
TÁJÉKOZTATÓ 
az új koronavírus megbetegedés / COVID-19 fertőzés / kapcsán a fogászati ügyeleti rendelésen 

megjelent betegek ellátása során követendő  fertőzésmegelőző óvó-védő rendszabályok gyakorlati 
alkalmazásáról 

készült a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott  Eljárásrendben közétett  
követendő járványügyi  és infekciókontroll szabályok,valamint 

a 2020. március 14-én megjelent, az emberi erőforrások minisztere 10/2020. (III.14.) EMMI rendelete a 
kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendelet módosítása alapján 

 
TISZTELT BETEGEINK! 

 
A világszerte terjedő koronavírus-járvány Magyarországon is rendkívüli helyzetet teremtett. 

A jelenlegi járványügyi helyzetben mind az egészségügyi ellátásban dolgozó orvosok és szakdolgozók, 
mind pedig az ellátásban részesülő betegek egészségi állapota fokozottan veszélyeztetve van. 

Mivel jelenlegi tudásunk szerint a koronavírus a lappangás ideje alatt is fertőz, 
így megakadályozhatatlan, hogy az esetleges fertőzöttek a tünetmentes időszakban igénybe vegyék 

a fogászati kezeléseket, és így vírushordozóként a fenti beavatkozások során 
megfertőzzék az egészségügyi személyzetet. 

A fogászati beavatkozások során az aeroszol képződés az egyébként is cseppfertőzésnek 
nagymértékben kitett fogorvosok és asszisztensek fertőzésének a kockázatát hatványozottan 

megnöveli, ezért az egészségügyi dolgozók nemcsak fertőzésekre fogékony személyek, de 
megbetegedésük esetén a különböző fertőzések forrásai is lehetnek. 

 
A fentiek következtében a Kisvárda Város Egészségügyi Alapellátás  

Fogászati Ügyelet igénybevétele az alábbi előírások és szabályok alapján történik. 
A fogorvosi ügyelet ellátás keretében csak sürgős ellátás nyújtható! 

 
Amennyiben egészségi állapota sürgősségi ellátást igényel, ügyeleti időben hívja a  

Fogorvosi Ügyelet központi telefonszámát - 45/ 415-047 –  
ahol előzetes anamnézis felvételét követően, COVID-19 járványügyi kockázati besorolása alapján 

eldöntésre kerül, hogy az Ön esetében a szükséges kezelés elvégezhető-e. 
Fogorvosi Ügyelet címe: 4600 Kisvárda, Szent György tér 2. 

Rendelés: Szombat, Vasárnap: 8h-12h-ig 
Ellátandó települések: 

Ajak, Anarcs, Baktalórántháza, Döge, Dombrád, Fényeslitke, Győröcske, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, 
Kisvárda, Laskod, Lövőpetri, Mándok, Mezőladány, Nyírjákó, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, 
Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Záhony, Zsurk, 

Tiszabezdéd, Tuzsér, Komoró, Újdombrád, Újkenéz 
 

A felsorolásban nem szereplő települések esetében a fogászati sürgősségi ellátást az 
önkormányzatokkal megkötött feladatvállalási szerződések alapján illetékes fogorvos biztosítja! 

 
Felhívjuk a betegeink figyelmét, hogy a fertőzés veszély csökkentése, és a járvány 

továbbterjedésének megakadályozása érdekében csak indokolt esetben, előzetes telefonos 
bejelentkezést követően keressék fel a fogászati ügyeletet.  

A fogorvosi ügyeleten kizárólag a fogorvos által megadott időpontban jelenjenek meg! 
 

A szükséges óvintézkedések az egészségügyi személyzet, valamint a betegek egészségének 
védelmében történnek, és a koronavírus- járvány továbbterjedésének a megakadályozását szolgálják! 

 
 

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és a tájékoztatóban foglaltak betartását! 



TÁJÉKOZTATÓ 
A FOGÁSZATI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSRÓL 

 
A fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozások 

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 
48/1997.( XII.17.)NM rendelet  2.számú melléklete alapján 

 
 

- Fogak friss baleseti sérüléseinek primer ellátása (replantatio, sínezés, gyógyszeres kötés,   
  extractio).  

 
- Acut odontogen gyulladások ellátása (trepanatio, extractio). 

 
- Ostitis alveolaris, pericoronitis konzervatív kezelése. 

 
- Intraoralisan elhelyezkedő odontogen tályog megnyitása. 

- Nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása. 
 

- A szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása. 
 

- Acut mandibula luxatio repositioja. 
 

- Frissen tört állcsont nyugalomba helyezése. 
 

- Trigeminus neuralgiás roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása. 
 

- Bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés,  
  véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, sutura). 

 
 

 

 

 


