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A Programot azért indítottuk, hogy segítse a dél-dunántúli régióban 
született koraszülöttek családját a minél magasabb szintű orvosi ellá-
tás és korai fejlesztés elérésében. 

Már több, mint egy éve húsz mentor (valamennyi védőnő) dolgozik 
a Programban, veszi fel a kapcsolatot a családokkal és tanácsadással, 
légzésfigyelő és csecsemőmérleg kölcsönzésével segítik a szülőket. 
Ennek köszönhetően a családok hatékonyabban tudják igénybe ven-
ni azokat az ellátásokat, amelyek a koraszülöttek egészséges fejlődé-
sének előmozdítását szolgálják. A mentorok járásonkénti elosztásban 
végzik a tevékenységüket.

Ingyenes programjaink egyre népszerűbbek, melyeket a 
www.koraszulottmentor.hu oldalon találnak meg az érdeklődők. 
Itt lehetőség van kérdezni is szakorvosainktól, vagy a védőnőktől. 
Sok esetben nincs idő a gyermekorvosnál ezeknek a problémáknak 
a megbeszélésére, vagy speciális problémája van a szülőnek, amihez 
szakorvosra lenne szükség. Munkatársaink 1-2 napon belül válaszol-
nak a szülőknek, tanácsot adnak, segítenek megoldani a problémákat.

Áprilisban orvosok és védőnők számára rendezünk szakmai konfe-
renciát a szülés körüli problémákról, ezzel összefüggésben a koraszü-
löttekről. Szintén áprilisban indul a „Gyermekgyógyászati esték” 
program sorozatunk a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinikán (Pécs, 
Bajnok u. 1.). Minden hónap második szerdáján 17 órakor várjuk a 
szülőket egy-egy aktuális témával. A klinika orvosai adnak elő, de 
nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy az érdeklődő szülők, védőnők, 
hallgatók kérdezhetnek, elsajátíthatják azokat a fogásokat, praktiká-
kat, amelyekkel otthon is kezelni tudják a problémákat. Áprilisban az 
allergia lesz a témánk, májusban a védőoltásokról esik szó.

Továbbra is havonta tartunk mindhárom megyében (Baranya, So-
mogy, Tolna) speciális terápiákat, Pécsen Zeneterápiát (Tamás Éva 
vezetésével a PTE KK Gyermekgyógyáaszti Klinikán), Szekszárdon ál-
latasszisztált (kutyás) terápiát a Csiga-Biga Alapítványnál (Szekszárd, 
Bródy S. u. 21.), Kaposváron zeneterápiát, lovas- vagy kutyás terápiát 
a Napsugár Házban (Kaposvár, Béke u. 47.). 

Ugyancsak folytatjuk a készségfejlesztő játékok bemutatását szülők-
nek. Pécsen a Korai Fejlesztőben a Nevelési Központban (2. Óvoda 
épülete, Apáczai csere János körtér 1.), Kaposváron a Napsugár Ház-
ban, Szekszárdon a Csiga-Biga Alapítványnál.

2004 novemberétől az Alapítvány a Dél-Dunántúlon 
kizárólagos hatáskörrel végzi a koraszülött és beteg 
újszülöttek sürgősségi mentését és betegszállítását. 
Ezt a tevékenységet az Országos Mentőszolgálattal 
megállapodva, az általuk biztosított források és esz-
közök igénybe vételével végezi. A régióban így lehe-
tőség nyílik a koraszülöttek magas szintű ellátására a 
PTE Gyermekklinika Perinatalis Intenzív Centrumával 
együttműködve. Az Alapítvány tevékenységének is kö-
szönhetően a régióban a csecsemőhalálozás csökke-
nése figyelhető meg. 

A Babamentő Program keretében az Alapítvány évente 
több alkalommal tart ingyenes csecsemő újraélesztési 
tanfolyamot szülőknek. Cél a bölcsőhalál megelőzése.

7623 Pécs, Bajnok u. 1. I Telefon: +36 30 660 4255
www.koraszulottmentes.hu I www.babamento.hu

Adószám: 18306590-1-02 I Bankszámlaszám: 11100207-18306590-10000001

A Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány 1995 óta tevékenykedik a szívbeteg, illetve a koraszülött 
gyermekek érdekében. Az Alapítvány a Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinikájának tevékenységéhez 
kapcsolódik. A legmodernebb körülményeket biztosítja annak érdekében, hogy a dél-dunántúli régió 
(Baranya, Somogy, Tolna) szívbeteg gyermekei hozzájussanak az orvostudomány vívmányaihoz, és megkapják 
az esélyt a gyógyulásra. Az ellátás fejlesztése érdekében az Alapítvány beszerezte a legmodernebb 
szívultrahang berendezést, kiépítette az ellátás teljes informatikai rendszerét. 

Az Alapítvány 30 fős – orvosokból, nővé-
rekből, mentőápolókból és mentő gépko-
csivezetőkből álló – szakembergárdával 

működik, 24 órás szolgálatban. 
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Európai Szociális
Alap

Dr. Nagy Éva projekt menedzser

Megérkezett a tavasz és már a hetedik Koraszülöttek Lapja 
jelent meg, amelyet a Pécsi Gyermekklinikán működő 
Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány ad ki az EFOP-1.2.10-16-2016-00001 
azonosító számú, „Mentorprogram létrehozása a dél-dunántúli régióban” című 
pályázati program keretében. 

WWW.KORASZULOTTMENTOR.HU

Koraszülött
mentor program

Továbbra is várjuk az érintett szülők jelentkezését a programba. 
A www.koraszulottmentor.hu oldalon néhány adat kitöltésével 
lehet jelentkezni. Kérjük ajánlja programunkat azoknak a csa-
ládoknak, ahol koraszülött gyermeket nevelnek, hogy minél 
többen tudják igénybe venni az általunk kínált lehetőségeket.
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A csalánkiütést a bőr éles szélű, viszkető vagy fájdalmas, vörös 
duzzanata jellemzi, mely elmúlhat néhány óra, nap vagy hét alatt, 
de jelentkezhet visszatérően, hónapokig vagy akár évekig is. Csa-
lánkiütéssel járó megbetegedésben a legfontosabb a csalánkiü-
tést kiváltó okok, provokáló faktorok felderítése, azok megszűn-
tetése, valamint a teljes tünetmentességet eredményező kezelés 
folytatása. 

CSALÁNKIÜTÉS FORMÁI ÉS OKAI
Gyermekkorban többnyire a hirtelen kialakuló és relatíve rövid 
ideig tartó csalánkiütés formával találkozhatunk (akut urtikária), 
mely 6 héten belül gyógyul. A leggyakoribb kiváltó ok a vírusfer-
tőzés (felső légúti hurut, gyomor-bélrendszeri hurut, hasmenés, 
1. ábra). Természetesen baktériumfertőzés, sőt bélférgesség vagy 
parazitafertőzés is okozhat csalánkiütéses reakciót. 

