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BEVEZETÉS 

 

Elmondhatjuk, hogy napjainkban meglehetősen nehéz a szülővé válás: mindenhonnan eláraszt 
bennünk az információ, akár a tv-reklámokat, akár a védőnőt, gyerekorvost, és persze az 
internetet tekintve. Ezek között gyakoriak az ellentmondások, így gyakran érezzük magunkat 
elveszve még egy olyan egyszerűnek tűnő kérdésben is, hogyan csillapítsuk és mivel gyermekünk 
lázát.  

De nem csak a szülők nem tudják az információk között megtalálni a helyes irányt, a nagyszülők is 
meglepően tapasztalják, rengeteg dolog változott, mióta ők látták el a kisbabájukat: másként 
csillapítjuk a lázat, másfajta pelenkát használunk, más az ellátási protokollja egy kiütéses 
betegségnek. Az olyan új eszközökről, mint a légzésfigyelő, nem is beszélve. Szívesen segítenének, 
de ők is elveszettek.  

Jegyzetünk a nagyszülőknek kíván segíteni, hogy megismerjék a babákat, gyermekeket fenyegető 
veszélyforrásokat, és felkészültek legyenek az esetleges betegségek és balesetek ellátására a mai 
egészségügyi ajánlások figyelembe vételével, addig, amíg ők vigyáznak a gyermekekre. 

A jegyzetben megismerkedhetünk a gyermekeket érintő betegségtípusokkal és azok kezelésével, 
valamint olvashatnak a gyermekeinket fenyegető veszélyforrásokról. A jegyzetben kitérünk a 
légzésfigyelő használatára, továbbá az újraélesztés, légúti idegentest eltávolítás technikáját is 
bemutatjuk. 
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Az újszülött jellemzője és fejlődése 

 

     A gyermekek fejlődését a veleszületett képességek, valamint a környezet együttes hatása 
alakítja. Az élet folyamán dinamikus együtthatás érvényesül a gének és a környezet között.  
Megfelelő körülmények között a gyermekek a rájuk jellemző egyéni ütemben fejlődnek, egyesek a 
szokásosnál lassabban, mások az átlagosnál gyorsabban. Kis százalékuknál a fejlődés üteme eltér 
az átlagostól, ezért fontos, hogy a szülők ismerjék a csecsemők átlagos fejlődési ütemét, 
figyelemmel kísérjék a védőnő és a gyermekorvos segítségével a gyermekük testi, mozgás, értelmi, 
érzelmi és szociális fejlődését. Eltérés esetén a kezelés annál sikeresebb lesz, minél hamarabb 
kezdjük meg. 

 

Az egészséges csecsemő jellemzői 

 Bőre halványrózsaszínű, de már korán szembetűnnek a genetikai adottságok pl. fehér vagy 
kreol bőr. Turgora jó. Turgoron a bőr ráncolhatóságát értjük, ami a bőr alatti kötőszövet 
zsír és folyadéktartalmától függ. A jó turgorú csecsemő bőre kissé ráncolható és alapjáról 
kissé elemelhető, elengedve a ráncok visszasimulnak. A bőrszín változásai betegségek 
tünetei is lehetnek (pl. túlzott sápadtság, sárgás, kékes elszíneződés, foltok, kiütések). 

 Izomtónusa jó, ami azt jelenti, hogy izmai nincsenek megfeszítve, de nem is petyhüdtek. Az 
újszülöttek izomtónusa fokozott tónusú, mely élettani, ezért öltöztetésnél, gondozási 
tevékenységeknél nagyobb ellenállást fejtenek ki, mint a későbbi csecsemőkorban. 
Nyugtatás hatására izmait ellazítja. 

 Az egészséges csecsemőnek nyugalomban jellegzetes testtartása van: lábát térdben kissé 
felhúzza, karját könyökben felhajlítja és kezét arcához, vagy arca mellé helyezi. 

 A csecsemő arckifejezése tükrözi egészségi és kedélyállapotát. A nyugodt, mosolygós arc, 
érdeklődő tekintet a jó testi állapot és kedvező értelmi és érzelmi fejlődés jele. Fájdalom 
vagy kellemetlen érzés esetén tekintete bágyadt, közömbös vagy fájdalmas, tekintete 
aggódó lesz. Ha nem foglalkozunk vele eleget arckifejezése szomorú, tekintete közömbössé 
válik. 

 A csecsemő légzése egyenletes, légzésszáma korának megfelelően változik. Újszülött-
korban percenkénti légzésszáma 35-50, majd az első év végére 25-30-ra csökken. Újszülött-
korban a légvételek különböző mélységűek, gyakran pár másodpercig tartó légzésszünetek 
is lehetnek.  

 6 hónapos korig a csecsemők kizárólagos orrlégzők, az eldugult orr táplálási 
nehezítettséghez, alvási és légzési nehezítettséghez vezet. Ilyenkor, ha a baba náthás, 
fokozottan kell ügyelni az orrjáratok tisztítására (orrszívás). 

Életkor Légzésszám (belégzés/perc) 

1 éves korig 30-40 

1-2 éves kor között 25-35 

2-5 éves kor között 25-30 

5-12 éves kor között 20-25 
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12 év felett 15-20 

felnőtt 12-15 

 

 Pulzusának ritmusa és erőssége egyenletes, percenkénti érverés száma újszülött-korban 
120-150. 1 éves korban 110-120. 

 

Életkor Szívfrekvencia (ütésszám/perc) 

1 éves kor alatt 110-160 

1-2 éves korig 100-150 

2-5 éves korig 95-140 

5-12 éves korig 80-120 

12 éves kor felett 60-100 

 

    A szívfrekvencia emelkedését (tachycardia) okozhatja: 

 Láz (1℃ emelkedés 10-12-vel emeli a percenkénti pulzusszámot) 

 Szorongás, félelem, stressz 
 Fájdalom 
 Oxigénhiányos állapot 
 Folyadékhiány, kiszáradás 

 Testhőmérsékletük 36,5-37,3°C között van. Hőszabályozásuk labilis. 
 Alvásigényük néhány hetes korban 20-21 óra, csecsemőkor végére 16-17 órára csökken. Az 

egészséges csecsemő alvás közben nyugodt, nem túl sokat mozog, izmait nem feszíti meg, 
Az esetleges nyugtalanság, felsírás, kiabálás okát ki kell deríteni. Ez lehet kényelmetlenség, 
fáradtság, izgatottság, félelem, szomjúság, éhség, betegség. 

 Az egészséges csecsemők keveset sírnak és sírásuk kifejező. Az újszülött élete első 
napjaiban sokat és differenciálatlanul sír, de a gondosan figyelő anya már a második, 
harmadik héten felismeri, hogy fájdalom, éhség vagy egyéb ok miatt sír a csecsemő. Ha 
kiegyensúlyozott, nyugodt légkör veszi körül a csecsemőt egyre kevesebbet sír, sírása 
érzelmi színezetűvé válik, könnyen megvigasztalódik, és ha a kiváltó okot megszüntetjük, 
azonnal abbahagyja a sírást. 

A csecsemő  fejlődése újszülött-kortól 1 éves korig 

A csecsemő és kisgyermek fejlődése során növekszik a hossza és a súlya, tökéletesedik az egyes 
szervek és szervrendszerek működése, a szervezet ellenállóképessége, kialakul és fejlődik a 
személyiség és a környezetéhez való alkalmazkodás mindenfajta formája. 
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Testi fejlődés: 

 Hosszfejlődés: a leggyorsabban nő a csecsemő az első hónapban kb. 5 cm-t a második 
átlagosan 3 cm-t, a 3-7 hónapban havonta 2 cm-t, utána 1 éves korig havonta 1-1,5 cm-t 

 Súlyfejlődés: Az egészséges csecsemő a második héttől általában egyenletesen gyarapszik, 
a súlygyarapodás az első félévben nagyobb, áltagosan 600 gr havonta, a második félévben 
kevesebb, átlagosan 500 gr havonta. 

 

Mozgás, értelmi érzelmi fejlődés: 

 

 1-2 hetes: Karját behajlítva, kezét feje mellett tartja. Fejét nem tudja tartani. Hangos zajra 
összerezzen. Szereti, ha kézben tartják.  

1 hónapos: Feje hátrahanyatlik, ha felemeljük. Hason fekve fejét átfordítja. Rövid időre, arcra fixál, 
hangokra figyel, erős hangra összerezzen, moduláltan sír. Igényli a becézgetést.  

2 hónapos: Fejét tartani tudja, oldaláról hátára fordul, fejével a hang irányába fordul. Hason fekve 
fejét megemeli. 25-30 cm távolságból arcot követ, arcra mosolyog. Torokhangokat ad. 

3 hónapos: Karjait kinyújtja, fogással próbálkozik, hason fekve alkarra támaszkodik, oldalára 
fordul. Gőgicsél. Felismeri anyja arcát, hangját. 

4-5 hónapos: Pontosan nyúl a tárgyakért, kezét a középvonalban nézegeti, hason fekve mellkasát 
kiemeli. Hasára, hátára fordul. Gőgicsél, nevet. 

6 hónapos: Forog, hason fekve egy kézen támaszkodva játék után nyúl. Rövid ideig megül. Játékot 
egyik kézből másikba áttesz, szájába vesz. Gagyog, élvezi a hangadást. Felismeri a körülötte lévő 
személyeket. 

7 hónapos: Gurul, esetleg feltérdel, támasztékkal biztosan ül. Lábát szájába veszi, fogása egyre 
biztosabb és finomabb, üti az asztalt a tárgyakkal. Örül a saját hangjának, idegenekkel szemben 
bizalmatlan. 

8-9 hónapos: Mászik, gurul, elül, feltérdel, kúszik, mászik. Tárgyakat egymáshoz ütöget. 
Öltözködésnél kezét, lábát dugja. Szótagokat ismételget. Kérésre figyel, tiltást ért. Hol van 
kérdésre ismerős személyre, tárgyra mutat. Játszik a hangjával. 

10 hónapos: Kapaszkodva feláll. A tárgyakat hüvelykujjal és mutatóujjal fogja meg. Érti a „nem” 
szót. Pá- pá-t int. 

11 hónapos: Kapaszkodva, oldalazva jár. Biztosan kúszik, mászik. Mutatóujjával rámutat tárgyakra, 
ezzel fejezi ki kívánságait. 

12 hónapos: Biztosan áll, segítséggel jár, apró tárgyakat csippentő fogással megfog, kézbe vehető 
ételeket önállóan eszik. Játékokat ki-be rámol. Számára érdekes dolgokra hanggal, mutogatással 
felhívja környezete figyelmét. Anyanyelvi hangzókészlettel halandzsázik. Egyszerű utasítást gesztus 
segítségével megért.  
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I. MEGRÁZOTT BABA SZINDRÓMA 

 

A megrázott baba szindróma (SBS-Shaken baby Syndrome) a leggyakoribb gyermekbántalmazási 
forma a két év alatti gyermekek körében. A legszörnyűbb, hogy sok esetben úgy okoznak a 
babának súlyos sérülést a szülők, hozzátartozók, hogy valójában nem akarták bántani, csupán 
nincsenek tisztába vele, nem csak akkor okozhatunk súlyos sérülést, ha beütjük valahova a pici 
fejét. 

Melyek a véletlen sérülések legjellemzőbb esetei? 

- tartósan síró babát erősebb rázással próbáljuk „nyugtatni” 
- a babát játék gyanánt dobáljuk, lóbáljuk, rázzuk 

Az újszülött anatómiai jellemzőit az előző fejezetben átvettük: testéhez képest nagy fejecske, 
melyet önállóan nem tud tartani, hiszen a nyaki izomzat még gyenge. A koponyában az agy 
„csúszkál” erős mozgatás hatására, az agyi artériák sérülékenyek. Ez utóbbiak felelősek azért, hogy 
erősebb megrázás esetén,  

- a koponyához csapódva a baba agya sérülhet, 
- az artériák elszakadhatnak, könnyen alakulhat ki agyvérzés,  
- sérülhet a gerincvelő,  
- a baba szemén belül vérzést idézhet elő. 

 1 év alatti babák esetében egy erős rázás olyan károkat okozhat, akár egy frontális ütközés! 

Egy kanadai felmérés szerint a babák ötöde belehalt a gyakran csak néhány másodperces rázásba, 
a túlélők több, mint fele idegrendszeri károsodást szenvedett, 65 százalékuk látássérülést. A 
megrázott csecsemő szindróma a leggyakoribb halálok a traumás fejsérülések között, az USA-ban 
évente 1200-1400 gyerek sérüléséért illetve haláláért felelős a National Center on Shaken Baby 
Syndrome szervezet szerint. 

Sajnos a megrázott baba szindróma általában nem jár látható töréssel, vagy sérüléssel, csak a baba 
viselkedése jelzi, hogy baj történt. Mire érdemes figyelni? A klinikai tünet sokféle lehet: 

- hányás 
- a baba letargiás, nem mozog, vagy éppen ellenkezőleg, túlmozgásossá válik 
- nehezen táplálható 
- görcsroham 
- feszülő kutacs. 

A megrázott szindróma elkerülhető: ne rázzuk, dobáljuk a babát, gyermeket játékból sem! 
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II. BÖLCSŐHALÁL 

 

A bölcsőhalál, más néven a hirtelen újszülött kori halál (SIDS – Sudden Infant Death Syndrome) 
minden előzmény nélküli váratlan elhalálozás, kiváltó okát sem a kórelőzmények, sem a boncolás 
nem tudja igazolni. A bölcsőhalál nem betegség vagy rendellenesség, hanem diagnózis, melyet 
azoknál az egy évnél fiatalabb, látszólag egészséges csecsemőknél állítanak fel, akik hirtelen, 
minden előzmény nélkül vesztik életüket. 

Bár megnevezést már talált rá az orvostudomány, a pontos eredetét még kutatják, valamint azok a 
gyógymódok sem ismertek, amelyek garantáltan kiküszöbölik a lehetőségét. Bár a magyar kifejezés 
tartalmazza a bölcső  szót, a halál helyét valójában nem jelöli, hiszen bárhol előfordulhat: ágyban, 
babakocsiban, autóban; figyelmeztető jel nélkül. 

Veszélyeztetettek 

Minden egy évnél fiatalabb gyermek ki van téve a bölcsőhalál veszélyeinek. Egy gyermek érintetté 
válhat biológiai és szociális tényezők valamint környezeti tényezők hatására is. 

 koraszülöttség 
 ikerszülés, alacsony születési súly 
 nehéz, problematikus szülés 
 édesanyja dohányzott, vagy kábítószert fogyasztott a terhesség alatt, húsz évnél fiatalabb 

és első szülése volt 
 a másik szülője is dohányzott 
 alacsony szülői iskolázottság, fiatal szülői életkor 
 édesanyja szegénységben él vagy nem vett részt terhesgondozáson 
 rossz szociális körülmények, egyedülálló szülő 
 tápszerrel táplált csecsemő (a szoptatással csökkenthető a bölcsőhalál kockázata) 
 ha volt olyan testvére, aki bölcsőhalálban halt meg 
 hason alvó csecsemők 
 átélt életveszélyes helyzetet, különösen légzésleállást, mely során bekékült. 

A legtöbb bölcsőhalál hat hónapnál fiatalabb csecsemőknél tapasztalható. Egy német statisztika 
szerint a legnagyobb az előfordulás a harmadik hónapban. Erősen csökkenő számban ugyan, de 
vannak esetek a 7-12. hónapban is. Bárhol megtörténhet, nem feltétlen bölcsőben. Általában alvás 
közben éri a halál a csecsemőket, este tíz és reggel tíz óra között. A kockázat a fiúgyermekek és az 
ikrek esetében, valamint az alacsony születési súlyúak körében nagyobb. Kutatások szerint télen 
gyakoribb,  február-március hónapokban van a csúcs, és egy kisebb július-augusztus táján. 

A világ népességében a hirtelen csecsemőhalál átlagos gyakorisága 1,5-2 ezrelék volt. A 
megelőzésnek köszönhetően az esetszám jelentősen csökkent az 1990-es évektől. A hazai adatok a 
szakemberek szerint a világátlaghoz képest igen jók: a SIDS gyakorisága 1990-1998 között 0,18-
0,36 ezrelék volt. 
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Megelőzés 

A bölcsőhalál megelőzésére nincs bizonyítottan eredményes recept, de az alábbi tanácsokat 
betartva jelentősen csökkenthetjük a veszélyt. 

 Legalább 6 hónapos koráig lehetőleg kizárólag szoptassuk a csecsemőt! 
 Ne dohányozzunk a csecsemő környezetében! 
 Ne öltöztessük túlzottan melegen a csecsemőt! 
 Fektessük a csecsemőt a hátán! 
 Folyamatos D3 vitamin adásra törekedjünk! 
 Oltás után (Di-Per-Te) fokozottan figyeljünk a lázra! 

A legfontosabb teendőnk, hogy újraélesszük a gyermeket. Legalábbis a mentők kiérkezéséig 
fenntartsuk a légzést és a keringést. (lsd. gyakorlat és dvd.)  

 

Légzésfigyelők 

 

Az újszülöttek légzésének otthoni megfigyelésére fejlesztették ki a légzésfigyelő  készülékeket, 
mely valójában nem a légvételt, hanem a mellkas mozgását figyeli. 

Akarattal senki sem tudja leállítani a légzését, ilyenkor ugyanis azonnal beindulnak olyan 
mechanizmusok, amelyek ezt nem engedik. A csecsemők esetében is ezek az ún. autoregulációs 
mechanizmusok segítik a periodikus légzést. Rendkívüli esetben az autoregulatív mechanizmus 
nem indul be, bekövetkezik a bölcsőhalál. 

Csak olyan készüléket érdemes vásárolni, amelyiken valamilyen független orvosi 
minősítő szervezet engedélye szerepel. Ezek az ún. CE xxxx számok - amelyek nem azonosak a 
szinte minden eszközön megtalálható CE számnélküli jelzéssel - szavatolják azt, hogy a készülék 
átesett a minősítő vizsgálaton illetve folyamatos gyártási kontrollal rendelkezik. Fontos tudnunk, 
hogy az új fejlesztéseknek köszönhetően a napjainkban gyártott légzésfigyelő készülékek 
elektroszmog kibocsátása alacsony. Nincs legjobb és legrosszabb készülék. Ezek már mind 
ugyanazt tudják. Több típus létezik, melyek nem feltétlen minőségben, csak a felhasználási 
környezethez való alkalmazásban különböznek (lásd lejjebb!). 

Megkülönböztethetjük a készülékeket felépítésük alapján. Vannak egy, kettő  illetve három lapos 
készülékek. Minél nagyobb felületre tesszük, annál több lapból állót vegyünk, hogy a babaágy 
minél nagyobb felületét lefedje. Nagyobb méretű érzékelőlappal minimális a téves riasztások 
száma. A készülékek érzékenysége több fokozatban, precízen, a helyi sajátosságoknak megfelelően 
beállítható. Működését befolyásolja, ha túl vastag matrac alá tesszük (tévesen fog riasztani!). 
Általában a készülékek 18 mp-nél riasztanak, de a 12-dik vagy 15-dik mp-nél megelőzi a riasztást 
egy figyelmeztető hang. A légzésfigyelő készülékek többsége elemmel is működik, így kivédhető az 
áramszünet okozta működésképtelenség. Vannak olyan készülékek, amelyek előre jelzik az elem 
merülését is. 
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A leggyakoribb hibát az szokta okozni, ha a készülék túl érzékeny, ezért például ezek nem 
használhatók ha repülőtér közelében lakunk. A készülék érzékenysége miatt a gyermek kiságyát 
lehetőleg ne tegyük a lakásban ahhoz a falhoz, melynek a másik oldala az utca felé néz. 

Ikerbabáknál - ha egy ágyban alszanak – nem használhatók hagyományos érzékelőlapos 
légzésfigyelő készülékek, mivel az egyik baba légzésleállása esetén a másik gyermek légzése miatt 
nem riaszt a készülék! Az ő esetükben speciális, pelenkára szerelhető légzésfigyelőt érdemes 
alkalmazni, vagy külön ágyba fektetni a gyermekeket. 

