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Mentőhívás
Ha otthon balesetet szenvedett gyermeke, először mérje fel a helyzetet, hogy a megfelelő döntést meg tudja hozni.
Amennyiben Ön nem tudja ellátni a sérülést, vagy eszméletvesztés
következett be, azonnal segítséget kell hívni!

Mentő: 104,
Segélyhívó Központ: 112
amelyek minden telefonkészülékről, – függetlenül a szolgáltatótól –,
előhívószám nélkül és térítésmentesen hívhatók.
A hívás kapcsán a diszpécser információkat fog kérni a baleset körülményeiről és a balesetet szenvedő állapotáról.
Fontos, hogy addig ne tegye le a telefont, amíg a diszpécser nem
bontja a vonalat! Míg Ön telefonál, valaki legyen a sérült mellett, ha
lehetséges!
A következő adatokkal segíthetjük a mentők munkáját:

•
•
•
•

mutatkozzunk be és adjuk meg a telefonszámot, amiről a hívást
kezdeményeztük, az esetleges visszahívás lehetőségét biztosítva.
ki az ellátásra szoruló (név, életkor, esetlegesen egyéb, fontos személyes adat)
mi történt (mi okozta a sérülést, mit tapasztalunk a sérűltön ?)
hova kell jönnie a mentőnek: település neve, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő száma, kiírt név.

A mentők kiérkezéséig a teendőnkről a diszpécser tájékoztatja Önt,
amennyiben nem elégedett az információval, kérdezzen vissza!

Köszönjük mindazoknak, akik segítették tevékenységünket
adójuk 1 %-nak felajánlásával.
Egyesületünk az adó 1%-ából befolyt összeget a védőnők népegészségügyi feladatainak megvalósulására és a lakosság egészségfejlesztését segítő rendezvényeink megvalósítására fordította,
melyeket kiadványok megjelentetésével támogattunk.
Amennyiben személyi jövedelemadója 1%-val
a Magyar Védőnők Egyesülete tevékenységét szeretné
támogatni, kérjük
a következő adószámot jelölje  meg adóbevallásán:

Adószámunk: 19667544-2-42
Az adója 1+1 százalékának felajánlásáról az
adóbevallásának részét képező 0953-D lapon van módja
rendelkeznie és azt adóbevallásával együtt beküldenie.
Kérjük, amennyiben meghatalmazott közreműködésével készül
adóbevallása, tájékoztassa, hogy ki javára kívánja 1 százalékát felajánlani, amikor az elkészült kimutatást Ön aláírja
Lehetősége van az 1+1 százalékról rendelkező nyilatkozatát a bevallástól függetlenül elküldeni elektronikusan, vagy külön borítékba téve postai úton
A postai úton megküldött rendelkező nyilatkozatot az adóhatóság
2010. május 20-ig fogadja el.
Az egyesületről további információ elérhető:
www.mave.hu <http://www.mave.hu/>
Letölthető rendelkező nyilatkozatot megtalálja a következő linken:
http://www.mave.hu/uploads/file/RENDELKEZôNYILATKOZAT.pdf
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Kedves Szülő!
A Magyar Védőnők Egyesületének kiadványát tartja kezében, mely része annak a
sorozatnak, amellyel segítséget kívánunk adni a családoknak, az egészség megőrzése érdekében.
A sorozat címe „Védőnők az egészséges, boldog családokért” egyben missziónk is.
Reméljük, hogy elképzelésünk célba ér, és számos hasznos tanácsot és útmutatást
találnak kiadványainkban a mindennapi élet forgatagában.
A védőnő a legfontosabb életszakaszoknál kész segítséget nyújtani, sok lehetősége
adódik, hogy az egyéni és a családi élet sajátosságait figyelembe véve közreműködjön az egészséges életmód kialakításában, a gyermeknevelés során felmerült problémáik megoldásában, a balesetet okozó helyzetek elkerülésében.
A szülőkkel együtt közös felelősségünk, hogy segítsük a gyermekek fejlődését, hogy egészségüket megőrizve kerüljenek a felnőttek világába.
A szülőknek számtalanszor kell felelős döntést hozni, ehhez segítséget kap a védőnőktől és a házi gyermekorvosoktól is.
A gyermekkor a felfedezések, megtapasztalások kora, mindent ki akar próbálni
gyermekük már a csecsemőkor végétől kezdve, és ez így van rendjén.
Ez az időszak azonban veszélyeket is rejt, melyektől szülők és az egészségügyi szakemberek szeretnék megóvni Őket.
Kérjük, hogy hallgassák meg és fogadják el tanácsainkat, hogy mindent a gyermekek érdekében teszünk, hogy a megszerzett ismeretek birtokában felelősen tudjanak dönteni.
Ezt a kiadványt azzal a céllal nyújtjuk át, hogy felhívjuk a figyelmet a leggyakrabban balesetet okozó helyzetekre, amelyek igen sokszor súlyos következményekkel járnak, esetleg maradandó egészségkárosodást okoznak. Mindig jusson eszébe, ha problémája akad a gyermek ellátása/nevelése közben, hogy
Nincs EGYEDŰL!
Ha Ön, vagy környezetében bárki bajba kerül fontos, hogy nyújtson,
illetve kérjen segítséget!
Hogy kitől?
Védőnőtől, orvostól, bármely egészségügyi dolgozótól, elsősegélyben jártass
egyéntől, de a legjobb ha Ön is felkészült!
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Csordás Ágnes elnök
Magyar Védőnők Egyesülete

