
MGYFT állásfoglalás fizioterápia alkalmazására COVID-19 gyanús vagy igazolt fertőzött 
esetén 2020. április 06. 
 
Az állásfoglalás a WHO – Egyészségügyi Világszervezet, az ECDC - Európai 
Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ és a NNK – Nemzeti Népegészségügyi Központ 
általánosan járványügyre vonatkozó javaslatai mellett figyelembe veszi a WCPT - 
Gyógytornászok Világszövetsége támogatásával közzétett Ausztrál fizioterápiás szakmai 
irányelvet „COVID-19 fizioterápiás menedzsment az akut kórházi ellátásban” (2020.03.23.) 
és a Magyar Kormány fizioterápiára vonatkozó rendelkezéseit. 
 
 
A fizioterápiás kezelések alkalmazását a jelenlegi járványügyi helyzetben (csoportos megbetegedések fázisa az 
NNK bejelentése alapján) több területre kell bontani: 
 

a. A COVID-19 gyanús vagy igazoltan fertőzött betegek akut kórházi kezelése során végzett fizioterápiás 
beavatkozások 

b. Nem COVID-19-es betegek fizioterápiás kezelése kórházi ellátásban 
c. Nem COVID-19-es betegek fizioterápiás kezelése házi betegápolásban 
d. Nem COVID-19-es betegek fizioterápiás kezelése járóbeteg ellátásban /magángyógytorna keretein 

belül 
 
 
1.rész: A fizioterápiás kezelések bevezetéséhez a jelenlegi járványügyi helyzetben az 
alábbiismeretek megértése szükséges 
 
 
A kórokozó és a terjedés módja: A súlyos, akut légzőszervi szindróma koronavírus 2 (SARS-CoV-2) egy új 
koronavírus, amely 2019-ben jelent meg és 2019-es koronavírus-betegséget (COVID-19) okoz. A koronavírusok 
lipid burokkal rendelkező, egyszálú RNS vírusok (WHO). A SARS-CoV-2 vírus nagyon fertőző. Abban különbözik 
más légzőszervi vírusoktól, hogy az emberről emberre történő átterjedése körülbelül 2-10 nappal azelőtt 
megtörténik, mielőtt a tünetek megjelennének. A vírus emberről emberre légúti a váladékkal terjed. A 
fertőzött személy köhögéséből, tüsszentéséből vagy orrfolyásából származó nagy cseppek két méteres 
távolságon belül a felületekre kerülnek. A SARS-CoV-2 legkevesebb 24 órán keresztül életképes marad kemény 
felületeken és legfeljebb nyolc órán keresztül lágy felületeken. A vírus a másik emberre a szennyezett felületek 
kézzel történő kontaktusával kerül át, amikor szennyezett kezével megérinti a száját, az orrát vagy a szemét. 
A tüsszentés vagy a köhögés során keletkező, a levegőben lebegő fertőzött részecskék (aeroszol) legalább 
három órán keresztül életképesek maradnak a levegőben. A SARS-CoV-2 levegőben lévő részecskéit egy másik 
személy belélegezheti, vagy a részecske lebegve a szem nyálkahártyájára tapadhat. (Ausztrál fizioterápiás 
szakmai ajánlás) 
 
Lappangási idő: A jelenlegi adatok szerint általában 5-6 nap (2-12 nap). Az eddigi adatok alapján a 
fertőzőképesség a tünetek meglétekor a legnagyobb, de jelenlegi ismereteink szerint nem zárható ki teljes 
bizonyossággal, hogy fertőzőképesség előfordulhat a megbetegedés kezdete előtt is. Valószínűleg a tünetek 
súlyosságával arányos a fertőzőképesség. (WHO) 
 
Tünetek és a megbetegedés: A COVID-19-es úgy jelentkezik, mint az influenza: légúti fertőzés formájában 
lázzal (89%), köhögéssel (68%), fáradtsággal (38%), légúti váladék képződéssel (34%) és / vagy légszomjjal 



