
TRIÁZS 

a sürgősségi betegellátás során



A triázs fogalma
A „trier” szó francia eredetű, 
jelentése rendezni, 
kiválogatni. 

A triázs olyan kiválasztási 
és rendszerezési folyamat,
amelynek során kritikus 
gondolkodásmódot 
elsajátító, speciális 
képesítést szerzett ápoló, 
sürgősségi ellátást igénylő 
állapot esetén a lehető 
leggyorsabban értékeli a 
beteg állapotát, különös 
tekintettel a vezető 
panaszok súlyosságára, a 
triázs kategória 
megállapítására, a beteg 
állapotának megfelelő 
ellátási szint 
meghatározására az 
egészségügyi és emberi 
erőforrások hatékony és 
megfelelő elosztásának 
céljából.



Hazai helyzet…
Több mint tíz éve, hogy a hazai akut jellegű 
betegellátásban rendszer szinten nyert teret a 
sürgősségi ellátás. 
A nemzetközi szinten alkalmazott allokációs rendszerek 
közül a Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS) terjedt 
el a leggyorsabban és rögzült a hazai sürgősségi 
egységek többségének napi gyakorlatában. 
A térnyerés hátterében a CTAS rendszerének 
standardizáltsága, magas beteg biztonsági potenciálja és 
könnyű oktathatósága állt. 
A kedvező tapasztalatok alapján a Szakmai Kollégium 
2007-ben, a triázs rendszerek közül a CTAS 
bevezetésére tett javaslatot. 
A megújult Szakmai Kollégium illetékes Tagozata, a 
Tanács egyhangú támogatásával a triázs rendszer 
adaptálását, prehospitális és hospitális rendszerben való 
kötelező bevezetését és alkalmazását javasolta.



… Hazai helyzet
A prehospitális sürgősségi ellátásban az alapellátás és 
az alapellátási ügyelet szintjén nincs egységes 
gyakorlata sürgősségi betegellátást igénylő betegek 
állapotának megítélésével, sürgősségi kategóriájuknak 
megállapításával és a kapcsolódó allokációs teendők 
elvégzésével kapcsolatban. 
Az Országos Mentőszolgálat és a mentési rendszerhez 
kapcsolt sürgősségi betegellátó osztályok triázs
rendszere sem egységes, számos esetben egy adott 
régión belül is jelentős különbségek észlelhetők. Az 
ellátási lánc több pontján egyáltalán nem használnak a 
betegállapot objektíven megítélő értékelőrendszert. 
A triázs szemléletet mindennapi munkájukba tudatosan 
beépítő ellátók gyakorlata sem egységes, számos helyen 
még jelenleg is háromfokozatú osztályozó rendszer 
működik.



A Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer…
A CTAS adaptálásával a hatásos, költséghatékony és 
biztonságos betegellátás érdekében egységes szemlélet 
épül ki a teljes magyar sürgősségi ellátórendszerben.
A Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer (MSTR) 
bevezetésével egységes rendszer alakulhat ki az 
oktatásban az orvosegyetemi, a főiskolai, a szakápolói 
és a posztgraduális képzésben is. 
Egy olyan nemzetközi tapasztalatokkal és evidenciákkal 
rendelkező, bizonyítottan hatékony, de ugyanakkor 
egyszerű és egységes betegmegítélési - és 
betegirányítási rendszer valósul meg, amely megteremti 
az átlátható, minőségbiztosítási normáknak és 
kritériumoknak megfelelő adatkezelés és adatgyűjtés 
lehetőségét. 
A szakmai, és tudományos eredmények feldolgozásán 
túl az egészségpolitika stratégiai és finanszírozási céljait 
is megbízható adatokkal segíti és támogatja. 



… A Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer

A rendszer alkalmas az ellátási folyamat egyes 
szereplőinek vonatkozásában strukturális, folyamat 
szintű és kimeneti minőség indikátoraként való 
használatra.
Az MSTR bevezetése nem csupán az egyes szolgáltatók 
tevékenységét teszi átláthatóvá, hanem az egész 
ellátórendszer folyamatszintű minőségindikátora is.
Meghatározó eleme a globális szervezetfinanszírozást is 
magába foglaló feltételrendszer és struktúra leírásának, 
valamint alapja a kimeneti minőségmutatók 
értékelésének is. 