Veszélyek, amelyek ránk leselkednek
A várandós kismamákat és leendő kispapákat a szülés közeledtével gyakran
foglalkoztatja az a kérdés: Meg tudom-e fogni úgy, hogy baja ne essék? Amikor a baba megszületik, és az édesanyja megérinti a testére helyezett gyermekét, már akaratlanul is hozzáértő mozdulattal teszi azt. Hasonló figyelhető meg az apáknál, mikor először veszik kezükbe gyermeküket. Az erős, férfias mozdulatok átalakulnak féltő, vigyázó, ugyanakkor biztonságot nyújtó
fogássá.
Fontos a gyermekvárás időszakában, hogy körültekintően készítsék elő a
környezetet a babavárásra.
A lakás nagyságától függően elhelyezhetjük s csecsemőt külön szobában,
vagy a lakó helyiség egy csendes, védett helyén. A gyermek bútorok kiválasztásánál is gondoljunk a praktikusság mellett a biztonságra. Az öltöztetéskor, tisztába tevéskor egyedül hagyott kicsi néhány váratlan mozdulatával le tud esni a pólyázóról, heverőről. Az aggódó védekezés ezután úgy
szól, pl.: Csak a popsikenőcsért nyúltam, egy pillanat volt az egész!
A csecsemő biztonságához a kiságy biztonsága is hozzájárul. A kiságy rácsai
nak távolsága olyan legyen, hogy ne tudjon a csecsemő feje beszorulni, magassága pedig állítható, követve a baba fejlődését.
A csecsemőnek nincs szüksége párnára, a takarót is helyettesítheti a hálózsák.
Színes játékot, kendőt, kezdetben az ágyhoz rögzítjük, úgy, hogy azt nézegetni vagy megérinteni tudja a kicsi baba, de ne tudja lenyelni, maga köré tekerni.
A kiságy, járóka fölé nem ajánlatos cserepes virágot, vagy olyan zsúfolt polcot helyezni, amelyről könnyen leeshet egy nehéz könyv, dísztárgy, stb.
Az újszülött, csecsemő fürdetése kedvelt tevékenysége a családnak. Itt is nagyon fontos a gondos odafigyelés:
 a fürdőszoba padlója csúszásmentes legyen,
 a fürdetéshez szükséges eszközöket előre készítsük oda,
 a fürdővíz és a helyiség hőmérséklete megfelelő legyen,
 a fürdetést végző személy figyelmét semmi se vonja el a babáról.
A csecsemő fejlődésével egyre több veszély leselkedik rá az otthonában.
A teljesség igénye nélkül néhány veszélyforrást kiemelve szeretnénk a megelőzés fontosságára felhívni a figyelmet az életkornak megfelelő helyzetek
bemutatásával.
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Sajnos nagyon gyakran előfordul, hogy a csecsemőket (újszülötteket) egy
pillanatra, vagy akár egy-két percre is magára hagyják a pelenkázón. Lehet,
hogy eddig még nem változtatott helyet, de pont most fogja megtenni. Így
a baba leesik.

