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Bevezetés 

A több mint három évtizedes alapokkal rendelkező hazai képzés heterogenitása, a 2007 óta önálló és 

alapszakterületként teret nyerő egységes oxyológia-sürgősségi orvostan (a továbbiakban OSO), a 

nemzetközi kurrikulumok megjelenése szükségessé teszi a képzés átfogó elméleti és gyakorlati 

standardizálását, megteremtve annak  egységes, korszerű szemléletű, az integrativitás, az allokáció és 

az idődependencia hármasára épülő,  rendszerét. 

A graduális és posztgraduális oktatás primeren az egyetemek feladata, szoros együttműködésben az 

egyetemekhez affiliált oktatókórházakkal. 

Meglévő hazai alapokon a képzési rendszer modularitása, nemzetközi standardoknak való 

megfelelése garantálhja a képzési folyamat hatékonyságát és hasznosságát, megfelelő elméleti és 

gyakorlati felkészítést követően objektív vizsgakövetelményeket állítva a jelöltek elé és megfelelve a 

nemzetközi elvárásoknak is.  
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Graduális képzés 

évfolyam keret hangsúly 

I. elsősegélynyújtás segélykérés, BLS-AED 

II. élettan-kórélettan oxigenizáció-perfúzió klinikai vonatkozásai 

III. alapozó tantárgy OMV alapok, BLS frissítés 

IV. gyógyszertan sürgősségi állapotok gyógyszertana, toxikológiai 
alapok 

V. sürgősségi orvostan 
mentőtiszt képzés 

allokáció, ABCDE, OMV, ALS, PoCT 
BSc szinttel equivalens készség  

VI. államvizsga (aneszteziológia-intenzív-sürgősség blokk keretében) 

 

I.évfolyam Elsősegélynyújtás 

Elvárt készség, 
ismeret  

- korai felismerés megfelelő 
kommunikáció 

- segélykérés-riasztás 
- alapszintű stabilizálás és újraélesztés 

Vizsga BLS-AED gyakorlati vizsga 

Hangsúlyok Az OSO oktatását már az első évfolyamon meg 
kell kezdeni.  Az alapszintű újraélesztésre 
alapozott korszerű elsősegélynyújtás  oktatása 
optimális kerete ennek a modulnak. Az 
alapszintű elsősegélynyújtás készsége minden 
egészségügyi dolgozótól, így az 
egyetemistáktól is.. 

 

II.évfolyam Élettan-kórélettan keretében 

Elvárt készség, 
ismeret 

- korszerű oxigenizáciiós-perfúziós 
ismeretek klinikai relevanciái 

Vizsga nincs 

Hangsúlyok Az alapvető élettani-kórélettani folyamatok 
klinikai kontextusba helyezése. 

Nyári gyakorlat 1 hét sürgősségi osztály (ápolás) 

 

III.évfolyam Alapozó (OSO) tantárgy keretében 

Elvárt készség, 
ismeret 

- ABCDE értékelés  
- méréstan (alapszintű monitorizálás) 
- alapszintű vénabiztosítás 
- alapszintű légútbiztosítás 
- BLS-AED (felfrissítő képzés) 
- kommunikáció 

Vizsga AED-BLS gyakorlati vizsga 

Hangsúlyok A klinikai alapozó tantárgyak között sürgősségi 
betegellátási alapismereteket kell oktatni, 
ezzel minden klinikai szakterület alapvető és 
alapszintű gyakorlati készsége biztosítható. 
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IV.évfolyam Gyógyszertan keretében 

Elvárt készség, 
ismeret 

- kinetikai és dinamikai alapok klinikai 
hangsúlyai a sürgősségi folyamatok  
tükrében 

- klinikai toxikológiai alapismeretek  

Vizsga nincs 

Hangsúlyok Az alapvető gyógyszertani ismeretek klinikai 
kontextusba helyezése. (kompartment 
elmélet, heveny kórfolyamatok 
farmakokinetikai hatásai, alapvető klinikai 
toxikológiai menedzsment) 

Nyári gyakorlat 1 hét – sürgősségi osztály (betegút ismeret) 

 

V.évfolyam Oxiológia - Sürgősségi orvostan 

Elvárt készség, 
ismeret  

- sürgősségi szemlélet – akut jellegű 
betegellátás rendszere 

- allokációs rendszerek 
- rizikóstratifikáció (tünet orientált 

megközelítés) 
- alapszintű állapotstabilizálás (ABCDE, 

OMV) 
-  
- PoCT 
- kommunikációteam munka 
- ALS 

Vizsga elméleti és ALS gyakorlati vizsga 

Hangsúlyok A sürgősségi ellátás integratív szemlélete 
alkalmas a klinikai ismeretek akut jellegű 
ellátásban való hangsúlyainak megismerésére, 
elmélyítésére. A képzés során a hallgató 
megismeri az akut jellegű ellátás korszerű, 
beteghez rendelt szemléletét, az időfaktor és a 
tünettani megközelítés jelentőségét, a 
kapcsolódó szakmai allokációs rendszereket és 
a rizikó stratifikáció valamint állapotstabilizálás 
jelentőségét – minden korosztály és minden 
kórfolyamat szintjén, egységesen. 

Nyári gyakorlat 1 hét – sürgősségi osztály (triázs, betegút 
szervezésben való részvétel) 
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V.évfolyam Mentőtiszt képzés (fakultáció) 

Elvárt készség, 
ismeret  

- BSc szintű elméleti ismeretek és 
gyakorlati készségek 

Vizsga mint BSc záróvizsga 

Hangsúlyok Az V. évfolyamos sürgősségi modulokat és az 
eddigi tantárgyak moduljait figyelembe véve 
kell a kurrikulumot a  mentőtiszt-képzés 
egységes kurrikulumának megfeleltetni, a 
hiányzó elemeket pótolni. Cél: hasonló ellátói, 
diagnosztikus készség, mint a diplomás 
mentőtiszteknél. 

 

VI.évfolyam Akut ellátói mátrix keretében 

Elvárt készség, 
ismeret  

- A sürgősségi ellátáó 
(prehospitális/hospitális) rendszer 
ismerete  

- kritikus állapot felismerése és 
alapszintű stabilizálási készsége 

- segélykérés-riasztás- kommunikáció 

Vizsga szigorlat (közös aneszteziológia-inetnzív 
terápia-OSO) 

Hangsúlyok A mátrix jellegű sürgősségi ellátási stúdium 
magában foglalja az aneszteziológiát, intenzív 
terápiát és a sürgősségi betegellátást, célszerű 
a szigorló évben történő öt hetes blokk 
bevezetése, az egyetemek tanrendjébe való 
beillesztése. 
(A rendelkezésre álló öt hét alatt a hallgatók 
intenzív osztályon, műtőkben, sürgősségi 
osztályon és a mentőszolgálatnál műszakos 
rendszerben jelennek meg.) 
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Posztgraduális képzés 

 

Szabályozási környezet (2014. január): 

A hazai szakorvosképzés törvényi alapját a 22/2013 (IX.14.) és a 23/2013 (IX.14.) sz. EMMI rendelet 

adja. Ehhez járul még hozzá az EMMI minisztere által jóváhagyott „A szakorvosi alap szakképesítések 

során teljesítendő törzsképzési tanfolyamok, valamint a sürgősségi gyakorlat tematikája” ( melléklet).  

 

Posztgraduális képzés – általános, a törzsképzés részeként 

 
A sürgősségi törzsgyakorlat tematikája  
 

gyakorlat intenzív terápiás osztályon – 6 hét 
(II-III. progresszivitási szintű, képzésre akkreditált osztályon – helyi gyakorlatnak 
megfelelő munkarendben, tutor irányítása mellett) 
A gyakorlat során elsajátítandó készségek, képességek:  
 kritikus betegek állapotfölmérése, állapotstabilizálása 
 szedálás, fájdalomcsillapítás, anaesthesiológiai alapismeretek  
 relaxált betegek légútbiztosítási lehetőségeinek megismerése  
 lélegeztetési technikák (invazív, non invazív) alkalmazása 
 alap- és emelt szintű monitorizálási ismeretek  
 invazív beavatkozások (vénakanülálás, punkciók, stb.) alkalmazása 
 volumen-terápia, folyadék-háztartás ismeretei 
 
transzfuziológia tanfolyam - 2 hét 
 
gyakorlat sürgősségi osztályon – 12 hét 
(II-III. progresszivitási szintű képzésre akkreditált sürgősségi betegellátó osztályon – 
helyi gyakorlatnak megfelelő munkarendben, tutor irányítása mellett) 
A gyakorlat során elsajátítandó készségek, képességek:  
 sürgősségi ellátás szervezése, sürgősségi osztály működésének megismerése 

 kommunikációs stratégiák a sürgősségi ellátás gyakorlatában (beteg- és 
hozzátartozó fölvilágosítás, rossz hír közlése, kríziskommunikáció) 

 alapvető monitorizálási ismeretek (non invazív technikák, kapnographia, 
pulzoximetria, point of care vizsgálatok pl. vércukor, vérgáz, ionok, laktát, 
biomarkerek, indikációs körök  

 légutak, vénás utak, CPR, team munkában való részvétel gyakorlása, benne: 
kötelező reanimációs képzés 

 2 hét betegosztályozás, rizikómeghatározás, triázsban részvétel (minimum 100 
beteg kapcsán)  

 a sürgősségi ellátásban kötelező dokumentációs kötelezettségek, jelentések 
rendjének elsajátítása  
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 minimum 100 beteg ellátásában való aktív részvétel:  

a. fájdalom-szindrómák (fejfájás, mellkasi fájdalom, hasi fájdalom, háti- és 
végtagfájdalom), fájdalomcsillapítás a gyakorlatban  

b. eszméletlen beteg és a tudatzavaros beteg ellátása  

c. egyéb akut neurológiai deficittel járó kórállapotokban részvétel  

d. shock állapotok ellátása  

e. súlyos sérült ellátása  

f. súlyos szepszis ellátása  

g. mérgezett betegek ellátása  

h. gyermek sürgősségi esetek (láz, görcs-állapotok, hasi fájdalom, légúti 
betegségek  

 
mentőgyakorlat – 4 hét 
(Országos Mentőszolgálatnál – műszakos munkarendben, tutor irányítása mellett) 
A gyakorlatra azok a szakképzendők kerülnek, akik a sürgősségi törzsgyakorlat összes 
elemét már teljesítették. Mivel a törzsképzés másik két gyakorlatán (ITO, SBO) a 
vizsgálati, diagnosztikus és eszközhasználati, terápiás készségeket a rezidens már 
elsajátította, ez alkalommal az alkalmazás, gyakorlás és szintézis a feladat. Ezért a 
beavatkozások önmagukban nem szerepelnek a követelményrendszerben.  
A mentőgyakorlat célja, elnyerendő készségek, ismeretek:  
 áttekintés a kórházon kívüli sürgősségi betegellátás legfontosabb szervezési 

formáiról és ellátási módszereiről 

 a sürgősségi betegellátás igénybevételének szabályait, beleértve a mentőhívást, 
betegszállítás-rendelést, orvosi ügyelet igénybe vételét  

 mentésirányítás működésének ismerete 

 ismerje meg a mentőellátás szintjeit, ezek eszköztárát és gyógyszerkészletét  

 szerezzen tapasztalatokat a helyszíni (kórházon kívüli) sürgősségi betegellátásban, 
kiemelten a sürgősségi helyzetekben való kommunikációban, a (tömeges) 
balesetek ellátásában, lehetőség szerint veszélyes anyaggal szennyezett kárhelyen 
való ténykedésben  

 gyakorolja a vonatkozó irányelvek alkalmazását, valamint a legfontosabb 
sürgősségi beavatkozásokat (nem invazív és invazív technikákat), továbbá az 
ellátás dokumentálását, beleértve a halál-megállapítást is  

 elvárt esetszám (részvétel): 60 
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Posztgraduális képzés – általános, a törzsképzés részeként 

A vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint a sürgősségi törzsképzési időtartama 24, a 

szakképzésé 36 hónap.  

Ennek során az alábbiak teljesítenők: 

24 hó törzsképzési program: 
a)    6 hó sürgősségi gyakorlat 
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok* 
c)    3 hó praehospitalis gyakorlat (szakorvos melletti kivonuló gyakorlat) 
d)    3 hó belgyógyászati gyakorlat 
e)    2 hó sebészeti gyakorlat 
f)    2 hó csecsemő- és gyermekgyógyászati gyakorlat 
g)    2 hó szülészeti-nőgyógyászati gyakorlat 
h)    3 hó traumatológiai gyakorlat 
i)  2 hó elméleti képzés (ezen belül EKG, katasztrófa-medicina, egyéb 

tanfolyamok) 
 
     

36 hónap szakgyakorlati képzés: 
 

a)    2 hó aneszteziológiai gyakorlat 
b)    2 hó neurológiai/stroke gyakorlat 
c)    2 hó toxikológiai gyakorlat 
d)    2 hó kardiológiai intenzív gyakorlat 
e)    1 hó gasztro-, vérző profilú intenzív osztályos gyakorlat 
f)    2 hó képalkotó diagnosztika 
g)    1 hó pulmonológiai gyakorlat 
h)    1 hó pszichiátriai gyakorlat 
i)    1 hó szemészeti gyakorlat 
j)    1 hó fül-orr-gége gyakorlat 
k)    1 hó urológiai gyakorlat 
l)    10 hó sürgősségi osztályos gyakorlat 
m)  10 hó mentőorvosi gyakorlat 

 
A fenti sorrend a képzés moduláris szerkezetéből adódik, betartandó! A 10 hó 
mentőgyakorlatra a képzés utolsó elemeként kerül sor.  
 
Az egyetemek feladata a sürgősségi egységek akkreditálása, melynek során, időkorlát és képesítés 

szintjén – egy fiatal fejlődő diszciplína esetében - kompromisszumot kell kötni. Ugyanez igaz a 

szakterület tutori és mentori hátterének biztosításában. 
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A posztgraduális elméleti képzés rendszere megfelel az európai ajánlásoknak. 

SZAKKÉPZÉS_0. 

A szakképzési rendszerbe való belépés jelentkezés és pályáztatás útján történik. A belépési 

követelményrendszert minden Egyetem maga dolgozza ki. Javasolt a sürgősséghez köthető eddigi 

graduális eredmények és egy fajta pszichológiai alkalmasság figyelembevétele. 

SZAKKÉPZÉS_I. – VIZSGA-1 

Legkorábban a 24 hónap szakképzés megkezdését követően  írásbeli tesztvizsgát kellene tenni. A 

tesztvizsga kérdései a European Diploma of Emergency Medicine vizsgakérdéseihez volnának 

hasonlók. A vizsgán való megfelelés a szakvizsgára bocsájtás feltétele.  

A vizsga elméleti követelményei: 

1. Oxigenizáció élettana, kórélettana. 

2. Perfúzió élettana, kórélettana. 

3. A sürgősségi beavatkozásokhoz szükséges anatómiai ismeretek (légutak, 

kanülálható nagyvénák, artériák, mellkasi, hasi struktúrák, anatómiai tájékozódási 

pontok stb.,  felnőtt- és csecsemő-, illetve gyermekkori különbségek). 

4. A sürgősségi ellátásban fontos vizsgáló módszerek (pulzoximetria, invazív 

nyomásmérés, EKG, PiCCO, EEG, ultrahang, röntgen, MR) működésének alapelvei. 

