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Miről fogok beszélni?

� Vannak-e problémáink

� Surveillance meghatározása, kapcsolódó  definíciók

� Jellemző példák a surveillance rendszerre

� Nemzetközi irodalmi adatok áttekintése

� A hazai helyzetről

� A javitás lehetőségei



Problémafelvetés

� A sürgősségi osztályok célja, hogy a legsürgősebb és 
legsúlyosabb eseteket ellássák.

� Világszerte komoly a túlterheltség → hosszú 
várakozási idő → az ellátás minősége és a betegek 
esélyei romlanak. 

� Sokan visszatérők…szeretnek bennünket?

� A rengeteg beteg sok adattal információval szolgál.

� Trendeket összefüggéseket kell észlelni, felfedezni.

� Tudjuk ezeket  használni és helyesen  értelmezni?



Hippokratész üzenete
� Egyik legjelentősebb munkája az 

„Aphoriszmoi” (Aforizmák), amelyek bölcseleti 
intelmek, s amelyek közül több a mai napig 
élőként fennmaradt.

� „Peri arkhaiész iétrikész” (A Régi 
orvostudományról) című művét Platon is 
idézi, mivelhogy filozófiájának 
természettudományi alapokat adott.

� Lényege a gondos megfigyelésen alapuló 
tapasztalati tudás nagyrabecsülése, és a 
környezet döntő fontosságának felismerése.

� A gondos megfigyelést fölébe helyezte az 
elméleti spekulációknak. A megfigyelésekből 
vont le következtetéseket az egyes betegségek 
lefolyására es kritikus napjaira vonatkozólag.

Hippokratész szobra 
Peter Paul Rubens, 1638



Mit tehetünk 2011-ben?

Kos-szigeti mozaik: középen Aszklépiosz,
Hippokratész balról és egy beteg 





„Csak annak a statisztikának hiszek, 
amit én magam hamisítottam…”

Sir Winston Churchill

Mottó



Surveillance

A megbetegedés előfordulásának és megoszlásának, a 
megbetegedés rizikóját befolyásoló körülményeknek, 
aktív, szisztematikus és folyamatos megfigyelése az 
adott populációban. 

Folyamatos tevékenység, mely magában foglalja:
• a megfigyelt történések a pontos leírását és definiálását;

• a szisztematikus adatgyűjtést;

• az adatok analízisét és értelmezését;

• az információk gyakorlati felhasználását.



A surveillance fajtái

�Passzív: amikor az adatokat rutinszerűen gyűjtik és 
továbbítják

�Aktív: adatok gyűjtése a jelentő oldalak látogatásával 
vagy kapcsolattartással.

�Sentinel: amikor csak a kijelölt oldalak közölnek 
adatokat. Kevésbé tekinthető reprezentatívnak, de 
használható a trendek megfigyelésére és részletesebb 
adatok gyűjtésére.

�Laboratóriumi: alapjai a laboratóriumok. 



Adatforrások és adatgyűjtési 
folyamatok

Adatforrás:

• Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek

• Fontos statisztikák

• Felmérések

• Laboratórium

• Média

• Egyéb információ források: egészségügyi adatok, 
meteorológiai adatok, védőoltások, táplálkozás, stb.

Adatgyűjtés:

aktív/passzív



A betegség bejelentése 
nem az egyetlen eszköz 

a surveillance 
rendszerében!!!



A surveillance feladatai

Fő feladatok:

• Jelentés

• Felkutatás

• Vizsgálat és megerősítés

• Elemzés és értelmezés

• Cselekvés/válasz

Támogató feladatok:

• Képzés

• Felügyelet

• Források

• Szabványok/irányelvek



Surveillance: Feladatok

Alap szint

Közép szint

Központi szint

Regionális /Nemzetközi szint WHO

Egészségügyi 
Minisztérium

WHO/CSR



A surveillance rendszer tervezése

• Célok felállítása

• Az adatforrások és adatgyűjtési módszerek 
meghatározása

• Az adatgyűjtés eszközeinek meghatározása

• Vizsgálóeszközök tesztelése

• Elemző folyamatok kidolgozása és tesztelése

• Értékelés 

• A kapott eredmények alkalmazásának biztosítása



A surveillance fő összetevői

� Motivált emberek jól működő hálózata

� Világos eset meghatározó és jelentő rendszer

� Hatékony kommunikációs rendszer

� Alap, de helytálló epidemiológia

� Laboratóriumi háttér

� Megfelelő visszajelzés és gyors reagálás



Jelentés

Laboratóriumi
megerősítés

Klinikai eset

Orvoshoz fordulás

Betegség

Fertőzött

WHO/CSR

Fertőzésnek kitett, Kockázat



Surveillance működés 
közben



A dizentéria kitörések megfigyelése a véres 
hasmenéses esetek számának ellenőrzésével  



