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Az ügyelet működtetője: 
 
Orvosi ÜgyeletEgészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
(székhelye: 4031 Debrecen, István út 6.) 
 

 

Ügyelet telefonszáma:  66/375-229 

 

Az ügyeletben ellátott települések:Biharugra,Geszt, Körösnagyharsány,Kötegyán, 
Mezőgyán Méhkerék, Okány, Sarkad,Sarkadkeresztúr, Újszalonta, Zsadány települések 
közigazgatási területe 

 Ügyeleti idő: 

• hétköznapokon 16.00 - tól másnap reggel 08.00 óráig 
• hétvégén, illetve munkaszüneti napokon folyamatosan 24 órában. 
  

 

Ügyeletes gyógyszertárak: a helyi lapban és médiumokban közöltek szerint. 
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MI A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET FELADATA? 
"KÖZPONTI ÜGYELET: Az érintett háziorvosi körzetek lakosságának folyamatos vagy 
meghatározott időben történő alapellátási szintű sürgősségi ellátása az adott 
területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve."(47/2004. (V.11.) ESzCsM 
rendelet) 

 TEHÁT ALAPFELADATUNK A SÜRGŐS EGÉSZSÉGÜGYI BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ ESETEK, 
SÚLYOS MEGBETEGEDÉSEK ELLÁTÁSA, MAGAS SZAKMAI SZÍNVONALON. 
Az 1997. évi CLIV. ún. egészségügyi törvény a betegjogok között határozza meg a 
sürgősségi egészségügyi ellátáshoz való jogot, mely szerint minden betegnek joga van:  

 sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó 
egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, fájdalmának csillapításához, 
szenvedésének csökkentéséhez,  

 az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az 
egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz,  
 

Ugyanakkor ugyanezen tv 27. § (1). meghatározza, hogy:  

 A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani 
más betegek jogait. Azaz a betegek nem hívhatják fölöslegesen az ügyeletet, 
mert ezzel más betegek egészségét, életét veszélyeztethetik! 
 

Az orvosi ügyelet NEM helyettesíti a háziorvosi rendelést, hanem a háziorvosi rendelési 
időn kívüli, alapvetően sürgősségi ellátásra és hatósági közreműködésre szervezett, 
többfajta tevékenységi kört is magában foglaló ellátás. 
 

A betegeknek mindenképpen azt javasoljuk, hogy panaszaik jelentkezésekor minél 
hamarabb, lehetőleg rendelési időben forduljanak a háziorvosukhoz, hogy még a 
betegség korai szakaszában meg lehessen kezdeni a részletes kivizsgálást és 
gyógykezelést. Ügyeleti időben az ügyeletes orvosnak lényegesen kevesebb lehetőség áll 
rendelkezésre a betegségek részletes kivizsgálására, feladata az elsődleges vagy 
csoportdiagnózis felállítása, a sürgősségi ellátás megkezdése és szükség esetén a betegút 
további szervezése. 
 

Ha ügyeleti időben jelentkezik a betegség, akkor szintén minél hamarabb jelentkezzenek 
az ügyeleten, ne várják meg a betegség súlyosabbra fordulását! 
Kérjük, hogy a kezelőorvos által  felírt gyógyszereket időben váltsák ki, mert a térségben 
nincs lehetőség a gyógyszerek helyben történő folyamatos kiváltására.Legyenek 
figyelemmel a rendszeresen szedett gyógyszereik időben történő felíratására és 
kiváltására, mert az ügyelet főként életmentő, sürgősségi gyógyszerekkel rendelkezik, a 
rendszeresen szedett gyógyszerek elfogyása esetén nem minden esetben tudunk segíteni. 
 

 Az ügyelet NEM érkezési sorrendben látja el feladatait, hanem a szigorúan meghatározott 
sürgősségi ellátási sorrendben. A sürgősségi sorrend felállítása az ügyeletes orvos 
feladata. 
 