5. Statisztikai alapismeretek (klinikai vizsgálatok tervezéséhez és kivitelezéséhez). 

6. Farmakokinetekiai alapismeretek. 

7. Farmakodinámiai alapismeretek. 

8. Kommunikációs alapelvek  

Az adott időszakban elvárt alkalmazott ismeret: 

1. Teljes sürgősségi állapotfelmérés. 

2. Rizikóbecslés. 

3. Tünetcsoportok szerinti betegellátás: 

 fájdalom, mint tünetegyüttes (fejfájás, mellkasi és hasi fájdalom, alsó háti 

fájdalom) 

 dyspnoe 

 szédülés 

 syncope 

 hányinger és hányás 

 trauma, súlyos sérült 

 szepszis 

 masszív vérzés 

 akut neurológiai deficit, stroke 

 tudatzavarok 

 metabolikus zavarok 

 toxikológiai sürgősségi állapotok 

 gyermeksürgősségi aspektusok 

 szülészet-nőgyógyászati sürgősségi aspektusok 
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 speciális szakterületek (FOG, szemészet stb) sürgősségi specifikumai 

4. Speciális körülmények szerinti betegellátás 

 környezeti ártalmak 

 agresszív környezet 

 tömeges betegáramlás 

 CBRN problematika 

 tömeges baleseti/katasztrófahelyzet 

A szakorvosjelöltek felkészülését alábbi strukturált oktatási rend segíti, ennek keretében 
javasolt: 

 heti  rendszerességű tutori konzultáció 
 havi  rendszerességű mentori konzultáció  
 három hetenkénti „védett oktatási nap” biztosítása – ezen a napon struktúrált 

oktatásban való részvétel 
 a szakképzés ideje alatt két alkalommal kötelező megjelenni szintentartó/felkészítő 

kurzusokon  
 a kötelező tanfolyamokon való részvétel lehetőségét biztosítani kell 

  

SZAKKÉPZÉS_II. – VIZSGA-2 

A szakképzés során elvárt, sikeresen teljesítendő tanfolyamok: 

 ALS 

 EPLS 

 ATLS 

 PoCT  

 PoCUS 

Javasolt tanfolyamok: 

 ETC 

 ITLS 

 kommunikációs tréning 

 speciális ultrahang kurzusok 

 minor injury kurzus 

 katasztrófa orvostani továbbképzés 

A szakképzés lezártát követően a szakvizsga második lépcsője gyakorlati vizsga, melyben az új 

kurrikulumnak megfelelő gyakorlati alapismeretekről és készségekről ad számot a jelölt.  A gyakorlati 

vizsgáztatás az egyetemi oktatóhelyeken és affiliált intézményekben eltöltött 2x1 hetes – ottani 

munkarendnek megfelelő -  gyakorlat keretében történik.  A képzőhely szakmai vezetője 

rendszerezett írásbeli értékelés alapján nyilatkozik a jelölt gyakorlati alkalmasságáról. 
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VIZSGA-3 

A gyakorlati vizsgát  3 hónapon belül követő, két lépcsős záróvizsga. 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

1. sikeres 1. szintű vizsga (elmélet) 

2. sikeres 2. szintű  gyakorlati vizsga 

3. sikeresen elvégzett  kötelező tanfolyamok 

4. az előírt beavatkozások igazolt teljesítése 

 

Záróvizsga 1. lépcső: tesztvizsga  

Záróvizsga 2.lépcső: OSCE (objective structured clinical examination) – vizsgabizottság előtt 

A képzés végére az oxiológia-sürgősségi orvostan szakorvosa képes lesz: 

 azonnali, átfogó, stabilizáló ellátást nyújtani sürgősségi helyzetben, annak helyszínétől 
függetlenül, 

 uralni azokat a helyzeteket, ahol az idő szorításában hozott döntések szükségesek az 
életmentéshez 

 első és ideiglenes diagnózist és differenciál-diagnózist felállítani és kizárni életet 
veszélyeztető helyzeteket 

 a heveny, ill. sürgős ellátást igénylő betegek minden korcsoportját ellátni epizodikus, 
aspecifikus szomatikus és viselkedési tünetek és rendellenességek teljes spektrumára 
kiterjedően     

 több beteg egyidejű ellátásának összehangolására és áttekintésére, beleértve a tömeges 
baleseteket  

 dönteni specialista igénybevételéről  

 a beteg érdekét képviselni, őt tanáccsal ellátni és irányítani betegsége vagy sérülése 
heveny szakában 

 valamennyi felsorolt esetben a betegellátás iránti elkötelezettségét bizonyítani 

Az ezen követelményrendszert sikeresen teljesítő jelöltek várhatóan a szakmát jól ismerő 
gyógyítókká válnak, akikre jó eséllyel alapozhatjuk a hazai sürgősségi ellátás jövőjét. 
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Szakorvosok szintentartó képzése: 

Öt éve ciklusokban, a folyamatos, életen át tartó tanulás, az ellátói, korszerű, napra kész 
készség biztosítása érdekében, minimális elvárásként: 

1. szintentartó tanfolyam 
2. frissítő kurzusok 

a. ALS 
b. EPLS 
c. ATLS/ITLS/ETC 
d. minden egyéb megszerzett készség biztosítására 

 

Rövidítések 

ABCDE: Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure 

AED: Automated External Defibrillator 

ALS: Advanced Life Support 

ATLS: Advanced Traulma Life Support  

BLS: Basic Life Support 

CPR: CardioPulmonary Resuscitation 

CT: ComputerTomographia 

EEG: ElectroEncephaloGraphia 

EPLS: European Paediatric Life Support 

ETC: European Trauma Course 

ITLS: International Trauma Life Support 

MR: Magnetic Resonance  

OMV: Oxigén, Monitor, Véna 

PICCO: Pulse Contour Cardiac Output 

PoCT: Point of Care Testing 

PoCUS: Point of Care UltraSound 

SBAR: Situation, Background, Assessment, Recommendation, 

 

Budapest, 2014. február 6. 

 

Képvielet: 

Debreceni Egyetem – OEC:      dr. Lőrincz István e.docens 

 Pécsi Tudományegyetem – Sürgősségi Orvostani Tanszék:  dr. Verzár Zsófia e.docens 

Semmelweis Egyetem – Sürgősségi Orvostan Tanszéki Csoport: dr. Kanizsai Péter e.docens 

Szegedi Tudományegyetem:      dr. Pető Zoltán e.docens 

Magyar Oxyologiai Társaság:     dr. Gőbl Gábor elnök 

Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság:    dr. Berényi Tamás elnök 
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MELLÉKLET: 
 

 Az Európai Sürgősségi Orvostani Társaság (EuSEM) szakképzési javaslatának kivonata  

1. A kompetenciák áttekintése 

I. Ismeretek, gyakorlati készségek és szakértelem 

 alap-kompetenciák 

 rendszer- alapú törzsanyag 

 gyakori vezető tünetek 

 speciális szempontok 

 alapvető klinikai beavatkozások és gyakorlati készségek 
 

II. Alap-kompetenciák  

 betegellátás 

 orvosi ismeretek 

 kommunikációs, együttműködési és interperszonális készségek 

 szakavatottság, etikai és jogi szempontok 

 szervezési, tervezési és szervezetvezetési készégek 

 oktatás és kutatás 
 

III. Részletezés 

1. Betegellátás 
1.1. Triage 
1.2. Elsődleges vizsgálat és stabilizálás életveszélyes esetekben 
1.3. Célzott anamnézisfelvétel 
1.4. Másodlagos vizsgálat és azonnali klinikai ellátás 
1.5. Klinikai döntéshozatal 
1.6. Ismételt triage 
1.7. Azonnali és/vagy definitív SBO-ellátás 
1.8. A felvétel ill. kibocsájtás tervezése 
1.9. Klinikai dokumentáció 

1.9.1. releváns előzményi adatok 
1.9.2. fő panaszok és kóros leletek 
1.9.3. előzetes kórisme és tervezett vizsgálatok 
1.9.4. vizsgálati eredmények 
1.9.5. kezelés 
1.9.6. következtetések és döntés a beteg sorsáról 
1.9.7. a beteg tájékoztatása 
1.9.8. újraértékelés és további kezelés 
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2. Orvosi ismeretek és gyakorlati készségek 
2.1. Rendszer- alapú törzsanyag 

2.1.1. Kardiovaszkuláris sürgősség felnőtt- és gyermekkorban  
2.1.2. Bőrgyógyászati sürgősség felnőtt- és gyermekkorban 
2.1.3. Endokrin és anyagcsere-eredetű sürgősség felnőtt- és gyermekkorban 
2.1.4. Folyadék- és elektrolitzavarok 
2.1.5. Fül-orr-gégészeti és a nyakkal kapcsolatos sürgősség felnőtt- és 

gyermekkorban 
2.1.6. Gasztrointesztinális sürgősség felnőtt- és gyermekkorban 
2.1.7. Szülészeti és nőgyógyászati sürgősség  
2.1.8. Hematológiai és onkológiai sürgősség felnőtt- és gyermekkorban 
2.1.9. Immunológiai sürgősség felnőtt- és gyermekkorban  
2.1.10. Fertőző betegségek és szepszis felnőtt- és gyermekkorban  
2.1.11. Muszkuloskeletális sürgősség  
2.1.12. Neurológiai sürgősség felnőtt- és gyermekkorban 
2.1.13. Szemészeti sürgősség felnőtt- és gyermekkorban 
2.1.14. Tüdőgyógyászati sürgősség felnőtt- és gyermekkorban 
2.1.15. Pszichiátriai és magatartásbeli zavarok 
2.1.16. Veseeredetű és urológiai sürgősség felnőtt- és gyermekkorban  
2.1.17. Trauma felnőtt- és gyermekkorban 

 

2.2. Gyakori vezető tünetek 
2.2.1. Heveny hasi fájdalom 
2.2.2. Magatartászavar és izgatottság 
2.2.3. Eszméletzavar felnőtt- és gyermekkorban 
2.2.4. Hátfájdalom 
2.2.5. Nem-traumás vérzés 
2.2.6. Keringésmegállás 
2.2.7. Mellkasi fájdalom 
2.2.8. A síró csecsemő 
2.2.9. Hasmenés 
2.2.10. Nehézlégzés  
2.2.11. Láz és endogén hipertermia 
2.2.12. Fejfájás felnőtt- és gyermekkorban 
2.2.13. Sárgaság 
2.2.14. felső végtagi fájdalom 
2.2.15. Alsó végtagi fájdalom 
2.2.16. Palpitáció 
2.2.17. Görcsroham felnőtt- és gyermekkorban 
2.2.18. Shock felnőtt- és gyermekkorban 
2.2.19. Bőrtünetek felnőtt- és gyermekkorban 
2.2.20. Syncope  
2.2.21. Vizelettel kapcsolatos tünetek (dysuria, oligo-anuria, polyuria)  
2.2.22. Szédülés  
2.2.23. Hányás 
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3. Kommunikációs, együttműködési és interperszonális készségek 
3.1. betegek és hozzátartozók 
3.2. kollégák és más egészségügyi ellátók 
3.3. más ellátók/közreműködők (pl. rendőrség, tűzoltók, szociális szolgálat) 
3.4. tömegtájékoztatás és közösség 

 

4. Szakavatottság, etikai és jogi szempontok 
4.1. szakavatott viselkedés és tulajdonságok  
4.2. team munkacsoport vezetőjeként és tagjaként ténykedés 
4.3. a betegellátás ill. a beteg átadása  
4.4. a betegjogok és adatvédelmi szabályok  tiszteletben tartása  
4.5. önrendelkezési jog és tájékozott beleegyezés 
4.6. a beteg jogi cselekvőképessége 
4.7. bántalmazás és erőszak 
4.8. DNAR és a beavatkozások korlátozása 
4.9. igazságügyi orvostani szempontok  
4.10. jogi és etikai szempontok 
4.11. a beteg autonomiája 
4.12. a halál körüli döntések 
4.13. beteg-orvos kapcsolat 
4.14. további jogi szempontok 

 

5. Szervezési, tervezési és szervezetvezetési készségek 
5.1. ellátásszervezés 
5.2. outcomes minőségi követelmények, minőség-ellenőrzés és kinikai kimenetel 
5.3. idő-menedzsment 
5.4. információ-menedzsment 
5.5. dokumentálás 

 

6. Oktatás és kutatás 
6.1. önképzés és önfejlesztés 
6.2. oktatási készségek 
6.3. a szakirodalom kritikus értékelése 
6.4. klinikai és alapkutatás 

 

7. Speciális szempontok 
7.1. Bántalmazás és támadás felnőtt- és gyermekkorban 
7.2. A sérülések megelőzése és egészségfejlesztés 
7.3. Analgézia és szedálás felnőtt- és gyermekkorban 
7.4. Katasztrófamedicina 
7.5. Környezeti hatások okozta balesetek felnőtt- és gyermekkorban 
7.6. Igazságügyi orvostani szempontok 
7.7. Betegellátás- és betegútszervezési szempontok 
7.8. Toxikológia felnőtt- és gyermekkorban 
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7.9. Prehospitalis ellátás 
7.9.1.  a mentőszolgálat szervezése (adminisztráció, szervezeti felépítés, személyzet, 

források) 
7.9.2. betegszállítás (beleértve: újszülöttek és gyermekek, légiszállítás) 
7.9.3. paramedikus-képzés  
7.9.4. helyszínbiztonság 
7.9.5. együttműködés más szervezetekkel (rendőrség, tűzoltóság stb.) 

7.10. Pszichoszociális problémák 
7.11. Egyes betegcsoportok szociális jóléte  
7.12. Szociális problémákkal küzdő betegek 
7.13. Gyakran vissztérő betegek 
7.14. Kibocsájtás utáni szociális ellátás 

 
8. Alapvető klinikai beavatkozások és gyakorlati készségek 

8.1. Újraélesztés 
8.2. Légútbiztosítás 
8.3. Analgézia és szedálás 
8.4. Légzés-lélegeztetés 
8.5. Keringéstámogatás és a szívvel kapcsolatos beavatkozások 
8.6. Diagnosztikus eljárások és készségek 
8.7. Fül-orr-gégészeti beavatkozások és készségek 
8.8. Gasztrointesztinális beavatkozások  
8.9. Genitourinális beavatkozások  
8.10. Higiénés eljárások  
8.11. Muszkuloskeletális beavatkozások  
8.12. Ideggyógyászati beavatkozások és készségek  
8.13. Szülészeti-nőgyógyászati beavatkozások és készségek  
8.14. Szemészeti beavatkozások és készségek  
8.15. A testhőmérséklet rendezésével kapcsolatos beavatkozások  
8.16. Kritikus állapotú beteg szállítása 
8.17. Sebellátás 
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Szakképzési beavatkozási minimum (lista) 

Beavatkozás típusa Esetszám 

1. Oxyológia-sürgősségi terápia minimális esetszámok 

1.1. Centrális véna kanülálása 30 

1.2. Vénabiztosítás intraossealis úton 20 

1.3. Testüregek punkciója (mellkas,has) 10-10 

1.4. Artéria punkció, artéria kanülálása 40 

1.5. Invazív haemodinamikai monitorozás bevezetése (IABP,PICCO) 30 

1.6. Bronchoscopia 10 

1.7. Percutan tracheostomia/conicotomia 5 

1.8. Thoracalis drainage (feszülő légmell ellátása) 10 

1.9. Gyomormosás 10 

1.10. Ideiglenes PM-terápia 10 

1.11.Elektromos kardioverzió 20 

1.12. Intracranialis nyomásmérésben részvétel 1 

1.13. Donor gondozásban részvétel 2 

1.14. Légútbiztosítási és lélegeztetési eljárások végzése 205 

- Légútbiztosítás eszköz nélkül/egyszerű oro/nasopharyngealis 
eszközzel 

20 

- Légútbiztosítás supraglottikus eszközzel 20 

- Endotrachealis intubálás 50 

- Maszkos-ballonos lélegeztetés 50 

- Gépi lélegeztetés indítása, folyamata, felügyelete 20 

- RSI 25 

1.15. Súlyos mérgezett ellátás menedzselése 20 

1.16. Stroke ellátás menedzselése 20 

1.17. Mellkasi fájdalom menedzselés 50 

1.18. resuszcitáció menedzselése 25 

1.19 súlyos szepszis, septicus shock menedzselése 20 

1.20 masszív transzfúziót igénylő vérző beteg menedzselése 20 

1.21 akut has menedzselése 20 

1.22 súlyos sérült menedzselése 20 

1.23 egyéb shock állapot menedzselése 20 

1.24. Képalkotó eljárások sürgősségi értékelése  100 

1.25. Fókuszált szonográfiás  vizsgálat végzése (FAST) 25 

1.26. Sebellátás, egyszerű sebzárás, kötözés 150 

1.27. Egyszerű repozíciós eljárások 20 

1.28. Súlyos sérült ellátás menedzselése - trauma team leader 5 

1.29. Szülés vezetés 10 

1.30. Ambuláns anesztézia/analgézia menedzselése 10/100 

1.31. Perifériás idegblokád végzése pontosítás szükséges!  5 

1.32. Réslámpa-vizsgálat 10 

1.33 Idegentest eltávolítás kötőhártyáról 10 

1.34. FOG alapvizsgálatok (fül-orr-gégetükrözés) 10-10 

1.35. Triage 200 

1.36. Tömeges kárhely menedzselése 2 

1.37. Veszélyes anyaggal szennyezett kárhely menedzselése 5 

1.38. Életvégi döntések 20 

1.39. Gyermek sürgősségi ellátása 50 
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1 .1 .   P R E F A C EP R E F A C E   

Emergency Medicine has long been established as a primary medical specialty in 
Australasia, Canada, Ireland, the United Kingdom and the United States but the title of 
the specialty can cause confusion when translated into one of the many other languages 
of Europe. It is thus sometimes seen to be synonymous with emergency medical care 
and within the province and expertise of almost all medical practitioners. However, the 
specialty of Emergency Medicine incorporates the resuscitation and management of all 
undifferentiated urgent and emergency cases until discharge or transfer to the care of 
another physician. Emergency Medicine is an inter-disciplinary specialty, one which is 
interdependent with all other clinical disciplines. It thus complements and does not seek 
to compete with other medical specialties. 
 
The European Society for Emergency Medicine (EuSEM) was established in 1994 and 
incorporates a Federation of 24 European national societies of Emergency Medicine 
with more than 14,000 medical members.  Emergency Medicine is currently recognised 
as a primary medical specialty in fifteen member states of the European Union (although 
only nine are listed in the relevant EU Directive [1] and in five EU countries it exists as a 
supra-specialty. The recommended minimum period of training is five years even though 
it is now accepted that the duration of a training programme should be determined more 
by the length of time needed to acquire the necessary competencies.   
 