A modern kórházi triázs célja                                 
a rendelkezésre álló erőforrások                           

optimális és korai elosztása                                     
a legsúlyosabb állapotú betegek részére.



A triázs
folyamat

A beteg 
sürgősségi állapotának 
meghatározásához 
a triázs ápoló 
szubjektív és objektív 
információkat gyűjt össze 
és célzott kórtörténetet 
rögzít. 
Minden beteg besorolásra 
kerül az MSTR triázs
rendszerében.

A triázs minden esetben 
egy folyamatot jelent.
Ez a folyamat megfelelő 
személyeket, 
kommunikációt, forrásokat 
és irányítást igényel. 





Az 
MSTR
prioritási 
csoportjai

A triázs folyamattal 
meghatározható, hogy melyik 
betegnek van szüksége 
azonnali ellátásra és melyik 
állapota enged rendszer 
szinten szükséges 
várakoztatást.
A betegek állapotának 
súlyosságán és az 
állapotromlás lehetséges 
kockázatain alapuló prioritási 
lista készül. 
A súlyosabb állapotú betegek 
ellátása elsődleges az 
állapotromlás kockázatának 
csökkentése céljából. 



A	triázs hátráltat?

A	triázs folyamat	nem	képezhet	akadályt,	
illetve	nem	okozhat	jelentős	késleltetést	
a	betegek	megfelelő	ellátásában.	
Célja	a	legmegfelelőbb	ellátási	területre	történő	
irányítás	meggyorsítása.
A	teljes	körű	egészségügyi	ellátás	feladata	tehát	“a	
megfelelő	beteget	a	megfelelő	helyen	a	megfelelő	
időben	a	megfelelő	személyzettel”	ellátni.	



A prioritási csoportokhoz rendelt 
ellátási kapacitások meghatározása

MSTR 

kategória

Színjelzés Orvosi ellátás / 

kompetencia

Nővéri 

ellátás

Újraértékelés

Resuscitatio /

periarrest

Piros azonnal / 

szakorvos

azonnal folyamatos 
ellátás

Kritikus Narancs 15 percen belül / 

szakorvos

azonnal folyamatos 
felügyelet

Sürgős Sárga 30 percen belül / 

rezidens 

30 perc 15 perc

Nem sürgős Zöld 60 percen belül / 

rezidens

60 perc 30 perc

Halasztható Kék 120 percen belül / 

rezidens

120 perc 60 perc



A triázs működésének feltételei: 
Általános feltételek

Ø Minden – a sürgősségi ellátórendszerben megjelenő –
beteget érkezést követően a lehetőség szerint                      
a legrövidebb időn, de maximum 10 percen belül 
értékelni kell az állapot / panasz sürgősségének 
objektív meghatározása céljából. 

Ø Az értékelést az MSTR iránymutatásai szerint kötelező 
elvégezni az MSTR képzést elvégzett egészségügyi 
ellátónak. 

Ø A Sürgősségi Betegellátó Osztályokon a hatályos 
minimumfeltételeknek megfelelően kijelölt triázs
helységet/területet kell kialakítani.

Ø Az intézeti triázs helységet biztonságos zónában (az 
intézmény személyi-és vagyonőr személyzete által 
felügyelt területen) jól láthatóan, kerekesszékkel és 
hordággyal is jól megközelíthetően, legalább 10 m2 
alapterületen kell kialakítani. 



A triázs működésének feltételei: 
Tárgyi feltételek 1.

Ø A beteg állapotának megfelelő, biztonságos és optimális 
elhelyezést, pozíciót biztosítani tudó hordágy(ak) és kerekes 
szék(ek)

Ø Íróasztal és székek
Ø Számítógépes munkaállomás, nyomtató, a triázs rendszerrel 

kompatibilis kórházi informatikai rendszer.
Ø Telefon
Ø Az MSTR papíralapú dokumentációjához szükséges 

nyomtatványok, és a színkódok feltüntetéséhez szükséges 
eszközök

Ø Az MSTR tanfolyam tankönyve és poszterei.
Ø Az intézmény informatikai rendszerével kompatibilis, asztali 

számítógépen, notebookon vagy táblagépen működő MSTR 
segédprogram



A triázs működésének feltételei: 
Tárgyi feltételek 2.