Vannak olyan tényezők, melyek minden légzésfigyelő készüléket befolyásolnak. Ilyen például a 
lakásban keletkező léghuzat, az utcán közlekedő  járművek (metró, villamos) rezgései, melyek 
téves riasztást idézhetnek elő. Ilyen rezgésekkel jár az is, ha a szomszédban hangos, mély, ütemes 
zenét hallgatnak (pl.: house).  

Amikor a gyermeket betesszük a kiságyba, bekapcsoljuk a készüléket, amely 10 másodperc alatt 
felméri a környezetét. Mielőtt kivesszük a gyermeket az ágyból, ne felejtsük el kikapcsolni a 
légzésfigyelőt, mert elkezd riasztani! 

Nagy, többszintes lakásba javasolt az ún. babyphone. Minden készülékhez tartozik egy adó és egy 
vevő egység, mely a hangot továbbítja és fényjelekkel is figyelmeztet. A vevő egységet olyan helyre 
tegyük, ahol senki (pl. testvér) sem tudja véletlenül kikapcsolni. 

Jó tudni, hogy a légzésfigyelő készüléket bármikor elküldhetjük a gyártóhoz egy átvizsgálásra! A 
használat előtt hasznos lehet a „teszt üzemmód” beindítása! 

A légzésfigyelő  készülékeket a gyermek 1 éves koráig ajánlatos használni. 
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III. LÁZ ÉS LÁZCSILLAPÍTÁS 

 

A gyermekek esetében a leggyakrabban a lázat kell kezelni. Érdekes, hogy sokan mégis a 
belázasodástól tartanak a legjobban. 
 
A láz természetes reakció, a szervezet normál válasza a bejutó kórokozó ellen. Az agyban 
elhelyezkedő hőközpont szabályozza a test hőmérsékletét. Fertőzés esetén az immunrendszer 
hatékonyabb működése és a kórokozók elpusztítása érdekében akár több fokkal is megemeli a 
testhőt. Az adott agyi területen átfolyó vér hőmérsékletét érzékelve folyamatos visszajelzés és 
ellenőrzés segítségével történik a pontos szabályozás, így elkerülhető a túlmelegedés. Ebből az is 
könnyen megérthető, miért hatástalan hosszú távon a hideg borogatás, a hűtőfürdő alkalmazása. 
Ha a testfelszínt kívülről hűtjük, a bőrben futó hajszálerekben keringő vér lehűl. Ez átmenetileg 
javítja a közérzetet, de amikor ez a lehűtött vér áthalad az agyi hőközponton, azt a téves üzenetet 
közvetíti az agy felé, hogy az utasítás ellenére sem sikerült megemelni a testhőt. Ekkor a 
hőközpont további hőmérséklet emelésre ad utasítást, ami végső soron azt fogja eredményezni, 
hogy a borogatás vagy hűtőfürdő után 1-2 órával a láz a kiindulási értéknél magasabb 
hőmérsékleten tér vissza. Ha lehetséges kerüljük a fizikális lázcsillapítást! 
 
A láz élettani hatásai: 
 

- testhőmérséklet emelkedése 
- szívfrekvencia emelkedése (1℃ emelkedés 10-12-vel emeli a pulzusszámot) 
- légzésszám emelkedése  
- hidegrázás (amennyiben a láz hirtelen intenzíven emelkedik) – sosem jár 

eszméletvesztéssel, a gyermek egész testében reszket, de mindvégig kontaktusba vonható 
- fokozott izzadás 
- bágyadtság, elesettség, fáradékonyság 
- izületi, végtagfájdalom 
- fejfájás 
- bőr kipirulása (arcon), fátyolos-nedves szemek 

 
Lázmérés:  
 
A lázat ne kézrátétellel állapítsuk meg, amennyiben a gyermeket melegnek érezzük, minden 
esetben mérjük meg a testhőt valamilyen eszközzel! 
 
Mivel? higanyos, digitális vagy jó minőségű infra   hőmérő 

(kerülendő a hőmérő cumi, homlok hőmérő és fülhőmérő használata, mert 
pontatlan mérési eredmény születhet) 

 
Hol? Csecsemő és kisgyermek (3 éves korig, vagy ameddig a 

gyermek engedi): 
  rectalisan (popsiban) 

Nagyobb gyermekeknél: 
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hónaljban 
 

Popsiban történt mérés esetén a  
kapott értékből le kell vonni 0.5 ℃-ot!  
(ilyenkor ugyanis maghőmérsékletet mérünk) 

 
Mikor beszélünk lázról?  
 

36 ℃– 36,9 ℃  NORMÁL TESTHŐ 
  37 ℃ - 38 ℃  HŐEMELKEDÉS (subfebris) 
  38 ℃ – 39 ℃  LÁZ (febris) 
  39 ℃ – 40 ℃  MAGAS LÁZ (pyrexia) 
  40 ℃ felett  EXTRÉM MAGAS LÁZ (hyperpyrexia) 

 
Lázcsillapítás: 
 
38,5 ℃ felett 
 
illetve:  
 
- Ha a gyermek bágyadt, elesett, rossz a közérzete 
- ismert krónikus betegség esetén (szívbetegség, diabetes) 
 
38 ℃ testhő alatt (hőemelkedés esetén) ne adjunk lázcsillapítót, mert lassítja, hátráltatja a 
természetes gyógyulási folyamatot. 
 
 
Mivel? 
 
 
ELSŐKÉNT VÁLASZTANDÓ MINDEN ESETBEN A GYÓGYSZERES LÁZCSILLAPÍTÁS!! 
 
- IBUPROHEN (nurofen kúp, szirup, algoflex baby szirup) hatástartam: 6-8 óra 
 3 hónapos kor alatt nem adható 
- PARACETAMOL (ben-u-ron szirup, coldrex, neo citran) hatástartam: 4-5 óra 
 maximum napi dózis 4000 mg 
 májkárosító hatás 
- AMINOPHENASON (noraminophenazon kúp, Germicid kúp, antipyreticus kúp, algopyrin) 

Germicid C (phenobarbital - nyugtató, görcsgátló is van benne) 
- DICLOFENAC (cataflam csepp) gyengébb lázcsillapító, jó fájdalomcsillapító hatás 
 3 éves kor alatt ne adjuk! 
- ASPIRIN 12 éves kor alatt TILOS! (Reye-szindróma) 
 
Lehetőség szerint kerüljük a váltott hatóanyagú gyógyszeradást, mert ez növeli a mellékhatások 
kialakulásának valószínűségét.  
3 hónapos kor alatt csak kúpot használjunk! 
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A leggyakrabban használt lázcsillapító hatású  gyógyszerek: 

 

hatóanyag készítmény hatástartam életkor 

IBUPROPHEN 
Nurofen kúp/szirup 
Algoflex baby 

6-8 óra 
3 hónapos kor alatt nem 

adható 

PARACETAMOL 
Panadol baby, Ben-u-ron szirup, Coldrex, Neo 

Citran  
Rubophen, Mexalen 

4-5 óra 
3 hónapos kor alatt nem 

adható 

AMINOPHENASON 
Noraminophenazon kúp, Germicid kúp,  
Antipyreticus kúp 

6-8 óra Újszülött kortól adható 

METAMISOL Flamborin csepp, Algopyrin 8 óra 3 hónapos kortól 

DICLOFENAC Cataflam csepp / tabletta 8 óra 
3 éves kor alatt nem 

ajánlott 

ACETYL-SALICIL-

SAV 
Kalmopyrin, Aspirin 4-8 óra 12 éves kor alatt TILOS! 

 

Az ibuprofen és a paracetamol tartalmú készítmények NEM receptkötelesek, a többi igen! 

A láz kapcsán a szervezet folyadékigénye fokonként kb. 10 %-kal megemelkedik, ezért ne 
feledkezzünk meg a bőséges folyadékpótlásról. Aki nem iszik eleget, annak a lázát nehezebben, 
vagy nem fogjuk tudni csillapítani! Az étvágytalanság gyakori velejárója a betegségeknek, emiatt 
nem kell aggódni, nem kell erőltetni. 

Hogyan csillapítsuk a lázat? 
 
Gyógyszerformák: 
 

- kúp  
o könnyen és nagy biztonsággal beadható (kevés vazelinnel kell bekenni a kúp végét 

és a végbél záróizma fölé magasan behelyezni, farpofákat néhány másodpercig 
összeszorítani) 

o 25 kg testtömegig (4-5 éves korig) 
o 3 hónapos kor/ 6 kg testtömeg alatt fél noraminophenazon kúp 

HOSSZÁBAN FÉLBE VÁGVA!! 
o végbél nyálkahártyáján gyorsan felszívódik (hatásbeállás: 8-10 perc) 
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o elkerüli a májat, nincs májkárosító hatás 
o hasmenés estén nem adható 

 
- szirup 

o csak eszméletén lévő, éber gyermeknek (tilos alvó gyerek szájába nyomni!) 
o csak a doboz oldalán feltüntetett korcsoportnak megfelelő mennyiséget 

A lázcsillapító attól nem fog jobban hatni, hogy többet adunk!! 
o Lassabb hatásbeállás (30-60 perc), bizonytalan felszívódás 
o Hányás esetén bizonytalan 

 
- tabletta 

o Csak akkor, ha a gyermek már nagy biztonsággal le tudja nyelni 
Ne törjük össze, a kapszulát ne nyissuk fel, mert megváltozik a felszívódás, és így a 
hatás is! Inkább válasszunk szirupot vagy kúpot. 

o Lassabb hatásbeállás (30-60 perc) 
o Hányás esetén bizonytalan 

 
NE VÁRJUK, HOGY A GYÓGYSZERTŐL A GYERMEK TELJESEN LÁZTALAN LESZ!  
1℃ CSÖKKENÉS MÁR JÓ! ÉS IGEN, NÉHÁNY ÓRA MÚLVA A LÁZ VISSZA FOG TÉRNI, MINDADDIG, 
AMÍG A BETEGSÉG LÁZAS SZAKASZA ZAJLIK.  
 
Ne alkalmazzunk fizikális lázcsillapítási módokat!  
Rendkívül kellemetlen élmény a gyermeknek és hatása csak rövid ideig tart.  
 

- A csuklóra, bokára, homlokra helyezett vizes borogatás teljesen hatástalan 
lázcsillapításra, kizárólag a közérzet javítására alkalmas 

- Semmilyen körülmények között ne alkalmazzunk hűtőfürdőt! Különösen hideg vizes fürdőt 
vagy zuhanyt!! 

 
Lázas gyermek ápolása: 
 

- Lázas gyermek ne menjen közösségbe! 
- szükség esetén ágynyugalom, sok pihenés, kímélő napirend 
- laza, jól szellőző ruházat, kerüljük a túlöltöztetést és a vastag takarót, mert 

gátolja a hőleadást 
- szükség esetén gyógyszeres lázcsillapítás 
- könnyű étrend 
- SOK FOLYADÉK!! (többször kis mennyiséggel rendszeresen itatni!) 
- Soha ne adjunk antibiotikumot orvosi utasítás nélkül!! 
- Lázas gyermek ne maradjon felügyelet nélkül! 

 
Mikor forduljunk orvoshoz? 

 külön figyelmet érdemelnek az újszülöttek, főként 4-hetes koruk előtt. Ha a baba lázas, 
azonnal keressük fel a gyermekorvost. Újszülött-korban ugyanis a láz hátterében nagy 
valószínűséggel bakteriális fertőzés áll, és mivel a babák immunrendszere még éretlen, akár 
néhány óra alatt nagyon súlyos állapot is kialakulhat. 
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 1 hónaposnál fiatalabb kiscsecsemő láza esetén (végbélben mérve, ne feledkezzünk meg a 
0,5oC levonásról!) lázcsillapító adása után azonnal forduljunk háziorvosunkhoz, sz.e. 
ügyelethez, ilyenkor a legtöbb esetben kórházi felvétel és kivizsgálás szükséges. 

 a gyermek csak nehezen, vagy egyáltalán nem ébreszthető 
 eszméletvesztés esetén (akkor is, ha csak pár másodpercig tartott) 
 tarkómerevség, mozgásra fokozódó tarkótáji fájdalom 
 erős fejfájás látászavarral, esetleg szédüléssel, sugárhányással, hányinger nélkül jelentkező 

hányással 
 ha a gyermeknek ismert krónikus társult betegsége van, enyhe láz esetén is orvosi 

konzultáció szükséges (pl. immunhiány, diabetes, asthma, szívbeteg, cukorbeteg vagy 
vesebeteg) 

 3 napnál tovább elhúzódó láz 

 

Önmagában a láz nem indokolja a mentő vagy ügyelet hívását, sürgősségi osztályos ellátást! 

Nagyobb gyereknél, jó általános állapot, könnyen csillapítható láz esetén várakozhatunk. 

Mielőtt lázas gyermekünkkel orvoshoz indulunk, otthon kezdjük el a lázcsillapítást. A rendelőben 
történő hosszas várakozás esetén a láz még magasabbra szökhet. 
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IV. GÖRCSÁLLAPOTOK 
 
 
 

Alkalmi epilepsziás rohamnak nevezzük, ha egy görcstevékenységet valamilyen tetten érhető, jól 
meghatározható körülmény idéz elő. Ilyen lehet  - bizonyos életkorban – a láz, vagy koponyát ért 
trauma, központi idegrendszeri gyulladás, fertőzés, illetve számos más kórállapot (anyagcsere 
eltérés-, betegség, elektrolitzavar, vitaminhiány stb.). 
 
Minden más esetben epilepszia betegségről beszélünk, ilyenkor a háttérben örökletes, genetikai 
szinten ható tényezők váltják ki az idegrendszer átmeneti működészavarát, mely természetéből 
fakadóan ismétlődő rohamokban nyilvánul meg. 
 
Fontos megjegyezni, hogy újszülöttkorban sajátos formákat is ölthet a kóros agyi tevékenység 
(mimikai izmok, más testrészek finom mozgásai, csámcsogás, légzéskimaradás).  
Bármilyen eredetű is a görcs, gyakran tapasztaljuk, hogy a roham után eszméletére térő gyermek 
bágyadt, fáradtságról panaszkodik, aludna, de akár izomláz is jelentkezhet. 
 
 
Teendők görcsroham esetén 
 

 óvjuk a gyermeket/felnőttet attól, hogy a görcs kapcsán feje, végtagjai megsérüljenek, 
rakjunk puha dolgokat a környezetébe, távolítsunk el minden esetlegesen sérülést okozó tárgyat; 

 lazítsunk a ruházaton, ha az elszorítást okozhat, legyünk különös figyelemmel a nyak 
környékére; 

 fordítsuk a gyermek fejét oldalra, arca nézzen lefelé (stabil oldalfekvő helyzetben 
kialakítotthoz hasonlóan), ha nyál/gyomorváladék távozni akarna, az ne akadályozza a szabad 
légzést; 

 semmiképp ne nyúljunk a gyermek szájába (nyelv megragadása okán), elégséges a fej előbb 
leírt helyzetének biztosítása, extrém esetben az állkapocs kiemelése is segíthet (amennyiben ez 
egyáltalán lehetséges); 

 ne alkalmazzunk fizikai erőt a roham „leállítása” céljából, lehetetlen, csak sérülést 
idézhetünk elő; 

 próbáljuk meg rögzíteni a roham idejének kezdetét, tartamát csak így tudhatjuk biztosan; 

 minél pontosabban figyeljük meg a roham „képét”, lefolyását: mi előzi meg (tv, villódzó 
fények, lázas), hogyan indul, mely testrészek feszülnek meg, vagy rángatóznak, hogyan oldódik, 
hogyan kommunikál, mikor már eszméleténél van, panaszkodik-e valamiről, észlelünk-e bármi 
szokatlant, ijesztőt? 

 láz esetén adjunk lázcsillapítót, de szájon keresztül csak akkor, ha teljesen magánál van; 
 
Minden görcsállapotot követően indokolt a kórházi felvétel, vizsgálatok sora vár a gyermekre 
(egyetlen kivétel ez alól, ha ismert epilepsziás betegnek van rohama, ilyenkor is tanácsos 
konzultálni a kezelőorvossal). Mentőt is hívhatunk, de ha zavartságot, aluszékonyságot, bármilyen 
riasztó tünetet tapasztalunk, feltétlenül. 
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Lázgörcs (eclampsia febris) 

 
A legújabb tudományos álláspont szerint a lázgörcsöt nem pusztán a testhő emelkedése (láz), 
hanem a fejletlen idegrendszer által a szervezetbe jutó kórokozókra adott kóros válaszreakció, 
túlérzékenység okozza. 
Az idegsejtek fejlődése nagyjából 4-5 éves kora befejeződik, ezen életkor felett lázgörcs már nem 
jelentkezik. (az 5 éves kor felett jelentkező idegrendszeri görcsállapotok hátterében már más 
folyamatok zajlanak) 
 
Gyógyszeres lázcsillapítással nem lehet megelőzni a lázgörcsöt! 
 
Jellemzően a láz felszökő szakaszában jelentkezik, de kialakulása nem függ a láz hőfokától, már 
enyhe hőemelkedés (37,2) mellett is megjelenhet. 
 
Tünetek: 
 

- egész testre kiterjedő tónusos (a gyermek izmai megfeszülnek, a gyermek végtagjai vagy 
egész teste merevvé válik, kifeszül) – klónusos (rángatózással járó) görcsroham 

- néhány másodperctől 4-5 percig tarthat (ismétlődhet) 
- a görcsállapot ideje alatt a gyermek eszméletlen, környezeti ingerekre nem reagál, 

kontaktusba nem vonható 
- szeme többnyire nyitva van, a tekintet “fennakad”, vagy hosszan egy távoli pontra fixál, a 

gyermek a görcs ideje alatt nem pislog 
 
Ellátás: 
 

- óvjuk a gyermeket a sérülésektől (kiságyban vegyük ki mellőle a játékokat, szobában 
fektessük a padlóra/szőnyegre hagyjunk körülötte szabad helyett) 

- feje alá tegyünk pokrócot, melegítőfelsőt, pulóvert (feje rángatózás közben ne csapódjon a 
padlónak) 

- lakásban, családi napköziben, közterületen kiáltsunk segítségért (soha ne hagyjuk magára a 
görcsölő gyermeket egyetlen pillanatra sem, még annyi időre sem, amíg a telefonért 
megyünk!) 

- hívjunk mentőt 
- a görcsroham végén amennyiben: 

o a gyermek tudata feltisztult, éber és kontaktusba vonható, a mentők érkezéséig 
fektessük ágyba, vagy takarjuk be, szükség esetén tegyük tisztába 
(görcstevékenység közben előfordulhat, hogy a gyermek bepisil) 

o a gyermek nem tér magához, eszméletlen marad, fektessük stabil oldalfekvő 
helyzetbe a padlón, és takarjuk be 

- a gyermeket a lázgörcs oldódása után se hagyjuk magára, mert a görcsroham ismétlődhet 
- ha a gyermek görcsölés közben hányi kezd, próbáljuk meg óvatosan az oldalára fordítani, a 

fejét finoman oldalra fordítva megtartani (ne próbáljuk a hányadékot a szájából kitörölni, 
sérüléshez, fulladáshoz vezethet!) 

 
- TILOS a végtagokat, testet vagy a fejet a görcstevékenység közben lefogni (súlyos izom, 

izületi sérüléseket okozhat) 
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- TILOS a görcsölő gyermek szájába nyúlni kézzel, vagy bármilyen tárgyat a szájába tenni, 

fulladást, sérülést okozhat! A közhiedelemmel ellentétben nem fogja lenyelni a nyelvét, és 
attól sem lesz semmi baja, ha esetleg megharapja a nyelvét vagy az ínyét.  

 
- TILOS a görcsölő, eszméletlen gyermeket itatni! Szájon át gyógyszert adni! 

 
- TILOS görcsölő gyermeknél hideg (vagy bármilyen) zuhany alkalmazása, a gyermek 

fürdővízbe merítése! (a fürdővíz fulladást okozhat, a tartós hideg zuhany életveszélyes 
kihűléshez vezethet, a szervezetet ért “hideg sokk” tovább rontja a gyermek állapotát) 

Orvost kell hívni: 

 Ha a roham a gyermek életében először jelentkezett, ekkor kórházi kivizsgálás lesz 
szükséges.   