The essential features of a clinical specialty include a unique field of action, a defined 
body of knowledge and a rigorous training programme. Emergency Medicine has a 
unique field of action, both within the Emergency Department and in the community, and 
this curriculum document not only incorporates the relevant body of knowledge and 
associated competencies but also establishes the essential principles for a rigorous 
training programme. Not all European countries may choose to pursue the path of a 
primary medical specialty at this stage but those that do so choose should be 
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encouraged to adopt this curriculum and to train Emergency Physicians to a European 
standard which will enable them to transfer their skills across national borders. European 
countries where Emergency Medicine is developed or continues as a supra-specialty are 
encouraged to ensure that the competencies identified in this curriculum are achieved by 
the end of supra-specialty training.   
  
EuSEM first published a European Core Curriculum for Emergency Medicine in 2002 [2]. 
This new and expanded version of the Curriculum presents a guideline for the 
development and organisation of recognised training programmes of comparable 
standard across Europe. The document was developed by a Curriculum Task Force of 
EuSEM which included representatives of 17 European National Societies of Emergency 
Medicine. It  has been reviewed, amended and approved by the Multidisciplinary Joint 
Committee of the Union Européenne des Médecins Spécialistes (MJC-UEMS) and was 
endorsed by the Council of UEMS at a plenary meeting in Brussels on 25 April 2009. 

2 .2 .   I N T R O D U C T I O NI N T R O D U C T I O N   

2.12.1   THE SPECIALTY OF EMETHE SPECIALTY OF EMERGENCY MEDICINERGENCY MEDICINE  
Emergency Medicine is a medical specialty based on the knowledge and skills required 
for the prevention, diagnosis and management of the acute and urgent aspects of illness 
and injury affecting patients of all age groups with a full spectrum of undifferentiated 
physical and behavioural disorders [3]. It is a specialty in which time is critical. The 
practice of Emergency Medicine encompasses the pre-hospital and in-hospital 
reception, resuscitation and management of undifferentiated urgent and emergency 
cases until discharge from the Emergency Department or transfer to the care of another 
physician. It also includes involvement in the development of pre-hospital and in-hospital 
emergency medical systems.  

2.22.2   THE EUROPEAN CURRICUTHE EUROPEAN CURRICULUM LUM FOR EMERGENCY MEDICIFOR EMERGENCY MEDICINENE  
Any curriculum must state the aims and objectives, content, experiences, outcomes and 
processes of the educational programme of a specialty [4]. It should include a 
description of the training structure, such as entry requirements, length and organisation 
of the programme including its flexibilities, and assessment system and a description of 
the expected methods of learning, teaching, feedback and supervision. The curriculum 
should cover both generic professional and specialty specific areas [4]. This document 
describes the recommended curriculum for Emergency Medicine training in Europe. 

3 .3 .   C O M P E T E N C I E SC O M P E T E N C I E S ,  K N O W L E D G E  A N D  S K I L,  K N O W L E D G E  A N D  S K I L L SL S   
The curriculum covers knowledge, skills and expertise which the trainee in Emergency 
Medicine must achieve and includes: 

• Core Competencies of the European Emergency Physician 
• System-Based Core Knowledge 
• Common Presenting Symptoms  
• Special Aspects of Emergency Medicine 
• Core Clinical Procedures and Skills. 
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3.13.1   CORE COMPETENCIES OFCORE COMPETENCIES OF  THETHE EUROPEAN EMERGENCY  EUROPEAN EMERGENCY 
PHYSICIAN PHYSICIAN   

 
Some of the competencies identified in this curriculum are those required of a hospital 
specialist in any medical discipline whilst others are more specific to the practice of 
Emergency Medicine. However, it is accepted that the levels of competence required of 
an Emergency Physician in specialised areas of medical practice should be limited to 
those which determine whether and when urgent or immediate more specialist referral is 
appropriate. Emergency Medicine complements and does not seek to compete with 
other hospital medical disciplines. 
  
The areas of competency in Emergency Medicine, as previously defined [5,6,7] are:  

• Patient care 
• Medical knowledge 
• Communication, collaboration and interpersonal skills  
• Professionalism, ethical and legal issues 
• Organisational planning and service management skills 
• Education and research. 

3.1.13.1.1   PPATIENTATIENT   CCAREARE  
Emergency Physicians care for patients with a wide range of pathology from the life 
threatening to the self limiting and from all age groups. The attendance and number of 
these patients is unpredictable and they mostly present with symptoms rather than 
diagnoses. Therefore the provision of care needs to be prioritised, and this is a dynamic 
process. The approach to the patient is global rather than organ specific. Patient care 
includes physical, mental and social aspects. It focuses on initial care until discharge or 
referral to other health professionals. Patient education and public health aspects must 
be considered in all cases. To ensure the above patient care, EPs must particularly 
focus on the following: 
 
3.1.1.1 Triage 
EPs must know the principles of triage which is the process of the allocation and medical 
prioritisation of care for the pre-hospital setting, the Emergency Department and in the 
event of mass casualties. It is based mainly on the evaluation of vital parameters and 
key symptoms to prioritise and categorise patients according to severity of injury or 
illness, prognosis and availability of resources.  

3.1.1.2 Primary assessment and stabilisation of life threatening conditions 
The ABCDE approach must be the primary assessment tool for all patients and does not 
require a diagnostic work-up. It is a structured approach with which to identify and 
resuscitate the critically ill and injured. EPs must be able to assess, establish and 
maintain: Airway [A], Breathing [B], Circulation [C], Disability [D] and Exposure [E] of the 
patient.  

3.1.1.3 Focused medical history  
EPs must focus the initial medical history on presenting complaints and on clinical 
findings as well as on conditions requiring immediate care. 
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3.1.1.4 Secondary assessment and immediate clinical management 
EPs must perform secondary assessment with a timely diagnostic work-up focusing on 
the need for early action. Clinical management must also include further aspects of 
health (physical, mental and social).  

3.1.1.5 Clinical decision making 
EPs must be able to make clinical decisions including: 
• re-triage 
• immediate and/or definitive care provided in the ED 
• planning for admission or discharge.  

3.1.1.6 Clinical documentation 
EPs must make contemporaneous medical records which focus on: 
• relevant medical history 
• main complaints and abnormal findings  
• provisional diagnosis and planned investigations  
• results of investigations 
• treatment  
• conclusions and management decisions 
• patient information. 

3.1.1.7 Re-evaluation and further management  
EPs must perform continuous re-evaluation of the patient, with adjustment of the 
provisional diagnosis and care when it becomes necessary. 

3.1.23.1.2   MMEDICAL EDICAL KKNOWLEDGE AND NOWLEDGE AND CCLILINICAL NICAL SSKILLSKILLS   
Emergency Physicians (EPs) need to acquire the knowledge and skills described in 
sections 3.2, 3.3, 3.4 and 3.5. 

3.1.33.1.3   CCOMMUNICATIONOMMUNICATION,,   CCOLLABORATION AND OLLABORATION AND IINTERPERSONAL NTERPERSONAL SSKILLSKILLS   
Emergency Medicine is practised in difficult and challenging environments. Effective 
communication is essential for safe care and for building and maintaining good 
relationships, avoiding barriers such as emotions, stress and prejudices. EPs must be 
able to use both verbal and non-verbal communication skills, as well as information and 
communication technology. In the case of a patient who is incompetent by virtue of age 
or mental capacity, communication should be with a parent or other legal representative. 
EPs must be able to demonstrate communication and interpersonal skills that include 
the following: 
 
3.1.3.1 Patients and relatives 
EPs should give special attention to involving the patient in decision-making, seeking 
informed consent for diagnostic and therapeutic procedures, sharing information, 
breaking bad news, giving advice and recommendations on discharge and also 
communicating with populations with language barriers. 

3.1.3.2 Colleagues and other health care providers 
Important skills for an EP are sharing information on patient care, working as a member 
or the leader of a team, referring and transferring patients. 
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3.1.3.3 Other care providers such as the police, the fire department and social services 
EPs must give attention to respecting patient confidentiality. 

3.1.3.4 Mass media and the general public 
EPs must be able to interact with the mass media in a constructive way, giving correct 
information to the public and at the same time respecting the privacy of the patient. 

3.1.43.1.4   PPROFESSIONALISM  AND ROFESSIONALISM  AND OTHER OTHER EETHICAL  AND THICAL  AND LLEGAL EGAL IISSUESSSUES  
3.1.4.1 Professional behaviour and attributes 
The general professional behaviour and attributes of Emergency Physicians must not be 
adversely influenced by working in stressful circumstances and with a diverse patient 
population. They must learn to identify their educational needs and to work within their 
own limitations. They must be able to self-motivate even at times of stress or discomfort. 
They must recognise their own as well as system errors and value participation in the 
peer review process [8,9]. 

3.1.4.2 Working within a team or as a leader of a team 
EPs must understand the role of colleagues in other specialities and must be able to 
lead or to work effectively even in a new or large team often under considerable stress.  

3.1.4.3 Delegation and referral 
EPs must understand the responsibilities and potential consequences of delegating, 
referring to a colleague in another discipline or transferring the patient to another doctor, 
health care professional or health care setting. 

3.1.4.4 Patient confidentiality 
EPs must understand the law regarding patient confidentiality and data protection. They 
must know what confidentiality problems arise when dealing with relatives, the police, 
EMS communication, telephone discussions and the media. 

3.1.4.5 Autonomy and informed consent 
EPs must respect the right of competent patients to be fully involved in decisions about 
their care. They must also value the right of competent patients to refuse clinical 
procedures or treatment. They must understand how the ethical principles of autonomy 
and informed consent affect emergency practitioners. 

3.1.4.6 The competent/incompetent patient 
EPs must be able to assess whether a patient has the competence to make an informed 
decision. They must also understand the legal rights of a guardian or adult with power of 
attorney and when they treat minors. They must be familiar with those aspects of mental 
health legislation which relate to competence.  

3.1.4.7 Abuse and violence 
EPs must be able to recognise patterns of illness or injury which might suggest physical 
or sexual abuse or domestic violence to children or adults. They must be able to initiate 
appropriate child or adult protection procedures. They must also learn to prevent and 
limit the risks of violence and abuse to staff working in an emergency setting. 
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3.1.4.8 Do not attempt to resuscitate (DNAR) and limitations of therapeutic interventions 
EPs must learn to discuss with colleagues and in a professional and empathic manner 
with relatives, the initiation or possible discontinuation of active interventions when this is 
considered to be medically appropriate [10].They must understand when and how they 
should use advance directives such as living wills and durable powers of attorney. 

3.1.4.9 Medico-legal issues 
EPs must operate within the legal framework of the country in which they are working.  

3.1.4.10 Legislation and ethical issues in Emergency Medicine 
EPs should have an understanding of ethics and law, as well as the legal aspects of 
bioethical issues in Emergency Medicine. They must be able to make a reasoned 
analysis of ethical conflicts and develop the skills to resolve ethical dilemmas in an 
appropriate manner. They must also look to the law for guidance, although the law does 
not always provide the answer to many ethical problems.  
 
Ethics in Emergency Medicine help to prepare EPs to face new ethical dilemmas in their 
practice [9,11]. The use of ethical analysis provides the framework for determining moral 
duty, obligation and conduct. EPs must learn to identify, refine, and apply general moral 
principles to their practice related to: 
• Patient autonomy (informed consent and refusal, patient decision-making capacity, 

treatment of minors, advance directives, the obligations of the Good Samaritan 
statutes).  

• End of life decisions (limiting resuscitation, futility). 
• The physician-patient relationship (confidentiality, truth telling and communication, 

compassion and empathy). 
• Issues related to justice (duty, ethical issues of resuscitation, health care rationing, 

moral issues in disaster medicine, research, resuscitation issues in pregnancy). 

3.1.53.1.5   OORGANISATIONAL RGANISATIONAL PPLANNING AND LANNING AND SSERVICE ERVICE MMANAGEMENT ANAGEMENT SSKILLSKILLS   
This competence is needed to enhance the safety and quality of patient care and the 
work environment. Emergency Physicians must continuously adapt and prioritise 
existing and available resources to meet the needs of all patients and maintain the 
quality of care. 

3.1.5.1 Case management 
EPs must be able to provide and balance the different care processes between the 
individual patient and the total case-mix. After primary and secondary assessment, they 
may refer a patient to another point of contact within the health care or social network. 
They must provide clear guidance to those patients discharged without formal follow up. 

3.1.5.2 Quality standards, audit and clinical outcomes 
It is important that EPs use evidence-based medicine and recognise the value of quality 
standards to improve patient care which is effective and safe. They must be able to 
undertake audit and use clinical outcomes, including critical incident reporting, as ways 
of continuously improving clinical practice.  
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3.1.5.3 Time management  
EPs must be able to manage the individual patient as well as the overall patient flow in a 
timely manner which is dependent upon available resources, accepted medical 
standards and public expectation. EPs must also learn to manage their own time in an 
effective way. 

3.1.5.4 Information management 
EPs often manage patients for whom limited information is available. They may need to 
communicate with other agencies to obtain relevant information whilst respecting the 
confidentiality of the patient. Patient data collected during the process of care must be 
accessible to all involved health care professionals through adequate documentation. 
 
EPs need a broad knowledge of the latest advances in medicine and must be able to 
access and manage information relevant to the specific care of an individual patient. 

3.1.5.5 Documentation 
EPs are responsible for clear, legible, accurate, contemporaneous and complete records 
of patient care where the author, date and time are clearly identified. Documentation is a 
continuous process and all entries must be made in real time as far as possible.  

3.1.63.1.6   EEDUCATION AND DUCATION AND RRESEARCHESEARCH  
3.1.6.1 Self education and improvement 
EPs must develop their knowledge and practice in EM by continuous education. They 
have to identify areas for personal improvement and learn to implement patient care 
based on scientific evidence. 

3.1.6.2 Teaching skills 
EPs must be involved in teaching undergraduate, graduate and post graduate health 
care students, and the general population. They must also continuously develop the 
skills to be effective teachers.  

3.1.6.3 Critical appraisal of scientific literature 
EPs must be able to investigate and evaluate their own practice. They must learn to use 
evidence-based medicine and guidelines, where applicable, and become familiar with 
the principles of clinical epidemiology, biostatistics, quality assessment and risk 
management. 

3.1.6.4 Clinical and basic research 
EPs must understand the scientific basis of EM, the use of scientific methods in clinical 
research and the fundamental aspects of basic research. They must be able to critically 
review research studies and be able to understand, present and implement them into 
clinical practice. They should understand the process of developing a hypothesis from a 
clinical problem and of testing that hypothesis. They should also understand the specific 
aspects of obtaining consent as well as the ethical considerations of research in 
emergency situations. 
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3.23.2   SYSTEMSYSTEM--BASED CORE KNOWLEDGEBASED CORE KNOWLEDGE  
This section of the curriculum gives an index of the system-based core knowledge 
appropriate to the management of patients presenting with undifferentiated symptoms 
and complaints. This list is mostly given in the following sequence: congenital disorders; 
inflammatory and infectious disorders; metabolic disorders; traumatic and related 
problems; tumours; vascular disorders, ischaemia and bleeding: other disorders. These 
lists cannot be exhaustive. 

