
 

 

AZ EURÓPAI SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN ALAPELVEI 

 

 

Mi az a sürgősségi orvostan? 

A sürgősségi orvostan a medicina egyik ága, amely speciális tudásával és eszköztárával minden 

korcsoportban a megelőzéstől a diagnózis felállításán keresztül az erősen időfüggő, hirtelen kialakuló vagy 

rövid időn belül tartós károsodást okozó testi betegségek, akut viselkedészavarok gyógyításával foglalkozik, 

függetlenül a páciensek egyéb alapbetegségeitől. Ez egy olyan szakterület, ahol az idő kritikus szerepet 

játszik. Az ellátás nem csak a kórházon kívüli és belüli triázsból és az újraélesztésből áll, hanem magában 

foglalja a betegek kezdeti stabilizálását, primer ellátását is állapotuktól függően, a hazaengedésükig vagy a 

végleges kórházi elhelyezésükig. A sürgősségi szemlélet kiterjed a prehospitális és a hospitális rendszerek 

folyamatos fejlesztésére is. 

 

Mi az UEMS Sürgősségi Orvostani szekciója? 

A Sürgősségi Orvostani szekciója egyike a European Union of Medical Specialists (Union Européenne des 

Médecins Spécialistes - UEMS) 39 szakorvosi szekciójának. A Szakorvosok Európai Uniójának (UEMS) teljes 

jogú tagjaként a 29 nemzeti szervezet mindegyike két képviselőt delegálhat, ugyanígy a 6 társult ország 

nemzeti szervezete is. Képviselők érkezhetnek még a Gyermekgyógyászati, Geriátriai szekcióból, és az 

Európai Fiatal Orvosok (EJD) szekciójából is.  Az European Society for Emergency Medicine (Európai 

Sürgősségi Orvostani Társaság - EuSEM) elnöke és az International Federation for Emergency Medicine 

(Nemzetközi Sürgősségi Orvostani Szövetség - IFEM) európai képviselője hivatalból vesz részt a szekció 

működésében. A titkárság a szekció egy munkacsoportjaként a képzéssel kapcsolatos feladatokért felelős.  

 

Mi az Európai Sürgősségi Orvostani Társaság? 

Az EuSEM a 27 európai nemzeti sürgősségi orvostani társaságot összefogó szövetség, mely jelenleg több 

mint 17 000 egészségügyi alkalmazottat képvisel. 

 

Milyen a sürgősségi orvostan jelenlegi helyzete Európában? 

A sürgősségi orvostant jelenleg 18 EU tagállamban ismerik el önálló szakterületnek (igaz, ezek közül csak 

kilenc szerepel az EU 2005/36/EC irányelvében), két tagállamban pedig ráépített szakvizsgaként szerezhető 

meg a sürgősségi orvostani szakvizsga. Az UEMS Sürgősségi Orvostani szekciója és az EuSEM alapelve, hogy 

a sürgősségi orvosláshoz szakképzett sürgősségi orvosokra van szükség, mert csak így biztosítható a magas 

színvonalú és költséghatékony ellátás a sürgősségi betegellátás kritikus első szakaszában.  

Ezért fontos, hogy a többi európai ország is azon munkálkodjon, hogy a sürgősségi orvostant önálló orvosi 

szakterületként fogadják el. 

 

Mik az EuSEM és az UEMS szekció politikájának alapelvei? 

Az Európai Sürgősségi Orvostani Társaság és a Sürgősségi Orvostani szekció közös célja, hogy biztosítsa: 

- a legmagasabb szintű sürgősségi betegellátást minden páciensnek; 

- hogy az ellátást szakképzett sürgősségi szakorvosok végezzék; 

- az Európa-szerte egységes, magas színvonalú ellátást a sürgősségi osztályokon. 



 

 

Az EuSEM és az UEMS szekció a következők segítségével kívánja elérni céljait: 

- Egy európai kompetenciaközpontú alaptanterv létrehozása, mely az alábbiakat tartalmazza: 

o betegellátás, 

o orvosi ismeretek, 

o kommunikációs, együttműködési és kapcsolatteremtő képesség, 

o szakértelem, etikai és jogszabályi ismeretek, 

o szervezeti tervezés és szolgáltatásmenedzsment, 

o tudományos tevékenységek – oktatás és kutatás; 

- az alaptantervnek megfelelő oktatási és képzési programok; 

- értékelési és vizsgarendszer, ami igazolja a szükséges kompetenciák megszerzését; 

- klinikai normák felállítása és egy szigorú ellenőrzési program létrehozása, ami biztosítja a normák 

teljesülését; 

- kutatási projektek, melyek a sürgősségi szakma nemzetközi evidenciaalapjának fejlesztéséhez 

járulnak hozzá; 

- a sürgősségi orvostan, mint alaptantárgy belefoglalása az orvosi egyetemi képzésbe. 

 

Milyen képzés szükséges Európában a sürgősségi orvoslás gyakorlásához?  

Az EU-s irányelveknek megfelelően a sürgősségi orvostani képzés minimum 5 éves kell, hogy legyen. Az 

EuSEM multinacionális munkacsoportja együttműködve az UEMS Sürgősségi Multidiszciplináris Közös 

Bizottságával (Multidisciplinal Joint Committee on Emergency Medicine - MJC-EM, az UEMS Sürgősségi 

szekciójának elődje), elfogadta a sürgősségi orvoslás átfogó európai alaptantervét. Ez a tanterv magában 

foglalja az egységes színvonalú képzés bevezetéséhez és megszervezéséhez szükséges alapelveket Európa-

szerte a sürgősségi osztályokon. A tantervet az UEMS Tanácsa hivatalosan 2009. április 25-én hagyta jóvá. 

 

Az EuSEM és az UEMS Sürgősségi Orvostani szekciója szakmapolitikájának összefoglalása 

Az EuSEM és az UEMS szekció legfőbb célkitűzése, hogy a sürgősségi orvostan szakterülete az UEMS 

Tanácsa által elfogadott normáknak megfelelően fejlődjön tovább annak érdekében, hogy biztosítva legyen 

a betegek legmagasabb színvonalú sürgősségi ellátása.  A cél, hogy ezt az ellátást szakképzett sürgősségi 

orvosok végezzék. 

 

Ezt a nyilatkozatot az UEMS Sürgősségi Orvostani szekciója és az EuSEM Tanácsa fogadta el és az UEMS 

Tanácsa hagyta jóvá brüsszeli értekezletükön, 2013. április 20-án. 


