
COVID-19 TRIÁZS SEGÉDLET 

KUTYÁK ÉS MACSKÁK ELLÁTÁSÁHOZ 
 

SÜRGŐSSÉG PÉLDA INTÉZKEDÉS 

Sürgős 

Jelentős vagy azonnali 
életveszély, ill. a jóllétet 
egyértelműen 
veszélyeztető állapot áll 
fenn, amennyiben nem 
kerül vizsgálatra és / 
vagy fokozatosan 
romlani fog, ha 
ellátatlanul marad 

• Újonnan kialakult epileptiform roham, amely több, mint 2 perce 
tart, vagy 6 órán belül egynél több roham fordult elő és eddig nem 
szedett antiepileptikumot  

• Összeesett / nem tud felállni (beleértve: paresis / paralysis) 

• Teljes tudatvesztés vagy gyorsan romló reaálgóképesség 

• Jelentősen megváltozott, erőltetett vagy nehezített légzés 

• Jelentős vérzés a tulajdonos megítélése szerint 

• Egyértelmű nagyobb sérülés pl. egyértelmű csonttörés, nagy 
kiterjedésű seb, exophthalmus, égési sérülés 

• 1 órán belül 3-nál többször előforduló hányás vagy hasmenés, 
amennyiben ez az adott állatnál szokatlan 

• A hasterime hirtelen történő megnagyobbodása (triázs 
gyomorcsavarodás gyanújának megerősítésére vagy kizárására) 

• Ismételt öklendezés (triázs kennel köhögés gyanújának kizárására 
vagy megerősítésére) 

• Ismert toxin felvétele (kivéve csokoládé, ld. lejjebb) 

• Olyan tárgy elfogyasztása, mely nagy valószínűséggel okozhat 
gyomor- vagy bélelzáródást  

• Többszöri próbálkozás után is sikertelen vizelet ürítés 

• Nehézellés 

• Jelentős anaphylaxiás reakció 

A lehető leghamarabbi, állatorvos, recepciós vagy erre 
betanított asszisztens általi telefonos triázs annak 
eldöntésére, hogy valóban ilyen súlyosságú-e a 
probléma. Ellenőrizni, hogy nem rendeződött-e az 
állapot a telefonbeszélgetés óta. 
 

Ellenőrizni, hogy a tulajdonos tudja-e szállítani az 
állatot, ill. ellenőrizni a beteg környezetének COVID-19 
státuszát. Tanácsokat adni a beteg biztonságos 
szállításához. 
 

A Tulajdonos hívja a rendelőt, ha a parkolóba/rendelő 
elé ért, az állatorvos (recepciós, asszisztens) beviszi a 
rendelőbe az állatot vizsgálatra, és felveszi a teljes 
kórelőzményt telefonon. Ha kutyával érkeznek, a 
tulajdonos vegye le a saját pórázt, amelyet tiszta 
rendelői pórázra cseréljünk. 
 

Meg kell fontolni, hogy rossz kórjóslat, előre láthatóan 
hosszú kórházi kezelés esetén kellően meg tudjuk-e 
indokolni az állat kezelését (jelentős munkaidő-
ráfordítást igényel a személyzettől és / vagy 
felszerelésigényes pl. védőfelszerelés). 

Potencionálisan 
sürgős 

A beteg jóllétét 
jelentősen 
veszélyeztető vagy 
életveszélyes állapot 
alakulhat ki, ha az 
ellátás nem történik 
meg  

• Közepesen súlyos vagy intermittálóan  megváltozott, erőltetett vagy 
nehezített légzés 

• Vérzés, amely a tulajdonos megítélése szerint nem jelentős 

• A has heveny, fokozatosan romló kiteltsége, hasfali sérv gyanúja 

• Fájdalom jelei 

• Nem súlyos sérülés, trauma: pl. kis méretű seb, harapás, 
szemsérülés; sántaság nyilvánvaló törés nélkül 

• Új, jelentős, nem a hasüreget érintő kiteltség, duzzanat 

• Intermittáló / nem teljes / nem régóta észlelt összeesés, elfekvés ill. 
az állat képtelen lábraállni 

• Csokoládé mérgezés gyanúja 

• Kevésbé heveny hányás, hasmenés, étvágytalanság 

• Hirtelen kialakult megnövekedett vizeletürítés és szomjúság 
(polyuria / polydipsia) 