Csecsemőkben és kisgyermekekben különösen gyakori, hogy bi-
zonyos ételek fogyasztása után alakulnak ki a tünetek, amit étel-
allergiának nevezünk (leggyakrabban: tej, tojás, szója, mogyoró, 
hal, málna, eper). Az összefüggést a szülők általában pontosan 
megfigyelik, és így legtöbbször vizsgálatok nélkül, a kérdéses étel 
kiiktatásával megoldódik a probléma. Az ételintolerancia (ál- vagy 
pszeudoallergia) elsősorban felnőtteknél játszhat szerepet az akut 
csalánkiütés kialakulásában (pl. koffein, hisztamintartalmú ételek, 
Na-glutamát), általában az evést követően 10-30 percen belül je-
lentkeznek a panaszok (csalánkiütés, orrfolyás, orrdugulás, tüsszö-
gés, hasmenés, puffadás, fejfájás). 

Rovarcsípés is szerepelhet a provokáló faktorok között (2. ábra); pl. 
méhcsípés után életveszéllyel járó allergiás reakció is kialakulhat, 
amikor a csalánkiütések mellett légzési zavarok, görcsös hasi fáj-
dalmak, hasmenés, eszméletvesztés is bekövetkezhet (anafilaxiás 
reakció). 

Gyermekkorban szerencsére ritkábban találkozunk gyógysze-
rallergiával, mint felnőttkorban, de amikor a csalánkiütések okát 
keressük, vegyük számba ezt a lehetőséget is. Leggyakrabban 
antibiotikum, epilepszia ellenes és gyulladáscsökkentő gyógyszer 
használata során fordul elő csalánkiütéssel járó allergiás reakció. 
Egyre gyakoribb jelenség a kontakturtikária, amikor a csalánkiüté-
sek a kontaktus helyén alakulnak ki (csaláncsípéskor is ezt látjuk!) 
(3. ábra).  

A csalánkiütéses betegség hosszantartó formájával (krónikus 
urtikária) csak nagyon ritkán találkozunk gyermekkorban. Ilyen 
esetben 6 hétnél hosszabb ideig, akár hónapokig, esetleg éve-
kig jelentkeznek a viszkető csalánkiütések, vagy a fájdalmas duz-
zanatok. Pl. néhány hete egy 3 éves kislánynak már 14 hónapja 
viszkető csalánkiütései voltak, melynek hátterében panaszokat 
nem okozó húgyúti baktériumfertőzés állt. A vizelet baktéri-
umvizsgálat eredményének ismeretében antibiotikum kezelést 
alkalmaztunk, ami néhány napon belül végleges gyógyulást 
eredményezett.  

A krónikus urtikária egyik altípusa az úgynevezett fizikai urtikária, 
amikor a bőrt érő fizikai ingerek hatására alakul ki csalánkiütés (pl. 
vakarás, hideg, meleg). A fokozott dermografizmus vagy fakticiós 
urtikária kisgyermekekben igen gyakori, általában valamilyen fer-
tőzés lezajlása kapcsán kezdődik és hónapokig, évekig elhúzódik. 
Karcolással, vakarással provokálni lehet a viszketéssel járó reakciót 
(4. ábra). 

A hidegebb hónapokban találkozhatunk a hidegurtikáriával, ami 
serdülőkorú lányokban fordul elő gyakrabban, és a hideg levegő-
vel érintkező testtájakon, arcon, kezeken jelentkeznek a viszkető 
csalánkiütések. Jégkockával provokálni lehet a tüneteket (5. ábra), 
az ilyen betegnek nem szabad nagyon hideg italokat, dinnyét és 
fagylaltot fogyasztania! 

Csalánkiütése van 
a gyermekemnek – mit tegyek? 

Dr. Harangi Ferenc gyermekgyógyász főorvos

 Az allergiás bőrtünetek közül a csalánkiütés okozza a legnagyobb riadalmat a 

szülők körében, mert hirtelen jelentkezik, sokszor a teljes bőrfelszínt ellepik a 

tünetek, az ajkak, szemhéjak vagy az arc megduzzad, és kínzó viszketéssel jár.

Ilyen esetben azonnal orvoshoz viszik a gyermeket – nagyon helyesen –, és legtöbbször gyógyszeres 

kezelésre, nem ritkán kórházi felvétellel járó kivizsgálásra, injekciós kezelésre van szükség. 

1. ábra

2. ábra

4. ábra

5. ábra3. ábra
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A melegurtikária is a serdülőkorúakban fordul elő gyakrabban, 
főleg a túl meleg vízben fürdés, tusolás és a fizikai terhelés (pl. 
futás) provokálja a tüneteket. A krónikus urtikária minden formája 
igen változó intenzitású és lefolyású, és a betegek életminőségét 
nagyban befolyásoló betegség. 

CSALÁNKIÜTÉS KIVIZSGÁLÁSA
A nemzetközi urtikária irányelv akut csalánkiütés esetén rutin diag-
nosztikai vizsgálatok végzését nem ajánlja. Ha étel fogyasztása vagy 
rovarcsípés után jelentkezik a csalánkiütés, ödéma, száj- és szem-
viszketés, orrfolyás, légzési nehezítettség, azt akut urtikáriának lehet 
tartani. Élelmiszer okozta tünetek esetén törekedjünk az ételallergén 
meghatározására. A nemzetközi irányelvek szerint, ha a betegnek 
vérvizsgálattal vagy bőrpróbával kimutatott étel-túlérzékenysége 
van, csak akkor kell a kérdéses ételt megvonni, ha az étel fogyasztá-
sa egyértelműen provokálja, a diéta pedig javítja a tüneteket. 

Krónikus urtikáriában részletes kivizsgálásra van szükség: ameny-
nyiben az anamnézis felvétele során felmerül a fertőzés lehetősé-
ge góckutatást (fogászati, fül-orr-gégészeti, gasztroenterológiai, 
széklet-, vizelet- és vérvizsgálat), szükség esetén hasi ultrahang, 
allergológiai, esetleg bőr szövettani vizsgálatot végzünk. A fizikai 
tényezők okozta urtikária általában provokáló vizsgálatokkal iga-
zolható, pl. jégkocka és hidegvíz próba, melegvíz és fizikai terhe-
léses próba, karcolási próba, stb.

CSALÁNKIÜTÉS KEZELÉSE 
A legfontosabb a provokáló faktorok felderítése és kiküszöbölése. 
A gyanúba vehető élelmiszer fogyasztásának, gyógyszer szedé-
sének abbahagyása, valamint hisztaminban gazdag vagy hiszta-
minfelszabadító élelmiszerek (érlelt, füstölt húsok, halak, sajtok, 
savanyúságok, déligyümölcs, paradicsom, alkohol, csokoládé) 
fogyasztásának a kerülése (mediátormentes diéta). 

Az urtikária gyógyszeres kezelését első lépésben az antihisztami-
nok adása jelenti. A legjobb hatás elérése érdekében nem elég az 
antihisztaminok alkalmankénti bevétele, hanem folyamatos sze-
dése javasolt. A szteroidok szisztémás használata (injekció vagy 
tabletta), akut tünetek esetén maximum 10 napig ajánlott. Anafi-
laxiás reakcióban a legfontosabb a Tonogen injekció mielőbbi 
beadása.