(19%). A betegség spektruma széles, a tünetmentes fertőzéstől az enyhe felső légúti megbetegedésen át a 
súlyos vírusos tüdőgyulladásig és légzési elégtelenségig vezethet, végső esetben halált is okozhat. A jelenlegi 
adatok szerint az esetek 80% -a tünetmentes vagy enyhe; az esetek 15% -a súlyos (a betegség oxigént igényel) 
és 5% -a kritikus, gépi lélegeztetést és életfenntartó beavatkozásokat igényel. (Ausztrál fizioterápiás szakmai 
ajánlás) 
 
Diagnosztika – laborvizsgálat (Semmelweis Egyetem AITK): COVID-19 esetében szerológiai tesztet és PCR 
(PolimeraseChainRection) 

• Szerológiai teszt: A COVID19 ellen termelődő antitestek kimutatására alkalmas gyorsteszt 
o A CoViD19 esetén a szerokonverziós idő a fertőzést követő 7-11 nap.  
o Ennek megfelelően a szerológiai módszeren alapuló gyorsteszt nem az akut 

betegség diagnosztikájára lett kifejlesztve 
o A gyorsteszt pozitivitás nem jelent aktuális vírusürítést sem, hiszen az 2-3 hónapig 

is pozitív maradhat 
o Nincs tudományos adat arra, hogy a szerokonverzió tartós védettséget jelent-e, így 

a védettség megítélésére sem alkalmas biztonsággal 
o Szerológiai tesztek értéke:  

§ A valamikori betegek felismerésével a kontaktok lekövetése (és vizsgálata 
PCR-ral) 

§ Szerológiai surveillance lokális, regionális, vagy országos szinten 
§ A betegségen átesett, esetleges immunitással rendelkező betegek 

felismerése és követése 
• PCR: Az akut betegség diagnosztikájában a standard diagnosztikai módszer  

o Szenzitivitása csak 60-80% közeli, ezért 48 óra múlva megerősítő vizsgálat szükséges 
o Akut szűrésre, a közvetlen kontaminációt követő időszakban a PCR sem alkalmas, 

diagnosztikus értéke csak a tünetek megjelenésekor van 
 

Diagnosztika – képalkotó (Ausztrál fizioterápiás szakmai ajánlás): 
• Az előzetes jelentések alapján a mellkasi röntgen diagnosztikai értéke COVID-19-ben 

korlátozott [6]. A CT megbízható eredményt ad, amelyen leggyakrabban multiplex 
foltosságot és tejüveg szerű elváltozást lehet látni. COVID-19 okozta ARDS esetrén az izoláció 
során ágy mellett a tüdő UH vizsgálatával is jól követhetőek a változások.  

 
A fertőzőképesség tartama: nem ismert (WHO) 
 
Esetek osztályozása (WHO): Gyanús eset - COVID-19 gyanús 
 

A. Olyan akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi tünetek közül legalább egy 
fennáll: láz (≥38°C), köhögés, légszomj; hirtelen megbetegedési kezdettel, függetlenül a 
megbetegedés súlyosságától, 
ÉS aki a tünetek kezdetét megelőző 14 napban külföldön járt 

B. Olyan beteg, aki akut légúti megbetegedésben szenved 
ÉS szoros kapcsolatban volt megerősítetten vagy valószínűsítetten új koronavírussal fertőzött 
személlyel 

C. Olyan súlyos akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél a láz (≥38°C) mellett a légúti 
megbetegedés legalább egy tünete/klinikai jele fennáll (pl. köhögés, légszomj, tüdőgyuladás 
klinikai vagy radiológiai jele) ÉS állapota kórházi kezelést indokol 
 

Esetek osztályozása (WHO): Valószínűsített eset - COVID-19 valószínű 

• Az a gyanús eset, akinek a COVID-19 miatt végzett laboratóriumi vizsgálati eredménye kétes, 
vagy akinek pan-koronavírus vizsgálati eredménye pozitív. 



