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Az orvosi ügyeletek helyzete a
hatáskörök tekintetében, az alapellátás
rendszerében

Csikós Péter



"Az alapellátás a lakosság igényeinek olyan szolgáltatásokkal való 
kielégítése, amelyek a lakosság lakó- és/vagy munkahelyéhez 

olyan közel vannak, amennyire csak lehetséges, elfogadható az 

áruk, mindenki számára könnyen elérhető, illetve 
megszerezhető.„

WHO, 1981.

Felnőtt – gyermek háziorvosi ügyelet

Fogorvosi ügyelet

Az alapellátás, a beteg első kapcsolatfelvételének színhelye az 

egészségüggyel.



18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet
3. melléklet – 4. melléklet

8.1.3. Sürgősségi szakápolás specializáción 
továbbá az ápoló 

a. tudása

b. képességei

Alapján, a képzés célja és a szakmai 
kompetenciák alapján,  



„Munkájukkal hozzájárulhatnak, ...., 
az egyes területeket kiemelten 

érintő orvoshiányból, valamint az 
egészségügyre jellemző 

forráshiányból eredő problémák 
kezeléséhez.”

„Elméleti és gyakorlati ismereteik képessé teszik a 

betegellátás különböző színterein a betegvizsgálattal, 

diagnózissal, terápiás eljárásokkal kapcsolatos kiterjesztett 

hatáskörű önálló munkavégzésre, speciális invazív 

beavatkozások, valamint betegvezetési és betegedukációs 

feladatok ellátására is.” 



Háziorvosi sürgősségi orvosi ügyelet

Ügyeletet vállaló orvosok száma 
folyamatosan csökken

Háziorvosokat lehet kötelezni a feladat 
- ellátási szerződés alapján, de nem 
fenntartható azok alapján sem

Egyre kevesebb nem háziorvos vállal 
ügyeletet

A finanszírozás nem változott, viszont 
az elvárhatóság a magasabb 
órabérre igen

Az ügyeletet felkeresők száma 
emelkedik



Kényelmi célokat szolgál - legtöbbször
Magas elvárásokat támasztanak a 

betegek a szolgáltatással 
kapcsolatosan

A megítélése a szakmán belül (is) 
eltérő

Viszont a megszüntetése egyik percről 
a másikra nem felvállalható

Háziorvosi sürgősségi orvosi ügyelet



Amelyben az ápolás mesterszakot végzett 
egészségügyi szakember végzi a 

betegellátást, önállóan!

1. Az ügyeletre telefonáló betegek, 
hozzátartozók és aggódó, csak tanácsot 

kérő lakosság hívásait kezeli.

2. Fogadja az ügyeleteket megkereső 
betegeket, majd a betegeket megvizsgálja 

és ellátja (kompetenciájának 
megfelelően).

Az ellátás!

Alapellátási sürgősségi ügyelet



Egységes szabály és feltételrendszer, amely 
lakosságszám és/vagy területi lefedettség 

alapján lenne kötelező működtetni.

Döntéstámogató rendszer kiépítése –
kikérdezési protokoll, eljárásrend 

kialakítása. Egységes eszközpark és személyi 
feltételrendszer.

Együttműködés a mentőszolgálattal és a 
sürgősségi osztály/centrumokkal.

Integrálni szükséges a sürgősségi rendszerbe 
(együttműködés és egységes 

kommunikáció)!

Alapellátási sürgősségi ügyeletek



Nagy különbség adódik/adódhat a területeken található 
alapellátási sürgősségi ügyeletek működése 

szempontjából, hogy van-e a közelben –
szomszédságban egészségügyi intézmény vagy nincs!

Alapellátási sürgősségi ügyelet



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


