
TisáeltLakosság !

Az Ország9s Ment szolgálat és az Ügyeleti szotgáltató tájékoáatja önoket a kózponti oruosi
tigyelet i rányítási rendszerének vá ltozásaról.

2014. qájus 01-t l a.z lJsveletei Szotgáltató és az Országos Ment szolgálat a stirg ssegi
betegellátás hatékonysagának fokozása, a párhuzamos hívások számáiak csokkéntéó
valamint az azonnali. elérhet seg biáonsagának javítása érdekében tigyeleti irányításra
egytjttm kódési szerz dést kotott.

A kózös diszpécserszolgálat és mentésirányiltási rendszer m kodésének el nyei:

l| Ad ügYeleti ellátás tertiletén miíkod Ment ál|omás tetjes vagy részteges
integrációban egytittm kodik a kozponti rigyeleti kózponttal, mety soránl Folyamatos hozzáférhet séget biztosít

I A kórkép srilyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást

l Kozvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók kozotti
h atéko ny egytittm íí kodésh ez (tetra -rá d i ó re nd szei)

2, EgYséges, gyors?n elérhet súrg sségi hívószámon a lakosság segítseg_et hívhat. Egy hilvás
kezieményezésével az tigyelet és a mentószolgálat egy id ben etrrreiO. íEr a b"Íeg ugv
be!éPési Ponton keresztül kertil kapcsolatba az ellátóttal és egyértelm beteg-utakon atlut"er
szí.ikség esetén a fekv beteg e|látó intézménybe.

2014. május l-t l az alapellátási íigyelet a kiivetkezíj számokon hívható:

Ügyeleti hívószám : 06-1301-6969

Ment szolgálat /mentésl hívószám: 104

3, Bejelentéskor a mentésirányítas egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével
dont a riasáandó sürg sségi egysegr l (kivonuló tigyeleti szolgála! riemét ment egység,
esetkocsi, rohamkocsi). A szolgálatirányító a rendelkézésre álló lnformációk alapján a 6.t g
feltalálási helyéhez legkózelebbi és a legfelkészrlltebb egyseget küldi a beteg ..9íÉé9ér.

4, AmennYiben a bejelentéskor egészségtlgyi tanácsadásra van szüKége azirányitás ebben is
a segélyhívó rendelkezésére áll.

5, A bejelent nek, amennyiben panaszai megengedik, az irányí,tás felajánlja az
Ügyeleti ambulancia felkeresését. m ügyeleti kozethatárokon beírit m koo tigyeteti
AMBULÁNCIA (feln tt és gyermekek számára) igénybe vehet az alábbi címen:1170
Aszód, Baross u.4.



A sürgősségi ellátás láncszemei / teendői :

1, Beteg:
- fe] kell ismernie az éleWeszélyes állapotot
_ döntését meghozva étesírcníe kell az egységes számon elérhető sürgŐsségi

rendszeft és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia
_ esősegélyt ketl nyújtania illewe az orvos rnegérkezéséig a mentésirányÍtó tanácsai

alapján kell eljárnia
2, Mentésirányító:
_'u n.t.g uagy á hozzátartozó bejelentését a sürgősségi telefonszámon fogadja
_ tanácsót aónat a kiérkezésig elvégzendő treavatkozásokról
_ h;ry;rírr" iiányíthatla a leg-megfeTelőbb , a helyszínt leghamarabb elérő sürgŐsségi

egységet
g, §iirgősségi egységek -KöZp9NTI üGyELETI AMBULAN6IA

-oRVosI ÜGYELETI KocSI - szakorvos /szükséges
életmentő eszközökkel.

-KIEMELT MENTŐEGYSEG - mentőszakápoló
-ESETKOCSI - rnentőoruossal /mentőtiszttel
-ROHAM KOCSI- sü rgősség i sza ko ruossa l (oxyolog us)

TELEFONÁLJONI
vagy ügyeleti szánrrt

MoNDJA EL !

Mit lát , mire panaszkodik a beteg

vÁuszolJoN ! LégzésLirpn
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