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A SARS-CoV2 pandémia kihívásai – a Peter
Cerny Alapítványi Mentőszolgálat működésének
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Absztrakt
A SARS-CoV2 vírus okozta pandémia a Peter Cerny
Alapítványi Mentőszolgálat munkáját és működését
is alaposan átalakította. A szervezet elsődleges célja a
mentőszolgálat működésének folyamatosságát biztosítani a járványideje alatt és megóvni a szállított betegek,
illetve a munkavállalók egészségét. A járvány három
hulláma különböző védekezési intézkedéseket igényelt,

melyek sok fontos tanulsággal szolgáltak. Ezen leíró
összefoglaló célja egyfajta „jógyakorlatként” megörökíteni a védekezési intézkedések menetét.
Kulcsszavak
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Summary
The pandemic caused by the SARS-CoV2 virus has also
profoundly transformed the work and daily operation
of the Neonatal Emergency and Transport Service of
the Peter Cerny Foundation. The primary goal of our
Service was to ensure the continuity of the operation
during the epidemic and to protect the health of the
transported patients and employees. The three waves
of the epidemic required different control measures

which provided many important lessons. The purpose
of this descriptive summary is to capture the course of
protection measures as a kind of “best clinical practice”
in the field of neonatal transport.
Keywords
SARS-CoV2, COVID-19, neonatal transport,
epidemiological measures

Alaphelyzet
A SARS-CoV2 pandémia szerte a világon jelentős
kihívások elé állított az egészségügyi ellátórendszert.
A járvány magyarországi indulásakor a neonatológiai
sürgősségi ellátásban, azon belül a neonatológiai mentésben sem voltak olyan készen elővehető protokollok, amik iránymutatást adtak volna a veszélyhelyzeti
működés során. Igy az alapítványnak kellett olyan saját
eljárásrendet kidolgoznia – folyamatosan követve a
hazai és nemzetközi szakirodalmat és a hivatalos
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népegészségügyi ajánlásokat [1, 2, 3, 4] – amely segítségével megóvhatja a reá bízott újszülöttpopuláció,
valamint munkatársai egészségét is, miközben a szolgálat fenntarthatóságát is biztosítja.
A központi régióban működő Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat (PCAM) a járvány magyarországi
indulásakor egy 24 órás neonatológiai rohamkocsi
(NRK), egy 24 órás orvos nélküli neonatológiai egység
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(ONNE-1) és egy 8 órás orvos nélküli neonatológiai
egység (ONNE-2) személyzetével látta el az évi nagyjából 4000 feladatból álló mentési és szállítási szolgálatkörét. Ezt kiegészítve, speciális vállalásként a
„Csecsemő-Szem-Mentő” program keretében ágymelletti telemetriás szemészeti szűrő-vizsgálatokat végző
autó személyzete is rendelkezésre állt heti 2-3 alkalommal, a feladatok függvényében. [5] Ez a személyzetszám – kiegészülve a 24 órás diszpécser szolgálattal,
az irodai és takarítói személyzettel, illetve a rezidens
és szakorvosi képzés keretében a Bázison megjelenő
külsős orvosokkal együtt – napi akár 14-15 ember
együttes megjelenését is eredményezhette. Az Alapítvány rendszeres feladatai közé tartozott a már említett
orvosképzésen túl a szülőszobai reszuszcitáció oktatása,
mely egy-egy alkalommal 10-15 további külsős érdeklődő megjelenésével járt.

az egyszerűség kedvéért – leíró jelleggel – az említett
munkautasítás szerkezetének megfelelően közöljük.

Definíciók
Az NNK eljárásrendnek megfelelően adaptáltuk a
hivatalos definíciókat. Ennek megfelelően került sor
az igazolt és feltételezett COVID-19 betegek azonosítására, továbbá minden intézkedést aszerint hoztunk
meg, hogy igazolt, feltételezett/gyanús vagy a betegségben nem érintett személyről van-e szó.
Szolgálati rend változás
A korábban említett szolgálati rendben jelentős változásokat vezettünk be. Az ország kétharmadán, 23
darab intézményben végzett telemetriás szemészeti
ágymelletti szűréseket, a rendkívüli fertőzési/továbbadási kockázat miatt megszűntettük, és így értelemszerűen az ONNE-2 egység működését is.

Mindezek mellett rendszeres továbbképzések zajlottak mind a gépkocsivezetők, mind a szakasszisztensek, Az NRK továbbra is 24 órában a Bázisról azonnal
mind az orvosok között, és havonta egy alkalommal indítható volt, az ONNE pedig 24 órás készenléti
mindenki számára kötelező osztályértekezlet is meg- szolgálatot adva, átmenetileg otthonról látta el a szolrendezésre került a Bázis területén
gálatot. A transzportokat úgy kellett szervezni, hogy
az NRK a mentési feladatokon túl a lehető legnagyobb
számú őrzött-szállítást is el tudja látni, és lehetőleg az
Járványügyi intézkedések bevezetése
ONNE behívására ne legyen szükség.
A hazai szigorítások bevezetésével egyidőben, 2021.
március 18-án jött létre az Alapítvány járványügyi
operatív vezetősége, amely a szakmai vezető, a szakmai
vezető helyettese és egy, a szolgálatban főállásban részt
vevő neonatológiai mentőorvos részvételét jelentette.
A továbbiakban minden intézkedés az ő konszenzusukkal történt, a végső döntéseket természetesen a
szakmai vezető hozta meg. Az első intézkedés-sorozat „A Peter Cerny Alapítvány COVID-19-járvánnyal
kapcsolatos rendkívüli intézkedéseinek egységes szerkezetbe foglalt szabályozása” címmel került bevezetésre
a PCAM protokollok közé.

A továbbképzéseket, és a tanfolyamokat – a Semmelweis Egyetem Járványügyi referensével történt egyeztetés alapján – teljesen megszűntettük. Sem rezidens,
sem szakorvosjelölt, sem „vendég” az autóra átmenetileg nem ülhetett fel.

