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VIZSGÁLATA SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉHEZ 

A COVID-19 JÁRVÁNY IDŐSZAKÁBAN 
 

A COVID-19 járványhelyzet következtében Magyarország Kormánya 2020 március 27.-én kijárási korlátozást vezetett be, mely 2020 

április 9-én határozatlan időre meghosszabbításra került. Ezen időszak alatt az állatorvosi szolgáltatók végezhetik tevékenységüket, 

de társadalmi felelősségünk következtében ügyfeleink, munkatársaink, családtagjaink és saját magunk érdekében is minimálisra 

javasolt csökkentenünk a személyes kontaktusok számát. Mivel az állatorvosi szolgáltatások esetén eddig nem volt példa sem 

hazánkban, sem a világon hasonló jellegű, humán járványhelyzetből fakadó kényszerű, de indokolt változtatások bevezetésére, ezért 

az FVE (Federation of Veterinarians of Europe) és a BSAVA (British Small Animal Veterinary Association) ajánlása alapján, a MÁOK jelen 

helyzetre vonatkozó ajánlásának ismeretében, a MÁOK etikai szabályzatának figyelembe vételével készítettük el jelen segédletet. A 

dokumentumban foglaltak csupán iránymutatást jelentenek, az állatorvosi praxisok természetesen a saját egyéni körülményeiktől 

függően, a saját praxisukra alkalmazva használják fel a benne foglalt információkat, a benne foglalt példák természetszerűleg nem 

ölelik fel teljeskörűen a szóba jöhető összes, a praxisban előforduló esetet. 

A következő definíciók segíthetik az állatorvosok azirányú döntéseit, hogy szükséges-e személyes konzultáció és fizikális vizsgálat egy 

adott eset kapcsán: 

Sürgős:  Jelentős vagy azonnali életveszély, ill. a jóllétet egyértelműen veszélyeztető állapot áll fenn, amennyiben nem kerül 

vizsgálatra és / vagy fokozatosan romlani fog, ha ellátatlanul marad. Járványidőszakon kívül ezek az esetek ügyeleti esetek vagy 

még aznap ellátandóak. 
 

Potenciálisan sürgős:  Előfordulhat, hogy a jóllét jelentősen veszélybe kerülhet, vagy az állapot életveszélyessé válhat a 

korlátozás jelen időszakában. Bár jelenleg stabil, a fokozatos romlás előfordulásának esélye jelentős. Azon esetek kerüljenek 

ellátásra, amelyek a jóllétet egyértelműen veszélyeztetik. 
 

Nem sürgős:  Távoli triázs végezhető, de szükség lehet állatorvosi telefonos konzultációra. Potenciálisan kismértékű hatása van 

az egészségre / jóllétre, nem valószínű, hogy fokozatosan romlani fog / nem megbetegedéshez kapcsolódik. 
 

Halasztható:  A konzultációnak jelenleg nincs hatása a jóllétre. 

Jelen segédlet célja az, hogy felhívja a praxisvezető állatorvosok figyelmét arra, hogy: 

• a jelenlegi helyzet más mint a járvány időszaka előtt, ez kell, hogy tudatosuljon bennünk állatorvosokban is és 

tudatosítanunk kell az ügyfeleinkben is 

• a praxisvezető állatorvosnak fokozott felelőssége van saját maga, a csapata, a családjaik és az ügyfelek irányában, 

egészségük megvédése szempontjából 

• a gondosság és az odafigyelés magasabb szintjét kell nyújtanunk és sugallnunk is a járványhelyzet időszakában, az ügyfelek 

ezt igénylik, tudat alatt és tudatosan is elvárják az óvatosságot az állatorvostól, mint az orvosi intelligencia képviselőjétől 

• az ajánlásban szereplő táblázat lehetőség arra, hogy a praxisvezető állatorvos észrevegye, hogy bizonyos, békeidőben 

megszokott tevékenységeket most, járványidőszakban másképp kell csinálnia 

• az ajánlásban szereplő táblázat lehetőség arra, hogy a praxisvezető állatorvos saját praxisának és elveinek megfelelően 

kategorizálja az eseteket és döntse el, hogy mit tart jelen helyzetben fontosnak és biztonsággal megoldhatónak és mit nem 

• a hazai és nemzetközi szervezetek ajánlásainak konklúziója az, hogy minden tevékenység ajánlottan elvégezhető, ha annak 

oka  - vagy a beavatkozás elmaradása - az állatra vagy a környezetére a jelenben vagy a jövőben károsan hat, valamint az 

állatorvosokra, a személyzetre, az ügyfélre nem jelent fokozott egészségügyi kockázatot 

• vannak olyan tevékenységek, beavatkozások, amiket az állat életét, jóllétét közvetlenül veszélyeztető okok miatt ajánlott 

elvégezni, vannak olyanok amiket a jövőbeni következmények elkerülése miatt, de minden esetben azt kell mérlegelni, hogy 

a tevékenység elvégzésének szükségessége a saját, a személyzet és az ügyfél egészségét ne veszélyeztesse elfogadható, a 

minimálisra csökkentett kockázaton felül 

• jó belső egészségügyi protokollal, megfelelő drop-off módszerrel szinte minden tevékenység és beavatkozás elvégezhető 

biztonságosan, felállított egészségügyi protokoll nélkül pedig szinte minden kockázatot jelent 

A COVID-19 járvány mindegyikünk életébe betört, dolgos mindennapjainkat is átírta, ez egyrészt rövid-, másrészt hosszútávú 

változásokat is elindít szakmánkban, sok mindent át kell gondolnunk a jövővel kapcsolatban. Új szemlélet születik a 

munkaszervezésről, a digitalizációról, a személyes egészségvédelemről, a bevételek szerkezetéről, az erkölcsről, az etikáról. 

"Csak" ennyit alakított a világunkon ez a tavasz. 
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