Bevezetés 

az

oxyologiába

Oxyologia
 (Gábor Aurél szóalkotása)
OXYOLOGIA: SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN
l	Szinonímák: 
§	Emergency Medicine
§	Notfallmedizin
l	Sürgősségi ellátás: kettős jelentés
§	Önálló orvosi szakterület
§	Viszonylag önálló betegellátó rendszer
l	Lényeg: 
§	Interdiszciplináris szintézis
§	Gondolkodás és munkamódszer
Munkahelyi rosszullét
l	26 éves nő irodában, reggeli munkakezdéskor remeg, hiperventilál, szája zsibbad, kezei görcsölnek
l	Persuasio  abbahagyja a hiperventilációt, panaszmentes
l	Hogyan kezdődött?  munkahelyre érkezve hasi görcs, WC-re ment, a rosszullét fokozódott, megijedt
l	Vizsgálat: appendicitis tankönyvi képe

Sürgős ellátás 



Sürgősségi ellátás

Sürgős teendők
§	minden orvosi szakterületen adódnak
§	egyértelműen az illető szakterület kompetenciájába tartoznak
§	jól felismerhetők és kezelhetők, ha a megfelelő környezetben merülnek fel
Sürgős kórképek 

Ezen kórképek ellátása sürgős, de a kórképek nem sürgősségiek,  mert az adott (a személyi és tárgyi feltételek által meghatározott) környezetben az adott szakterület szokott módszereivel elláthatók. 

A sürgősségi ellátás igényét az
l	azonosítatlan, ám hevenynek ill. veszélyesnek tűnő betegség, 
		és/vagy
l	különböző szakterületekhez tartozó betegségek társulása, 
		és/vagy
l	az ellátásra alkalmatlan helyen felmerült heveny kórfolyamat támasztja
Azonosítatlan, ám hevenynek ill. veszélyesnek tűnő betegség
l	Iszkémiás típusú mellkasi fájdalom
l	Magyarázatlan ájulás
l	Veszélyes baleseti mechanizmus
Különböző szakterületekhez tartozó betegségek társulása
l	Paroxizmális pitvarfibrilláció  kollapszus  	  agyrázódás
l	Szívinfarktus  kollapszus  bázisfraktúra
l	Ittas szemsérült
Gyógyintézetben, ellátásra alkalmatlan helyen felmerült heveny kórfolyamat
l	Ma már történelem:
§	Kamrafibrilláció a sebészeti klinikán
§	Konvulzió szanatóriumban („nincs véna”)
§	AV-blokk (pacemaker-igény) belosztályon

l	(Ma már történelem?)
A sürgősségi ellátás igénye csökken vagy megszűnik 
§	az időfaktor csökkentésével, 
§	a beteg állapotának stabilizálásával,
§	a végleges kórisme valószínűsítésével,

§	és átadja helyét a sürgős, vagy szokványos orvosi ellátásnak  

Az átmenet néha folyamatos!
Sürgős ellátás 



Sürgősségi ellátás
A sürgősség és a sürgősségi ellátás meghatározása
§	Szakmai definíció

§	Jogi definíció
A sürgősség(i) ellátás definiálása a szakirodalomban: szemelvények
§	A feladat meghatározása (Enenkel)
§	A tevékenység leírása (Ahnefeld; ACEP)
§	A rendszerelemek hangsúlyozása (Cales)
§	A sürgősségi szituáció jellemzése (US)
§	A sürgősségi esetek jellemzése (H)
A sürgősségi ellátás definiálása [1]
Notfallmedizin hat …primär die Aufgabe,
Notfallpatienten in der Prähospitalphase medizinisch zu versorgen.

W. Enenkel, in:
		Enenkel, Steinbreithner, Weber, Fitztal:
		Notfallmedizin
		W. Maudrich, Wien, 1989
 
A sürgősségi ellátás definiálása [2]
Außerklinischer Beginn einer Intensivtherapie unter erheblich erschwerter Bedingungen mit eingeschränkten Möglichkeiten der Diagnostik und Behandlung  und unter nur in sehr begrenztem Umfang verfügbarem Einsatz von Geräten und Medikamenten.

F.W. Ahnefeld
cit. Enenkel, Steinbreithner, Weber, Fitztal:
Notfallmedizin
W. Maudrich, Wien, 1989


A sürgősségi ellátás definiálása [3a]
Emergency Medicine  is the medical speciality with the principal mission of evaluating, managing, treating and preventing unexpected illness and injury.

