
Ebben az évben kerül először megrendezésre a Sürgősségi
Orvostan Európai Napja!

Úgy gondoljuk,  hogy az  emberek  figyelmét  fel  kell  hívni  arra,  hogy mindenhol  a
világon  szükség  van  jól  szervezett,  felkészült  és  felszerelt  sürgősségi
ellátórendszerre, mely képes növelni a túlélési arányt a halált  okozó helyzetekben
vagy csökkenteni a potenciális tartós egészségkárosodás kialakulásának veszélyét.

Szeretnénk  kaput  nyitni  az  emberek  felé,  lerombolni  tévhiteket,  megerősíteni
szakmai  tényeket  és  megmutatni  azt  a  sokszínű  munkát,  ami  a  sikeres  ellátás
feltétele a Sürgősségi Osztályokon. Művészet és kurázsi a színfalak mögött!

Lehetőség nyílik a Sürgősségi Osztály megtekintésére, a vizsgálatokkal kapcsolatos
eszközpark megismerésére, illetve az osztályos kezelési lehetőségek bemutatására.



FELADATOK

 Minden sürgősségi ellátó osztályon sajtónyilvános esemény szervezése.

Helyi TV, rádió, nyomtatott és online sajtó meghívása. Igény szerint a sajtó
képviselői 24 órán keresztül végig kísérhetik a munkánkat.

 Reggel 8 és 10 óra között nyílt nap szervezése. Osztály bemutatása, ellátási
állomások  felkeresése,  CT/MR  illetve  központi  labor  bemutatása  az
érdeklődőknek.  Végigvezetni az érdeklődőket a diszpécser pulttól a triázson
át  a  vizsgáló-feketetőig.  Konzíliumok  –  diagnosztikus  vizsgálatok
helyszíneinek bemutatása.

Érzékeljék az idő múlását - „mire kell itt ennyit várni..”

 AEEK és helyi kórházi vezetés beleegyezésének elnyerése
 Helyi népszerű emberek , online influencereknek az ügy mellé állítása
 Sürgősségi  Osztály  által  ellátott,  újraélesztett,  megmentett  emberek

felkérése,  bemutatása a médiának pl. stroke gyors ellátása miatt bénulástól
megmentett beteg. Hirtelen szívhalálból újraélesztett beteg.

 Kiegészítő  programként  BLS,  elsősegély  oktatás,  vércukor  ill.  vérnyomás
mérés, koleszterint szint szűrés, diétás tanácsadás stb. 

 Javaslat még:
 társosztályok látogatása (labor)
 háziorvosok meghívása
 az  elején  előadáson  tisztáznám  a  sürgősségi  osztály  feladatait,  illetve

szétválasztását a trauma sürgősségtől
 kisfilmek készítése (jó a meglévő is), sajtóban, közösségi oldalakon bemutatni
 facebook  eseményt  csinálni-fenntartani  minden  nap  képekkel,  videokkal,

interjúkkal
 valami kvízt, nyereményjátékot kitalálni, esetleg legjobb betegtörténet stb.
 mindenki töltse fel a facebookra (magát fotón) ha újraélesztő készüléket /AED/

talál közösségi tereken, #emday2019 hashtaggal