Ø Falióra
Ø Személyi védőeszközök (gumikesztyű, szájmaszk, egyszer 

használatos köpeny, védőszemüveg)
Ø Infekciókontroll és higiénés szempontoknak megfelelő 

légtechnika
Ø Ágytál kacsa, valamint ágytáltartó
Ø Kommunális és veszélyes hulladéktároló
Ø Orvosi csaptelep (hideg-meleg vizes), a kézfertőtlenítés 

lehetőségének biztosításával
Ø Pulzoxyméter
Ø Oxigénellátás ( központi vagy egyedi)
Ø Egyszerű légútbiztosítás eszközei
Ø Kilégzési csúcsáramlás mérő



A triázs működésének feltételei: 
Tárgyi feltételek 3.

Ø Fonendoszkóp
Ø Digitális és manuális vérnyomásmérő
Ø Vérnyomásmérő mandzsettasor (korosztálynak 

megfelelően)
Ø Infúziós állvány, infúziós terápia eszközei
Ø Bakteriológiai mintavétel lehetősége
Ø Vércukormérő
Ø Elsődleges sebellátás és fájdalomcsillapítás eszközei
Ø Digitális és alacsony testhőmérséklet mérésére alkalmas 

hőmérő
Ø Broselow-szalag
Ø Személymérleg



A triázs működésének feltételei
Személyi feltételek 

Ø Tapasztalt és szakképzett triázs ápoló/mentőápoló, 
mentőtiszt/diplomás ápoló/orvos 7/24 jelenléte.

Ø A triázs feladatokat végző személynek   
rendelkeznie kell:
Ølegalább 2 éves tapasztalattal a sürgősségi 

betegellátásban (főállásban eltöltött min. 24 
hónap sürgősségi osztályos gyakorlat),

Øfelnőtt/vagy gyermek szakápolói, mentő 
szakápolói végzettséggel, vagy ennél magasabb 
szintű képesítéssel (diplomás ápoló, APN, 
mentőtiszt, orvosi diploma),

Øérvényes MSTR vizsgával



Érvényes	
MSTR	vizsga

Ø Az MSOTKE Triázs Munkacsoport 
által szervezett tanfolyam

Ø A tanfolyami szabályzatnak 
megfelelően lebonyolított, 
akkreditált  

Ø Tanfolyamvizsga  
Ø A sikeres vizsgákat követően az 

MSOTKE titkárságának 
nyilvántartási rendszerében rögzítik 
a vizsga megszerzését 

Ø Ezt követően kapja meg a jelölt a 
tanfolyam sikeres elvégzését 
bizonyító oklevelet (az MSOTKE 
tanfolyami szabályzatának 
megfelelően). 

Ø A vizsga 5 évente megújítandó







A triázs előnyei 1.
Ø Lehetővé teszi a kritikus állapotú betegek vagy 

sérültek korai felismerését, így a kevésbé súlyos 
állapotúakhoz képest hamarabb kapnak megfelelő 
figyelmet és így ellátást.

Ø Az MSTR irányelvek alapján megállapítja a súlyossági 
kategóriát, ezzel segít a szükséges erőforrások 
meghatározásában.

Ø Rögzíti az újraértékelés szükségességének idejét és 
gyakoriságát.

Ø Lehetővé teszi a rendelkezésre álló hely és más 
erőforrások optimális kihasználását.



A triázs előnyei 2.
Ø Az időkorlátokon alapuló működési rend csökkenti a 

beteg és vagy a segítségnyújtók szorongását, rögzíti, 
hogy egy jól meghatározott rendszer szerint történik 
az ellátása.

