniszteri utasítás alapján mentesítés hatálya alatt állókat –
köteles kórházi ellátást igénylő középsúlyos és súlyos, igazolt covid-19 fertőzött, valamint
gyanús beteget ellátni

Az „új” struktúrában összesen 591 ágyat kell elkülönítenünk a hagyományos ellátásból, melyen
realisan 414 gyanús vagy pozitív beteget tudunk fogadni és ellátni. Így további 148 ágyat kell
kivonni az ellátásból.
Az eddig C1 – C2 súlypontú covid-19 ellátó rendszerünket a C1 mellett az A1 / A2 és E épület
és a Híd utcai épület felé bővítjük döntően.
2020.11.10–től további intézkedésig az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §
i) pontja szerinti sürgős szükségben azonnali ellátást nem igénylő beavatkozásokat el kell
halasztani.
Intézményünket érintően az alábbi beavatkozásokat lehet elvégezni:
1. a hivatkozott törvénycikk szerint nem halasztható ellátások
2. onkológiai ellátások és onkológiai szűrések
3. kardiovasculáris ellátások a szakmai kollégium protokollja szerint
A járóbeteg szakellátásban szorítkozni kell a fenti elvre, a nem halasztható ellátások illetve
telemedicina végzésére. A házon belüli szakrendelőket (beleértve a bérelt magánrendelőket)
külön bejáratú helyekre kell költöztetni. (a tavaszi költözésnek megfelelően).

Győr, 2020. november 8.
Dr. Tamás László János
főigazgató főorvos