3.2.13.2.1   CCARDIOVASCULAR ARDIOVASCULAR EEMERGENCIES IN MERGENCIES IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  
• Arrhythmias  
• Congenital heart disorders 
• Contractility disorders, pump failure 

 cardiomyopathies, congestive heart failure, acute pulmonary oedema, 
tamponade, valvular emergencies 

• Inflammatory and infectious cardiac disorders 
 endocarditis, myocarditis, pericarditis 

• Ischaemic heart disease 
 acute coronary syndromes, stable angina  

• Traumatic injuries 
• Vascular and thromboembolic disorders 

 aortic dissection/aneurysm rupture, deep vein thrombosis, hypertensive 
emergencies, occlusive arterial disease, thrombophlebitis, pulmonary 
embolism, pulmonary hypertension 

3.2.23.2.2   DDERMATOLOGICAL ERMATOLOGICAL EEMERGENCIES IN MERGENCIES IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  
• Inflammatory and Infectious disorders 
• Skin manifestations of 

 immunological disorders, systemic disorders, toxic disorders 

3.2.33.2.3   EENDOCRINE AND NDOCRINE AND MMETABOLIC ETABOLIC EEMERGENCIES IN MERGENCIES IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  
• Acute presentation of inborn errors of metabolism 
• Adrenal insufficiency and crisis 
• Disorders of glucose metabolism 

 hyperosmolar hyperglycaemic state, hypoglycaemia, ketoacidosis 
• Thyroid disease emergencies 

 hyperthyroidism, hypothyroidism, myxoedema coma, thyroid storm 

3.2.43.2.4   FFLUID AND LUID AND EELECTROLYTE LECTROLYTE DDISTURBANCES ISTURBANCES   
• Acid-Base disorders 
• Electrolyte disorders  
• Volume status and fluid balance 

3.2.53.2.5   EEAARR,,   NNOSEOSE,,   TTHROATHROAT,,   OORAL AND RAL AND NNECK ECK EEMERGENCIES IN MERGENCIES IN AADULTS AND DULTS AND 

CCHILDRENHILDREN  
• Bleeding 
• Complications of tumours 

 airway obstruction, bleeding 
• Foreign bodies  
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• Inflammatory and Infectious disorders 
 angio-oedema, epiglottitis, laryngitis, paratonsillar abcess 

• Traumatic problems 

3.2.63.2.6   GGASTROINTESTINAL ASTROINTESTINAL EEMERGENCIES IN MERGENCIES IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  
• Congenital  disorders 

 Hirschsprung’s  disease, Meckel’s diverticulum, pyloric stenosis 
• Inflammatory and Infectious disorders 

 appendicitis, cholecystitis, cholangitis, diverticulitis, exacerbations and 
complications of inflammatory bowel diseases, gastritis, gastroenteritis, 
gastro-oesophageal reflux disease, hepatitis, pancreatitis, peptic ulcer, 
peritonitis 

• Metabolic disorders 
 hepatic disorders, hepatic failure 

• Traumatic and mechanical problems 
 foreign bodies, hernia strangulation, intestinal obstruction and occlusion 

• Tumours  
• Vascular disorders: Ischaemia and Bleeding 

 ischaemic colitis, upper and lower gastrointestinal bleeding, mesenteric 
ischaemia  

• Other problems 
 complications of gastrointestinal devices and surgical procedures 

3.2.73.2.7   GGYNAECOLOGICAL YNAECOLOGICAL AND AND OOBSTETRIC BSTETRIC EEMERGENCIESMERGENCIES  
• Inflammatory and Infectious disorders  

 mastitis, pelvic inflammatory disease, vulvovaginitis 
• Obstetric emergencies 

 abruptio placentae, eclampsia, ectopic pregnancy, emergency delivery, 
HELLP syndrome during pregnancy, hyperemesis gravidarum, placenta 
praevia, post-partum haemorrhage  

• Traumatic and related problems 
 ovarian torsion 

• Tumours  
• Vascular disorders: Ischaemia and Bleeding 

 vaginal bleeding 

3.2.83.2.8   HHAEMATOLOGY AND AEMATOLOGY AND OONCOLOGY NCOLOGY EEMERGENCIES MERGENCIES IN IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  
• Anaemias 
• Complications of lymphomas and leukaemias  
• Congenital disorders 

 haemophilias and Von Willebrand’s disease, hereditary haemolytic 
anaemias, sickle cell disease 

• Inflammatory and Infectious disorders 
 neutropenic fever, infections in immuno-compromised patients 

• Vascular disorders: Ischaemia and Bleeding 
 acquired bleeding disorders (coagulation factor deficiency, disseminated 

intravascular coagulation), drug induced bleeding (anticoagulants, 
antiplatelet agents, fibrinolytics), idiopathic thrombocytopenic purpura, 
thrombotic thrombocytopenic purpura 
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• Transfusion reactions 

3.2.93.2.9   IIMMUNOLOGICAL MMUNOLOGICAL EEMERGENCIES IN MERGENCIES IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  
• Allergies and anaphylactic reactions  
• Inflammatory and Infectious disorders 

 acute complications of vasculitis 

3.2.103.2.10   IINFENFECTIOUS CTIOUS DDISEASES AND ISEASES AND SSEPSIS IN EPSIS IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  
• Common viral and bacterial infections  
• Food and water-born infectious diseases  
• HIV infection and AIDS  
• Common tropical diseases 
• Parasitosis 
• Rabies 
• Sepsis and septic shock 
• Sexually transmitted diseases 
• Streptococcal toxic shock syndrome  
• Tetanus 

3.2.113.2.11   MMUSCULOUSCULO--SSKELETAL KELETAL EEMERGENCIESMERGENCIES  
• Congenital disorders 

 dislocated hip, osteogenesis imperfecta 
• Inflammatory and Infectious disorders 

 arthritis, bursitis, cellulitis, complications of systemic rheumatic diseases, 
necrotising fasciitis, osteomyelitis, polymyalgia rheumatica, soft tissue 
infections 

• Metabolic disorders 
 complications of osteoporosis and other systemic diseases 

• Traumatic and degenerative disorders 
 back disorders, common fractures and dislocations, compartment 

syndromes, crush syndrome, osteoarthrosis, rhabdomyolysis, soft tissue 
trauma 

• Tumours: 
 pathological fractures 

3.2.123.2.12   NNEUROLOGICAL EUROLOGICAL EEMERGENCIES IN MERGENCIES IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  
• Inflammatory and Infectious disorders 

 brain abscess, encephalitis, febrile seizures in children, Guillain-Barrè 
syndrome, meningitis, peripheral facial palsy (Bell’s palsy), temporal 
arteritis 

• Traumatic and related problems 
 complications of CNS devices, spinal cord syndromes, peripheral nerve 

trauma and entrapment, traumatic brain injury 
• Tumours  

 common presentations and acute complications of neurological and 
metastatic tumours 

• Vascular disorders: Ischaemia and Bleeding 
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 carotid artery dissection, stroke, subarachnoid haemorrhage, subdural and 
extradural haematomata, transient ischaemic attack, venous sinus 
thrombosis 

• Other problems 
 acute complications of chronic neurological conditions (e.g. myasthenic 

crisis, multiple sclerosis), acute peripheral neuropathies, seizures and 
status epilepticus 

3.2.133.2.13   OOPHTHALMIC PHTHALMIC EEMERGENCIES IN MERGENCIES IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  
• Inflammatory and Infectious disorders 

 conjunctivitis, dacrocystitis, endophthalmitis, iritis, keratitis, orbital and 
periorbital cellulitis, uveitis 

• Traumatic and related problems 
 foreign body in the eye, ocular injuries,  

• Vascular disorders: Ischaemia and Bleeding 
 retinal artery and vein occlusion, vitreous haemorrhage  

• Others  
 acute glaucoma, retinal detachment 

3.2.143.2.14   PPULMONARY ULMONARY EEMERGENCIES IN MERGENCIES IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  
• Congenital  

 cystic fibrosis 
• Inflammatory and Infectious disorders  

 asthma, bronchitis, bronchiolitis, pneumonia, empyema, COPD 
exacerbation, lung abscess, pleurisy and pleural effusion, pulmonary 
fibrosis, tuberculosis 

• Traumatic and related problems 
 foreign body inhalation, haemothorax, tension pneumothorax, 

pneumomediastinum 
• Tumours 

 common complications and acute complications of pulmonary and 
metastatic tumours,  

• Vascular disorders 
 pulmonary embolism 

• Other disorders 
 acute lung injury, atelectasis, ARDS, spontaneous pneumothorax 

3.2.153.2.15   PPSYCHIATRIC AND SYCHIATRIC AND BBEHAVIOUR EHAVIOUR DDISORDERSISORDERS  
• Behaviour disorders 

 affective disorders, confusion and consciousness disturbances, intelligence 
disturbances, memory disorders, perception disorders, psycho-motor 
disturbances, thinking disturbances.  

• Common psychiatric emergencies 
 acute psychosis, anorexia and bulimia complications, anxiety and panic 

attacks, conversion disorders, deliberate self-harm and suicide attempt, 
depressive illness, personality disorders, substance, drug and alcohol 
abuse 

3.2.163.2.16   RRENAL AND ENAL AND UUROLOGICAL ROLOGICAL EEMERGENCIES IN MERGENCIES IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  
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• Inflammatory and Infectious disorders 
 epididymo-orchitis, glomerulonephritis, pyelonephritis, prostatitis, sexually 

transmitted diseases, urinary tract infections 
• Metabolic disorders 

 acute renal failure, nephrotic syndrome, nephrolithiasis, uraemia 
• Traumatic and related problems 

 urinary retention, testicular torsion 
• Tumours 
• Vascular disorders: Ischaemia and Bleeding 
• Other disorders 

 comorbidities in dialysis and renal transplanted patients, complications of 
urological procedures and devices, haemolytic uraemic syndrome 

3.2.173.2.17   TTRAUMA IN RAUMA IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  
• Origin of trauma: 

 burns, blunt trauma, penetrating trauma 
• Anatomical location of trauma: 

 head and neck, maxillo-facial, thorax, abdomen, pelvis, spine, extremities 
• Polytrauma patient 
• Trauma in specific populations: 

 children, elderly, pregnant women. 

3.33.3   COMMON PRESENTING SYCOMMON PRESENTING SYMPTOMMPTOMS S   
This section of the Curriculum lists the more common presenting symptoms of patients 
in the emergency setting. The differential diagnoses are listed according to the systems 
involved and then in alphabetical order. The diagnoses requiring immediate attention, in 
terms of potential severity and need of priority, are highlighted in bold. These lists of 
possible diagnoses cannot be exhaustive. 

3.3.13.3.1   AACUTE CUTE AABDOMINAL BDOMINAL PPAINAIN   
• Gastrointestinal causes 

 appendicitis, cholecystitis, cholangitis, acute pancreatitis, complications of 
hernias, diverticulitis, hepatitis, hiatus hernia, inflammatory bowel disease,  
intestinal obstruction, ischaemic colitis, mesenteric ischaemia, peptic 
ulcer, peritonitis, viscus perforation 

• Cardiac/vascular causes 
 acute myocardial infarction, aortic dissection, aortic aneurysm 

rupture 
• Dermatological causes 

 herpes zoster 
• Endocrine and metabolic causes 

 Addison’s disease, diabetic ketoacidosis, other metabolic acidosis, 
porphyria 

• Gynaecological and Obstetric causes 
 complications of pregnancy, ectopic pregnancy, pelvic inflammatory 

disease, rupture of ovarian cyst, ovarian torsion 
• Haematological causes 

 acute porphyria crisis, familial mediterranean fever, sickle cell crisis  
• Musculo-skeletal causes 
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 referred pain from thoraco-lumbar spine 
• Renal and Genitourinary causes 

 pyelonephritis, renal stones 
• Respiratory causes 

 pneumonia, pleurisy 
• Toxicology 

 poisoning 
• Trauma 

 abdominal 

3.3.23.3.2   AALTERED LTERED BBEHAVIOUR  AND EHAVIOUR  AND AAGITATION GITATION   
• Psychiatric causes 

 acute psychosis, depression 
• Cardiac/Vascular causes 

 hypertension, vasculitis 
• Endocrine and metabolic causes 

 hypoglycaemia, hyperglycaemia, electrolyte imbalance, hyperthermia, 
hypoxaemia 

• Neurological causes 
 cerebral space-occupying lesions, dementia, hydrocephalus, intracranial 

hypertension, CNS infections 
• Toxicology 

 alcohol and drug abuse, poisoning 

3.3.33.3.3   AALTERED LTERED LLEVEL OF EVEL OF CCONSCIOUSNESS IN ONSCIOUSNESS IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDREN HILDREN   
• Neurological causes 

 cerebral tumour, epilepsy and status epilepticus, meningitis, 
encephalitis, stroke, subarachnoid haemorrhage, subdural and 
extradural haematomata, traumatic brain injury 

• Cardiovascular causes 
 hypoperfusion states, shock 

• Endocrine and metabolic causes 
 electrolyte imbalances, hepatic coma, hypercapnia, hypothermia, hypoxia, 

hypoglycaemia/ hyperglycaemia, uraemia  
• Gynaecological and Obstetric causes 

 eclampsia 
• Infectious causes 

 septic shock 
• Psychiatric causes 

 conversion syndrome 
• Respiratory causes 

 respiratory failure 
• Toxicology 

 alcohol intoxication, carbon-monoxide poisoning, narcotic and sedative 
poisoning, other substances 

3.3.43.3.4   BBACK ACK PPAINAIN   
• Musculo-Skeletal causes 
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 fractures, intervertebral disc strain and degeneration, strain of muscles, 
ligaments and tendons, spinal stenosis, arthritides, arthrosis 

• Cardiovascular causes 
 aortic aneurysm, aortic dissection 

• Infectious causes 
 osteomyelitis, discitis, pyelonephritis, prostatitis 

• Endocrine and metabolic causes 
 Paget’s disease 

• Gastrointestinal causes 
 pancreatitis, cholecystitis  

• Dermatological causes 
 herpes zoster 

• Gynaecological causes 
 endometriosis, pelvic inflammatory disease 

• Haematological and Oncological causes 
 abdominal or vertebral tumours 

• Neurological cause: 
 subarachnoid haemorrhage 

• Renal and Genitourinary causes 
 renal abscess, renal calculi 

• Trauma 

3.3.53.3.5   BBLEEDING LEEDING (N(NON ON TTRAUMATICRAUMATIC))   
• Ear, Nose, Throat causes 

 ear bleeding (otitis, trauma, tumours), epistaxis 
• Gastrontestinal causes 

 haematemesis and melaena (acute gastritis, gastro-duodenal ulcer, 
Mallory Weiss syndrome, oesophageal varices) rectal bleeding (acute 
diverticulitis, haemorrhoids, inflammatory bowel disease, tumours) 

• Gynaecological and Obstetric causes 
 menorrhagia/metrorrhagia (abortion, abruptio placentae, tumours) 

• Renal and Genitourinary causes 
 haematuria (pyelitis, tumours, urolithiasis)  

• Respiratory causes 
 haemoptysis (bronchiectasia, pneumonia, tumours, tuberculosis) 

3.3.63.3.6   CCARDIAC ARDIAC AARRESTRREST  
• Cardiac arrest treatable with defibrillation 

 ventricular fibrillation, pulseless ventricular tachycardia 
• Pulseless electric activity 

 Acidosis, hypoxia, hypothermia, hypo/hyperkalaemia, hypocalcaemia, 
hypo/hyperglycaemia, hypovolaemia, tension pneumothorax, cardiac 
tamponade, myocardial infarction, pulmonary embolism, poisoning 

• Asystole 

3.3.73.3.7   CCHEST PAINHEST PAIN   
• Cardiac/vascular causes 

 acute coronary syndrome, aortic dissection, arrhythmias, pericarditis, 
pulmonary embolism 
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• Respiratory causes 
 pneumonia, pneumomediastinum, pneumothorax (especially tension 

pneumothorax), pleurisy 
• Gastrointestinal causes 

 Gastro-oesophageal reflux, oesophageal rupture, oesophageal spasm 
• Musculo-Skeletal causes 

 costosternal injury, costochondritis, intercostal muscle pain, pain referred 
from thoracic spine  

• Psychiatric causes 
 anxiety, panic attack 

• Dermatological causes  
 herpes zoster 

3.3.83.3.8   CCRYING RYING BBABYABY  
• I - Infections  

 herpes stomatitis, meningitis, osteomyelitis, urinary tract infection 
• T –  

 testicular torsion, trauma, teeth problems,  
• C - Cardiac 

 arrhythmias, congestive heart failure 
• R -  

 reaction to milk, reaction to medications, reflux 
• I -  

 immunisation and allergic reactions, insect bites 
• E - Eye 

 corneal abrasions, glaucoma, ocular foreign bodies 
• S – Some gastrointestinal causes 

 hernia, intussusception, volvulus 

3.3.93.3.9   DDIARRHOEA IARRHOEA   
• Infectious causes 

 AIDS, bacterial enteritis, viral, parasites, food-borne, toxins  
• Toxicological causes 

 drugs related, poisoning (including heavy metals, mushrooms, 
organophosphates, rat poison, seafood) 

• Endocrine and metabolic causes 
 carcinoids, diabetic neuropathy  

• Gastrointestinal causes 
 diverticulitis, dumping syndrome, ischaemic colitis, inflammatory bowel 

disease, enteritis due to radiation or chemotherapy 
• Haematological and Oncological causes 

 toxicity due to cytostatic therapies 
• Immunology 

 food allergy 
• Psychiatric disorders 

 diarrhoea “factitia” 

3.3.103.3.10   DDYSPNOEAYSPNOEA  
• Respiratory Causes 
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 airway obstruction, broncho-alveolar obstruction, parenchymal diseases, 
pulmonary shunt, pleural effusion, atelectasis, pneumothorax 

• Cardiac/vascular causes 
 cardiac decompensation, cardiac tamponade, pulmonary embolism 

• Ear, Nose, Throat causes 
 epiglottitis, croup and pseudocroup 

• Fluid & Electrolyte disorders 
 hypovolaemia, shock, anaemia 

• Gastrointestinal causes 
 hiatus hernia 

• Immunological causes 
 vasculitis 

• Metabolic causes 
 metabolic acidosis, uraemia 

• Neurological causes 
 myasthenia gravis, Guillain Barrè syndrome, amyotrophic lateral sclerosis 

• Psychiatric disorders 
 conversion syndrome 

• Toxicology 
 CO intoxication, cyanide intoxication 

• Trauma 
 flail chest, lung contusion, traumatic pneumothorax, haemothorax 

3.3.113.3.11   FFEVER AND EVER AND EENDOGENOUS NDOGENOUS IINCREASE IN NCREASE IN BBODY ODY TTEMPERATUREEMPERATURE  
• Systemic infectious causes 

 sepsis and septic shock, parasitosis, flu-like syndrome  
• Organ-specific infectious causes 

 endocarditis, myocarditis, pharyngitis, tonsillitis, abscesses, otitis, 
cholecystitis and cholangitis, meningitis, encephalitis  