Ø A betegbiztonság növelése
Ø A szolgáltatás minőségének és hatékonyságának 

javítása,
Ø Indikátorképzés és elemzés lehetősége
Ø Országos szintű adatbázis szolgáltatása a sürgősségi 

ellátás alapvető mutatóiról



A triázs előnyei 3.
Ø Az adott szervezeti egység terheltségi szintjének 

objektív mérése
Ø Segítség kapacitás és/vagy feladat átcsoportosítás 

tervezéséhez
Ø Segítség a sürgősségi betegellátás 

munkafolyamatainak optimalizálásában
Ø Megteremti az infekciókontroll és a kiemelt fertőző 

betegségek surveillance-ének optimális feltételeit 
mikro-és makroszinten is

Ø Rendszer szintű követésével, az egyes 
tünetegyüttesek súlyossági foka jellemezhető, így a 
folyamatszervezésen túl, epidemiologiai, 
finanszírozási és minőségügyi alapadat, indikátor.





Minden beteget kötelező értékelni!

Ø Az MSTR iránymutatása 
szerint

Ø Gyermeket a gyermek 
meghatározók és 
módosítók alapján

Ø Az 1 hónap alatti életkor 
önmagában                
legalább  MSTR 2. 
kategóriát jelent!



A beteg érkezése -
az „elsődleges megtekintés”.

A triázs ápolónak a beteg megérkezését követően 
azonnal el kell végeznie egy gyors elsődleges 
állapotfelmérést az ABCD szemlélet szerint:
A – Légutak
B – Légzés
C – Keringés
D – Deficit 
(neurológiai                                                             
tünetek)



„Elsődleges megtekintés” 
gyermekeknél

A	gyermekgyógyászati	 állapotfelmérés	
háromszöge	szerint:



Az elsődleges vizsgálat
ØMaximum	3-5	másodpercig	tart.	
ØHa	az	elsődleges	áttekintő	vizsgálat	során	
azonnali	beavatkozás	szükségessége	merül	fel,	
a	triázs ápolónak	a	beteget	késedelem	nélkül	a	
megfelelő	kezelő	helyiségbe	kell	irányítania!

ØEzt	követően	rögzíti																																																																		
az	elsődleges	állapotfelmérés																																																
és	vizsgálat	eredményeit,																																													
továbbá	minden	egyéb																																																						
jelentős	adatot	és	információt.



A fertőző betegségek 
keresése és kiszűrése. 
Minden betegnél meg kell történnie 
Ø a lázzal járó légúti, 
Ø az influenza-szerű és 
Ø az enterális fertőző 
megbetegedések elsődleges szűrővizsgálatának. 

Amennyiben fertőző megbetegedés gyanúja merül fel,  
az érvényes közegészségügyi szabályzatnak megfelelő 
védőeszközök és megelőzési eljárások alkalmazása 
kötelező. 

A triázs vizsgálat során instabil állapotúnak ítélt betegek 
fertőző betegségekkel kapcsolatos rizikószűrése az 
elsődleges ellátást követően történik meg.



A vezető panaszok 
megállapítása 
A vezető panaszok listájának 
megfelelő felvételi panaszokat 
a triázs ápoló állapítja meg. 
A szubjektív értékelés során 
a beteg beszámol állapotának vagy 
betegségének tüneteiről, esetlegesen 
elszenvedett sérüléseiről. 
Többszörös, illetve egymásnak ellentmondó 
panaszok esetén mindig a legmagasabb MSTR 
kategóriának megfelelőt kell kiválasztani.



A beteg kikérdezése és értékelése 

Magában foglalja az elsődleges meghatározó és 
másodlagos módosító tényezők alkalmazását. 
Az elsődleges meghatározó és módosító 
tényezőként rögzített vitális paraméterek a triázs
ápoló által végzett elsődleges megtekintést követően 
kerülnek rögzítésre. 
Elsősorban a legfontosabb vitális paramétereket 
(nehézlégzés mértéke, hemodinamikai stabilitás, 
tudat és éberségi állapot, testhőmérséklet) 
tartalmazzák, valamint további változókat értékelnek, 
mint pl. a fájdalom mértéke, vérzékenység, és a 
baleseti mechanizmus.  























Másodlagos meghatározók és módosítók

Specifikusak és csak bizonyos panaszok esetében 
alkalmazandók. 
Szükségesek lehetnek az elsődleges módosítók 
kiegészítéseként, a megfelelő MSTR súlyossági szint 
meghatározásához. 
Alkalmazásuk kötelező minden olyan panasz esetében, 
ahol az elsődleges módosítók nem alkalmasak a 
súlyossági szint megállapítására.  