 

http://fogalomtar.eski.hu/index.php/S%C3%BCrg%C5%91s_sz%C3%BCks%C3%A9g
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AZ ÜGYELETI BETEGELLÁTÁS HELYE: 

Az ügyeleti időben történő betegellátás alapvetően az ügyeleti rendelőkben történik. A 
rendelőben megjelenő betegek állapotuknak megfelelően, sürgősségi sorrendben 
kerülnek ellátásra. 

Lakáson, területen történő helyszíni ellátásra kizárólag a jogszabály adta kereteken belül, 
csak valóban indokolt esetekben, súlyos betegség, mozgáskorlátozottság esetén kerülhet 
sor. Az ügyelet házhoz hívása kényelmi szempontok alapján nem megengedhető 
gyakorlat, az ellátandó terület ill. lakosságszám nagyságát figyelembe véve ugyanis 
egyetlen helyszínen történő betegellátás akár 1-1,5 órát is igénybe vehet. Ezen idő alatt a 
rendelőben akár 6-8 beteg ellátása is megoldható, ráadásul a rendelőben többféle eszköz 
és magasabb létszámú ápolószemélyzet segíti az orvost a magas színvonalú 
betegellátásban. Az indokolatlan házhoz hívások tehát súlyosan veszélyeztethetik a 
valóban rászoruló betegek ellátását. 

 

HOGYAN HÍVJUK AZ ÜGYELETET? 

Az Ügyeleti Szolgáltatósaját diszpécserszolgálatot működtet, mely kapcsolatban áll az 
Országos Mentőszolgálattal. 
 

A diszpécserszolgálat telefonszáma: 66/375-229. Ha tehát az ügyeletet szeretnék 

elérni, ezt a számot hívják. 
 
(Természetesen továbbra is él a mentőszolgálat 104-es hívószáma, amit a hirtelen 
jelentkező legsúlyosabb kórképek: pl. eszméletvesztés, szélütés- vagy szívinfarktus 
gyanúja vagy pl. balesetek esetén azonnal hívhatnak. Ha kétségük van, hogy melyik 
hívószámot tárcsázzák, bármelyiket hívhatják, tehát a 104-et vagy a 375-229-et is) 
 
A diszpécserszolgálat működésének előnyei: 

 Bejelentéskor az erre kiképzett diszpécser (aki sürgősségi egészségügyi 
szakember) egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével dönt a 
riasztandó sürgősségi egységről. Tehát az állapot súlyosságától függően küldhet 
rögtön mentőegységet (eset- vagy rohamkocsit, kiemelt mentőegységet) vagy 
kiküldheti az orvosi ügyeleti szolgálatot. Amennyiben a diszpécser az ügyeletet 
küldi, arról is tájékoztatja a bejelentőt, hogy annak érkezésére kb. mikor 
számíthat. 

 Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége adiszpécser 
ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll. 

 A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az 
ügyeleti rendelő felkeresését.   
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Teendők helyszíni betegellátási igény telefonos bejelentése esetén: 

• Az ügyeletet lehetőleg csak felnőtt hívja, gyerekeket ne bízzunk meg ezzel. 
• A bejelentés során őrizze meg nyugalmát, próbáljon lényegre törő, pontos 

információkat adni, hogy ezzel is segítse a beteg időben történő ellátását! 
• A bejelentő lehetőleg tartózkodjon a beteg mellett, hogy pontos információkat tudjon 

adni a mentésirányítónak. 
• Fontos, hogy pontosan adják meg a bejelentő nevét, a beteg nevét, a beteg tartózkodási 

helyét (nem mindig azonos a lakcímmel!), a beteg panaszait, valamint azt a 
telefonszámot, ahol az ügyelet szükség esetén a beteget elérheti. 

• Az ügyelet megérkezéséig a bejelentő tartózkodjon a helyszínen, biztosítsa az ügyeletes 
orvos beteghez történő bejutását 

• A beteg állapotának változása/romlása esetén haladéktalanul jelezzék ezt a 
diszpécserszolgálatnak 

• A bejelentő fogadja a telefonhívást, amennyiben az ügyeletes orvos a megadott számon 
szükség esetén a bejelentőt visszahívja. 