• Non-infectious causes 
 Lyell syndrome, Stephen-Johnson syndrome, thyroid storm, 

pancreatitis, inflammatory bowel disease, pelvic inflammatory disease, 
toxic shock,  

• Haematological and Oncological causes 
 leukaemia and lymphomas, solid tumours 

• Immunological causes 
 arteritis, arthritis, lupus, sarcoidosis 

• Musculo-Skeletal causes 
 osteomyelitis, fasciitis and cellulitis 

• Neurological causes 
 cerebral haemorrhage 

• Psychiatric causes 
 factitious fever 

• Renal and Genitourinary causes 
 pyelonephritis, prostatitis 

• Toxicology 

3.3.123.3.12   HHEADACHEEADACHE IN  IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  
• Vascular causes 
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 migraine, cluster headache, tension headache, cerebral haemorrhage, 
hypertensive encephalopathy, ischaemic stroke 

• Haematological and Oncological causes 
 brain tumours 

• Immunological causes 
 temporal arteritis, vasculitis 

• Infectious causes 
 abscesses, dental infections, encephalitis, mastoiditis, meningitis, 

sinusitis  
• Musculo-Skeletal causes 

 cervical spine diseases, temporomandibular joint syndrome 
• Neurological causes 

 trigeminal neuralgia 
• Ophthalmological causes 

 optic neuritis, acute glaucoma 
• Toxicology 

 alcohol, analgesic abuse, calcium channel blockers, glutamate, nitrates, 
opioids and caffeine withdrawal 

• Trauma: 
 head trauma 

3.3.133.3.13   JJAUNDICEAUNDICE  
• Gastrointestinal causes 

 cholangitis, hepatic failure, pancreatic head tumour, pancreatitis, 
obstructive cholestasis 

• Cardiac/Vascular causes 
 chronic cardiac decompensation 

• Haematological and Oncological causes 
 haemolytic anaemias, thrombotic thrombocytopenic purpura, 

haemolytic uraemic syndrome, disseminated intravascular coagulation  
• Infectious causes 

 malaria,  leptospirosis 
• Gynaecological causes 

 HELLP syndrome 
• Toxicology 

 drug induced haemolytic anaemias, snake venom 

3.3.143.3.14   PPAIN IN AIN IN AARMS RMS   
• Cardiac/Vascular causes 

 aortic dissection, deep venous thromboembolism, ischaemic heart 
disease 

• Musculo-skeletal causes 
 periarthritis, cervical spine arthrosis 

• Trauma 

3.3.153.3.15   PPAIN IN AIN IN LLEGS EGS   
• Cardiac/Vascular causes 

 acute ischaemia, arteritis, deep venous thrombosis, superficial 
thrombophlebitis 
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• Immunological causes 
 polymyositis 

• Infectious causes 
 arthritis, cellulites, necrotising fasciitis, osteomyelitis 

• Musculo-Skeletal causes 
 sciatalgia  

• Neurological causes 
 sciatica 

• Nervous system causes 
 peripheral nerve compression 

• Trauma 

3.3.163.3.16   PPALPITATIONSALPITATIONS  
• Cardiac/Vascular causes 

 brady-arrythmias (including sinus bradycardia and AV blocks), 
extrasystoles, tachy-arrythmias (including atrial fibrillation, sinus 
tachycardia, supraventricular tachycardia, ventricular tachycardia) 

• Endocrine and metabolic causes 
 thyrotoxicosis 

• Toxicology 
 drugs 

3.3.173.3.17   SSEIZURES IN EIZURES IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  
• Neurological causes 

 generalised epilepsy, partial complex or focal epilepsy, status epilepticus 
• Cardiac/Vascular causes 

 hypertensive encephalopathy, syncope, dysrhythmias, migraines 
• Endocrine and metabolic causes 

 metabolic seizures 
• Gynaecological causes 

 eclampsia 
• Infectious causes 

 febrile seizures in children 
• Psychiatric causes 

 narcolepsy, pseudo-seizures 
• Respiratory causes 

 respiratory arrest 
• Toxicology 

 drugs/toxins 

3.3.183.3.18   SSHOCK IN HOCK IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  
• Anaphylactic 
• Cardiogenic 
• Hypovolaemic 
• Obstructive 
• Septic 
• Neurogenic 
 
• Cardiac/Vascular causes 
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 cardiogenic shock, arrhythmias  
• Endocrine and metabolic causes 

 Addison’s crisis 
• Fluid and Electrolyte disorders 

 hypovolaemic shock 
• Gastrontestinal causes 

 vomiting, diarrhoea 
• Gynaecological causes 

 toxic shock 
• Immunological causes 

 anaphylactic shock 
• Infectious causes 

 septic shock 
• Neurological causes 

 neurogenic shock 
• Trauma 

 hypovolaemic shock, neurogenic shock. 

3.3.193.3.19   SSKINKIN   MMANIFESTATIONS IN ANIFESTATIONS IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  
• Dermatological causes 

 eczema, psoriasis, skin tumours 
• Immunological causes 

 vasculitides, urticaria, Stevens-Johnson syndrome, Lyell syndrome 
• Infectious causes 

 viral exanthemata, meningococcaemia, herpes zoster/simplex, abscesses 
of the skin 

• Psychiatric causes 
 Self-inflicted skin lesions or from abuse 

• Toxicology 
• Haematological and Oncological causes 

 idiopathic thrombocytopenic purpura, thrombotic thrombocytopenic purpura 

3.3.203.3.20   SSYNCOPEYNCOPE  
• Cardiac/vascular causes 

 aortic dissection,  
 cardiac arrhythmias (including brady-tachy syndrome, Brugada 

syndrome, drug overdose, long QT syndrome, sick sinus syndrome, 
torsades de pointes, ventricular tachycardia),  

 other causes of hypoperfusion (including ischaemia, valvular, 
haemorrhage, obstruction: e.g. aortic stenosis, pulmonary embolism, 
tamponade)  

 orthostatic hypotension 
• Endocrine and metabolic causes 

 Addison’s disease 
• Fluid and Electrolyte disorders 

 hypovolaemia 
• Gastrointestinal causes 

 vomiting, diarrhoea   
• Neurological causes 

 autonomic nervous system disorder, epilepsy, vasovagal reflex,  
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• Toxicology 
 alcoholic or drug consumption 

3.3.213.3.21   UURINARY RINARY SSYMPTOMS YMPTOMS (D(DYSURIAYSURIA ,,   OOLIGOLIGO//AANURIANURIA ,,   PPOLYURIAOLYURIA))     
• Renal and Genitourinary causes 

 acute renal failure, acute urinary retention, cystitis and pyelonephritis, 
prostatitis  

• Cardiac/Vascular causes 
 cardiac decompensation 

• Endocrine and metabolic causes 
 diabetes mellitus, diabetes insipidus 

• Fluid and Electrolyte disorders 
 hypovolaemia 

3.3.223.3.22   VVERTIGO AND ERTIGO AND DDIZZINESSIZZINESS  
• Ear and Labyrinth causes 

 benign postural vertigo, Meniere’s disease, otitis, vestibular neuritis, viral 
labyrinthitis 

• Cardiac/Vascular causes 
 arrhythmias, hypotension 

• Endocrine and metabolic causes 
 hypoglycaemia 

• Haematological and Oncological causes 
 anaemias 

• Nervous system causes 
 acoustic neuroma, bulbar or cerebellar lesions, multiple sclerosis, temporal 

epilepsy 
• Psychiatric causes 

 anxiety 
• Respiratory causes 

 hypoxia 
• Toxicology 

 alcohol abuse, drugs and substances 

3.3.233.3.23   VVOMITING OMITING   
• Gastrointestinal causes 

 appendicitis, cholecystitis, gastroparesis, gastric obstruction and retention, 
gastroenteritis, hepatitis, pancreatitis, pyloric stenosis, small bowel 
obstructions 

• Cardiac/Vascular causes 
 myocardial ischaemia 

• Ear, Nose, Throat causes 
 vestibular disorders 

• Endocrine and metabolic causes 
 diabetic ketoacidosis, hypercalcaemia 

• Fluid and Electrolyte disorders 
 hypovolaemia 

• Gynaecological and Obstetric causes 
 pregnancy 
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• Infectious causes 
 sepsis, meningitis 

• Neurological causes 
 cerebral oedema or haemorrhage, hydrocephalus, intracranial space-

occupying lesions 
• Ophthalmological causes 

 acute glaucoma 
• Psychiatric causes 

 eating disorders 
• Renal and Genitourinary causes 

 renal calculi, uraemia 
• Toxicology 

3.43.4   SPECIFIC SPECIFIC ASPECTS OF EMERGENCYASPECTS OF EMERGENCY MEDICINE  MEDICINE   

3.4.13.4.1   AABUSE AND BUSE AND AASSAULT IN SSAULT IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  

• Abuse in the elderly and impaired 
• Child abuse and neglect 
• Intimate partner violence and abuse 
• Sexual assault 
• Patient safety in Emergency Medicine 
• Violence management and prevention in the Emergency Department 

3.4.23.4.2   AANALGESIA AND NALGESIA AND SSEDATION IN EDATION IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  

• Pain transmission (anatomy, physiology, pharmacology) 
• Pain assessment  
• Pharmacology of sedative and pain relieving drugs 
• Psychological and social aspects of pain in paediatric, adult and elderly patients 

3.4.33.4.3   DDISASTER ISASTER MMEDICINEEDICINE  

• Disaster preparedness 
• Major incident planning/procedures/practice 
• Disaster response 
• Mass gatherings 
• Specific medical topics (triage, bioterrorism, blast and crush injuries, chemical agents, 

radiation injuries) 
• Debriefing and mitigation 
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3.4.43.4.4   EENVIRONMENTAL NVIRONMENTAL AACCIDENTS IN CCIDENTS IN AADULT AND DULT AND CCHILDRENHILDREN  
• Electricity (electrical and lightening injuries) 
• Flora and Fauna (injuries from exposure, bites and stings) 
• High-altitude (medical problems) 
• NBCR (nuclear, biological, chemical and radiological:, decontamination, specific 

aspects) 
• Temperature (heat and cold related emergencies)  
• Travel medicine 
• Water (near-drowning, dysbarism and complications of diving, marine fauna) 

3.4.53.4.5   FFORENSIC ORENSIC IISSUESSSUES  
• Basics of relevant legislation in the country of practice 
• Recognise and preserve evidence  
• Provide appropriate medical documentation (including forensic and clinical 

photography,  collection of biological samples, ballistics) 
• Appropriate reporting and referrals (e.g. child abuse or neglect, gunshot and other 

forms of penetrating wounds, elder abuse, sexual assault allegations) 
• Medico-legal documentation 

3.4.63.4.6   IINJURY NJURY PPREVENREVENTION AND TION AND HHEALTH EALTH PPROMOTIONROMOTION  
• Collection and interpretation of data related to prevention and health promotion 
• Epidemiology of Accidents and Emergencies  
• Formulation of recommendations  

3.4.73.4.7   PPATIENT ATIENT MMANAGEMENT ANAGEMENT IISSUES IN SSUES IN EEMERGENCY MERGENCY MMEDICINEEDICINE  
• Emergency Department organisation (administration, structure, staffing, resources) 
• Management of specific populations:  

 children in special circumstances including child protection 
 elderly  patients 
 homeless patients 
 mentally incompetent adults  
 psychiatric patients 

3.4.83.4.8   PPROBLEMS IN THEROBLEMS IN THE  EELDERLYLDERLY  
• Atypical presentations (e.g. abdominal pain, infections, myocardial infarction) 
• Delirium 
• Dementia 
• Falls (causes & investigations) 
• Immobility 
• Multiple pathology and multiple therapies 
• Self-dependency 
• Trauma & co-morbidity 

3.4.93.4.9   TTOXICOLOGY IN OXICOLOGY IN AADULTS AND DULTS AND CCHILDRENHILDREN  
• General principles of toxicology and management of poisoned patients  
• Principles of drug interactions 
• Specific aspects of poisoning  
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 drugs (including paracetamol, amphetamine, anticholinergics, anticonvulsants, 
antidepressants, antihypertensives, benzodiazepines, digitalis, monoamine 
oxidase inhibitors,  neuroleptics) 

 industrial, chemicals 
 plants & mushrooms 
 alcohol abuse and alcohols poisoning 
 drugs of abuse 

• Organisation and information (e.g. poison centres, databases) 

3.4.103.4.10   PPRERE--HHOSPITAL OSPITAL CCAREARE  
• Emergency Medical Services organisation (administration, structure, staffing, 
resources)  
• Medical transport (including neonates and children, air transport) 
• Paramedic training and function 
• Safety at the scene  
• Collaboration with other emergency services (e.g. police, fire department) 

3.4.113.4.11   PPSYCHOSYCHO--SSOCIAL OCIAL PPROBLEMS ROBLEMS   
• Social wellbeing of specific populations (see 3.4.7) 
• Patients with social issues 
• Frequent visitors 
• Social care following discharge 

3.53.5   CORE CLINICAL PROCEDCORE CLINICAL PROCEDURES AND SKILLS URES AND SKILLS   

3.5.13.5.1   CPRCPR  SSKILLSKILLS   
• Cardio-pulmonary resuscitation procedures in a timely and effective manner according 

to the current ILCOR guidelines for adults and children 
• Advanced CPR skills (e.g. therapeutic hypothermia, open chest CPR) 

3.5.23.5.2   AAIRWAY IRWAY MMANAGEMENTANAGEMENT  SSKILLSKILLS   
• Open and maintain the airway in the emergency setting (insertion of oropharyngeal or 

nasopharyngeal airway) 
• Endotracheal intubation  
• Alternative airway techniques in the emergency setting (e.g. laryngeal mask insertion, 

surgical airway) 
• Difficult airway management algorithm  
• Use of rapid sequence intubation in the emergency setting 

3.5.33.5.3   AANALGESIA AND NALGESIA AND SSEDATION EDATION SSKILLSKILLS   
• Assessment of the level of pain and sedation 
• Monitor vital signs and potential side effects during pain management 
• Provide procedural sedation and analgesia including conscious sedation (including 

testing of life support equipment) 
• Use of appropriate local, topical and regional anaesthesia techniques  
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3.5.43.5.4   BBREATHING AND REATHING AND VVENTILATION ENTILATION MMANAGEMENT ANAGEMENT SSKILLSKILLS   
• Assessment of breathing and ventilation 
• Oxygen therapy 
• Interpretation of blood gas analysis, pulse oximetry and capnography 
• Bag-mask-valve ventilation 
• Thoracocentesis 
• Chest tube insertion, connection to under-water drainage and assessment of 

functioning 
• Non-invasive ventilation techniques 
• Invasive ventilation techniques 

3.5.53.5.5   CCIRCULATORY IRCULATORY SSUPPORT AND UPPORT AND CCARDIAC ARDIAC SSKILLS AND KILLS AND PPROCEDROCEDURES URES   
• Administration of fluids including blood and substitutes 
• Monitoring of ECG and the circulation 
• Defibrillation and pacing (e.g. cardioversion, transcutaneous pacing) 
• Emergency pericardiocentesis  
• Vascular access (peripheral venous, arterial, and central venous catheterisation, 

intraosseous access) 

3.5.63.5.6   DDIAGNOSTIC IAGNOSTIC PPROCEDURES AND ROCEDURES AND SSKILLSKILLS   
• Interpretation of ECG  
• Appropriate request and interpretation of laboratory investigations (blood chemistry, 

blood gases, respiratory function testing and biological markers) 
• Appropriate request and interpretation of imaging (e.g. x-rays, ultrasound, CT/MRI) 
• Performance of focused sonographic assessment  

3.5.73.5.7   ENTENT  SSKILLS AND KILLS AND PPROCEDURESROCEDURES    
• Anterior rhinoscopy 
• Insertion of nasal pack 
• Inspection of oropharynx and larynx 
• Otoscopy 
• Removal of foreign body if airway is compromised 
• Insertion and replacement of tracheostomy tube 

3.5.83.5.8   GGASTROINTESTINAL ASTROINTESTINAL PPROCEDURES ROCEDURES   
• Insertion of nasogastric tube 
• Gastric lavage 
• Peritoneal lavage  
• Abdominal hernia reduction 
• Abdominal paracentesis  
• Measurement of abdominal pressure 
• Proctoscopy 

3.5.93.5.9   GGENITOURINARY ENITOURINARY PPROCEDURESROCEDURES    
• Insertion of indwelling urethral catheter 
• Suprapubic cystostomy 
• Testicular torsion reduction 
• Evaluation of patency of urethral catheter 
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3.5.103.5.10   HHYGIENE YGIENE SSKILLS AND KILLS AND PPROCEDURESROCEDURES  
• Decontamination of patient and the environment 
• Patient isolation and staff protection  

3.5.113.5.11   MMUSCULOSKELETAL USCULOSKELETAL TTECHNIQUESECHNIQUES    
• Aseptic joint aspiration 
• Fracture immobilisation 
• Reduction of joint dislocation 
• Log roll and spine immobilisation 
• Splinting (plasters, braces, slings, tapes and other bandages)  
• Management of compartment syndrome 
• Fasciotomy, escharotomy 

3.5.123.5.12   NNEUROLOGICAL EUROLOGICAL SSKILLS AND KILLS AND PPROCEDURESROCEDURES    
• Evaluation of consciousness including the Glascow Coma Scale 
• Fundoscopy 
• Lumbar puncture 
• Interpretation of neuro-imaging 

3.5.133.5.13   OOBSTETRIC AND BSTETRIC AND GGYNAECOLOGICAL YNAECOLOGICAL SSKILLS AND KILLS AND PPROCEDUROCEDURESRES    
• Emergency delivery 
• Vaginal examination using speculum 
• Assessment of the sexual assault victim 

3.5.143.5.14   OOPHTHALMIC PHTHALMIC SSKILLS AND KILLS AND PPROCEDURESROCEDURES    
• Removal of foreign body from the eye 
• Slit lamp use 
• Lateral canthotomy 

3.5.153.5.15   TTEMPERATURE EMPERATURE CCONTROL ONTROL PPROCEDURESROCEDURES    
• Measuring and monitoring of body temperature 
• Cooling techniques (evaporative cooling, ice water or slush immersion) 
• Internal cooling methods  
• Warming techniques 
• Monitoring heat stroke patients 
• Treatment and prevention of hyper- and hypothermia 

3.5.163.5.16   TTRANSPORTATION OF THERANSPORTATION OF THE  CCRITICALLY RITICALLY IILL LL PPATIENT ATIENT   
• Telecommunication and telemedicine procedures 
• Preparation of the EMS vehicle 
• Specific aspects of monitoring and treatment during transportation 

3.5.173.5.17   WWOUND OUND MMANAGEMENTANAGEMENT  
• Abscess incision and drainage 
• Aseptic techniques 
• Treatment of lacerations and soft tissue injuries  
• Wound irrigation and wound closure  
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4 .4 .   S T R U C T U R E  O F  T R A I N I NS T R U C T U R E  O F  T R A I N I N G  O F  G  O F  E U R O P E A NE U R O P E A N   
E M E R G E N C Y  M E D I C I N E  SE M E R G E N C Y  M E D I C I N E  S P E C I A L I S T S  P E C I A L I S T S    

 
This part of the document is based on the standards of the World Federation for Medical 
Education (WFME) for Quality Assurance for Postgraduate Medical Education in 
Europe, of the Postgraduate Medical Education and Training Board (PMETB) for 
Curriculum Development, as well as the recommendations of the UEMS Charter on 
Training of Medical Specialists in the European Community [4,12,13]. 
 
