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 7. számú melléklet

Az ÁNTSZ intézetek influenza pandémia terveinek tartalmi követelményei
1. Irányítás, 

ellenőrzé

Pandémiás felkészülést koordináló regionális bizottság megalakítása, 

résztvevők kijelölése (ÁNTSZ, önkormányzat, háziorvosi szolgálat, 

kórház, mentők, oktatás, média)
A felkészülésben, megelőzésben, végrehajtásában és helyreállításban 

résztvevő szervezetek megnevezése, és a felelősségek meghatározása. 

A tervekben foglalt részfeladatok részletes kidolgozása határidőkkel és 

felelősökkel ellátva. 
Veszélyhelyzetek irányítása és az ellenőrzés rendszere. Ki és mikor 

jelenti be helyi szinten a pandémiás veszélyhelyzetet, és aktiválja 

hivatalosan a pandémiás tervet. Riasztási lánc rendkívüli esemény 

esetén.
Feladatok, felelősségi körök meghatározása. Mely tevékenységek 

végzése történik országos, regionális és kistérségi szinten. 
A regionális terv összehangolása a nemzeti pandemiás tervvel, 

valamint a megyei és az országos katasztrófa elhárítási tervekkel.

Az operatív terv végrehajtásában résztvevő egységek, intézetek, 

szervezetek, hálózatok, személyek megjelölése. (pl. esetek felismerése 

és azonosítása, elkülönítés, egészségügyi ellátás, sürgősségi ellátás, 

fertőtlenítés)
Standard működési folyamatok kialakítása, pl. veszélyhelyzeti 

járványügyi csapat felállításának kritériuma, figyelmeztetés és 

járványkitörés igazolása.
Humán erőforrás menedzsment koordinációja pandémia esetén az 

adott intézményre, valamint a terület egészségügyi ellátórendszerére 

vonatkozóan.
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2. Jogi 

megfontolások

Az intézkedések jogszabályi kerete. Hatáskörök és illetékességek 

áttekintése. Intézkedések meghozatalára jogosult személyek.
3. Kockázatelemzés A lakosság demográfiai profiljának leírása. A lakosságon belül a 

pandémiás influenza szempontjából speciális igényű, vagy 

kockázatnak kitett csoportoknak az azonosítása, számuk becslése vagy 

meghatározása. 
Kockázat-értékelés menete, módja, szempontjai.

A pandémia várható hatása a helyi lakosságra. A megbetegedések 

várható megoszlásának becslése térben és időben az adott területre 

vonatkozóan.
A pandémia hatása az egészségügyi ellátó rendszerre. A háziorvosok, 

rendelőintézetek, kórházak, halottasházak terhelésének várható becsült 

mértéke pandémia idején.
4. Kommunikáció Célcsoportok meghatározása és üzenetek kialakítása (pl. lakosság, 

magánszektor, önkormányzat, ÁNTSZ kistérségi intézetek, 

egészségügyi ellátó rendszer, mentők).
Meghatározni a legfontosabb területen rendelkezésre álló, pandémiás 

kommunikációra szánt kommunikációs csatorná(ka)t, felvázolni a 

kommunikációs hálózatot.
Kijelölni a kommunikációban résztvevő személyeket, a vezető 

nyilatkozókat, a nyilatkozattételre jogosultakat (sorrend szerint). 

Képzési, oktatási, felkészítési szükségletek meghatározása. (krízis- és 

kockázatkommunikáció). A kommunikátorok munkáját segítő 

intézkedések. 
Hogyan történik a kommunikáció az operatív terv végrehajtásában 

résztvevő felek között. Belső kommunikáció.
5. Surveillance Interpandémiás surveillance: „általános” virológiai és epidemiológiai 

adatgyűjtés. 

Kapcsolat az állategészségügyi hatósággal, információcsere. 
Fokozott surveillance: korai figyelmeztetés, az első pandémiás 

influenza esetek korai felismerése érdekében tett intézkedések.
Pandémiás surveillance. 

6. Pandémiás 

influenza esetek 

Diagnosztikai kapacitás: laboratórium elérhetősége, mintaszállítás.
Az első vonalban dolgozók informálása és képzése a biztonságos 

mintagyűjtésről, a beküldésről, a jelentésről, a járványügyi teendőkről, 

stb. 
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kivizsgálása és 

kezelése

Epidemiológiai vizsgálatok tervezése, menete. Járványügyi csoport 

összetétele halmozódás, helyi járvány kivizsgálása esetén.
Klinikai menedzsment, infekció kontroll intézkedések, és azok 

ellenőrzése.
7. Az influenza 

közösségben való 

elterjedésének 

megelőzése

Nem gyógyszeres járványügyi intézkedések áttekintése, 

megvalósíthatósága, hatékonysága (pl. iskolák bezárása, 

összejövetelek korlátozása)
Oltóanyag programok, antivirális szerek alkalmazása.

Tárolás, elosztás, logisztika, adminisztráció megszervezése.
Antivirális gyógyszerek preventív használata egészségügyi dolgozók 

körében. Szervezési kérdések, oktatás megszervezése. 
Nemzetközi utazásokkal kapcsolatos teendők.

8. A legfontosabb 

szolgáltatások 

fenntartása

Egészségügyi szolgáltatások szervezése pandémia ideje alatt. 
Igénybe vehető egészségügyi kapacitások. Intézkedések 

többletkapacitások felszabadításáról.
Felkészülés a folyamatos gyógyszerellátásra. Intézkedések, javaslatok 

a fennakadások megelőzése érdekében.  
Egyéb lényeges szolgáltatások fenntartása a pandémia ideje alatt (pl. 

temetkezés)
Teendők a helyreállítás idején.

9. Monitorozás, 

értékelés, humán 

erőforrás 

menedzsment

A járvány lefolyásának monitorozása és összehasonlítása a tervezési 

paraméterekkel
Humán erőforrás ellátottság, munkaerő átcsoportosítás. A 

többletterhelés elfogadható szintjének meghatározása.

A minimálisan fenntartandó, esszenciális szolgáltatások körének 

meghatározása pandémia idején. 
Közegészségügyi-járványügyi intézkedések hatásosságának, 

hatékonyságának és megfelelőségének az értékelése. 
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