 
A telefonos bejelentés során a hívást fogadó mentésirányító a bejelentőnek több kérdést 
is feltehet a beteg feltalálási helyével, a betegség kialakulásával és a beteg állapotával 
kapcsolatban. Kérjük ne vegyék ezt felesleges időpocsékolásnak, ezek az információk 
alapvetően szükségesek ahhoz, hogy minden beteg az állapotának megfelelően, a lehető 
leghamarabb ellátásra kerüljön! 

Az indokolatlan, kényelmi szempontok alapján történő helszínre hívást a 
diszpécserszolgálat nem engedélyezi. Ebben az esetben a beteg ügyeleti ellátását az 
ügyeleti rendelőben tudjuk biztosítani. Amennyiben a beteg háznál történő ellátása 
indokolt, a diszpécser közli az ellátás várható időpontját, és tanácsot ad hogy addig mi a 
teendő. A beteg állapotának változása esetén (pl állapotromlás, vagy a panaszok 
megszűnte stb.) kérjük azonnal jelezzenek vissza a diszpécserszolgálatnak, hogy ennek 
megfelelően tudjanak az ellátási sorrenden módosítani.  

A BETEGELLÁTÁS SORRENDJE 

Ügyeleti időben a betegellátás nem érkezési ill. hívási, hanem úgynevezett sürgősségi 
sorrendben történik. A sürgősségi sorrend felállítása a rendelőben az ügyeletes orvos, a 
helszíni ellátások esetén a diszpécserszolgálat feladata. Ez azt jelenti, hogy az ellátásra 
váró betegek közül mindig a legsúlyosabb állapotú beteg kerül következőként ellátásra, 
akár a rendelőben, akár otthonában tartózkodik. Így előfordulhat, hogy bár a rendelőben 
még több beteg is várakozik ellátásra, az ügyeletes orvosnak mégis ki kell mennie egy 
súlyosabb állapotú beteghez, ami hosszabb idejű várakozást is eredményezhet a 
rendelőben. A rendelőben megjelenő nagyszámú beteg esetén pedig házhoz hívásnál 
fordulhat elő hosszabb várakozási idő. Ügyeletes orvosaink törekszenek az ügyeletet 
igénybe vevő betegek lehető leggyorsabb és szakszerű ellátására, de várakozás még így is 
előfordul.  
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MI TÖRTÉNIK AZ ÜGYELETI ELLÁTÁS SORÁN? 

  

Akár a rendelőben ellátott betegek, akár házhoz hívás esetén az ügyeletes orvos kikérdezi 
a beteget az aktuális panaszokról, az ellátást igénylő betegségével kapcsolatos 
információkról és az esetleges korábbi megbetegedéseiről. Fontos hogy esetleges 
gyógyszerallergia tényét még kérdés nélkül is jelezzék! Az ügyeletes orvos megvizsgálja a 
beteget, elvégzi a szükséges műszeres vizsgálatokat (vérnyomásmérés, EKG, 
vércukormérés, véroxigén mérés stb.) és a betegség természete és a vizsgálat eredménye 
alapján dönt a beteg további sorsáról. Ez jelentheti azt hogy tanácsot ad a további 
teendőkről, helyben beadhat ill. írhat fel gyógyszert, vagy kórházba utalhatja a beteget. A 
kórházba utalás a körülményeket és a beteg állapotát figyelembe véve saját járművel vagy 
mentővel történhet. Mentő igénybevétele esetén értesíti az Országos Mentőszolgálatot, 
és a megfelelő felszereltségű mentőgépkocsi megfelelő időjelzésű segítségét kéri. 
Amennyiben házhoz hívás esetén felmerül, hogy a beteg olyan súlyos állapotban van ami 
azonnali kórházba szállítást igényel, a diszpécserszolgálat azonnal küldhet mentőt a 
helyszínre. A beteg ellátását ekkor az Országos Mentőszolgálat végzi. A beteg ellátásával 
kapcsolatos tényeket az ügyeletes orvos ún. ambuláns naplóban rögzíti. Az ellátás végén 
a beteg az ambulánslapot átveszi, melyet aláírásával igazol. 
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HÁZIPATIKA és OTTHONI GYÓGYMÓDOK 

Számos nem sürgősségi kórkép orvosi vizit nélkül, otthon a házipatika eszközeivel ill. a 
laikusok által is használható módszerekkel jól kezelhető, illetve bizonyos betegségek 
tünetei az ügyelet kiérkezéséig megfelelően csökkenthetők. Alkalmazásukhoz szívesen 
nyújt tanácsokat a diszpécserszolgálat. 

