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Vízió





Valóság – graduális képzés

• 3 nyelven

• Magyar – 5. év őszi  szemeszter

• Angol-német – 5. év tavaszi szemeszter

• Tantermi előadások

• PBL gyakorlatok

• Ágymelletti gyakorlatok



Előadások

oktatási 

hét

előadás (70 perc)

1.

09.14.

Képek és hangok a XX. századból – egy új ellátási filozófia születése. Hol hibázhatunk? A 

kommunikáció jelentősége az akut jellegű betegellátásban.

2.

09.21.

Perfuse it or lose it! Rizikóorientált megközelítés – triázs alapok. 

3.

09.28.

Prehospitális rendszerek, mint a sürgősségi ellátás szerves részei.

4.

10.05.

Környezeti ártalmak.

5.

10.12.

Sürgősségi tünetegyüttesek, sürgősségi diagnosztika (PoCT)

6.

10.19.

Fájdalom szindrómák . Pain in the ass – addig jó, amíg fáj!

7.

10.26.

Keringési elégtelenség sürgősségi vonatkozásai. A tolóajtótól a perkután laborig.

8.

11.02.

Akut neurológiai deficit. Time is brain. 

9.

11.09.

Gasztrointesztinális vérzés sürgősségi ellátása.  

10.

11.16.

Gyermek sürgősség.

Ugyanaz kicsiben?

11.

11.23.

Súlyos sérült. 

Jövőkép: Die Hard 6.

12.

11.30.

Toxikológia. Alle Ding sind Gift-avagy minden anyag méreg. 

Két lépéssel a föld felett.

13.

12.07.

Lázas állapotok, fertőzések, szepszis. „Vérmérgezés” a XXI. században.

14.

12.14.

Konzultáció. 



PBL gyakorlatok

• PBL- SBAR
• Strukturált kommunikáció, szituációs gyakorlatokkal

• PBL- TRIÁZS
• MSTR ismertetése, triázsolás menete, egyszerűbb és komplexebb feladatok

• PBL- TEAM
• Team működése, team vezetés – szituációs gyakorlatok

• PBL – OMV
• Oxigén
• Monitor
• Véna
Fizikai törvényszerűségek, alkalmazásuk, korai figyelmeztető jelek



Ágymelletti gyakorlatok

• 4x45 perc kötelező

• 4x45 perc fakultatív

• Szakorvosok: egyes betegek vizsgálata, megbeszélés, vizsgálatok 
rendelése, differenciáldiagnosztika

• Rezidensek: sürgősségi alapelvek, betegutak, PoC rendszerek valós 
idejű használata



Azért ez nem mindig volt így…

Dr. Völgyes Barbara Dr. Balla Rozália

Dr. Zacher Gábor

Dr. Cseke Béla

Dr. Váradi Zsolt



Graduális képzés cont’d

• Mentőtiszt képzés gyakorlóhely



Posztgraduális képzés

• Szakorvos képzés
• Ijesztő tendenciák

• Strukturált képzés iránti igény

• Európai alapelvek mentén…



Konszenzus másodszor! 

2017 



Posztgraduális képzés

• Szakdolgozói képzés
• Belső képzés – bedside teaching, strukturált képzés

• APN képzés – jelenleg még tisztázatlan szerepünk



Rövid- és hosszútávú célok

• Mentőegység SBO-hoz rendelése
• Pre- és intrahospitális kapcsolat

• OMSZ terhelés csökkentése – nemcsak 2°
transzport szinten

• SIA tantárgy bevezetése
• 6. éven

• 4 hét: 8 nap SBO, 4 nap ITO, 4 nap műtő 