Az édesanyának ahhoz, hogy
a gyermekével mindig nyugodt és kiegyensúlyozott
tudjon lenni, szüksége van,
hogy néha önmagával is foglalkozzon, tartson kapcsolatot a külvilággal. Ezt ne kapcsolja össze a gyermekével
való foglalkozással, mert akkor nem biztonságos egyik
tevékenység sem.
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A mindennapi séták nemcsak a gyermek számára jelentenek kikapcsolódást, hanem a szülőknek is. Az éber, érdeklődő csecsemők forgolódnak, nézelődnek a babakocsiban. Ezért szükségesnek tartjuk a biztonsági öv használatát.
Gyalogátkelőnél a járdán várakozzunk a babakocsival együtt, amíg az átkelés szabaddá válik.
Lépcsőnél, lejtős úton, járművön való utazásnál használjuk a kerékrögzítőt/
féket.
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A tanulás folyamata, hogy a kisgyermek a tárgyakat minden érzékszervével
szeretné megismerni.
Az értelmi- és mozgásfejlődés, szélesedő érdeklődés során a lakásban lévő
tárgyak kíváncsivá teszik a gyermeket. A kapaszkodni vagy felállni képes
csecsemő az elérhető magasság miatt magára ránthatja a közelében lévő
tárgyakat.
Az asztalra ne tegyünk terítőt, vagy ha igen, akkor rögzítsük, mert a kicsi
könnyen magára ránthatja ami az asztalon van ( forró étel, váza, nehéz tárgyak).

Sok konyhai baleset megelőzhető, ha a gyermeket
távol tartjuk a tűzhelytől.
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A megismerés egyik formája az ízlelés.

Mindig zárható helyen tároljuk a gyógyszereket, tisztítószereket, az apró tárgyakat, amelyeket lenyelhet, orrába, fülébe dughat a kisgyermek.
Az éles és veszélyes eszközöket is tartsuk elzárva.
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Az áramütés megelőzése érdekében használjunk konnektor védőt minden
elektromos áramvivőbe (pl.: hosszabbító).

A háztartásban a gázüzemű készülékek (cirko, bojler) rendszeres ellenőrzése
és karbantartása a kémény tisztítása nemcsak elengedhetetlen, hanem kötelező. Így elkerülhetők a szénmonoxid- vagy gázmérgezések.
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Eljött az utánzás és a szerepjátszás korszaka!
Érdekesek és izgalmasak a konyhai gépek, amelyek a gyermek számára nagy
veszélyt rejtenek.

A törékeny tárgyak ne legyenek
játékszerek!

Tűzgyújtásra alkalmas
eszközhöz ne férjen
a gyermek!
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A lakáson kívüli világ is nagyon érdekes. A nyitott ablak vonzó, csak akkor
legyen nyitva, ha a helyiségben felnőtt is van , aki ügyel a gyermekre. Ablakvédő rács/lánc is megvédheti a gyermeket.
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Autóval közlekedve soha se feledkezzen meg gyermeke biztonságáról.
A hosszú utazás alkalmával gondoskodjon gyermeke lefoglalásáról, amely
olyan játék legyen, ami nem okoz sérülést egy esetleges hírtelen fékezésnél.
A hátsó ülésen egyedül utazó gyermeknek sose adjon ételt, italt, amit egyedül majszolhat.
Ha szükséges az etetés, vagy a szomjúság oltása, akkor álljon félre az autóval
és álló helyzetben, esetleg kiszállva etesse meg gyermekét!