 Ha a roham 5 percnél tovább tart, akkor a gyermeket be kell vinnünk a legközelebbi 
ügyeletre. A gyermeknek gyógyszerre lehet szüksége, ha a roham sokáig tart. 

 Ne szállítsuk a gyermeket a roham alatt, ha egyedül vagyunk vele. Hívjunk valakit segíteni, 
ha vezetünk, vagy hívjuk a mentőket! 

 Ha az ismételt roham a korábbihoz képest más lefolyású, fel kell hívni a gyermek 
kezelőorvosát, és meg kell vele beszélni, hogy szükségesnek tartja-e, hogy kivizsgálja a 
gyermeket! 

 

Más, rohamszerű jelenségek gyermekkorban 
 
 

Az ún. affektív apnoe jellemzően a fél és másfél év közötti gyermekek valamilyen sérelemre, 
kellemetlen tapasztalásra, történésre adott sajátos, a szülőket kellőképpen megrémisztő válasza, 
amikor is légzésszünet áll be, emiatt bőrük színe elváltozik (kékes-szürkés, vagy sápadt lesz). Az 
állapot magától, illetve bőringerekre oldódik, nagy levegőket véve visszatér a gyermek normálisa 
színe. Csak gyakran jelentkező és elhúzódó rohamok lehetnek károsak, ilyenkor gyógyszeres 
kezelést kezdenek, mely hatékony. 
 
Csecsemők, kisdedek hirtelen kialakuló, esetenként aggodalmat keltő epizódokat produkálhatnak, 
ha pl. a gyomortartalom visszaáramlik a nyelőcsőbe (reflux, melyet hirtelen hátrafeszülés követ), 
masturbatio kapcsán, de örökletes sajátja lehet a gyermeknek, hogy váratlan ingerekre túlzott 
ijedtség, megrettenés a válasz, ilyenkor akár el is eshetnek. Ismert továbbá egy „jóindulatú 
rohamszerűen jelentkező szédülésnek” nevezett jelenség, mely többnyire 1 és 3 év közötti 
gyerekeknél fordul elő. Nevének megfelelően hirtelen szédülés fogja el a gyermeket, ezért az állás, 
járás bizonytalanná válik, a rohamot gyakran kíséri hányinger, hányás, egyéb vegetatív tünet, 
miközben éber, tudata tiszta.  
 
Alvás alatt is találkozhatunk rohamszerű jelenségekkel (pl. éjszakai felriadás, alvajárás, 
izomrángások). 
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V. GYERMEKKORI BETEGSÉGEK 

V.1. Légúti betegségek 

 

Légúti betegségek esetén megkülönböztetjük a felső és az alsó légúti megbetegedéseket. 
Jegyzetünkben a lehetséges betegségek közül csak azokra térünk ki, melyek a nagyszülői felügyelet 
alatt azonnali reakciót, cselekvést indokol. Ezek a fulladás, a krupp (croup) és az asztma.  

1. Légzési elégtelenség (fulladás) tünetei: 
 
- szapora felületes, kapkodó légzés, csecsemőknél nyögő hang kíséretében 
- szabad füllel hallható sípolás ki- és/vagy belégzés alatt 
- légzési segédizmok kifejezett használata: 
  - remegő orrcimpák 
  - behúzódások a kulcscsont felett 
  - behúzódások a bordák között 
  - behúzódás a has felső részén  
- sápadtság, ajkak körüli elkékülés (cyanózis) 
- szapora pulzus 
- ijedtség, izgatottság 
 
Ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk minden esetben azonnal forduljunk orvoshoz!  
Az erőtlen, ki-kihagyó légzés, alacsony légzésszám, romló tudatállapot a kimerülés, fenyegető 
légzésleállás jele, ilyen esetben azonnali mentőhívás szükséges! 
 
 

2. Gége gyulladás – krupp 

A gége nyálkahártyájának vírusos eredetű kiterjedt gyulladása és heveny duzzanata + a gége körüli 
simaizmok görcse. 

Allergiás tényező, szorongás, stressz provokálhatja és/vagy súlyosbíthatja a rohamot.  

 
A krupp jellegzetesen őszi-téli szezonalitású betegség, melyet a leggyakrabban a légúti gyulladást 
kiváltó vírusok okoznak. A vírusfertőzés miatt gyulladt légútban a levegő áramlása akadályozott és 
ezért alakul ki a jellegzetes ugató köhögés valamint a belégzési nehezítettség. A krupp 
leggyakrabban 6 hónap-4 év között fordul elő. Ennek oka, hogy a vírus a légutakat és főleg a gégét 
támadja meg, mely a kisgyermekek esetében olyan anatómiai felépítésű (relatív szűk) ami miatt 
egy kisebb gyulladás és duzzanat a légút átmérőjének jelentős szűkületét okozza.  

Tünetek: 

Télen, nedves, ködös időben, hajnaltájban alakul ki. Pár napos bevezető nátha után kimondottan 
az éjszakai órákban a gyermek belégzése nehezítetté válik, érdes, rekedt nyugalmi hangot, síráskor 
öblös belégzési hangot hallunk. Kisgyermekek gyakran megijednek a kiadott hangtól, heves sírásba 
kezdenek, melynek köhögés, erőltetett légzés a vége. A köhögési hang rekedt kutyaugatáshoz 

http://www.babasegely.com/


19 

Babasegély Szolgálat www.babasegely.com 
Copyright© Minden jog fenntarva! 

hasonlít. Súlyosabb esetben a bordaközi izmok, és a szegycsont felső részének behúzódását is 
észleljük. 

A krupp tünetei igen riasztóak a gyakorlatlan szülő és gyermek számára egyaránt. Gyors segítség 
ilyenkor, ha gyermeket hideg levegőre visszük, ablakot nyitunk, hidegpárát alkalmazunk. 

A tapasztalt családoknál szteroid tartalmú kúp is van otthon, melynek alkalmazása után várható a 
tünetek enyhülése.  

Orvosi segítségre súlyos, nem múló tünetek esetén lehet szükség, illetve első  alkalommal vagy 
csecsemőkorban. 

A csecsemők, fiatal kisdedek közreműködés hiányában ronthatják saját esélyeiket az erőltetett 
légvétellel, sírással. A betegek rendszerint mentővel vagy első ügyeleti ellátás után érkeznek 
kórházba, ahol a súlyossági foktól függően kapnak gyógyszeres kezelést folyamatos hidegpárásítás 
mellett. A krupp 2-3 nap alatt oldódik, a betegség hurutos köhögéssel, náthával fejeződik be. 
Ritkán intenzív osztályos ellátás, gépi lélegeztetés válhat szükségessé. Annak a gyermeknek, akinek 
egyszer volt kruppos megbetegedése, kisiskolás koráig várható, (főleg télen,) hogy lesz még 
hasonló tünete. 5 éves kor felett már ritka betegség. 

Allergiás tényező is közrejátszik a kialakulásában, szorongás, stressz provokálhatja és/vagy 
súlyosbíthatja a rohamot. 
 
 
Kiváltó okok: 
 

- Vírusos eredetű felsőlégúti fertőzés 
- Légszennyezés, szmog, ködös-párás idő 
- Pszichés megterhelés, stressz, szorongás 

 
Tünetek: 
 

- Éjszakai órákban, hajnalban kezdődő köhögési roham 
- Légzési nehezítettség 
- Belégzéskor sípoló hang hallatszik 
- A köhögés rekedt, ugató jellegű 
- Sírás és beszéd hangja fátyolos, rekedt (hangszalagok érintettsége miatt) 
- Néhány óra alatt spontán is enyhülhet 

 
Ellátás: 
 

- Hideg párás levegő belélegeztetése (télen nyitott ablak elé állni, vagy kimenni a kertbe, 
utcára, ha ez nem lehetséges, akkor a fagyasztó/hűtőszekrény nyitott ajtaja elé állni a 
gyermekkel) 
Sokszor már önmagában elmulasztja a tüneteket 

- Ha az ugató köhögés, sípoló belégzés a hideg pára hatására sem enyhül, a gyermek 
láthatóan küzd a levegőért, fullad, hívjunk mentőt, vagy keressük fel az ügyeletet. 

- Rectodelt kúp (szteroid)  
15 kg alatt : 30 mg (1 kúp) 

http://www.babasegely.com/


20 

Babasegély Szolgálat www.babasegely.com 
Copyright© Minden jog fenntarva! 

15 kg fölött: 60 mg (2 kúp) 
A betegség jellemzően visszatérő jellegű, egy évben többször is fellángolhat, ezért ha már 
egyszer előfordult érdemes otthon és a nagyszülőknél egyaránt szteroid kúpot (Rectodelt) 
tartani és azt a roham kezdetén azonnal beadni.  

 

3. Asztma 

A tüdő  fejlődése legalább 8-10 éves életkorig tart. Különösen nagy változások történnek az 
első három életév során. Erre az időszakra jellemző a hörgők keresztmetszetének nagy ütemű  
növekedése. A légutak átjárhatóságát akadályozó elváltozások (a hörgők szűkületei, a hörgőkben 
lévő váladék, a hörgőfal gyulladásos megvastagodása, a félrenyelés kapcsán ide került idegen 
anyagok) megzavarják az oxigéncserét, a tüdő öntisztulási folyamatát és okozhatnak asztma-
szerű tüneteket is. 

A betegség lényege, hogy a légutak időnként (rohamszerűen) vagy tartósan beszűkülnek. Ez létre 
jöhet a hörgők falában lévő izomzat görcsös összehúzódása miatt. Bekövetkezhet a hörgők belső 
falának (nyálkahártyájának) megvastagodása végett,  valamint a hörgőkben sűrű, nehezen 
kiköhöghető váladék felszaporodása által. 

Annak alapján, hogy allergiás hajlam fennáll-e, vagy más allergiás betegség is kíséri-e az asztmát, 
megkülönböztetünk allergiás és nem-allergiás asztmát. Gyermekkorban a betegek többsége az 
allergiás csoportba sorolható. 

A betegség lényege a hörgőrendszer tartós gyulladása, mely két roham között, a tünetmentes 
időszak alatt is fennáll. Ez a gyulladás mind az allergiás, mind a nem allergiás asztmában 
megfigyelhető. Ezért az asztma kezelésének fő célja a gyulladásos folyamat tartós visszaszorítása. 
Emellett természetesen szükség van az állapotrosszabbodások során kialakuló hörgőgörcs 
kezelésére is hörgőtágítók alkalmazásával. 

Az asztma tünetei: 

Ziháló  légzés, megnyúlt-, sípoló kilégzés, a légzés nehezítettsége az asztma legjellemzőbb tünetei. 
Ezeket gyakran kíséri köhögés. Az izgatott, száraz, rohamszerű köhögés lehet vezető  tünet is. A 
náthás tünetek nélküli éjszakai köhögés, az ugrálásra-, sírásra-nevetésre, hideg 
levegő belélegzésére jelentkező  köhögés nem ritkán az enyhe asztma fő tünete. Gyakran látható  
kapkodó, szapora légvétel is. A gyermekek egy része mellkasi szorítást érez. 

A gyermekkori asztmára jellemző a „rohamszerű” megjelenés, majd azt követően a hosszabb ideig 
tartó tünetmentesség. Ez utóbbi csak az asztma „látványos” tüneteire vonatkozik, mert a beteg 
illetve a szülő gondos kikérdezése során többnyire kiderül, hogy apróbb panaszok a 
„tünetmentes” időszak alatt is vannak (pl. fizikai terheléskor, hideg levegő hatására, ködös időben 
száraz köhögés mellett szapora légzés jelentkezik). 

A három éves kor előtt kezdődő tünetek nagyobb hányada eltűnik iskoláskorra. A gyakori és súlyos 
kezdeti tüneteket mutatókból több lesz később asztmás. Leginkább akkor van esély asztma 
kialakulására, ha az obstruktív bronchitis mellett más allergiás betegség is van (pl. ekcéma). Fiúknál 
és korai kezdet esetén legnagyobb az esély a betegség „kinövésére”. 
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A roham súlyosságának fokozatai: 
 
1. A tünetek gyaloglás vagy fizikai terhelés hatására jelentkeznek 

A beszéd folyamatos 
A gyermek enyhén izgatott 
Emelkedett légzésszám 
 

2. A tünetek már nyugalomban is megmaradnak, vagy jelentkeznek 
A beszéd szaggatott 
A gyermek izgatott, rémült 
Emelkedett légzésszám 
Légzési segédizmok használata 
 

3. Nyugalomban jelentkező, fennálló tünetek 
A gyermek egy levegővétellel csak szavakat tud végigmondani (egy teljes mondatot nem) 
A gyermek izgatott, rémült. 
Rendkívül emelkedett légzésszám (szapora, kapkodó légvételek) 
Légzési segédizmok kifejezett használata 
 

4. Nyugalomban jelentkező légszomj, fulladás 
Képtelen a beszédre 
Tudata zavart, aluszékony 
Csökkenő, rendszertelen légvételek 
 
 

Ellátás: gyors hatású, rövid hatástartamú belélegezhető hörgőtágító (Ventolin) adása 
 

- Ismert asztmás gyermek esetében (amennyiben nála van az inhalátor, vagy a szülő azt a 
nagyszülőnek leadta) adjunk 2 puff hörgőtágító gyógyszert (Ventolin) inhalátoron keresztül 
(babyhaler). 

- A gyógyszer beadását követően vigyük a gyermeket orvoshoz 
 
 
Hörgőtágító gyógyszer beadásához használható inhalátor és a beadás helyes technikája: 
 

   
 
 

1. A gyermek ülő vagy álló helyzetben legyen. Csecsemőket, kisdedeket célszerű ölben ültetni 
és lehetőleg nem lefogni. 

2. A maszkot, az orrot és szájat jól takarva nyomjuk az arcnak gyengéden, de jó záródást 

http://www.babasegely.com/


22 

Babasegély Szolgálat www.babasegely.com 
Copyright© Minden jog fenntarva! 

biztosítva. Nem elég a száj elé tartani! 
3. A sprayt felrázás után a konténerrel felfelé helyezzük az eszköz nyílásába, és ütközésig 

nyomva leadunk egy dózist. Ezt követően várunk, amíg a gyermek 4- 5 nyugodt légvételt 
tesz a maszkon keresztül a készülékből. 

4. Ha egynél több dózist kell adni, akkor fent leírtakat ismételjük a megadott dózis eléréséig. 
Minden dózis után hagyjuk a gyermeket 4-5-ször belélegezni. Ne adjunk egyszerre több 
dózist a készülékbe. Gyakoroljuk játékosan a készülék használatát panaszmentes 
időszakban, hogy elérjük, hogy gyermekünk ne féljen, ne sírjon a gyógyszer adásakor, mert 
az jelentősen csökkenti a tüdőt elérő gyógyszer mennyiségét. 

 
Ha nem áll rendelkezésre babyhaler inhalátor csecsemők és kisgyermekek számára otthon is 
elkészíthető nagyméretű tejfölös pohárból: műanyag, vagy papír ivópohár aljára a spray 
csutorájának megfelelő méretű nyílást vágunk, ebbe helyezzük a sprayt, tartályával felfelé 
függőleges helyzetben. 
 

Ki és miért lehet asztmás és allergiás? 

Az asztmás betegség kialakulásában a nemek közötti különbségek régóta ismertek: 14 éves korig a 
fiú-lány arány 2:1, később ez a különbség eltűnik, mert a serdülő- és fiatal felnőtt korban kezdődő  
betegség lányoknál / nőknél gyakoribb. 

Régóta tudjuk azt, hogy az asztmások családjában halmozottan fordulnak elő  más allergiás 
betegségek is (ekcéma, szénanátha, étel-allergia). Nem maga a betegség öröklődik, hanem az 
allergiás hajlam. 

A szülők  és testvérek allergiás betegsége jelentősen megnöveli a születendő gyermek esélyét arra, 
hogy asztmás legyen. Ha mindkét szülő allergiás asztmás, több mint 60% az esélye annak, hogy 
gyermeküknél is kialakuljon a betegség. 

Allergiás asztma kialakulása attól függ, hogy a genetikailag hajlamos egyén mikor, milyen dózisban 
és mennyi ideig van allergiát okozó  anyagok hatásának kitéve - beleértve a magzati időszakot is. 
Az allergiát okozó anyagok (allergének) között legfontosabb a házipor-atka. A szabad szemmel 
éppen nem látható, pókfélék családjába tartozó élőlény fő táplálékát az ember bőréről 
leváló hámdarabok jelentik. Az atka ürüléke a matracról, szőnyegről, plüss játékokról a 
szobalevegőbe, majd a légutakba kerül, és így vált ki allergiás reakciót a tüdőben. 

Az allergének másik nagy csoportját a pollenek (virágporszemcsék) jelentik. A fák, fűfélék, gyomok 
(parlagfű, fekete üröm) pollenje virágzásuk idején, szezonálisan okoz légúti allergiát. 

Fontos allergének az állati szőrök és a levegőbe kerülő penészgomba-spórák is. 

Az asztma kialakulását elősegítő faktorok között különös fontosságú a lakáson kívüli és a lakáson 
belüli levegőszennyezés. Az allergiás betegségek ritkább előfordulási gyakoriságát falusi 
környezetben régebben azzal magyaráztuk, hogy a városok levegője szennyezett. A közelmúltban 
lefolytatott vizsgálatok nem tudták bizonyítani a levegőszennyezés oki szerepét az asztma 
kialakulásában. 
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A lakáson belüli legfontosabb levegőszennyezés a dohányfüst. Egyértelmű összefüggés van az 
anya terhesség alatti dohányzása és a csecsemőkori légúti fertőzések, asztmás hörghurut, asztma 
között. 
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V.2. Kiütéses betegségek 

 

A nátha és a hányás után a kiütés (pötty) a harmadik leggyakoribb tünet, mellyel gyerekkorban a 
rendeléseket a szülők felkeresik. Számtalan ok vezethet kiütéshez, lássuk a legfontosabbakat. 

 

www.webbeteg.hu 

 

1.Bárányhimlő (varicella) 

Testszerte kb. borsnyi, viszkető kiemelkedő elváltozások jelennek meg, tetején hólyaggal, melyek 
hamar megrepednek és pörkösödnek.  

Ez az egyetlen kiütés, melyet a hajas fejbőrön is megtalálunk. Légúti tünetek és láz gyakran kísérik. 
A hólyagok egy hétig újra és újra képződnek, majd leszáradnak, eddig magas fokban fertőző, 
később már nem. A kiütések száma néhány darabtól több száz, akár ezer is lehet. Általános 
esetben közösségtől való eltiltás, bő folyadék, szükség esetén lázcsillapítás (lehetőség szerint 
salicylat tartalmú gyógyszerek kertülése) és langyos, naponta többszöri tusolás javasolt. 
Rázókeverék használata ellenjavalt. Ha a tünet hétvégén jelentkezik, az ügyeletre nem szükséges 
elmenni.  

Szövődmények lehetnek: tüdőgyulladás, agyvelőgyulladás és kiterjedt, bőr alatti gyulladás. Ha 
tartósan magas lázat, viselkedésváltozást, nehezített légzést, összefolyó hólyagokat, az azt 
körülvevő bőr gyulladását észleljük, forduljunk orvoshoz. Ritka, súlyos esetben igényel kórházi 
ápolást (kizárólag Szt. László Kórház). Már megelőzhető, van védőoltás ellene. 
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2.Skarlát (vörheny) 

Gyermekközösségek igen gyakori, fertőző, lázzal, kiütéssel járó betegsége. A kiütések 
gombostűfejnyiek, a bőrből kiemelkednek. A hajlatokban jelennek meg először, majd az egész 
testen elterjednek, kivéve az orcákat. Színe lehet egész halvány, esetleg csak tapintással 
észlelhető, illetve skarlátvörös. Általában láz kíséri, torokgyulladás, tüszős mandulagyulladás, 
hasfájás, hányás, hasmenés is gyakran jelentkezik. Néhány nap alatt láztalanodik a beteg, a 
kiütések eltűnnek, helyükön a bőr finom hámlása észlelhető. Átlagos esetben szájon át adandó 
antibiotikum (penicillin) és lázcsillapító szükséges. Tartós láz, a kísérő torokfájás, vagy hányás 
miatti folyadékbevitel elégtelensége mellett esetleg infúzió adására is szükség lehet. 

