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Sürgősségi betegosztályozás = 
Triázs

• Célok:

• Kiemelni az 
azonnali ellátásra 
szorulókat

• Meghatározni a 
betegek ellátási 
sorrendjét 
(erőforrásigényét)

Katonai Katasztrófák
Intézményi 
sürgősség



Magyar Sürgősségi 
Triázs Rendszer
MSTR

• Kanadai gyökerek

• Ötfokozatú 
betegosztályozási 
rendszer

• Állapotfelmérés

• Kategóriába sorolás

• Azonnali ellátás vagy 
várakoztatás

Sürgősségi 
esetmenedzsment

Kategória Hozzárendelt erőforrás/ várakozási idő 

1. Kategória: életveszély  Orvos és Ápoló azonnal 

2. Kategória: kritikus Ápoló azonnal, Orvos 15 percen belül 

3. Kategória: sürgős Ellátás megkezdése 30 percen belül 

4. Kategória: kevésbé sürgős Ellátás megkezdése 60 percen belül 

5. Kategória: halasztható Ellátás megkezdése 120 percen belül 

 



Triázs fejlesztés – Miért fontos?

Folyamatos növekvő betegforgalom

• a kritikus-életveszélyes-súlyos állapotú betegek 
azonosítása = betegbiztonság

A napi operatív munka során a triázsolásban érzékelt 
hiányosságok

• Minőségbiztosítás



A szükséges adatok alapján a 
szabályok szerinti kategóriába sorolás

A folyamat során a hibák okai

• Nem áll rendelkezésre a szükséges adat

• Nem a megfelelő következtetést vonjuk le



A fejlesztés menete

Kezdő felmérés 
és értékelés



Kezdő felmérés

• a 2021. május 01. és 31. között beérkező betegek közül

• meghatározott kritériumok alapján kiválasztott 800 
esetből álló minta

• betegosztályozási dokumentációjának standardizált 
ellenőrzés a belső klinikai audit módszerével

• a Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer kritériumai szerint

• az indikátorok alapján a betegosztályozás MSTR 
megfelelőségének meghatározása.



A projekt szemléletű kivitelezés 

• Projektszervezet létrehozása

• Szükséges erőforrások megszervezése

• Ütemezés

• Az adatgyűjtéssel összefüggő részletek megtervezése

• A minta kiválasztása és előkészítése

• Az adatgyűjtés

• Az adatok elemzése, ok-hatás kutatás



A felmérés

• … célja a későbbi fejlesztés érdekében végzett 
helyzetfelmérés, hibafeltárás
• Nem került a csekklistába a triázs ápoló azonosítója

• Nincs felelősségre vonás, nincs szankcionálás



A felmérés

• … a kezdete egy fejlesztési folyamatnak, mely 
• hosszú távon a triázs kategóriák pontosabb megállapítását, és 

ezzel együtt a nagyobb megbízhatóságot hoz. 

• A triázs pontosságának növekedésével megnövekedhet 
az 1-2. kategóriájú kritikus/ életveszélyes betegek száma, 
• Több az azonosított azonnali ellátási igény = rövid távon 

kapacitás-, illetve betegbiztonság problémákhoz vezethet. 



Távlati szervezési cél

• Ha a jó minőségű triázzsal nagyszámú kritikus/ 
életveszélyes állapotú beteget azonosítunk, és ez az 
operatív munka során sok esetben fordul elő, akkor 
osztályos és intézményi érdek is, hogy az ellátó 
kapacitásunk felfejlődjön a valós igényekhez



Indikátorok

A teljes mértékben megfelelő triázs

• az előírt adatok teljes mértékben rendelkezésre állnak  = 
kitöltöttség 100% ÉS 

• Az érkezéskor kapott és az auditált triázs kategóriák 
megegyeznek = megfelelés 100%

• Az adatgyűjtés egységesítése érdekében egy checklistát
alakítottunk ki



Indikátorok



Csekklista



A triázs lapok 
kitöltöttségre 
vonatkozó 
eredmények

• Hiányosságok 
feltárása

• A triázs ápolók 
érzékenyítése



Az érkezéskor és 
az audit során 
kapott kategóriák 
összehasonlítása

• Szakmai problémák

• Minőségbiztosítási problémák



Rövid távon fejlesztendő területek

• a jelenleginél jobb kialakítású dokumentációs felület

• a munkatársak érzékenyítésére az adatrögzítéssel 
összefüggésben

• a triázs szabályok folyamatos magas szinten tartott 
ismerete

• egy támogató módon kialakított munkakörnyezetre

• a triázs minőségének folyamatos nyomon követésére, az 
eredmények visszacsatolására, fejlesztésre, képzésére



Hosszú távon 
fejlesztendő 
területek

• … a triázs nővér 
döntéseinek folyamatos, 
hatékony támogatására 
szolgáló eszközre
• folyamatos, azonnali 

visszacsatolást adni a 
triázs lap kitöltésének, 
illetve a szabályok 
alkalmazásának 
hiányosságaira



Köszönöm 
szépen a 
figyelmet!