Összefoglalva a fentieket a „mit tegyek” kérdésre azt lehet mon-
dani, hogy csalánkiütéssel járó betegség esetén mindig orvoshoz 
kell vinni a gyermeket, keresni kell a kiváltó és provokáló tényező-
ket, az orvos által javasolt gyógyszeres kezelést az előírás szerint 
és a szükséges ideig kell folytatni, súlyos, kiterjedt csalánkiütések 
és a bőrtünetek mellett más szervrendszeri tünetek esetén a 
megfigyelés és a kezelés kórházban, gyermekosztályon kell, hogy 
történjen.  

CSALÁNKIÜTÉS

Biztonság a baba körül
dr. Jávorcsikné Kóré Ildikó mentor, védőnő

Amint értesülünk pocaklakónk létezéséről, a két legfontosabb do-
log a baba egészsége és biztonsága. Felnőtt fejjel néha nehéz 
elképzelni, hogy mi minden jelenthet veszélyt egy csecsemő szá-
mára, de próbáljuk meg a helyükre képzelni magunkat, így sok 
pici óvintézkedéssel megelőzhetünk nagy bajt. Pár védőnői jóta-
nács a biztonság érdekében.

BABASZOBA
Ez a baba birodalma, ahol idejének jelentős részét tölti. Gondos-
kodnunk kell róla, hogy itt mindig biztonságban legyen. Kiságya 
legyen minimum 2 oldalról megközelíthető, ne legyen ablak alatt, 
fűtőtest mellett és huzatban. Ne rakjuk tele ágyát plüssökkel, taka-
rókkal (bölcsőhalál veszélye). Az ágy alvásra való. Ne kössünk hosz-
szú zsinóron játékokat, hiszen ezek könnyen rá csavarodhatnak. 
Amint forog, engedjük le az ágyát. Soha ne hagyjuk még egy 
pillanatra sem felügyelet nélkül pelenkázón, vagy ágyon, 
ahonnan legurulhat, leeshet.
A babaszoba berendezésénél ügyeljünk arra, hogy a bútorok sta-
bilan álljanak, ne legyen semmi éles, kiálló, ami megsértheti. Azo-
kat a játékokat, amikkel szeret játszani, hagyjuk a játszószőnyegen, 
vagy alsó polcon, ahol könnyen eléri. Figyelem!! Nehéz tárgyak ne 
legyenek a felső polcokon, a baba kíváncsi, amint feláll belekapasz-
kodik és fejére eshet. Használaton kívüli konnektorokat dugjuk be. 
A vezetékeket is fedjük be. Ügyeljünk a babaápolásához szükséges 
dolgok felső polcon tartására, vagy fiókban tároljuk őket, amit a 
baba nem tud kihúzni. A nedves törlőkendők se legyenek a baba 
számára elérhető helyen. Soha ne hagyjuk tárva-nyitva az ab-
lakot, ha lehetséges állítsuk bukóra a szellőztetéshez.

Biztonságos hely a játszószőnyeg, ahol tudjuk biztosítani a fejlő-
déséhez szükséges mozgásteret. Amint elkezd mászni a baba, és 

elkezdi „bejárni” a lakást, hasznos dolog, ha mi is négykézláb kör-
bejárjuk lakásunkat. Így kerülhet szemmagasságba pl.: konnektor, 
éles szélek, balesetveszélyes tárgyak stb. Amint elkezd felmászni a 
bútorokra, tanítsuk meg neki, hogy tudjon hátrafelé lejönni róluk.
Ügyeljünk az elemmel működő játékoknál arra, hogy az ele-
mek ne legyenek a baba, gyermek számára könnyen kive-
hetőek.

KONYHA
A konyha és étkező rengeteg veszélyforrás színhelye. A forró tűz-
hely, sütő közelébe ne engedjük a gyermeket. Háztartási konyhai 
kisgépeket tartsuk magasan, vagy elzárva. A szekrényeket véd-
hetjük gyerekzárral. A szemetes legyen mindig elzárt helyen. A 
műanyag zacskókat szintén tartsuk felső polcon, vagy zárjuk el. 
A konyhai tisztítószereket tartsuk mindig zárt szekrényben. A 
gyógyszerek is legyenek elzárva. Az éles késeket, eszközöket tart-
suk a gyermek által hozzá nem férhető helyen. Ha lehet, a gyer-
mek csak evésre használja a konyhát. Figyeljünk arra, hogy nyi-
tott ablak közelébe ne mehessen a gyermek.

FÜRDŐSZOBA
Szintén sok veszélyforrás színhelye. A gyereket soha ne hagy-
juk a fürdőszobában egyedül. A fürdetés előtt készítsünk oda 
mindent, amire szükségünk lehet, Ellenőrizzük mindig a víz hőfo-
kát. A fűtőtesthez ne érhessen. Tisztítószereket, kozmetikumokat, 
illatszereket tegyük olyan magasra, hogy ne érhesse el a gyermek, 
vagy zárjuk el. Ha a WC egyben van a fürdőszobával, a WC tete-
jét mindig hajtsuk le. A mosógépen alkalmazzuk a gyermekzár 
funkciót.
Célszerű még a lakásból eltávolítani a mérgező növényeket.
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Gyermekkori herefájdalom
A váratlanul kialakuló herefájdalom hátterében leggyakrabban 

gyermekurológiai probléma áll. Nem könnyű feladat megállapítani a 

fájdalom igazi okát, mivel több kórkép is hasonló panaszokkal, tünetekkel 

járhat, és sokszor csak radiológiai vizsgálatok (pl. ultrahangvizsgálat) 

eredményei alapján dönthető el a háttérben rejlő ok.

Dr Fathi Khaled PhD, Gyermeksebész főorvos HEREFÁJDALMAT OKOZÓ KÓRKÉPEK

1. Herecsavarodás (Torsio testis)
Ez a kórkép akkor jön létre, ha a here a herénél található érnyél 
körül megcsavarodik, a herét ellátó erek elzáródnak és a here 
vérkeringése megszűnik, a here néhány órán belül elhalhat. A 
herecsavarodás ezért mindenképpen sürgős ellátást igényel. 
Általában hirtelen jelentkező, kifejezett herefájdalom, hasfájás, 
hányás is előfordulhat. A pubertás korú gyermekek gyakran szé-
gyenlősök, ezért panaszukat a hasi fájdalomként említik. Ezért 
rendkívül fontos minden hasfájás esetén a herezacskó vizsgálata 
is. Az elmulasztott vizsgálat, illetve ha a beteg késve jelentkezik 
az orvosnál, a here elhalhat. A here elhalása megelőzhető, ha a 
műtét késedelem nélkül, időben megtörténik, melynek során a 
herét az eredeti helyzetébe visszafordítjuk, és ebben az állapot-
ban rögzítjük, az ismételt csavarodás elkerülése érdekében. Az 
ellenoldali herén megelőző jelleggel szintén rögzítést végzünk, 
mivel a csavarodásra való hajlam a másik oldalon is valószínűbb, 
így biztosítani tudjuk, hogy ne fordulhasson elő ugyanilyen kór-
kép a másik herén is. A herecsavarodása gyakorlatilag bármely 
életkorban jelentkezhet, de leggyakrabban serdülő és újszülött-
korban fordul elő, amikor a herét függesztő képletek lazák. 