ACEP Policy Compendium, 2000.

A sürgősségi ellátás definiálása [3b]
Emergency physicians provide rapid assessment and treatment of any patient with a medical emergency. In addition, they are responsible for the initial assessment and care of any medical condition that a patient   
 
ACEP Policy Compendium, 2000.
A sürgősségi ellátás definiálása [4a]
Patients receive emergency treatment from private physicians in offices and clinics, from emergency medical technicians and nurses in prehospital setting, and from physicians in hospitals. 
R.H. Cales: Systems approach
In: Kravis, Warner:
Emergency Medicine 2nd ed.
Aspen Publishers, Inc. Rockville, Maryland, 1987
A sürgősségi ellátás definiálása [4b]
Unless treatment is integrated into an emergency medical care system, however, some patients may not receive optimal and efficient care. 

R.H. Cales

A sürgősségi ellátás definiálása [4c]
The provision of optima emergency medical care requires a system approach that recognizes the strengths and weaknesses of each provider and integrates them into a hierarchy that encourages timely access to appropriate care levels.
R.H. Cales
A sürgősségi ellátás definiálása [5]
Emergency condition (federal definition): An emergency 
medical condition means a medical condition manifested 
by acute symptoms of sufficient severity  (including 
severe pain) that the absence of immediate medical 
attention  could reasonably be expected to result in:
a)      placing the patient,s health in serious jeopardy
b)      serious impairment to bodily functions
c)      serious dysfunction of any bodily organ or part
1329-30; Chapter 20: Administrative aspects of 
Emergency Medicine; 20.6: Hospital administration 
M. Rapp, in: Emergency Medicine R.W. Aghababian 
(Ed. In Chief)  Lippincott-Raven Philadelphia 1998

 
 A sürgősségi ellátás definiálása [6]
Acuity at the onset of symptoms, degree of pain, and potential for disability

California

A sürgősségi ellátás definiálása [7]
Medical conditions of recent onset and severity that would lead a prudent layperson, possessing an average knowledge of medicine and health, to believe that urgent and/or unscheduled medical care  is required.
Maryland, Virginia, Georgia, Arkansas

 
A sürgősségi ellátás definiálása [8]
…nem tervezhető, nem halasztható…
 
Gógl, 2000

A sürgősségi ellátás definiálása [9] Oxyologia
Gábor Aurél
§	(1963)
§	1973
Az oxyologiai kórképek jellemzése
§	Hirtelen kezdet ("acuitas")
§	Agressziók 
§	Trauma, mérgezés, hőártalom stb.
§	Acutan ható belső kórtényezők és szövődményeik
§	Infarctus  -  shock
§	Idült és/vagy rejtetten zajló kórfolyamatok acut szövődményei (hypoglykaemia)
§	Folyamat-jelleg ("processivitas") - "állapot"??
§	Súlyosbodás ("progressivitas")
	Időfaktor
Időfaktor
   ...elvi szorzószám, amely az abszolút időtartamot az adott kórfolyamat zajlásdinamikájához, annak úgyszólván belső időegységeihez alakítja, dialektikusan átértékeli. 

                                           (Gábor A.)
(Időfaktor)
“Minden, mi él, az egyenlő soká él,
a százados fa, s egynapos rovar,
eszmél, örűl, szeret és elbukik,
midőn napszámát s vágyait betölté”

                                          (Madách)
A sürgősség fokozatai
§	Életveszély
§	Klinikai halál
§	Imminens halál
§	Közvetlen életveszély
§	Közvetett életveszély
§	A törvényszerű életveszély rejtett formája
§	Szervi károsodás veszélye
§	„Szenvedés” (jelentős fájdalom; egyéb, szubjektíve tűrhetetlen panasz)
§	Veszélyeztető magatartás
§	A környezet érdeke
Hogyan ismerjük fel a sürgősségi szituációt?
Nyilvánvaló (?)
Valószínű – gyanús: hogyan mérhető fel a realitás ?
§	Sérülések  –  súlyos sérült?

§	Riasztó tünetek
§	A vitális funciók elégtelenségét jelző tünetegyüttesek
§	Score-ok
§	(Anamnézis!)


