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Előzmények

 2001 előtt 55 ezret meghaladó halálos kimenetelű 
közlekedési baleset az Európai Unióban.

 Célul tűzték ki a közlekedési balesetek számának 
csökkentését.  (infrastruktúra fejlesztés, zéró tolerancia 
(alkohol),  egészségügyi szűrések, kötelező pihenőidő 
bevezetése)

 A közlekedési balesetek jelentős számának hátterében 
az úgynevezett disszomniák állnak.

http://kozlekedesbiztonsag.kti.hu/elemzesek/az-europai-unio-kozuti-kozlekedesbiztonsagi-programjai-2001-tol-napjainkig/
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Vezetés sajátosságai I.

A vezetéshez a következő funkciók szükségesek a
vezetőnél:

• állandó éberség,

• tartós figyelem,

• koncentráció,

• gyors, felelősségteljes döntéshozatal kényszere .

P.L. Wolfe et al., Neuropsychological Assessment of Driving CapacityArchives of Clinical Neuropsychology, Volume 31, Issue 6, September 2016, 517–529.
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Vezetés sajátosságai II.

A vezetéshez gyakran nehéz külső körülmények társulnak:

• monotonitás 

• zord, külső időjárási tényezők 

• váltott műszak

komoly megterhelés 

P.L. Wolfe et al., Neuropsychological Assessment of Driving CapacityArchives of Clinical Neuropsychology, Volume 31, Issue 6, September 2016, 517–529.
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A gépkocsivezető teljesítmény 

készenléte
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McGrath, J. E. (1984). Groups: Interaction and Performance. Inglewood, N. J.: Prentice Hall, Inc.
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Tehergépkocsi vezetők elalvás 

gyakorisága

Gunther Hildebrandt:Biologische Rhythmen und Arbeit: Bausteine zur Chronobiologie und ... Springer 1985
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Borulásos balesetek gyakorisága a 

napszak szerint
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Kőfalvi et ec., A hasznongépjárművek közúti biztonsága, Közlekedés tudományi szemle XLII. 10.szám, 1996; 370-383. 
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Közlekedési balesetek megoszlása 

az egyes alvászavarok szerint
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Alvásdiagnosztikai laboratórium 

feladata
Kiszűrni a speciális több műszakos körülmények között teljesítő 

vezetőkből a disszomniában szenvedőket:

 ELSŐDLEGES HYPERSOMNIÁK

 Narcolepsia/esszenciális forma

 Idiopátiás/recidíváló forma

 ALVÁSFÜGGŐ LÉGZÉSZAVAROK

 OSAS, UARS,CAS,Ch-St.légzés,horkolás

 ALVÁSFÜGGŐ MOZGÁSZAVAROK PLMs,RLS

 RLS, PLMS

 CIRKADIÁN RITMUS ZAVARAI

Közös tünet: Excesszív mértékű nappali aluszékonyság

(Excessive Daytime Sleepiness= EDS)
M. J. Satelia International classification of sleep disorders-third edition: highlights and modifications, Chest, 2014 Nov;146(5):1387-1394
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Magyarországi szabályozás

 A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának 
megállapítása a 13/1992. (VI.26.) NM rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdésben foglaltak szerint történik.

Legutolsó 2015. március 31-től hatályos

 Az 1. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők
közül az, aki a 40. életévét még nem töltötte be, 10 évenként,
később a kortól függően 5-3-2 évenként köteles időszakos
egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni.

 A 2. alkalmassági (hivatásos) csoportba tartozó közúti
járművezetők közül az, aki a 60. életévét nem töltötte be, 5
évenként, később 2 évenként köteles időszakos egészségi
alkalmassági vizsgálaton megjelenni.
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Szűrés a háziorvosi rendelőben I.
 Hivatalos kérdőív az alvási apnoe elbírálására

 1. Nem: FÉRFI (2 pont) NŐ (1 pont)

 2. Életkor: (30 év alatti életkor = 1 pont; 31 éves vagy magasabb életkor = 2 pont)

 3. Testsúly: kg

 4. Testmagasság: cm (BMI = kilogrammban megadott testtömeget osztva a méterben 

mért testmagasság négyzetével. Ez ha 30 kg/m² alatti BMI = 1 pont; 31–35 kg/m²= 2 

pont; 36 kg/m² vagy magasabb = 3 pont)

 5. Előfordult már Önnel, hogy elaludt vezetés közben?

IGEN (3 pont) NEM (0 pont) NEM TUDOM (2 pont)

 6. Az utóbbi három évben volt (személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó) súlyos 

balesete aluszékonyság miatt?