A rendkívüli helyzetre tekintettel egy olyan speciális
beosztás készült, amely 10 csoportot nevesített. Minden csoportba egy szakasszisztens és egy gépkocsivezető került. A csoportok kettesével kerültek összerendelésre, ők adták egy-egy szolgálati napon az NRK,
illetve az ONNE személyzetét. Az egyenletes terhelés
érdekében a roham-, illetve az őrzött-szállítási feladatA szabályozás bevezetésének célja a járvánnyal kapcso- köröket a csoportok váltakozva végezték az 5 napos
latos kockázatok csökkentése, a neonatológiai mentés szolgálati ciklusuknak megfelelően, ahogyan az az 1. sz.
folyamatos működésének fenntartása, a biztonságos mellékletben látható. (Lásd 1. sz. Melléklet)
munkavégzés és a betegbiztonság megteremtése volt.
Ez a szabályozás volt az, amit a járvány és a járványügyi Az 5 főállású kivonuló neonatológus orvos egy-egy csoközponti intézkedések alakulása szerint folyamatosan porthoz volt hozzárendelve, így az orvosok csak a regmódosítottunk, finomítottunk. Mivel a ezek a napi geli szolgálat átadás-átvétel idejére találkoztak egymásműködés minden területére kiterjedtek, bemutatásukat sal is, és az idegen csoportokkal is, azaz folyamatosan
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csak a „saját csoportjaikkal” dolgoztak együtt. Az egyik
autó készenléti jellegű behívási rendszerével szerencsés
esetben egy-egy párosnak (gépkocsivezető-szakasszisztens) elméletileg csak 10 naponta kellett volna ténylegesen bejönnie a Bázisra. Így a személyes kontaktusok
száma minimalizálható volt a szolgálat működőképességének állandó fenntartásával. Természetesen ez
a szolgálati rend nagy türelmet igényelt a résztvevőktől
és a társintézetektől egyaránt, hiszen az NRK feladatai megsokszorozódtak, a tervezhető szállítások pedig
sok esetben az adott napon belül tolódtak. Ugyanakkor halmozott feladattorlódás esetén természetesen
az ONNE autó személyzete azonnal riasztható volt.
A tervezhető időigényes MR, CT, UH vizsgálatok és
vidéki visszaszállítások miatt pedig már előző napon
automatikusan behívásra került az ONNE, az alapítványi járványügyi operatív vezetőségének jóváhagyásával,
illetve szoros kontrolljával. Ebben az időszakban még
arra építettünk, hogy a teljesen fix és különálló csapatok (NRK + orvos + ONNE + diszpécser) megelőzik
a fertőzés szóródását.

A potenciálisan fertőzött szállításra váró újszülöttek
előszűrése már az adatok felvételekor a diszpécserek által megkezdődött, akik kérdéseket tettek fel
a küldő intézmény orvosának, a páciens COVIDanamnézisére vonatkozóan. A helyszínen aztán a
PCAM szakasszisztense vagy orvosa, a dokumentáció
előzetes áttekintésével, és további célzott kérdésekkel
igyekezett további olyan információkhoz jutni, melyek
segíthettek a potenciális fertőzöttek azonosításban. A
tényleges betegellátás csak akkor kezdődhetett meg,
amikor eldőlt, milyen szintű védőfelszerelés szükséges
az ellátáshoz. Szerencsére a speciális neonatológiai
betegcsoport miatt a teljes védőfelszerelés használatára
nagyon ritkán került sor.

COVID-19 triázs, szűrés
Mivel az a járvány elején azonnal nyilvánvalóvá vált,
hogy a fertőzöttekkel történő kontaktus megfelelő
védőfelszerelés és óvintézkedések nélkül a fertőződés
jelentős kockázatával jár, fontos volt a potenciálisan
fertőzött munkatársak és betegek időben történő
kiszűrése. A munkatársaknak lázas állapotban nem
engedélyeztük a munkába állást. Amennyiben ez a
szolgálatba indulás előtt kiderült, erről telefonon tájékoztatniuk kellett a szolgálatvezetőt, ahogyan arról is,
ha velük egy háztartásban élő családtagjuknál jelentkeztek lázas tünetek. Ezek mellett a Bázisra érkezéskor
érintésmentes testhőmérséklet mérés is történt minden
alkalommal.

A kivonulás során a gumikesztyű és a sebészi maszk
használatát minden esetben kötelezővé tettük. Normál betegeknél, az „aerosol generáló beavatkozások”
(AGP) során például intubálásnál, az FFP2-es maszk,
kesztyű védőszemüveg és sapka is a kötelező személyi
védőfelszerelés elemeit képezték. Feltételezett vagy
igazolt COVID-19 beteg vizsgálata során, ehhez
egyszerhasználatos köpeny is társult. Amennyiben
igazolt vagy feltételezett COVID-19-es beteg AGP
beavatkozása történt akkor pedig a maximálisan rendelkezésre álló, teljes védőfelszerelés használata volt
kötelező (fentiek + overál, cipővédő, visor, tripla
kesztyű). A be- és kiöltözés begyakorlását segítendő,
oktató videókat vetítettünk le majd készítettünk

Rendkívüli higiénés rendszabályok
A valószínűsített vagy igazolt fertőzöttek kiszűrése
mellett, a járványügyi védekezés legfontosabb pillére a higiénés rendszabályok kiszélesítése és szigorú
betartatása volt. A Bázisra érkezéskor automata kézfertőtlenítő adagoló, speciális, fertőtlenítő folyadékkal feltölthető-lábtörlő, és fertőtlenítő szappan várta
A szolgálat fenntarthatósága érdekében a PCAM veze- a munkatársakat. Ezek használata minden egyes alkatése átmenetileg felfüggesztette a dolgozók bármilyen lommal kötelező volt. A napi takarítás kibővült a felüjogcímű másodállású munkavégzési lehetőségét. Kieső letek, eszközök, személyes tárgyak 1 ezrelékes Hypo
bevételeiket a járvány első hulláma alatt a vezetőség oldattal történő fertőtlenítésével. Az autók takarítása
járványügyi pótlék bevezetésével kompenzálta.
során új elemként jelent meg az ózon generátoros fertőtlenítés. Új szabályokat vezettünk be a munkaruhák
A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos információ- mosásával kapcsolatban is, amiket csak a Bázison, elküátadás elsődleges fórumai az online térben, Zoom-on lönítve, speciális fertőtlenítő mosószert használva lehekeresztüli osztályértekezletek lettek, amelyek nemcsak tett tisztítani. A Bázison a közös terekben kötelező volt
hónap elején, hanem rendkívüli alkalmakkor is össze- a maszk folyamatos viselése. (2. sz. Melléklet PCAM
hívhatók voltak.
Munkautasítás-1 2020 április)
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magunk is, illetve az autókban elhelyezett tájékoztató
nyomtatványok segítették a munkatársakat.