Sérülések – súlyos sérült?
Csekklisták
§	Baleseti mechanizmus 
§	Vitális paraméterek 
§	Sérülési kép

A baleseti mechanizmus csekklistája
§	> 5 m magasból esés
§	Beszorulás/betemetődés
§	Gépjárműből kiesés/gépjármű felborult
§	Utastérben mellette más meghalt
§	Erősen megrongált utastér/motor az utastérbe nyomódott
§	Első tengely nagymértékben sérült  
§	Gyalogos/kerékpáros gázolás > 35 km/h
§	Ütközés > 35/45 km/h sebességgel

A vitális paraméterek csekklistája
§	GCS < 13
§	Syst. RR < 90 Hgmm
§	Légzésfrekvencia <10 vagy >29
§	SaO2 <90%
§	

A sérülési kép csekklistája
§	Instabil mellkas
§	Két v. több csövescsont és/vagy medencetörés
§	Magasan amputált végtag
§	Áthatoló hasi/mellkasi/medencetáji/nyaki/koponyasérülés
§	Füst-inhalatio, legalább 15%-os (II.-III. fokú) égés

Riasztó tünetek
§	Hirtelen keletkeznek
§	Előtérben állnak
§	Általában progrediáló folyamatokat kísérnek
§	További kórfolyamatokat indukálhatnak
Riasztó tünetek
§	Eszméletlenség/tudatzavar
§	Igen gyér/igen szapora/igen szabálytalan légzés
§	Nagyfokú sápadtság/szederjesség
§	Bő vérzés
§	Heves fájdalom
§	Görcsroham
§	Terjedő bénulás
§	Magas láz
§	Makacs hányás
§	Agressziv behatás nyomán bármely tünet 
A vitális funkciók elégtelenségének tünetegyüttesei
§	Légzési elégtelenség
§	Progresszív perifériás keringési elégtelenség
§	Centrális keringési elégtelenség
§	Koponyaűri nyomásfokozódás
 
Pontozási rendszerek 
(score-ok)
§	az állapot/sérülés súlyosságának értékelésére szolgálnak 
§	segítik a kezelésre vonatkozó döntést 
§	segítik a kimenel prognosztizálását
Apgar - score
Szívfrekvencia (Ř; >140 - >100; 100-140)
Légzés (Ř; felületes,szabálytalan; hangosan sír) 
Reflexingerlékenység (Ř; orrfintor; tüsszent/köhög)
Izomtónus (pethyüdt; végtagok enyhe flex.; aktív mozgás)
Bőrszín (fehér/cyan.; akrocyan.; rózsás)
Glasgow Coma Scale
§	GCS
§	Pediatric GCS
Glasgow Coma Scale
Szemnyitás
§	Spontán
§	Felszólításra
§	Fájdalomingerre
§	Nincs
Motoros válasz
§	Engedelmeskedik
§	A fájdalmat lokalizálja
§	Flexiós visszahúzás
§	Abnormális flexiós tartás (decort.rig.)
§	Abnormális extenziós tartás (decer.rig.)
§	Nincs
Verbális válasz
§	Orientált
§	Zavart, dezorientált
§	Helytelen szavak
§	Érthetetlen hangok
§	Nincs

A kezelésre vonatkozó döntést segítő pontozási rendszerek sérülésben

·	Trauma Score (TS: trauma pontozási rendszer)

·	Revised Trauma Score (RTS: javított pontozási rendszer)

A kimenetel prognosztizálását szolgáló pontozási rendszerek sérülésben
§	Abbreviated Injury Scale (AIS: rövidített baleseti beosztás)
§	Injury Severity Score (ISS: a baleset súlyosságának pontozási rendszere)


Revised Trauma Score: értékelés
GCS 		syst. RR	légzésszám/perc	pont

13-15		>89 Hgmm 	1O-29/min.			4
9-12		76-89 Hgmm      	>29/min.			3
6-8          	5O-75 Hgmm	6-9/min.  			2
4-5          	1-49 Hgmm        	1-5/min.  			1
3			O			O				O

Gyermekbaleseti pontozási rendszer (PTS)
Komponensek 		Súlyossági kategóriák
				+2	         	+1		-1
Súly  (kg) 		2O    		15-2O      	1O 
légzés    		normál	száj/orr  oralis/trach.intub.
syst. RR		9O     	5O-9O       	5O 
(Hgmm)
idegrendszer	éber   	tompult      	komatózus
nyílt seb 		nincs     	kicsi       	nagy v. áthatoló  
törés     		nincs   	zárt            	nyílt

Gyermekbaleseti pontozási rendszer (PTS)
§	A súlyossági kategória pontszámait adjuk össze minden egyes komponensre (pl. a +12 azt jelenti, hogy nincs sérülés), a negatív érték viszont fatális sérülést jelöl. 
§	A O-8 közötti pontszámú pácienseket súlyos gyermeksérültek ellátására felkészült baleseti központba kell szállítani.

