
 

 

 

 

MŰKÖDÉSI REND 

Koronavírus (SARS-CoV-2) járvány, Covid-19 megelőzés érdekében bevezetett 

járványügyi intézkedések – az eddigi MR kiegészítése  

2020.augusztus 31. 

 

 

Intézményünkben jól elhatárolt külön vonalon ellátott (sürgős és nem halasztható valamint a 

visszatérő elektív ellátások, vizsgálatok és beavatkozásokra érkező negatív, gyanús vagy 

pozitív) betegek valamint összes munkatársunk egészségének megőrzése érdekében a mai 

naptól az alábbi eljárásrend az érvényes. 

 

A koronavírus (SARS-CoV-2) okozta Covid-19 járvány jelen helyzete, a környezetünkben 

jelentősen megnövekedett számú új, pozitív eset miatt, intézményünkben ismételten fokozott 

figyelmet kell fordítani egy esetleges hospitális endémia megelőzésére. 

 

Ennek érdekében: 

1. A korábban kiadott megelőzést szolgáló utasítások szigorú betartatása és betartása 

elengedhetetlen 

 

a. orr és száj takarását biztosító arcmaszk viselése 

b. higiénés szabályok, kézfertőtlenítés 

c. távolságtartás 

d. kontaktusok minimalizálása 

 

2. A gyanús vagy pozitív betegek elkülönített ellátási útját a korábban kialakított 

eljárásrend szerint biztosítani kell. 

 

Az alábbi egységeket működtetjük: 

 

1. Járványügyi Ambulancia C2 fszt – Pulmonológia és Infektológia részeként 

a. megerősített orvosi szolgálattal. A 24 órás orvosi jelenlét mellett egy nappali 

12 órás (friss szakorvosokból, tapasztalt utolsó 1-2 éves szakorvos 

jelöltekből felállított sorral 

2. Infektológiai ambulancia és Osztály, Covid részleg C2 II emelet 

3. Pulmonológiai Osztály – nevesített elkülönített Covid részleggel / kórtermekkel, 

zsilippel 



 

 

4. Covid-19 Multimorbid Osztály – Pulmonológia működtetésében, non-manuális 

osztályok rezidensei és szakorvosai sorával működtetve / feltételesen, beteg esetén 

a C1 IV emeleten (volt II Belgyógyászat) – kapacitás bővítés szüksége esetén 

5. KAITO Covid részleg, 6 ágy + tartalék ITO rendszer feltételesen 

6. GyAITO 2 ágy 

7. Covid-19 Műtő – A3 fszt X. szeptikus műtő, megfelelő zsilippel, covid-mentes 

időszakban a XI XII műtő egynapos ellátásra, X szeptikus ellátásra használható 

8. A Covid szülészeti ellátásra a Nőgyógyászat II. em. C műtőjét kell fenntartani, 

megfelelő zsilipelési lehetőséggel 

9. Covid 19 elkülönített diagnosztika 

 

A Járványügyi Ambulancia koordinátora Dr. Villányi Balázs főorvos, igazgató helyettes 

és Leisz Kinga vezető ápoló. 

A 2-4 rendszer  felelős vezetője Dr. Szalai Zsuzsanna PhD, ovf., a többi részleg az 

illetékes osztály felügyelete alatt működik 

A biztonságos ellátás és megfelelő kapacitás teremtés érdekében a fenti (Covid 

osztályokról, részlegekről) egy negatív PCR teszt birtokában a beteg a szakmailag 

illetékes osztályra a lelet birtokában azonnal áthelyezendő. 

 

3. 2020. szeptember 1-től intézményünkben teljes körű látogatási tilalmat rendelek 

el.  

 

A jogszabály garantálta kapcsolattartás változatlan.  

a. Főigazgatói engedély nem szükséges az apás - szüléshez, és a kiskorúval együtt 

hospitalizált (felvett) szülő jelenlétéhez, szoptató anya belépéséhez (ezekhez 

osztályvezető főorvos engedélye elegendő) 

b. Főigazgatói engedély szükséges haldokló beteghez belépő hozzátartozó 

számára. Az engedélyt osztályvezető főorvos kéri, a korábban rendszeresített 

nyomtatványon 

 

c. A belépési korlátozás minden „vendégre” vonatkozik (orvos-látogatók, klinikai 

vizsgálatok monitora, egyéb belépők). Csak rendkívüli indokkal, főigazgató 

engedély birtokában lehetséges. 