2. Herefüggelék csavarodása (Morgagni-hydatida torsio)
A vékony nyélen lógó, 5-10 mm hosszúságú herefüggelék, 
melynek élettani jelentősége nincs, valamilyen ismeretlen okból 
(feltételezik, hogy hormonális változások következtében), legy-
gyakrabban pubertás előtti korban (7-10 éves), megcsavarodik 
és fájdalmas hereduzzanatot okoz. A herefájdalom, ami gyakran 
nem kifejezett, többnyire lassan, 1-2 nap alatt fejlődik ki. Ha rövid 

időn belül orvoshoz fordulnak a fájdalommal, a vizsgálat során 
a herezacskó felső részén, fájdalmas, kék színű, pontszerű képlet 
látható (blue dot). A diagnózist megnehezíti, ha a folyamat már 
több napos, mivel a here körül folyadék gyülemlik fel. Ha a pa-
naszok nem kifejezettek műtét nélkül is meggyógyul, ágynyu-
galom, rendszeres fájdalomcsillapitás mellett. Néhány nap alatt 
nem enyhülő esetben a műtétet mérlegelendő. A megcsavaro-
dott herefüggelék sebészi eltávolítása kis megterhelést jelent, a 
gyermek már másnap gyógyultan távozik a kórházból. 

3. Heveny mellékhere gyulladás (Epididymitis)
A heregyulladás tünetei közé tartozik a fájdalom, az igen nagy-
fokú duzzanat, a ráncok elsimulása, a bőrpír, de általános tüne-
tek is kísérhetik, mint például hőemelkedés vagy láz, hányinger 
és hányás. A heveny mellékhere-gyulladás bakteriális fertőződés 
következtében jön létre, elsősorban serdülőkben. Kezelés antibi-
otikum, szigorú ágynyugalom valamint a here borogatásával és 
jegelés. A megfelelő kezelés hatására néhány nap alatt megszű-
nik a fájdalom és a láz, csökken a duzzanat.

HEREFÁJDALMAT KÍSÉRŐ TÜNETEK
A tünetek közül az első a fájdalom szokott lenni. A here és mel-
lékhere fájdalma, nyomásérzékenység, a herezacskó egyik felé-
nek duzzanata, kifejezett érzékenysége, illetve bőrének szeder-
jes vörössé válása. A fájdalom időnként oly heves is lehet, hogy a 
lágyékhajlatba vagy az alhasba is kisugározhat, és a vizsgálatnál 

gyermek az orvos kezét ellöki, nem engedi, hogy megtapint-
sa a herét. A duzzanat, a bőrpír mértéke is változó - a kisfokú 
duzzanattól egészen az olyan hatalmas méretet öltő elváltozá-
sig, hogy már járni is alig tud a here fájdalma miatt a gyermek. 
Hirtelen jelentkező panaszok esetén nem szabad várni, hanem 
azonnal orvoshoz kell fordulni.

További nehézséget okoz, hogy olykor a gyermek későn jelzi szüleinek a panaszait, tüneteit, - főként igaz ez 

serdülő fiúkra – mely a gyógyítás lehetőségeit sokszor hátrányosan befolyásolja, mivel egyes kórképek esetén 

nemcsak a napok, hanem az órák is számíthatnak. Gyakori kiindulási ok, a here sérülése, baleset, ütés, rúgás. 

1. Infravaginalis torsio
(serdülőkorban)

2. Supravaginalis torsio 
(újszülöttkorban) 

Magával csavarja a here belső burkát is.

Herefüggelék csavarodás Blue dot

ÜZENET
 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a hirtelen jelentkező 
here fájdalma, duzzanata és egyéb elváltozása ese-
tén a szülők haladéktalanul hozzák el a gyermekü-
ket gyermeksebészeti vizsgálatra, mivel a herecsa-
varodás esetén, az időben diagnosztizált és kezelt 
probléma, a here életképességé menteheti meg.
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A születés utáni első hetek teljesen új helyzetet teremtenek. Még 
a legfelkészültebb anyukákat is érhetik meglepetések. Vannak ba-
bák, akik meghatározott időközönként lesznek éhesek, vannak, 
akiknek kevésbé szabályos az evési ritmusuk. Vannak jobb és ke-
vésbé jó alvó csecsemők. Éppen ezért általánosságban „ideális” 
napirendről nem beszélhetünk. Minden baba más temperamen-
tumú, minden család más szokásokkal rendelkezik. Mégis min-
denkinek szüksége van napirendre. Miért?

Az édesanya és a család szempontjából a tervezhetőség mi-
att van jelentősége egy átlátható napnak, hétnek. Felnőttként 
is gyakran nyúlunk listákhoz, legyen szó bevásárlásról, heti, havi 

program szervezéséről. Itt a hatékonyság a fő szempont, valamint 
a biztonságérzet, hogy nem fogunk semmit elfelejteni, kihagyni. 

Ha a kisgyermek tudja, hogy hogyan következnek a dolgok egymás 
után, kiszámíthatóbbnak éli meg a világ történéseit. Pszichológiai 
kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a fizikai szükségletek ki-
elégítése után a biztonság a legfontosabb az újszülött, a csecsemő 
számára. A biztonságérzet kialakulásának biztosítéka az anya, aki el-
érhető, aki figyel, és jól reagál a csecsemő jelzéseire. A másik fontos 
elem a kiszámíthatóság. Az a csecsemő, aki nem érzi magát biz-
tonságban, nem fejlődik olyan jól. A világ megismerése, felfedezése 
nem könnyű feladat, jó, ha kapaszkodót adunk a baba számára. 

Egy gyereknek a rendszer, a rutin a mindennapokban biztonsá-
gérzetet ad. Kisgyermekkorban még nincs időfogalom, a gondol-
kodási struktúrák nem alkalmasak arra, hogy átláthatóvá tegyék 
egy nap történéseit. A nap során vissza-visszatérő, a naponta 
ismétlődő elemek, a cselekvések meghatározott sorrendje jó 
fogódzót adnak egy kisgyermek számára. A napirend az önál-
lóságra nevelés szempontjából is hasznos! Az a kisgyermek, aki 
tudja, hogy reggel, ébredés után mindig elrakjuk az ágyneműt, 
megtanulja magát a tevékenységet is, egy idő múlva maga teszi 
be a kispárnát az ágyneműtartóba, s végül maga ágyaz be min-
den reggel. Ugyanezen analógia alapján tanulja meg az étkezések 
utáni fogmosást, az esti fürdés előtti rendrakást stb. 
A jó napirendben nem az időpontok fixek, hanem a tevékenysé-
gek sorrendje. Ezektől rugalmasan el lehet térni, csak az egymást 
követő eseményekre  kell figyelni. Lehetnek olyan esetek, amikor 
a napirend nem tartható, de ha van egy kialakult rendszer, akkor a 
kibillenések után újra lehet ehhez igazodni. 