A veszélyeztetettség fokozatai
§	Közvetlen életveszély
§	Közvetett életveszély
§	Sürgető állapot
Közvetlen életveszély 
§	klinikai halál; 
§	elégtelen vitális funkciók 
§	(kritikus állapot: sokk, tüdővizenyő);
§	(pillanatnyilag) intakt, de nyilvánvaló okból bármikor összeomlástól   fenyegetett alapvető életműködések 
§	(objektíve jól tűrt kamrai tahikardia)
Közvetett életveszély 
§	a potenciálisan életveszélyes betegség nyilvánvaló (AMI),
§	vagy 
§	lezajlott, potenciálisan életveszélyes eseményt (tompa hasi sérülés, első anginás roham) követően a beteg panasz- és tünetmentes (ANAMNÉZIS!), 
ugyanakkor
§	szövődmény ill. közvetlen életveszély kialakulhat 
Sürgető állapot
A veszélyt jelző tünetek elhatalmasodása ill. kombinálódása

§	szervkárosodás veszélye (luxált ízület, glaukomás roham, hipertóniás krizis), 

§	szenvedés (fájdalom stb.)
Az oxyologiai ellátás
§	Kimentés
§	Orvosi terápia
§	Pozicionálás, műfogások
§	Gyógyszerek
§	Pszichés ráhatás
§	Szállítás
Az oxyologiai ellátás


Kételyek
A sürgősségi orvostan sajátos feladata I.
§	Megelőzni/csökkenteni az elkerülhető halálozást

§	Hatásos ellátást adni a súlyos, de nem életveszélyes állapotú betegeknek

§	Komplex ellátást nyújtani az egyszerre  több orvosi szakterületet érintő kórfolyamatokban
						J.C. Holliman
                                   
A sürgősségi orvostan sajátos feladata II.
Szakszerű  ellátást és irányítást adni
§	környezeti tényezők okozta balesetekben
§	tömeges balesetekben és katasztrófákban

					J.C. Holliman
                                                   
A sürgősségi orvostan önálló orvosi szakterület
§	Az egyes orvosi szakterületek csak saját sürgősségi vonatkozásaikkal foglalkoznak
§	A ~ (oxyologia) interdiszciplináris szintézist ad
§	A sürgősségi beavatkozási technikákat másutt átfogóan nem oktatják 
§	Szervezési, ill. nem-orvosi aspektusok

						J.C. Holliman

 
A sürgősségi ellátó lánc funkciója
A sürgősségi ellátó lánc elemei
§	Laikus elsősegély
§	(Orvosi segély)
§	(Orvosi ügyelet)
§	Mentőellátás
§	Mentőszállítás
§	Kórházi sürgősségi ellátás



Az Európai Elsősegélynyújtó Bizonyítvány 
	minimumkövetelményei
§	A  helyszín biztosítása, segélyhívás
§	Kimentés
§	Az  alapvető életműködések vizsgálata
§	Súlyos vérzés csillapítása
§	Az eszméletlen beteg ellátása
§	Légzészavarok ellátása
§	A keringésmegállás ellátása
§	Szívroham ellátása
§	Súlyos égés és sebzés ellátása








Az Országos Mentőszolgálat rendszere
§	Tradíciók: 54 év – 115 év
§	Orvosi mentőszolgálat
§	Paramedikusok foglalkoztatása
§	Egységesség
§	Sürgősségi hívószám – szolgálatvezetés
§	Integrált rendszer (mentés – betegszállítás – helyenként orvosi ügyelet is)
§	Légi mentés
Mentőegység-típusok
Mentőkocsi
§	ápoló + gépkocsivezető
Esetkocsi
§	ápoló + gépkocsivezető + mentőtiszt
Rohamkocsi
§	ápoló + gépkocsivezető + mentőorvos
Mentőhelikopter: eset/rohamkocsi-szintű
MOK: rohamkocsi-szintű

Többfokozatú mentésszervezés
§	alkalmas szintű mentőegység pillanatnyilag nem riasztható/riasztandó;
§	a legközelebbi mentőállomáson nincs megfelelő szintű mentőegység szervezve;
§	a bejelentés pontatlan, vagy a kórfolyamat gyorsan progrediál;
§	a helyszínre érkező  mentőegység jelentéséből derül ki a magasabb szintű ellátás igénye, vagy az esemény tömeges jellege.