 
Esetek osztályozása (WHO): Megerősített eset - COVID-19 fertőzött  

• Minden olyan személy, akinél laboratóriumi módszerrel igazolták az új koronavírus által 
okozott fertőzést (klinikai tünetekkel vagy klinikai tünetek nélkül). 

 
COVID-19 fertőzési kockázata 
A COVID-19 fertőzött kontaktja minden olyan személy, aki jelenleg nem mutat tüneteket, de kapcsolatban 
volt vagy kapcsolatban lehetett egy COVID-19 beteggel. A fertőződési kockázat függ az expozíció szintjétől, 
ami egyúttal meghatározza a megfigyelés típusát is. Az expozíció szintjének meghatározása esetenként nehéz 
lehet, és szükségessé teszi az eset kikérdezését. 

Magas kockázatú expozíció (szoros kapcsolat): 

• A COVID-19 fertőzöttel egy háztartásban élő személy 
• A COVID-19 fertőzöttel közvetlen fizikai kapcsolatba került személy (pl. kézfogás útján) 
• A védőeszköz alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg fertőző váladékával érintkezett személy (pl. 

ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz) 
• A COVID-19 fertőzöttel személyes kapcsolatba került személy (2 méteren belüli távolság és 15 percnél 

hosszabb idő) 
• A COVID-19 fertőzöttel zárt légtérben együtt tartózkodott személy (2 méteren belüli távolság és 15 

percnél hosszabb idő) [pl. iskolai osztályterem, irodai megbeszélés, kórházi váróterem) 
• Az előírt egyéni védőeszköz alkalmazása nélkül vagy potenciálisan sérült védőeszköz alkalmazása 

mellett a COVID-19 beteg közvetlen ellátásában/gondozásában részt vett egészségügyi, vagy 
ugyanezen módon a COVID-19 beteg mintáit kezelt laboratóriumi dolgozó 

• Repülőúton: 
o a COVID-19 fertőzöttől bármely irányban 2 ülésnyi távolságban ült személy, 
o a COVID-19 beteg ápolásában részt vett útitárs vagy egyéb személy, 
o a repülőgép személyzeteként a COVID-19 beteg ülőhelyének szektorában szolgálatot ellátott 

személy. 
o Amennyiben a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja, a repülőgép 

nagyobb területén vagy akár egészén utazókra kiterjeszthető a szoros kapcsolat fogalma. 

Alacsony kockázatú expozíció (alkalomszerű, rövid, eseti kapcsolat): 

• A COVID-19 fertőzöttel 15 percnél rövidebb ideig vagy 2 méteres távolságon kívül zárt légtérben 
együtt tartózkodó személy 

• A COVID-19 fertőzöttel 15 percnél rövidebb ideig vagy 2 méteres távolságon kívül személyes 
kapcsolatba került személy 

• A COVID-19 fertőzöttel bármilyen közlekedési eszközön együtt utazott személy 

A fertőzés kockázata az együtt töltött idővel növekszik, egyéni kockázatértékelés alapján a népegészségügyi 
hatóságok ettől eltérő időtartamot is alkalmazhatnak.  
 

Infekció kontroll (NNK): Figyelembe véve az új koronavírusról eddig ismerteket és a koronavírusok terjedési 
módját, az egészségügyi intézményekben az új koronavírus terjedésének megelőzésére javasolt. Az 
infekciókontroll gyakorlat hasonló a súlyos, akut légúti tünetegyüttes (SARS) megelőzése céljából végzett 
infekciókontroll gyakorlatához, amelyet a válsághelyzeti intézményi intézkedési terv szabályoz. COVID-19 
gyanú vagy igazolt fertőzés esetén mind a fertőzött cseppek, mind a levegőben szálló részecskék elleni 
védőintézkedés szükséges (Ausztrál Fizioterápiás szakmai ajánlás). 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alapvető (standard) óvó-védő rendszabályokban foglalt fertőzés-megelőzési 
előírásokat minden beteg ellátása folyamán be kell tartania az egészségügyi dolgozóknak. A kézhigiénés 
szabályok betartása mellett az egészségügyi dolgozóknak bármely légúti megbetegedés tüneteit mutató 



beteg ellátása esetén sebészi orr-szájmaszkot kell viselnie, függetlenül attól, hogy felmerül-e az új 
koronavírus megbetegedés lehetősége.  