Hogyan alakíthatunk ki rugalmas, de mégis 

kiszámítható napirendet?

Egyhónapos korra az esti fürdés időpontja nagyjából előre látha-
tó. Az esti rutin kialakítása első pontja lehet a rendszeresség be-
vezetésének. A baba temperamentumától, a család szokásrend-
szerétől, elképzelésétől függően alakíthatóak a szokások. Fontos, 
hogy az esti elalváshoz közeledve, a lecsendesedés, a pihenésre 
való felkészülés legyen előtérben. A hangos hancúrozások, az erő-
teljes zene, üvöltő televízió inkább felpörgetik, mint nyugtatják a 
csecsemőket, kisgyermekeket. 

Az, hogy milyen rutin alakul ki esténként, minden családnál más 
és más. A lényeg, - ahogy már hangsúlyoztuk-, hogy a sorrend 
legyen következetes. A fürdés utáni összebújás, éneklés, mese, 
az utolsó etetés, szoptatás után csendben, elsötétített szobában 
kell elaludni. Ha bármilyen okból fel kell kelni éjjel, ne kapcsoljunk 

lámpát, ne csapjunk nagy csinnadrattát, gyorsan és csendben vé-
gezzük el a szükséges tennivalókat. Így a baba megtanulja az éjjel 
és a nappal közti különbséget. Ez persze nem garancia az éjszaka 
átalvására, az több tényező függvénye. 

A baba fejlődésével egyre hosszabbak lesznek az ébren töltött 
időszakok, kialakul valamiféle struktúra az alvásban. Vannak olyan 
csecsemők, akik korán kelnek, vannak, akik tovább alszanak. Min-
denképpen láthatóvá válik, hogy melyik az az ébredés, amely után 
nem alszik vissza a baba, ezt tekinthetjük „reggelnek”. Ezután a 
reggeli rutin is kialakítható és felépíthető lesz a délelőttök menete. 
Egy idő múlva már csak három, aztán kettő nappali alvás lesz. 
Az egyik kicsit hosszabb, ez általában dél körül, ebéd után zajlik. 
A baba növekedésével, fejlődésével kialakul az egy, délutáni pi-
henő. Ha a napirendbe iktatjuk és következetesen, minden ebéd 
után lefektetjük a kisgyermeket szintén rutinszerűen kialakított 
szokásokkal, akkor kevesebb probléma lesz a későbbiekben. 
Egyes gyerekek viszonylag korai életszakaszban tiltakozásukat fe-
jezik ki a napközbeni alvás ellen.  Ennek több oka lehet, a lényeg, 
hogy következetesek legyünk ebben is. A délelőtt zajló esemé-
nyek, történések feldolgozása a pihenőidőben valósul meg. Az 
idegrendszernek szüksége van egy kis kikapcsolódásra, hogy a 
délután hátralévő részében, újra fogadókész legyen. 

Hat hónapos kor után, amikor elkezdődik a hozzátáplálás, az étke-
zések rendszere átalakul. Lassan kialakul a napi öt étkezés rendje, 
ideje. Akár anyatejjel, akár tápszerrel tápláljuk a babánkat, a hozzá-
táplálás megkezdésével várjunk hat hónapig, akkorra érik meg az 
emésztőrendszer a más típusú táplálékok befogadására.

A napirend könnyen borul. Fogzás esetén nehezebb az éjszakai 
alvás, nehezebb az étkezés, nyűgösebb a baba, ez az édesanyát is 
elfárasztja. Ugyanez a helyzet betegségek esetén, amikor a kis be-
tegnek sokkal több figyelemre van szüksége, ilyenkor - ha már kü-
lön ágyban alszik egyébként – bekéredzkedik a szülői ágyba, nap-
pal többet alszik, kevesebbet és más ritmusban eszik. Utazásnál, 
nyaralásnál érdemes az otthoni rendhez alakítani a programokat, 
az indulás időpontját, érkezés után pedig az étkezések kialakult 
rendjét kövessük. Ezzel megadjuk babánknak azt a biztonságér-
zetet, amit esetleg a környezetváltozás kicsit megbillentett. 

A fogacska kibújása, a gyógyulás után, a nyaralás végével vissza 
kell térni a már megszokott, biztonságot nyújtó napirendhez az 
egész család, de főleg a kisgyermek érdekében. Ahhoz, hogy ki-
egyensúlyozott legyen gyermekünk, hogy biztonságban érezze 
magát, kiszámítható kereteket kell adnunk számára. Néha unal-
masnak, fárasztónak tűnhet, de a káosz, amit a napirend nélkül 
élők átélnek nap, mint nap, sokkal kimerítőbb hosszú távon. 

Mumus vagy jó barát? 
Néhány gondolat napirendről

Végeláthatatlan szoptatások, etetések, pelenkacsere, síró baba, kevés alvás. 

Éjszakák és nappalok folynak egybe, tervezhetetlenek a napok. Bármilyen program 

megszervezése szinte lehetetlen feladatnak tűnik. Ismerős, ugye? 

Dettre Imola gyógypedagógus

A napirend kérdése sok édesanyának okoz fejtörést. Szükséges kényszer vagy praktikum?
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A ritmus (mondóka) testünkre gyakorolt hatásai:

A zene, a mozgás, a ritmus iránti vonzalom visszavezethető a 
méhen belüli élményekre, hiszen amellé, hogy a gyermek hallja 
az édesanya szívverését egy folyamatos mozgás, ringatózás is 
társul. Mindezt figyelembe véve érthető, miért nyugtatja meg 
az újszülötteket az énekkel, dúdolással egybekötött ringatózás. 
A mondókák alatti egyensúlyi (vesztibuláris) ingerléssel (hintázta-
tás, höcögtetés, lovagoltatás, ringatás, tapsolás) a gyermek moz-
gáskoordinációját és egyensúly észlelését javítjuk és fejlesztjük. 

A ritmus hallása, érzése, átélése közvetlen hatással van a légzés-
re, vérnyomásra, az izmok állapotára, a közérzetre, az érzelmek, a 
képzelet és az emlékezet pedig aktivizálódnak. 

„A ritmus és a dallam ereje az agy fejlődését is képes befolyásol-
ni. A ritmus megértését a bal agyféltek analizáló működése segí-
ti elő, majd ugyanitt történik a rögzítés is. A kreativitásért felelős 

jobb agyféltek a dallam felismerését rögzíti, beindítja a zene által 
előcsalt emlékeket – és a képzelőerő működésbe lép. A ritmikus-
ság és zene így a két agyféltekét egyszerre készteti aktivitásra, 
melynek következménye a beszéd és a harmonikus mozgás fejlő-
dése, a szókincs bővülése.”               (Németh Noémi 2017.)