Ugyanakkor az egyéb szabályokon, a kedvező járványügyi adatok ellenére sem változtattunk.

Szerencsére a védőfelszerelések az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) jóvoltából az első pillanattól kezdve
megfelelő mennyiségben rendelkezésre álltak. Emellett
az Alapítvány vezetése mindent megtett annak érdekében, hogy munkatársaink biztonságban érezhessék
magukat a munkájuk során.

Az őszi második hullám idején – Munkautasítás-3-as
verzió – a tavaszihoz hasonló állandó szakasszisztensgépkocsivezető párosokat alakítottunk ki, akik minden
4. nap jöttek szolgálatba. A biztonságot ebben a forgó
rendszerben úgy növeltük, hogy 1 hétig minden csapat
tartalékban maradt otthon. Ők, valamelyik egység fertőződése / kontaminálódása esetén azonnal behívhatók
A készletezésre és a készletek ellenőrzésére vonatkozóan voltak. Fontos, hogy a kieső munkatársak szolgálati párja
szigorú rendszabályokat vezettünk be. A védekezés egyet- is „karanténba” került, helyüket a tartalékos csapat vette
len pillanatában sem volt hiány a védőfelszerelésekből. át. A legszűkebb keresztmetszet akkor alakult ki, amikor
3 páros került karanténba. (lásd 3. sz. melléklet) Emiatt
Rendkívüli szabályozások az érzelmi jelenléttel
a beosztást több esetben is át kellett írni. A diszpécsetörténő ellátáshoz
rek hasonló beosztásban dolgoztak úgy, hogy itt is 1 fő
A neonatológiai mentésben különösen fontos szerep tartalékban maradt. Ezzel elérhető volt, hogy lehetőség
jut az érzelmi jelenléttel történő ellátásnak. Az anyai szerint ugyanazokkal a párokkal kerültek egy szolgálatba.
kötődés kialakítása még az elszállított újszülöttek ese- (Lásd 4. sz. melléklet Munkautasítás-2020 szeptember)
tében is kulcsfontosságú. Akár az újszülött megmutatása, lehetőség szerint megérintése, kézbe vétele, meg- Az orvosok beosztásánál viszont a fix csapatokhoz
szoptatása, egy fénykép készítése a babáról, illetve az társítást és ilyen tartalék-képzést ekkor nem tudtunk
édesanyáról, édesapáról ma már elengedhetetlen részét megvalósítani. Ezért a Bázis területén, folyamatosan
képezik a PCAM ellátási protokolljainak. A járvány kellett a maszkot viselni, és szigorúan kerülni kellett
alatt természetesen ezen a területen is korlátozásokra az egy légtérben tartózkodást. Így megszűntek a közös
volt szükség. Az igazoltan vagy a tünetei alapján felté- kávézások, beszélgetések, közös étkezési lehetőségek.
telezetten pozitív édesanyának nem tudtuk megmu- Azt feltételeztük, hogy amennyiben az egyéb rentatni az újszülöttjét, de fényképet természetesen ilyen- delkezések maradéktalanul teljesülnek, és mindenki
kor is hagytuk. A kórházakban eszközölt strukturális csak a saját párjával érintkezik, akkor a nem fix orvosi
átalakítások, költözések miatt néha indokolatlanul beosztás kompenzálható rizikót jelent. Ezt a módszert
nagy időveszteséggel járt az újszülöttet eljuttatni az azzal próbáltuk még biztonságosabbá tenni, hogy
édesanyához, egy-egy esetben ilyenkor sem tudtuk megváltoztattuk a reggeli szolgálatkezdés rituáléját is.
biztosítani a találkozást. Szerencsére azonban ezek a A lelépős-fellépős személyzet szolgálat átadása – sokhelyzetek nagyon ritkák voltak. Szigorúbbnak kel- szor a hideg idő dacára is – az udvaron történt. Ennek
lett viszont lennünk a szülők szállítása tekintetében, résztvevői az aktuálisan jelen levők mellett – SKYPE
amennyire csak lehetett igyekeztünk ezeket a helyze- összeköttetés segítségével – a szakmai vezető, valamint
teket elkerülni.
a hatásos információáramlás biztosítása érdekében –
korábban nem szokott módon – a szakasszisztensi- és
gépkocsivezetői csoportvezetők voltak.

Változtatások a második hullám alatt
A fent részletezett intézkedéseknek köszönhetően az
első hullámot megbetegedések nélkül, a szolgálat zökkenőmentes fenntartása mellett sikerült átvészelnünk.
A nyári időszakban sort keríthettünk az addigi szigorú
szolgálati rend lazítására. A Munkautasítás-2 verzió
keretében az ONNE autó újra a Bázisról dolgozhatott,
fogadhattuk ismét a rezidenseket, szakorvosjelölteket.
Magyar Mentésügy

Eltérően a tavaszi rendszertől, ekkor a Bázison egyszerre tartózkodott az NRK és az ONNE személyzete, valamint a reggeli átadáskor a le- és fellépős személyzet. Meg kellett oldani, hogy a kollégák kerüljék
a zárt terek használatát, a lelépős személyzet hagyja el
a szobákat, ne legyenek közös étkezések, dohányzások.
A teljes izoláció és maszkviselés mellett várható volt,
hogy az esetleges kontaminációk magas kockázatúból
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alacsony kockázatúvá váljanak, amivel elkerülhető volt
a tömeges karantén kötelezettség veszélye és a beosztás
esetleges összeomlása.
A járvány ezen szakaszában szembesültünk továbbá
azzal, hogy munkatársainkra egyre nagyobb terhet ró
a járvány, és a speciális szabályok, aminek enyhítésére
pszichológus kollégák segítségét is igénybe vettük.

átérezték a felelősségüket és a kivonuló szolgálat valamennyi tagja – leszámítva a fertőzésen éppen átesett
kollégákat – kivétel nélkül felvette a védőoltást mindkét adagját. Így január végére nagy biztonsággal tekinthettünk a további biztonságos működés elé. Később,
ahogy az előírt várakozási idő letelt, az Alapítvány
valamennyi dolgozója megkapta mindkét védőoltását.
Mindez persze nem jelentette a korlátozások feloldását.