A fertőzés megelőzésének alapelvei az egészségügyi ellátás során: 

A. Korai felismerés és elkülönítés 

B. Infekciókontroll óvó-védő rendszabályok alkalmazása a betegellátásban 

C. Környezet- és eszközfertőtlenítés 

D. Egészségügyi dolgozók és a látogatók oktatása 

E. Tárgyi és személyi feltételek biztosítása 
 

 

 
2.rész: Az MGYFT állásfoglalás fizioterápia alkalmazására COVID-19 gyanús vagy 
igazolt fertőzött esetén  
 
 
a. A COVID-19 gyanús vagy igazoltan fertőzött betegek akut kórházi kezelése során végzett fizioterápiás 

beavatkozások 
• Az MGYFT a következő javaslatot teszi: 

1 Az MGYFT a WCPT által támogatott Ausztrál Fizioterápiás Szakmai leiratot 
javasolja a fizioterápiás munkaerő megtervezésére és előkészítésére, a 
fizioterápiás beavatkozások indikációjára, és a légzési fizioterápia, 
mozgásterápia és mobilizáció kivitelezésre, amely elérhető: 
www.gyogytornaszok.hu 

 
• Az MGYFT az NNK 2020. április 1-én A Magyar Közlönyben közzétett eljárásrendjére hivatkozva kiemeli: „Az alapvető 

(standard) óvó-védő rendszabályok, valamint a cseppfertőzéssel, a légúti terjedéssel és a kontaktussal terjedő 
fertőzések megelőzését szolgáló óvó-védő rendszabályok folyamatos alkalmazásához elengedhetetlen az, hogy a 
szükséges (egyszerhasználatos és egyéb) eszközök folyamatosan és elegendő számban az egészségügyi dolgozók 
számára rendelkezésre álljanak. Az eszközök biztosítása az egészségügyi intézmény feladata.” 

 
b. Nem COVID-19-es betegek fizioterápiás kezelése kórházi ellátásban szakmailag indokolt esetekben 

• A csoportos megbetegedések fázisában potenciálisan mind a beteg, mind a gyógytornász 
COVID-19 vírushordozó lehet, annak ellenére, hogy nincsenek tünetei, vagy már átesett a 
betegségen (lsd. esetek osztályozása). 
 

• Kivonat az NNK 2020. április 1-én A Magyar Közlönyben közzétett eljárásrendjéből: „Az egészségügyi dolgozók az 
egészségügyi ellátás során gyakran kerülnek kontaktusba veszélyeztetett, legyengült betegekkel, emiatt szükséges 
az intézkedések meghatározása, illetve munkavégzésének korlátozása szempontjából a lehető legnagyobb 
biztonságra kell törekedni”  

 
 

• Az MGYFT a fenti eljárásrend gyógytornászokra vonatkoztatott értelmezését követően a 
betegség terjedésének megelőzése érdekében a WHO által ismertetett alapvető 
védőintézkedéseket figyelembe véve a következő javaslatot teszi: 

1 Kézhigiéné betartása: 
• Legalább 20 másodpercen át tartó, megfelelő mozdulatokkal 

elvégzett szappanos kézmosás. 
• Alkoholos kézfertőtlentő a megfelelő mozdulatok elvégzésével. 



2 A gyógytornász és a beteg is viseljen sebészeti maszkot a fizioterápia során, és 
a kórtermet gyakran szellőztessék. 

• Amennyiben ez nem megoldható: 
o NE KEZELJEN COVID-19 veszélyeztett beteget (életkor ≥ 65 

év, férfi, legalább egy társbetegséggel rendelkezik, 
immunszuprimált, megemelkedett D-dimer szintje van) 

o vagy zárt kórteremben 2 méter távolságon kívül tartózkodjon 
a gyógytornász kevesebb, mint 15 percig. 

