
Segédlet sürgős szükség miatt - életveszély vagy tartós 

egészségkárosodás elkerülése érdekében - végzett ellátások 

megítéléséhez (a szakmák ajánlásai alapján) 

Angiológia  Trombózis gyanújával érkezett beteg (vörös, dagadt a lába) 

 

Belgyógyászat 

Ismeretlen eredetű, hirtelen kezdődött mellkasi fájdalom. 

Ismeretlen eredetű hasi fájdalommal, esetleg hányással jelentkező 

betegek, mögötte: epegörcs, cholecystitis, pancreatitis, ileus vagy 

vesegörcs is lehet! 

Szokatlanul magas vérnyomásérték. 

Szívdobogásérzés, palpitatio. 

Nehézlégzés határterület a pulmonológia, illetve a kardiológia 

irányában. Hátterében a pneumothoraxtól a tüdőemboliáig számos 

betegség állhat, de okozhatja cardialis decompensatio is. 

Ha lázas beteg panaszkodik dyspnoéra, a koronavírus 

diagnosztizálására szervezett telefonszám hívása indokolt, további 

vizsgálat nélkül. Szüksége a járványügyi kórelőzmény felvétele: 

találkozott-e igazolt, vagy gyanús (azaz tünetes, vagy más beteg 

kontaktjaként megfigyelt) fertőzött beteggel. 
 

Bőrgondozó 

Kiterjedt herpesz és övsömör. 

Gennyes bőrfertőzések, orbánc. 

Kiterjedt kiütéses állapotok. 

Ödémás duzzanattal járó allergiás állapotok. 

Vérző, kifekélyesedő bőrdaganatok. 

Gennyes húgycsőfolyás. 

Nemi szerveken jelentkező fekély. 

 

Diabetológia 
Akut problémával érkezett beteg 

10 feletti vércukorral érkező új beteg 

 

Fül-orr-gége 

Vérzés. 

Idegentest. 

Fulladás. 

Hirtelen halláscsökkenés. 

3 hétnél tovább tartó rekedtség (daganat). 

Gombócérzés, nehézlégzés (tályog, daganat). 

Több, mint egy hete tartó gennyes orrfolyás, arcfájdalom, fejfájás 

(melléküreg-gyulladás). 

Nyakon észlelt csomó (daganat). 

Szédülés, gyulladás fülpanaszt követően. 

 

Gasztroenterológia 
Előzetes telefon egyeztetés alapján, elbírálás esetenként és 

személyenként  
 

Gyógytorna Traumás posztoperatív esetek 
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Kardiológia 

Újonnan jelentkező mellkasi fájdalom, láz, köhögés nélkül. 

Korábban szívinfarktus miatt kezelt beteg mellkasi fájdalom, fulladás 

tünetek. 

Ritmuszavarérzés, gyors, lassú, összevissza. 

Terhelésre jelentkező fulladás, mindkét oldali lábdagadás. 

Vérnyomás ingadozás. 

Onkológiai betegek további kezeléséhez szükséges kardiológiai 

vizsgálat. 

Eszméletvesztés, amit más ok nem magyaráz. 

 

Laboratórium 

Kismama trimeszterhez kötött kötelező vizsgálata. 

Várandóssággal összefüggő egyéb vizsgálat. 

INR. 

CT és MR miatti vesefunkció: karbamid, kreatinin, egfr. 

Tenyésztések. 

Gyógyszerszintek, illetve olyan gyógyszerbeállításokhoz kapcsolódó 

vizsgálatok, amelyek nélkül a gyógyszerbeállítás nem lehetséges 

(kemoterápia, pajzsmirigy beállítás, vércukor beállítás stb.). 

Megkezdett terápiákhoz kapcsolódó elkerülhetetlen vizsgálatok. 

A beteg állapota által megkívánt sürgős vizsgálatok, melyek 

elhalasztása a beteg hosszútávú egészségkárosodását idézheti elő. 

