NEVES Váratlan halálozás adatlap v1 Érvényes: 2014. július 15-től
VÁRATLAN HALÁLOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYBEN V1
(KIVÉVE ÖNGYILKOSSÁG)

A halál az egészségügyi intézményben olyan időpontban következik be, amikor az egyén állapota alapján
nem lehet arra számítani. Érinthet beteget, dolgozót, vagy látogatót. Az esemény bekövetkezhet fekvő- és
járóbeteg ellátásban is.
Adatszolgáltató intézmény*________________________ Az esemény azonosítója* _________________________
Osztály azonosítója* ________________________________
Az intézmény, az osztály és az esemény azonosítói a NEVES elektronikus felületén automatikusan generált kódok.
Papír alapú adatgyűjtés esetén használható belső azonosítási rendszer, vagy a program által adott kódok. Utóbbi
esetben az esemény azonosítója utólagosan, az elektronikus adatrögzítés alkalmával rögzíthető a papíron.

1. Az elhalálozott személy jellemzői

1.1.1. Életkor (életév): _____________
1.1.2. Beteg neme*
Férfi
Nő
1.2. Alapbetegsége*
Kardiológiai
Neurológiai
Pszichiátriai
Egyéb:
_________________
Nem ismert
Onkológiai
Traumatológiai
1.3. Az egészségügyi intézményben való jelenlét oka*
Egyéb fekvőbeteg
Látogató
Műtéten átesett fekvőbeteg
Járóbeteg
Munkatárs
Műtétre váró fekvőbeteg
1.4. Az elhalálozott személy ismert jellemzői*
Tudatzavar
Nem ismert
Halláskárosodás
Beszédzavar
Egyéb:
Nincs
Inkontinencia
Egyensúlyzavar
_____________________
Pszichés betegség
Látáskárosodás
Érzészavar
Tanulási nehézség
Mozgáskorlátozottság
Fájdalom
1.5. Volt az elhalálozott személynek ismert, váratlan állapotváltozásra hajlamosító állapota?*
Tracheakanül
Nem ismert
Immunszupprimált
Daganatos betegség
állapot
Trombózis
Parenterális táplálás
Diabetes mellitus
Keringési
betegség
Egyéb:
Ritmuszavar
Elhízás
_____________________
Kiszáradás
Szervtranszplantáció
Epilepsia
utáni állapot
Kóros soványság
Gépi lélegeztetés
Terhesség
Lázas betegség
2. Az esemény idején a beteg ellátásáért felelős szervezeti egység jellemzői
2.1. A halál bekövetkeztének helye*
Közterület (lépcsőház,
Rehabilitációs
Aktív, nem műtétes
Egyéb krónikus
park stb.)
osztály
Egyéb:__________
Egynapos ellátás
Műtétes
osztály
Ápolási
Járóbeteg ellátás
2.2. A betegellátás a haláleset bekövetkeztekor a szokásos dolgozói létszámmal történt?*
Igen
Kevesebb dolgozóval
Nem ismert
Több dolgozóval
2.3. Van az ellátó osztályon a betegmegfigyelés folyamatára vonatkozó szabályozás?*
Igen
Nem
Nem értelmezhető
Nem ismert
3. Az esemény leírása
3.1.1. A halál bekövetkeztének dátuma* (év, hónap, nap) _________ / ________________ / _________
3.1.2. A halál bekövetkeztének időpontja (24 órás formátum) ______ óra/ _______ perc
3.2. A halál feltételezett oka*
Egyéb:
Szepszis
Keringési elégtelenség
Agyi történés
__________________
Szívritmuszavar
Légzési elégtelenség
Akut hasi kórkép
Trauma
Nem ismert
Elektrolitzavar
3.3. Az ellátás típusa*
Nem értelmezhető
Nem ismert
Sürgősségi
Tervezett
3.4. A halál bekövetkeztekor jelenlévő személy*
Ápoló
Betegtárs
Látogató
Osztályos orvos
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Senki
Ügyeletes orvos
Egyéb: _______________
3.5. A halál bekövetkeztét észlelő személy*
Ápoló
Látogató
Ügyeletes orvos
Betegtárs
Osztályos orvos
Egyéb: __________________
3.6. Az utolsó észlelés óta eltelt idő
10-30 perc között
Kevesebb mint 10 perc Nem ismert
Több mint 30 perc
3.7. Történt-e újraélesztési kísérlet?*
Igen
Nem
Nem ismert
3.8. Ha történt, ki kezdte el az újraélesztést?
Laikus
Nem ismert
Orvos
Szakdolgozó
3.9. A váratlan haláleset bekövetkezésekor az újraélesztéshez szükséges eszközök használatra
alkalmas állapotban rendelkezésre álltak?*
Igen
Nem
Nem ismert
3.10. Működik az intézményben reanimációs team?*
Igen
Nem
Nem ismert
3.11. A váratlan halálesetet megelőzően a betegnél történt már újraélesztési kísérlet?*
Igen
Nem
Nem ismert
3.12. A váratlan halált megelőzően stabil életfunkciókat mutatott az elhalálozott személy?*
Igen
Nem
Nem ismert
3.13. A halált megelőző időszakban észleltek-e az elhalálozott személynél jelentős
állapotváltozást?*
Igen
Nem
Nem ismert
3.14. A halált megelőzően végzett diagnosztikai vizsgálatok vagy azok hiánya hozzájárulhatott a
halál bekövetkezéséhez?*
Igen
Nem
Nem ismert
Nem értelmezhető
3.15. Részesült-e az alábbi gyógyszeres kezelések valamelyikében az elhalálozott személy?
Nagy dózisú szteroid
IV. antibiotikumok
Antiarritmiás szerek
Kábító fájdalomcsillapító
Antikoaguláns
Kemoterápia
Inzulin
3.16. A halált megelőző 48 órában történt-e terápia módosítás?*
Igen
Nem
Nem ismert
Nem értelmezhető
3.17. A halált megelőző 24 órában történt-e:*
Eszközös vizsgálat
Műtét
Trauma
Intervenciós radiológiai vizsgálat
Nem ismert
Egyéb: ___________
3.18. A halált megelőző 24 órában volt-e szakorvosi/főorvosi vizsgálat?*
Igen
Nem
Nem ismert
3.19. A halált megelőző 24 órában volt-e az osztályon kívüli szakorvosi konzultáció?*
Igen
Nem
Nem ismert
3.20. A halált megelőző időszak dokumentációja időszerű és megfelelően részletezett?*
Igen
Nem ismert
Nem
Nem létezik dokumentum
3.21. A patológiai vizsgálat (amennyiben eredménye ismert) feltárt-e új/váratlan kórállapotot,
mely utólag magyarázta a váratlan halált?*
Igen
Nem
Nem ismert
4. A váratlan halálozás következményei
4.1. Hatósági vizsgálat szükségessége felmerült?*
Igen
Nem
Nem ismert
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5. Az esemény részletes leírása
5.1. Az esemény körülményeinek részletes leírása, beleértve az eddig nem azonosított fontos
körülményeket és a valószínű kiváltó okokat

