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Tájékoztató a Központi Orvosi Ügyelet működéséről  

 

Hajdúszoboszló lakosai és a városunkba látogató vendégek  sürgősségi ellátását  , amely 

sürgős szükség esetén vehető igénybe a Központi Háziorvosi Ügyelet biztosítja ( 4200 

Hajdúszoboszló Szílfákalja 1-3 , telefon 52/362-618 )  

Ebes,Nagyhegyes,Hajdúszovát  lakosainak ügyeleti ellátása a 0630/698-0043 telefonon 

történt egyeztetés alapján a beteg lakásán történik. 

Az ügyeleti idő hétköznapokon 19.00 órától 07.00 óráig . Hétvégén pihenő- és 

ünnepnapokon folyamatosan 24 órában tart. 

A háziorvosi ügyelet fő feladata : alapszintű sürgősségi ellátás  ( 52/2006 (XII.28) EüM 

rendelet) ami azt jelenti , hogy elsősorban azoknak a háziorvosi teendőknek a rendelési 

időn kívüli ellátása amelyek a következő rendelésig nem halaszthatók. Elsősorban a 

újonnan kialakult betegségek vagy a már meglévő betegségek állapotában történt  

rosszabbodás esetén , amikor azonnali beavatkozás nélkül fennáll a tartós vagy maradandó 

egészségkárosodás veszélye. 

Kérheti az Országos Mentőszolgálat segítségét a 104 –es számon !                           
Hírtelen fellépő súlyos panaszok , életveszélyes állapotok , balesetek , közterületi 

rosszullétek esetén. 

Idült betegségekkel  és a rendszeresen szedett gyógyszerek felírásával a háziorvosát 

keresse fel. Ügyeletben csak újonnan szükségessé vált vagy életmentő gyógyszereket 

tudunk felírni. 

Ügyeletes gyógyszertár 21 –óráig tart nyitva . 

A betegellátás rendje : 

Rendelőben történő ellátás: Az ellátást az ügyeletes orvos , és ápoló végzi. 

Telefonos segítségkérés , helyszínen (lakáson) történő betegellátás  A lakáson történő 

ellátást a 47/2004 (V.11.) ESzCsM rendelet értelmében fekvőbeteghez , sérülthöz , 

folyamatos gyógykezelésre szoruló beteghez lehet kérni.  

A Hajdúszoboszlói  Ügyelettel történő  telefonbeszélgetés minden alkalommal  

rögzítésre kerül ! 

 

 



 

 

 

 

 

52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 

a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: 

Ebtv.) 83. §-ának (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:1 

1. §2 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 142. § (2) bekezdés c) pontjának 
alkalmazásában a sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan 
egészségügyi tevékenység, amelyet a mellékletben meghatározott, az életet veszélyeztető 

állapotok és betegségek szakszerű ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának 

megelőzése érdekében - a beteg állapotának stabilizálásáig - végeznek. 
2. § Az Ebtv. 23. §-a d) és e) pontjának alkalmazásában a sürgős szükség körébe tartozó 

egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet a mellékletben 
meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása, valamint azok 

maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében fekvőbeteg-ellátás keretében 
végeznek, a diagnózis felállításától a tisztázott kórállapot első alkalommal történő szakszerű 

ellátásáig. 

3. § Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. 

Melléklet az 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez 

Sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és 
betegségek 

1. Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külső vagy belső) 

vérzés 

2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (Pl. embolia, Adams-Stokes-
Morgagni szindróma., syncope, fulladások, életet veszélyeztető ritmuszavarok, klinikai halál 

állapota) 
3. Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- és ion- háztartás életveszélyes 

zavarai 
4. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó kórképek (Pl. agyödéma, fejfájás, 

szédülés, tumor, gyulladás, fejlődési rendellenesség, trauma) 

5. Eszméletlen állapotok 
6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok 

7. Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szemsérülés 
8. Szepszis 

9. Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen fellépő, 

vagy progrediáló, nem-sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása 
10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött ellátása, 

akut nőgyógyászati vérzés 
11. Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás állapotok, 

szisztémás és poliszisztémás autoimmun betegségek krízis-állapotai 
12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a csontvelői vérsejtképzés 

elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány-állapot 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600052.EUM#lbj1param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600052.EUM#lbj2param


13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövő heveny életveszély 

14. Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (Pl. gégeödéma, asthmás roham, idegentest, 

fulladás) 
15. Mérgezések 

16. Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, nagy fájdalommal, görcsökkel járó 
kórképek (Pl. bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhenkívüli terhesség, petefészek ciszta 

megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, kizárt sérv, epegörcs, vesegörcs, 

vérvizelés) 
17. Égés-fagyás (III.-IV. fokú és nagykiterjedésű I-II. fokú, és/vagy az életminőség 

szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintő) 
18. Elsődleges sebellátás 

19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdő, lép, máj, vese) 

sérülése 
20. Compartement szindrómák 

21. Nyílt törések és decollement sérülések 
22. Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül) 

23. Súlyos medencegyűrű törések 
24. Politraumatizáció, többszörös sérülések 

25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma 

26. Áramütés, elektrotrauma 
27. Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hőguta 

28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség 
29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggő közvetlen veszélyeztető 

állapot 

30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok 
31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövődményeik révén az életet 

veszélyeztető állapotot idéznek elő. 
 