The PMETB sets out the characteristics that curricula should display to be effective in 
guiding learning, teaching, and experience [4]. WFME specifies standards using two 
levels of attainment [12].  
• Basic standard which is a minimum accreditation requirement to be met from the 

outset. Basic standards are expressed by a “must”. 
• Standard for quality development which means that the standard is in accordance with 

international consensus about best practice for postgraduate medical education. 
Standards for quality development are expressed by a “should”. 

4.14.1   TRAINING PROCESSTRAINING PROCESS  
Recognised specialist training in Emergency Medicine must conform to national and 
institutional regulations and must take into account the individual needs of trainees. It 
must encompass integrated and updated practical, clinical and theoretical instruction. It 
must be based on clinical participation and responsibilities in patient care. The trainee 
must attain the core competencies described in the sections 3.1 and 3.5 of this 
document.  

4.1.14.1.1   TTRAIRAINING NING SSTRUCTURE TRUCTURE   
Each Training Programme (TP) must be recognised at national level in accordance with 
EU legislation as well as UEMS recommendations [13].  The responsibility and authority 
for organising, coordinating, managing and assessing the individual training centre and 
the training process must be clearly identified and supervised in each centre by the 
National Training Authority (NTA) responsible for the Training Programme in the country 
[12]. Emergency Medicine trainers and training Departments must be accredited in 
conformity with national and European standards.  

4.1.24.1.2   DDURATION OF URATION OF TTRAININGRAINING  
According to the UEMS Charter on Training the duration of training of medical 
specialists must be sufficient to ensure training for independent practice of the specialty 
after the completion of training [13].  European medical specialty training in Emergency 
Medicine is governed by the EU Directive 2005/36/EC and is set at a minimum of 5 
years of full-time training as a primary medical specialty [1]. Within the 5 years of 
Emergency Medicine training a minimum of 3 years must be spent in an Emergency 
Department accredited for training. Training must take place in a full-time appointment 
or the equivalent length for a flexible part-time appointment according to national 
regulations. 
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4.1.34.1.3   WWORKING ORKING CCONDITIONSONDITIONS  
The working conditions and responsibilities of trainers and trainees must be defined and 
made known and should be in accordance with EU directives and regulations [1].  The 
educational goals of the Training Programme and learning objectives of trainees must 
not be compromised by excessive reliance on trainees to fulfil institutional service 
obligations. The overall structuring of duty hours and on-call schedules must focus on 
the needs of the patient, continuity of care, and the educational needs of the trainee.  

4.1.44.1.4   AASSESSMENT SSESSMENT MMETHODS AND ETHODS AND TTOOLSOOLS  
A portfolio based on the core curriculum must be used for assessment. In the portfolio, 
the trainee documents the theoretical, clinical and practical experience. The acquired 
competencies must be validated by the trainers on an annual basis. The standard 
assessment methods must be formative and summative, as previously defined 
[14,15,16,17]. 

4.1.4.1 Formative assessment and Documentation 
Formative assessment is used as part of an ongoing learning or developmental process 
in giving feedback and advice. It must provide benchmarks to orientate the trainee. It 
must evaluate the trainee’s progress and identify the strengths and weaknesses of that 
individual. The evaluation and any recommendations must be fully shared with the 
trainee.  
 
The following should be part of formative assessment: 
• Formal Documentation of trainee’s development and progress 
• Workplace based Assessment:  

 Observed clinical care of unselected patients during working time. 
 Video or observed operating of the trainee within a team.  
 Mini Clinical Examination (or Direct Observation of Procedural Skills), to 

assess the knowledge, procedural and practical skills and attitudes of the 
trainee’s interaction with a patient. 

 Case-Based Discussion, to explore clinical reasoning on a recent case.  
• Non-workplace based Assessment  

It includes processes such as case presentations, review of research in progress, 
review of critical incidents, review of teaching by trainee, role play/scenario teaching. 

4.1.4.2 Summative assessment 
Summative assessment is usually a test that takes place after a specified training period 
with the purpose of deciding whether the trainee has reached a standard to proceed to 
the next level of training or to be awarded a certificate of Completion of Training. The 
methods of summative assessment should include: 
• Written examinations (multiple choice questions, short answered questions, essays). 
• Oral and practical examinations (clinical vivas and objective structured clinical 

examinations or OSCEs i.e. stations to assess medical knowledge, clinical, 
communication and ethical skills in short predetermined  scenarios). 

• Evaluation of trainee’s Portfolio. 

4.24.2   FACULTYFACULTY  
All physicians should participate in practice-based training as emphasised by WFME 
[12]. The faculty for Emergency Medicine must include a Training Programme Director 
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(TPD) and an appropriate number of trainers. Trainers should devote a large proportion 
of their professional efforts to training and should be given sufficient time to meet the 
educational requirements of the programme.  

4.2.14.2.1   TTRAINING RAINING PPROGRAMME ROGRAMME DDIRECTOR IRECTOR   
The Training Programme Director must be a full time physician in the Emergency 
Department and must be either a specialist in Emergency Medicine (in countries where 
the speciality has been recognised for at least 5 years) or a specialist who has been 
practising Emergency Medicine for at least 5 years. The Director must be approved by 
the National Training Authority and fully direct the Training Programme [13].  
Trainers must be either accredited by the NTA or selected by the TPD and accept 
responsibility for the day-to-day supervision and management of trainees as delegated 
by the TPD. 

4.2.24.2.2   TTRAINER TO RAINER TO EMEM  TTRAINEE RAINEE RRATIOATIO   
There must be a sufficient number of trainers in the Emergency Department to ensure 
adequate clinical instruction and supervision of trainees as well as efficient, high quality 
clinical care. The ratio of trainers to the number of trainees must be sufficient to allow 
training to proceed without difficulty and to ensure close personal interaction and 
monitoring of the trainee during their training [1].The recommended optimal 
trainer/Emergency Medicine trainee ratio is 1 to 2 during clinical work in the Emergency 
Department. 

4.34.3   TRAINEESTRAINEES  
All trainees must share responsibility with their trainers for their education. The trainees 
must be pro-active in identifying their own knowledge gaps and must take advantage of 
all the formal and informal learning opportunities offered.   

4.3.14.3.1   SSELECTION ELECTION PPROCEDURE OF ROCEDURE OF TTRAINEES RAINEES   
The selection and appointment of trainees must be in accordance with recognised 
selection procedure and agreed entry requirements [1].  

4.3.24.3.2   TTRAINING RAINING PPOSTS PER OSTS PER TTRAINING RAINING PPROGRAMMEROGRAMME  
Trainees must be in appropriately remunerated positions [1]. To ensure training and 
teaching of high quality the NTA must approve the maximum number of trainees per 
year and/or per Training Programme for accreditation purposes. The number of training 
posts must be proportionate to established criteria, including clinical/practical training 
opportunities based on case-mix and volume, supervisory capacity and educational 
resources. 

4.3.34.3.3   SSUPERVISIONUPERVISION  
Trainees must be supervised by trainers in such a way that the trainees assume 
progressively increasing responsibility according to their level of education, ability and 
experience. Schedules for trainers must be structured to ensure that supervision is 
readily available to trainees on duty. The level of responsibility accorded to each trainee 
must be determined by the TPD. 
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4.3.44.3.4   EEXPERIENCEXPERIENCE  
The trainee must learn through exposure to a full range of clinical cases and be able to 
appreciate the issues associated with the delivery of safe, high quality and cost effective 
health care. The trainee must be involved in the treatment of a sufficient number of 
patients and perform an adequate number of procedures of sufficient diversity [13]. 
Administrative, teaching, and leadership skills must also be included in the Training 
Programme.  

4.44.4   TRAINING CENTRES TRAINING CENTRES   
A Training Centre is defined as a hospital or group of hospitals which together receive 
an appropriate case-mix and therefore offer the trainee experience in the full range of 
the specialty of Emergency Medicine [13]. Within the Training Centre there should be 
an ED with a patient load not less than 30,000 -35,000 visits/year and which provides 
care at all hours. Each Training Centre must encompass relevant specialties in order to 
give the trainee the opportunity of developing their clinical skills and fulfilling the 
curriculum and their portfolio. It must provide both space and opportunities for practical 
and theoretical study as well as for research activities and critical appraisal of medical 
literature [1]. Trainees should have the opportunity to be trained for specified periods in 
recognized training centres within or outside the country approved by the NTA [1]. 
Training Centres must be approved and recognised by the NTA.  

4.54.5   EVALUATION OF TRAINIEVALUATION OF TRAINING NG   
The NTA and the appropriate professional bodies must establish a mechanism for 
evaluation of the training process that monitors each of the following areas [1,5].  

4.5.14.5.1   EEVALUATION OF VALUATION OF TTRAINING RAINING CCENTRES ENTRES   
Accredited Training Centres must be evaluated in accordance with national rules and 
EU legislation as well as UEMS recommendations [13]. Evaluation must also take into 
account the spectrum of services within the hospital. Repeated negative evaluations 
may result in the withdrawal of accreditation of a Training Centre [1,13].  

4.5.24.5.2   EEVALUATION OF VALUATION OF TTRAINING RAINING PPROGRAMMEROGRAMME  
Regular internal and external evaluation of the Training Programme must be assured in 
a systematic manner both as regards adherence to the curriculum and the attainment of 
educational goals. Both trainees and trainers must have the opportunity to evaluate the 
programme confidentially and in writing at least annually. External evaluation must be 
made by visiting representatives of the NTA. The TPD must use the results of all 
evaluations to improve the Training Programme. 

4.5.34.5.3   EEVALUATION OF VALUATION OF TTRAINERSRAINERS  
The TPD must evaluate trainer performance at least annually. This appraisal should 
include evaluation of clinical teaching ability, clinical knowledge, professional attitude 
and academic activities [15].  

4.5.44.5.4   EEVALUATION OF VALUATION OF TTRAINEESRAINEES  
Specialist education and training must include continuous assessment which tests 
whether the trainee has acquired the requisite knowledge, skills, attitudes and 
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professional qualities to practise in the specialty of Emergency Medicine. This must 
include formal annual and final evaluations.  
 
The annual evaluation must formalise the assessment of a trainee’s competence to 
promote the trainee’s improvement. 
 
Upon completion of the Training Programme the trainee must submit his/her portfolio. 
The TPD must provide an overall judgment about the trainee’s competence and fitness 
to practice as an independent specialist in Emergency Medicine. The individual 
assessment should include a final formal examination (written, oral and practical).  

4.5.54.5.5   RREE--AACCREDITATION OF CCREDITATION OF EEMERGENCY MERGENCY PPHYSICIANSHYSICIANS  
All Emergency Physicians must follow national regulations for re-accreditation.  

5 .5 .   F U T U R E  D E V E L O P M E N T SF U T U R E  D E V E L O P M E N T S   
In order to harmonise the quality of training in Emergency Medicine across Europe, the 
following additional steps should be considered. 

5.15.1   EUROPEAN ACCREDITATIEUROPEAN ACCREDITATIONON  
European standards for accreditation of training centres, training programmes and 
theoretical and practical courses must be developed.  

5.25.2   EUROPEAN EXAMINATIONEUROPEAN EXAMINATION  
A European examination in Emergency Medicine which confirms successful completion 
of specialty training in Emergency Medicine in accordance with this curriculum could be 
developed and complement or  replace national examinations [13]. 
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EURÓPAI SZAKVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 
 
 

3.2.1. Kardiovaszkuláris sürgősség felnőtt és gyermekkorban 
- Aritmiák 
- Veleszületett szívrendellenességek 
- Kontraktilitási zavarok, pumpafunkció és cardiomyopathia, congestiv szívelégtelenség, 

akut pulmonális oedema, szívtamponád, billentyűelégtelenség 
- Gyulladásos és fertőzéses eredetű szívrendellenességek endocarditis, myocarditis, 

pericarditis 
- ISZB és akut coronariaszindrómák, stabil angina 
- Traumás sérülések 
- Vaszkuláris és thromboemboliás eredetű rendellenességek: aorta dissectio, aneurysma 

ruptura, mély véna thrombosis, hypertensív sürgősségi állapotok, occlusív artériás 
betegségek, thrombophlebitis, tüdőembólia, pulmonális hypertensio 

 
3.2.2. Bőrgyógyászati sürgősség gyermek és felnőttkorban 
Gyulladásos és fertőzéses rendellenességek 
Immunológiai betegségek, rendszerbetegségek, toxikus hatások bőrjelenségei 
 
3.2.3. Endokrin és anyagcsere sürgősség gyermek és felnőttkorban 
Veleszületett anyagcsere-betegségek akut megjelenési formái 
Mellékvese elégtelenség és Addison krízis 
Glükóz anyagcsere rendellenességei: hyperosmolaritás hyperglicaemiás állapot, 
hypoglicaemia, ketoacidózis 
Pajzsmirigybetegségek sürgősségi állapotai: hyperthyreosis, hypothyreosis, myxoedemas 
coma, thyreotoxicus krízis 
 
3.2.4. Folyadék és elektrolit háztartás zavarai 
Sav-bázis eltérések 
Elektrolit rendellenességek 
Folyadékháztartás és egyensúly 
 
3.2.5. Fül-Orr-Gégészeti és szájsebészeti sürgősség 
Vérzések 
Tumoros betegségek komplikációi: Légúti obstrukció, vérzés 
Idegen test 
Gyulladásos és fertőzéses betegségek: angiooedema, epiglottitis, laryngitis, paratonsillaris 
tályog 
Trauma 
 
3.2.6. Gastrointestinalis sürgősség felnőtt és gyermekkorban 
Veleszületett rendellenességek: Hirschprung betegség, Meckel diverticulum, pylorus stenosis 
Gyulladásos és fertőzéses eredetű kórképek: appendicitis, cholecystitis, diverticulitis, 
gyulladásos bélbetegségek exacerbatioja és komplikációi, gastritis, gastroenteritis, GERD, 
hepatitis, pancreatitis, pepticus fekély, peritonitis. 
Metabolikus eltérések: májrendellenességek és elégtelenség 
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Traumás és funkcionális eltérések: idegentestek, sérvkizáródás, bélelzáródás, szűkület és 
elzáródás 
Tumorok 
Éreredetű elváltozások: ischaemia és vérzés, ischaemia és colitis, alsó és felső GI traktus 
vérzései, mesenterialis ischaemia 
Egyéb okok: GI traktusba helyezett eszközök és sebészeti beavatkozások komplikációi 
 