 

  

 

3.Három napos láz (Exanthaema subithum) 

6 hónaposnál idősebb csecsemők betegsége, melyet vírusfertőzés (HSV6) okoz. A 
jó állapotú csecsemő/kisded minden egyéb tünet nélkül lázas. A lázmenetes időszakban 
jó kedélyű, jó étvágyú. 3 nap után a láz megszűnik és főleg a törzsön, nem kiemelkedő, halványlila, 
lencsényi foltok jelennek meg. A lázcsillapításon, folyadékpótláson kívül teendőt nem igényel, a 
kiütések spontán megszűnnek. A láz miatt lázgörcs gyakori okaként szerepel. 
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4.Kanyaró (morbilli), RUBEOLA (rózsahimlő) 

A védőoltásoknak köszönhetően, mára a mindennapi gyakorlatban már nem észlelt, kiütéssel 
járó fertőző betegségek, ezért fennállásukra csak különleges esetben, pl. nem oltott egyén, vagy 
bevándorló  esetén gondolunk. 

 

   

 

5.Csalánkiütés (urticaria) 

Bőrből kiemelkedő, lapos, változó méretű, erősen viszkető bőrelváltozás, mely gyakran összefolyik. 
Láz nem kíséri. A szülő sokszor fel tudja idézni, hogy a gyermek új ételt, italt, gyógyszert 
fogyasztott, új tisztítószert, kozmetikumot használtak. A leggyakoribb, hogy nehezen besorolható 
ételszínezék, adalék, konzerválószer, esetleg egy aktuálisan zajló betegséggel együttesen okozza a 
bőrtünetet. 

Javasolt: külsőleg Fenistil gél, recept nélkül kapható 

A gyermek életkorától függően Ca pezsgőtabletta 

3 év alatt: 2-3x1/4 tabletta 

3-14 év: 2-3x1/2 tabletta 

http://www.babasegely.com/


27 

Babasegély Szolgálat www.babasegely.com 
Copyright© Minden jog fenntarva! 

14 év felett 2x1 tabletta 

  

 

Ha nem javul, vagy nagyon sok kiütés van, bármilyen, egyéb okból otthon tartott antihisztamin 
szájon át jó hatású lehet. 

Pl: Fenistil csepp/caps., Cetirizine csepp/tabletta, Erolin szirup/tabl., Claritine tabl.,Zyrtec 
csepp/tabl., Xyzal, Aerius stb. 

Ha szemhéj-vagy szájduzzanat, esetleg nyelvduzzanat, vagy rekedtség kíséri, azonnal forduljanak 
orvoshoz, esetleg hívjanak mentőt. Ekkor kórházi felvétel és injekció adása következik. 

6.Rovarcsípés 

Tavasztól késő őszig a szúnyogok, pókok, bogarak csípése, viszket, ég, esetleg helyi duzzanatot 
okoz. A csípés közepén a szúrt/harapott csatorna legtöbbször könnyen felismerhető. 

Javasolt: Fenistil gél lokálisan, borogatás. 

Orvoshoz akkor forduljunk, ha a csípéstől távoli testtáj, szemhéj, vagy ajak duzzanatát észleljük, 
ekkor kórházi felvétel szükséges. 

Ha a csípést a gyermek elkaparja, gennyes, váladékozik, Betadine, vagy más fertőtlenítő 
oldat/krém használata javasolt. 

 

7.Pöttyös újszülött 

Főleg az újszülött, fiatal csecsemő arcán, gyakran tűszúrásnyi, sárgás, fehéres bennékű kiütések 
jelennek meg. Ezek az anyai hormonhatás következményei, spontán megszűnnek. Teendőt nem 
igényel. Piszkálni, kiszúrni tilos. Ügyeletet ne hívjunk. 

 

8.Bevérzés, véraláfutás 
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Ha a gyermek testén lilás, sötétvörös, tűszúráshoz hasonlító elváltozásokat látunk, melyet fokozott 
erőlködés (köhögés, hányás) nem előzött meg, testén véraláfutások sérülésekhez képest 
indokolatlan számban és gyakorisággal jelennek meg, sürgős kórházi kivizsgálás javasolt, a 
vérlemezkék betegségét jelezheti. 

Bőrvérzést okozhat: 

 Vérképzőszervi betegségek (vérlemezke szám csökkenése, leukémia) 
 Bakteriális agyhártya vagy agyvelőgyulladás előrehaladott stádiumban (menningitis) 
 Érgyulladás (Schönlein-Henoch Purpura) 

 

  

 

9.Kéz-láb-száj betegség 

 
A kéz-láb-száj betegség enyhe, kontaktus útján terjedő gyermekkori vírusfertőzés, jellemzői a 
szájban jelentkező kiütések, amelyek a kar és láb területén is kialakulhatnak és viszketéssel járnak. 
Kórokozójuk az ún. Coxsackie-vírus. A betegségnek nincsen oki, speciális kezelési módja. A 
gyermekeknél a kockázat higiénés szabályok betartása révén csökkenthető. 
 

A lappangási idő 3-7 nap. Az általános tünetek, mint láz, torokfájás, étvágytalanság, levertség, 
bágyadtság, csecsemőknél irritábilitás 1-2 nappal előzi meg a kiütéseket. Hirtelen magas láz is 
jelentkezhet, ilyenkor a gyermekek gyakran fejfájásra, hasfájásra panaszkodnak, hányás is kísérheti 
a fenti tüneteket. Ezeket követően a garatíven, nyelven, az ínyen illetve a pofa belső részén 
megjelenne a jellegzetes hólyagok. A kézen, tenyéren, lábon, talpon sőt még a gluteális tájékon is 
megjelenhetnek kiütések hólyagokkal vagy hólyagok nélkül. Az érintett területeken a nyirokcsomó 
megduzzadását is észlelhetjük. 
 

A hólyagok elhelyezkedése miatt a száj és torokfájás megnehezíti a táplálást, nyelési 
nehezítettséget, nyálcsorgást is okozhatnak. Mivel gyakran nyáron fordul elő ez a betegség, a 
magas külső hőmérséklet, a láz és a táplálék, folyadék visszautasítása mind növeli a kiszáradás 
veszélyét, így fontos a folyamatos folyadékbevitel forszírozása. 
 
Mivel a betegséget vírus okozza, specifikus kezelést nem igényel. Tüneti terápia mellett 5-7 nap 
alatt gyógyul. Fontos a gondos itatás, a láz- és fájdalomcsillapítás, fertőtlenítő szájöblítő és 
érzéstelenítő ecsetelő használata. Egyes ételek, italok irritálhatják a szájüregi gyulladást, ezért a 
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betegség idején kerülni kell a szénsavas italokat, gyümölcsleveket, citrusféléket illetve a sós és 
fűszeres ételeket. A fagylalt, hűtött szörpök, puhább, pépesebb ételek fogyasztása javasolt. 
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V.3. Emésztőrendszeri megbetegedés 

 
 

Kiszáradás 
 
 
A szervezet folyadékvesztése meghaladja a bevitelt. 
Folyadékvesztés következtében csökken a keringő vérmennyiség, ami súlyos esetben, kezeletlenül, 
az egyes szervek keringési zavarához, a szervek szöveteinek elhalásához, sokk állapothoz és 
halálhoz vezet. 
 
Tünetek: 
 

- Száraz nyálkahártyák 
- Aláárkolt, karikás szemek 
- Sűrű, sötét színű kis mennyiségű vizelet (vizeletürítések közötti idő meghaladja a 6-8 órát) 
- Csecsemőknél beesett kutacs 
- Csökkent bőrturgor (az összeráncolt bőrfelület nem ugrik vissza) 
- Gyenge, elnyomható pulzus 
- Alacsony vérnyomás!! (késői jel, nagy bajt jelez) 
- Romló tudatállapot (aluszékonyság, a gyermek bágyadt, elfekvő) 

 
 

Feladatunk tehát elsősorban a megelőzés. A kiszáradás finom, korai jeleinél próbálkozhatunk az 
állapot otthoni rendezésével, azonban a csapvíz már nem lesz elegendő, hiszen ilyenkor a 
szervezet már nem csak folyadékban szenved hiányt, a helyzet rendezéséhez ásványi sók is 
szükségesek. Nagy segítségünkre lehetnek ebben különböző patikában vásárolható elektrolit 
készítmények, de akár sportoláshoz kifejlesztett izotóniás oldatok is. Házi gyógyszertárunkban 
legyen az előbb felsoroltak közül. Ha nem járunk sikerrel, pl. hányás esetén, vagy ha elutasítja a 
gyermek a felkínált folyadékot, ne habozzunk segítséget kérni, forduljunk orvoshoz! 
 
 
Mi vezethet kiszáradáshoz? 
 
A kiszáradás okozója lehet a test felhevülése (láz, túlmelegedés, hőguta, napszúrás), vagy 
folyadékvesztés (hányás, hasmenés). 
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1.Láz, túlmelegedés, hőguta, napszúrás 
 
A normál testhőmérséklet 36-37 oC között ingadozik. Befolyásolja a külső környezeti hőmérséklet, 
a napszaki ritmus, az étkezés, a folyadékbevitel és a fizikai aktivitás is.  
Túlmelegedésről, hőpangásról beszélhetünk, ha a hőtermelés és a hőleadás aránytalansága miatt, 
nevesül a hőleadás hatékonyságának csökkenésével növekszik meg a testhőmérséklet. 
Szervezetünk elsősorban párologtatással ad le hőt, ezért ennek akadályoztatása vezethet a 
testhőmérséklet ilyenfajta megemelkedéséhez. Erre lehet példa melegben a túlöltöztetés, ha a 
folyadékbevitel nem fedezi a szükségletet, illetve ez a helyzet állhat elő nagy páratartalommal 
kísért magas külső hőmérséklet esetén is, különösen, ha ehhez fizikai aktivitás is társul. 
 
Az emberi szervezet a 30-35 fok közötti hőmérsékletet érzékeli melegnek, melyre már hőleadással 
válaszol. A napszúrást a tartós, hosszabb ideig a tűrő napon tartózkodás váltja ki. A levegő 
felmelegedése miatt pozitív hőmérleg alakul ki a szervezetben, mely káros folyamatokat indít el. 
Amennyiben hosszabb ideig éri a meleg a fejet, tulajdonképpen felmelegszik az agy. Ezt nevezik 
népiesen hőgutának. A megnövekedett hőmérséklet következménye a koponyaűri nyomás 
fokozódása és az agyhártya izgalma. A túlzott napozás az egész szervezetet igénybe veszi, fellép az 
agyműködés zavara, megváltozik a vérkeringés, nem tudja leadni a szervezet a felesleges hőt, és 
túlmelegszik. 
 
A napszúrás jellemző tünetei: 
 
Enyhe panaszok:  

- fejfájás, szédülés, kábultság 
- émelygés 
- gyengeség 
- szomjúság érzése  
- hányinger 
- a beteg kerüli a fényt, szívesebben tartózkodik hűvös, elsötétített helyiségben. 

 
Súlyos esetben: 

- hirtelen magas láz (39-40 fok) 
- kötött, merev tarkó 
- zavart tudat, eszméletvesztés 

 
 
A teendőket az alábbi ábra kiválóan szemlélteti: 
Forrás: Hódmezővásárhelyi Védőháló Praxisközösség        
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A láz, a szervezet védekező reakciója. A hőmérséklet emelkedése a kórokozók elleni küzdelem 
része, a hőemelkedés a hatékonyabb védekezést szolgálja. Ellátását jegyzetünk elején végigvettük. 
 
 

Hányás 

Ha gyermekünknek hánynia kell, sokszor nehéz eldönteni, hogy ez valami fontosat jelez-e, vagy 
nincs olyan jelentősége, hogy orvoshoz forduljunk. Mint minden betegséget, a hányást is másképp 
kell megítélni csecsemőkorban és kisdedkorban. 

Csecsemőkori hányás: 

Egyes babák sokkal "hányósabbak", mint a többiek. Kis csecsemőnél a hányás oka lehet 
egyszerű levegőnyelés. Szoptatás vagy etetés után a kis csecsemőt függőleges, úgynevezett 
"büfiztető" helyzetben tartjuk, hogy a lenyelt levegő távozni tudjon. Ha ezt elmulasztjuk, a 
gyermek erőteljesen, "sugárban" kihányhatja a megevett táplálékot. Ez a fajta hányás nem 
ártalmas, nem okoz súlycsökkenést, ettől függetlenül nem árt megbeszélni a dolgot a védőnővel 
vagy gyermekorvosunkkal. Meggyőződhetünk a hányás ártalmatlanságáról, ha figyeljük a pisis 
pelenkák számát és a pisi mennyiségét. Ha majdnem mindig lucskos a pelenkája, amikor tisztába 
tesszük, biztosak lehetünk abban, hogy nincs nagyobb folyadékveszteség. 
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Természetesen a csecsemők egy-egy fertőzés kezdetén is hányhatnak. Ha a baba a hányás mellett 
lázas, a szájon át folyadékpótlás nem megoldható, konzultáljunk gyermekorvosunkkal. 

Csecsemőkorban előforduló megbetegedés a gyomorkimenet- (másképp alsó gyomorszáj) 
szűkület. Fiúknál gyakrabban előforduló, de lányoknál is jelentkező veleszületett megbetegedés. A 
születést követő első pár héten kezdődnek a tünetek, amelyek 6 hetes korban a 
legkifejezettebbek. Ahogy megtelik a baba gyomra, hánynia kell, sugárhányás formájában. A 
gyomortartalom nagy erővel tör elő. A gyomorszáj-szűkületben szenvedő csecsemő sürgős ellátást 
igényel, mert az összes magához vett táplálékot és folyadékot elvesztheti. Először a 
súlygyarapodás áll le, majd veszít a baba a súlyából is, és ez a folyamat egészen a kiszáradásig 
fokozódhat. Az orvos könnyen felismeri a bajt. Részben a tünetek, részben az ultrahang-vizsgálat 
alapján. A diagnózis felállítása után a probléma egy egyszerű műtéttel véglegesen megoldható.  

Kisdedkori hányás: 

Az alábbiakban felsoroljuk a hányás lehetséges okait. Csak a szülő tudja eldönteni, hogy adott 
esetben a hányás betegség része-e, vagy szükség van orvosi segítségre. 

A hányás lehet egy megbetegedés első jele, amikor is sokszor egyéb tünettel együtt jelentkezik, 
például: lázzal, köhögéssel, náthával. Ebben az esetben forduljunk orvoshoz. 

Vannak gyerekek, akik mindenféle izgalmi tünetre vagy ún. emésztési zavarra hányással reagálnak. 
Gyakran egyszerűen csak azért hánynak, mert izgalmak hatására zavar keletkezik az 
emésztésükben. Az ilyen gyerek teljesen váratlanul öklendezi föl a gyomortartalmat, a hányást 
nem előzi meg hányinger. Utána viszont a gyerek szinte azonnal teljesen jól érzi magát, a hányás 
nem ismétlődik meg, elfeledkezhetünk az egészről. 

Vannak gyerekek, akik hányással reagálnak az érzelmi megterhelésre (pl. hétfő  reggeli hányás, 
amikor óvodába vagy bölcsödébe kell menni). Ilyenkor inkább a kiváltó okkal és kevésbé magával a 
hányással kell foglalkozni. 

Mikor kérjünk orvosi segítséget? 

- Ha a gyereknek hányingere van, a hányástól nem könnyebbül meg, és röviddel utána sem 
lesz jobban. 

- Ha a gyerek egymás után többször hány, amit egyéb tünetek is kísérnek, pl.: láz, hasmenés, 
hurutos tünetek. 

- 5-nél több hányás naponta 
- kiszáradás tünetei 
- vér a hányadékban 
- központi idegrendszeri tünetek (fejfájás, tarkókötöttség, sugárhányás, aluszékonyság, 

magas láz, bőrkiütések) 
- ha fejsérülést követően egynél több hányás jelentkezik 
- Minél kisebb a csecsemő, annál fontosabb, hogy hányás esetén, főleg, ha ahhoz 

hasmenés és láz is társul, orvoshoz forduljunk. A három tünet együttesen nagyobb 
folyadékveszteséget okozhat, mint amennyit itatással pótolni tudunk. A szervezet a 
folyadékvesztés után nem csak súlyos vízhiánnyal küzd, hanem az ásványi anyagok is 
pótlásra szorulnak. Ezért a kiszáradt baba vagy kisgyermek állapota nem rendeződik attól, 
hogy megiszik egy üveg vizet. A különböző vegyületek sók, ásványi anyagok és folyadékok 
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gondosan összeállított keverékét kell bejuttatni a szervezetébe. Az orvos a megszokott 
italok helyett ilyenkor ún. rehidráló folyadékot javasol, amelyeket megfelelő összetételű 
porok vízben való feloldásával készíthetünk el. A belőlük készített ital összetételénél fogva 
segít fenntartani a szervezetben a só-víz-háztartás egyensúlyát. 

Forrás: Madarász Utcai Gyermekkórház 

Az ismétlődő  reggeli, hányingerrel nem kísért hányás gondos kivizsgálást igényel!!!!! 

Okozhatja: 
 

- Gyomor-bélcsatorna betegségei (emésztési zavarok, fertőzések) 
- Hasűri szervek betegségei (vakbélgyulladás, hasnyálmirigy gyulladás, májgyulladás, vese 

gyulladásos vagy köves megbetegedése) 
- Reflexes hányás (garat izgatása, reflux) 
- Mérgezések következtében 
- Anyagcsere betegségek (diabetes mellitus) 
- Idegrendszeri betegségek 
- Trauma (fejsérülés) 
- Pszichés terhelés, szorongás 

 
Ellátás: 
 

- A hányadék visszalégzésének (aspiráció) megelőzése 
o Csecsemőt fordítsuk a bal oldalára 
o Gyermeket ülő helyzetben, vállát átkarolva, homlokát megtámasztva rögzítjük 

- Gyomor-bélrendszer tehermentesítése (csecsemőkorban 3-6/gyermekkorban 6-12 órás 
táplálási szünet) 

- Fokozott folyadékbevitel 
o Közvetlenül hányás után NE ITASSUNK! 15-20 perc szünet után kanalanként, hűtött 

folyadék adható (Cola nagyon jó, csak ki kell keverni belőle a szénsavat) 
- Elveszített só és ionok pótlása 

o Sós ropi 
o Orális rehidráló folyadék 

- Hányáscsillapító kúp (Vomin, Dedalonetta) 

 

Hasmenés 

A hányás mellett a hasmenés is kiszáradáshoz vezethet. 

Hasmenés alatt a széklet állagának lazábbá, gyakran folyékonnyá válását  értjük. A naponta 
többszöri, formált székletürítést nem tekintjük hasmenésnek, ha mellette panasz nincs, akkor nem 
is kóros. A hasmenéses széklet kialakulásnak oka minden esetben a széklet víztartalmának 
megnövekedése, többféle mechanizmusa és számos oka van. A hasmenéses széklet minden 
esetben figyelmet érdemel, a hátterében lehetséges jelentéktelen táplálási/táplálkozási hiba, de 
bonyolult kivizsgálást és kezelést igénylő komoly betegség is. 
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Néhány napig tartó, kisebb hasmenés minden gyereknél előfordulhat, de hosszú  ideig 
fennálló vagy rossz általános állapottal járó  hasmenés mindig orvosi vizsgálatot indokol! 

 Okozhatja: 
 
- Táplálék mennyiségi hibái 
- Táplálék minőségi hibái 
- Táplálékallergia 
- Emésztési és felszívódási zavarok 
- Fertőzések (többnyire lázzal járnak) – legnagyobb százalékban vírus okozza, gyógyszeres 

kezelést nem igényel, 3-4 nap alatt spontán gyógyul 
- antibiotikum szedés alatt, után (elpusztulnak a bél jó baktériumai is) 
 
Mikor forduljunk orvoshoz? 
 