Másodlagos módosítók például:

ØVércukorszint
ØA folyadékhiány súlyossága
ØMagas vérnyomás
ØSzív eredetű mellkasi fájdalom
ØStroke tünetek, féloldali végtaggyengeség
ØNyelésképtelenség, nyelési zavar, nyelési 

nehezítettség
ØJelentős deformitással járó végtagsérülés







Magas vérnyomás felnőttek esetében





A triázs döntés, 
az MSTR szint meghatározása

A trázs folyamat lépéseinek végrehajtása 
során              
az észlelt szubjektív és objektív adatok 
mérlegelésével születik meg az adott 
betegre vonatkozó triázs kategória, 
melyet a triázs ápolója dokumentál, szignál, 
az eredményt és az időpontot rögzíti a beteg 
kórtörténetében.



I. kategóriát jelentő,                                                     
azonnali ellátást indokló eltérés                                                 

vagy biztonsági kockázat észlelése esetén

ØA beteg késedelem nélkül                                                     
a sokktalanítóba irányítandó                                                              
a szükséges diagnosztikai teendők és 
beavatkozások késedelem nélküli 
elvégzésének céljából. 

ØA dokumentálás később,                                      
a beteg mellett születik.



Az elsődleges megtekintés során            
nem azonnali ellátást igénylő betegeknél 

ØA fertőző betegségek szűrése és 
Øa vezető panaszok megállapítása után
Øaz ABCD szemlélet (vagy a 

gyermekgyógyászati állapotfelmérés 
háromszöge) szerint vizsgálandók 

Øaz elsődleges módosító és meghatározó 
tényezők

ØA legmagasabb triázs kategóriát jelentő 
paraméter határozza meg a triázs
besorolást!



ØAmennyiben az elsődleges módosító és 
meghatározó tényezők nem relevánsak,          
vagy nem alkalmasak a beteg sürgősségi 
kategóriájának megállapítására, a 
másodlagos módosító és meghatározó 
tényezők alkalmazására van szükség. 

ØAz elsődleges módosítókhoz hasonlóan 
megfelelően a legmagasabb triázs kategóriát 
jelentő paraméter határozza meg az MSTR 
értéket.

ØA triázs kategória megállapítását követően 
történik a folyamat dokumentációja, a 
betegek megfelelő kezelőhelységbe, vagy 
váróterembe történő irányítása. 



Triázs intézkedések
ØA beteg irányítása a                                               

megfelelő kezelő vagy várakozó helyiségbe, 
állapotának és a rendelkezésre álló 
erőforrásoknak a figyelembe vételével.

ØSzükség szerint tüneti kezelés                                       
és más kezelési vagy diagnosztikai eljárások 
megkezdése                                                                             
a várakozó helyiségbe irányított betegeknél.

ØAmint szükséges és lehetséges,                                       
az MSTR irányelveknek megfelelően,                                    
a várakozó betegek újraértékelése.



Milyen szintű ellátást igényel a beteg 

MSTR 

kategória

Színjelzés Orvosi ellátás / 

kompetencia

Nővéri 

ellátás

Újraértékelés

Resuscitatio /

periarrest

Piros azonnal / 

szakorvos

azonnal folyamatos 
ellátás

Kritikus Narancs 15 percen belül / 

szakorvos

azonnal folyamatos 
felügyelet

Sürgős Sárga 30 percen belül / 

rezidens 

30 perc 15 perc

Nem sürgős Zöld 60 percen belül / 

rezidens

60 perc 30 perc

Halasztható Kék 120 percen belül / 

rezidens

120 perc 60 perc



Mennyit várakozhat 
biztonságosan?

Egy időben több várakozó 
beteg lehet ugyanabban 
az MSTR kategóriában. 
Minden súlyossági 
kategória esetén                                   
a  triázs ápoló 
megítélésén alapulnak                              
az elsőbbség kérdései, 
azaz,                                               
hogy ki a legsürgősebben 
ellátandó, az ellátó 
személyzet által prioritást 
igénylő beteg.



