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SZEDÁCIÓ A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SORÁN  
 

Támogatjuk a sürgősségi ellátás során a szedációs módszerek, így gyógyszerek (nyugtatók, 

fájdalomcsillapítók) alkalmazását, kiemelten a sürgősségi beavatkozásokkal járó szorongás 

és fájdalom menedzselésére, kezelésére 

A szedációtól a beavatkozások időtartamának csökkenését, hatékonyságának növekedését 

és a velejáró monitorizálás kapcsán is a beteg biztonság javulását várjuk 

Támogatjuk a bizonyítékokon alapuló (EBM), standardizált szedációs irányelvek leírását, 

ezeknek széleskörű hozzáférését 

Ellenezzük a nem bizonyítékokon alapuló korlátozásokat a megfelelő szedációs eljárásokkal 

kapcsolatosan  

Elvárásként fogalmazzuk meg a szedációval kapcsolatos folyamatos továbbképzési (CME) 

és a minőségügyi elvek érvényesülését 

A szedáció annak minden szintjén – megváltozott tudatállapotot eredményez 

A szedációs készség a komplex sürgősségi ellátás meghatározó eleme, kompetenciája 

különböző szintű, ezt a személyre szabott képzés során figyelembe kell venni 

A szükséges képzés magában foglalja az alapvető légút biztosítási technikák, a 

monitorizálás és az újraélesztés készségének megszerzését 

Megfelelő készség és további feltételrendszer esetén bizonyítékon alapuló tény (EBM), 

hogy a szedáció felnőtt és gyermek betegeink érdekét szolgáló, biztonságos, hatékony és 

hasznos eljárás 
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A megfelelő fájdalomcsillapítás a szedáció alapja. További kiegészítésre nincs egységes 

ajánlás, a megfelelő ágens kiválasztása egyedi mérlegelést igényel 

A gyógyszeres kezelésen túl és mellett minden adjuváns technika alkalmazása indokolt a 

megfelelő nyugtatás elérése érdekében  

Betegink megnyugtatásának, feszültségük oldásának része a megfelelő környezet 

kialakítása, a feltételrendszerek biztosítása, valamint a kommunikáció 

A gyógyszeres technika velejárója, hogy a beteg biztonsága érdekében esetenként fizikai 

korlátozás alkalmazására is szükség lehet 

A beteg érdekében támogatjuk az irányelvekre alapuló helyi protokollok bevezetését – 

mely jelöli a dolgozók kompetencia szintjét, az eljárás indikációs körét, a kapcsolódó 

beleegyezés megnyerésének módját, formáját, a személyzet képzésének és készsége 

ellenőrzésének kritériumait 

Az MSOTKE, mint a sürgősségi ellátók mérvadó szakmai testülete az ellátói szinten 

elvárásként fogalmazza meg: 

 A képzett, megfelelő készséggel rendelkező ellátó – kompetencia szintjének és az 

adott feltételrendszernek megfelelően – minden helyen és az akkreditáció minden 

szintjén jogosult és egyben köteles a megfelelő szedáció biztosítására 

 A módszer megválasztása egyedi mérlegelést igényel – az egyén és az aktuális 

lehetőségek függvénye. A módszer kiválasztásában, alkalmazásában a  kompetens 

ellátó nem korlátozható  

 A sürgősségi ellátóknak ismerniük kell az adott technikában alkalmazott szerek 

használatát, rendelkezniük kell a potenciális szövődmények megelőzésének, 

kezelésének és a következmények elhárításának készségével 

 A szövődmények minimalizálása érdekében a gyógyszerelés biztonságát 

folyamatosan garantálni kell 

 A szedáció során a betegek monitorizálása és ennek dokumentálása szükséges – a 

szedációt megelőzően, közben  és utána  


