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Mentőtiszt

„Orvosi jogkörökkel felruházott sürgősségi szakember”

• Prehospitálisan
• OMSz / privát, mentést végző szervezetek
• „Sürgősségi ügyeletek”
• Légimentők – nem önállóan, orvos mellett

• Hospitálisan
• ITO-n
• SBO-n

• Ápoló
• Triage
• Mentőtiszt - vizsgáló szakszemélyzet
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Jelenlegi tevékenységei

ALS szintű ellátóként a kórházon kívül

• Emelt szintű újraélesztést

• Légutat biztosít – alap és emelt szinten

• Felismer és kezel:
• periarreszt állapotokat
• légzési, keringési, neurológiai, stb… sürgősségi kórképeket

• Szülést vezet, újszülöttet ellát

• Dekontaminál

• Tömeges kárhelyet menedzsel

• Mentést vezet, irányít



Tevékenységei – nem technikai

ALS szintű ellátóként a kórházon kívül

• Kommunikál
• Beteg, hozzátartozó, más mentőegységek, kórházi dolgozók

• Pszichésen vezet
• Beteg, hozzátartozó
• Saját mentőegység, más mentőegységek

• Csapatot vezet
• Saját mentőegység, más mentőegységek

• Szervez
• Betegút
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Új szabályozás - 18/2016. (VIII. 5.) EMMI 
rendelet

7.1.2.4. A mentőtiszt

a, tudása 

b, képességei

c, attitűdje

d, autonómiája és felelőssége



Autonómiája és felelőssége

A helyszíni ellátás keretében önállóan, kórházi körülmények 
között a műszakvezető szakorvossal együttműködve dönt a beteg 

kórházi kezelésének szükségességéről […]

Kórházi sürgősségi betegellátóként önállóan képes komplex 

újraélesztésre csapattagként, csapatvezetőként, észleli és értékeli a 

betegek vitális paramétereit, a rendelkezésre álló információk alapján 
azonnali döntéseket hoz.



Gyakorlatban, a kórház(unk)ban

Mindig orvosi felügyelet mellett (2 vizsgáló – 1 orvos, 1 MT)

Diagnosztikában:

önállóan – labor, vérgáz, RTG, UH – kérés!

egyeztetve – CT

Terápiát egyeztetve…

Kimenetel



Amihez önállóan kevés…

Képalkotás kiértékelése

„Nem sürgős” kórállapotok adekvát megítélése

Punkciók, csapolások, „sebészeti” beavatkozások



APN – Advanced Practice Nursing

• Kiterjesztett tevékenységi körök, kompetenciák szakdolgozóknak
• Intenzív betegellátó specializáció

• Aneszteziológiai specializáció

• Sürgősségi specializáció

• Felnőtt vagy gyermek alapellátás specializáció

• Geriátriai specializáció

• Külhonban jól működő rendszer

• Itthon 2017-től indul, az ápoló MSc képzésbe integrálással
Mentőtiszt csak a sürgősségi specializációba léphet be



Kompetenciák – Sürgősségi spec.

• Kezelési terv önálló összeállítása
• Triage
• Képalkotó diagnosztikai és vérkémiai vizsgálatok elrendelése, értékelése
• Gyógyszerfelírás
• CVK behelyezés
• Sebkimetszés
• Intubáció
• Has- és mellkascsapolás
• Sternum- és lumbálpunkció
• Gyomormosás
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APN itthon?

Az orvoshiány / elvándorlás folyamatos, súlyosbodó probléma

A mentőtiszt képzés ÖNMAGÁBAN nem elég az SBO-ra önálló 
munkavégzésre

Az egyéni szorgalomra rendszerszinten nem lehet építeni



Megoldás – csak rendszerszintű lehet

„csak mert jó mentőtiszt, még nem biztos, hogy jó egy SBO-n”

Kompetenciát bővíteni CSAK:

• Képzéssel

• Folyamatos szinten tartó- / továbbképzéssel

• Megfelelő minőségbiztosítással



APN itthon?

Az orvoshiány / elvándorlás folyamatos, súlyosbodó probléma

Jelen mentőtiszt képzés ÖNMAGÁBAN nem elég az SBO-ra önálló 
munkavégzésre

Az egyéni szorgalomra rendszerszinten nem lehet építeni