 Mentőorvosi (gép)kocsi (MOK)
§	oxyologus (vagy oxyologiai gyakorlattal rendelkező más) szakorvossal
§	ápolói gyakorlattal/szakképzettséggel rendelkező gépkocsivezetővel
§	fekvőbeteg szállítására alkalmatlan, de egyébként a rohamkocsi egészségügyi felszerelését hordozó, megkülönböztető jelzésekkel ellátott személygépkocsi
§	az egyidejűleg riasztott ONE-val együttműködve látja (és szükség esetén szállítja) el a 
	beteget (ún. randevú-elv)
§	Helikopteres állomások!



Légi mentés
Mentőhelikopter igénybevétele mentés céljából indokolt
§	életveszély esetén, ha
§	legkésőbb 15 percen belül legalább esetkocsi szintű ellátás nem biztosítható a helyszínen;
§	útviszonyok, időjárási viszonyok, földrajzi viszonyok indokolják;
§	atraumatikus szállítás igénye esetén


Kórházi sürgősségi ellátás

Sürgősségi betegellátó osztály

SBO, SBH

A sürgősségi ellátó rendszerbe került betegek
§	80%-a csupán rutin ellátásra,
§	15%-a sürgős ellátásra,
§	5%-a “critical care”-re
szorul

A 15+5% azonosítása?!


Az SBO feladatai
§	betegvizsgálat és osztályozás a sürgősségi ellátási igény szerint;
§	a felvételi kórisme felállítása;
§	az első ellátás, vagy az oki terápia megkezdése, ill. folytatása;
§	a gyógyintézeti felvétel indokoltságának definitív eldöntése;
§	megfelelő szakirányú hospitalizáció és optimális ellátás biztosítása a gyógyintézeti összpotenciállal;
§	a megfigyelést igénylő beteg átmeneti elhelyezése.





SBO: sok profilú, nagy kórház

SBH: mindenhol
Az SBO interdiszciplináris, mert a sürgős ellátásra szoruló is az
§	heveny, súlyos kórfolyamat
§	kombinált betegség és/vagy sérülés
§	nincs/bizonytalan a diagnózis
§	saját lábán érkező beteg
§	nem életveszélyes, de sürgős kórképek (ismeretlen és/vagy megfigyelést igénylő kórképek, pszichiátriai sürgősség)



A sürgősségi osztály sajátosságai
§	jó megközelíthetőség
§	azonnali betegátvétel
§	azonnali ellátás a valóban sürgős esetekben
§	interdisciplinaris tevékenység
§	szűrő - osztályozó funkció (triage nurse)
§	a betegáramlás útja megszabott
§	variálhatóság (boxok,"trolley"-k)


A sürgősségi betegellátó osztály funkciói
§	a “kórház kapuja”
§	első ellátó funkció
§	szűrő-osztályozó funkció
§	ellátási tartalék tömeges baleset esetén
§	a prehospitalis és hospitalis sürgősségi ellátás kapcsolódási pontja
§	betegátvétel
§	konzultáció
§	munkabeosztás (rotáció)
§	oxyologia egésze (tapasztalatok 
feldolgozása, az ellátási elvek fejlesztése, minőségellenőrzés stb.) 
Betegmozgás a kórházba kerüléskor
§	ITO/ITR
§	Szakosztályok (trauma!)
§	SBO, innen
§	a gyógyintézet illetékes betegosztályai
§	speciális gyógyintézet
§	haza, családorvoshoz ill. járóbeteg-ellátásra 

Az SBO-val szembeni elvárások
§	maximalizálni a minőséget
§	optimalizálni a hatásosságot
§	minimalizálni a költségeket

Az SBO gazdaságos, mert:
§	tehermentesíti az osztályokat 
§	kórházi betegfelvételt ill. ápolási napot takarít meg

F I N A N S Z Í R O Z Á S ! 