3 A gyógytornász továbbá viseljen védőkesztyűt, amennyiben a fizioterápiás 
kezelés során a beteghez kell érnie. 

4 A fizioterápiás eszközöket tisztítsa le alkoholos felületfertőtlenítővel, 
amennyiben a műszaki adatlapon ez jóváhagyott. Amennyiben alkoholos 
fertőtlenítőt nem alkalmazható, bő, szappanos vízzel mossa le az eszközt.  

5 A gyógytornász munkaruháját cserélje le a hazamenetel előtt, amennyiben 
munkaruha mosását otthon végzi, munkaruháját fertőtlenítő mosószerrel 
magas hőfokon mossa ki. 

6 Csecsemők és gyermekek fizioterápiás ellátása lehetőleg korlátozódjon a 
szülő/gondviselő edukációjára. 

• Amennyiben a csecsemő és gyermek fizioterápiás ellátása a 
gyógytornász személyes részvételével indokolt, akkor a vírus 
aeroszolos terjedésének veszélye miatt a gyógytornász viseljen FFP2 
vagy FFP3 respirációs maszkot, védőszemüveget, védőkesztyűt és 
védőköpenyt. A szülő/gondviselő (amennyiben a gyermek mellett 
kíván lenni) viseljen sebészeti maszkot és tartson ≥ 2 méter 
távolságot. 

 
c. Nem COVID-19-es betegek fizioterápiás kezelése házi betegápolásban szakmailag indokolt esetekben 

• A csoportos megbetegedések fázisában potenciálisan mind a beteg, mind a gyógytornász 
COVID-19 vírushordozó lehet, annak ellenére, hogy nincsenek tünetei, vagy már átesett a 
betegségen (lsd. esetek osztályozása). 

• Az MGYFT a következő javaslatot teszi: 
1 Az MGYFT javaslata megfelel a kórházi ellátásban tett javaslatokkal. 
2 Az házi betegápolásban kezelt betegek jellemzően a COVID-19 magas kockázatú 

betegcsoportjába tartoznak, ezért értékelni kell a beavatkozás elmaradásának 
és a COVID-19 fertőzés kockázatának az arányát. Amennyiben a kockázat 
magasabb, mint a kezelés hasznossága, a kezelést fel kell függeszteni. 

3 Az házi betegellátásban is figyelembe kell venni az egészségügyi dolgozók saját 
egészségének védelmére vonatkozó ajánlásokat, így a megfelelő 
védőfelszereléselérhetőségét. Amennyiben a megfelelő védőfelszerelés a 
szükséges és indokolt fizioterápiás beavatkozáshoz nem biztosított, a 
fizioterápiás kezelést nem kell elvégezni. 

 
d. Nem COVID-19 es betegek fizioterápiás kezelése járóbeteg ellátásban /magángyógytorna keretein belül 

 
• Kivonat az NNK 2020. április 1-én A Magyar Közlönyben közzétett eljárásrendjéből: „Az egészségügyi 

szolgáltatónak ismernie kell az új koronavírus okozta megbetegedés klinikai tüneteit, rizikótényezőit 
(különös tekintettel az utazási anamnézisre), az esetek osztályozását (gyanús, valószínűsített, 
megerősített eset), az infekciókontroll óvó-védő rendszabályokat, az esetek járványügyi 
bejelentésének követelményeit, és az esetek szállítására, áthelyezésére vonatkozó ajánlásokat” 



• Kivonat prof. dr. Kásler Miklós 2020.03.15.-én kelt miniszteri rendeletéből: „a tervezett egészségügyi 
ellátás csak akkor kerül elvégzésre, ha arra sürgős szükség miatt (életveszély vagy tartós 
egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerül sor.  
 

