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Románia 

Belügyminisztérium 

Sürgősségi Helyzetek Részleg 

 

Parancsnoki rendelet 

Államtitkár, a Sürgősségi Helyzetek Részleg vezetőjének  

74535/29.03.2020. számú, a sürgősségi esetek felügyelőségei által a mentőszolgálatok operatív 

koordinálására vonatkozó parancsnoki rendelete, a sürgősségi helyzet időszaka alatt. 

 

Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, illetve az elkövetkező időszak közegészségügyi 

kockázatának felbecsülésére, amely a fertőzött személyek jelentős növekedését mutatja mind a vírus 

országos terjedésének, mind a külföldről hazatérő, feltételezhetően fertőzött személyek általi 

behurcolásának következtében; 

 Figyelembe véve egy megfelelő orvosi kapacitás biztosításának szükségességét az 

egészségügyi egységekben, a SARS-COV-2 koronavírus-fertőzéses esetek kezelésére;  

Románia elnökének a sürgősségi helyzet kihirdetéséről szóló 195/16.03.2020. számú 

rendelete 1. sz. melléklete 4. cikkének alkalmazására vonatkozóan; 

Románia elnökének a sürgősségi helyzet kihirdetéséről szóló 195/16.03.2020. számú 

rendelete 4. cikkének, illetve az 5. cikkének (1) bekezdése értelmében, a kockázati tényezők 

kezeléséről szóló 557/03.08.2016. számú kormányrendelet 14. cikkével összhangban és a sürgősségi 

orvosi készletekre, illetve a karanténfelállítással kapcsolatos lépésekre vonatkozó 11/11.02.2020. 

számú sürgősségi kormányrendelet 7^1 cikke értelmében 

 

1. cikk 

A sürgősségi helyzet idején a mentőszolgálatok és a sürgősségi esetek felügyelőségeinél 

megszervezett, a kórházi ellátás előtti és elsősegélynyújtási tevékenységek operatív irányítását a 

sürgősségi esetek főfelügyelője vagy ennek helyettese végzi. 

2. cikk 

(1) A sürgősségi esetek főfelügyelője szükség esetén operatív összehangolási gyűléseket hív össze, 

amelyeken a megyei mentőszolgálat menedzsere és a sürgősségi részleget vezető orvos vesz részt, 

hogy bemutassák a felmerülő problémákat, és ezekre megoldásokat találjanak.  
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(2) A sürgősségi időszak alatt a mentőszolgálatok menedzsereinek összes operatív döntését csak a 

sürgősségi esetek felügyelősége által kijelölt személlyel való konzultációt követően és a főfelügyelő 

jóváhagyásával lehet elfogadni. 

(3) Szükség esetén, a sürgősségi időszak alatt, a válaszadási képesség hatékonyságának növelése 

érdekében a sürgősségi esetek főfelügyelője a magán-mentőszolgálatok társaságait is felkérheti 

otthoni sürgősségi ellátásra, egészségügyi szállításra és a közegészségügyi igazgatóságok 

tevékenységének támogatására, a specifikus tevékenységek végrehajtására. 

3. cikk 

A rohammentő-szolgálatok tevékenysége magában foglalja a következőket:  

a) mentési, kivágási, kiszabadítási műveletek; 

b) elsősegélynyújtás és sürgősségi orvosi asszisztencia a mentőcsapattípus kompetenciáinak 

megfelelően; 

c) fertőzésgyanús vagy igazoltan fertőzött személyek kórházba vagy kórházból való szállítása, 

valamint az orvosoknak és mentősöknek a hívások helyszínére/a hívások helyszínéről való elszállítása;  

d) a beavatkozó erők és eszközök diszpécseri szolgálatának a létrehozása a SNUAU112 számra bejövő 

hívások kapcsán;  

e) más tevékenységek az integrált diszpécseri szolgálat, a CNCCI vezetőjének/törvényes 

helyettesének vagy az akció parancsnokának a kérésére.  

 

4. cikk 

A közjellegű mentőszolgálatok tevékenységei magukban foglalják a következőket: 

a) sürgősségi orvosi ellátást a mentőcsapat tipusának megfelelő kompetenciák szerint (B1, B2 és C2); 

b) orvosilag felügyelt betegszállítás a mentőcsapat tipusának megfelelő kompetenciák szerint (B1, B2 

és C2); 

c) otthoni sürgősségi ellátás; 

d) orvosilag nem felügyelt betegszállítást, A1 típusú mentőcsapattal, olyan betegeknek, akik 

nincsenek kritikus állapotban, és akik nem igényelnek monitorozást és különleges ellátást a szállítás 

ideje alatt; 

e) a beavatkozó erők és eszközök diszpécseri szolgálatának a létrehozása, a SNUAU112 számra bejövő 

hívások kapcsán; 

f) a közegészségügyi igazgatóságok kérésére a biológiai minták begyűjtése és laboratóriumokba 

szállítása;  

h) a mentőcsapatok olyan támogató jellegű küldetéseinek a végrehajtása, amelyek rohammentő-

szolgálatok kérésére történnek, az együttműködési indexnek megfelelően, de amelyeket abban a 

pillanatban a SMURD egységei nem tudnak teljesíteni;   
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i) kérésre más küldetések végrehajtása az integrált diszpécseri szolgálat, a CNCCI 

vezetőjének/törvényes helyettesének vagy az akció parancsnokának a kérésére. 