A járvány sajátosságainak változásai miatt, ebben az
időszakban már sajnos nem volt elkerülhető a megbetegedések szolgálatunkon belüli megjelenése, ugyanakkor szerencsére mindenki gyógyultan tért vissza a
munkába.

Ebben az időszakban – Munkautasítás 4-es verzió –
már nem volt szükség a szolgálat redukciójára, és fix
párok/csoportok létrehozására sem, hiszen a fertőzés
kialakulásának esélye egyre kisebb volt a munkatársak
körében.

Minden egyes járványügyi eseményről a 5. sz. melléklet ábrán látható COVID-incidens jegyzőkönyvet
vettünk fel. (lásd 5.sz.Melléklet) Ez tartalmazta az incidens leírását, az időpontokat, az érintett személyeket,
a meghozott intézkedéseke és a későbbi fejleményeket.
Ezeknél az eseteknél, az NNK eljárásrendet követve,
az érintetteket csak a megfelelő szűrések elvégzése és
az előírt várakozási időt követően engedtük vissza a
szolgálatba.

A munkavégzés kezdett visszatérni a régi kerékvágásba,
leszámítva a higiénés rendszabályok betartását. Ennek
keretében megmaradt a folyamatos maszkviselés, az
igazolt esetek teljes védőfelszerelésben történő ellátása,
és természetesen a fokozott kézhigiéné alkalmazása is.
A harmadik hullám lecsengésével a reszuszcitációs
tanfolyamok újraindulnak, és a személyes jelenlétű
osztályértekezletek is visszaállnak.

Nehezítő körülményt jelentett az is, hogy a másodállások nyáron újra engedélyezésre kerültek, így a kieső Összegzés
fertőzöttek pótlása egy-egy esetben komolyabb szervezést igényelt, mint a tavaszi időszakban.
A harmadik hullám leszálló ágában, túl az egy éves
védekezési időszakon, bizakodva tekintünk a jövőbe és
Az OMSZ jóvoltából ekkor kaptunk lehetőséget az megelégedéssel tekintünk vissza az elvégzett munkára.
antigén gyorstesztek használatára az PCAM autókon. Célunk teljesült, a koraszülött mentés rendszere nem
Ezeket először a szállított újszülöttek, illetve esetlege- károsodott, a működés folyamatos volt. Munkavállalói
sen az édesanyák szűrésére, később az év vége felé a és munkáltatói/szervezeti részről egyaránt kezelhető
munkatársak hetente történő rendszeres, illetve eset- volt a járvány, bár ez mindkét oldalról extra kitarleges tüneteik esetén alkalmi szűrésére is felhasznál- tást és elhivatottságot igényelt. Munkatársaink közül
hattunk. Az intézkedéseknek köszönhetően a járvány mindenki egészségesen, maradandó károsodás nélkül
második hulláma alatt is sikerült biztosítanunk a folya- vészelte át ezt az időszakot. A három hullám eltérő
matos működést.
intézkedéseket igénylő kihívásaiból levontuk a szükséges tanulságokat. Biztosan lesznek olyan intézkedések,
amiket megtartunk majd a hétköznapi működés során
Harmadik hullám – az oltás biztonságában is (pl. online is megtartható szakmai továbbképzések),
egyes eszközök valószínűleg örökre velünk maradnak
Az oltások magyarországi megjelenése után röviddel és „beégnek” a napi rutinba (pl. automata kézfertőtlelehetőségünk adódott, hogy az Országos Mentőszol- nítő használata a Bázison, fertőtlenítő lábtörlő hasznágálat bajtársaihoz csatlakozva elsők között részesülhes- lata a Bázisra érkezéskor), másokat pedig amint lehet
sünk a védőoltásban. Ez a lehetőség komoly stabilizá- azonnal megszűntetünk (folyamatos maszkviselés,
ciós erővel bírt, amit fokozott, hogy munkatársaink közös étkezések, kávézások, beszélgetések kerülése).
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1. Közlemény az országos tisztifőorvos által
kiadott, a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló eljárásrendről (https://
www.nn k .g ov.hu/attachments/ar ticle/567/
Elja%CC%81ra%CC%81srend%20a%202020.%20
e%CC%81vben%20azonosi%CC%81tott%20
u%CC%81j%20koronavi%CC%81russal%20kapcsolatban.pdf )

3. Fülesdi Béla, Sárkány Péter, Szentkereszty Zoltán, Gál János - Az aneszteziológiai és intenzív ellátás kihívásai a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatosan - gyakorlati szempontú ajánlás (https://mok.hu/
public/media/source/KORONAV%C3%8DRUS/
covid_ajanlas_vegleges_maitt.pdf )
4. King’s Critical Care – Evidence Summary Clinical
Management of COVID-19 (https://ueg.eu/files/11
46/8a3363abe792db2d8761d6403605aeb7.pdf )

2. Massachusetts General Hospital COVID-19
Treatment Guidance – Version 1.0 3/17/2020 5. Somogyvári Zsolt Koraszülöttmentés - innovációs
4:00PM (https://www.massgeneral.org/assets/MGH/ lehetőségek MAGYAR MENTÉSÜGY 29:(2) pp.
pdf/news/coronavirus/mass-general-COVID-19- 35-50. (2015)
treatment-guidance.pdf )
1. sz. Melléklet: Rendkívüli beosztási séma – 2020. március, április hónapokban
2020. március-április

12. hét

napok

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

NRK

A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A1

ONNE–1

A2 B2 C2 D2 E2 A1 B1 C1 D1 E1 A2

14. hét

15. hét

30 31

1

2

3

4

5

6

7

13. hét

16. hét
8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A1 B1
B2 C2 D2 E2 A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2

A beosztásban 10 csoport került nevesítésre. Minden a csoportok váltakozva végezték az 5 napos szolgálati
csoportba egy kivonuló neonatológiai szakasszisztens ciklusuknak megfelelően. Például a 14. héten április
és egy kivonuló neonatológiai gépkocsivezető került. 1.-én a D1 és D2 csoportból a D1volt az NRK, és a D2
A csoportok kettesével kerültek összerendelésre, ők az ONNE, viszont április 6.-án a D2 az NRK, és a D1
adták egy-egy szolgálati napon az NRK, illetve az az ONNE, azonos orvossal a rohamkocsin + azonos
ONNE személyzetét. Az egyenletes terhelés érdeké- diszpécserrel. A párok mindig fixek voltak, csoportok
ben a roham-, illetve az őrzött-szállítási feladatköröket közötti cserére egyáltalán nem volt lehetőség.
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LQWXEiOiVOpJXWDNOHV]tYiVDVWE 
 NHV]W\Ħ
 ))3))3PDV]N
 HJ\V]HUKDV]QiODWRVN|SHQ\VDSND
 YpGĘV]HPYHJ
,JD]ROW&29,'EHWHJ
 ))3))3IpOiODUF
 Yt]OHSHUJHWĘYpGĘRYHUDOO
 YpGĘV]HPYHJ
 GXSODNHV]W\Ħ
 FLSĘYpGĘOiE]ViN