 Az SBO méretei (példák)
§	városi környezetben legalább 6 ágy szükséges
§	az éves kórházi betegjelentkezésre/beszállításra számított ágyszám:
5/10 ezer; 11/20 ezer; 21/36 ezer, 30/50 ezer
§	ágyszám: 1,5x(NxT)/24, ahol N a 24 óra alatt jelentkezõ/beszállított betegek száma, T a betegek átlagos tartózkodási ideje az SBO-n.
§	ágyanként 50 m2 alapterület szükséges.


                     

Oxiológus szakorvos
Alapszakképesítés
§	Helyszíni ellátás
§	Szervezés
§	Koordináció
§	Sürgősségi osztályos munka 

(Managing Emergency 
Physician = Leitender Notarzt)
A sürgősségi orvostan szakorvosa
Ráépített szakképesítés
§	Oxyologia
§	Aneszteziológia-intenzív terápia
§	Belgyógyászat
§	Csecsemő-gyermekgyógyászat
§	Neurológia
§	Sebészet
§	Traumatológia
Az oxiológiával rokon orvosi szakágak 
§	aneszteziológia és intenzív terápia 
§	háziorvostan
§	honvédorvostan-katasztrófaorvostan
Közös ismérv a szintetizáló ismeretanyag és módszer. 
Aneszteziológia és intenzív terápia: 
§	speciális gép- és műszerpark
§	helyhez, felszereléshez, munkacsoporthoz kötött 
§	a betegek alapvető életműködései és anyagcserefolyamatai veszélyben vannak, 
§	stabilizálásukhoz/helyreállításukhoz az említett diagnosztikai/terápiás felszerelés teljessége nélkülözhetetlen 
§	Nem tartozik jellegzetes feladatai közé az alapvető
életműködéseiben nem fenyegetett, ám más 
okból sürgősen ellátandó beteg első ellátása
Háziorvostan 
§	ismeretanyag valamennyi orvosi szakágból, korra, nemre, a betegség stádiumára bizonyos mértékig tekintet nélkül
§	a közvetlen betegellátás mellett szűrési, gondozási, higiénikusi és társadalomorvostani teendők, emellett oxiológiai feladatok is
Honvédorvostan-katasztrófaorvostan 
§	szervezési/katonaegészségügyi ismeretek integrálása a „kompromisszumos medicina” szemléletével
§	szükségképpen tartalmaz oxiológiai elemeket
§	az oxiológia a tömeges baleseti ellátásban a katasztófamedicina egy részét gyakorolja, igen szűkített körülmények között  
Jogi háttér
§	1997. évi CLIV tv. az egészségügyről
§	Cím: Az egyén szerepe
§	5.§  (3) e)  (segítségnyújtás) 
4. Cím: Egyéb egészségügyi ellátások
§	93.§ Ügyeleti ellátás
§	94.§ Mentés
§	97.§ betegszállítás
§	19/1998. (VI.3.) NM rendelet a betegszállításról
§	20/1998. (VI.3.) NM rendelet a mentésről
§	6/1992. (III.31.) NM rendelet a háziorvosi és
házi gyermekorvosi szolgálatról
§	9.§ (a háziorvosi feladatok sürgősségi ellátására
szervezhető ügyeleti szolgálatok)
1997. évi CLIV tv. az egészségügyről
3. Cím: fogalommeghatározások
§	3.§ i.) sürgős szükség: az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne
1997. évi CLIV tv. az egészségügyről 
3. Cím: fogalommeghatározások
§	3.§ n) életmentő beavatkozás: sürgős szükség esetén a beteg életének megmentésére irányuló egészségügyi szolgáltatás
A sürgősségi ellátás egészségügyi jogszabályi meghatározása

21/1998 (VI. 3. NM rendelet 1.§ (2)
q) sürgősségi ellátás: a kórházon kívüli sürgősségi ellátások, a sürgősségi betegellátó osztályon történő ellátások, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. alapján nyújtott minden egyéb sürgősségi ellátás összessége 

21/1998 (VI. 3. NM rendelet 1.§ (2)
r) sürgősségi betegellátó osztályon történő ellátás: fekvőbeteg-ellátó intézmény önálló szervezeti egységében (a továbbiakban: sürgősségi betegellátó osztály) nyújtott ellátás, amelynek keretében
ra)…
rb)…
rc)…
rd)…

