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közúti Balesetek

Egymillió lakosra vetítve hányan
haltak meg közúti balesetben

2015-ben?



közúti balesetek

A két l€gveszedelmesebb közútnak az Alföld€t kelesztbe szelő4,
es il]etve a Horvátorszát felé Vetető, dunántúli 6-os főútvonalat
tekintjük. Az előbbin 13, az Utóbbin 12 haláj05 baleset tütént a

Az.dott,,pályák" ho$Zát ]s f8yelembe véve vétjük össze a

ba]esetj mutató]kat, A 2 es íőút nevezhető a leElnkább

,,h.lá]útnak" a ma8a 78 kilométeres hossuával, s a múlt évben
ott 5 halálo9 5 további60 súIyo§ Va8Y könnyű baleséttórtént,

közúti balesetek

Nemzetkó.i ósszehasonlításban a közlekedés a hazai közutakon
voltaképpen annyila5zámít kockázatosnak, mint Bel8iumban.

MaEyarolszáton a lend§zeruáltás óta egyébként a ne8yedéle
csökkent a vé8zetes közútitra8édiák száma, 1990-ben még 2432
személY Vesztette életét a honiUiákon a múlt éVben viszont 607,

BUdapeseten tava]y 57 gya10609, jámŰVezető és utas vesztett€
életét az utakon, miközben 2011,ben összesen 30,

A helyszíni ellátásnak két alapvető módszere
létezik.

1.,,scoop and Run"

2.,,stay and Play"



,,Scoop and Run" módszer

Elsősorban Amerikában, Kanadában, EByesült
Királyságban ismert azaz az elsősorban
,,paramedic"-ek által nyújtott ellátás,

A mielőbb megkezdett megfeleló ellátás
nagymértékben növeli a sérültek túlélési
esélyeit és szigniíikánsan csókkenti a késői
szóvődmények arányát.

,,Stay and play" módszer

Európában alkalmazott, általába n sürgősségi
elIátásban járatos orvosok által nyújtott,
emeltszintű beavatkozás.

AZ lDŐ SZEREPE



.Golden hour

.Platina tízperc
.Golden day

Teendők a helyszínen
Tájékozódás megérkezéskor

Gyors elsó Vizsgálat 
- 

1 min

Eletmentó beavatkozások 

- 
4min

További Vjzsgálat 

-- 

5 min

Életf unkciók stabilizálása,

íelkészités a szállításra 

- 

,]0 min

szállítás

A leggyakoribb halálokok
(korosztály szerinti csoportosításban)

. ,r perinatalis mortalitás

. 1-4 baleset

. 5-14 baleset

. 75-24 baleset

. 25-44 daganatos bete8ségek

. 45-64 kerin8ési rendszer

. h5-14 kerlngesl renoszer

. 74- keringési rendszer

Polytrauma fogalma: azon sérültek, akik

különbóző testtá,iékon, ill. szervrendszerben
olyan egyidejűleg keletkező sérüléseket

szenvedtek el, amelyek közül legalább egy

életveszély kialakulásához vezet.

Polytraumatizált sérültek olytraumatizált sérült
helyszíni ellátása



A döntés nehézsége
(rossz helyzetf elismerés)

aZ egyik sérült a klinikai halál állapotában Van, a

másik,,borderline" beteg

Sérültek vizsgálata: A(c)BCDE

A, átiárható szabad légutak, nyaki 8erinc Védelme

ivagy,,lc , ahol a ,,c emlele/let a nYaki geíinc
védelmére)

B, léBzes Viz58á|ata ill, o,10lltása, oxi8én rerápia
megkezdése, feszúlő ptx megoldása

c, kerin8és megítélése, kül5ő vérzés kontro]lja

D. neuroló8iai deficit felméré5e (ébersé8, reakció
felszólítá5ra, fájdalomra, pupillák)

E, ,,expozíció", a beteg levetkőztetése a további
Vizs8álat Vé8zéséhez

Sérültek vizsgálata: A(c)BCDE

A, átl'árható szabad létutak, nyaki 8erin. védelme
(Va8y.,Ac", ahol a,,c" emIékeztet d nyaki gerinc
(cervical spine) Védelmére)

B, le8zés Vizs8álata iIl. bi7osllása, oxlgén terápia
me8kezdése, fe5zülő ptx megoldása

c, kerin8és me8ítélése, kú15ő Vérzé5 kontrollja

D. neurológiai deíicit felmérése (ébersé8, reakció
felszólítá5ra, fájdalomra, pupillák)

E, ,,expozíció", a beteg levetkőztetése a további
VizsgáLat Végzéséhez


