
 
 

Kedves Kollégák! 

Lassan eltelik az év első két hónapja, ez alatt a háttérben mozgalmas szervezési munka zajlott.  Az események 

felgyorsulóban vannak, a fejleményekről szeretném tájékoztatni a munkacsoport tagjait: 

 A CTAS kanadai vezetőségének kérése alapján elküldtük a munkacsoport megalakulásáról szóló 

beszámolót.  

 Bullard professzor úr válaszlevelében ismertette az adoptálási és adaptálási folyamat részleteit. 

 Pontosan meg kellett határoznunk a CTAS magyarországi befogadását, oktatását, 

„karbantartását” végző szervezeteket (MSOTKE, munkacsoport), a  társuló és pártoló 

szervezeteket és képviselőiket, a  prehospitális, ápolási és gyermek sürgősségi területekről is. 

(MOT, Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium,  stb.) 

 Ki kellett jelölni a munkacsoporton belül (vagy önállóan ) egy olyan ápolói csoportot „nursing 

organisation”  mely a triázs feladatokat effektíve végző ápolókat  összefogja, hiszen 

Kanadában illetve a CTAS-t adaptáló országokban ez döntően nem orvosi, hanem ápolói 

feladat. 

 A folyamatokat koordináló szervezet (MSOTKE) reprezentatív vezetőjének küldött jogi 

nyilatkozat elfogadásával az egyesület vállalta az 1000 kanadai $ átutalását, valamint a 

járulékos költségeket. 

 Meg kell szervezni a kanadai CTAS oktatási bizottsága által delegált kanadai instruktori csapat 

fogadását, és az első magyarországi CTAS instruktori tanfolyamot, mely során azokat az 

oktatókat képezzük ki, akik a HTAS hazai oktatását, illetve az ismereteket továbbadó további 

instruktorok oktatását végzik. A kiképzett oktatók már majd a hivatalos magyar nyelvű 

oktatási anyag alapján szervezett és lebonyolított tanfolyamokon adják tovább az ismereteket 

a „végfelhasználók” felé. 

 A szakmai és oktatási anyagok elkészült fordításának (manual, poszterek, ppt prezentációk, 

stb.) egy példányát archiválásra vissza kell küldeni a CTAS vezetőségének. 

 Éves gyakorisággal értékelni szükséges a megtett utat: elemezni kell a felmerülő kérdéseket, 

problémákat, valamint a CTAS-t fejlesztő kanadai munkacsoport által végzett módosításokat, 

kiegészítéseket fejlesztéseket adaptálni kell a magyarországi triázs rendszerbe. Legalább 

évente egy alkalommal tudományos ülést, szimpóziumot,  vándorgyűlést  (vagy aminek 

elnevezzük) kell  tartani. 

 Hol állunk jelenleg? 

 Visszaküldtük a CTAS reprezentatív képviselőinek a Berényi Tamás elnök úr nevével fémjelzett 

jogi nyilatkozatot 

 Megneveztük a társuló és pártoló szervezeteket és képviselőiket 

 Egyeztettük a csatlakozási és az adaptálási folyamat legfontosabb kérdéseit.  



 
 Átutalásra került az 1000 kanadai dollár a CAEP NWG számlájára 

 Megkaptuk a teljes és hivatalos oktatási anyagot (manual, desk reference, posters, stb.) 

 megkezdődött a teljes anyag fordítása és elsődleges lektorálása 

 Mik a legfontosabb tennivalók a közeljövőben? 

 Össze kell állítani az első angol nyelvű instruktori képzés csapatát, (8 vezető instruktor => 6 fő 

ápoló, 2 fő orvos) valamint az első két oktatási (provider) kurzuson rész vevő csapatot (kb. 2x 

20 fő) akik az a kanadai instruktorok által felügyelt (magyar nyelvű) oktatáson részt vesznek.   

 Biztosítani kell a képzések financiális hátterét. Az államtitkárságnak Tamás a társaság nevében 

elküldött egy támogatási kérelmet, de további szponzori támogatásokat is szükséges lenne 

szerezni, mert a felmerülő költségek meghaladják a 2,5 M Ft-ot.  

 Lehetőleg minél gyorsabban el kell készíteni az oktatási anyag magyar nyelvű változatát. 

Ennek érdekében a decemberi pezsgő aktivitáshoz hasonlóan kérném a munkacsoport tagok 

segítségét, hiszen nem csak egy egyszerű szakfordításról van szó, hanem egy teljes rendszer 

adaptációjáról. Számos kérdésben egységes konszenzusos álláspontra kell jutnunk a tagok 

többségének egyetértésével.  

 Lehetőséget kaphatunk iOS valamint Androidos alkalmazások magyar nyelvű változatának 

elkészítésére is. Ennek a részletei még nem teljesen világosak, de feltehetően szükség lesz 

profi informatikusra is.  

 Fel kell venni illetve szorosabbra vonni a kapcsolatot az oktatási célcsoportokat képviselő 

szervezetekkel, társaságokkal, szakmai kollégiumokkal, annak érdekében, hogy a HTAS hazai 

elterjedését, oktatását, felhasználását minél hatékonyabban segíteni tudjuk. Természetesen 

mindezt a szerzői jogok figyelembe vételével, megfelelő minőségbiztosítási  és szakmai 

garanciák mellett.  

 A graduális és posztgraduális képzésbe történő integráció megvalósítása, nemcsak az orvosi 

egyetemeken, hanem a főiskolai illetve az ápolói képzésben is.   

 

 

Kérnék minden munkacsoport tagot az észrevételek, vélemények, kiegészítések mielőbbi közlésére, az előttünk 

álló tengernyi feladatat operatív és hatékony végrehajtásának érdekében. 

Eger, 2013. február 25. 

           Dr. Botos Péter 

        munkacsoport vezető 

 