- 6 hónapos kor alatt 
- 3 napon túl elhúzódó állapot 
- 5-nél több hasmenéses széklet naponta 
- véres széklet 
- hasmenés mellett hányás és láz is jelentkezik 
- kiszáradás tünetei 
- erős hasi fájdalom, ’deszkakemény’ has 

 
Ellátás: 
 

- folyamatos folyadékpótlás (itatás, Orális Rehidráló Folyadék) 
- könnyű diéta (ha a gyermek kívánja az ételt, akkor nem kell koplaltatni) 
- gyakori tisztálkodás 
- kézmosás!! (az enterális vírusok rendkívül patogének) 
- fertőzéses eredetű hasmenés esetén a gyermek ne menjen közösségbe! 
- NE ADJUNK SZÉKLETFOGÓ GYÓGYSZERT! (Imodium, orvosi szén stb..) 

 

Rotavírus  

 

Mit érdemes tudni a rotavírus okozta fertőzésről? 

A rotavírus a csecsemők és kisdedek hasmenéssel, hányással járó megbetegedéseinek a 
leggyakoribb okozója világszerte. Az óvodáskor végére gyakorlatilag minden kisgyermek legalább 
egy alkalommal megfertőződik. A rotavírus okozta betegség annál súlyosabb, minél fiatalabb 
életkorban történik a fertőzés. A hat és huszonnégy hónap közötti kisbabák a 
legveszélyeztetettebbek azért is, mert ebben a periódusban fordul elő a legtöbb rotavírus 
megbetegedés. További veszélyt jelent a csecsemők esetében az is, hogy minél fiatalabb a baba, 
annál nehezebb a folyadékpótlás, és emiatt könnyen a kiszáradás súlyos formája alakulhat ki. A 
rotavírus nagyon ragályos, ha a család egy tagja megfertőződik, akkor a vírus rövid időn belül az 
egész családot megfertőzi életkortól függetlenül. A betegség egyszeri átvészelése nem jelent biztos 
védettséget a későbbiekre, így a család tagjai akkor is elkaphatják a fertőzést, ha már egyszer 
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átestek rajta. Felnőtteknél a betegség lefolyása enyhébb, kisgyermekkor után ritkán okoz súlyos 
kiszáradást. A rotavírust „demokratikus” vírusnak is nevezhetjük, hiszen gyakorlatilag az összes 
gyermeket megfertőzi világszerte, nemtől és szociális helyzettől függetlenül. 

Tünetek: 

Rotavírusos fertőzés esetén rövid, pár napos lappangási idő után viharos gyorsasággal alakul ki a 
vizes hasmenés és intenzív hányás, amely 3-7 napig is eltarthat, és magas lázzal is járhat. Hányás és 
hasmenés naponta akár 8-20-szor is előfordulhat. A csecsemők és kisdedek folyadék- és 
sóháztartása könnyebben felborul, mint a nagyobb gyermekeké. A folyadékvesztés egyik 
jellegzetes tünete a súlyvesztés. 

Folyamatosan ügyelnünk kell a kiszáradás elkerülésére! 
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VI. ALLERGIÁS REAKCIÓ (ANAFILAXIA) 

 
 
A szervezet (immunrendszer) téves/fokozott reakciója egy, a szervezetre nézve ártalmatlan 
anyagra (allergen/antigen). 
 
Allergiás reakciót kiválthat: 
 

- Étel (mogyoró, tengeri állatok, aprómagvas gyümölcsök, méz stb.) 
- Gyógyszer 
- Belélegzett pollen, részecske (por, virágpor, szennyező anyagok) 
- Rovarcsípés (darázs, méh) 

 
A reakció lehet azonnali (pl. rovarcsípés) vagy késleltetett (ételek és gyógyszerek esetén a 
felszívódást követően: 20-30 perc) 
Az allergénnel történt találkozást követő 8 órán túl az allergiás reakció kialakulása extrém ritka. 
 
A reakció lehet: 
 

- helyi (pl. rovarcsípés, vagy bőrrel érintkező allergen esetén) duzzanat, bőrpír, viszkető-
hólyagos kiütés (csalánkiütés) 

- egész szervezetet érintő (ún. szisztémás) artéria és véna tágulat következtében kialakuló 
  
vérnyomásesés 
vérerek fala áteresztővé válik (csalánkiütés, vizenyős duzzanat) 
hörgőgörcs (légszomj) 
szívműködés zavara 
 

- az egész szervezetet érintő reakció legsúlyosabb formája az ún allergiás sokk, mely 
rendkívül súlyos, életet veszélyeztető állapot!!! (azonnali mentőhívás szükséges) 

 
Tünetek érzékenység alapján: 
 

1. helyi reakció, körülírt vörös duzzanat, viszkető kiütés (terápia: fenistil krém, antihisztamin 
készítmény szájon át) 
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2. egész testrészre, vagy testre kiterjedő csalánkiütés 
hányinger, hányás 
szemek és ajkak körüli vizenyős duzzanat (ödéma) 
(terápia: antihisztamin és/vagy szteroid szájon át vagy injekció formájában) 
 

    
 

 
 

3. egész testre kiterjedő csalánkiütés 
rekedtség, torokban gombócérzés, köhögés 
bélgörcs, hányinger, hányás, vizes hasmenés 
mellkasi fájdalom 
vérnyomás esés (hűvös, verejtékes, sápadt bőr, ájulás, eszméletvesztés, tudatzavar) 
hörgőgörcs, gége és tüdővizenyő (légszomj, fulladás) 
(terápia: antihisztamin, szteroid, adrenalin injekció izomba) 
 
Amennyiben légzési tünetek jelentkeznek (nehézlégzés, gombócérzés a torokban, 
köhögés, fulladás érzés) azonnali mentőhívás szükséges!!! 
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4. a harmadik stádiumra jellemző tünetek látványos megjelenését követően néhány percen 

belül bekövetkezik a légzés- és keringésmegállás (halál) 
 
Epipen és Anapen: 
 
- Ismert túlérzékenység esetén életmentő gyógyszer 
- Epinephrine-t (adrenalin) tartalmazó előretöltött fecskendő (pen) 
- csak a comb külső részébe (nagy combizom) szabad beadni 
 

 
 
Alkalmazás: 
 

- az epipent a domináns kézben marokra kell fogni a fekete véggel lefelé 
- másik kézzel a szürke védősapkát le kell húzni 
- a pent a külső combtól kb 10 cm-re kell tartan úgy, hogy a fekete vég a comb felé mutasson 

(a fekete véget nem szabad megfogni, mert a tű érintésre aktiválódik) 
- ezután a pent határozottan, derékszögben a külső combba kell döfni (akár ruhán keresztül 

is) ilyenkor egy kattanás hallatszik 
- kattanás után 10 másodpercig szorosan kell tartani 
- eltávolítás után az injekció helyét 10 másodpercig masszírozni kell 

 
 

 
 
Néhány szó a kálciumról: 
 
A legújabb kutatások szerint a kálciumnak allergiás reakció esetén nincs (semmilyen!!) terápiás 
hatása, alkalmazása nem káros, de a tünetek enyhítése szempontjából teljesen felesleges és 
értelmetlen! 
 
 

http://www.babasegely.com/


40 

Babasegély Szolgálat www.babasegely.com 
Copyright© Minden jog fenntarva! 

 

VII. KISGYERMEKKORI BALESETEK ÉS MEGELŐZÉSÜK 

 

A statisztikák szerint az otthoni balesetek 25 %-a a 4 évesnél fiatalabb gyermekek körében fordul 
elő. A balesetek megelőzése érdekében a legszerencsésebb az lenne, ha folyamatosan szemmel 
tarthatnánk a gyermekeinket, de minden másodpercben nem lehetünk mellettük. Néhány apró 
változtatással „gyermekbiztossá”alakíthatjuk lakásunkat, ezzel is óvva a kicsiket. Fontos, hogy ez 
ne a baba korlátozását jelentse, hanem olyan környezet teremtését, ahol biztonsággal fedezheti 
fel a világot. 

 Ahogy növekszik a baba, mindig más-más helyzet válik veszélyessé. Kezdetben még nem 
tud forogni, de ekkor se hagyjuk  egyedül magas helyen (ágy, pelenkázó) hiszen bármikor 
leeshet. Ha csak egy percre kell lerakni, tegyük inkább a földre. 

 Figyeljünk, hogy ne kerüljön túl kicsi tárgy a kezébe, mert lenyelheti. Mivel mindent a 
szájába vesz, ügyeljünk, hogy piszkos tárgyak ne maradjanak elöl. 

 Ne hagyjuk egyedül, amikor cumisüvegből iszik, vagy darabos ételt eszik, mert könnyen 
félrenyelhet. 

 A babakocsiban, etetőszékben, autósülésben mindig kössük be. 
 Amikor már fel tud mászni a bútorokra, úgy 1 és 1,5 éves kora között (ágy, ülőgarnitúra), de 

a lejutás még eséssel végződne, ne hagyjuk egyedül abban a szobában, ahol ez 
megtörténhet. Tanítgassuk szorgalmasan a lemászás fortélyaira: mindig hassal lefelé 
fordulva próbálkozzon és reménykedjünk, hogy nagyobb huppanás nélkül átvészeljük ezt a 
kb. 1 hónapot. 

 Ha több kisgyerek van együtt, ne hagyjuk őket egyedül, mert kárt tehetnek egymásban. 

A szobában: 

 a konnektorokba tegyünk védőt, nehogy belenyúljon a pici, vagy belekotorjon valamivel 
 elektromos eszközöket (vasaló, villanyborotva, epilátor) ne hagyjunk elöl hálózatba dugva 
 az éles sarkokra tegyünk élvédőt 
 a fiókokat, szekrényeket érdemes nyitásgátlóval ellátni 
 biztosítsunk a gyereknek olyan fiókot vagy szekrényt, amiből ki- és bepakolhat, hogy ne 

érezzen teljes korlátozást 
 a növényeket helyezzük biztonságba, mert a növény és a föld is lehet mérgező 
 a varródobozt ne hagyjuk elöl 
 a feljárati lépcső aljára szereljünk nyitható rácsot 
 a szőnyegeket szedjük fel, vagy tegyünk alá csúszásgátlót 
 az erkélyajtó nyitásánál / nyitva hagyására ügyeljünk 

A konyhában: 

 a tűzhely gombjait takarjuk el 
 a főzés során tartsuk távol a gyereket a tűzhelytől (lehetőleg tegyük járókába) 
 ne engedjük forró sütő közelébe 
 főzésnél lehetőleg a hátsó főzőlapot használjuk 
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 a serpenyők nyelét fordítsuk befelé 
 a késeket tároljuk olyan fiókban, amit nem tud kinyitni a baba 
 forró ételt, italt ne tegyünk a konyhaasztal szélére 
 a tisztítószereket és a gyógyszereket zárjuk el 
 zacskókat ne hagyjuk elöl 
 vigyázzunk a terítővel, könnyen magára ránthatja 
 a szemeteshez ne férjen hozzá a baba 
 konyhai eszközök pl. vízforraló kikapcsolás után még sokáig forró marad, ne engedjük ezek 

közelébe a gyerekeket 

A fürdőszobában: 

 a gyereket ne hagyjuk egy pillanatra se egyedül a kádban 
 figyeljünk a fürdővíz hőmérsékletére 
 tegyünk csúszásgátló gumiszőnyeget a fürdőkádba, járólapra 
 a kifolyt vizet azonnal töröljük fel 
 kozmetikai szereket, borotvát felső szekrénybe tegyük, a mosószereket nyitásgátlós 

szekrénybe rakjuk 
 mindenre erősen csavarjuk rá a kupakját 
 a forró törölközőszárítóra tegyünk törölközőt 
 a wc kefét helyezzük biztonságba 

A szabadban: 

 fokozottan tartsuk szemmel, mit vesz a szájába, mire mászik fel 
 a szerszámoskamrát zárjuk be 
 pancsoló vagy medence közelében mindig legyünk a pici mellett 

Utazásnál: 

 ne feledkezzünk meg a gyermekülésről 
 gyerekzárral védjük az ajtót, ablakot, nehogy kinyissa, kihajoljon, kilógassa a kezét 
 ne hagyjuk egyedül az autóban, különösen a tűző napon 
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Égés, forrázás 

Súlyosság:  

 Elsőfokú: a bőr legfelső rétege érintett. Meleg, piros és fájdalmas, hólyagok nem láthatók. 
Érintésre érzékeny. 

 Másodfokú: a bőr középső rétege is érintett. Fájdalmas, vörös és duzzadthólyagok jelennek 
meg, felülete nedves. 

 Harmadfokú: a bőr mély rétegei is érintettek. Lehet fehér vagy fekete színű és sokszor 
fájdalmatlan, az idegvégződések elhalása miatt. 

 Negyedfokú: ha az izmok és a csontok is érintettek. 
 Kiterjedés. A testfelület 10 %-át meghaladó másodfokú vagy súlyosabb égés kritikus. 
 Elhelyezkedés. Kritikus területek az arc, nyak, nemi szervek, a körkörös égés vagy forró 

levegő, füst belélegzése. 

Tilos: 

 Jéggel közvetlenül hűteni, mert az további szövetelhalást okoz! 
 Az égés miatt keletkezett hólyagokat megnyitni, kiszúrni, mert az fokozza a felületfertőzés 

kockázatát! 
 Eltávolítani a megégett bőrről a ruhát! 

Teendők: 

Súlyos égési sérülés esetén 

 A további égés megakadályozása. Vegyszer által okozott égési sérüléseknél az anyag 
eltávolítása, lemosása 

 Légzés felmérése, újraélesztés 
 Hűtés - folyasson az égett bőrre hűvös, tiszta csapvizet legalább 20 percig! Ha elérhető, 

használjon égési kötszert! 
 Mentőhívás 
 Steril fedőkötés 

Enyhe égési sérülés esetén 

 Hűtés - folyasson az égett bőrre hűvös, tiszta csapvizet legalább 20 percig! Ha elérhető, 
használjon égési kötszert! 

 Steril fedőkötés 
 Fájdalomcsillapítás 
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Mérgezések 
 
 
A gyermekkori balesetek nem elhanyagolható hányada mérgezés (5-7%), mérgező anyagokkal való 
érintkezés a baleseti gyermekhalálozás 2%-áért felelős. Különösen nagy jelentősége van e téma 
tárgyalásának az 1-4 éves korú gyermeket nevelő családok számára, hiszen ha a gyógyszerekkel, 
háztartási szerekkel történt baleseteket nézzük, az esetek 2/3-ában ebből a korosztályból kerülnek 
ki a mérgezést szenvedett egyének.  
 
A következőkben a lehetséges mérgező anyagok számbavételével szeretnénk felhívni a figyelmet a 
környezetünkben, lakásunkban fellelhető számtalan szerre és arra a felelősségre, ami a 
megelőzésben a szülőkre hárul. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a hozzáférés 
megakadályozása mennyire fontos feladatunk! 
 
 
A baj felismerése 
 
Lényegesen könnyebb a dolgunk, ha tudjuk, mivel állunk szemben.  
Ha tudjuk mit vett a szájába, mit nyelt le, mivel kente össze magát és annak láthatóan semmi 
hatása nincs a gyermekre első dolgunk annak kiderítése, ártalmatlan anyagról, vagy mérgező 
szerről van-e szó? Ha ez utóbbi, és a bekebelezett mennyiség is ismert, lehetőségünk van 
telefonon segítséget kérni. 
 
Hazánkban 4 évtizede működik egy ún. Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz), 
mely éjjel-nappal elérhető, s a fenti esetekben nagy segítségére tud lenni a szülőnek, ill. a 
gyermeket ellátó bármely személynek. A mérgezett korának, állapotának, a mérgező anyag s 
mennyiségének, a mérgezés időpontjának ismeretében a teendőket illetően tanácsokat tudnak 
adni. Telefonszámuk: +36-80/201-199.  
 
Szerencsére jóval ritkább, hogy nem történik „tetten érés”, rejtve marad a mérgezés ténye. Ha 
ilyen előfordulhatott, csak annyi jó tanácsot lehet adni: bármilyen szokatlan jelenséget 
tapasztalunk, akár testi tüneteket, akár a gyermek viselkedését illetően, mindig gondoljunk 
mérgező anyaggal való találkozás lehetőségére is! Ha a gyermek kora megengedi, akár választ is 
kaphatunk tőle gyanúnk igazolására.  
 
Táblázatban gyűjtöttük össze azokat a legkülönfélébb tüneteket, melyek mérgezés következtében 
(is) kialakulhatnak Az egyértelműen súlyos kóros jelenségek mellett több olyan tünet is 
megtalálható, melyeknek egészen hétköznapi okai is lehetnek, ill. leginkább jól meghatározott 
betegségek tünetei, amennyiben azonban fennáll annak a lehetősége, hogy gyermekünk 
hozzájuthatott olyan dolgokhoz is, amihez nem szabadott volna, ilyenkor is gondoljunk mérgezés 
lehetőségére! Ugyanez igaz arra az esetre is, ha egy feltételezett megbetegedés kapcsán 
szokatlanul heves tüneteket észlelünk. 
 

viselkedés, 
idegrendszer 

(túlzott) fáradékonyság 

 (túlzott) aluszékonyság 

 (túlzott) felhangoltság 

 meglassultság 
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 (makacs) fejfájás 

 szédülés 

 végtagremegés 

 a járás bizonytalanná válik 

 elkent beszéd 

 mély alvás 

 eszméletvesztés 

 görcsök 

 bénulás, érzészavar 

 látás/hallás elvesztése 

 légzésdepresszió, -leállás 

keringési 
rendszer 

vérnyomás emelkedése/csökkenése 

 szapora/lassú pulzus 

 szívritmus-zavarok 

légzés szapora légzés 

 légszomj, fulladás 

 köhögés 

 bűzös, vagy jellegzetes (pl. alkoholos) szagú 
lehellet 

bőr, szem, száj bőrpír 

 sápadtság (keringési eredetű/vérszegénység 
okozta) 

 verejtékezés, fokozott könny-, 
nyálelválasztás 

 szem-, szájszárazság 

 felmaródások a bőrön, nyálkahártyán 

 urticaria (csalánkiütés) 

 bőrvérzés 

 elszíneződés (cseresznyepiros, sárga, barna, 
kék, fekete stb.) 

izmok fájdalom 

 finom rángások, görcsök, masszív 
keményedés 

tápcsatorna émelygés, hányinger, hányás 

 fájdalmas nyelés, nyelésképtelenség 

 hasmenés 

 vér a székletben, gyomortartalomban 

 szomjúság, fokozott folyadékfelvétel 

vizelet fokozott/csökkent/megszűnő vizeletürítés 

 megváltozott színű vizelet (pl. véres) 

hőháztartás 
zavara 

emelkedő hőmérséklet 

 kihűlés 

 
 
Általános megfontolások mérgezés esetén 
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 elsősegélynyújtásnál alapvető, hogy törekedjünk mindannyiunk biztonságára, magunk 
lehetőleg nem érintkezzünk a mérgező anyaggal, különös jelentősége van ennek pl. gázmérgezés 
esetén; 

 bőrre, szembe került anyagot minél hamarabb távolítsuk el (vegyük le a méreganyaggal 
szennyezett ruhát), ezzel próbálva megelőzni a felszívódást, megakadályozni a tünetek 
kialakulását;  

 az érintett területet bőséges, tiszta vízzel mossuk, bőrt szappannal, szemet legalább 15 
percen keresztül; 

 figyeljünk a hajlatokban megbújó méreganyagra, kontaminálódott hajra, körömre; 

 mérgező anyag lenyelésekor röviddel az esemény után 1 pohár tiszta víz itatása hasznos 
lehet, mert legalább a gyomorban valamelyest csökkenti az anyag koncentrációját (marószer 
esetén ez jótékony hatású); fontos, hogy marószer esetén 1 órán túl már ne itassunk semmit a 
gyermekkel!  

 hánytatás (meleg, nagyon sós víz itatásával) csak teljesen eszméleténél lévő, együttműködő 
kisbeteg esetén jön szóba; 

 marószer lenyelése után tilos hánytatni; 

 hashajtás, valamint 

 aktív szén adása hatékony eljárások lehetnek; 

 gázmérgezéskor szellőztessük át a helyiséget, vigyük a bajbajutottat a szabadba; 

 amennyiben szükséges és lehetséges, csillapítsuk a fájdalmat! 
 
