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A Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület
Triázs Munkacsoportjának állásfoglalása
a Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer kötelező bevezetésével kapcsolatban
1. A Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Triázs Munkacsoportja (TMCS) - a
Munkacsoport
eredeti célkitűzésével összhangban - teljes mértékben
támogatja
a Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer (MSTR) kötelező
bevezetését.
2. Az MSTR kötelező bevezetésével kapcsolatban azonban a TMCS tagjai
felhívni a figyelmet az alábbiakra:

szeretnék

• A kötelező bevezetés során biztosítani szükséges a Szakmai Kollégium vonatkozó
irányelvében foglaltaknak megfelelően a triázs személyi feltételeinek megfelelő
humán erőforrás 7/24 rendszerben történő rendelkezésre állását. Mivel a
sürgősségi betegellátó osztályok jelentős részének napi gondot jelent a hatályos
minimumfeltételek szerint szükséges ápolói létszám biztosítása. Emiatt központi
segítség - megfelelő forrás és hatékony ellenőrzés - biztosítása szükséges
annak érdekében, hogy a hamarosan érvénybe lépő rendeletnek
megfelelő személyi feltételekkel történhessen a triázs feladatok ellátása.
• A triázs folyamat és a triázs döntés alapjául szolgáló adatok, valamint a triázs
kategória meghatározásával kapcsolatos egyéb adatok a betegdokumentáció szerves
részét kell hogy képezzék, emiatt elengedhetetlen, hogy a kórházak
informatikai rendszerébe a triázs modul kötelezően használandó,
megkerülhetetlen funkcionális blokként épüljön be. A teljes rendszer
EESZT-hez történő csatlakoztatása nélkülözhetetlen az online és hiteles
adatok biztosításához és azok felhasználásához. Ezáltal, és csak a fenti
feltételek teljesülése esetén biztosítható, hogy a triázs folyamat adatszolgáltatási
funkcióját teljes mértékben betöltse, a betegbiztonságot szolgálja és a szervezeti
egységek, az intézményvezetők döntési folyamatait támogassa valamint a
szakmapolitika, a tudományos társaságok számára értékes segítséget nyújtson. A
fejlesztési folyamat lépéseinél nélkülözhetetlen a TMCS részvétele
funkcionális informatikai elemek megfelelő szakmai szempontok szerinti
integrálásának céljából.
• Forráshiány miatt mindeddig nem került sor a triázs applikáció kifejlesztésére, mely
az eredeti CTAS asztali számítógépekhez, táblagépekhez-és telefonokhoz kifejlesztett
applikációjához hasonlóan a triázs ápoló döntési folyamatainak segítője, a
minőségbiztosítás a fontos összetevője. Az informatikai rendszerekhez kapcsoltan,
azokkal együttműködésben szükséges a különböző IT platformon is
funkcióképes applikáció kifejlesztése. Ehhez szintén központi
költségvetési források biztosítása, valamint az MSOTKE vezetőségének mint a szerzői- és felhasználói jogok birtokosának-, valamint a TMCS
tagjainak az érintett informatikai szakértőkkel és a szervezési folyamat
államtitkársági összekötőével való szoros együttműködése szükséges.
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• A sürgősségi betegellátó osztályokra érkező nagyszámú beteg biztonsága érdekében a
vonatkozó irányelv kötelezővé teszi az MSTR tanfolyamot végzett ápoló jelenlétét a
triázs folyamat során. Az MSTR használatának kötelezővé válásával az egyes
osztályok, intézmények képzési igénye várhatóan jelentősen növekedni fog, ennek
megfelelően a jelenlegi oktatói kapacitás bővítése, új instruktorok kiképzése
szükséges. Az oktatói képzések elméleti és gyakorlati hátterének biztosítása
céljából - a kötelezően előírt feladat részeként - szinten javasoljuk
központi források bevonását a szükséges oktatások gyors és hatékony
lebonyolításának érdekében. A képzések formájáról, időzítéséről
személyi- és tárgyi feltételeinek biztosításáról szintén további
egyeztetéseket tartunk szükségesnek.
• Nélkülözhetetlen a lakosság széleskörű tájékoztatása, ennek érdekében - az ACS és a
stroke PR folyamatához hasonlóan - a közmédia, a szakmai szervezetek és az
intézmények bevonásával országos tájékoztató és felvilágosító kampány
szervezése szükséges, amely az MSTR alapvető elemeinek, folyamatának
ismertetését, a betegek és hozzátartozók számára legfontosabb
tudnivalók gyors és hatékony kommunikációját biztosítja.
A fenti célok megvalósításában a Munkacsoport tagjai készséggel állnak rendelkezésre
szükséges szakmai háttér és információk biztosítása, a hatékony többoldalú
együttműködés kivitelezésének érdekében.
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