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Az omikron khaotikus állapotokhoz vezetett a brit kórházakban és háziorvosi praxisokban. 

A problémát azonban nem a kórházakban és praxisokban diagnosztizált új esetek száma, 

hanem a betegség miatt kieső egészségügyi személyzet okozza. Az egészségügyi 

minisztérium adatai szerint az év első napjaiban országos szinten több mint 110.000 NHS-

alkalmazott betegség miatt nem ment be dolgozni. Ezek közül 50.000 személy COVID-19 

miatti megbetegedés vagy a hozzátartozók fertőződése miatt házi karanténban van.  

A koronavírus miatt munkahelyükről kieső orvosok, ápolók és más egészségügyi dolgozók 

száma csupán az elmúlt két hét során megduplázódott. és ez a tendencia meredeken 

növekedik.  

A fertőződöttek száma a National Health Service (NHS) alkalmazottai körében rohamosan 

növekedik. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint december 26-án az állami 

kórházaknál 68.000 orvos, ápoló és más egészségügyi dolgozó volt betegállományban, 

ezek közül 25.000 COVID-19 miatt. Öt nappal később, december 31-én a COVID-19 miatt 

távolmaradók száma 62%-kal, 41.000-re növekedett.  

Boris Johnson miniszterelnök a fejlemények hatására elrendelte, hogy az egészségügyi 

igazgatóságok és állami kórházak vizsgálják meg és adott esetben aktualizálják sürgősségi 

terveiket. A kormányzat azzal számol, hogy az amúgy is ingatag egészségügyi rendszerben 

januárban további eszkaláció következhet be. Az ünnepek idején több NHS-kórház előtt 

sürgősségi egység gyanánt sátrakat állítottak fel.  

A nagy-britanniai szabályok szerint, mindenkinek, aki a COVID tüneteit érzékeli, hétnapos 

házi karanténba kell vonulnia. A házi karantén csak akkor fejeződhet be, ha a beteg legalább 

48 órán belül két negatív teszteredményt produkál. Az utóbbi napokban többen felvetették, 

hogy a karantén időtartamát, elsősorban az NHS-alkalmazottak részére, hétről öt napra 

csökkentsék. Ezt a kormány azzal hárította el, hogy a karantén időtartamának lerövidítése 

közép- és hosszútávon élénkítheti a pandémiát.  

Minden hatodik angol kórházi alapítvány már nem tudja biztosítani a szükséges 

kezeléseket. Az NHS Confederation, az állami egészségügyi szolgálatok szövetsége, 

orvostanhallgatók bevonását tervezi az ellátásba. Egy parlamenti bizottság jelentése 

hosszútávú terv kidolgozására szólította fel a brit kormányt. Jeremy Hunt, a bizottság 

elnöke szerint az omikron hullám súlyosbítja a helyzetet, 93.000 betöltetlen állás van, az 

egészségügyi személyzet kiégett, hosszútávú tervre van szükség.  
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