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A szervezett hazai mentés kezdete: a 
BÖME  



A Mentőpalota 
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Orvosi mentőszolgálat 



Városok és Vármegyék Országos 
Mentőegyesülete 1926 
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BÖME 

helyszíni ellátás 



Országos Mentőszolgálat 1948 

Dr. Orovecz Béla  Dr. Bencze Béla 
Az OMSZ  

első   második  
főigazgatója 

1948-1966  1966-1991 
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OMSZ 

helyszíni ellátás 
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Nevezetes dátumok 
(kivonat) 

 rohamkocsi      1954 
 légi betegszállítás/mentés    1958 
 helyszíni újraélesztés     1963/65 
 defibrillátor rohamkocsin    1965 
 teljes rádiósítás              1970 
 helyszíni pacemaker-kezelés    1974 
 főiskolai szintű mentőtisztképzés   1975 
 oxyologia szakképesítés    1979 
 helyszíni fibrinolyis         1984 
 esetkocsin(mentőtiszt kezében)manuális defibrillátor 1987 
 OMSZ ügyelet       1991 
 mentőorvosi kocsi, új rendszerű továbbképzés 1994 
 félautomata defibrillátor ápolói kézben  1995 



Mentés és betegszállítás 

(OMSZ dolgozók művei) 
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Mentésirányítás 



gobl.gabor@mentok.hu www.mentok.hu 

1928, 10, 

Ilyen régi a 04  
(a későbbi 104) 
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Gábor Aurél  

 “a mentőorvosi munka önálló 
szakterület”  

(levél a Szakszervezet Egészségügyi 
Munkabizottsága orvosainak nevében az 
OMSZ főigazgatójához, 1956) 
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Körlevél tudatja a 
Mentőkórház megalakulását 



Mentőkórház    

1956-2001 

Rohamkocsi 
1954 

Dr. Stumpf Imre 

Dr. Makláry Lajos 

Dr. Gábor Aurél                 Dr. Felkai Tamás 

A helyszíni és a kórházi ellátás első 
összekapcsolódása: RoKo a Mentőkórházban 
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Korszakok a helyszíni ellátás 
szemszögéből  

• Az 50-es évek 

• Szállítási trauma – ne hajtsunk gyorsan a beteggel! 

• A helyszíni ellátás hangsúlyozottá válik 

• Rohamkocsi, légi betegszállítás, Mentőkórház 

• A 60-as évek 

• Oldjuk meg a problémát a helyszínen: 
volumenpótlás, dekonnexió, gépi lélegeztetés, 
narkózis, defibrillálás 



OMSZ gyártású vastüdő 
1953  
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Korszakok a helyszíni ellátás 
szemszögéből  

 
• A 70-es évek:  

• elektromos kardioverzió 
• pacemaker (a világon másodikként) 

 
 

• Balszív-elégtelenségben tehermentesítő kezelés, PEEP 
lélegeztetés  

• A 80-as évek 
• Helikopteres mentés  
• Ápolói kézbe adott beavatkozások: fájdalomcsillapító-görcsoldó 

injekció, Nitralgin,  
• Mentőtiszti defibrillálás (manuális defibrillátorral, jogi nehézségek ellenére) 

• Orvos: Fibrinolízis a helyszínen (a világon másodikként) 

 

OMSZ adaptálta pacemaker 1975 körül 
(halottból eltávolított, fix) 



Korszakok a helyszíni ellátás 
szemszögéből  

• A 90-es évek 
• A telemedicina kezdetei 
• Ápolói kézbe adott beavatkozások: infúzió, AED 

• A 2000-es évek 
• Mégis siessünk: reperfúzió igénye, vérző beteg 
• Visszafogott volumenpótlás 
• Új mentőegység-típusok 

• A 2010-es évek:  
• Telefonon irányított újraélesztés (laikus bejelentő) 
• Telefonos támogatás a mentőegységeknek 

Kompetenciafüggő ellátás  
• Elektronika az irányításban és az ellátásban 
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Az oxyologia elveinek és gyakorlatának 
fejlődése 

 A deconnexió eltűnt 

 A volumenpótlás (más 
elvek mentén) ismételten 
újraértékelődik 

 A HBSZE kezelése 
gyökeresen változott 

 A helyszíni „narcosis” 
polgárjogot nyert 

 

 Protokoll-orientált ellátás 
(újraélesztés, sérültellátás)  

 Az ápolói és mentőtiszti 
kompetencia kiterjed 

 A kompetenciák egészében 
(újra)definiálódnak 





Speciális egységek 

Gyermek mentőorvosi kocsi 

Mentőmotor Mentőrobogó 

Gyermekrohamkocsi 





Köszönöm a figyelmet! 

gobl.gabor@mentok.hu 