Mondókázás közben a mozgás- ritmus- és beszéd összerendezé-
se az agyi területek összekapcsolását (integrációját) eredményezi, 
mely a későbbi tanulási folyamatok alapozását szolgálja.

Szülő-gyermek kapcsolat mélyítése, a szocializációs 

képességek erősítése: 

A népi mondókák jellemzője, hogy folyamatos test – és/vagy 
szemkontaktust tart fenn a felnőtt és a gyermek között, ami erő-
síti a köztük lévő érzelmi kapcsolatot, és meghitté varázsolja ezt a 
közös élményt. A szülő – gyermek kapcsolat kiegyensúlyozottsá-
ga kihatással lesz a későbbiekben a gyermek szocializációjára, tár-

Kerekecske, 
gombocska… 

miért is mondókázzunk a gyermekkel?

Kemény Hargita gyógypedagógus

sas kapcsolataira. Mindezeket figyelembe véve jól látható, hogy 
a - családok életében sajnos oly sokszor napirendbe beiktatott 
- tévén keresztül érkező ritmus, zene nem helyettesítheti az ölbeli 
játékokat, nem pótolhatja a mondókázás ebbéli fejlesztő hatásait.  
A mondókázás fontos eleme a két fél közötti érzelmi kötődés és 
bizalmi kapcsolat erősítése.

A mondóka, mint a beszédindítás eszköze:

A mondókákban gyakran használt hangutánzó és hangulatfes-
tő szavak a gyermekek számára érdekesek, figyelem felkeltőek, a 
szöveghez kapcsolódó kiszámítható mozgás pedig segíti a szavak 
bevésését és előhívását. Az egymással szembeni elhelyezkedés 
közben a gyermek megfigyeli a száj mozgását, az artikulációt, s 
a kézmozdulatokhoz hasonlóan egy idő után leutánozza azokat. 

A manapság gyakran alkalmazott internetes gyermekdalok és 
mesék a szájmozgás utánzására, az arcon megjelenő érzelmek 
kifejezésének megértésére és megtanulására nem biztosítanak 
lehetőséget a gyermeknek.

Ismeretbővítés mondókákkal:

A mondókákon keresztül a gyermek ismerkedik a környező világ-
gal, az állatokkal, növényekkel, természettel és az évszakokkal. Az 
anyanyelv megismerésének és a szókincs bővítésének kiváló esz-
közei az ölbeli játékok.

A kognitív funkciók fejlesztése:

A mondókák ismételgetése, tanítása fejleszti a gyermek figyelmét, 
emlékezetét, képzeletét. A mondókák általában rövidek, ritmuso-
sak, így a prózai szövegeknél könnyebben megtanulhatóak. A kis-
gyermekkorban megtanult számtalan mondóka, versike, dalocska 
a memória fejlesztésével megalapozza a későbbiekben iskolában 
szükséges tananyag megtanulását.

Szeretném külön kiemelni a képzelet fejlesztésének fontosságát. 
A technika gyors ütemű fejlődése, a gyermekjátékok és képes me-
sekönyvek számának rohamos növekedése a képzelet és fantázia 
fejlődését nagy mértékben visszavetette. A generációkkal ezelőtt 
gyakran alkalmazott mondókázás, ölbeli játékok és - a mai napra 
szintén eltűnni látszó – élőszavas mesemondás, az egyszerűbb 
és nem „mindent tudó” gyermekjátékok a képzelet és fantázia 
megfelelő fejlődését biztosították. A televízió, a számítógép és 
az okostelefonok nevelésben való részvételével a gyermekek elé 
kész képeket tárunk, megakadályozva ezzel azt, hogy a képzele-
te és fantáziája segítségével önálló gondolati képeket alkosson. 
A képzelet megfelelő fejlettsége a gondolkodási műveletek 
mindegyikére kihatással van, s különösen érzékelhető a problé-
mamegoldó gondolkodás minőségében. 

A mondókázás, az ölbeli játékok szórakoztatnak, nevelnek, taní-
tanak, mégpedig a test, és az értelem fejlődésével párhuzamo-
san, vagyis az életkori sajátosságokhoz igazodva. Pozitív hatásuk 
minden fejlődési területet érint, ezért nagyon fontos, hogy népi 
kultúránknak ezt a részét ne engedjük eltűnni a nevelésből és a 
játékból sem.

Közel húsz éves tapasztalatommal a korai fejlesztésben sajnálattal veszem 

tudomásul, hogy a világ által diktált felgyorsult élettempó, a nevelési szokások 

megváltozása valahogy magával hozta a - régen oly természetesen a gyermekek 

életének részeként jelen lévő - mondókák elhanyagolását, eltűnését.

Ebben a cikkben szeretném elmondani, bemutatni, hogy miért játszanak olyan fontos szerepet

a népi mondókák a gyermekek korai életszakaszában.

Felhasznált irodalom:

A mondókák jellegzetességei: 
http://adattar.vmmi.org/fejezetek/520/19_a_mondokak_jellegze-
tessegei.pdf

Horváth-Szinnyai Borbála: A mondókázás fejlesztő hatása
http://www.kepessegfejlesztes.hu/a-mondokazas-fejleszto-hatasa/

Németh Noémi
2017. Ilyen bámulatos módon fejlesztik a gyerekeket a mondó-
kák, ritmusok és a zene: https://www.csaladinet.hu/m/hirek/
gyerekneveles/gyerekek_fejlodese/21449/ilyen_bamulatos_mo-
don_fejlesztik_a_gyerekeket_a_mondokak_ritmusok_es_a_ze-
ne/?utm_source=CsnetFacebook&utm_medium=face-
book&utm_campaign=CSNETFB

Tamásiné Dsupin Borbála 
2010, A népi játékok és a mozgás relációja, és funkciója  a 3-7 éves 
gyermekek személyiségfejlődésében, Jyväskylä
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A gyermeket nem tekintjük kis felnőttnek, így a gyermekgyó-
gyászatban is egészen másképp gondolunk a mellkasi fájdalom-
ra. Fontos, hogy a szülők is tisztában legyenek a mellkasi fájda-
lom okaival, illetve a tennivalókkal.

Bostonban egy gyermekkórház sürgősségi osztályán 10 évre 
visszamenően vizsgálták a mellkasi fájdalommal megjelente-
ket. Összesen 3700, hat évesnél idősebb gyermeket vontak be 
a kutatásba és mindösszesen az érintettek 1%-nál találtak szív 
eredetű eltérést.

A mellkasi fájdalom hátterében legtöbbször a mellkasfal fájdal-
ma áll, melyet okozhat a mellkasfal direkt traumája (esés, ütés, 
baleset) illetve a mellkasban található egyéb szervrendszerek 
megbetegedései is okozhatnak hasonló tüneteket.

