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Célok:
Jelen eljárásrend szabályozza a helyszíni halálesettel kapcsolatos mentőorvosi dokumentációs
feladatokat.

Dokumentáció:
1, Minden helyszíni halál megállapításnál kötelező kitölteni az („1 példányos”) Igazolás a halál
megállapításáról formanyomtatványt. Ez a nyomtatvány megtalálható a helikopterek
fedélzetén.
2, A halál időpontját nemcsak a fenti dokumentumon, hanem az esetlapon is fel kell tüntetni.
Az esetlapon szükséges jelezni, hogy a halottvizsgálatról, a („6 példányos”) Halottvizsgálati
Bizonyítvány kitöltéséről ki és milyen módon gondoskodott. Például lakáson, betegségben
elhunyt beteg: „hozzátartozók a helyszínen, ügyelet értesítve”, vagy közterületi baleset esetén:
„rendőrség a helyszínen”
3, („6 példányos”) Halottvizsgálati Bizonyítvány: a jelen eljárásrend kiadásakor hatályos
kormányrendelet értelmében a („6 példányos”) Halottvizsgálati Bizonyítvány kitöltése csak
akkor mentőorvosi feladat, ha a haláleset a mentőjárműben következett be, és nem merül fel
bűncselekmény gyanúja.
Mindezek alapján:
- Amennyiben akár lakáson, akár közterületen felmerül a bűncselekmény gyanúja, úgy
a rendőrség illetékes, helyszíni bizottsági szemle és hatósági boncolás várható. Az („1
példányos”) Igazolás a halál megállapításáról formanyomtatványt kell kitölteni.
- Lakáson elhunyt beteg esetén a családorvos, vagy rendelési időn kívül az orvosi ügyelet
illetékes, az OMSZ illetékes Irányító Csoportja végzi az értesítést. Az („1 példányos”)
Igazolás a halál megállapításáról formanyomtatványt kell kitölteni. Gondoskodni kell
a holttest őrzéséről. Amennyiben közeli hozzátartozó nincs a helyszínen, vagy teljesen
egyedül találjuk a beteget/halottat, akkor erre a célra a rendőrség segítségét szükséges
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igénybe venni, de ez nem jelenti a hatósági halottvizsgálatot, csak a holttestet őrzik a
családorvos/ügyelet megérezéséig.
Közterületen elhunyt beteg esetén ugyanúgy kell eljárni, mint lakáson történt
halálesetnél, annyi különbséggel, hogy a holttest őrzését mindenképpen a rendőrségtől
kell kérni. Az („1 példányos”) Igazolás a halál megállapításáról formanyomtatványt
kell kitölteni.
Mentőjárműben (helikopter, kísért mentőgépkocsi) megállapított halál esetén a
halottvizsgálat is a mentőorvos feladata. Ilyen esetben az („1 példányos”) Haláleset
Bejelentő helyett a („6 példányos”) Halottvizsgálati Bizonyítványt szükséges kitölteni.

Halottvizsgálati Bizonyítvány kitöltése.
- A Kft. álláspontja szerint az elvesztés, lopás, sérülés kockázata miatt az orvosi bélyegző
nem része a prehospitális ellátó személyi felszerelésének. Az orvosi bélyegző
helyszínre vitelét nem javasoljuk kollégáinknak. Ezt erősíti, hogy igen ritkák azok az
esetek, amikor mentőorvosnak Halottvizsgálati Bizonyítványt szükséges kitölteni.
- Ezek alapján az a követendő eljárás, hogy a Halottvizsgálati Bizonyítványt a mentőorvos
a bázisra való visszaérkezéskor haladéktalanul kitölti. Emiatt az orvosi bélyegző
minden légimentő orvosnál a bázison kell, hogy legyen. A 6 példányos nyomtatványok
tárolási helye is a légimentő bázis.
- A Halottvizsgálati Bizonyítványt prehospitális körülmények között úgy kell kitölteni,
hogy csak az első 18 mezőt töltjük ki, nem ismervén a beteg pontos kórelőzményét.
Mivel a nyomtatvány önátírós, írni csak a fedőlapra kell. Az első 18 mező kitöltésének
feltétele, hogy a boncolás szükségességét megállapítsuk, ellenkező esetben a többi
mezőt is kötelező lenne kitölteni. Mentőjárműben bekövetkezett haláleset esetén a
boncolás mellőzését nem szabad kérni. Ezért tehát a fedőlap 1-18. pontját kell
kitöltenünk, a 16. pontban a „kórbonctani vizsgálatot” mellett a „szükségesnek tart”
mezőt kell bejelölni. A kitöltésről a bázisvezetőt és az orvos igazgatót, elérhetetlenségük
esetén az ügyeletes légimentő konzultánst kell haladéktalanul értesíteni, hogy a
dokumentumot eljuttathassuk az illetékes helyre.
- helikopteres szállítás közben történt haláleset esetén a repülést megszakítani nem
szükséges, folytatjuk a cél kórházig, és a holttestet ott adjuk át. Budapesti nem kórházi
leszállóról az OMSZ mentőgépkocsija tudja a holttestet az Országos Igazságügyi
Orvostani Intézetbe szállítani. Vidéki nem kórházi leszálló esetén a holtest az OMSZ
segítségével a célintézmény pathológiájára kerülhet. Ezekben a rendkívül ritka
esetekben a koordinációban az OMSZ Szolgálatvezető Főorvos segítségét szükséges
kérni.
Megjegyzés: hacsak az azonnali szállítástól nem remélhetünk túlélést, peri-arreszt beteget nem
teszünk mentőjárműbe. Ezzel biztosítjuk az újraélesztés során a 360 fokos hozzáférést is.
Az életért való küzdelem mindenekfelett álló prioritás, a beteg érdeke megelőz MINDEN
adminisztratív megfontolást.
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