%HWHJV]iOOtWiVHOĘWW
0LQGHQLJD]ROWYDJ\IHOWpWHOH]HWW&29,'EHWHJV]iOOtWiViUDPiUV]iOOtWiVHOĘWWIHONHOO
NpV]OQL(QQHNOpSFVĘMHKRJ\DGLV]SpFVHUWHJ\HIHOD&29,'DONDSFVRODWRVNpUGpVHNHW
$IHOV]HUHOpVWPiUD]RV]WiO\UDpUNH]pVHOĘWWIHONHOOYHQQL OHKHWĘOHJPpJD]DXWyEDQ 
 .p]IHUWĘWOHQtWpV
 9pGĘUXKDIHOYpWHOH
 0DV]NIHOYpWHOHDUFUDIRUPi]iVDLOOHV]NHGpVNLSUyEiOiVD QHV]HOHOMHQ 
 6DSNDNDSXFQLIHOYpWHOH
 9pGĘV]HPYHJIHOYpWHOH
 .HV]W\ĦIHOYpWHOH$NHV]W\ĦWK~]]XNDN|SHQ\RYHUiOOXMMiUD$PiVRGLNNHV]W\ĦWKD
V]NVpJHVD]HOVĘUHK~]]XNIHOtJ\DEHOVĘNHV]W\ĦWLV]WDPDUDG

%HWHJHOOiWiV
$EHWHJJHOHJ\OpJWpUEHQPLQpONHYHVHEEV]HPpO\WDUWy]NRGMRQ
 $]RUYRVEHPHJ\PHJYL]VJiOMDDEHWHJHWHOG|QWLPLO\HQHV]N|]|NUHJ\yJ\V]HUHNUH
VWEOHV]V]NVpJ
 $V]DNDVV]LV]WHQVDNpUWHV]N|]|NHWJ\yJ\V]HUHNHWHOĘNpV]tWYHEHPHJ\DEHWHJKH]D]
RUYRVVDOHJ\WWHOOiWMiNDEHWHJHW
 $JpSNRFVLYH]HWĘOHKHWĘOHJD]LQNXEiWRUUDOpVD]HVHWWiVNiYDOPDUDGMRQDEHWHJHOOiWy
KHO\LVpJHQNtYOpVRQQDQDGMDEHDPpJV]NVpJHVVpYiOyHV]N|]|NHW

%HWHJV]iOOtWiVDDODWW
 $YpGĘIHOV]HUHOpVWDV]iOOtWiVWHOMHVLGHMHDODWWPDJXQNRQNHOOWDUWDQL
 ,QGXOiVHOĘWWNp]IHUWĘWOHQtWpVXWiQYHJ\QNIHOWLV]WDNHV]W\ĦW.RQWDPLQiOWNHV]W\ĦEHQ
QHQ\~OMXQNVHPPLKH]

%HWHJV]iOOtWiVXWiQ
6]iOOtWiVXWiQD]RQQDODEi]LVUDNHOOPHQQLpVPHJNHOONH]GHQLD]DXWyLOOHWYHD]HV]N|]|N
IHUWĘWOHQtWpVpW$PtJDIHUWĘ]|WWDXWyEDQYDJ\XQNDYpGĘIHOV]HUHOpVWPDJXQNRQNHOOWDUWDQL$
Ei]LVUDpUYHD]DXWyEyONLV]iOOYDYHJ\NOHDYpGĘIHOV]HUHOpVWpVGREMXNHJ\YHV]pO\HV
KXOODGpNWiUROy]ViNED
 9HJ\NOHDNHV]W\ĦWpVNp]IHUWĘWOHQtWpVXWiQYHJ\QNIHOHJ\WLV]WiW
 9HJ\NOHDV]HPYHJHW
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 9HJ\NOHDVDSNiWNDSXFQLW
 9HJ\NOHyYDWRVDQDUXKiW$NOVHMpWNHV]W\ĦYHOIRJMXNPHJPDMGDPLNRUNLE~MXQND
NDUUpV]EĘOLVDNHV]W\ĦWLVYHJ\NOHDUXKiYDOHJ\WW(]XWiQOHKHWĘOHJDNOVHMpWPiU
QHIRJMXNPHJFVDNDEHOVHMpW
 %~MMXQNNLEHOĘOHWHOMHVHQ
 )HUWĘWOHQtWVNDNH]QNHWPDMGYHJ\NOHDPDV]NRWLV$PDV]NNOVHMpWOHKHWĘOHJQH
IRJMXNPHJ+DPpJLVPHJIRJWXNIHUWĘWOHQtWVNOH~MUDDNH]QNHW
$]DXWyWDODSRVDQV]HOOĘ]WHVVNNLPLHOĘWWQHNLNH]GQNDWDNDUtWiVQDN
$YpGĘIHOV]HUHOpVIHOKDV]QiOiVDXWiQMHOH]QLNHOOD]206=IHOpDKDV]QiODWRWpV~MUDUHQGHOQL
PHUWPLQGHQDXWyEDQFVDNHJ\V]HULKDV]QiODWUDYDQIHOV]HUHOpV

6]DNDVV]LV]WHQVHN
$EHWHJWpUEHQD]|VV]HVIHOOHWHW+\SRROGDWWDOiWNHOOW|U|OQL
 NLOLQFVHN
 IDODN IRJDQW\~N
$]DXWyEDQWDOiOKDWy|VV]HVHV]N|]QDJ\WDNDUtWiViWHONHOOYpJH]QLD]DXWyEDQDEi]LVUDQHP
V]DEDGEHYLQQL