 

d. Nem vonatkozik a tilalom az intézményben gyakorlatukat töltő hallgatókra és 

az általunk szabályosan rendezett képzéseken résztvevőkre – szabályos és 

dokumentált beléptetés mellett. 

 

4. A járvány jelen stádiumában és korábbi tapasztalatok birtokában a SARS-CoV-2 

fertőzés gyanúját felvető tényezők jelentősen szélesedtek. A kockázatbecslő 

ellenőrzési listánkat ennek megfelelően módosítottuk.  

 

a. A beléptetések során a kockázat felmérése az ellenőrzési pontokon alaposnak és 

körültekintőnek kell lenni a járó (szakrendelésre érkező) és osztályos felvételre 

jelentkező betegeknél egyaránt. 

b. Az ellenőrzési dokumentum informatikai rendszerben történő rögzítése nélkül 

senki nem beléptethető. 



 

 

c. Minimális gyanú felmerülése esetén a beteg hagyományos úton nem léphet be. 

Amennyiben ellátás igényli, a Járványügyi Ambulancián keresztül történhet 

további kivizsgálása ellátása 

 

5. Szakellátásra – sürgős esetet leszámítva – továbbra is be kell jelentkezni az 

orvoshoz.  

Csak előre egyeztetett napon és időpontban (nap, óra, perc), regisztráltan lehet 

járóbeteg szakellátást igénybe venni, kizárólag az erre kijelölt szakrendelőkben és 

szakambulanciákon. Osztályos ambulanciákon csak fekvőbeteg konzíliumok, 

fekvőbetegek vizsgálata és felvétele történhet. Kezelőorvosra való hivatkozás csak 

dokumentált lehet: papír alakú vagy digitális (SMS-ben vagy e-mailben küldött) 

előjegyzési dokumentum alapján léptethető be beteg. 

 

6. A 2020. május 16-tól visszavonásig felfüggesztettem minden érintett esetében a 

munkaidő csökkentésre kiadott korábbi engedélyeket. A járvány jelenlegi helyzete 

nem teszi lehetővé ezen korlátozás megszüntetését. 

 

A kötelező munkaidő mindenki számára a napi 8 és/vagy heti 40 és/vagy havi 174 óra. 

Kivételt a jogszabályi alapú munkaidő kedvezmények (betegség, gyermekgondozás stb.) 

képeznek. Nem vonatkozik a szerződéses jogviszonyra, és azokra, akiknek más 

jogviszonyban más munkahelyen van a többségi vagy fő munkaviszonya, munkaideje.  

Ellátási érdekből (HR szükséglet) és járványügyi okból (kontaktuscsökkentés, kockázat 

mérsékelés) Intézményünk főállású, vagy többségi részállású munkatársai (jogviszony 

formájától függetlenül) a munkabeosztást / munkaidőt nem érintő magánszolgáltatást 

leszámítva változatlanul csak intézményünkben végezhetnek egészségügyi ellátást. 

 

7. Az alábbi – korábbi – intézkedések változatlanul és a kiegészített módosítás szerint 

hatályosak. 

 

1. Az intézmény ellátó épületeinek (kórházi osztályok, szakambulanciák, szakrendelők, 

diagnosztikus és kezelő egységek) területére csak járványügyi ellenőrzésen átesett 

beteg/kísérő/hozzátartozó valamint egészségügyi /egészségügyben dolgozó, 

szolgáltató léphet be. A munkatársak hőmérőzése a belépési pontokon, a 

kockázatbecslési adatlap kitöltése a munkavégzés osztályán történik, medikai 

rendszerünkben naponta rögzítve. Azon munkatársainknak, akiknek az osztályán 

nem érhető el, vagy nincs hozzáférés a Hospitaly medikai rendszerhez, a belépési 

pontokon kell kockázatbecslési adatlapot kitölteni. A rendelkezés betartásáért a 

munkavállaló mellett az illetékes osztály, szervezeti egység vezetője felelős. 