3.2.7. Szülészeti és nőgyógyászati sürgősség 
Gyulladásos és fertőzéses elváltozások: mastitis, kismedencei gyulladásos betegségek, 
vulvovaginitis 
Szülészeti sürgősségi állapotok: abrutio placentae, ecclampsia, méhen kívüli terhesség, 
sürgős szülés, HELLP szindróma, terhességi hyperemesis, placenta previa, post partum vérzés 
Traumás és traumával kapcsolatos nőgyógyászati eltérések: ovarium torsio  
Tumorok 
Éreredetű elváltozások: ischaemia és vérzés, hüvelyi vérzés 
 
3.2.8. Hamatológiai és onkológiai sürgősség felnőtt és gyermekkorban 
Anaemiák 
Lymphomák és leukaemiák komplikációi 
Veleszületett elváltozások: Haemophiliák és Von Willebrand betegség, hereditaer 
haemolyticus anaemiák, sarlósejtes anaemia 
Gyulladásos és fertőzéses elváltozások: neutropeniás láz, fertőzés immunhiányos 
páciensekben 
Vasculopathiák: ischaemia és vérzés, szerzett vérzéses elváltozások (Faktorhiányok, DIC), 
Gyógyszer indukált vérzés (anticoagulánsok, thrombocytaaggregáció gátlók, 
fibrinolyticumok), Idiopathiás Thrombocytopeniás Purpura, Thrombotikus 
Thrombocytaemiás Purpura 
Transzfúziós reakciók 
 
3.2.9. Immunológiai sürgősség felnőtt és gyermekkorban 
Allergiás és anaphylacticus reakciók 
Gyulladásos és fertőzéses betegségek: vasculitis akut komplikációi 
 
3.2.10. Fertőző betegségek és sepsis felnőtt és gyermekkorban 
Gyakori virális és bakteriális fertőzések  
Étellel és vízzel terjedő fertőzések 
HIV és AIDS 
Főbb trópusi betegségek 
Paraziták okozta kórképek 
Veszettség 
Szepszis és szeptikus shock 
Szexuális úton terjedő betegségek 
Toxikus shock szindróma (Streptococcus toxin) 
Tetanus 
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3.2.11. Váz-izomrendszer rendellenességei 
Veleszületett rendellenességek: csípőficam, osteogenesis imperfecta 
Gyulladásos és fertőzéses betegségek: arthritis, bursitis, cellulitis, szisztémás rheumás 
betegségek komplikációi, necrotizáló fasciitis, osteomyelitis, polymyalgia rheumatica, 
lágyrészfertőzések 
Metabolikus rendellenességek: osteoporosis és egyéb rendszerbetegségek komplikációi  
Traumás és degeneratív rendellenességek: hátfájdalom, gyakori törések és dislocatiok, 
compartment szindróma, crush szindróma, osteoarthrosis, rhabdomyolysis és lágyrész- 
trauma 
Tumorok: pathológiás törések 
 
3.2.12. Neurológiai sürgősség felnőtt és gyermekkorban 
Gyulladásos és fertőzéses betegségek: agytályog, encephalitis lázas, lázgörcs gyermekekben, 
Guillan-Barre szindróma, meningitis, perifériás facialis paresis (Bell paresis), arteritis 
temporalis 
Traumás és kapcsolódó problémák 
A központi idegrendszeri betegségek komplikációi. gerincvelői szindrómák, perifériás 
idegsérülés és kompresszió, traumás agysérülések 
Tumorok: neurológiai eredetű tumorok és agyi metastasisok gyakori megjelenései és akut 
komplikációi 
Vascularis rendellenességek: ischaemia és vérzés: a. carotis dissectio, stroke, subarchnoidális 
vérzés, sub- és epiduralis haematoma, átmeneti ischaemiás agyi keringészavar (TIA), sinus 
venosus thrombosis 
Egyéb problémák: Krónikus neurológiai betegségek akut komplikációi (myastheniás krízis, 
sclerosis multiplex, akut perifériás neuropathiák, görcsrohamok és status epilepticus 
 
3.2.13. Szemészeti sürgősség gyermek és felnőttkorban 
Gyulladásos és fertőzéses eredetű kórképek: conjunctivitis, dacrocystitis, endophtalmitis, 
iritis, keratitis, orbitalis és periorbitalis cellulitis, uveitis 
Traumás és traumával kapcsolatos problémák: idegentest a szemben és szemsérülések 
Érerdetű problémák: ischaemia és vérzés artériás és vénás retinealis occlusio, üvegtestvérzés 
Egyebek: pl. Glaucomás roham, retina leválás 
 
3.2.14 Tüdőgyógyászati sürgősség gyermek és felnőttkorban 
Veleszületett elváltozások:  
Cystas fibrózis 
Gyulladásos és fertőző kórképek: asthma, bronchitis, bronhiolitis, pneumonia, empyema, 
krónikus obstruktív tüdőbetegségek (COPD) exacerbatio, tüdőtályog, pleurális 
folyadékgyülem, tüdőfibrozis, TBC 
Traumás és kapcsolódó elváltozások: idegen test aspiráció, heamothorax, tenziós 
pneumothorax, pneumomediastinum 
Tumorok fontosabb komplikációi, tüdő és metasztázisok, akut komplikációi 
Érelváltozások: pulmonális embólia 
Egyéb elváltozások: akut tüdősérülések, atelectasia, felnőttkori respiratorikus disstress 
szindróma (ARDS), spontán pneumothorax 
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3.2.15. Pszichiátriai és magatartászavarok 
Magatartászavarok: affektív zavarok, zavartság és eszméletvesztés, intelligencia. és 
memóriazavarok, észlelési problémák, pszichomtoros és a gondolkodás zavarai 
Főbb pszichiátriai sürgősségi kórképek: akut pszichózis, anorexia és bulaemia komplikációi, 
nyugtalanság és pánikbetegség, konverziós problémák, szándékos önsértés és öngyilkosság, 
depresszió, személyiségzavarok, kémiai anyag-, gyógyszer- és alkoholfüggőség 
 
3.2.16. Vese és urológiai sürgősség felnőtt és gyermekkorban 
Gyulladásos és fertőzéses elváltozások: epididimo-orchitis, glomerulonephritis, 
pyelonephritis, prostatitis, szexuálisan terjedő betegségek, húgyuti fertőzések  
Anyagcsere elváltozások: kkut veseelégtelenség, nephrosis szindróma, vesekő, uraemia 
Traumás és kapcsolódó elváltozások: vizelet retentio, heretorsio 
Tumorok 
Éreredetű elváltozások: ischaemia és vérzés 
Egyéb elváltozások: Vese transzplantációhoz és dialísishez társuló egyéb betegségek, 
urológiai beavatkozások komplikációi és eszközei, hemolyticus uraemiás szindróma 
 
3.2.17. Trauma felnőtt és gyermekkorban 
Trauma eredete: égés, tompa sérülés, áthatoló sérülés 
Lokalizáció szerint: fej és nyak, maxillofacialis, mellkas, has, medence, gerinc, végtagok 
polytraumatizált paciensek 
Speciális csoportok sérülései: gyermekek, idősek, várandós nők 
 
------------------------------------------------- 
 
3.3. Főbb tünetek –  
Tünetorientált sürgősségi orvostan 
 
3.3.1. Akut hasi fájdalom 
gasztrointestinalis traktus okok: appendicitis, cholecystitis, cholangitis, akut pancreatitis, 
sérvek komplikációi, diverticulitis, hepatitis, hiatus hernia, gyulladásos bélbetegségek, 
bélrendszeri obstrukció, ischaemiás colitis, mesenterialis ischaemia, pepticus fekély, 
peritonitis, bélperforatio 
Szív és érrendszeri okok: AMI, aorta dissectio, aorta aneurysma ruptura. 
Bőrgyógyászati okok: herpes zoster 
Metabolikus és endokrin okok: Addison kór, diabeteses ketoacidosis, egyéb metabolikus 
acidosis, porphyria 
Szülészet nőgyógyászati okok: trehesség komplikációi, méhen kívüli terhesség, kismedencei 
gyulladásos elváltozások, ovarium cysta ruptura, ovarium torsio 
Haematológiai kórképek: akut porphyriás krízis, Familiáris mediterrán láz, sarlósejtes krízis 
Vázizomrendszeri kórképek: thoracolumbalis traktus körünyéki fájdalmak 
Vese és húgyuti kórképek: pyelonephritis és vesekő 
Respiratorikus kórképek: pneumonia és pleuritis 
Toxicológia: mérgezés 
Trauma: hasi trauma 
 
3.3.2. Megváltozott viselkedés és nyugtalanság 
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Pszichiátriai okok: akut pszihosis, depresszió 
Cardiovascularis okok: hypertensio, vasculitis 
Metabolikus és endokrin okok: hypo és hyperglicaemia, elektrolitzavarok, hyperthermia, 
hypoxaemia 
Neurológiai okok: agyi térfoglalás, dementia, hydrocephalia, intracranialis nyomásfokozódás, 
központi idegrendszeri fertőzések 
Toxicológia: alkohol és drog abusus, mérgezés 
 
3.3.3. Megváltozott tudatállapot gyermek és felnőttkorban 
Neurológiai okok: agytumor, epilepszia, status epilepticus, meningitis, enceohalitis, stroke, 
SAV, subduralis és epiduralis haematoma,traumés agysérülés 
Cardiovascularis okok: hypoperfusios áll., shock 
Metabolikus és endokrin okok: elektrolit zavarok, májkóma, hypercapnia, hypotermia, 
hypoxia, hypo- és hyperglykemia, uremia 
Szülészet -nőgyógyászati okok:eclampsia 
Fertőzéses okok: septicus shock 
Pszichiátriai okok: Konverziós szindróma 
Respiratios okok: légzési elégtelenség 
Toxikológiai okok: alkohol intoxikáció, CO- mérgezés, narkotikum és szedatívum mérgezés, 
egyéb okok 
  
3.3.4. Hátfájdalom 
Vázizomrendszeri okok: törések, intervertebrális discus betegségek, degeneratio, izom, ín-
feszülés, spinalis stenosis, arthritis, arthrosis 
Cardiovascularis okok: aorta aneurysma, aorta dissectio 
Fertőzéses kórképek: osteomyelitis, discitis, pyelonephritis, prostatitis 
Metabolikus és endokrin kórképek: Pagett kór 
Gastrointestinális kórképek: pancreatitis, cholecystitis  
Bőrgyógyászati okok: herpes zoster 
Nőgyógyászati kórképek: endometriosis, kismedencei gyulladásos kórképek 
Haematológiai és onkológiai kórképek: hasi-és gerinc tumorok 
Neurológiai okok: subarachnoidalis vérzés 
Vese és húgyúti kórképek: vesetályog, vesekő 
Trauma 
 
3.3.5. Vérzések (nem traumás eredetű) 
Fül-orr- gégészeti kórképek: fülvérzés (otitis, trauma, tumor), orrvérzés 
Gasztrointestinalis traktus vérzései: haematemezis, melanema (akut gastritis, gyomor- és 
nyombélfekély, Mallory-Weiss szindróma, nyelőcső varixok), rectalis vérzés (akut 
diverticulitis, aranyeres csomók, gyulladásos bélbetegségek, tumor) 
Szülészet- nőgyógyászati okok: menorrhagia / metrorrhagia (abortusz, abruptio placentae, 
tumorok) 
Vese és húgyúti kórképek: haematuria (pyelitis, tumorok, vesekövesség) 
Respiratios okok: vérköpés (bronchiectasia, pneumonia, tumorok, TBC) 
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3.3.6. Szívmegállást 
Defibrillálható szívmegállás: kamrafibrilláció, pulzus nélküli kamrai tachycardia 
Pulzus nélküli elektromos aktivitások: acidózis, hypoxia, hypothermia, hypo/hypercalemia, 
hypokalcaemia, hypo/hyperglycaemia, hypovolaemia, tenziós PTX, szívtamponád, AMI, 
tüdőembólia, mérgezés 
Asystolia 
 
 
3.3.7. Mellkasi fájdalom 
Szív-ér eredet: akut koronária szindróma, aorta dissectio, arrythmia, pericarditis, pulmonális 
embólia 
Respiratorikus okok: pneumonia, pneumomediastinum, pneumothorax (főképpen a tenziós 
pneumothorax), pleuritis 
Gastrointestinalis okok: gastro-oesofageális reflux, nyelőcső ruptura, nyelőcső szűkület  
Izom-vázrendszer okok: costosternalis sérülés costochondritis, intercostalis izom fájdalma, 
háti gerincből eredő fájdalom 
Pszichiátriai okok: szorongás, pánik roham 
Bőrgyógyászati okok: herpes zoster 
 
3.3.8. Síró gyermek 
Fertőzés: herpes stomatitis, meningitis, osteomyelitis, húgyúti fertőz 
Here torzió, trauma, fogproblémák 
Szív eredetű okok: arrythmia, veleszületett szívbetegségek 
Anyatejre adott válasz, gyógyszerre adott válasz, reflux 
Immunizáció és allergiás reakciók, rovarcsípés 
Szem: cornea abrasio, glaucoma, szemben lévő idegen test 
gasztrointestinalis traktus okok: sérv, intussusception, volvulus 
 
3.3.9. Hasmenés 
Fertőzéses okok: AIDS, bakteriális-, virális, parazitás és étel okozta enteritis, toxinok 
Toxicus okok: gyógyszer, mérgezés (nehéz fémek, gombák, organikus foszfátok, 
patkánymérgek, tengeri ételek) 
Endokrin és anyagcsere okok: karcinoidok, diabéteszes neuropathia 
Gasztrointestinalis traktus okok: diverticulitis, raktározási szindróma, ischemias colitis, 
gyulladásos bélbetegség, sugár vagy kemoterápia okozta enteritis 
Haematologiai és onkológiai okok: cytosztatikumok okozta toxicitás 
Immunológiai okok: étel allergia 
Pszichiátriai okok: hasmenés „tetetés" 
 
3.3.10.Dyspnoea 
Respiratorikus okok: légcső elzáródás, broncho-alveolaris obstructio, parenchyma 
betegségei, pulmonaris shunt, pleurális folyadékgyülem, atelectasia, pneumothorax 
Szív/ér eredet: kardiális dekompenzáció, szívtamponád, pulmonális embólia 
Fül-orr-gégészeti okok: epiglottitis, croup és pseudocroup 
Folyadék és elektrolitháztartás zavara: hypovolaemia, shock, anaemia 
gasztrointestinalis traktus okok: hiatus hernia 
Immunológiai okok: vasculitis 
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Anyagcsere okok: metabolikus acidózis, uraemia 
Neurológiai okok: myasthenia gravis, Guillain Barré szindróma, amyotropikus lateral 
sclerosis 
Pszichiátriai okok: conversion szindróma 
Toxikológiai okok: CO-, cianid mérgezés 
Trauma: horpadt mellkas, tüdő contusio, trauma okozta pneumothorax, haemothorax 
 
3.3.11.Láz 
Szisztémás fertőzések: sepsis, és septicus shock, parazitosis, influenzaszerű szindrómák., 
Szerv specifikus fertőzés, mint ok: endocarditis, myocarditis, pharyngitis, tonsillitis, tályog, 
otitis, cholecystitis és cholangitis, meningitis, enchephalitis 
Nem fertőzés eredet: Lyell szindróma, Stephen-Johnson szindróma, thyreotoxicus krízis, 
pancreatitis, gyulladásos bélbetegségek, kismedencei gyulladás, toxikus shock 
Haematológiai és onkológiai okok: leukémia és lymphoma, szolid tumorok 
Immunológiai okok: arteritis, arthritis, lupus, sarcoidosis 
Váz-izomrendszer betegségei, mint ok: osteomyelitis, fascitis és cellulitis 
Neurológiai okok: cerebralis vérzés 
Pszichiátriai okok: beteg által okozott láz 
Vese és húgyúti rendszer: pyelonephritis, prostatitis 
Toxikológiai okok 
 
3.3.12.Fejfájás gyermekeknél és felnőtt korban 
Ér eredet: migraine, cluster fejfájás, tenziós fejfájás, cerebralis vérzés, hypertensiv 
encephalopathia, ischemias stroke 
Haematológiai és onkológiai okok: agytumorok 
Immunológiai okok: temporális arteritis, vasculitis 
Fertőzéses ok: tályog, fogászati fertőzés, encephalitis, mastoiditis, meningitis, sinusitis 
Izom- vázrendszer: nyaki gerinc betegsége, temporomandibularis izület szindróma 
Neurológiai okok: trigeminusz neuralgia 
Szemészeti okok: nervus opticus neuritise, akut glaucoma 
Toxikológiai okok: alkohol, fájdalomcsillapító abúzus, Ca-csatorna blokkolók, glutamátok, 
nitrátok, opiátok, koffein elvonás 
Trauma: fejtrauma 
 
3.3.13. Sárgaság 
Gasztrointestinalis traktus okok: cholangitis, májelégtelenség, pancreas fej tumor, 
pancreatitis, obstructiv cholestasis 
Szív/ ér okok: krónikus cardiális dekompenzáció 
Haematológiai és onkológiai okok: haemolitikus anaemia, thrombotikus thrombocytopeniás 
purpura) , hemolyticus uraemiás szindróma, disseminált intravascularis coagulopathia 
Fertőzés: malária, leptospirosis 
Nőgyógyászati okok: HELLP (Hemolytic anemia+ Elevated Liver enzymes + Low Platelet 
count) szindróma, 
Toxikológiai okok: Gyógyszer indukálta haemolyticus anaemia, kígyóméreg 
  