Állatokkal való kontaktus következtében kialakult sérüléseket, fertőzést, mérgezéseket később 
tárgyaljuk. 
 
 
 

Leggyakoribb mérgezések és ellátásuk 
 
 
1. Gyógyszerek 
 
Általános „elterjedtségük” miatt leginkább különböző az idegrendszerre (altató-, nyugtatószerek, 
szorongásoldók, antidepresszánsok), illetve szívre, keringésre (vérnyomáscsökkentők) ható 
gyógyszerekkel történik mérgezés, de gyakori a láz-, fájdalomcsillapító (paracetamol!), 
gyulladáscsökkentő szerek „nem megfelelő alkalmazása” következtében kialakuló súlyos állapot is. 
A tünetek a táblázatban felsoroltak széles skálájáról kerülnek ki. 
 
Egyetlen feladatunk van: biztosítani, hogy ne férjen hozzá a gyermek ezekhez, ne csak otthon 
figyeljünk, hanem vendégségben, nagymamánál, közös nyaralás során is. Ha megtörtént a baj, 
sürgősen forduljunk orvoshoz, legjobb, ha mentőt hívunk (a döntésben segítségünkre lehet az 
ETTSz), így valósulhat meg a leggyorsabban a gyomor mosása, ha van antidótum, ennek beadása, 
ill. az alapvető életműködések helyreállatása, stabilizálása. 
 
2. Marószerek 
 
Nézzünk szét lakásunkban, se szeri se száma a veszélyes maró anyagoknak: lefolyótisztító, hideg 
zsíroldó, Hypo, sósav, WC-tisztítók, fehérítőszerek, egyes mosogatószerek, hajfestékek stb. 
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Bőrre, nyálkahártyára kerülve roncsolják a hámot, égési sérülést okoznak, mely igen fájdalmas, 
különösen, ha szájba, szembe, gyomorba jutnak. A nyálkahártyák fokozott váladékképzése, 
vizenyős duzzanata külön gondot okozhat. A „védőburok” sérülése fertőzés előtt nyitja meg a 
kaput. 
 
Teendők: az anyag minél gyorsabb és hatékonyabb eltávolítása, ill. fájdalomcsillapítás, steril 
sebkezelés. Közvetlen a szer lenyelése után vizet itathatunk  a gyermekkel, ha ez lehetséges. 
 
 
3. Mérgező növények, gombák 
 
Növénynevek hosszú sora állhatna itt. Vegyük számba a talán a leggyakoribb, legismertebb 
fajtáikat: leander, babérmeggy, ficusfélék, diffenbacchia, mikulásvirág, kutyatej, kökörcsin, 
kikerics, gyöngyvirág, tulipánhagyma, magyal, tiszafa, boróka, aranyeső, tuják termése, csattanó 
maszlag, ricinus, nadragulya, mák, keserű mandula, őszibarack, sárgabarack magja. 
 
Eljárás különböző növényi részek elfogyasztását követően:  
 

 csak akkor maradhatunk otthon, ha pontosan tudjuk miből mennyi fogyott és 
megbizonyosodunk róla, hogy az nem mérgező (ilyenkor természetesen a gyermek tünetmentes, 
jó szolgálatot tehet a telefonon állandóan rendelkezésre álló segítség, az ETTSz); 

 ha nem tudjuk mivel állunk szemben (mit és/vagy mennyit?), hiába tünetmentes a 
gyermek, mennünk kell (kórház), megfontolandó mentő hívása, hisz nem tudhatjuk, akár perceken 
belül is változhat az állapota (telefonos segítség); 

 amennyiben tünetei vannak, természetesen ugyanez a végállomás, ilyenkor tanácsos 
mentőt hívni 
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A leggyakoribb mérgező szoba – és kerti növények: 
 

  Növény Tünetek Elsősegély 

 

  
 

Diffenbachia 
A levelekben, és főleg a szárakban  
található nedv fájdalmas sebeket,  

fekélyeket okozhat. A tünetek a levelek  
megrágása után 15-20 perccel 

jelentkeznek. A gyermek szája bedagad, 
erős fájdalom lép fel. 

A gyermek kezét és száját 
óvatosan 

 le kell mosni, és azonnal 
orvoshoz  

kell fordulni. 

 

  
 

Fikusz 
A fikusz tejnedve mérgező, mely a  

léggyökerekben, levelekben egyaránt  
jelen vannak. A mérgezés tünetei: hasfájás, 

hányás, akár fulladás. 

A gyermek száját kiöblíteni, 
 kezét lemosni, folyadékot 

 itatni vele és azonnal 
 orvoshoz fordulni. 

 

  
 

Kroton A bőr kipirosodik, viszkető érzés 
jelentkezik.  

A levelek elfogyasztásának mérgezési 
tünetei: hányás, hasmenés 

Az érintett bőrfelületet bő 
langyos vízzel 

 lemosni, majd folyadékot 
itatni a gyermekkel és 

azonnal orvoshoz fordulni. 

 

  
 

Mikulás 
virág 

A virágban lévő sárga bogyóknak az 
elfogyasztása okozhatja a mérgezést. 

Tünetei: hányás, hasmenés. 

Ha észrevette, hogy a 
gyermek 

a bogyót bevette a szájába, 
hánytassa, meg és azonnal 

forduljon orvoshoz. 

 

  
 

Primula 
A szárán és a levelein lévő mirigyszőrök  
egy primin nevű mérget tartalmaznak.  
Tünetei az arra érzékenyeknél: a bőr 

kivörösödik, erős viszkető érzés, 
súlyosabb esetben hólyagképződés. 

Az érintet területet bő meleg  
vízzel, le kell mosni. Ha a 

tünetek ez után sem 
enyhülnek (pl. a viszketés 
nem szűnik) a gyermeket 

orvoshoz kell vinni. 

 

  
 

Ciklámen 

A ciklámen gumója a veszélyes. 
Elfogyasztása 

 hányást, hasmenést, gyomorfájdalmat 
okoz. Súlyos esetben: verejtékezés, 

szédülés, izomgörcs. 

Azonnal orvoshoz kell 
fordulni. 
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Leander 

Erős émelygés (a kisded öklendezik,  
keze állandóan a szájában van), majd 

hányás, későbbiekben fejfájás, 
szédülés, majd igen erős hasmenés. 

Nagyobb mennyiségű virág  
elfogyasztásának 

mérgezési tünetei: szív és keringési 
zavarok (pulzusszám csökken), 
zavartság, láz, tetániás-görcs is 

kialakulhat. 

Ha felmerül Önben, hogy 
gyermeke  

a leander virágát (még akár 
az elszáradt, leesetett is) a 
szájába vehette, hánytassa 
meg, és azonnal forduljon 

orvoshoz. 

 

  
 

Harangvirág 

Apró bogyói szívelégtelenséget 
okozhatnak. A mérgezés főbb tünetei: 

lassú szívfrekvencia (de később szapora 
szívverést is okozhat), hányinger, 

hányás, látási zavarok, végső soron 
akár halált is okozhat. 

Azonnal orvoshoz kell 
fordulni. 

 

  
 

Gólyahír A növény minden része szaponint 
 tartalmaz, mely ingerli a bőr- és 
nyálkahártyát, bénítja a központi 

idegrendszert. 

Azonnal orvoshoz kell 
fordulni. 

 

  
 

Gyöngyvirág 

Minden része mérgező. Enyhe esetekben a 
mérgezés 

 béltünetekben nyilvánul meg, hányással, 
hasmenéssel.  

Súlyos esetekben szédülés, fejfájás, 
zavartság, aluszékonyság és görcsök lépnek 
fel. A pulzus kezdetben lassú, majd gyorssá 

válik. A mérgezés  halált is okozhat, 
melynek  oka szívbénulás. 

Azonnal orvoshoz kell 
fordulni. 

 

  
 

Hortenzia 
Az egész növény mérgező. A virág 

 megrágása vagy lenyelése okozhat 
hányást, hasmenést, étvágytalanságot 

vagy ájulást. 

Azonnal orvoshoz kell 
fordulni. 

 
 
 
4. Alkohol, élvezeti szerek 
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Figyelmünk középpontjában álló korcsoport tagjai szerencsére csak véletlenül kerülnek 
kapcsolatba ezekkel a szerekkel, s mivel ízük miatt általában nem fogyasztanak belőle számottevő 
mennyiséget, ritkán alakul ki súlyos mérgezés náluk. Ki kell mégis emelnünk a központi 
idegrendszerre kifejtett rendkívül káros hatásuk miatt (alkoholmérgezés mindenki által jól ismert 
tünetei mellett a csökkenő vércukorszint okozhat súlyos problémát). 
 
 
5. Cigaretta, nikotintartalmú tapaszok, rágók 
 
A nikotin igen erős méreg, nikotinhoz nem szokott (nemdohányzó) egyéneknél különösen. Hasznos 
tudni, hogy egy átlagos cigaretta 10-15 mg nikotint tartalmaz, s egy csecsemő, kisded esetében 1 
mg/kg-os dózis már halálos lehet. Nagyon figyeljünk a leszokást segítő tapaszokra, rágókra és az 
elszívott csikkekre is, főképp, ha tálkában, esővízben áznak! 
 
Ha mérgezés történt, nagyon hamar (általában 15 percen belül) jelentkeznek tünetek: rossz 
közérzet, hányás, hasfájás, elsápadás, de a méreg dózisától függően változatos lehet a kép (száraz, 
kipirult– sápadt verejtékező arc, nyálcsorgás/könnyezés – száraz nyálkahártyák, pupilla 
szűkülete/tágulata, kóros izgatottság, agitáltság – lethargia, pulzusszám emelkedés – a szívverés 
lassulása, a vérnyomás emelkedése - leesése). 
 
Teendő: amennyiben tünetek vannak sürgősen segítség kell – mentőhívás. 
 
 
6. Gázok, gőzök 
 
Szénmonoxid mérgezésre lehet gondolni, ha égéstermék kerülhetett a légtérbe és minden 
jelenlévő rosszul van, ilyenkor a következő tüneteket észleljük: (hipoxia) nagyfokú gyengeségérzés, 
szédülés, megszaladó, vagy szabálytalan szívverés, ködössé váló tudat, hányinger, hányás, fejfájás, 
eszméletvesztés, görcs. 
 
Sürgősen friss levegőt kell a térbe engedni, saját biztonságunkról is gondoskodva minél előbb 
távolítsuk el a bajbajutottat a helyiségből! Azonnal hívjuk a mentőket, 100 % oxigén belégzésére 
van szükség. 
 
Igen agresszív légúti tüneteket okozhat a klórgáz (hypo és ecetsav találkozásakor képződhet pl.), az 
ammóniagáz is: a légút, szem nyálkahártyájának izgalmát, köhögést, tüdővizenyőt ennek minden 
következményével.  
 
Teendő: friss levegőre menni, segítséget hívni. 
 
 
7.  „Garázsban” 
 
Számos igen mérgező anyag bújhat meg itt, illetve különböző tárolókban, sufnikban. 
Legveszélyesebb anyag talán a fagyálló folyadék (etilén-glikol) lehet, melyből egy 1-2 éves 
gyereknek már evőkanálnyi mennyiség is halálos adag lehet. De hasonlóan agresszív marószerek a 
medencetisztításhoz használt folyadékok, festékmaró anyagok. Meg kell még említeni az erősen 
párolgó, így a tüdőt roncsoló kőolajszármazékokat: benzin, gázolaj, szerves hígítószerek. Lenyelve 
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a gyomorból folyamatosan párologva a tüdő kémiai gyulladását idézik elő, a párolgás 
meggátlásában hasznos szer a paraffinolaj itatása (≤15 kg – 5 ml, >15 kg – 10 ml).  
 
 
 

Ártalmatlan, vagy a szokásos mennyiségben mérgezést nem okozó szerek 
 
- kozmetikumok (sampon, balzsam, szappan, fürdőolaj, fogkrém, krémek, testápolók, 
napolaj, borotvahab, arclemosó, rúzs, alapozó, szemfesték); 
- golyóstoll/tinta, filctoll bele, ceruzabél, vízfesték, radír, kréta, gyurma, Play-Doh; 
- szappanbuborék-fújó folyadék, mosószer, öblítő, kontaktlencse-folyadék; 
- papír-, gumiragasztó, enyv, gitt, agyag, faggyú, gyertya, újságpapír, gyufa, fénykép, 
nedvességszívó golyócskák, hőmérőkben található higany, vagy más folyadék; 
- gyógyszerek közül antacidák, kortikoszteroidok (1 nagy adag nem okoz problémát), 
fogamzásgátló tabletták (amennyiben nem lépjük túl az egyhavi mennyiséget);  
- fertőtlenítő szer: 3% hidrogén-peroxid (hyperol). 
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VIII. Balesetek, sérülések 
 
 
A gyermekkori balesetek döntő hányadát (3/4-ét) kisebb sérülések teszik ki. Sebek, zúzódások, 
rándulások, ficamok, végtagtörések, enyhébb égések mellett azonban vannak természetesen 
esetlegesen súlyos következményekkel járó sérülések, nagyobb részt a koponyát ért traumák, 
melyről már esett szó, illetve ún. belső (hasi, mellkasi) sérülések. Szerencsére az igen súlyos 
politraumatizáció ritka. 
 
Gyermekkorban krónikus (2 hónap alatt sem gyógyuló) sebekkel csak ritkán van dolgunk, a 
háttérben nem megfelelő kezelés, vagy súlyos alapbetegség húzódhat meg. 
Feltételezhetően súlyos baleset bekövetkeztekor első dolgunk természetesen a reakciókészség 
(központi idegrendszer működése), légzés, keringés meglétének, minőségének vizsgálata, szükség 
esetén ezek támogatása, egyszóval az alapszintű újraélesztés kapcsán tanultak alkalmazása 
(algoritmust ld. a jegyzet végén). 
 
Általánosan elmondható, hogy:  
 
- a további sikeres ellátáshoz fontos a baleset körülményeinek pontos ismerete; 
- a baleset mechanizmusának ismeretében, ha felmerül a nyaki/háti gerinc, koponya 
sérülésének lehetősége, alapvetően a nyak rögzítése, de legalábbis a fölösleges mozgatás 
elkerülése vezesse ténykedésünket (ha eszméletlen betegről van szó, a légútbiztosítás az állkapocs 
kiemelésével történjen abban a helyzetben, ahogy a sérültet találtuk), csak ha elkerülhetetlen, 
akkor mozgassuk egyedül a sérültet (további vészhelyzet kivédésére, mellkaskompresszió 
szükségessége esetén); 
- a banális sérülésektől eltekintve lehetőleg fekve lássuk el a sebesültet; 
- nagy szerepe van ellátás során a beteg nyugtatásának, a kihűlés megelőzésének és a 
fájdalomcsillapításnak (pl. megfelelő testhelyzet kialakításával, törött végtag rögzítésével);  
- gondosan figyeljünk a kevésbé látványos, ámde annál súlyosabb következményeket 
magában hordozó sérülésekre; 
- ficamodott végtagot, állkapcsot stb. a helyszínen ne próbáljuk meg visszahelyezni, rögzítsük 
a lehető legkényelmesebb módon, a legkevesebb fájdalmat okozó helyzetben; 
- testbe hatoló, végtagon áthatoló idegen testet hagyjuk a helyén, ill. rögzítsük, hogy 
mozgás/mozgatás során ne mozdulhasson el; 
- stabil oldalfektetés (többféle manőverrel létrehozható testhelyzet, melynek lényege, hogy 
a beteg stabilan az oldalán feküdjön, úgy, hogy könnyen lélegezhessen, ne nehezedjen semmi a 
mellkasra, arc, száj oldalra, kicsit a talaj felé forduljon) alkalmazható bármilyen okból eszméletlen 
(kivéve nyaki gerinc sérülésének lehetősége!), de jól légző és megfelelő keringéssel rendelkező 
sérültnél. Gyermekeknél a stabilitás eléréséhez megtámasztásra is szükség lehet, csecsemőket 
legjobb, ha oldalt fordított fejjel hasra fektetjük. Semmiképp ne feledkezzünk meg a 
reakciókészség/légzés/keringés folyamatos további észleléséről, a helyzet változhat! 
- ha több elsősegélynyújtó van jelen, valaki kizárólag a bajbajutottal foglalkozzon, más 
gondoskodjon a szükséges segítség megszervezéséről (szállítás, mentőhívás); 
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Mikor hívjunk mentőt? 
 
- ha az újraélesztés algoritmusa során feltett 3 kérdés közül akárcsak egyikre is, akárcsak 
időlegesen is az elvárhatótól eltérő választ tapasztalunk, nem kerülhető el legalább egy egyszerű 
orvosi vizsgálat megszervezése, de helyesen járunk el, ha mentőt hívunk; 
- amennyiben bármilyen manőverre, beavatkozásra szükség volt, nem kérdés, hogy mentőt 
kell hívni 
 
 
A sebellátásról 
 
 
Tisztítsuk meg a seb környékét, ha idegen testet látunk, csak a felszínes, könnyen 
eltávolíthatókhoz nyúljunk - nem steril eszközzel a sebbe nyúlni nem szabad, mélyen a sebbe 
nyúlókat ne piszkáljuk -, majd fertőtlenítsük a sebet és fedjük szálmentes steril kötéssel.  
 
Mikor menjünk sebészetre? 
 

 minőségi jellemzők: 
- mélyre terjedő és/vagy roncsolt sebeknél (harapott, lőtt szúrt), 
- nem egyesíthetők a sebszélek, 
- idegentestet, szennyeződést, gyulladás jeleit látunk a sebben, 
- hullámzó mértékű váladékozást észlelünk (idegentest?); 

 elhelyezkedés: 
- ízület, fontos képlet (pl. szem, nemi szervek), testüreg közelsége esetén; 

 a seb környezete: 
- duzzadt, gyulladt, fájdalmas, s ez idővel romlik; 

 általános állapot, szisztémás tünetek: 
- rossz általános állapot,  
- társsérülés jelenléte,  
- a gyógyulást nehezítő alapbetegségről van tudomásunk (pl. cukorbetegség), 
- fokozódó fájdalom,  
- láz esetén, 
- megfelelő kezelés ellenére elhúzódó, elégtelen gyógyulás. 
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Fejtrauma, tompa koponyasérülés, agyrázkódás 
 
 
Balesetekre minden életkorban számíthatunk, de gyermekkorban kiemelt helyet foglalnak el a 
traumák között a fej sérülései, különösen az első 1-2 életévben. A testméretekhez mérten nagyobb 
fej és relatíve gyengébb nyakizmok miatt gyakrabban és súlyosabban sérülhet a koponya 
eleséskor, ill. közúti baleset kapcsán. 
 
Nem lehet minden esetre alkalmazhatóan tanácsot adni a szülőknek, mikor forduljanak orvoshoz, 
minden fejet ért ütés esetén nyilvánvalóan nem. Abban lehet némi eligazítással szolgálni, hogy mi 
az első teendő, mire kell nagyon figyelmesnek lennünk, és persze melyek azok a helyzetek, 
amelyekben azonnal lépni kell.  
 
