
Amit a sürgősségi ellátásról tudni érdemes 

Magyarország területén állampolgárságától függetlenül, minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, 

illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának 

csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez. Az egészségügyi törvény ezt olyan szabályként határozza meg, amely 

mindenek felett és előtt megilleti az arra rászorulót. Sürgős szükség esetén éppen ezért nincs szükség semmiféle 

beutalóra, hanem azonnal és közvetlenül lehet orvoshoz fordulni.  

Mit jelent a sürgősségi ellátás és mi a feladata? 

A sürgősségi betegellátás az egészségügyi ellátórendszer azon szervezeti egységeiből áll össze, amelyeket a beteg 

hirtelen fellépő tünete, fájdalma, illetve egészségromlása miatt telefonon keresztül vagy személyesen felkereshet és ott 

elsődleges ellátásban részesül.  

 

A sürgősségi betegellátó rendszer részei - az kórházi ellátáson kívüli - a központi ügyelet (amely több háziorvosi körzet 

lakosságának alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi) illetve a Mentőszolgálat is. 

 

A sürgősségi ellátás olyan szakterület, ahol az idő, a „beteg aranyórája” meghatározó szerepet játszik. Ezért a sürgősségi 

ellátásban az úgynevezett Magyar Triage Rendszer alapján osztályozzák az ellátásért oda forduló betegeket. Ez határozza 

meg az ellátás megkezdésére való várakozás időtartamát, mely a betegségtől, állapottól függően az 5 perctől akár 2 óráig 

is eltarthat. 

Az ellátás a kezdeti állapotstabilizálástól az elsődleges ellátásig tart. A betegeket a sürgősségi osztályokról állapotuktól 

függően hazaengedik vagy a végleges ellátást biztosító kórházi osztályra és/vagy szakrendelésre irányítják át.  

 

A sürgősségi ellátásban történő várakozást (beleértve a mentőszolgálatot, az orvosi ügyeleteket és a sürgősségi 

osztályokat is) jelentősen befolyásolja a nem sürgősségi kórképekkel történő igénybevétel. Amennyiben a nem hirtelen 

fellépő panaszaikkal (több napja vagy hete tartó betegség hirtelen állapotromlás nélkül) a háziorvosi rendelés vagy a 

szervezett szakrendelések helyett a sürgősségi ellátást veszik igénybe, az a várakozási időket jelentősen megnöveli. Így 

előfordulhat, hogy több időt kell várni egy sürgősségi osztályon, mint a háziorvosnál vagy a szakrendelőben. 

 

A sürgősségi ellátás szinterei 

•  helyszíni ellátás (elsősegélynyújtás, akut életveszély elhárítása, újraélesztés megkezdése, mentőhívás) 

•  mentőszolgálat által történő ellátás, (állapot stabilizálás, tovább szállítás) 

•  háziorvosi ellátás, háziorvosi ügyeleti ellátás  

• intézeti ellátás (sürgősségi osztály) 



 

Milyen panaszok ellátására szerveződtek a sürgősségi ellátási rendszerek 

 

Sürgősségi ellátást igénylő állapotok jellemzője, hogy a tünetek: 

 

• hirtelen kezdődnek (trauma, mérgezések, szívritmus zavarok, szív érrendszeri zavarok, agyi keringési zavarok, hő 

ártalmak, áramütés, vízi balesetek, akut hasi katasztrófák) 

• gyors lefolyásúak (percek, órák) 

• állapot rosszabbodás látványos és gyors, 

• időfaktor jelentősége, a beteg „aranyórája” (rövid idő alatt látványos, érezhető állapotrosszabbodás) 

 

Sürgősségi kórképek riasztó tünetei a teljesség igénye nélkül 

 

• nagy fájdalom, bő vérzés, 

• csillapíthatatlan magas láz,  

• nagyfokú sápadtság vagy szederjesség, 

• igen gyér vagy igen szapora, illetve szabálytalan pulzus, 

• eszmélet- és/vagy tudatzavar,  

• makacs hányás,  

• nehézlégzés, légszomj, 

• görcsroham, terjedő bénulás. 

 

Sürgős szükség, életveszély esetén 

 

Időponttól és helytől függetlenül az adott körülmények között, a tőle elvárható módon és a rendelkezésére álló eszközöktől 

függően az arra rászoruló személynek elsősegélyt nyújtás, illetőleg a szükséges intézkedés haladéktalan megtétele 

állampolgári kötelességünk!  

 

Az egységes sürgősségi hívószám bevezetésre került Magyarország területén is (112), ezt elsősorban akkor hívjuk, ha 

egyidejűleg a mentőkre, és/vagy a tűzoltókra és/vagy a rendőrségre is szükség van.  

 

A felismerés, a gyors cselekvés, a gyors döntés és a gyors szervezés életeket ment.  
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