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Harc az idővel -Túlélési lánc



Időutazás
Több, mint 10 év alatt kifejlesztett újraélesztési protokoll a 

TESZ-ben!
Specialitások

üJáróbeteg ellátás
üSürgősségi, fekvőbeteg háttér nélkül

üAlulról jövő, szerveződő kezdeményezés
üFolyamatos fejlődés, fejlesztés

üTudatosság



Időutazás
TALÁLKOZÁS BELLA-val

• 2014. május 8. :igazgatói utasítás újraélesztésről
• 2014. május 19. :Újraélesztési Szabályzat hatályba lép
• 2014. június 1.: újraélesztési tanfolyam minden munkavállaló számára
• 2015. március 31.: orvos értekezlet Újraélesztési szabályzat  

kiegészítése: sürgősségi ellátás, halálesetek eljárásrendje
• 2015. április 30.: igazgatói utasítás
• 2015. május 1.: kiegészített szabályzat hatályos, 2. verzió 
• 2016. május hónap: 2. újraélesztési tanfolyam
• 2018. szeptember hónap: 3. reanimációs és sürgősségi képzés



Újraélesztés kialakításának 
körülményei járóbeteg
progresszivitás szintjén

36.000 fő VI. kerületi lakos
TESZ kapacitás: 174 fő

Betegforgalom: 550 fő/nap 

750-800 fő lehet érintett újraélesztésben 
Áldozatként és Hősként!!!



Újraélesztés kialakításának 
körülményei járóbeteg 
progresszivitás szintjén

Betegút
•TEK alapján VI. kerületi lakos legközelebbi SBO: 
MH EK Honvédkórház
•TEK-en kívüli beteg: KÁNY alapján

OMSZ
Értesítése, elérhetősége



Gyors segélynyújtás a túlélés 
egyetlen esélye

Újraélesztési
és sürgősségi 

szabályzat

Váratlan 
események

Haláleset

Rendkívüli 
esemény-
erőszak



CÉL- MEGELŐZÉS, ÉLETmentés

Speciális 
ügyfél

Magas 
kockázat

BETEG

Biztonság



CÉL- ÉLETbenmaradás, minőségi 
ÉLET

Idő
Szervezettség-
Kommunikáció

Szaktudás
Eszközök



Racionális szervezés



TESZ gyakorlata



Újraélesztés eljárásrendje I. 



Újraélesztés eljárásrendje II. 
Reanimációs team 

érkezése!



Eredmények
TESZ minden dolgozója készen áll
• Eszméletlen beteg észlelésére, 

vizsgálatára,
• Helyszín-, helyzetfelmérésére,
• Kockázati tényezők 

minimalizálására,
• Mellkasi kompresszió, lélegeztetés 

alkalmazására,
• Automata külső defibrillátor

biztonságos használatára,
• Együttműködésre, megelőzésre.

Szervezeti szempont

üBetegbiztonság
üBetegelégedettség

üTESZ magas szakmai színvonal
ü„TESZ az újraélesztés Brandje”

üVisszacsatolás
üFenntarthatóság

üKöltséghatékonyság 



Esetbemutatás
• 2019. január

• TESZ külső telephelyén

• 1962-ben született beteg

• MRTG felvétel: j.o. fedettség 

• Felvétel után rosszullét

• Tolókocsival szállítás a szakrendelésre

• Terminális légzés, cyanosis, 
szívműködés nem volt

• Azonnali szívmasszázs, ballonos 
lélegeztetés, AED felhelyezése, de CV-
re nem került sor

• OMSZ érkezéséig újraélesztés

• OMSZ 1 órás masszázs, lélegeztetés, 
iv. adrenalin, volumen pótlás, 
mellkasi folyadék lebocsátása után 
szívműködése, légzése visszatért

• OMSZ stabil állapotban területi SBO-
ra szállította

• Eszközigény, a táskában lévő szívó 
nem működött

• Dokumentálás, NEVES jelentés



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


