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AZ ONKOLÓGIAI BETEGEK KEZELÉSHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSE 

AZ ÚJ KORONAVÍRUS JÁRVÁNY IDŐSZAKA ALATT 

 

 

  

 Vannak bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy az onkológiai betegeket a SARS-CoV-2 fertőzés  

       súlyosan érintheti, mivel az onkológiai betegség és ennek kezelése legyengült immunrendszerhez 

       vezethet; 

 Bármilyen kérés a kezelés adásában a betegek túlélési esélyeinek csökkenéséhez vezet, ezért egy ésszerű 

 kompromisszumot kell találni a SARS-COV-2 fertőzési kockázata és az onkológiai kezelés adásának folytatása között. 

 

 

COVID-19: JELENTŐS KOCKÁZAT AZ ONKOLÓGIAI BETEGEK SZÁMÁRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

DIAGNÓZISSAL RENDELKEZŐ ÉS ONKOLÓGIAI KEZELÉS ALATT ÁLLÓ BETEGEK     

 

 Az ezen időszakra előírt szociális távolságtartási intézkedések megtartása érdekében, a betegek számára 

     azt javasolják, hogy telefonon vegyék fel a kapcsolatot a családorvossal vagy szakorvossal;  

 A kezelőorvos dönt a kezelés (sebészet, sugárterápia, kemoterápia, immunterápia) és a klinikai vizsgálatok 

          folytatásáról vagy elhalasztásáról; 

 A kórházi orvosok kiállítanak, hazabocsátáskor, egy orvosi vényt legfeljebb 90 napra, az orvosi levél/ 

     kórházi kilépő szerint;  

 Az online elektronikus vények kiállítása érdekében, a beteg vagy azon személy, aki átveszi a gyógyszereket 

     a biztosított nevében, kinyomtatja az orvos által átküldött okiratot elektronikus kommunikációs eszközök  

     által (WhatsApp, sms vagy e-mail által) vagy felmutathatja/átküldheti a gyógyszertár részére ennek  

     kinyomtatása érdekében; 

 A beteg részére elektronikus eszközök által átküldött orvosi vény (recept) a biztosítottak által egyetlen  

         alkalommal használható fel. 

  

  

 

 

 

 

 

A mellékhatások nyomon követése 

A mellékhatásokat sürgősen közölni kell a szakorvossal elektronikus eszközök által vagy telefonon! 

 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 

HA SZOKATLAN TÜNETEKET AZONOSÍT (egy csomó megjelenése a mellben; vér a székletben; véres köhögés, stb.): 

Vegye fel a kapcsolatot telefonon a családorvossal, aki eldönti, hogy egy rendelőben való vizsgálatra vagy egy járóbeteg intézet 

szakorvosához való elküldésre van-e szüksége;   

A szakorvos telefonon vagy on-line tanácsot adhat, amennyiben pedig szükségesnek tartja, megvizsgálja 

A kórház járóbeteg intézetében (csak nem Covid-19 kórházak) sürgősnek tekintett kiegészítő vizsgálatok 

érdekében; 

Az olyan sebészeti beavatkozásokat igényelő betegek, amelyek viszont nem orvosi sürgősségek,  

a sürgősségi állapot megszűnése után kerülnek előjegyzésre. 

A BETEG LAKHELYÉN ADOTT ONKOLÓGIAI KEZELÉS: 
 

A szájon át adott kezelések átküldhetőek a beteg lakhelyére, amennyiben az egészségügyi egységnek 

erre van lehetősége. 

A perfúzió által adott kezelések (például kemoterápia, immunterápia) kivitelezhetőek a beteg 

lakhelyén, amennyiben a kezelőorvos ezt lehetségesnek tartja. Ez csak az orvosi személyzet által 

végezhető el. 

 

 