 

Kérjük hogy az egyéni allergiát/érzékenységet mindenképp vegyék figyelembeés 
minden esetben olvassák el a lenti gyógyszerek használati útmutatóját a felhasználás 
előtt ! 

 

LÁZCSILLAPÍTÁS: 

A hőleadást elősegíteni: könnyű, szellős öltözet, könnyű vékony takaró. 

Hűtőfürdő: Kádba 37°C-os vizet engedni, a beteget beleültetni, majd folyó hideg vízzel a 
fürdőt 28-30 °C-ra hűteni. 5-8 percen át benne ülni, majd szárazra törölni. Akár óránként 
is ismételhető. 

Gyógyszerek: (Magas láz esetén a különböző csoportok kombinálhatóak) 

Vény nélkül kapható lázcsillapítók felnőtteknek: 

-Szalicilátok: Alka-Seltzer N pezsgőtabletta, Aspirin 500 tabletta, Kalmopyrin tabletta, 
Aspirin Migrain pezsgőtabletta, Aspegic 1000 por, Aspegic 500 por. 

-Paracetamol: Grippostad Hot Drink por oldathoz, Panadol 500 mg tabletta, Panadol 1000 
mg tabletta, Paracetamol Hermes 500 mg pezsgőtabletta, Rubophen 500 mg tabletta, 
Mexalen 500 mg tabletta, Ben-U-Ron tabletta, Mexalen 1000 mg végbélkúp felnőtteknek, 
Béres Febrilin 250 mg tabletta, Béres Febrilin 750 mg tabletta, Paramax Rapid 500 mg 
tabletta, Paracetamol BP 500 mg tabletta, Efferalgan Paracetamol 500 mg tabletta, 

-Nem szteroid gyulladáscsökkentők: Voltaren Dolo 12,5 és 25 mg tabletta, Voltaren Dolo 
12,5 mg kapszula, Ibuprofen Polfa 200 mg drazsé, Algoflex Izom+Ízületi 300 mg retard 
kapszula, Advil 200 mg drazsé, Advil Ultra és Advil Ultra Forte lágyzselatin kapszula, 
Melfen 200, 400 mg drazsé, Algoflex 200, 400 mg filmtabletta, Algoflex Forte filmtabletta, 
Ibuprofen BP 200 mg tabletta, Nurofen 200 mg drazsé, Nurofen Forte drazsé, Nurofen 
Rapid Forte tabletta, Nurofen Non-Aqua szájban oldódó tabletta, Nurofen Rapid tabletta, 
Nurofen Liquid 200 mg lágy kapszula, Ibumax 200, 400, 600 mg filmtabletta, Dolgit 800 
mg filmtabletta, Dologit Akut kapszula, Ibustar 400 mg filmtabletta, Ibuprofen Sandoz 800 
mg retard tabletta, Spedifen 400 filmtabletta, Spedifen 400 és 600 granulátum, Aleve 
filmtabletta, Strepfen szopogató tabletta. 
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Vény nélkül kapható lázcsillapítók gyermekeknek: 

-Paracetamol: Mexalen 125 mg végbélkúp csecsemőknek, Mexalen 250 mg végbélkúp 
kisgyermekeknek, Mexalen 500 mg végbélkúp iskolás gyermekeknek, Ben-U-Ron szirup, 
Panadol Baby szuszpenzió. 

-Nem steroid gyulladáscsökkentők: Nurofen Non-Aqua 100 mg szájban oldódó tabletta 
gyermekeknek, Nurofen szuszpenzió gyermekeknek, Nurofen eper ízű szuszpenzió 
gyermekeknek, Nurofen 60 és 125 mg végbélkúp gyermekeknek. 