Ennek megállapítása a háziorvos, szakorvos felelőssége. A beutalón 

ezt „Sürgős” jelzéssel kell jelezni. 

 

Neurológia  

Tűrhetetlen fejfájás. 

Hirtelen kezdődő beszédzavar. 

Hirtelen jelentkező végtagzsibbadás, -gyengeség, szédüléssel vagy 

nélkül. 

  

Nőgyógyászat 

Erős vérzés. Kifejezett görcsök. 

Méhen kívüli terhesség gyanúja. 

Terhesség megállapítása. 

Várandóság alatti vérzések. 

Várandóság alatti szükséges labor vizsgálatok (I, II, III. Trimester 

labor vizsgálatok). 

CTG értékelés. 
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Pszichiátria  

Öngyilkossági késztetés, gondolat. 

Magánéleti vagy egyéb krízis. 

Haláleset a családban. 

Acut pszichotikus beteg ellátása beutalóval vagy nélkül. 

Járványügyi válsághelyzet miatt kialakult szorongás, irreális 

gondolkodás, amely telefonon már nem intézhető. 

Táppénzes állományba vétel háziorvos felkérés vagy egyéb ok 

miatt. 

Új beteg felvétel önkéntes vagy beutalóval, előzetesen már 

telefonon megítélve a halaszthatatlanság. 

 

Radiológia 

A beutaló orvos által " SÜRGŐS"-nek ítélt vizsgálatok - a 

beutalón SÜRGŐS jelzéssel ellátva !!, különösen:  

• Epeúti obstrukció, infekció 

• Góc,-, illetve abscessus keresés kifejezetten csak biliáris eredet 

esetén. 

• Extrauterin graviditas 

• Heretorsio és szövődményre gyanús orchido-epididymitis 

• Mélyvénás thrombósis 

Traumatológiai esetek. 

Onkológiai betegek diagnózistól számított időszakos kontrollja. A 

betegség stádiumából, szövettanától, a terápia idejétől függően 

mérlegelendő.  

Bármilyen betegség első jelentkezésénél a sürgősségre vonatkozó 

ajánlás érvényes. 

Ismert, főleg krónikus betegségek időszakos kontrollja az esetek 

jelentős részében, 60 év felett mindenképpen halasztható. Ettől eltérő 

esetre a sürgősségi ajánlás érvényes. 

Ismert, benignus elváltozások UH kontrollját, klinikai tünetek vagy 

labor eltérések hiányában halasztani kell.  

Minden egyéb vizsgálat – szűrő jellegű, protokoll ajánlása alapján 

végzett nem sürgős vizsgálat – feltétel nélkül kerülendő, 

egyértelműen halasztható. 

 

Reumatológia 

Rheumatoid arthritis akut fellángolása. 

Akut polyarthritis, infekt arthritis, reaktiv arthritis. 

Akut periarthritis humeroscapularis, "fagyott váll". 

Akut köszvényes roham. 

Akut discopathia cervicalis cervicobrachialgjiával. 

Akut discopathia lumbalis lumboischialgiával. 

Neurológiai deficit tünettel (pl. Peroneus paresis, járó discus hernia). 

Súlyos mozgáskorlátozottsággal járó coxarthrosis, térd arthrosis 

gyulladása. 

Akut torticollis "ferde nyak". 

Akut lumbago, antalgiás scoliosissal. 
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Reumatológia 

Friss csigolyaösszeroppanás. 

Epicondylitis tűrhetetlen fájdalommal. 

Exostosis calcanei tűrhetetlen fájdalommal. 

Rupturált Baker cysta alapos gyanúja. 

Sürgősségi beutaló vagy tűrhetetlen fájdalom. 

Biológiai terápia folytatása 

 

Sebészet 

Friss sérülések, vérzések – esetenként elsősegélyszinten történő 

ellátása – abban az esetben, ha nincsen sebészeten orvos, 

asszisztensnő látja el. 