A légzőszervi betegségek közül kiemelendő a mellhártya (ple-
uritis) gyulladása és a tüdőgyulladás (pneumonia), melyek visz-
szatérő köhögés, sok esetben láz, rossz közérzet mellett okoz-
nak mellkasi fájdalmat. Légvételre fokozódó mellkasi fájdalom, 
kifejezett ziháló légzés, sápadtság a légmell (pneumothorax) 

lehetőségét veti fel, mely esetén mihamarabb orvosi vizsgálat 
indokolt.

A mellkasfalat alkotó izmok túlerőltetése (body building) szintén 
lehet okozója a mellkasi fájdalomnak.

A gyomor és bélrendszer betegségei közül a nyelőcső reflux be-
tegségre az égő, maró, főleg fekvő, vízszintes helyzetben foko-
zódó fájdalom hívhatja fel a figyelmet.

Mint már említettem szív eredetű eltérés gyermekkorban csak 
ritkán áll a panaszok hátterében, ellentétben a felnőttgyógyá-
szattal, ahol a mellkasi fájdalom kapcsán mind laikus mind or-
vosi körben inkább merül fel szívbetegség, leggyakrabban szí-
vizom infarktus. Gyermekkori szív eredetű mellkasi fájdalmat a 
szívizom (myocarditis) illetve a szívbelhártya (pericarditis) gyul-
ladása okozhat, melyet hőemelkedés, láz, kifejezett gyengeség, 
elesett általános állapot kísérhet. 
Gyermekkorban a szívritmuszavarok heves szívdobogás érzés, 
esetleges ájulás képében jelentkeznek, azonban a kifejezett 

mellkasi fájdalom nem jellemző. Természetesen a szív fejlődési 
rendellenességével született gyermekek más elbírálás alá esnek, 
az ő esetükben a mellkasi fájdalom mindenképp alarmírozó, s 
gyermekkardiológus vizsgálat is indokolt.

Végül essen pár szó a pszichés és funkcionális eredetről is, mely 
kamaszkorban nem kis kihívást jelent az érintettek körében. De-
presszió, tartós stressz, családi, iskolai konfliktus, feldolgozatlan 
életesemény sajnos gyakran okoz funkcionális jellegű panaszokat.

Fontos tudni, hogy az esetek közel 30-40%-ban a leg-

gondosabb kivizsgálás sem tud fényt deríteni a fájda-

lom pontos okára.

Összefoglalásképp elmondható, hogy a mellkasi fájda-

lom hátterében ritkán áll szívbetegség, a panaszokat 

azonban ettől függetlenül nem érdemes ignorálni. Első 

körben gondos háziorvosi vizsgálat ajánlott, kifejezett 

nehézlégzés, elesett általános állapot, verejtékezés, láz 

esetén azonban ügyelet, sürgősségi osztály felkeresé-

se is szükséges.

" Szúr a szívem" avagy mellkasi 
fájdalom gyermekkorban

Kisiskolások, kamaszok körében egyre gyakrabban jelentkező tünetegyüttes a 

mellkasi fájdalom, mely hallatán a szülő is ijedtében a szívéhez kap, és rögtön a 

legrosszabbra, akár szívinfarktusra gondol.

Dr. Gyömörei Beáta gyermek kardiológus
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A betegek jogai, 
különös tekintettel a gyermekekre

Az alábbiakban a betegek, egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. törvény) által 

biztosított jogait tekintjük át, részletesen kitérve arra, hogyan valósulnak meg ezek 

a rendelkezések a beteg gyermekek vonatkozásában. Kiindulási alapunk az, hogy a 

beteg gyermek helyett törvényes képviselője (tipikusan a szülő, vagy a gyám) jár el, 

a jogok érvényesítésére és a nyilatkozatok megtételére ő jogosult. 

Dr. Nagy Éva jogász, Ph.D. A kapcsolattartás joga

A beteg a fekvőbeteg-gyógyintézetben meglevő feltételektől 
függően, betegtársai jogainak tiszteletben tartásával és a be-
tegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja ezt a jogot, 
amelynek részleteit a házirend tartalmazza.

A súlyos állapotú betegnek joga van arra, - a betegtársak bele-
egyezése mellett, - hogy az általa megjelölt személy mellette 
tartózkodjon. Feltétel, hogy a jelenlétével a betegtársakat és a 
betegellátást ne zavarja. Gyermekek esetén a szülő a betegágy 
mellett tartózkodhat, akár ott is aludhat.

Az intézmény elhagyásának joga

A betegnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, 
amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszé-
lyezteti. E jog csak törvényben meghatározott esetekben kor-
látozható (pl. pszichiátriai esetek). A beteg távozási szándékát a 
kezelőorvosnak bejelenti, aki ezt a tényt a beteg egészségügyi 
dokumentációjában feltünteti. Gyermek esetén értelemszerűen a 
törvényes képviselő dönt erről, de csak akkor jogosult a gyerme-
ket elvinni a kórházból, ha ezzel az egészségét nem veszélyezteti. 

A tájékoztatáshoz való jog

A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon 
tájékoztatást, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, isme-
reteire, lelkiállapotára, e tekintetben megfogalmazott kívánsá-
gára, valamint arra, hogy a tájékoztatáshoz szükség esetén és 
lehetőség szerint tolmácsot, vagy jeltolmácsot biztosítsanak. A 
betegnek joga van a kérdezésre. Gyermek esetén a törvényes 
képviselő kapja meg a tájékoztatást, de érettségi szintjének 
megfelelően a gyermeket is tájékoztatni kell.

Az önrendelkezéshez való jog

Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon 
döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, 
illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik 
bele, illetve melyeket utasít vissza, figyelembe véve a jogsza-
bályban előírt korlátozásokat. Bármely egészségügyi beavatko-
zás feltétele, hogy a beteg beleegyezését szóban, írásban vagy 
ráutaló magatartással megadhatja, kivéve, ha e törvény eltérően 
nem rendelkezik. A beteg a beavatkozás elvégzéséhez való be-
leegyezését bármikor visszavonhatja.

Az alapos ok nélküli visszavonás esetén a beteg költségtérítésre 
kötelezhető. Gyermek esetén a törvényes képviselő adja meg a 
beleegyezést, de csak akkor jogosult a beleegyezést megtagad-
ni, ha ezzel a gyermek egészségét nem veszélyezteti.

Az ellátás visszautasításának joga

A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának 
joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi ép-
ségét veszélyeztetné. A beteg minden olyan ellátást, amelynek 
elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy 
maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy 
teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége 
esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez utób-
bi esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban 
rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek. Gyermek 
esetén erre nincs lehetőség, a kezelést visszautasítani nem lehet.
Életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására 
csak abban az esetben van lehetőség, ha a beteg olyan súlyos 

betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori ál-
lása szerint rövid időn belül – megfelelő egészségügyi ellátás 
mellett is – halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. Gyermek esetén, 
ha ellátás visszautasítására kerül sor, az egészségügyi szolgáltató 
kérelmet terjeszt elő a beleegyezés bíróság általi pótlása iránt. 
A kezelőorvos a bíróság jogerős határozatának meghozataláig 
köteles a beteg egészségi állapota által indokolt ellátások meg-
tételére. Közvetlen életveszély esetén a szükséges beavatkozá-
sok elvégzéséhez bírósági nyilatkozatpótlásra nincs szükség.