  

NÁTHA ÉS MEGHŰLÉS: 

(Láz esetén figyelembe kell venni, hogy az alábbi gyógyszerek lázcsillapítót, 
gyulladáscsökkentőt és fájdalomcsillapítót is tartalmaznak!) 

-Szalicilát kombinációk: Aspirin Komplex 500mg/30 mg granulátum, Aspirin Plus C 
pezsgőtabletta, Aspro C pezsgőtabletta, Aspro C Forte pezsgőgranulátum, Tabletta 
Chinacisalis cum Vitamino C FoNoVII. 

-Paracetamol kombinációk: Panadol Extra tabletta, Saridon tabletta, Miralgin tabletta, 
Coldrex tabletta, Coldrex citrom, feketeribizli, méz és citrom ízű por, Coldrex Maxgrip 
citromízű por, Neo Citran por felnőtteknek, Vicetamol pezsgőpor, Coldy filmtabletta, 
Béres Trinell Pro filmtabletta, Combidolex filmtabletta, Grippostad C kapszula. 

-Nem steroid gyulladáscsökkentő kombinációk: Nurofen Cold and Flu filmtabletta. 

-Gyermekeknek paracetamol kombinációk: Coldrex Junior por, Coldrex Junior szirup, Neo 
Citran por gyermekeknek, Coldrex Junior filmtabletta. 

  

TOROKFÁJÁS: 

Mebucain spray, Mebucain 1 mg/1 mg pasztilla, Mebucain Orange szopogató tabletta, 
Mebucain Mint szopogató tabletta, Strepsils Plus tabletta, Drill szopogató tabletta, Drill 
Rózsaméz bukkális tabletta, Drill cukormentes szopogató tabletta, Drill citrom-menta 
ízesítésű szopogató tabletta, Septofort tabletta, Halset tabletta, Glycosept 
szájnyálkahártyán alkalmazott oldat, Phlogosol oldat, Strepsils Honey and Lemon tabletta, 
Strepsils Menthol and Eucalyptus tabletta, Strepsils Mint szopogató tabletta, Strepsils 
Vitamin C 100 mg tabletta,Strepsils Lemon Sugar free szopogató tabletta, Strepsils 
Strawberry Sugar free szopogató tabletta, Neo-Angin bukkális tabletta, Neo-Angin 
cukormentes bukkális tabletta, Bioparox aerosol, Tantum Verde oldat és spray. 

  

KÖHÖGÉS: 

- Hurutos köhögésre köptetők és nyákoldók: Bronchicum S szirup és elixír, Eukaliptusz 
Scherer kapszula, Robitussin Expectorans szirup, Bronchipret szirup, cseppek és 
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filmtabletta, ACC 100 mg, 200 mg garnulátum és pezsgőtabletta, ACC 600 Long 
pezsgőtabletta, Fluimucil 100 mg, 200 mg garnulátum, Fluimucil 600 mg pezsgőtabletta, 
Fluimucil szirup, Sputopur 200 mg kapszula, Mucolin Béres pezsgőtabletta, Solmucol 100 
és 200 mg szopogató tabletta, Paxirasol oldat és tabletta, Fenorin 250 mg/5ml szirup, Neo 
Citran Expectorant 5% köptető szirup, Drill Expectorant  szirup, Drill 5% cukormentes 
oldat felnőtteknek, Drill 750 mg sugar free rágótabletta, Mucopront kapszula és szirup, 
Rhinatiol 2% szirup és cukormentes szirup gyermekeknek, Rhinatiol 5% szirup és 
cukormentes szirup felnőtteknek, Solucis szirup, Solucis Forte szirup, Ambroxol regenold 
15 mg szopogató tabletta, Ambroxol Regenold 7,5 mg/ml folyadék, Ambrobene 7,5 
mg/ml folyadék, Ambrobene 15mg/5ml szirup, Ambrobene 30 mg tabletta, Ambrobene 
75 mg retard kapszula, Halixol 30 mg tabletta, Halixol szirup, Mikambro 5% spray, 
Mucosin 30 mg tabletta, Flavamed 30 mg tabletta, Ambroxol-Q 15 mg/5ml szirup, 
Ambroxol-Q 0 mg tabletta, Mucoangin 20 mg szopogató tabletta, Neo-Bronchol 
szopogató tabletta. 