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hemolytic_anemia
http://en.wikipedia.org/wiki/Liver_enzyme
http://en.wikipedia.org/wiki/Thrombocytopenia
http://en.wikipedia.org/wiki/Thrombocytopenia
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3.3.14.Fájdalom a karban 
Szív / érrendszeri eredet: aorta dissectio, mély vénás tromboembólia, ischemiás 
szívbetegség 
Izom / vázrendszer eredet: periarthritis, nyaki gerinc arthrosis 
Trauma 
 
3.3.15.Fájdalom a lábakban 
Szív / ér eredet: akut ischaemia, arteritis, mély véna trombózis, felületes thrombophlebitis 
Immunológiai okok: polymyositis 
Fertőzés: arthritis, cellulitis, nekrotizáló fascitis, osteomyelitis 
Váz/izomrendszer eredet: ischias 
Neurológiai okok: ischias 
Idegrendszeri okok: perifériás ideg kompressziója 
Trauma 
 
 
3.3.16.Pallpitatio 
Szív -/ érrendszeri eredet: brady-arrythmia (sinus és AV blokkok), extrasystole, 
tachyarrythmia (pitvarfibrilláció, sinus tachycardia, supraventricularis tachycardia, kamrai 
tachycardia) 
Endokrin és anyagcsere okok: thyreotoxicosis 
Toxikológiai okok: gyógyszerek 
 
3.3.17.Görcs 
Neurológiai okok: generalizált epilepszia, fokális v parciális epilepszia, status epilepticus 
Szív / érrendszeri eredet: hypertenzív encephalopathia, syncope, arrythmiák,  migrén 
Endokrin és metabolikus okok: metabolikus okok 
Nőgyógyászati okok: eclampsia 
Fertőzéses eredetű okok: lázgörcsök gyermekkorban 
Psychiatriai okok: narcolepszia, pseudo-görcsök 
Légzési okok: légzésmegállás 
Toxikológiai okok: gyógyszerek / drogok / toxinok 
 
3.3.18 SHOCK Felnőtt és gyermekkorban 
• Anappylaxiás 
• Cardiogén 
• Hypovolaemiás 
• Obstruktív 
• Septikus 
• Neurogén 
• Szív és érrendszer eredetű: cardiogén shock, arrhythmiák 
• Endokrin és metabolikus okok: Addison krízis 
• Folyadék és elektrolit zavarok: hypovolaemiás shock 
• Gastrontestinális okok: hányás, hasmenés 
• Nőgyógyászati okok: toxikus shock szindróma 
• Immunológiai okok: anaphylaxiás shock 
• Fertőzéses okok: septicus shock 
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• Neurologiai okok: neurogén shock 
• Trauma: hypovolaemiás shock, neurogén shock. 
 
 
3.3.19 Bőr eltérések felnőtt és gyermekkorban: 
• Bőrgyógyászati okok: ekzema, psoriasis, bőrtumorok 
• Immunológiai okok: vaszkulitiszek, urticaria, Stevens-Johnson szindróma, Lyell szindróma 
• Fertőzéses okok: virális exanthemák, meningococcaemia, herpes zoster/simplex, bőrtályog 
• Psychiátriai okok: önkezűleg vagy gyógyszerabúzus okoztat bőrsérülés  
• Toxikológiai okok 
• Haematológiaical és onkológiai okok: ITP (Idiopathiás Thrombocytopeniás Purpura), TTP 
(Thrombotikus Thrombocytopeniás Purpura).  
 
 
3.3.20 SYNCOPE 
• Szív és érrendszer eredetű okok: aorta disszekció, arrhythmiák (brady-tachy szindróma, 
Brugada szindróma, drogtúladagolás, hosszú QT-szindróma, sick sinus szindróma, Torsades 
de pointes ventrikuláris tachycardia), egyéb hypoperfúziós okok: (ischaemia, billentyű 
rendellenesség, vérzés, obstrukció: aorta stenosis, tüdőembólia, tamponade), orthosztatikus 
hypotensio 
• Endokrin és metabolikus okok: Addison kór 
• Folyadék és elektrolit zavarok: hypovolaemia 
• Gastrointestinális okok: hányás, hasmenés 
• Neurológiai okok: Perifériás idegrendszeri zavarok,epilepszia, vasovagális reflex 
• Toxicológiai okok: alkohol- vagy drogfogyasztás 
 
 
3.3.21 Vizeletürítési zavarok (dysuria, oliguria, anuria, poliuria) 
• Renális és genitális eredetű okok: akut veseelégtelenség, vizeletretenció, cystitis, 
pyelonephritis, prostatitis 
• Szív és érrendszeri okok: cardialis decompenzáció 
• Endokrin és metabolikus okok: diabetes mellitus, diabetes insipidus 
• Folyadék és elektrolit zavarok: hypovolaemia 
 
3.3.22 Szédülés és kábultság: 
• Fül és labirintus szervek kórképei: benignus posturalis vertigo, Meniere’s betegség, otitis, 
vestibularis neuritis, virális labyrinthitis 
• Szív- és érrendszeri okok: arrhythmiák, hypotensio 
• Endokrin és metabolikus okok: hypoglycaemia 
• Haematologiai és onkológiai kórok: anaemia 
• Neurológiai okok: akusztikus neurinoma, bulbaris or cerebellaris lesiok, Sclerosis Multiplex, 
temporalis epilepszia 
• Psychiátriai kórképek: idegesség 
• Légzőszervi okok: hypoxia 
• Toxikológiai okok: alkohol abúzus, drogok, gyógyszer intoxicatio, egyéb anyagok... 
 
3.3.23 Hányás 
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• Gastrointestinális okok: appendicitis, cholecystitis, gastroparesis, gyomor retenció és 
elzáródás, gastroenteritis, hepatitis, pancreatitis, pylorus stenosis, vékonybél elzáródás 
• Szív és érrendszeri okok: myocardialis ischaemia 
• Fül Orr Gégészeti okok: vestibularis működés zavarok 
• Endokrin és metabolikus okok: diabeteses ketoacidosis, hypercalcaemia 
• Folyadék és elektrolit zavarok: hypovolaemia 
• Szülészet-nőgyógyászati okok: terhesség 
• Fertőzéses okok: sepsis, meningitis 
• Neurológiai okok: agyoedema, állományvérzés, hydrocephalus, intracraniális térfoglaló 
folyamatok 
• Szemészeti okok: akut glaucoma 
• Psychiátriai okok: táplálkozászavarok 
• Vese- és húgyúti rendszer zavarai: vesekő, uraemia 
• Toxikológiai okok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EURÓPAI SZAKVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 

 

SZABAD FORDÍTÁS – TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL!  
 

11 

3.4 A sürgősségi orvostudomány specifikus aspektusai 
 
3.4.1 Erőszak gyermekkorban 
• Gyermekkori erőszak 
• Gyermekkori elhagyatottság 
• Bizalmas partner erőszak és visszaélés 
• Szexuális erőszak 
• A beteg biztonsága sürgősségi ellátásban 
• Erőszak kezelése és megelőzése a sürgősségi ellátásban. 
 
3.4.2 Sérülés megelőzés és egészségmegőrzés 
• Az egészség prevenciójának és reklámozásának az összegyűjtése és bemutatása 
• Balesetek és sürgősségi esetek epidemiológiája 
• Szabályok és ajánlások 
 
3.4.3 Analgesia és szedáció felnőtt és gyermekkorban. 
• Fájdalom keletkezése (anatómia, fiziológia, farmakológia) 
• Fájdalom felmérése 
• Fájdalomcsillapítók, szedatívumok farmakológiája. 
• Fiziológiai és szociológiai aspektusai a fájdalomnak gyermek, felnőtt és idős korban. 
  
3.4.4 Katasztrófa medicina 
• Katasztrófa készenlét 
• Fő eseti tervezés, gyakorlat 
• Katasztrófára adott válasz 
• Tömeghatás 
• Specifikus orvosi témák (triage, bioterrorizmus, robbanásos sérülések, kémiai ágensek, 
sugárzás okozta sérülések) 
• Összegzés és kárrendezés 
  
3.4.5 Környezet okozta sérülések felnőtt és gyermekkorban 
• Elektromos sérülések (elektromos és villámlás okozta sérülések) 
• Rovar és növény okozta sérülések (tüske, rovarcsípés, érintkezés okozta következmények) 
• Nagy tengerszint feletti magasság (orvosi problémák) 
• NBCR (nuclearis, biologiai, kémiai és radiológiai) - nukleáris, biológia, kémiai, sugárzó 
ágensek okozta károk és kezelésük: dekontamináció, specifikus kezelés) 
• Hő ártalmak (hideg és meleg okozta ártalmak: égés, fagyás, hőguta...) 
• Utazás medicina 
• Víz okozta kórképek (fulladás, nyomás, búvárkodás és tengeri élőlények okozta sérülések) 
 
3.4.6 Igazságügyi kérdéskörök 
• Adott ország gyakorlatának alapjai  
• Bizonyítékok felismerése és megőrzése. 
• Megfelelő orvosi dokumentáció elsajátítása (beleértve: igazságügyi és klinikai fényképezés, 
biológiai minták gyűjtése, ballisztika) 
• Megfelelő tényközlés, formanyomtatványok (pl. gyermekkori bántalmazás, gondatlanság, 
lövés, egyéb áthatoló sérülések, felnőttkori bántalmazás, szexuális bűncselekmények.) 
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• Orvosilag elfogadott legális adminisztráció 
 
3.4.7 Beteg-menedzsment a sürgősségi medicinában 
• Sürgősségi Osztály Felépítése (adminisztráció, szerkezet, személyzet, források) 
• Speciális populációk irányítása: 
- speciális körülmények közt élő gyermekek, gyermekvédelem 
- geriátriai betegek 
- hajléktalan betegek 
- pszichiátriailag mentálisan nem beszámítható egyének 
- pszichiátriai betegek 
  
3.4.8 Toxikológiai kérdéskörök felnőtt és gyermekkorban 
• Általános toxikológiai alapelvek és a mérgezett egyének kezelése.  
• Gyógyszerhatások, gyógyszerkölcsönhatások. 
• Speciális mérgezés csoportok:  
-Gyógyszerek, drogok (beleértve: acetaminophen, amphetamine, anticholinerg, 
anticonvulsiv, 
antidepresszáns, antihypertensiv, benzodiazepin, digitalis, monoamino oxidáz inhibitorok, 
neuroleptikumok) 
-Ipari, kémiai ágensek, oldószerek 
-Növények, gombamérgezések 
-Alkohol abúzus, alkoholmérgezés 
• Szervezés, információ elérés (Toxikológiai központok, adatbázisok) 
 
3.4.9 Pre-hospitális, helyszíni ellátás 
• Sürgősségi betegellátás szerveződése (adminisztráció, szerkezet, személyzet, források) 
• Betegszállítás (újszülött, gyermek és légi szállítást beleértve) 
• A mentők szerepe, képzése, lehetőségeik 
• Helyszín és biztonság 
• Együttműködés más szervezeti egységekkel (katasztrófavédelem és tűzoltóság, rendőrség) 
  
3.4.10 Szociális problémakörök 
• Szociális jólét speciális betegkörökben 
• Szociális problémákkal élő beteg 
• Gyakori látogatók 
• Szociális ellátás elbocsátás után 
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3.5 Klinikai beavatkozások és képességek 
3.5.1 Újraélsztés  
• Cardio-pulmonális resuscitatio a legújabb ajánlások alapján (felnőtt és gyermek) 
• Előrehaladott resuscitatio (terápiás hypothermia, nyílt mellkasi CPR) 
 
3.5.2 Légútbiztosítási technikák 
• Légútbiztosítás és fenntartás sürgősségi esetekben (oropharyngeális vagy 
nasopharyngeális légút biztosítás) 
• Endotracheális intubáció 
• Alternatív légút biztosítási technikák sürgősségi esetekben (laryngeális maszk behelyezés, 
sebészeti légút biztosítás) 
• Teendők légút biztosítási nehézségek fellépésekor  
• Anaesthesia gyors bevezetése sürgősségi esetekben. 
  
3.5.3 Fájdalomcsillapítási és szedatív technikák: 
• Fájdalom szint értékelés és a szükséges szedáció mértékének megítélése. 
• Vitális paraméterek monitorozása, esetleges mellékhatások jelentkezése fájdalom 
csillapításakor. 
• Előkészületek a fájdalomcsillapításra, szedációra - szedáció a tudatállapot megőrzése 
mellet (életmentő felszerelések tesztelése) 
• Lokális, helyi, regionális fájdalomcsillapítási technikák. 
 
3.5.4 Lélegeztetési technikák: 
• Lélegeztetés szükségességének megítélése 
• Oxygén-terápia 
• Vérgáz analízis, pulzoxymetria, kapnográfia 
• Lélegeztetés reservoir használatával 
• Thoracocentesis 
• Mellkasi cső behelyezés, drenálás, és működőképesség megítélése. 
• Nem-invazív lélegeztetési technikák. 
• Invazív lélegeztetési technikák. 
 
3.5.5 Keringés támogatás és kardiológiai technikák 
• Folyadékterápia, vér és szubsztituált anyagok adminisztrációja. 
• A keringés és EKG monitorozás 
• Defibrillácó és pacemaker kezelés (pl. kardioverzió, transzután pacemaker használata) 
• Sürgősségi pericardiocentesis 
• Vénabiztosítás (perifériás véna, artériás, és centrális verás kanülálás, 
intraosszeális technikák) 
 
3.5.6 Diagnosztikai eljárások és technikák 
• EKG értékelése 
• Megfelelő laboratóriumi vizsgálatok kérése és kiértékelése (laborok, vérgáz, respiratórikus 
rendszer paraméterei és biológiai markerek) 
• Megfelelő képalkotó vizsgálatok kérése és kiértékelése (RTG, ultrahang, CT/MRI) 
• Sonográfia a sürgősségi ellátásban 
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3.5.7 Fül- Orr- Gégészeti technikák 
• Anterior rhinoscopia 
• Az orr tamponálása 
• Az oropharynx megtekintése 
• Otoscopia 
• Szűkületet okozó légúti idegentest eltávolítása  
• Tracheostomiás tubus behelyezése és eltávolítása 
 
3.5.8 Gastrointestinális technikák 
• Nasogastricus tubus behelyezése 
• Gyomormosás  
• Peritoneális lavage 
• Hasis sérv reponálása  
• Paracentesis / hascsapolás 
• Hasűri nyomás mérése 
• Oesophageális varixok ellátása (Sengstaken-Blakemore szonda lehelyezése) 
• Proctoscopia 
 
3.5.9 Urológiai technikák 
• Urológiai katheter típusok és felhelyezésük (Foley, Tiemann...) 
• Suprapubicus cystostomia 
• Herecsavarodás kezelése 
• A hólyag katéter működőképességének ellenőrzése. 
  
3.5.10 Higiénia 
• A beteg és környezet fertőtlenítése. 
• Beteg izoláció és a személyzet védelme 
 
3.5.11 Orthopédiai - traumatológiai technikák 
• Ízületi folyadék és genny lebocsátása aszeptikus módon 
• Törés immobilizáció 
• Ízületi ficam, diszlokáció helyretétele 
• Gerinc immobilizáció 
• Sínezés (gipszelés, merevítők, parittyakötés, egyéb kötözési módszerek) 
• Compartment szindróma kezelése 
• Fasciotomia, égési sebek kimetszése 
 
3.5.12 Neurológiai technikák 
• Glascow Coma Scale, tudatállapot meghatározása 
• Fundoscopia 
• Lumbálpunkció 
• Neurológiai képalkotó eljárások kiértékelése 
 
3.5.13 Szülészet-nőgyógyászati technikák 
• Sürgősségi szülésvezetés 
• Vaginális vizsgáló módszerek, Cusco eszköz használata. 
• Szexuális erőszak felismerése 
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3.5.14 Szemészeti technikák: 
• Idegen test eltávolítása a szemből 
• Réslámpa használata 
• Retrobulbáris nyomáscsökkentés: laterális canthotomia 
 
3.5.15 Testhőmérséklet mérése 
• Testhőmérséklet mérése, monitorozása 
• Hűtési, hibernálási technikák (permetezéssel, jeges vízzel, a test elmerítésével történő 
hűtés) 
• Belső hűtési technikák 
• Felmelegítési technikák 
• Hőártalmat (napszúrást) szenvedett beteg monitorozása 
• Hyper- és hypothermia kezelése, megelőzése 
 
3.5.16 Kritikus állapotban lévő beteg szállítása 
• Szállítás megrendelése, adminisztráció, telekommunikáció 
• Szállításra előkészítés 
• Monitorozás, kezelés, szállítás közben 
 
3.5.17 Sebellátási technikák: 
• Tályog bemetszés és drenálás 
• Aseptikus technikák 
• Lágyrész sérülések, laceratiók ellátása 
• Seb öblítése, sebzárás 
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