A gyermekbénulás felszámolása érdekében indított 
folyamatok ellenőrzése, a poliomyelitis előfordulásának 

vizsgálata, ahol poliovírust mutattak ki 14 évnél fiatalabb 
gyermekekben



Irodalmi kitekintés
epidemiológiai helyzet

1. Fuda et al (2006): Frequent users of Massachusetts emergency 
departments: a statewide analysis. → Massachusetts, USA 
(1.684.834 eset)

2. Hunt et al (2006): Characteristics of frequent users of emergency 
departments. → USA (45,2 millió személy legalább 1 eset)

3. Dreyer et al (2009): Physician workload and the Canadian 
Emergency Department Triage and Acuity Scale: the Predictors 
of Workload in the Emergency Room (POWER) Study. → 
KANADA (11 kórház 11 716 betege)

4. Kirby et al (2010): Patient related factors in frequent 
readmissions: the influence of condition, access to services and 
patient choice. → AUSZTRÁLIA (~ 20 000 beteg)

5. LaCalle et al (2010): Frequent users of emergency departments: 
the myths, the data, and the policy implications. → (review)



Az ellátás minőségének javulása

A sürgősségi osztályok nem alkalmasak folyamatos, 
hosszú távú betegellátásra → a betegek szempontjából 
is előnyösebb lenne más ellátás igénybevétele 

Fuda, K. K. - Immekus, R.: Frequent users of Massachusetts emergency departments: a statewide 
analysis. Ann. Emerg. Med., 2006. 48(1): 9-16. 

1996 és 2006 között 36%-kal nőtt a betegek száma a 
sürgősségi osztályokon.
A betegek többsége problémájából adódóan más 
részlegeken jobb ellátásban részesülhetett volna.

LaCalle, E. – Rabin, E.: Frequent users of emergency departments: the myths, the data, and the 
policy implications. Ann. Emerg. Med., 2010. 56(1): 42-48.



A Massachusetts-i sürgősségi osztályok gyakori látogatói: 
Vizsgálat a Massachusetts-i állam területen

Gyakori látogatók jellemzői:

� 5 vagy több esetszám/beteg.

� Állandó lakosok 1%-a, de az esetek 17,6%.

� Az utolsó esetben gyakoribb halál.

� Gyakoribb szállítás mentővel.

� 15% nem rendelkezett biztosítással

� 2002-ben gyakori látogató → 28,4% 2003-ban is.



A sürgősségi részleg gyakori látogatói

Gyakori látogatók jellemzői:

� 4 vagy több esetszám/beteg

� A betegek 8% gyakori látogató

� 84% rendelkezik biztosítással

� A biztosítással nem rendelkezők inkább gyakori 
látogatók

� Rossz fizikális és mentális egészségi állapot, 
létminimum alatti jövedelem



Beteg- és esetszám

A betegek 92%-a háromszor vagy kevesebbszer veszi 
igénybe a sürgősségi ellátást évente → az esetszám 72%-a.

A betegek 8%-a négyszer vagy többször jelenik meg a 
sürgősségi osztályon → az esetszám 28%-a.

A sürgősségi osztályok idejük 50%-ában maximális 
kapacitáson vagy afelett működtek.

A gyakori látogatások sokszor vezetnek az osztályok túlzott 
leterheléséhez.

Hunt, K. A. – Weber, E. J. – Showstack, J. A. – Colby, D. C. – Callaham, M. L.: 
Characteristics of frequent users of emergency departments. Ann. Emerg. Med., 2006. 48(1): 1-8.



Hunt, K. A. – Weber, E. J. – Showstack, J. A. – Colby, D. C. – Callaham, M. L.: 
Characteristics of frequent users of emergency departments. Ann. Emerg. Med., 2006. 48(1): 1-8.



A sürgősségi osztályok gyakori látogatói: mítoszok, adatok és 
következmények

Gyakori látogatók jellemzői:

�4,5–8,0% gyakori látogató

�Az esetek 21–28%-a

�Kor szerint 3 csúcs:

• 25 évesek

• 45 évesek

• 65 év felettiek

�Legnagyobb teher → túlterheltség



Beteg és esetszám

Látogatások gyakorisága Betegek, % Látogatások, %

Egy

Kettő

Három

Négy

Öt

Hat vagy több

68,6

18,2

6,5

2,8

1,5

2,3

41,6

22,0

11,9

5,6

4,4

13,1

LaCalle, E. – Rabin, E.: Frequent users of emergency departments: the myths, the data, and the 
policy implications. Ann. Emerg. Med., 2010. 56(1): 42-48.