Teendők, fejet ért ütés esetén: 
- pontosan jegyezzük meg a körülményeket (hol, mivel, hogyan, mikor); 
- közvetlenül az ütés kapcsán bekövetkezik-e akár csak pillanatnyi eszméletvesztés; 
- keressük felületes sérülés (ezt lássuk el), esetleges törés nyomát, tapogassuk jól át a 
koponyát; 
 
Mire kell nagyon figyelnünk?: 
 
- általános állapot (jól érzi-e magát, sápadtság, szapora pulzus, vagy nagyon lassú szívverés, 
hányinger) 
- változik-e a gyerek viselkedése, tudata (bágyadtság, aluszékonyság, irritáltság stb.); 
- észlelünk-e bárhol a fejen kialakuló duzzanatot (pl. a szem környékén),  
- szivárog-e folyadék, vagy vér a hallójáratokból, orrból; 
- figyeljük a pupillák tágasságát, szimmetrikusságát; 
- arc szimmetriája (mimikai izmok); 
- látásélesség megváltozása; 
- nyak fájdalma, vagy a fej ferde tartása; 
- bármilyen egyértelmű kóros idegrendszeri tünet (zavar a mozgásában, járás, végtagok, 
remegés, görcsök, emlékezetkiesés); 
- hányás; 
 
Orvoshoz kell fordulnunk, ha a felsoroltak bármelyikében a normálistól eltérőt tapasztalunk, 
legtöbbször kórházba utalnak (ultrahang-, röntgen-, szemészeti vizsgálat).  
 
Kórházba kell mennünk, ha - akár csak pillanatnyi - eszméletvesztés is bekövetkezett, ha törésre 
van gyanú, illetve ha hányt a gyermek, mentőt is hívhatunk. 
Mentőt kell hívnunk, ha egyértelmű kóros idegrendszeri tüneteket észlelünk. 
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Áramütés 
 
 
Áramütést alacsony/magas feszültségű árammal való érintkezés idéz elő, mely gyermekkorban 
nem ritka esemény. Ismét fontos a megelőzés hangsúlyozása: érintésvédelem beszerelése, a 
konnektorok védelme, háztartási eszközök karbantartása (zárlatos, sérült szerelékek), nevelés, 
példamutatás. 
A sérülés végeredményét több tényező alakítja (áramerősség, az érintkezés helye, tartama, a bőr 
vezetőképessége, egyéb betegségek).  
 

Elsősegélynyújtás során: 
 
- törekedjünk saját magunk biztonságára,  
- további áramütés elkerülésére, 
- áramot nem vezető eszközökkel mentsük ki a balesetet elszenvedett egyént, 
- végezzünk újraélesztést, ha szükséges (reakciókészség? légzés? keringés?),  
- mielőbb hívjunk segítséget, mentőt! 
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Vízbefúlás 
 
 
Vízbefúlásról beszélünk, ha a klinikai halál valamilyen folyadékba való alámerülés következtében 
áll be. 
 

A lehető legjobb végkimenetel érdekében igen gyorsan kell cselekednünk, és a következőkre kell 
figyelnünk: 
- újraélesztés megkezdéséhez szükséges, kemény talajra kell kimenekítsük a bajbajutottat,  
- haladéktalanul kezdjük meg az alapszintű újraélesztés lépéseit,  
- próbáljunk tenni a kihűlés ellen (vizes ruha eltávolítása, takarás), 
- gondoljunk a nyaki gerinc sérülésének lehetőségére, eszerint járjunk el,  
- gondoskodjunk a mentők, ill. ha elérhető, automata/félautomata defibrillátor minél 
előbbi helyszínre érkezéséről! 
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X. ROVARCSÍPÉSEK, FÁJDALMAS TALÁLKOZÁS ÁLLATOKKAL 
 
Rovarcsípéssel méreganyagok, baktériumok, vírusok kerülhetnek az emberi szervezetbe. Ennek 
következménye több tényezőtől, pl. a csípés helyétől, egyéni érzékenységtől (ld. pl. allergiás 
reakciók), de a szervezet immunrendszerétől is függ. Méh, darázs, pók csípését követően 
átlagosnak mondható helyzetben a szúrás környezetében bőrpírt, kisebb-nagyobb duzzanatot 
látunk, melyet égő érzés, viszketés, olykor fájdalom kísér. 
Ritka egyéni érzékenység esetén rovarcsípés kapcsán életveszélyes allergiás reakció (anafilaxia) is 
bekövetkezhet. Erre utal, ha nem csak a csípés helyén észlelünk eltérést: 
- hányinger, hányás, hasi fájdalom, 
- bőrpír/duzzanat más testrészeken is, különösen riasztó a légutak közelsége miatt 
- az arc, nyak duzzanata, nyálkahártyák vizenyőssége (ajkak lebiggyednek, szem kötőhártyája 
oedémássá válik), mely 
- a légzés nehezítetté válását, sőt fulladást is előidézhet (kezdeti jelek: hangossá váló 
légvételek, rekedtség, hörgés, légszomj, kábultság, eszméletvesztés). 
 
Mit tehetünk? 
- előzzük meg a bajt! 
- tisztítsuk meg a csípést és környékét (ruhától/ szennyeződéstől); 
- ha számottevő a seb, fertőtlenítsük, esetleg fedjük is, ha szükséges; 
- pók/darázs/méhcsípés esetén jó hatású lehet, ha közvetlen az események után nyers 
vöröshagymát félbevágva a szúrás helyére nyomunk; 
- kígyómarás esetén alapvető a végtag nyugalomba helyezése (ez más csípés esetén is 
megelőzheti, hogy drasztikusabb tünetek alakuljanak ki), ill. a csípéstől a test felé eső végtagrész 
enyhe, körkörös leszorításával a vénás visszafolyás akadályozása késleltetheti, hogy a méreg a 
testben szétáradjon. 
- allergiás reakció kialakulásakor minél hamarabb hívjunk segítséget,  
- ha riasztó tüneteket észlelünk, az alapszíntű újraélesztési protokoll szerint járjunk el; 
- ha a csípés/szúrás/marás helyéhez közel nyirokcsomó-duzzanatot, terjedő pirosságot, vagy 
a seb elfertőződését tapasztaljuk, forduljunk orvoshoz! 
- hazánkban néhány békafaj, ill. a szalamandra bőre maró hatású, ha bőrünkkel érintkezik; 
- háziállatainkkal békességben élhetünk, ha betartunk néhány alapvető szabályt, ebben nagy 
segítségünkre lehet az állatorvos;  
 
 
Szúnyogcsípés 
 
Egyre többször fordul elő fokozott helyi reakció: 
 

 Nagy, kemény tapintatú duzzanat a csípés helyén 
 Fokozott bőrpír 
 Fájdalom, viszketés 

 
Ellátás:        Fenistil krém 
 
A gyógyulás több napot is igénybe vehet. 
Nem okoz allergiás reakciót! 
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Az elvakart csípés felülfertőződhet, ilyenkor a seb elgennyesedik. Vastag pörk jelenhet meg a 
felszínén.  
A nehezen, vagy nem gyógyuló váladékozó seb orvosi (bőrgyógyászat) ellátást igényelhet. 
 
Méh -, darázscsípés 
 

 Fájdalom 
 Kifejezett duzzanat a csípés helyén 
 A rovar fullánkja a sebben maradhat (ne nyomkodjuk, mert csak ront a helyzeten, a 

szervezet néhány nap alatt kilöki) 
 Előfordulhat allergiás reakció (akkor is, ha korábbi csípések alkalmával nem jelentkeztek 

allergiás tünetek) 
 Csalánkiütés (az érintett végtagon, vagy az egész testen) 
 Ajkak, szemkörnyék duzzanata 
 Nehézlégzés, gombóc érzés a torokban 

 
Ellátás: 

 A csípés helyén fenistil krém, hideg borogatás (száraz törülközőbe csavart mirelit zöldség 
tasak, jégzselé) – ne alkalmazzunk közvetlenül a bőrfelültre helyezett vizes borogatást 

 Amennyiben súlyos allergiás reakció lép fel (egész testre kiterjedő csalánkiütés, hányás, 
ajkak és szemkörnyék duzzanata) forduljunk orvoshoz 

Légúti tünetek jelentkezése esetén (nehézlégzés, gombócérzés a torokban) azonnal hívjunk mentőt!  
 
Minden esetben vigyük a gyermeket orvoshoz, ha a csípés a száj belsejét vagy a nyelvet érte! 
 
Kullancs 
 
A bőrbe fúródott kullancs eltávolítása nem orvosi feladat!! 
Szemöldök csipesszel, vagy patikában kapható kullancs csipesszel otthon is elvégezhető. 
 
Kivitelezése: 
 
Fontos a csípést követően a lehető leghamarabb elvégezni, ezzel megelőzhető a fertőzés 
kialakulása (a kullancs emésztőrendszerében tanyázó kórokozó emberi szervezetbe jutásához 
legalább 24 óra szükséges) 
 

 A csipesszel a kullancsot a lehető legkevesebbet piszkáljuk, és véletlenül se nyomjuk meg. 
Válasszuk szét a környező haj-és szőrszálakat, majd kicsit húzzuk meg a bőrt. 

 A kullancsot a feji részénél, a bőrhöz legközelebb fogjuk meg. 
 Húzzuk felfelé óvatosan, de határozott mozdulattal, úgy, hogy a bőr is szépen 

felemelkedjen. Ekkor a kullancs a húzás hatására elengedi a bőrt. 
 Ha így is makacsul kapaszkodik, akkor se tekergessük, és semmiképp ne nyomjuk meg a 

testét! Elengedés nélkül finoman húzzuk tovább. 
 Fertőtlenítsük a csípés helyét 
 Nem baj, ha a fej leszakad és a sebben marad, a szervezet néhány napon belüli kilöki.  

(nem a fej leszakadása, hanem az állat testének összenyomása okozhat fertőzést!)  
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A kullancs fejét nem szabad csavargatni, mert ilyenkor a kullancs megijed, és visszaöklendezi a testünkbe 
a béltartalmát, ezzel pedig a fertőzés esélyét növeljük! A kullancs feje ráadásul így szakad be a 
legkönnyebben. 

Kiszedés előtt vagy közben tilos bármilyen kenőcsöt vagy folyadékot (ecetet, olajt) a kullancsra vagy 
köré kenni, mert ekkor a vérszívó fuldokolni és öklendezni kezd, és ezzel növeli a fertőzésveszélyt. 

Tilos a kullancsot a testénél (a potrohánál) megfogni, megnyomni. (a benne lévő kórokozókat így 
gyakorlatilag magunk préseljük a sebbe) 
 
Vegyünk egy jó nagyítót, mert nem minden kullancsnak látszó dolog bizonyul kullancsnak a nagyító 

alatt! ☺ 
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XI. Alapszintű újraélesztés gyermekeknél, 1 elsősegélynyújtó esetén 

(európai ajánlás, www.erc.edu) 

 
Az Európai Resuscitatios Társaság (ERC) és a Magyar Resuscitatios Társaság (MRT) Újraélesztés 
Ajánlása (2015) megkülönbözteti az alapszintű újraélesztés technikáját az alapján, hogy laikus, 
vagy egészségügyi dolgozó végez újraélesztést. A nemzetközi ajánlás szerint gyermekek 
újraélesztésekor 15 mellkaskompressziót, míg felnőttek esetében 30 mellkaskompressziót 
szükséges alkalmazni a sikeres újraélesztés érdekében. Laikusok esetében viszont egységesen 30:2 
a mellkaskompresszió és a lélegeztetés elfogadott aránya. Tanfolyamunkon megismerhették a 
15:2 arányú szakmai gyermek-újraélesztést, videónk pedig a 30:2, laikusok számára javasolt 
technikát mutatja be. Bármelyik technikát alkalmazzák, mindkettő elfogadott. A fentiek 
értelmében viszont hangsúlyozható, hogy (a tinédzser kornál fiatalabb) gyermekek újraélesztése 
során a kompresszió/lélegeztetés 15/2-es kivitelezésére kell törekedni, amennyiben a váltás 
gördülékeny (hatékony lélegeztetés mellett a kompressziós szünet <=5 mp).  
 
 "Sok gyermek újraélesztése nem történik meg időben, mert az ellátók félnek, hogy ártanak a 
gyermeknek, lévén nem kaptak külön képzést gyermek újraélesztésből. Ez a félelem alaptalan: 
sokkal fontosabb, hogy bátran használjuk a felnőtt BLS algoritmust gyermekek esetében (is), 
mintsem, hogy semmit se tegyünk. " - részlet a szakmai ajánlásból. 

 
 

CSECSEMŐ ÚJRAÉLESZTÉSI PROTOKOLL 
 

1. Győződj meg a helyszín és a saját biztonságodról! 
2. Lépj oda a gyermekhez! 
3. Stimuláld! (hangos megszólítás, bőringerek alkalmazása, paskolás) SOHA NE RÁZD! 
4. Reagál? 
5. Ha nem reagál kiálts hangosan segítségért! Helyezd a gyermeket kemény alapra (padló 

vagy asztallap) 
6. Nyisd meg a légutat! (Csecsemő esetén a fej neutrális helyzetbe hozása = fül vonala a 

fekvőfelülettel párhuzamos, orrhegy felfelé néz) 
 

 
 

http://www.babasegely.com/


60 

Babasegély Szolgálat www.babasegely.com 
Copyright© Minden jog fenntarva! 

7. Ellenőrizd a légzést (10 másodpercig a gyermek arca fölé közel hajolva, arcod a gyermek 
mellkasa felé nézzen) 
Ellenőrizd, hogy emelkedik-e a mellkas? 
Hallgasd a levegő áramlását a gyermek szája és orra fölött! 
Arcoddal érezd a levegő áramlását a gyermek szája és orra fölött! 

8. Ha nem tapasztalsz légzést, végezz 5 befúvást (a csecsemő száját és orrát egyszerre 
bekapva a fejet továbbra is neutrális helyzetben tartva) 

 

 
 

9. Ellenőrizd 10 másodpercig a keringés jeleit (mozgás, csuklás, köhögés, nyögés, 
szemnyitás) 

10. Ha nincs keringésre utaló jel, kezdj mellkaskompressziókat! 
a. Egymás mellé helyezett mutató és középső ujjal 
b. A szegcsont alsó harmadában (mellbimbók között) 
c. 110/perc frekvenciával 
d. kb. a mellkas egyharmadának mélységéig 

 

 
 

11. 15 db mellkaskompresszió után végezz 2 befúvást! 
12. Ezt 1 percig végezd (kb. 5 kompresszió-befúvás kör) 
13. 1 perc után hívj mentőt! (104) 
14. Telefonálás közben folyamatosan végezz mellkaskompressziót! (ilyenkor nem kell 

számolni) 
15. Ha letetted a telefont folytasd 2 befúvással! 
16. A mentők megérkezéséig folytasd az újraélesztést 15 kompresszió – 2 befúvás arányban 
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GYERMEK ÚJRAÉLESZTÉSI PROTOKOLL 

 
 

 
 

1. Győződj meg a helyszín és a saját biztonságodról! 
2. Lépj oda a gyermekhez! 
3. Stimuláld! (hangos megszólítás, bőringerek alkalmazása, paskolás) SOHA NE RÁZD! 
4. Reagál? 
5. Ha nem reagál, kiálts hangosan segítségért! Helyezd a gyermeket kemény alapra (padló 

vagy asztallap) 
6. Nyisd meg a légutat! (Hajtsd hátra a fejet és emeld ki az állat) 

 

 
 

7. Ellenőrizd a légzést (10 másodpercig a gyermek arca fölé közel hajolva, arcod a gyermek 
mellkasa felé nézzen) 
Ellenőrizd, hogy emelkedik-e a mellkas? 
Hallgasd a levegő áramlását a gyermek szája és orra fölött! 
Arcoddal érezd a levegő áramlását a gyermek szája és orra fölött! 

8. Ha nem tapasztalsz légzést, végezz 5 befúvást (a gyermek szájába fújj, orrát két ujjal 
fogd be) 

 

 
 
 

9. Ellenőrizd 10 másodpercig a keringés jeleit (mozgás, csuklás, köhögés, nyögés, 
szemnyitás) 
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10. Ha nincs keringésre utaló jel, kezdj mellkaskompressziókat! 
a. Nyújtott karral, összezárt ujjakkal, a tenyér alsó szélével 
b. A szegcsont alsó harmadában (mellbimbók között) 
c. 110/perc frekvenciával 
d. kb. a mellkas egyharmadának mélységéig 

 

 
 
 

11. 15 db mellkaskompresszió után végezz 2 befúvást! 
12. Ezt 1 percig végezd (kb. 5 kompresszió-befúvás kör) 
13. 1 perc után hívj mentőt! 
14. Telefonálás közben folyamatosan végezz mellkaskompressziót! (ilyenkor nem kell 

számolni) 
15. Ha letetted a telefont folytasd 2 befúvással! 
16. A mentők megérkezéséig folytasd az újraélesztést 15 kompresszió – 2 befúvás arányban 
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XII. Alapszintű újraélesztés felnőtteknél, 1 elsősegélynyújtó esetén 
(európai ajánlás, www.erc.edu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

2 befújás - 30 mellkaskompresszió váltakozva 

Reagál? 
Jól van? Segíthetek? 

Légzik? 
10 mp alatt legalább 2 normális légvétel 

Ha nem, segítségért kiáltok 

l 

é 

g 

u 

t 

a 

k 

30 mellkaskompresszió 

Normálisan légző, de 

eszméletlen beteget oldalára 

fektetek, majd segítséget 

hívok és folyamatosan 

ellenőrzöm az életfunkciókat 

 

Ha van defibrillátor 

készülék (pályaudvarok, 

középületek), minél előbb 

hozassuk a beteghez 
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XIII. LÉGÚTI IDEGENTEST ELTÁVOLÍTÁS PROTOKOLL 
 

 
 
Csecsemőknél és gyermekeknél a fulladásos események többnyire játék vagy evés közben 
következnek be.  
Légúti idegentest gyanúja merül fel amennyiben: 
 

- A tünetek hirtelen jelentkeznek 
- Nincs más, betegségre utaló tünet (egyébként egészséges gyermek hirtelen erősen köhögni 

vagy fulladni kezd) 
- Egyéb körülmények idegentest jelenlétére utalnak (nehézlégzés, fulladás kezdete előtt a 

gyermek éppen evett, vagy apró tárgyakkal játszott) 
 

A légutakba kerülő folyadék (anyatej, tápszer, tea stb.) mesterséges eltávolítására többnyire 
nincsen szükség, a kis mennyiségben félrenyelt folyadékok a légutak nyálkahártyáján keresztül 
fokozatosan felszívódnak.  
 
Szilárd test (étel, játék, gyöngy, mogyoró, stb.) légutakba kerülése akár súlyos mértékű légúti 
elzáródást is okozhat és végső esetben fulladáshoz vezethet. 
 
A légutakba került szilárd testek kézzel történő eltávolítását csak abban az esetben kíséreljük meg, 
ha a gyermek/csecsemő szájába tekintve az idegentestet jól látható és azt biztosan egyetlen 
mozdulattal el tudjuk távolítani. 
 
Nem szabad vakon tapogatózni, turkálni a gyermek szájában, mert ezzel mélyebbre csúszhat az 
idegentest! 
SOHA ne rázzuk fejjel lefelé fordítva a csecsemőt vagy a gyermeket, agyvérzést és maradandó 
agykárosodást okozhatunk! 
 
Teendők légúti idegen test esetén: 
 
Ha a gyermek köhögése effektív, nincs szükség további beavatkozásra. A spontán, effektív 
köhögés minden eltávolítást szolgáló manővernél hatásosabb és biztonságosabb.  
(effektív köhögés = felszólításra köhögés vagy sírás, hangos köhögés vagy sírás, mély levegőt tud 
venni köhögés előtt, éber) 
 
Ha a gyermek éber, eszméletén van, de nem köhög, vagy köhögése nem effektív, háti ütéseket 
kell alkalmazni. 
(hatástalan köhögés = rekedtség, vagy aphonia (nem jön ki hang a torkán), halk vagy néma 
köhögés, légzési képtelenség, elkékült száj, arc, romló tudatállapot) 
 
Háti ütések csecsemőknél: 

 
1. Fordítsd hasra a csecsemőt úgy, hogy a feje lejjebb legyen a testénél! 
2. Helyezkedj ülő vagy térdelő helyzetbe, alkarodra fektetve támaszd meg biztonságosan 

a csecsemőt! 
3. Fejét tartsd meg és támaszd meg! 
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4. Kéztővel mérj 5 határozott ütést a hát közepére, a lapockák közötti területre.  
 