• Az MGYFT a fentiek alapján következő javaslatot teszi: 
1 A „sürgős szükség” fizioterápia megítélése a járványügyi helyzetben a 

következő:  
• Járványügyi helyzetben fizioterápiás „sürgős szükség” az az eset, 

amikor a gyógytornász a szakma szabályai szerint úgy ítéli meg, 
hogy a fizioterápiás beavatkozás elmulasztása a beteg állapotában 
állapotromláshoz vezethet. A javasolt fizioterápiás eljárás indoklása 
és az elvégzett beavatkozás is dokumentálásra kell kerüljön – 
szükség esetén utólagos nyomon követés és ellenőrizhetőség 
miatt! 
o Önmagában üzletszerű gazdasági növekedés céljából 

kivitelezett fizioterápiás kezelés nem megengedett. 
• Csak és kizárólag evidencián alapuló eljárások alkalmazhatóak, 

vagyis betegvizsgálatot követő egyénre szabott fizioterápiás 
módszer alkalmazható. 
o Kerüljük az alacsony vagy semmilyen tudományos 

bizonyítottsággal nem rendelkező technikák, módszerek, 
eljárásokalkalmazását (pl. trigger pont kezelés, fascia kezelés, 
ízületi mobilizáció, manipuláció stb.) Ezek a technikák 
járványügyi szempontból és a páciens időhatékonysági 
javulása szempontjából is magas rizikót jelentenek. 

• Törekedni kell a személyes kapcsolatot kerülő formákra (online 
konzultáció, video-telefon, video-chat, televideo), amelyet 
dokumentálni is szükséges. Csak az „egymást látva” gyógytornász -
beteg online kapcsolat biztosítja az egyénre szabott terápia 
lehetőségét és a szükséges korrekciók kivitelezését. A szakma 
szabályai szerint a járványügyi helyzetben sem tekinthető 
gyógytorna ellátásnak a mindezt nélkülöző sablonos gyógytorna 
gyakorlatokat tartalmazó online anyagok 

• Amennyiben az online kapcsolat nem kivitelezhető (nem áll 
rendelkezésre megfelelő eszköz, a beteg elérhetősége akadályozott), 
a személyes gyógytornász-beteg találkozásokat minimalizálni kell, 
és gyógytorna során a figyelembe venni a jelenlegi járványügyi 
helyzetre, vagyis a csoportos megbetegedések fázisára vonatkozó 
óvintézkedéseket:  
o Telefonos időpontegyeztetés során tisztázni kell, hogy a 

betegnek van-e a COVID-19 tünete vagy rendelkezik-e a 
COVID-19 kockázatával. Amennyiben nincs tünet és nem 
rendelkezik COVID-19 kockázatával, csak és kizárólag akkor 
keresheti fel a járóbeteg/magángyógytorna rendelőt, és 
potenciálisan COVID-19 vírushordozónak kell tekinteni. 

o A beteg csak előre egyeztetett időpontra érkezhet, nem 
várakozhat a rendelőn belül. 

o A rendelőbe belépve végezzen alkoholos kézfertőtlenítést és 
viseljen maszkot.  



o A beteggel ismertessük az rendelő helyi 
védőintézkedéseinek protokollját ahhoz, hogy 
minimalizáljuk az emberi találkozásokat – kifüggesztett 
információs táblák (melyik helyiséget használhatja, hogyan 
mozoghat az épületben, tegye el mobiltelefonját és ne 
használja a rendelőben stb). 

o A fizioterápiás beavatkozáshoz minimalizáljuk az eszközök 
használatát, azokat a kezelések után és a következő kezelés 
előtt is fertőtlenítsük el. 

o Egy betegtérben csak a gyógytornász-beteg legyen. 
Szellőztessük gyakran, hogy minimalizáljuk a vírusexpozíciót. 

o NE VÉGEZZ csoportos gyógytornát! 
o Csak a legszükségesebb beavatkozásokat végezd el. 

 
Az MGYFT állásfoglalása a jelenlegi járványügyi helyzetben a különböző szabályozási rendeltek és a szakmai 
társaságok ajánlásainak figyelembe vételével készült és visszavonásig érvényes. 
 
Budapest, 2020. 04. 06. 
 
MGYFT vezetősége 
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