 

2. Mindenki (kivétel nélkül) – beleértve OMSz bajtársak, betegszállítók, szolgáltatók, 

szerződött partnerek, hatóságok, rendészeti szervek – kizárólag sebészei maszkban 

– betegszállítók, betegkísérők védőkesztyűben – léphet be és tartózkodhat a Házban. 

A járványügyi szabályok (higiénés rend, lehetséges távolságtartás, felesleges 

kontaktuscsökkentés) betartása mindenki számára kötelező. 

 



 

 

3. Változatlanul érvényes minden belépőre vonatkozóan az Intézménybe való belépési 

/ bejutási rend. A betegek továbbra is a portákon csak egyesével mehetnek be 

(szükség szerint) járőri kísérettel vagy felügyelettel az ellenőrzési pontig. Ez 

vonatkozik a kiterjesztett ambuláns ellátásra is. 

 

4. Bizonyítottan (beutalóval és előjegyzési vagy felvételi lappal) osztályos 

felvételre/kezelésre érkező betegek járványügyi ellenőrzése a belépési ellenőrzési 

pontokon esetleg az érintett osztály szakrendelőjében (osztályos ambulancián) 

történik. Amennyiben osztályos ambulancián gyanús esetet észlelnek, megfelelő 

higiénés intézkedés szükséges. 

 

5. A járóbeteg ellátás során minden szakrendelőnek figyelembe kell venni, hogy a 

kontaktusszám emelése növeli a járványügyi kockázatot, így járványügyi és higiénés 

rendszabályok kiterjesztése és betartása mellett lehetséges 

 

a. elsődlegesen a személyes találkozás nélküli kapcsolattartásra kell 

törekedni: telefonos /elektronikus vizit, távleletezés, elektronikus lelet, 

szakvélemény és receptírás (EESZT). Mindezt meghatározza és 

támogatja a 157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelete (telemedicina). 

Telemedicina szakellátásra a technikai feltételeket megteremtjük. Az 

osztályvezetők által megadott időpontok mellett minden szakrendelés 7. 

óráját 2020. május 25-től kijelöljük és a betegeink számára kiajánljuk 

távellátási lehetőségként. Nem felel meg az eljárásrendnek a rendelés 

kihirdetett és szerződés szerinti törzsidejében telekommunikálni, mert 

a face to face ellátást ellehetetleníti. Javasolt még az osztályos 

szakambulanciához köthető tevékenységként regisztrálni a 

telemedicinát. 

 

b. Az első kapcsolatfelvétel az osztályvezetők által megadott telefonon fog 

történni (call center, kihelyezett call center). Nem felel meg az 

eljárásrendünknek a működő szakrendelések / szakambulanciák 

telefonszámának megadása, mivel a telefonok, előjegyzések zavarják a 

betegellátást. 

 

c. Beteg szakellátásra csak előzetes telefonos egyeztetés és előjegyzés, 

pontosan meghatározott időpontra belépést engedélyező 

dokumentummal (elektronikusan eljuttatott, ellenőrizhető beutaló 

/engedély) érkezhet. Egy betegre minimálisan 15 percet kell számítani.  

 

d. A rendelésre bejutást a belépési pontokon kell ellenőrizni, szabályozni. 

A szabályozott és kontrollált bejutás érdekében informatikai és egyéb 

kommunikációs kapcsolatot kell teremteni a szakrendelő és a checkpoint 

között. Olyan ütemben léphetnek be a Házba a betegek, hogy minden 

rendelő közelében lévő váróhelyiségben a min. 1,5 méteres 



 

 

távolságtartás biztosítható legyen. Egy rendelő / vizsgáló várójában 2 

beteg várakozhat.  

 

e. Biztosítani kell, hogy a rendelésre, vizsgálatra, ambuláns beavatkozásra 

érkező betegek váró területe őrzött legyen. A fekvőbeteg ellátó rendszer 

védelme érdekében kontrolálni kell az ambuláns betegek mozgását. 

 

 

Vigyázzunk egymásra, betegeinkre és magunkra! 

 

 

Győr, 2020. augusztus 31. 

 

 

 

Dr. Tamás László János 

Főigazgató Főorvos 


