
"Valamennyi TESZ elnökének 
Kedves Kollégák! 
Mint emlékezetes, a legutóbbi TESZT ülésen úgy döntöttünk közösen, 
hogy – számos kolléga panaszára is tekintettel – monitorozni kívánjuk az 
ország sürgősségi osztályainak működését különösen humánerő 
szempontból. Tehát itt és most az intrahospitális működést tennénk 
górcső alá. Elnézést kérek, amiért a megígért kérdések csak most 
kerülnek kiküldésre, nagyon összetorlódtak váratlan feladatok, ezért 
csak most jutottam hozzá.  
Cél az egyszerűség és az összehasonlíthatóság, ezért az alábbiakat 
mindenképpen igyekezzenek felderíteni: 
Minden beteget az SBO fogad, vagy vannak kivételek? 
Ha vannak, melyek azok? 
A sérülteket is az SBO orvosa látja el (varr, gipszel, stb.)? 
Van-e közvetlenül elérhető traumatológus, neurológus szakorvos 
(konzílium) 
Hányas szintű az SBO? (1,2,3) 
Van-e sürgősségi/oxyológus szakorvosa az osztálynak, hány darab? 
Alkalmazott, vagy csak bedolgozó vendég, részállású? 
Minden műszakot a 3. pont szerinti szakorvos vezet? 
Ha nem, milyen szakorvos vezethet még műszakot? 
Elfordul-e műszak szakorvos nélkül? 
Csak sürgősségi szakorvos rezidenssel 
Más szakorvos rezidenssel? 
Kényszerítenek-e bármely szakmából a kórházból vezényléssel orvost, 
különösen nem szakorvost munkára az SBO-n? 
Van-e bármi egyéb, amit említésre fontosnak tart? 
Mint látható, most a beteg- és orvosbiztonság nézőpontjából a 
szakszerű személyi ellátottságot kérjük vizsgálni első sorban. Bármely 
egyéb megfigyelés, értékes észrevétel a 7. Pont szerint természetesen 
lehetséges. 
Kérem, hogy a vizsgálatot – nem a kórházmenedzsmentnek feltett 
kérdés formában, hanem kifejezetten közvetlenül az érintettek 
megkérdezésével – területük valamennyi kórházában végezzék el, ahol 
SBO van. Ha netán van olyan aktív betegellátást végző intézményük, ahol 
nincs sürgősségi betegfogadás, azt is jelezzék. 
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P.s.: Segítségképpen mellékeljük az érvényes minimum feltételeket” 



Ès a melléklet : 
"Segítségül csatolom itt az Országos Elnökség észrevételét 
/Valamennyi TESZ Elnök részére 
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Elnök Urak! 
Múlt héten a sürgősségi osztályok, fogadóhelyek orvos-ellátottsága 
tárgyában megindított felmérés kapcsán érkezett reflexiókat az elnökség 
tegnapi ülésén megtárgyalta, és a következő álláspontot 
alakította ki: 
Alapvető és a TESZT által deklarált cél hiteles információk beszerzése. 
Ez tapasztalataink szerint csak akkor tud működni, ha maguk az 
érintettek – kvázi kamarai tagok – nyilatkoznak a helyzetükről. 
Természetesen ehhez nem kell a nevüket adniuk, tehát ahol bármilyen 
„adatkiszolgáltatási aggály” van, ez azzal kiküszöbölhető. Mi a valós 
tényekre, a reálisan fennálló helyzetre vagyunk kíváncsiak, és 
semmiképpen sem egy-egy konkrét osztályt, helyet szándékozunk 
kipellengérezni. Viszont az a szomorú tapasztalatunk, hogy az 
intézményvezetők, a menedzsment részéről nagyon gyakran finoman 
szólva is kozmetikázott adatokat kapunk, nem ritkán pedig 
semmilyeneket sem. Ugyanakkor természetesen bármely TESZ 
vezetőségének jogában áll a helyi körülmények ismeretében adott 
intézmény menedzsmentjét hivatalosan tájékoztatni arról, hogy minek 
érdekében, milyen felmérést indítottunk és folytatunk. Egy azonban 
bizonyos: semmilyen takargatás, transzparenciát akadályozó lépés, a 
valós helyzetet megszépítő szándékkal megmásító ténykedés 
elfogadhatatlan, a kitűzött célt akadályozó, és ezért mindenképpen arra 
kell törekedni, hogy az ilyen csapdákat elkerüljük. 
Kollegiális üdvözlettel: 
Dr. Éger István/ 
Kérlek,hogy fontoljátok meg a szempontokat ,s küldjétek meg a 
kérdésekre válaszaitokat !" 


