Mikor forduljunk a Mentıkhöz és a gyermekorvosi ügyelethez?
A mentıket riassza, és kezdje meg az elsısegélynyújtást! Mentık: 10 4 .
- Ha a gyermek nem vesz levegıt, eszméletlen, pulzusa nem tapintható.
- Egyes légzészavarok esetén: nehézlégzés, fulladás, leszürkülés, elkékülés, ugató
köhögési rohammal kísért nehéz, húzó belégzés, hirtelen bekövetkezı rekedtség kínzó
légszomjjal, hirtelen kialakuló heves mellkasi fájdalom.
- Sérülések, balesetek esetén: láthatóan súlyos sérülés, észlelhetı csonttörés, magasból leesés,
nagy vérzés, vérvesztés, eszméletvesztéses fejsérülés, égés, forrázás, fagyás, kihőlés,
vízbefúlás, mérgezés, idegentest félrenyelése, áramütés, vagy ezek gyanúja, állat súlyos
harapása, kígyó marása.
- Idegrendszeri tünetek esetén: eszméletlenség, eszméletzavar, eszméletzavarral járó
izomrángatózások, feltőnı aluszékonyság, szokatlan heves nyugtalanság, merev tarkó,
csillapíthatatlan fejfájás, erıs kínzó szédülés, hirtelen látászavar, kettıs látás, öngyilkossági
kísérlet.

Ügyelethez forduljon elsısorban! Az ügyelet helye: Mosonyi M. u. 37. Tel.: 215-013

- Egyes lázas állapotok esetén: láz 3 hónaposnál fiatalabb csecsemınél, szabályos
lázcsillapítás ellenére sem enyhülı magas láz, láz súlyos, elesett állapottal.
- Egyes légúti tünetek esetén: kínzó, nem csillapodó köhögés, nehezített ugató köhögés,
sípoló nehézlégzés, légúti betegségben hirtelen rosszabbodás, fájdalomcsillapítás ellenére
is fennálló kínzó fülfájás.
- Hasi tünetek esetén: csillapíthatatlan görcsös hasfájás, kínzó haspuffadás, szelek
elakadása, súlyos, ismétlıdı hányás, hasmenés (kiszáradásra utal, ha több órája száraz a
pelenka), csecsemınél véres széklet, erıs alhasi fájdalom, erıs nıgyógyászati vérzés, a
here fájdalmas duzzanata esetén.
- Vizeletürítési zavarok esetén: vizeletürítés több mint 12 órás hiánya, gyakori
fájdalmas vizelés lázzal, véres vizelet nagy hasi fájdalommal.
- Veszélyes allergiás állapot esetén: hirtelen bekövetkezı, rekedtséggel járó nehezített
belégzés, rovarcsípés kifejezett fej/nyak és szemhéj duzzanattal, nagy testfelületre
kiterjedı csalánkiütés.
- Egyes bırtünetek esetén: terjedı bırvérzések, sárgaság, kiterjedt

bırkiütések lázzal.
- Szociális sürgısség esetén: ha a gyermeket felügyelet nélkül hagyják,
elhanyagolás, bántalmazás jelei vannak.
Indokolatlannak tekinthetı az ügyelethez fordulás, ha a gyermeknek:
- enyhe náthája, kevés köhögése, csak hıemelkedése van, vagy láza csillapítható,
- kevés, nem terjedı kiütése van, általános állapota jó, kullancsot kell kivenni,
- hasmenése, nem ismétlıdı hányása, székrekedése van jó állapot mellett,
- receptírás; a szokásos tápszere, állandó gyógyszere elfogyott
- igazolás közösségbe, táborozáshoz, sportoláshoz.

Mentı vagy ügyelet hívásakor a következı adatok megadása kötelezı:
A BETEG NEVE, hely, születési év, hó, nap
A beteg anyja neve
A beteg lakcíme és esetenként a tartózkodási helye / ha nem a lakcímre hívják az
ügyeletet/
A beteg panaszai - azaz miért kérik, hogy az ügyelet vagy a mentı házhoz menjen.

A hozzátartozók kötelesek gondoskodni arról, hogy az ügyeletes orvos és a mentı
a beteghez bejuthasson!!
Ehhez szükséges a lakcím pontos megadása, az utca és házszám látható helyen való
elhelyezése. Társasházak esetén a lépcsıházba való bejutás biztosítása!! Az ajtó
kinyitása!
A kapucsengın lévı nevek este sötétben olvashatatlanok! A kapucsengık nagyon sok
esetben nem mőködnek, gyakran még a lakáscsengık sem. AZ ÜGYELETBEN NINCS
LEHETİSÉG RECEPTÍRÁSRA, CSAK A VIZSGÁLATKOR SZÜKSÉGESSÉ VÁLT
SÜRGİS GYÓGYSZER LEGKISEBB CSOMAGOLÁSÁT TUDJÁK BIZTOSÍTANI !!!

A Karolina Kórház és Rendelıintézet Csecsemı-és Gyermekosztályán készenléti ügyelet van.
Amennyiben szüksége van a gyermekorvosi ügyeletre, elsıként a városi, vagy vidéki központi
ügyeletet hívja a 215-013-as (városi) és 217-712-es(vidéki) telefonszámokon!
A készenléti ügyelet azt jelenti, hogy a beutalóval érkezı beteget elıször egy belgyógyász
szakorvos látja el, majd ha indokoltnak látja, behívja a gyermekgyógyász szakorvost.