Elesések, végtag, mellkas sérülések - törések, zúzódások stb.  (akár 

friss, akár egy pár napos sérülés is). 

„Sürgős” Háziorvosi beutalóval érkező betegek - alapvizsgálatok 

elvégzése: fiz.vizsg., rtg, labor, UH, nőgyógyászat. 

Otthonról, utcáról " beeső "akut hasi panaszok miatt - nem lehet 

elküldeni. 

Kiskorú gyermek sérülése esetén pl. Vérző seb, végtagsérülés –

elsősegély szinten ellátni, majd hozzátartozóval a területileg illetékes 

kórház gyermeksebészetére irányitani. 

 

Szemészet 

Hirtelen látás csökkenés, illetve látás vesztés. 

Villámlás vagy vakuzás észlelése. 

Szemhéjak vagy szemgolyó bármilyen jellegű sérülése; 

Szembe került idegentest vagy annak gyanúja, egy vagy kétoldali 

akut látáscsökkenés, látásvesztés 

Idegentest érzés. 

Posztoperatív endophtalmitis 

Heveny gyulladás, legtöbbször váladékkal. 

Ablatio retinae-re vagy annak lehetőségére utaló anamnézis 

Glaucomás roham vagy annak gyanúja 

Herpes esetén (fájdalom és fény kerülés). 

Gyógyszeres kezelésen beteg, aki pl. 2 hét múlva vissza lett rendelve, 

hogy a megkezdett kezelést fokozatosan el lehessen. 

Erős szemfájdalom, vörös szem szindróma 

Foglalkozás-egészségügyi szakvélemény miatti vizsgálat 

 

Tüdőgondozó 

Légzési elégtelenséghez vezető, azzal társuló állapotok:  

Asthma bronchiale – ismert beteg, vagy eddig kezeletlen személy – 

akut állapotrosszabbodása. 

COPD akut exacerbaciója – gondozott vagy eddig nem kezelt beteg 

esetén egyaránt. 

Súlyos, kiterjedt tüdőgyulladás – lobaris, egész tüdőfelet érinti vagy 

kétoldali – idős korban, társbetegségekkel, esetleg következményes 

pleurális eredetű folyadékgyülemmel. 

Daganat gyanújával érkező beteg (CT, MR) 

Biológia terápiára érkező betegek 



Segédlet sürgős szükség miatt - életveszély vagy tartós 

egészségkárosodás elkerülése érdekében - végzett ellátások 

megítéléséhez (a szakmák ajánlásai alapján) 

Tüdőgondozó 

Légzési elégtelenség nélkül is sürgős ellátást igénylő állapotok:  

Elsődleges vagy másodlagos tüdő-, daganatos beteg súlyos, akut 

progressziója: légúti elzáródást előidéző endobronchialis 

daganatnövekedés vagy extrém mennyiségű pleurális folyadék 

gyülemmel társulva. 

Kiterjedt, vagy miliáris tuberkulózis – cachexia-val vagy légzőfelület 

csökkenéssel és/vagy légúti vérzéssel. 

Pneumothorax légmell – tüdő collapszussal, ventil mechanizmussal. 

Ismeretlen eredetű légúti vérzés, vérköpés. 

Progrediáló, lázas állapottal társuló tüdőgyulladás. 

Tüdőembólia. 

 

Urológia 

Fájdalmatlan, alvadékos vérvizelés. 

Vizelet elakadás, vizelési képtelenség. 

Heves vesetáji görcsös fájdalom, un. heveny vesekólika, amely gör-

csös deréktáji fájdalommal, hányingerrel, hányással jár. 

Tartós, lázcsillapítóval nem szűnő, magas lázzal járó húgyúti fertőzés. 

Herecsavarodás gyanúja (hirtelen jelentkező éles heretáji fájdalom). 

 