IGEN (4 pont) NEM (0 pont) NEM TUDOM (3 pont)

https://static.erodium.hu/dunakanyarpraxiskozosseg.hu/files/alvasi_apnoe.pdf
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Szűrés a háziorvosi rendelőben II.

 7. Éjjelente hangosan horkol?
IGEN (2 pont) NEM (0 pont) NEM TUDOM (1 pont)

 8. Mondták már Önnek, hogy alvás közben leáll a légzése?
IGEN (1 pont) NEM (0 pont) NEM TUDOM (0 pont)

 9. Egy átaludt éjszaka után kipihenten ébred?
IGEN (2 pont) NEM (0 pont) NEM TUDOM (1 pont)

 10. Diagnosztizálták vagy kezelik artériás magas vérnyomással?
IGEN (2 pont) NEM (0 pont) NEM TUDOM (1 pont)

 11. A nappali aluszékonyság felmérésére szolgáló Epworth aluszékonysági 
teszt eredményéből
számolt érték: pont (Epworth-skálán elért pontszám: 0-10 = 0 pont; 11–14 = 2 
pont; 15 vagy magasabb = 4 pont.)

https://static.erodium.hu/dunakanyarpraxiskozosseg.hu/files/alvasi_apnoe.pdf
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https://www.joalvaskozpont.hu/admin.php?page=epworth-skala


Epworth skála

https://epworthsleepinessscale.com/about-the-ess/
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Obstruktív alvási apnoe 

szindróma (OSAS)
 Lakosság 2-4 %-a, ebből 5-10 % súlyos állapotú.

 2014-ben 290 hazai közlekedési baleset, mert a vezető elaludt.

 Kezeletlen OSAS betegek egészséges társaikhoz képest 2-3-szor 
valószínűbben okoznak közlekedési balesetet

 A hivatásos sofőrök 59,6 %-a valamilyen alvásfüggő 
légzészavarban, ebből 15,8 % OSAS. 

 Az alvási apnoe által okozott balesetek előfordulásának relatív 
kockázata (RRF=3.71) közel kétszerese az alkoholos befolyás 
(RRF=2.0) következtében okozott balesetekének.

http://real.mtak.hu/35857/
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OSAS diagnózis és terápia

 Előszűrés: poligráfia, poliszomnográfia

 Fül-orr-gégészeti vizsgálat:pozitivitás esetén műtéti 

megoldás

 Apnoe-Hipopnoe Index: 

 5/óráig: normális nincs teendő 

 5-15/h: enyhe Therasnore, nyugatók izomlazítók kerülése 

 15-30/h: közepes CPAP (BiPAP) 

 30 felett: súlyos CPAP (BiPAP)

http://www.cpap.hu/apnoe_terapia
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CPAP terápia következménye

Stabil Oxigén szint

Csökkenő baleseti kockázat

Hatékony terápia

http://www.cpap.hu/apnoe_terapia
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A multiplex alváslatencia (MSLT) 

vizsgálat eredménye

0

5

10

15

20

perc

CPAP

használat előtt

CPAP

hsználat után
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További teendők

 Rendelet jogi harmonizációja.

 Végrehajtásához szükséges források növelése.

 Széles körű tájékoztatás a rendelet céljáról és végrehajtásáról elsősorban a 
házi- és üzemorvosok, és gépjárművezetők körében. 

 A terápiát a jelenleginél jóval szélesebb körben kell elérhetővé tenni a 
betegek számára.

 2021.szeptember 1.-étől közép súlyos esetben is jár már a készülékre 50%-
os állami támogatás (CPAP terápiára), ez azonban csak 1400-1600 beteg 
számára elérhető a bevezetett volumen korlát miatt. 

 Alvásdiagnosztikai központok korlátolt kapacitását a megnövekedő 
betegigényekhez igazítani.      

http://www.alvastarsasag.hu/jogositvany.html
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Hatékony-e a gépjármű vezetők 

szűrése?
 2001-2010 időszakra meghirdetett közlekedésbiztonsági program 

eredményeként 2010-re 31500-ra csökkent a halálos balesetek 

száma.

 2010 és 2020 között ez a szám 36%-kal  tovább csökkent az uniós 

tagállamok területén. 

 2020. évi kiemelkedő eredmény elérésében (egyetlen év alatt 

17,4%-os csökkenés) a Covid-19 járvány is közrejátszott. 

 A 2020. évi adatok szerint a különböző beavatkozások 

eredményeként 56 305 ember életét sikerült megmenteni az elmúlt 

évtizedben (a 2010-es szinthez képest).

http://kozlekedesbiztonsag.kti.hu/elemzesek/az-europai-unio-kozuti-kozlekedesbiztonsagi-programjai-2001-tol-napjainkig/
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Köszönöm a figyelmet!
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