5.2. Véleménye szerint mely tényezők vezethettek a váratlan haláleset kialakulásához? (több is
jelölhető)*
Kommunikációs tényezők (pl. egyének,
Szervezeti és stratégiai tényezők (pl.
csoportok, ill. szervezetek közötti szóbeli, írott és/
vagy non-verbális kommunikáció)
Oktatási és továbbképzési tényezők (pl. a
gyakorlati oktatás hozzáférhetősége)

szervezeti struktúra, szerződő fél/ ügynökség
alkalmazása, szervezeti kultúra)
Betegtényezők (pl. klinikai állapot, szociális/
fizikai/ pszichés tényezők, kapcsolati tényezők)
Csapat és szociális tényezők (pl. szerep- és
feladat meghatározás, vezetési, szervezeti,
kulturális tényezők)
Munka és környezeti tényezők (pl. rossz/
túlzott adminisztráció, fizikai környezet, túlzott
munkaterhelés vagy túlmunka, időnyomás)

Felszerelésekkel és anyagi forrásokkal
kapcsolatos tényezők (pl. megfelelő méretű,

típusú műszerek, eszközök hozzáférhetősége,
használatának bonyolultsága)
Gyógyszereléssel kapcsolatos tényezők (pl. ha
egy vagy több gyógyszer direkt módon
hozzájárulhatott az eseményhez)

Ismeretlen
Egyéb
5.3. Amennyiben az 5.2. kérdésben felsorolt tényezők valamelyike szerepet játszott az esemény
kialakulásában, kérjük valamennyit részletezze az alábbiakban

5.4. Véleménye szerint milyen intézkedésekkel lehetett volna a váratlan halál bekövetkezését
megelőzni? (szervezési, adminisztratív intézkedések, munkakörülmények javítása, higiénés szabályok betartása)
6. Kitöltés
6.1. Kitöltés dátuma (év, hónap, nap) _________ / ________________ / _________
6.2. Adatlapot kitöltő(k) képzettsége: (pl. szakorvos, szakápoló, adminisztrátor, stb.)__________________________________
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