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SZTE ÁOK Családorvosi Intézet

Sebészi és háziorvosi team 

együttműködése



A háziorvos kompetenciája

Diagn. tevékenységek, eljárások

Tevékenységek és eljárások köre,

• melyek elvégzése vagy elrendelése,

• és az eredmények

• megfelelő értelmezése, mely

• a családorvostól elvárható.



A háziorvos 

kompetenciája II.

Önálló betegellátási tevékenység

• Betegségek és állapotok

• családorvos által irányított

• teljes körű ellátása, melyet a

• háziorvosi szolgálat önállóan vagy

• más ellátók közreműködésével végez.



A háziorvos kompetenciája III.

Betegellátás szakellátás segítségével

• Betegségek és állapotok

• ellátása a szakellátás irányításával,

• melynek folyamatában a

• háziorvos részt vesz.



A háziorvos kompetenciája IV.

Tájékozottság, ismeretek

• Mindazon egyéb ismeretek,

• melyek nélkülözhetetlenek

• a beteg tájékoztatásához,

• optimális ellátásához és a

• kollegiális kapcsolattartáshoz.



DIAGNOSZTIKUS TEVÉKENYSÉGEK, 

ELJÁRÁSOK

Anamnézis és fiz. vizsgálat,

Preoperatív kivizsg. koordinálása,

Posztop. szövődmények felismerése,

Képi leletek értelmezése,

Endoszkópos és laboratóriumi

vizsgálatok eredményeinek értékelése.



ÖNÁLLÓ BETEGELLÁTÁSI 

TEVÉKENYSÉG

• Sérülések elsődleges ellátása,

• Sebellátás,

• Sebgyógyulási folyamat kísérése,

• Akut sebészi esetek felismerése és

elsődleges ellátása...



Akut sebészi esetek ellátása

• Rándulás, ficam, csonttörés

első ellátása és kontrollja,

• Végtagok zárt sérülései,

• Szőrtüsző gennyedések és egyéb,

felületes tályogok,

• Égések, fagyások és maródásos sérülések,

• Akut hasi kórképek,

• Akut vérvesztéses állapotok,

• Akut érelzáródások felismerése.



Sebészi betegségek és állapotok 

gondozása

• Idült sebek kezelése,

• Stoma-val, ér- és epiduralis

• kanüllel rendelkező betegek gondozása

• visszatérő ascites terápiás punkciója,

• Pszichés és szomatikus preoperatív felkészítés,

• posztoperatív utógondozás, rehabilitáció,

• Balesetet szenvedett sérültek szakellátás utáni 

kezelése, gondozása, rehabilitációja.



Posztoperatív utógondozás

• Speciális feladat az egynapos sebészet,

• különösen hazai viszonyok között.

• Az alapellátás az elvét megérti és

• egyetért, de a vélemények egyeztetése

• még nem történt meg(!),

• sem a háziorvosok, sem ápolóik

• nem kaptak eddig megfelelő képzést.



BETEGELLÁTÁS SZAKELLÁTÁS 

SEGÍTSÉGÉVEL

• Szakellátást igénylő sérülések 
felismerése,

• elsősegély, 

• Gyulladásos folyamatok felismerése: 
abscessusok, inflammalt haematoma, 
paronychia, tendovaginitis purulenta, 
arthritis purulenta, carbunculus,
phlebitis és phlebothrombosis



BETEGELLÁTÁS SZAKELLÁTÁS 

SEGÍTSÉGÉVEL II.

• Méretük és elhelyezkedésük miatt

aktív beavatkozást igénylő posttraumás és 

postoperatív haematomák, seromák,

cysták felismerése,

• Nyirokcsomó-elváltozások, lymphadenitis, 

nyirokkeringési zavarok, lymphoedema,

• Sebészeti beavatkozások korai és késői 

szövődményei.



Sebészek, ápolók és az otthoni 

szakellátás

• Széles kompetenciájú,

• újszerű szolgáltatás,

• elrendelhetősége kölcsönös,

• felügyelete inkább az alapellátásé, mely

• nem rendelkezik tényleges jogkörrel:

• a feladatkör és a felelősség

• megosztása lenne szükséges.



TÁJÉKOZOTTSÁG, ISMERET

• Sebészi indikációk,

• módszerek, eljárások,

• várható eredmények,

• kockázatok és veszélyek ismerete,

• aneszteziológiai eljárások és

• szempontok ismerete.



Összefoglalás

• A sebészi és háziorvosi taemek

• együttműködése nélkülözhetetlen,

• elméletileg kellően körülhatárolt,

• gyakorlatban eltérő mértékben

• megvalósuló folyamat,

• a siker feltétele az állandó kapcsolattartás,

• etikus, kollegiális viszony és

• a háziorvos team képzése, továbbképzése.