*pSNRFVLYH]HWĘ
+\SRROGDWWDOYDOyiWW|UOpV
 DYH]HWĘIONH
 NRUPiQ\
 DMWyNLOLQFV
 DYH]HWĘIONHpVDEHWHJWpUIHOPRViVD
$]DXWyIHUWĘWOHQtWpVpWy]RQJHQHUiWRUUDODPHFKDQLNXVWLV]WtWiVWDNDUtWiVXWiQNHOOHOYpJH]QL


.LHJpV]tWĘV]DEiO\RNpVLQIRUPiFLyNDKLJLpQpVSURWRNROOEHWDUWiViKR]

 $WUDQV]SODFHQWiULVIHUWĘ]pVOHKHWĘVpJHD]HGGLJLDGDWRNV]HULQW~J\WĦQLNKRJ\NL]iUKDWy$
IHUWĘ]|WWDQ\DDV]OpVWN|YHWĘHQFVHSSIHUWĘ]pVVHOIRJMDPHJIHUWĘ]QLD]~MV]O|WWMpW(]pUWD
V]OĘV]REDL HOOiWiV VHPPLNpSSHQ QHP YHV]pO\HVHEE PLQW D QRUPiO ~MV]O|WW HOOiWiVD D]
~MV]O|WWNRUDV]O|WWRV]WiO\RNRQVĘW

 $PDV]NKDV]QiODWUyOPHJRV]OyV]DNPDLYpOHPpQ\HNN|]OD3&$UDLUiQ\DGy
%i]LVUyONLOpSYHVHEpV]LPDV]NYLVHOpVHD]DXWyEDQLVYpJLJDNLYRQXOiVLGHMHDODWWDPLQHN
FpOMD D] HVHWOHJ WQHWPHQWHV KRUGR]yN IHUWĘ]ĘNpSHVVpJpQHN FV|NNHQWpVH pV D N|UQ\H]HW
HGXNiFLyMD
$MHOHQOHJLVHEpV]LPDV]NNpV]OHWD]WWHV]LOHKHWĘYpKRJ\PLQGHQNLYRQXOiVXWiQ~MPDV]NRW
IHOKDV]QiOMXQN8J\DQDNNRUN|]YHWOHQOHJ\PiVXWiQLHVHWHNQpOKDDPDV]NpVDKDV]QiOyMD
ÄEtUMD´DNNRUÄOiQFKDV]QiODWD´V]yEDM|KHW
)RQWRVKRJ\DOHYHWWPDV]NRWDYHV]pO\HVKXOODGpNWDUWyEDNHOOGREQL
/HYpWHONRUDPDV]NRWFVDNNtYOUĘOV]DEDGpULQWHQLpVHOĘWWHXWiQDNH]HWNHOOIHUWĘWOHQtWHQL

 (OMiUiVUHQGDNO|QE|]ĘNRFNi]DW~EHWHJHNV]HULQW
$ %HWHJNtVpUpVHHJ\V]HUĦIL]LNiOLVYL]VJiODWD±HOHJHQGĘVHEpV]LPDV]N
% $NiULJD]ROWDNiUIHOWpWHOH]HWWIHUWĘ]pVHVEHWHJQpOYpJ]HQGĘ$*3EHDYDWNR]iVRNHVHWpQ
D]206=WyONDSRWWNH]HVOiEDVUDpVOiEYpGĘUHLOOHWYHDQQDNiWPHQHWLKLiQ\DHVHWpQD]
HJ\V]HUKDV]QiODWRVYpGĘN|SHQ\UHN|SHQ\UHIHOYHWWYt]OHSHUJHWĘN|WpQ\PHOOHWW))3
YpGĘV]HPYHJNHV]W\ĦOiEYpGĘpVVDSNDpVPĦDQ\DJiODUFKDV]QiODWDLVV]NVpJHV
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 $]~QDHURVRONpS]ĘGpVVHOMiUyEHDYDWNR]iVRNKR] $HURVROJHQHUDWLQJSURFHGXUHV $*3
SO LQWXEiOiV  DNiU LJD]ROW DNiU IHOWpWHOH]HWW IHUWĘ]pVUĘO YDQ V]y PLQGHQ HVHWEHQ D
UHQGHONH]pVUHiOOy))3DVPDV]NDPĦDQ\DJiODUFYLVHOpVHN|WHOH]Ę

 $ EH pV NL|OW|]pV VRUUHQGLVpJpQHN SRQWRV EHWDUWiVD pV D YHV]pO\HV KXOODGpN NH]HOpVH
HOHQJHGKHWHWOHQ)LJ\HOQLNHOODUUDLVKRJ\D]))3PDV]NRWLVFVHUpOQLNHOOD]LO\HQNL|OW|]pV
XWiQ

 gOW|]N|GpV PLQGLJ D EHWHJWpUHQ NtYO WHKiW QH D PHQWĘDXWyEDQ W|UWpQMHQ $ EH|OW|]pV
VRUUHQGLVpJpQHN KiWWpUDQ\DJD D 6HPPHOZHLV (J\HWHP (7. (SLGHPLROyJLDL 7DQV]pNpQHN
YLGHyMiEDQ IRJODOWDNQDN PHJIHOHOĘHQ NHOO W|UWpQQLH /iVG  iSULOLVL WiY
RV]WiO\pUWHNH]OHW 

 $]DXWyEDQD]HOVĘOpVHQFVDNNpWHPEHUXWD]]RQ JpSNRFVLYH]HWĘ H]]HOLVFV|NNHQWYH
DIL]LNDLNRQWDNWXVRNV]iPiWpVDV]HPpO\HNN|]|WWLWiYROViJRW

 $NiU LJD]ROW DNiU IHOWpWHOH]HWW IHUWĘ]pVHV EHWHJ V]iOOtWiViW N|YHWĘHQ DXWyFVHUH pV WHOMHV
QDJ\WDNDUtWiVy]RQJHQHUiWRURVIHUWĘWOHQtWpVV]NVpJHV

