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Összefoglalás 

A sürgősségi betegellátás az egészségügyi ellátórendszer legterheltebb eleme. Az ellátás 
szervezésének optimalizálása során a beteg szempontjai mellett fontos figyelembe venni a 
betegút teljes folyamatát, mely magába foglalja a mentést, az ügyeleti orvosi és az intézeti 
ellátást. Az egyes ellátások a szervezetek külön rendszereiben valósulnak meg, jóllehet az 
egységes szakmai irányelvrendszer használata, a képzés, továbbképzés és a tudományos 
alapok gyarapítása közös érdek.  
A jelen kézirat a Sürgősségi Akadémia Modell (SAM) koncepcióján keresztül kíván választ 
adni a rendelkezésre álló egészségügyi források optimális kihasználására. A SAM keretet 
biztosít a sürgősségi ellátás szakmai színvonalának emelésére, a meglévő képzési és 
továbbképzési kapacitások jobb kihasználására, továbbá a bizonyítékokon alapuló orvoslás és 
gyakorlat intézeti és intézeten kívüli művelésének hatékonyabb összehangolására. 
 
Kulcsszavak: sürgősségi ellátás, hatékonyság, optimalizálás az egészségügyben 

 

The place of the Model of Emergency Academy in the improvement of 

health promotion 

 

Summary 

Emergency care is the most overcrowded part of the health care delivery system. Beyond the 
interest of patient it is crucial to take into consideration the whole process of patient flow 
during the optimization of the care which includes the medical rescue, the physician on duty 
service and the institutional care. Each care takes place in separate parts of the system, 
however the use of uniform guidelines and the enhancement of education, further training and 
scientific basis are of common interest.  
Present paper will answer the best way of utilization of available health care resources 
through a concept called Model of Emergency Academy. This model provides a frame to 
improve the quality of emergency care in order to utilize better the current education and 
further training system and furthermore to coordinate evidence based medicine and practice 
within and outside of institutions more effectively.  
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