   
 

        
 

Háti ütések gyermekeknél: 
 

1. Kisebb gyermeket fektesd ölben keresztbe a combjaidon, nagyobb gyermeket előre 
döntve támaszd meg. 

2. Kéztővel mérj 5 határozott ütést a hát közepére, a lapockák közötti területre.  
 

   
 
Ha a háti ütések hatására sem mozdul ki az idegentest és a gyermek továbbra is eszméletén van, 
csecsemőknél mellkasi, gyermekeknél hasi lökéseket kell alkalmazni (a hasi lökés csecsemőkön 
nem alkalmazható!) 
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Mellkasi lökések csecsemőknél: 
 
1. Fordítsd a csecsemőt a hátára úgy, hogy a feje a testéhez képest alacsonyabban legyen, 

háta a kinyújtott alkarodon támaszkodjon, kezeddel támaszd meg a csecsemő fejét. 
2. A mellkaskompresszióknál leírt módon 5 mellkasi lökést kell alkalmazni 

 

     
 

Hasi lökések gyermekeknél (Heimlich-műfogás) 
 
1. Állj vagy térdelj a gyermek mögé, karoddal a gyermek karjai alatt átnyúlva öleld át 

hátulról a törzsét. 
2. Egyik kezed szorítsd ökölbe és helyezd a gyermek hasára (az alsó bordák találkozása 

alatt, nagyjából a gyomor magasságában) 
3. Másik kezeddel fogj rá az öklödre és mindkét kezed egy határozott mozdulattal rántsd 

befelé és felfelé. Ezt ismételd 5-ször. 
 

 
 
Ha a légúti idegentest okozta elzáródás miatt a gyermek eszméletlen vagy azzá válik, fektesd 
hanyatt egy kemény, lapos felületen (padló, asztal) 
Kiálts segítségért és kezd meg az újraélesztést! (lásd 14. fejezet) 
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A légúti idegentest eltávolításának algoritmusa: 
 

 
 
Légúti idegentest sikeres eltávolítását követően (abban az esetben, ha az eltávolításhoz bármilyen 
manőver alkalmazására szükséges volt) minden esetben fül-orr gégészeti kontroll vizsgálat 
szükséges, mert előfordulhat, hogy az idegentest nem minden része távozott és a bennmaradt 
részek ismét elzárhatják a légutakat.  
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XIV. Mikor, kitől és hogyan kérjünk segítséget? 

 

ALAPELLÁTÁS – háziorvos, házi gyermekorvos, védőnő 

 beteg lakóhelyének közelében, szabad orvosválasztás alapján 

 Kompetenciának megfelelő akut ellátás 

 gondozás  

 szakellátásra irányítás 

SZAKELLÁTÁS -  járóbeteg ellátás, fekvőbeteg ellátás (kórház) 

 Szakorvosi rendelőintézet, kórház szakambulanciája 

 Spontán vagy háziorvosi beutalóval 

EGYÉB ELLÁTÁS – ügyelet, sürgősségi (SBO), mentés, betegszállítás 

 

Mikor forduljunk háziorvoshoz? 

 Lázas betegség riasztó tünetek nélkül 
 Nátha, köhögés, torokfájás 
 Hányás, hasmenés (kontrollálható, kiszáradás tünetei nélkül) 
 Gyermekbetegségek (bárányhimlő, skarlát stb) 
 Rovarcsípés (helyi reakció) 
 Krónikus problémák (hetek, hónapok óta fennálló, ismétlődő hasfájás, székrekedés) 
 Oltások 

 

Területi és kórházi járóbeteg szakrendelések 

 

Speciális eszközöket igénylő szakrovosi vizsgálat, mely a legtöbb esetben időpont köteles és 
háziorvosi beutaló szükséges. 

 Szemészet 
 Fül orr gégészet 
 Bőrgyógyászat 
 Ultrahang 
 Urológia 
 Kardiológia 
 Neurológia 

 

Gyermekorvosi ügyelet: 

Budapest területén változó/forgó rendszerben működik. Több kórház látja el a hét különböző 
napjain.  

 Gyermek belgyógyászat 
 Gyermek sebészet 
 Gyermek traumatológia 
 Fülészet (ügyeleti időben csak fülfájás és légúti idegentest) 
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 Szemészet  

Kórházak kijáró ügyelete (csak indokolt esetben) – a területileg illetékes gyermekkórház kijáró 
ügyeletének elérhetőségéről az interneten lehet tájékozódni. 

 IV, V, VI, VII, XIII, XIV. kerület:         RÉVÉSZ utcai ügyelet 1138 Révész utca 10-12          tel: 1-
349-8603 

 IX, XX, XXI. kerület:            TŰZOLTÓ utcai ügyelet 1094 Tűzoltó utca 71-75    tel: 1-783-1037 
 I, II, III, XI, XII, XXII. kerület:        JÁNOS KÓRHÁZ 1125 Diósárok utca 1-3        tel: 1-458-4500 
 VIII, X, XV, XVI, XVII, XIX, XXIII:    HEIM PÁL KÓRHÁZ 1089 Üllői út 86        tel: 1-264-3314 

 

INDULÁS ELŐTT MINDIG ÉRDEMES TÁJÉKOZÓDNI AZ AKTUÁLIS ÜGYELETI HELYSZÍNEKRŐL! 

 A fenti telefonszámokon, az Országos Mentőszolgálatnál vagy a Központi 
Ágynyilvántartónál (1-311-6000) 

 Interneten: www.gyermeksos.hu 
 

Mentőhívás vagy sürgősségi osztály (SBO) 

Súlyos vagy életveszélyes sérülés, betegség esetén  

(sürgős szükség fogalma a hatályos jogszabály szerint: az egészségi állapotban bekövetkező olyan 
változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlenül 
életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne) 

 Eszméletlen állapot, epilepsziás vagy egyéb görcsroham, súlyos tudatzavar 
 Akut légzési elégtelenség 
 Légúti szűkület (gégeduzzanat, asztmás roham, idegentest, fulladás) 
 Folyadék és ionháztartás életveszélyes zavarai (hányás/hasmenés következtében fellépő 

tudatzavarral járó kiszáradás) 
 Súlyos allergiás reakció, anafilaxia 
 Mérgezés (Budapest és Pest megye területén gyermekkori mérgezéses balesetek esetén 

mindig HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ toxikológia osztálya) 
 Akut hasi kórképek (heves fájdalommal, sokk jeleivel) 
 Életveszélyes vérzés (belső/külső) 
 Égési sérülés II.-III. Fokban (BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZ égési osztály) 
 Súlyos deformitással járó törés, nyílt törés, súlyos koponya sérülés (eszméletvesztéssel 

járó),  

 

MENTŐHÍVÁS: 112 

Mentőhívás esetén az alábbi kérdések szerint tegyük meg a bejelentést: 
 
1. Hol történt az eset? Ha a cím nem egyértelmű, akkor próbálja elmagyarázni a helyszín 

megközelíthetőségét, gondoskodjon útbaigazító segítségről. 
2. Adja meg saját nevét, telefonszámát, amin elérhető lesz. Ha ezután megszakad a vonal, vagy új 

információkra van szükség, vissza tudjuk hívni. Ne felejtse el, pontatlan cím esetén a mentők 
nem fognak odatalálni az ön segítsége nélkül! 

3. Milyen jellegű vészhelyzet áll fent, mi történt? Szorítkozzon a tényekre, minél rövidebben és 
pontosabban mondja el a problémát, annál hamarabb indulhat a segítség. A mentőknek fontos 
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segítség, hogy megtudják, milyen, panasz, tünet észlelhető a mentésre szorulókon. Lábát, hasát 
fájlalja, sápadt, esetleg eszméletlen. Minden tünet fontos lehet. 

4. Adjon át minden egyéb információt (pl. több sérült van, tűzoltókra is szükség van, stb.), amely 
fontos lehet. 

5. Nyújtson elsősegélyt a mentő megérkezéséig. Ne szakítsa meg a vonalat, hiszen képzettség 
hiányában követheti a mentésirányító telefonos instrukcióit. 

 

SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY (SBO)  

24 órás belgyógyászati ellátás nem érkezési, hanem sürgősségi sorrendben. A sürgősségi nem 
gyorsasági, az elnevezés nem arra utal, hogy bármilyen problémát pillanatok alatt megoldanak, 
nem kell várakozni. A sürgősségi osztály feladata elsődlegesen az életveszélyes állapotok, 
sérülések, sürgős beavatkozást igénylő kórképek gyors és szakszerű ellátása. A kevésbé súlyos, 
netán krónikus (több hete, hónapja fennálló) betegségek kivizsgálására alkalmatlan. Az ilyen 
panaszokkal érkező betegek ellátása a sürgősségi osztály úgymond plusz szolgáltatása az alap 
funkció betöltése mellett, így ilyen esetben előfordulhat, hogy több – akár 4-6 – órás várakozással 
is számolni kell.  

 

Hogyan működik a sürgősségi osztály? 

1. Regisztráció         a beteg azonosítása és adatainak rögzítése (TAJ KÁRTYA és 
LAKCÍMKÁRTYA) 

Érdemes minden családtagnak magánál tartania egy-egy fénymásolatot ezekről az 
iratokról. 

 
2. Gyors állapotfelmérés/Triázs    panaszok és tünetek kikérdezése, egyszerű eszközös 
vizsgálatok 

(szakképzett – diplomás ápoló, mentőtiszt, orvos végzi) 
a panaszok és tünetek, aktuális állapot alapján besorolja a beteget a 

megfelelő ellátási kategóriába (mennyi időn belül kell megtörténnie 
az első orvosi vizsgálatnak) 

 
1. Életveszélyes      azonnali ellátást igényel 
2. Kritikus         15 percen belül ellátást igényel 
3. Sürgős        30 percen belül ellátást igényel 
4. Normál        60 percen belül ellátást igényel 
5. Halasztható        2 órán vagy azon túl 

 
3. Előzetes eszközös/labor vizsgálatok a panaszok alapján (EKG, vizelet, vérvétel, Röntgen) 
4. Orvosi vizsgálat. (Esetlegesen további vizsgálatok – ultrahang, CT, szakorvosi konzílium) 
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ELÉRHETŐSÉGEK/ÜGYELETEK 
 

FIGYELEM! Aktuális ügyeleti információkat (pl. sebészeti, traumatológiai ügyelet) az ÁNTSZ 
honlapján vagy a MENTŐK-től (104) kaphatunk. 

 

 

Háziorvosunk neve, száma, rendelési ideje: 

 

 

 

 

Ha a háziorvos nem elérhető: 

ELÉRHETŐSÉGEK/ÜGYELETEK 
 

Ügyeleti rend 

 

 
  

A Gyermekügyeletekben részt vevő kórházak elérhetőségei 

 Heim Pál Gyermekkórház Üllői úti telephely:  VIII. Üllői út 86.  459-9100 

 Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai 
telephely: 

 XIII. Madarász V. U. 22-
24. 

 450-3700 

 Szent János Kórház:  XII. Diósárok u. 1.  458-4500 

 Péterfy Sándor utcai Kórház Fiumei úti 
telephely: 

 VIII. Fiumei út 17.  299-7700 

 Bethesda Gyermekkórház:  XIV. Bethesda u. 3.  422-2764 

 I. Gyermekklinika:  VIII. Bókay J. u. 53.  334-3186 

 II. Gyermekklinika:  VII. Tűzoltó u. 7-9.  215-1380 
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Nagytérségi beosztás – az 1-es, 2-es és 3-as progresszivitási szintek szerint: 

1. Nyugat-Közép Magyarországi Nagytérség: a főváros I., II., XI., XII., valamint XXII. kerülete, 
Fejér megye egésze, Komárom-Esztergom megye, az esztergomi járás kivételével, Pest 
megyéből pedig a budakeszi és az érdi járás.  

2. Észak-Közép Magyarországi Nagytéség: a főváros III., IV., VI., XIII., XIV., XV és XVI. kerülete, 
Nógrád megye, Heves Megyéből a gyöngyösi és hatvani járások, Pest megyéből az aszódi, 
dunakeszi, gödöllői, pilisvörösvári, szentendrei, szobi és a váci járások, Komárom-Esztergom 
megyéből pedig az esztergomi járás. 

3. Dél-Közép Magyarországi Nagytérség: a főváros V., VII., VIII., IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX., 
XXI., XXIII. kerületei mellett a Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a jászberényi, mezőtúri, 
szolnoki, és törökszentmiklósi, Pest megyéből pedig a dabasi, ceglédi, gyáli, monori, nagykátai, 
ráckevei, szigetszentmiklósi és a vecsési járások, a nagykőrösi járás kivételével. 

 
  

Ügyelet nap 1. régió  2. régió  3. régió 

Traumatol
ógiai 
ügyelet 

Hétfő 
Heim Pál 

Gyermekkh. 
Bethesda 

Gyermekkórház 
Heim Pál 

Gyermek-kórház 

Kedd 
Szent János 

Kórház 
Péterfy Kh. Fiumei úti tph. 

Szerda 
Szent János 

Kórház 
Bethesda 

Gyermekkórház 
Heim Pál 

Gyermek-kórház 

Csütörtök 
Szent János 

Kórház 
Péterfy Kh. Fiumei úti tph. 

Péntek 
Szent János 

Kórház 
Bethesda 

Gyermekkórház 
Péterfy Kh. 

Fiumei úti tph. 

Szombat 
Szent János 

Kórház 
Heim Pál Gyermekkórház 

Vasárnap 
Szent János 

Kórház 
Péterfy Kh. Fiumei úti tph. 
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Sebészeti 
ügyelet 

Hétfő Bethesda Gyermekkórház 
Heim Pál 

Gyermek-kórház 

Kedd 
Szent János 

Kórház 2. Gyermekklinika 

Szerda 
Szent János 

Kórház 
Bethesda 

Gyermekkórház 
Heim Pál 

Gyermek-kórház 

Csütörtök 
Szent János 

Kórház 
1. Gyermekklinika 

Péntek 
Szent János 

Kórház 
Bethesda Gyermekkórház 

Szombat 
Szent János 

Kórház 
Heim Pál Gyermekkórház 

Vasárnap Szent János Kórház 

Neuro-
polytraum
a ügyelet 

 
Hétfő 

Heim Pál Gyermekkórház 

Kedd 
Szent János 

Kórház 
Péterfy Kh. Fiumei úti tph. 

Szerda 
Szent János 

Kórház 
Heim Pál Gyermekkórház 

Csütörtök 
Szent János 

Kórház 
Péterfy Kh. Fiumei úti tph. 

Péntek 
Szent János 

Kórház 
Péterfy Kh. Fiumei úti tph. 

Szombat 
Szent János 

Kórház 
Heim Pál Gyermekkórház 

Vasárnap 
Szent János 

Kórház 
Péterfy Kh. Fiumei úti tph. 

Égés 
ügyelet 

Minden 
nap 

Bethesda Gyermekkórház 

Belgyógyá Minden Heim Pál Gyermekkórház SBO 
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szati ügy. nap 

Toxicológi
ai 
(mérgezési
) ügyelet 

Minden 
nap 

Heim Pál Gyermekkórház, Toxikológiai osztály „A” épület V. 
emelet,Tel.: 333-5079 

 

Segélyhívás 
 

Milyen esetekben hívhatunk mentőt? 
 
Minden esetben, amikor a beteg azonnali egészségügyi ellátásra szorul: 
 
 ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (eszméletlen állapot, bármilyen eredetű súlyos 
vérzés, stb.); 
 baleset, sérülés, bármilyen eredetű mérgezés esetén; 
 megindult szülés, illetve a fennálló terhesség alatt bekövetkező rendellenesség miatt; 
 ha erős fájdalom, vagy más riasztó panasz, illetve tünet észlelhető (pl. fulladásérzés, 
nehézlégzés, végtagbénulás, stb.); 
 ha olyan magatartászavart észlelünk, mely során a beteg saját maga, vagy mások életét 
veszélyezteti. 

 
A mentők hívószáma az ország egész területén (minden vezetékes és mobil telefonról): 104 
1999-től egységes sürgősségi hívószám bevezetésére kerül sor Magyarország területén is (112). Ezt 
elsősorban akkor hívjuk, ha egyidejűleg a mentőkre és/vagy a tűzoltókra és/vagy a rendőrségre is 
szükség van. 

Mentőhívás esetén az alábbi kérdések szerint tegyük meg a bejelentést! 
 
1. Hol történt az eset? Ha a cím nem egyértelmű, akkor próbálja elmagyarázni a helyszín 
megközelíthetőségét, gondoskodjon útbaigazító segítségről. 
2. Adja meg saját nevét, telefonszámát, amin elérhető lesz. Ha ezután megszakad a vonal, vagy új 
információkra van szükség, vissza tudjuk hívni. Ne felejtse el, pontatlan cím esetén a mentők nem 
fognak odatalálni az ön segítsége nélkül! 
3. Milyen jellegű vészhelyzet áll fent, mi történt? Szorítkozzon a tényekre, minél rövidebben és 
pontosabban mondja el a problémát, annál hamarabb indulhat a segítség. A mentőknek fontos 
segítség, hogy megtudják, milyen, panasz, tünet észlelhető a mentésre szorulókon. Lábát, hasát 
fájlalja, sápadt, esetleg eszméletlen. Minden tünet fontos lehet. 
4. Adjon át minden egyéb információt (pl. több sérült van, tűzoltókra is szükség van, stb.), amely 
fontos lehet. 
5. Nyújtson elsősegélyt a mentő megérkezéséig. Ne szakítsa meg a vonalat, hiszen képzettség 
hiányában követheti a mentésirányító telefonos instrukcióit. 
 
Ha nem mentést igénylő heveny megbetegedést észlel a beteg lakásán, hívja a háziorvost vagy az 
orvosi ügyeletet. A beteg vizsgálata alapján az orvos eldönti, hogy szüksége van-e a betegnek 
gyógyintézeti beutalásra és betegszállításra; ha igen, az orvos a szükséges intézkedéseket 
megteszi. 
(Az Országos Mentőszolgálat hivatalos ajánlása) 
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TOXIKOLÓGIAI SZOLGÁLAT 

 
Magyarországon a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint az egészségügyi 
miniszter 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet előírásai alapján Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató 
Szolgálat (ETTSZ) működik 
 

A Szolgálat címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

Díjmentesen hívható zöld szám: 06-80-20-11-99 

Honlap: www.okbi.hu. 

Az ETTSZ a nyilvántartásban szereplő veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre vonatkozó 
megkeresésre, 24 órás ügyelet formájában telefonon és írásban felvilágosítást (információt) ad az 
emberi élet és egészség védelme, valamint a környezetvédelem érdekében: 
 
- a mérgezettek orvosi elsősegélynyújtását és egészségügyi ellátását végzők részére a 
betegellátáshoz szükséges mértékben, 
- a lakosság részére mérgezések megelőzése céljából, a laikus elsősegélynyújtáshoz szükséges 
mértékben, 
- a gazdálkodószervezetek, illetve érdekképviseleti szerveik, továbbá bármely kérelmező részére 
toxikológiai kérdésekben, 
- gazdálkodó szervezetek részére a rendelet értelmében térítés ellenében. 
 
A zöldszámot érdemes kimásolni és a telefon közelében elhelyezni, vagy automata hívásfunkciós 
telefonkészüléken eltárolni. 
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XV. HÁZIPATIKA 
 

 
Láz- és fájdalomcsillapítás: 
lázmérő 
lázcsillapítók – különböző hatóanyagúak! 
 
Orrszívó 
Orrcsepp, orrspray 
 
Sebellátás: 
Betadine 
Kötszerek 
Égési sérülésre – spray, gél 
 
Allergiás reakciók kezelésére, rovarcsípések: 
Fenistil gél 
Fenistil csepp (receptköteles!) 
 
Rehidrációs készítmények: 
hasmenésre: Smecta, Enterol 
hányásra: Daedalonetta kúp (receptköteles!) 
probiotikum 
 
Szorulás: 
Glycerines végbélkúp 
 
 
Valamint  
- mindazon gyógyszerek, melyeket a gyermek rendszeresen szed! 
- ha már volt súlyos croupos rohama: pl. Rectodelt (receptköteles!) 
- ha már volt lázgörcse: pl. Stesolid (receptköteles!) 
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