 $]~MV]O|WWLJD]ROW&29,'IHUWĘ]|WWVpJHHVHWpQDQ&3$3D%L3$3pVD+)1&EL]WRVDQ
HOOHQMDYDOOW $] LO\HQ ~MV]O|WWHNQpO PLQGLJ HJ\HGL PpUOHJHOpV V]NVpJHV HJ\UpV]W D
V]iOOtWKDWyViJ MiUYiQ\J\L V]HPSRQW~ PHJtWpOpVpYHO NLHJpV]tWYH PiVUpV]W D MyYDO NLVHEE
IORZYDOMiUyJDUDWR[LJpQHVOpJ]pVWiPRJDWiV $*3PLDWW LOOHWYHD]iUWUHQGV]HUNpQWPĦN|GĘ
JpSLOpOHJH]WHWpVDONDOPD]iVDDV]iOOtWiVLGHMpUHD]D]V]NVpJHVHWpQLQWXEiOiVJpSUHWHYpV
KD H]W YLWiOLV LQGRNRN WiPDV]WMiN DOi +LYDWNR]iV $ IHOQĘWWHOOiWiVEDQ D Q&3$3
HJ\pUWHOPĦHQWLORVKHO\HWWHD]LQWXEiFLyWMDYDVROQDN 

%XGDSHVWiSULOLV






'U6RPRJ\YiUL=VROW





V]DNPDLYH]HWĘ





V]PHOOpNOHW%HRV]WiVLUHQGDPiVRGLNKXOOiPDODWW
^ǌŽ 9 , < 6]H Ɛ W 6]R s
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0LQGHQ FLNOXVEDQ HJ\ WDUWDOpNFVDSDW iOOW ÄEHXJUiVUD NpV]HQ´ D  SiURVEyO IRUJyUHQGV]HU
V]HUĦHQSyWROYDD]HVHWOHJHVHQNDUDQWpQEDNpQ\V]HUOWSiURNDW
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V]0HOOpNOHW0XQNDXWDVtWiVDPiVRGLNKXOOiPEDQDVYHU]Ly
7LV]WHOW0XQNDWiUVDLP
$ MHOHQOHJL MiUYiQ\J\L KHO\]HW VDMQRV PHJNtYiQMD KRJ\ YDODPLO\HQ PyGRQ WDUWDOpNRW
NpSH]]QNLOOHWYHDPXQNDWiUVDNN|]|WWLNRQWDNWXVRNV]iPiWDEHRV]WiVLUHQGVHJtWVpJpYHOLV
±DWDYDV]LKR]KDVRQOyDQ±QpPLOHJUHGXNiOKDVVXN
(]pUW HONpV]OW HJ\ V]HPpO\WHOHQ MyO iWOiWKDWy VWUXNW~UD YDODPLQW D] HUUH D V]ĦN  KyQDSRV
LGĘV]DNUDpUYpQ\HVÄQHPYiOWR]WDWKDWySiURN´OLVWiMD/iWKDWyKRJ\iOWDOiEDQPLQGHQNLQHN
QDSRQWD NHOO M|QQLH 0LQGLJ OHV] HJ\ WDUWDOpN FVDSDW DNL D PXQNDKHO\ iOWDO HOUHQGHOW
V]DEDGViJRQ OHV] DPLEĘO D]RQEDQ EiUPLNRU YLVV]DUHQGHOKHWĘ ,O\HQ HVHWEHQ UHQGNtYOL
EHKtYiVNpQWNHUOU|J]tWpVUHDV]ROJiODW
$EHRV]WiVLUHQGWĘOHOWpUQLQHPWXGXQND]W±HJ\pEHVHWOHJHVYLVPDMRURNNLYpWHOpYHO±FVDND
MiUYiQ\ tUKDWMD IHOO D]]DO KRJ\ PXQNDWiUVDLQN PHJIHUWĘ]ĘGQHN YDJ\ NDUDQWpQED
NpQ\V]HUOQHN
)RQWRV KRJ\ D WDUWDOpNHJ\VpJ QHP D QDSL IHODGDWRN HOOiWiViED VHJtW EH KDQHP PiV SiURN
HVHWOHJHVMiUYiQ\J\LRNEyOW|UWpQĘNLHVpVHNRUOpSFVDNEHDUHQGV]HUEH$EHRV]WiVLUHQGD]WD
NRFNi]DWRWLVSUyEiOMDNH]HOQLKRJ\KDDWDUWDOpNRVFVDSDWXWROVy  EHRV]WiVLQDSMiQGHUOQH
NLKRJ\EHNHOOOpSQLNHJ\PiVLNHJ\VpJKHO\HWWGHDEHRV]WiVV]HULQWHJ\pENpQWDQRUPiO
IRUJyEDQ PiVQDS ĘN N|YHWNH]QpQHN DNNRU OHJ\HQ LGĘ iWV]HUYH]QL D UHQGV]HUW ~J\ KRJ\ D
VWUXNW~UDULWPLFLWiVDOHKHWĘOHJPLQpONHYpVEpYiOWR]]RQ(]pUWH]HNHQDV]ROJiODWLQDSRNRQD
V]DNPDL YH]HWĘ D] DNWXiOLV KHO\]HW V]HULQWL DG KRF G|QWpVHL V]HULQW NHOO NpV]HQOpWEHQ LOOHWYH
UHQGHONH]pVUHiOOQL
$GLV]SpFVHUHNDIHQWLHNKH]KDVRQOyDQQDSRVFLNOXVV]HULQWOHV]QHNEHRV]WYDIĘWDUWDOpNNDO
DNL D]RQEDQ IL[ V]HPpO\ OHV] $] RUYRVRN KDVRQOy HOYHN V]HULQWL EHRV]WiVL NtVpUOHWH MHOHQOHJ
WHUYH]pVDODWWiOO
-HOHQOHJ QHP NHUO NRUOiWR]iVUD D NOVĘ PXQNDYiOODOiV pV WHUYH]HWWHQ QHP NHUO VRU
MiUYiQ\J\L SyWOpN NLIL]HWpVpUH VHP 8J\DQDNNRU NpUMN KRJ\ D SULYiW pOHWN EiUPLO\HQ
WHYpNHQ\VpJHVRUiQLJ\HNH]]HQHNPDJXNDWpVDFVDOiGMXNDWPHJyYQLDIHUWĘ]pVWĘOD]]DOKRJ\
WDOiONR]iVLSRQWMDLNDWLVOHKHWĘVpJHLNV]HULQWFV|NNHQWLN
.pUHP PLQGHQNL PHJpUWpVpW WHKiW DEEDQ D WHNLQWHWEHQ LV KRJ\ D V]ROJiODWL UHQG EiUPLNRU
IHOERUXOKDWtJ\DV]ROJiODWIRO\DPDWRVViJDpUGHNpEHQEiUNLEiUPLNRU~MEHRV]WiVEDNHUOKHW
HVHWOHJWHUYH]HWWV]DEDGViJiEyOYDJ\PiV±QHPDODStWYiQ\LN|WHOH]HWWVpJHLEĘOLV±EiUPLNRU
YLVV]DUHQGHOKHWĘKLV]HQDNRUDV]O|WWPHQWpVMiUYiQ\J\LRNRNEyOVHPiOOKDWOH
$PiUEHYH]HWHWWLQWp]NHGpVHNWRYiEEUDLVpUYpQ\EHQPDUDGQDNpVQ\LODWNR]DWLN|WHOH]HWWVpJ
PHOOHWWPLQGHQNLQHNMHOHQWHQLHNHOOKDFVDOiGMiEDQRO\DQMiUYiQ\J\LLQFLGHQVW|UWpQLNDPLD
3&$GROJR]yNV]HPpO\pWLVHVHWOHJpULQWKHWL N|]YHWOHQNRQWDNWXV 
%t]YDDIHQWLHNPHJpUWpVpEHQ pVWXGRPiVXO YpWHOpEHQUHPpOHPKRJ\ H]WDPHUHY EHRV]WiVL
UHQGV]HUW HVHWOHJ WDOiQ PiU QRYHPEHUWĘO OD]tWDQL YDJ\ HOKDJ\QL OHKHW D] RUV]iJRV KHO\]HW
MDYXOiViYDO
%XGDSHVWV]HSWHPEHU
.ROOHJLiOLVGY|]OHWWHO'U6RPRJ\YiUL=VROWIĘRUYRVV]DNPDLYH]HWĘ
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V]0HOOpNOHW&29,'LQFLGHQVMHJ\]ĘN|Q\Y