A gyakori látogatók demográfiai 
jellemzői 

Főbb jellemzők:
� Nemek megoszlása közel azonos.

� 65 év feletti kor.

� Fekete bőrszín.

LaCalle, E. – Rabin, E.: Frequent users of emergency departments: the myths, the data, and the 
policy implications. Ann. Emerg. Med., 2010. 56(1): 42-48.



A leggyakoribb diagnóziscsoportok az 
állandó gyakori látogatók körében

LaCalle, E. – Rabin, E.: Frequent users of emergency departments: the myths, the data, and the 
policy implications. Ann. Emerg. Med., 2010. 56(1): 42-48.



A primer diagnózis előfordulási 
gyakoriságának összehasonlítása (1)

A gyakori látogatók körében 
többször előforduló diagnózisok:

� Drog használat
� Migrén
� Mentális betegség
� Görcsök
� Fogak betegségei
� Pangásos szívelégtelenség
� Diabetes
� Lumbágó

LaCalle, E. – Rabin, E.: Frequent users of emergency departments: the myths, the data, and the 
policy implications. Ann. Emerg. Med., 2010. 56(1): 42-48.



Csoport Változó Általános populáció 

n = 21.956

Gyakori látogatók 

n = 227
ICD (BNO)9 kód

Triage kategória

Vizit típusa

Évszak

Az érkezés napja

Az ambuláns ellátás 
körülményei

Dyspnoe

Neurotikus betegség

Mellkasi fájdalom

COPD

Pangásos szívelégtelenség

Egyéb ICD(BNO) kódok

Triage 1 és 2

Nem tervezett

Ősz

Tél

Tavasz

Nyár

Hétvége

Gyors ellátást igénylő

Krónikus

Egyéb

2,3%

3,4%

4,4%

0,7%

0,3%

89,0%

5,9%

4,3%

24,9%

24,3%

25,0%

25,8%

31,2%

3,9%

1,3%

94,8%

15,9%

10,6%

9,7%

7%

2,6%

54,2%

15,4%

8,8%

30,4%

28,6%

28,6%

12,3%

28,2%

4,8%

7,5%

87,7%

Kirby, S. E. – Dennis, S. M. – Jayasinghe, U. W. – Harris, M. F.: Patient related factors in frequent readmissions:
the influence of condition, access to services and patient choice. BMC Health Serv. Res., 2010. 21( 10): 216.



A betegek jellemzői a CTAS szerinti 
csoportoknak megfelelően

Dreyer, J. F. - McLeod, S. L. – Anderson, C. K. – Carter, M. W. – Zaric, G. S.: Physician workload and the Canadian Emergency Department Triage 
and Acuity Scale: the Predictors of Workload in the Emergency Room (POWER) Study. CJEM, 2009. 11(4): 321–329.



A magyar valóság…

• Van jogszabályunk

• Van jelentési sablonunk

• Nincsenek összesített adataink..

• MIÉRT??



Mennyire szubjektívek ezek a 
felmérések?

Emlékezzünk Churchillre és az almákra



Timothy C H.  Epidemiology of Dizziness 2009

Szédülés előfordulása különböző rendeléseken

Belső fül betegségei   30–50%-a az  
Orvosi rendellenességek, 5 és 30% 
Neurológiai rendellenességek, a 2 és 30% 
Pszichés zavarok 15 és 50% között 
Nem diagnosztizált, legfeljebb 50%. 



Szédüléses eseteink 2010-ben

511
2,9%

1 393
7,8%

15 875
89,3%

Szédüléses esetszámok

Alkohollal kapcsolatos
eseteszámok

Egyéb ellátások esetszáma



Az eloszlás 
(avagy a BNO csapdái)
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szédülés
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Szédüléses

syndromák

máshová

osztályozott

betegségekben

Szédülékenység

7%
9,01%

19,8%
14,7%

55,6%

0,9%



A beavatkozási lehetőségek

A gyakori látogatók csoportjának vizsgálata.

• Miért a sürgősségi ellátást veszik igénybe?

• Milyen betegséggel érkeznek?

• Ha az alapellátás más formáinak (háziorvos, fogorvos, stb.) 
igénybevétele lenne indokolt, miért nem azt választják?

• Demográfiai adatok vizsgálata

A krónikus betegek gondozása.



�Egységes nomenklatúra (BNO) a sürgősség teljes 
vertikumában

�Egységes  szempontú osztályozás,triage a

�A jelentési kötelezettségeink betartása

�Adataink feldolgozása helyben is (otthoni tükör)

Mit vigyünk haza



Készüljön mindenki a gyakori 
látogatókra…

Köszönöm a  megtisztel ő      
figyelmüket!