-Száraz köhögésre köhögéscsillapítók:Robitussin antitussicum szirup, Rhinatiol 
köhögéscsillapító szirup felnőtteknek és gyermekeknek, Rhinatiol Tusso tabletta, Drill 
15mg/5ml szirup felnőtteknek, Drill5mg/5ml cukormentes oldat gyermekeknek, 
Robitussin Junior szirup, Wick Medinat szirup, NeoCitran Antitussive 0,15% 
köhögéscsillapító szirup, Libexin tabletta, Elixirium Thymi Compositum FoNo VII 
Naturland, Elixirium Thymi Compositum FoNo VII Hungarogal. 

-Köhögéscsillapítók és köptetők kombinációja: Erigon szirup. 

 

IZOMHÚZÓDÁS, IZOMZÚZÓDÁS, REUMÁS JELLEGŰ FÁJDALMAK: 

Gyógyszeresen a lázcsillapításnál felsorolt nem szteroid gyulladáscsökkentők 
alkalmazhatóak, kiegészítve az alábbi helyileg használandó készítményekkel: 

Phenylbutazon 5% kenőcs, Activon Extra gél, Activon spray, Rheumon gél, Rheumon 
krém, Rheumon Lotio külsőleges emulzió, Hotemin krém, Prontoket 5% spray, Algoflex 
2,5% gél, Keplat 20 mg gyógyszeres tapasz, Ketospray 10% spray, Fastum gél, Ibutop gél, 
Deep Relief gél, Dologit krém, Algoplast-Ratiopharma 140 mg gyógyszeres tapasz, 
Voltaren Emulgel 1% gél, Diclac 5% gél, Diclophenac-Ratiopharm gél, Doloflex 4% spray, 
Flameril 1% emulgél, Flector EP gél, Flector tapasz, Fortedol 1% gél, Indobene Ratiopharm 
1% gél, Elmetacin oldat, Hansaterm 0,075% krém, Algesal krém, Mobilat N gél és krém, 
Nicoflex kenőcs, Aciphen kenőcs, Spiritus Menthae cum Sale FoNo VII Naturland, Flexagil 
krém, Dolobene-Ratiopharm gél. 

  

VÍRUSOS HASMENÉS: 

Diéta: Zsír és fűszermentes diéta. 

Bőséges folyadékfogyasztás: Keserű tea, szénsavmentes ásványvíz, szűrt ivólevek. Mivel 
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hasmenés során rendkívül nagy mennyiségű folyadékot veszíthet a szervezet, a szokottnál 
is nagyobb mennyiségű folyadék bevitele szükséges! 

Ásványi sók pótlása: A folyadékba Elotrans por vagy Oralpadon vagy Normolyt por. 

Bélflóra helyreállítása: Normaflore szuszpenzió. 

Gyógyszerek:  

Méreganyagok megkötésére: Carbo activatus tabletta, Cralex kapszula, Bolus 
adstringens tabletta, Smecta por. 

Bélmozgás csökkentésére: Huma-Loperamide 2 mg tabletta, Huma-Loperamide C 2 mg 
tabletta, Imodium kapszula, Lopedium kapszula, Loperin Béres tabletta. 

Lázcsillapítók: Szükség esetén. 

  

HÁNYÁS: 

Diéta: 15-20 percenként néhány falat kétszersült, háztartási keksz, sós vízben főtt 
burgonya. 

Bőséges folyadékfogyasztás: 15-20 percenként 4-5- korty keserű tea, szénsavmentes 
ásványvíz, szűrt ivólevek. Mivel hányás során rendkívül nagy mennyiségű folyadékot 
veszíthet a szervezet, a szokottnál is nagyobb figyelmet kell fordítani a megfelelő 
folyadékbevitelre! 

Gyógyszerek: Vitamin B6, Daedalon tabletta, Daedalon végbélkúp. 

