
„A rák okozta egy elhalálozás is túl sok! 

 Védje saját és környezete egészségét!” kampány 

2020. május 

JAVASLATOK A COVID-19 JÁRVÁNY ONKOLÓGIAI BETEGEKRE  

GYAKOROLT HATÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE   

  

A rákos betegek magas kockázattal rendelkező lakossági csoportot képeznek bármilyen típusú 

fertőzéssel szemben. Az onkológiai betegséggel rendelkező betegek számára a kórházi felvétel becsült 

kockázata 4-szer magasabb, az elhalálozás kockázata pedig 10-szer magasabb, mint más személyeknél. 

Ezen túlzott kockázat különösen jelentős limfopéniás vagy neutropéniás személyeknél, ami gyakran 

előforduló jellemző a kemoterápiával kezelt betegeknél vagy olyan személyeknél, akik több onkológiai 

kezeléssorozatot kaptak. Ezért, a COVID-19 járványt illetően, különös gondoskodást és különleges figyelmet 

kell szentelni ezen személyeknek. 

 

COVID-19: JELENTŐS KOCKÁZAT AZ ONKOLÓGIAI BETEGEKNEK 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Az onkológiai betegek vitális kockázattal rendelkeznek, úgy a háttérbetegség miatt, mint a COVID-19 vírussal való 

megfertőződés veszélye miatt. 

 A betegek azt a tanácsot kapják, hogy egyénileg beszéljenek az onkológus orvossal a SARS-COV-2 fertőzés kockázatáról az 

onkológiai betegség és egyéb betegségtársulások tekintetében. 

 

MMIIRREE  KKEELLLLEENNEE  FFIIGGYYEELLNNIIÜÜKK  AA  RRÁÁKKOOSS  BBEETTEEGGEEKKNNEEKK?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JEGYEZZE MEG: 

 Értesítse a családorvost egy közösségi terjesztési kockázattal rendelkező térségből való visszatérésekor, egy COVID-19 

vírussal fertőzött személlyel való érintkezés után vagy ha úgy véli, hogy COVID-19 vírushoz társuló tünetei vannak; 

 Amennyiben nem sürgős az onkológiai vizsgálat NE menjen közvetlenül a klinikára/kórházba, ha láza vagy más tünetei 

vannak;  

 Válassza a telefonos vagy on-line vizsgálatot, ha lehetséges; 

 Ha szükséges elérnie egy klinikára, először vegye fel a kapcsolatot az orvossal és kövesse az ettől kapott utasításokat. 

 

 Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által közzétett összes intézkedés a SARS-CoV-2 és COVID-19 

betegségi góccal való fertőzés kockázata megelőzésére vonatkozóan a rákos betegekre is alkalmazandóak. 
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AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÉRTÉKELÉSI ÉS NÉPSZERŰSÍTÉSI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI ALPROGRAMJA KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT ANYAG INGYENES SZÉTOSZTÁSRA 

EZEN POSZTER KOCKÁZATTAL BÍRÓ BETEGEKNEK SZÓL 

FIGYELEM! NE HAGYJA FIGYELMEN KÍVÜL 

az olyan tüneteket, mint: 
 

Láz 

Köhögés 

Torokfájás 

Nehézlégzés 

Fáradtság  

Izomfájdalom 
 

Ezek a tünetek az új koronavírussal való fertőzést 

jelezhetik! 
 

 

 

A KOCKÁZATTAL RENDELKEZŐ BETEGEK A KÖVETKEZŐK::  

A kemo- vagy sugárterápia által kezelt betegek; 

A csontvelő-átültetésben részesült betegek; 

Az őssejt-átültetésben részesült betegek; 

A krónikus, limfoid vagy mieloid leukémiában szenvedő betegek, mivel ezen ráktípusok az immunrendszert támadják meg. 

FONTOS: 
 

     Gya- gyakran mossa meg és fertőtlenítése kezeit! 

 Vízzel és szappannal mosson kezett 20 másodpercig 

 vagy, ha ezek nem  állnak rendelkezésre, használjon  

  egy alkohol alapú tisztitóterméket! 

 Kerülje a légúti tünetekkel rendelkező személyekkel 

 való érintkezést ! 

 Kerülje az arc, orr, száj és szemek megérintését nem tiszta kezekkel! 

Kerülje a talákozókat, rendezvényeket és más társas összejöveteleket 

közösségi terjedési térségekben! 

Alkalmazza a fizikai távolságtartást! 
 

 