&29,'LQFLGHQVMHJ\]ĘN|Q\Y

6RUV]iP

0XQNDWiUVQHYH3È,QFLGHQVLGĘSRQWMD

,QFLGHQVU|YLGOHtUiVD3ÈiQKDMQDOEDQDNLYRQXOiVVRUiQMHOH]WHKRJ\QHPpU]L
PDJiWMyOJ\HQJHpVUi]]DDKLGHJ(OĘ]ĘQDSUHJJHOyWDV]ROJiODWEDQYDQ/i]DQHPYROWOpJ~WL
SDQDV]DLQHPYROWDN.|YHWNH]ĘV]ROJiODWDiQOHQQH

8WROVyV]ROJiODWLGHMH

3RWHQFLiOLVNRQWDNWRNGU.)0.35

'|QWpV0LYHODWQHWHNQHPWtSXVRVDNH]pUWHJ\HOĘUHFVDN|QPHJILJ\HOpV

.RQWDNWHOHP]pVpVG|QWpV(J\HOĘUHPLYHO3ÈOHJIHOMHEEJ\DQ~VHVHWQHNPLQĘVOKHWEiU
WtSXVRVWQHWHLQHPYROWDNNRQWDNWRNHJ\HOĘUHFVDN|QPHJILJ\HOpVWYpJH]]HQHN

)HMOHPpQ\HN3ÈWHVWYpUHDNLYHOQDSSDONRUiEEDQV]RURVNRQWDNWXVEDQYROWV]LQWpQEHWHJ
OHWWOi]DYROW&29,'J\DQ~VWQHWHLOHWWHN+i]LRUYRVD3&5WHV]WHWUHQGHOW(PLDWW3ÈWD
LV]ROJiODWDOyOIHOPHQWHWWN+HO\HWWHDN|YHWNH]ĘWDUWDOpNRVFVDSDWQĘYpUHOHWWEHKtYYD
/% JpSNRFVLYH]HWĘYHO D WDUWDOpNRV FVDSDW JpSNRFVLYH]HWĘMH D]QDS PiVRGiOOiV PLDWW QHP
WXGRWW EHXJUDQL  3È WHVWYpUpQHN D 3&5 WHV]WMH SR]LWtY OHWW HPLDWW QiOD LV YL]VJiODW W|UWpQW
pQDPHO\pUHSR]LWtYHUHGPpQ\WPXWDWRWWÒMDEENRQWDNWHOHP]pVW|UWpQW3ÈD
SDQDV]DLNH]GHWHXWiQQDSSDOWQHWPHQWHVQDSXWiQNpWyUDNO|QEVpJJHOOHYHWWQHJDWtY
3&5WHV]WELUWRNiEDQYLVV]DM|KHWHWWGROJR]QL0LYHOpUHpVpUHPpJQHPYROW
PHJDNpWYL]VJiODWHUHGPpQ\HH]pUWDLV]ROJiODWiW1-YHWWHiWDLV]ROJiODWDSHGLJ
iUDOHWWHOFVHUpOYH
35DNLYHO3ÈHJ\Ki]WDUWiVEDQpOMiUYiQ\J\LPHJILJ\HOpVDOiNHUOWQDSUD7QHWHLQHP
YROWDN3&5WHV]WMHQHJDWtYOHWWpQOHWWYROQDV]ROJiODWEDQH]WDV]ROJiODWiW1-iWYiOODOWD
$MiUYiQ\J\LPHJILJ\HOpVDODWWQDSP~OYD35QHNWQHWHLMHOHQWNH]WHN OG&29,'LQFLGHQV
MHJ\]ĘN|Q\YpW 
GU.)pV0.DHLV]ROJiODWEDQFVDNPDV]NYLVHOpVPHOOHWWWDOiONR]WDN3ÈYDO
HJ\WWpWNH]pVQHPYROW(PLDWWD]H[SR]tFLyWDODFVRQ\NRFNi]DW~QDNWDUWMXN6]iPXNUDQDS
|QPHJILJ\HOpVWUHQGHOWQNHO0.PLQW3ÈSiUMDHJ\HOĘUHWDUWDOpNEDQRWWKRQPDUDGHUUHD]
LGĘUH V]DEDGViJRWtU NL V]NVpJ HVHWpQ YDODPHO\LN WDUWDOpNRVJpSNRFVLYH]HWĘYHO 1-77
/% EHRV]WKDWy0ÈPLQW35SiUMDV]LQWpQWDUWDOpNEDQRWWKRQPDUDG7DUWDOpNRVQDSMDLUD
ĘLVV]DEDGViJRWtUNL6]NVpJHVHWpQĘLVEHRV]WKDWy

.DSFVROyGyMHJ\]ĘN|Q\YHN

««««««««««««««««««««««««
0,5YH]HWĘ6]DNPDLYH]HWĘ
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