21/1998 (VI. 3. NM rendelet 1.§ (2)
…ellátás, amelynek keretében
ra) fogadja a sürgősségi ellátást igénylő betegeket
rb) szakellátás szintű sürgős beavatkozást igénylő diagnosztikus, terápiás és konzultációs tevékenyéget végez
rc)…
rd)…

21/1998 (VI. 3. NM rendelet 1.§ (2)
…ellátás, amelynek keretében
…
…
rc) ellátja a beteg állapotának stabilizálását, a 24 órán belül megoldható, sürgősségi ellátást igénylő kórképek definitív ellátásának biztosítását, valamint
rd) meghatározza a beteg további ellátásával kapcsolatos feladatokat;

21/1998 (VI. 3. NM rendelet 1.§ (2)
s) kórházon kívüli sürgősségi ellátás: a központi ügyelet, vagy a külön jogszabály szerinti háziorvosi ügyelet, illetve készenlét,továbbá a külön jogszabály szerint a mentőszolgálat által biztosított,
sa)…
sb)…
sc)…
sd)…
se)…
sf)…

21/1998 (VI. 3. NM rendelet 1.§ (2)
…a mentőszolgálat által biztosított,
sa) a sürgősségi ellátás érdekében, a feladatvégzésre szervezett rendelkezésre állás,
sb) a sürgősségi ellátást igénylő betegek fogadása,
sc) alapellátás szintű sürgős beavatkozást igénylő diagnosztikus, terápiás és konzultációs tevékenységek végzése,

21/1998 (VI. 3. NM rendelet 1.§ (2)
…
sd) a beteg állapotának stabilizálása, 
se) a beteg további ellátásának meghatározása, kezdeményezése 
sf) a sürgősségi kórképek fekvőbeteg-intézményen kívüli definitív ellátása
Elsősegélynyújtás 
1997. évi CLIV tv. az egészségügyről
1. Cím: Az egyén szerepe
§	5.§  (3) e) (…mindenkinek…) kötelessége – a tőle elvárható módon – segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni, amennyiben sürgős szükség vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli, vagy arról tudomást szerez.
Elsősegélynyújtás 
1997. évi CLIV tv. az egészségügyről
VI. Fejezet: Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei
Az egészségügyi dolgozók ellátási kötelezettségei
§	125.§ Sürgős szükség esetén az egészségügyi dolgozó – időponttól és helytől függetlenül – az adott körülmények között a tőle elvárható módon és a rendelkezésre álló eszközöktől függően az arra rászoruló személynek elsősegélyt nyújt, illetőleg a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi. Kétség esetén a sürgős szükség fennállását vélelmezni kell.
6/1992. (III.31.) NM rendelet a háziorvosi és
házi gyermekorvosi szolgálatról
§	9.§ (a háziorvosi feladatok sürgősségi ellátására
ügyeleti szolgálatok az alábbi formákban szervezhetők
§	készenléti szolgálat
§	összevont hétvégi ügyeleti szolgálat
§	központi ügyeleti szolgálat
§	sürgősségi orvosi szolgálat
Definiálatlan fogalom
Sürgősségi központ
§	Integrierte Leitstelle?
§	Sürgősségi osztállyal rendelkező kórház?
§	(Bevetésirányítási központ?) 

Egységes sürgősségi terminológia
szükséges!
Távlatok az ellátó rendszerben
§	A laikus elsősegély kiterjesztése
§	Korai defibrillálás széles körben
§	Az ellátó lánc további integrálása és fejlesztése
§	Az ügyelet állami feladattá tétele
§	SBO-k rendszere
§	Széleskörű informatikai támogatottság
§	Minőségbiztosítás – CME teljeskörűen
§	Országot lefedő légi mentés
A jövő
§	Rendszerfejlesztés: politika és realitás
§	Állomásszám és kapacitás
§	Betegszállítás és mentés
§	A szolgálatvezetés koncentrálása
§	Ügyelet és mentők; SBO
§	Check-listák (szolgálatvezetés, mentés)
§	AED
Reménységek
§	A teljes sürgősségi ellátó lánc egységes szemléletű gondozása
§	A rendszer elemeinek harmonizálása
§	Megfelelő finanszírozás a szakmai prioritások szem előtt tartásával

Stb. Stb. Stb.