Ellátási protokoll megkezdése / 
elsődleges ellátás 

Az adott intézményekben, szervezeti 
egységekben                                                                
a helyi sajátosságoknak megfelelően egyedi 
szabályzók, ellátási protokollok létrehozása 
szükséges,                                                                            
ezek határozzák meg a triázs ápoló egyéb 
kompetenciáit és lehetőségeit: pl. tüneti 
kezelés, fájdalomcsillapítás, oxigén terápia, 
vagy célzott vizsgálatok kezdeményezése.



Monitorozás és újraértékelés
A triázs ápoló felelőssége 
a várakozó betegek 
megfigyelése és 
újraértékelése, valamint a 
várakozás közben 
estlegesen fellépő 
állapotváltozások 
felismerése.
Minden ellátásra váró 
beteget újra kell értékelni 
az MSTR kategóriának 
megfelelő retriázs
időhatárnak megfelelően 



Referálás, betegátadás
A triázs kategória megállapítását követően, 
amint lehetséges, a triázs ápoló a beteget a 
megfelelő ellátást biztosító helységbe irányítja 
és átadja a beteg adekvát ellátására 
kompetens ellátó személyzetnek.
A beteg referálása során kötelezően átadásra 
kerülő információk, az SBAR kommunikáció 
(Situation – Background – Assessment –
Recommendation) szabályai szerint, az alábbi 
tartalmi elemek felhasználásával:



… az alábbi tartalmi elemek:
ØKor
ØNem
ØVezető panasz
ØVitális paraméterek (stabilitás)
ØElsődleges és másodlagos módosító 

tényezők lényeges elemei 
ØTriázs kategória
ØEgyéb, a triázs folyamat során szerzett, a 

beteg ellátása szempontjából lényeges adat, 
információ (pl. allergia, lényeges 
kórelőzményi adat, társbetegség, stb.)

ØVélemény-javaslat (MSTR kategória)



Dokumentáció…
A triázs döntésben szerepet játszó minden 
lényeges információt rögzíteni szükséges. 
A triázs döntést alátámasztó, kötelezően 
rögzítendő adatok a következők:
ØDátum és idő
ØA beteg neve
ØA beteg kora
ØMSTR vezető panaszok (lista alapján)
ØElsődleges módosító és meghatározó 

tényezők értékelése



…	Dokumentáció
Ø Másodlagos módosító és meghatározó tényezők 

értékelése
Ø Minden egyéb, a triázs folyamat során szerzett, a 

beteg ellátása szempontjából lényeges adat, 
információ

Ø MSTR kategória és rögzítésének pontos ideje
Ø Az újraértékelés időhatára
Ø Triázs beavatkozások
Ø Diszpozíció - elhelyezés
Ø A triázs ápoló személyi azonosítója
Ø Az újraértékelés ideje és eredménye



Részletes kórelőzmény?

A beteg esetleges allergiás panaszainak, 
jelenleg alkalmazott gyógyszereinek, 
részletes kórelőzményének felvétele a beteg 
ellátását végző egészségügyi személyzet 
feladata. 
Ezek a teendők nem elsődleges részei az 
MSTR triázs kategória meghatározásnak,  
és elvégzésük nem késleltetheti a beteg 
ellátásának megkezdését.



A	
Magyar	
Sürgősségi	
Triázs
Rendszer	
folyamatának	
elvi	
algoritmusa



Rövidítések
BP Blood pressure = vérnyomás
CAEP Kanadai Sürgősség Orvostani Társaság
CEDIS Kanadai Sürgősségi Információs Rendszer
COPD idült obstruktív légzőszevi betegség
CTAS Kanadai Sürgősségi Triázs Skála
MSTR 1 Reszuszcitáció/azonnali kategória
MSTR 2 Kritikus kategória
MSTR 3 Sürgős kategória
MSTR 4 Nem sürgős kategória
MSTR 5 Halasztható kategória

FEV1
Forced Expiratory Volume in 1s –
forszírozott kilégzés volumene az első mp-ben

GCS Glasgow Coma Scale = Glasgow kóma skála
MOI Baleseti mechanizmus
NENA National Emergency Nurses Affiliation, Inc.
NWG CTAS National Working Group Nemzeti CTAS Munkacsoort
O2 Sat Oxigén szaturáció
PEFR Peak Expiratory Flow rate – kilégzési csúcsáramlás