A gyermek utánzással tanul, mutassunk példát, a közösen végzett tevékenységek kapcsán. Gyakran és következetesen hívjuk fel a gyermek figyelmét a veszélyforrásokra.
Néhány kivédhető, megelőzhető baleseti forrást említettünk a sok közül.
Gondos odafigyeléssel ezek elkerülhetők. Különösen első gyermeküket váró
családokban felvetődik a kérdés, hogy ha védőnőjükkel a Tanácsadóban
mindent meg tudnak beszélni, akkor miért szükséges az otthonukban is találkozni velük? A védőnő egyik fontos teendője a családlátogatás során,
hogy a szakember szemével nézze például azt, hogy hova helyezik a gyermek ágyát, milyen tárgyak veszik körül, biztonságos-e a világítás, védővel
ellátottak-e a konnektorok, a fűtőtest hol van a babához képest, stb., stb.
Kérjék ki védőnőjük véleményét! Jobb megelőzni a bajt!
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Hasznos könyvek, weboldalak
Krivácsy Péter: Gyermekkori vészhelyzetek – S.O.S. megoldások
„A leggyakrabban előforduló vészhelyzeteket, betegségeket gyűjtöttem össze és szemben az
orvosi könyvek szerkezetével, a használhatóság volt a legfontosabb szempont. A mindennapokra szántam: zsebbe, útitáskába, kézbe, nem pedig a polcokra.”
Dr. Csomai Zita: Baba-elsősegély
Az elsősegélynyújtás kézikönyve kisgyermekes családok részére. A könyv fotókkal illusztrálva
bemutatja a gyakori baba- és gyermekbaleseteket, a veszélyforrásokat, megismertet a megelőzés lehetőségeivel, a szakszerű laikus elsősegélynyújtással, mely életmentő lehet.
Csecsemő-, kisded-gondozás, gyermeknevelés –
Csecsemőgondozás tanfolyamok számára;
Szerkesztette: Csordás Ágnes; Magyar Vöröskereszt 2009.
A könyv az iskolákban szervezett csecsemőgondozási tanfolyamok foglalkozásira való felkészülést segítik, de egyben a gyermeket nevelő szülők számára is számos információt adnak a
gondozás/nevelés és természetesen a balesetek megelőzéséhez is.
dr. Kiss Katalin: Gyermekbalesetek megelőzése
SpringMed Kiadó SpringMed egészségtár sorozat
A baleset okozta sérülés korunk egyik legjelentősebb egészségügyi problémája. Tudta, hogy
1-24 éves kor között ez gyermek életében előfordulnak, azonban nagyobb balesetek elszenvedése nem törvényszerű, megakadályozásuk az Ön felelőssége.
A könyvben a szerző ismerteti a leggyakoribb, gyermekekre leselkedő veszélyforrásokat, a
megelőzés lehetőségeit, valamint az elsősegélynyújtás alapjait arra az esetre, ha mégis megtörténne a baj. A könyv minden gyermekes családban hasznos segítség lehet. Célja, hogy hozzásegítse olvasóit az ismeretek elsajátításához, és ezáltal hozzájáruljon a családi tragédiák elkerüléséhez.jelenti a legnagyobb veszélyt gyermekeire nézve? A baleset nemcsak a test sérülése
miatt nagy jelentőségű, de sokszor kihat a gyermek és a család egész életére is. Természetesen
kicsiny, banális sérülések minden
Elsősegély – Alexandra Kiadó Egészségkönyvtár sorozat
Ez a különösen hasznos és értékes kézikönyv az elsősegélynyújtás átfogó irányelveit tartalmazza, ismerteti, mi a teendő a különböző balesetek és sürgősségi állapotok esetén. Biztosítja,
hogy gyorsan hozzájussunk a szükséges információkhoz számos speciális helyzetben.
A balesetek és vészhelyzetek mindig akkor jelentkeznek, amikor a legkevésbé várjuk, ezért
mindig tartsuk a kezünk ügyében az Elsősegély kézikönyvet.
A kötetből megtudhatjuk, mi a teendő ételmérgezés, asztmás roham, görcsrohamok, ájulás és
eszméletvesztés, szívmegállás, pánik és szorongásos roham, balesetek, mérgezés és egyéb sürgősségi helyzetek esetén. Emellett megismerhetjük az elsősegély alapszabályait és megtudhatjuk mi az, ami feltétlenül szükséges az otthoni elsősegély-felszereléshez.
Az elsősegély alapkönyve – Sürgősségi ellátás otthon, munkahelyen, szabadidőben –
mindenkinek
Vivien J. Amstrong, Tony Lee, Lotte Newman, Rudy Crawford, J. Gordon Paterson
M-érték Kiadó
Átfogó kézikönyv mindenfajta baleset, sérülés sürgős ellátására, bármely korosztály esetében.
Az elsősegélynyújtás legkorszerűbb ismereteit adja a teljes egészében felújított, szerkezetében, használatában rendkívül egyszerű, okos kézikönyv. A könyvet szinte minden ország használja Ausztráliától az Egyesült Államokig. Nélkülözhetetlen minden háztartásban, iskolában,
sportegyesületben, illetve bármilyen más közintézetben. Az esetek, illetve eljárások leírását
speciális fázisfotók, anatómiai ábrák teszik még inkább közérthetővé, áttekinthetővé. A kézikönyvet 32 oldalas könyvecske egészíti ki a sürgősségi ellátás alapismereteivel.
Dr. Andics László: Elsősegély közúton, otthon, munkahelyen, közterületen.
Logosz Kiadó 2008.
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http://www.elsosegelyhely.hu
http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/lc/0/8349/serules.html
http://www.elsosegely.eoldal.hu/
http://www.mypin.hu/hu03_a/01/index2.php?navid=11&url=36832text_f