  

GYOMORÉGÉS: 

Zsíros, fűszeres ételek kerülése. Szigorú alkoholtilalom. Szénsavas italok kerülése. 

Gyógyszerek: A különböző csoportokon belüli gyógyszerek szüksége esetén egymással 
kombinálhatóak.     

Gyomorsav mennyiségét csökkentő szerek: Antagel M 850 mg tabletta, Nilacid tabletta, 
Anacid szuszpenzió, Antagel szuszpenzió, Maalox rágótabletta, Maalox szuszpenzió, 
Tisacid tabletta, Gastracid rágótabletta, Talcid rágótabletta, Rennie Dou rágótabletta, 
Rennie cukormentes rágótabletta, Optacid porkeverék. 

Gyomornyálkahártya bevonók: Alusulin tabletta, Ulcogant 250 ml szuszpenzió, Ulcogant 
5 ml szuszpenzió, Venter tabletta, Venter granulátum. 

Gyomorsav termelődését csökkentő szerek: Histac 75 mg tabletta, Ranitidin Sandoz 75 
mg tabletta, Quamatel Mini 10 mg tabletta. 
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HASPUFFADÁS, TELTSÉGÉRZET 

Diéta. Puffasztó ételek kerülése.  

Gyógyszerek: Rennie Deflatine rágótabletta, Espumisan gyöngy 40 mg kapszula, 
Espumisan 40 mg/ml szuszpenzió, Infacol szuszpenzió, Sab-Simplex szuszpenzió, 
Meteospasmyl kapszula. 

  

EPEGÖRCS: 

Diéta: Zsíros, fűszeres ételek kerülése. 

Gyógyszeresen:            

Görcsoldók: Duspatalin 200 mg kapszula, Papaverinum Hydrochloricum 0,04 g tabletta, 
Drotaverin Chinoin 40 mg tabletta, No-Spa 40 mg tabletta, No-Spa Forte tabletta, 
Buscopan 10 mg drazsé, Buscopan végbélkúp, Troparinum Combinatum tabletta, Dicetel 
tabletta. 

Fájdalomcsillapítás: Nem szteroid gyulladáscsökkentők (lásd lázcsillapítás). 

Hányáscsillapítás: (lásd hányás). 

Egyéb gyógyszerek: Neo-Bilagit filmtabletta, Rowachol cseppek, Rowachol kapszula, 
Bilobene Ratiopharm filmtabletta, Cholagol oldat. 

  

VESEGÖRCS: 

Bőséges folyadékfogyasztás. Gyógyszeresen görcsoldók (lásd epegörcs), 
fájdalomcsillapítók (lásd nem steroid gyulladáscsökkentők, lázcsillapítás), 
hányáscsillapítás (lásd hányás), egyéb gyógyszerek: Rowatinex cseppek, Rowatinex 
kapszula. 

  

MENSTRUÁCIÓS FÁJDALOM: 

Fájdalomcsillapítás (lásd nem szteroid gyulladácsökkentők, lázcsillapítás), görcsoldók 
(lásd epegörcs). 

  

  

  

ALLERGIÁS REAKCIÓK: (Tudatzavar, eszméletlenség, torokdagadás, nehézlégzés esetén 
azonnal forduljon orvoshoz!) 
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Allergén eltávolítása: Kerülje az allergiát kiváltó ételek, kozmetikumok, ruhadarabok, 
hajfestékek további használatát. 

Gyógyszerek:    

Kalcium: Calcium Sandoz pezsgőtabl. 

Allergia ellenes szerek: Zyrtec 10 mg/ml cseppek, Zyrtec 10 mg filmtabletta, Zyrtec 1 
mg/ml oldat, Zyrtec Start 10 mg tabletta, Antiallergetin 10 mg filmtabletta, Cetino 
filmtabletta, Cetirin akut 10 mg/ml oldat, Cetirin Akut filmtabletta, Revicet 10 mg 
szopogató tabletta, Revicet Akut 10 mg szopogató tabletta, Xyzal 5 mg filmtabletta, Xyzal 
0,5 mg/ml oldat, Loratidin-Ratiopharm 10 mg tabletta, Claritine Akut tabletta, Lorastine 
Akut tabletta, Lorano tabletta, Telfast 120 mg tabletta, Telfast 180 mg tabletta, Telfast 
Kid tabletta, Telfast Allegra 120 mg filmtabletta, Fexowin 180 mg tabletta. 
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GYERMEKEK ELLÁTÁSA 

 

Milyen esetekben forduljanak mentőhöz illetve orvosi ügyelethez? 