Az egészségügyi ellátáshoz való jog

Minden betegnek joga van – jogszabályban meghatározott ke-
retek között – az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, 
folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egész-
ségügyi ellátáshoz, ezen belül joga van az ellátást végző orvos 
megválasztásához, amennyiben ezt az intézet működési rendje, 
a beteg egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartal-
ma, az ellátás sürgőssége nem zárja ki.

Az emberi méltósághoz való jog

Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszte-
letben kell tartani. Az emberi méltóság kifejezi az emberi minő-
ség figyelembevételét, a megalázó bánásmód, a kínzás tilalmát. 
Az emberek közötti viszonyokban azt jelenti, hogy mindenkit 
tisztelettel, az emberi érintkezés általános szabályainak meg-
felelően kell kezelni. Például tilos a betegeket lekötözni, műtét 
után hiányos öltözékben a folyosóra kitolni, a betegek neve he-
lyett számokat használni, stb.
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A visszautasítás csak akkor érvényes, ha egy háromtagú orvosi 
bizottság a beteget megvizsgálja és egybehangzóan, írásban 
nyilatkozik arról, hogy a beteg döntését annak következményei 
tudatában hozta meg, illetve a beteg nyilatkozatát követő 3. 
napon, - két tanú előtt – ismételten kinyilvánítja a visszautasí-
tásra irányuló szándékát. Amennyiben a beteg nem járul hoz-
zá az orvosi bizottság vizsgálatához, a kezelés visszautasítására 
vonatkozó nyilatkozata nem vehető figyelembe. Gyermekeknél 
további sajátosság, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a 
védőnői egészségügyi szolgáltatás nem utasítható vissza.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi do-
kumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy 
egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen. Az egészségügyi 
dokumentációval az egészségügyi intézmény, az abban szerep-
lő adattal a beteg rendelkezik.

A beteg jogosult:

  a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről 
tájékoztatást kapni,
  a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni,
  az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint 

azokról saját költségére másolatot kapni,
  elbocsátásakor zárójelentés kapni,
  egészségügyi adatairól indokolt célra, összefoglaló vagy 

kivonatos írásos véleményt kapni.

A beteg jogosult az adott betegségével kapcsolatos egészség-
ügyi ellátásának ideje alatt az általa meghatározott személyt 
írásban felhatalmazni a rá vonatkozó egészségügyi dokumen-
tációba való betekintésre, illetve arra, hogy azokról másolatot 
készíttessen. Erre vonatkozó információt az intézeti szabályzat 
tartalmazza.

A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátar-
tozója, valamint örököse jogosult a halál okával összefüggő, 
vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését 
megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat 
megismerni saját költségére.

Az orvosi titoktartáshoz való jog

A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt 
vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészség-
ügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék és azo-
kat bizalmasan kezeljék. A betegnek joga van megnevezni azt a 
személyt, akit fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő elhelyezésé-
ről, egészségi állapotának alakulásáról értesíthetnek, illetve joga 
van bármely személyt ebből kizárni. A beteg által megnevezett 
személyt a fekvőbeteg-gyógyintézet köteles értesíteni a beteg 
elhelyezéséről és annak megváltoztatásáról, valamint egészségi 
állapotának jelentős mértékű változásáról.

A beteg kötelezettségei

  A betegnek nemcsak jogai, hanem kötelezettségei is vannak.

  A beteg köteles tiszteletben tartani az intézményi rendet.

  A beteg köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi 
dolgozókkal együttműködni: Tájékoztatni őket – saját beteg-
ségével összefüggésben – mindarról, amely szükséges a kóris-
me megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez 
és a beavatkozások elvégzéséhez, így korábbi betegségéről, 
gyógykezeléséről, gyógyszer gyógyhatású készítmény sze-
déséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről. Különösen 
tájékoztatni köteles a fertőző betegségekről, illetve meg kell 
nevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget meg-
kaphatta, illetve akiket megfertőzhetett.

  A beteg tájékoztatni köteles minden, az egészségügyi ellátást 
érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról.

  A gyógykezeléssel kapcsolatban az egészségügyi dolgozóktól 
kapott rendelkezéseket be kell tartani.

  Az egészségügyi intézmény házirendjét betartani.

  A jogszabály által előirt térítési díjat megfizetni.

  Jogszabályban előírt személyes adatokat hitelt érdemlően iga-
zolni kell.

A beteg jogainak érvényesítéséhez arra is szükség van, hogy a 
beteg kapjon teljeskörű felvilágosítást a jogairól és a házirend-
ről. Ezen túlmenően a beteg jogosult panaszt tenni, amit az 
intézmény köteles kivizsgálni (max. 30 nap alatt, írásban kell rá 
válaszolni). A betegnek  joga van betegjogi, ellátottjogi és gyer-
mekjogi képviselőt foglalkoztató szervhez és más szervekhez 
fordulni, erről is tájékoztatni kell.

További információ: 
dr. Nagy Éva +36 30 660 4255

Mentsd meg a kisbabád!

A Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány 2016- 
ban indította „Babamentő program”-ját. En-
nek keretében ingyenes csecsemő újraélesz-
tési tanfolyamokat kínál szülők számára. 
Cél a bölcsőhalál csökkentése, amely sajnos 
évente több családot érint. A Magyar Reani-
mációs Társasággal (az újraélesztéssel foglal-
kozó orvosok hivatalos magyar szervezete) 
együttműködve szervezik a tanfolyamokat or-
szágszerte. Európai újraélesztési diplomával 

rendelkező szakorvosok mutatják be a helyes 
lépéseket, fogásokat, amihez speciális gyakor-
ló babákat biztosítanak.

A tanfolyam ingyenes, de regisztrációhoz kö-
tött, amit a www.babamento.hu oldalon le-
het megtenni.

Az oldalon oktató videófilmet is találnak az ér-
deklődők, illetve részletes leírást az újraélesz-
tés lépéseiről.



- Alapítványunk végzi a koraszülöttek mentését és sürgősségi betegszállítását a dél-dunántúli 
régióban (www.koraszulottmentes.hu).
- Babamentő Programunkkal kampányt hirdettünk a bölcsőhalál ellen, ingyenes csecsemő 
újraélesztő tanfolyamokat tartunk szülőknek (www.babamento.hu).
- Koraszülött Mentor Programunk segítséget nyújt a koraszülöttként világra jött gyermekek 
szüleinek a szükséges egyészségügyi ellátások és korai fejlesztés igénybevételéhez (www.koraszulott-
mentor.hu).
- Folyamatosan informáljuk a kisgyermekes szülőket, tanácsadást biztosítunk, ingyenes pro-
gramokat szervezünk (www.babamentes.hu).
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