• Csak kis mennyiségű vizelet vagy bélsár ürítése 

• Jelentős bőrsérüléssel járó vakarózás 

• Angiödéma, anaphylaxia, a bőr súlyosfokú kifekélyesedése 

• Heveny sárgaság korábbi ezt magyarázó diagnózis nélkül 

• Gennyes hüvelyfolyás 

• Fokozatosan romló állapot egy ismert betegségben szenvedő 
állatnál 

• Mindenképp kezelést igénylő betegségre adott gyógyszer fogyóban 
van a Tulajdonosnál (pl. inzulin, antiepileptikum, szteroid) 

• Ha az állat állapota alapján euthanasia indokolt 

Az állatorvos (recepciós, asszisztens) hívja fel telefonon 
vagy videóhívásban a Tulajdonost, amennyiben az eset 
nem szerepel a  listában. 
 

A teljes kórelőzmény felvétele javasolt annak eldöntése 
érdekében, hogy ez valóban sürgősségi eset-e, amely 
ellátást igényel, vagy a probléma kezelhető távolról: 
tanácsadással, alapellátó szolgáltató állatorvosi 
tevékenység keretében végzett, a praxis által 
folyamatos ellátás alatt lévő egyed vagy állomány 
részére a házigyógyszertárból gyógyszer küldésével, 
másodvélemény vagy szakvélemény esetén 
gyógykezelési javaslattal, esetleg szükséges-e későbbi 
telefonos triázs az újraértékeléshez. 
 

A további útmutatásokat ill. differenciál diagnózisokat 
ld. a mellékelt dokumentumban (elkészítése 
folyamatban). 
 

Meg kell fontolni, hogy rossz kórjóslat, előre láthatóan 
hosszú kórházi kezelés esetén kellően meg tudjuk-e 
indokolni az állat kezelését (jelentős munkaidő-
ráfordítást igényel a személyzettől és / vagy 
felszerelésigényes pl. védőfelszerelés). 

Nem sürgős 

Távoli triázs végezhető, 
de szükség lehet 
állatorvosi telefonos 
konzultációra, esetleg 
vizsgálatra 

• Ismert eset előrehaladásának követése 

• Egy ismert esetnél a kezelés menetének megváltoztatása a jelen 
szituáció miatt (pl. tervezett beavatkozások halasztása vagy törlése) 

• Ismételt gyógyszer felírás 

• Új, de nem súlyos probléma, amelynek hatása lehet a jóllétre pl. 
conjunctivitis, orrfolyás (triázs orrüregi idegentest kizárására), 
újonnan fellépő mérsékelt sántaság, kifakadt macskaharapás okozta 
tályog, újkeletű bőrduzzanat (triázs mastocytoma illetve bőr alatt 
megjelenő hasi sérv kizárására) 

Valószínűleg megoldható telefon- vagy videohívás 
során: tanácsadással, alapellátó szolgáltató állatorvosi 
tevékenység keretében végzett, a praxis által 
folyamatos ellátás alatt lévő egyed vagy állomány 
részére a házigyógyszertárból gyógyszer küldésével, 
másodvélemény vagy szakvélemény esetén 
gyógykezelési javaslattal. A telefonos utánkövetéshez 
foglaljunk egy későbbi időpontot. Azokat az eseteket 
hívjuk be, amelyeknél a páciens jólléte veszélyben van, 
illetve a távoli triázs nem zárult megnyugtató 
eredménnyel. 

Halasztható • A konzultációnak jelenleg nincs hatása a jóllétre pl. rutin 
bűzmirigyürítés, ha nem okoz tünetet; felnőtt állatok ismételt 
oltása, amennyiben a védőoltás elmaradása nem jelent sem az állat, 
sem a közegészségügy számára fokozott kockázatot; rutin 
karomvágás 

A recepciós munkatárs jelzi a Tulajdonosnak, hogy a 
„Nem sürgős” és „Halasztható” beavatkozásokat akkor 
végezzük el, ha azok elmaradása az állat vagy a 
közegészségügy számára fokozott kockázatot jelent, 
illetve az elvégzésük során az állatorvosi rendelő 
személyzete és az ügyfél számára is az egészségügyi 
kockázat a minimálisra csökkenthető. Kérjük el és 
jegyezzük fel az adatokat, és jelezzük, hogy a szokásos 
munkarend helyreálltakor értesítjük őket. Tanácsoljuk, 
hogy jelezzenek vissza, ha az állat tüneteket mutat. 

 

Készült: „COVID-19 Advice Sheets - Assessing the need for physical examination, BSAVA update: 2020.04.09.” alapján 

A Magyar Állatorvosi Kamara Praxisvezetői Tagozata 