A csecsemők és kisgyermekek állapota rövid idő alatt változhat, súlyosbodhat, ezért ha 
gyermekénél az alábbi aggasztó tüneteket tapasztalja, kérjen mielőbb segítséget! 

  

1. Amentőket riassza (104-es hívószám) és kezdje meg az elsősegélynyújtást: 

• Ha a gyermek nem vesz levegőt, eszméletlen, pulzusa nem tapintható. 
• Egyes légzészavarok esetén:nehézlégzés, fulladás, leszürkülés, elkékülés, ugató 

köhögési rohammal kísért nehéz, húzó belégzés, hirtelen bekövetkező rekedtség 
kínzó légszomjjal, hirtelen kialakuló heves mellkasi fájdalom. 

• Sérülések, balesetek esetén:láthatóan súlyos sérülés, észlelhető csonttörés, magasból 
leesés, nagy vérzés, vérvesztés, eszméletvesztéses fejsérülés, égés, forrázás, 
fagyás, kihűlés, vízbefúlás, mérgezés, idegentest félrenyelése, áramütés, vagy 
ezek gyanúja, állat súlyos harapása, kígyó marása. 

• Idegrendszeri tünetek esetén:eszméletlenség, eszméletzavar, eszméletzavarral járó 
izomrángatózások, feltűnő aluszékonyság, szokatlan heves nyugtalanság, merev 
tarkó, csillapíthatatlan fejfájás, erős kínzó szédülés, hirtelen látászavar, kettős 
látás, öngyilkossági kísérlet. 
 

3. Ügyelethez forduljon elsősorban:  

• Egyes lázas állapotok esetén:láz 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőnél, szabályos 
lázcsillapítás ellenére sem enyhülő magas láz, láz súlyos, elesett állapottal. 

• Egyes légúti tünetek esetén:légúti betegségben hirtelen rosszabbodás, 
fájdalomcsillapítás ellenére is fennálló kínzó fülfájás. 

• Hasi tünetek esetén:csillapíthatatlan görcsös hasfájás, kínzó haspuffadás, szelek 
elakadása, súlyos, ismétlődő hányás, hasmenés (kiszáradásra utal ha több órája 
száraz a pelenka), csecsemőnél véres széklet, erős alhasi fájdalom, erős 
nőgyógyászati vérzés, a here fájdalmas duzzanata esetén. 

• Vizeletürítési zavarok esetén:vizeletürítés több, mint 12 órás hiánya, gyakori 
fájdalmas vizelés lázzal, véres vizelet hasi fájdalommal. 

• Veszélyes allergiás állapot esetén:hirtelen bekövetkező, rekedtséggel járó nehezített 
belégzés, rovarcsípés kifejezett fej/nyak és szemhéj duzzanattal, nagy 
testfelületre kiterjedő csalánkiütés. 

• Egyes bőrtünetek esetén:terjedő bőrvérzések, sárgaság, kiterjedt bőrkiütések lázzal. 
• Szociális sürgősség esetén:ha a gyermeket felügyelet nélkül hagyják, elhanyagolás, 

bántalmazás jelei vannak. 
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 4. Indokolatlannak tekinthető az ügyelethez fordulás, ha a gyermeknek: 

- enyhe náthája, kevés köhögése, csak hőemelkedése van, vagy láza 
csillapítható, 

- kevés, nem terjedő kiütése van, általános állapota jó 
- kullancsot kell kivenni, 
- hasmenése, nem ismétlődő hányása, székrekedése van jó általános állapot 

mellett, 
- igazolásra lenne szüksége: közösségbe, táborozáshoz, sportoláshoz. 

 

 

 


