
ROZ DZIAŁ 3

Me to do lo gia sys te mu
se gre ga cji me dycz nej

Wstęp

Me to do lo gia za pre zen to wa na w ni niej szej ksią żce zo sta ła stwo rzo na tak, aby
umo żli wić oso bom sto su ją cym sys tem tria ge jak naj szyb sze usy tu owa nie pa -
cjen ta w od po wied niej gru pie ry zy ka. Sys tem wy od ręb nia pa cjen tów re pre -
zen tu ją cych naj wy ższy po ziom w hie rar chii bez roz pa try wa nia kwe stii dia -
gno stycz nej; jest to za bieg ce lo wy uza sad nio ny tym, że wy znacz ni kiem pra cy
od dzia łu me dy cy ny ra tun ko wej (szpi tal ne go od dzia łu ra tun ko we go) są ob ja -
wy i do le gli wo ści pa cjen ta. Jak przed sta wio no w roz dzia le 5, w ra mach pro -
ce su po dej mo wa nia de cy zji w sys te mie se gre ga cji me dycz nej wy od ręb nia my
pięć kro ków:

Roz po zna nie pro ble mu

Dzia ła nia prak tycz ne ogni sku ją się wo kół zgła sza nych do le gli wo ści sy gna li zo -
wa nych przez pa cjen ta lub je go opie ku na. Li sta ta kich ob ja wów jest po da na po -
ni żej.
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• Rozpoznanie problemu
• Zgromadzenie i analiza informacji

w powiązaniu z możliwymi
rozwiązaniami

• Zbadanie możliwych rozwiązań
i wybranie właściwego

• Zastosowanie wybranego
rozwiązania

• Obserwacja podjętego działania
i ocena skutków 

cd. na następnej stronie

Alergia
Astma
Biegunka i wymioty
Ból brzucha u dorosłego

Ból brzucha u dziecka
Ból gardła
Ból głowy
Ból jąder
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