 

5. cikk 

(1) Az integrált diszpécser/az akció parancsnokának kérésére a magán-mentőszolgálatok elvégzik az 

otthoni sürgősségi ellátást, az orvosilag felügyelt betegszállítást, a fertőzésgyanús személyektől a 

biológiai minták begyűjtését, valamint segítik a közegészségügyi igazgatóságok specifikus 

tevékenységét vagy bármilyen más kórházi ellátást megelőző orvosi asszisztenciát. 

(2) A magán-mentőszolgálatok segítségét csak abban az esetben lehet igényelni, ha ezek személyzetét 

az állami sürgősségi betegellátásban nem foglalkoztatják. 

(3) Az 1. cikkben meghatározott tevékenységek elszámolására az Egészségbiztosítási Pénztár 

intézkedéseket foganatosít, a hatályban lévő törvények szerint. 

 

6. cikk 

(1) A megyei/bukarest-ilfovi mentőszolgálatok és a rohammentő-szolgálatok mindennap 08.00 óráig 

jelentik az Országos Intervenciókat Koordináló és Vezető Központnak a következő adatokat: 

- a meglévő egészségügyi anyag és védőfelszerelések készlete, ezek kimerülésének becslése a 

járvány terjedésének függvényében, illetve a havi becsült szükséglet; 

- a meglévő géppark helyzete, a meghibásodott mentőautók száma, a javítások után a 

használható mentők száma, a műszakilag hibás mentők száma és a műszaki hiba típusa;  

- a meglévő műszaki és az anyagi erőforrások megbecslése, az anyag-, gyógyszer- és 

fertőtlenítőszerekkel való ellátással, a felszerelések és a mentők műszaki hibáinak a javításával 

kapcsolatos nehézségek – ezekben az esetekben közölni fogják a mindegyik fent jelzett 

probléma megoldásához szükséges időtartam becslését is, illetve a működési időtartamot a 

meglévő erőforrásokkal (ha a problémák nem oldódnak meg); 

- minden egyes megyei sürgősségi helyzetek felügyelőségi egységnek, illetve a megyei 

mentőszolgálatok egységeinek rendelkezésére álló, illetve a be nem bevethető orvosi 

személyzete – be nem vethető személyzet esetében közölni a tevékenységbe visszatérés 

dátumát is, illetve hogy van-e a COVID-19-fertőzés miatt intézményesített 

karanténban/önkéntes otthoni elkülönítésben lévő, be nem vethető személyzet; 

- a mentő- és rohammentő-szolgálatok orvosigazgatóinak a jelentése a létrehozható 

orvoscsapatok számáról és típusáról, a rendelkezésre álló személyzet függvényében;  

- szükség esetén, ha a mentős és romhammentős orvoscsoportok számát növelni kell, a 

sürgősségi esetek főfelügyelője bevezetheti a két műszakos munkaprogramot és 

felfüggesztheti a pihenőszabadságokat, eltávozásokat. 

(2) A működési kapacitás fenntartása érdekében a sürgősségi esetek főfelügyelői a következő 

döntéseket hozhatják: 
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- a kis meghibásodással rendelkező speciális gépjárművek használatát, a meghibásodás típusától 

függően;  

- a bevethető egységek átcsoportosítása a mentő- és rohammentő-szolgálatok szükségleteinek 

függvényében; 

- a tűzoltóságoknál lévő rohammentőcsapatok ideiglenes helyettesítése a mentőszolgálatoknál lévő 

speciális gépjárművekkel, abban az esetben, ha az előbbiek több mint hat órája nem bevethetőek, 

integrált diszpécserszolgálat közreműködésével;  

- a mentőszolgálatok csapatainak a kiegészítése az ISU kötelékében dolgozó mentősökkel. 

 

7. cikk 

Az összehangolt és integrált válasz biztosítása érdekében a szükségállapot idején a következő 

intézkedéseket hozzák operatív szinten:  

- a diszpécseri szolgálatok tevékenységének koordinálása a sürgősségi esetek felügyelőségei által;  

- helyi szinten, a sürgősségi esetek felügyelőségei, a mentő- és rohammentő-szolgálatok munkatársai 

által végzett nyilvános kommunikáció, amelyre a sürgősségi esetek felügyelősége főfelügyelőjének 

előzetes engedélye után kerülhet sor; 

8. cikk 

(1) A mentőszolgálatok keretében dolgozó mentősöket, asszisztenseket és orvosokat, illetve a 

sürgősségi ellátásban dolgozó orvosokat, asszisztenseket és mentősöket behívják a 

munkaprogramokba/műszakokba való beosztás végett.   

(2) Mentesülnek az előző bekezdésben előírt intézkedés alól azok a háziorvosok, akik sürgősségi 

ügyeletben és mentőszolgálatoknál teljesítenek szolgálatot, és akik a háziorvosi magánrendelőkben 

folytathatják tevékenységüket. 

9. cikk 

A Sürgősségi Esetek Országos Felügyelőségének főfelügyelőjét feljogosítják kötelező érvényű, a 

mentőszolgálatok tevékenységére vonatkozó rendeletek kiadására. 

 

10. cikk 

A jelen rendeletet átküldik az Országos Vezetőségi és Koordinációs Központnak, az Egészségügyi 

Minisztériumnak, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, a Sürgősségi Esetek Országos 

Felügyelőségéhez és a sürgősségi ellátóegységeknek kiközlés/terjesztés céljából.  
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Katasztrófavédelmi államtitkár,  

dr. Raed Arafat 

 


