
Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány

(Röviden Szent Márton Gyermekmentő)

Rövid bemutatkozó

Az életveszélyes állapotú kisgyermekek helyszíni ellátása és szállítása különleges szakmai, gyakorlati és

műszeres  felkészültséget  igényel.  1999-ben  Alapítványukat  azért  hozták  létre,  hogy  különleges

Gyermekrohamkocsik és gyermek mentőorvosi kocsik elindításával segítsék az Országos Mentőszolgálat

munkáját. 

Magasan képzett gyermekmentős csapataink és egyedülálló Gyermekrohamkocsink, valamint gyermek-

mentőorvosi kocsijaink hatékonyságát bizonyítja, hogy az elmúlt 21 évben több mint 53.000 bajba jutott

kisgyermeken segítettünk. Alapítványunk állami támogatásban nem részesül, adó 1%-os felajánlásokból,

vállalati és magán adományokból működik.

Miért kell külön mentő a gyermekeknek?

Az általános mentőorvosok többségében felnőtt ellátásban dolgozó orvosok, kevés gyermekgyógyászati

tapasztalattal.  A mai napig általánosan elmondható,  hogy a felnőtt  ellátásra szakosodott  orvosok nem

szívesen  látnak  el  gyerekeket.  Gyermekkorban  teljesen  más  betegségekkel  találkozhatunk,  mint

felnőttkorban. Más gyógyszereket, más terápiát alkalmazunk. De más a betegségek lefolyása is. Ha egy

gyermek már annyira rosszul van, hogy mentőt kell hívni, ott valóban nagy a baj. Ebben a stádiumban

tényleg  perceken múlhat  az  élete,  azon,  hogy minél  korábban megkapja  a  megfelelő  ellátást.  Míg a

felnőtteknél  legtöbbször  működik  az  úgynevezett  „gázterápia”,  azaz  nyomni  a  gázt,  hogy  gyorsan

bejusson a beteg a kórházba, a  gyermekgyógyászatban ehelyett az arany óra vagy platina perc kifejezés

tükrözi az időben megtörténő ellátás fontosságát, azt, hogy jelentősen megnöveli a túlélést, ha a kis beteg

már a helyszínen megkapja a magas szintű ellátást.

A Gyermekrohamkocsi bármilyen helyszínen percek alatt képes egy mobil intenzív osztályt "felépíteni",

ennek köszönhetően szakmai eredményeink európai szinten is kiemelkedőek.



Mentőink

Jelenleg összesen négy kocsink van szolgálatban: 

1. Budapesten  1 Gyermekrohamkocsi, amely a Józsefvárosi Mentőállomásról vonul

2. Miskolcon 1 gyermek mentőorvosi-kocsi (Gyermek MOK) (terepjáró)

3. Debrecenben 1 gyermek mentőorvosi-kocsi (Gyermek MOK) (terepjáró)

4. Balatonfüred, 1 Gyermekrohamkocsi a nyári, kiemelt időszakban a Balaton északi partján

5.  Budapesten  2019.  október  1-től  Gyermek-kiemelt  mentőegység  működtetése  a  tartalékos

Gyermekrohamkocsival egy gyermek szakápolóval és egy gépésszel  

Szolgálat

Az egységek vidéken 12 (nappali), Budapesten 24 órás szolgálatot teljesítenek a hét minden napján. 

A  Gyermekrohamkocsi  a  Szent  Márton  Gyermekmentő  Szolgálat  által  létrehozott  Józsefvárosi

Mentőállomásról riasztható. 

A Gyermekrohamkocsi irányítását az Országos Mentőszolgálat végzi. Ide futnak be a 1112-es segélyhívó

vonalak.  A mentésirányítók a  bejelentéstől  függően döntenek a  Gyermekrohamkocsi  kiküldéséről.  Fő

szempont, hogy a Gyermekrohamkocsi valóban a legindokoltabb, legsúlyosabb gyermekesetekhez jusson

el. 

A  gyermekmentőorvosi-kocsijaink  a  debreceni  és  miskolci  kórház  gyermekintenzív  osztályai  elől

indulnak a bajba jutott gyermekek segítségére. Riasztásukat ugyanúgy az Országos Mentőszolgálat végzi,

az  adott  régió  irányítócsoportjának  közreműködésével.  Ezek  a  mentőegységek  nem  csak  az

állomáshelynek  otthont  adó  városban  (Miskolc,  Debrecen),  hanem  a  régió  megyéiben  egyaránt

teljesítenek mentési feladatokat.

 

Szállítási feladatok

A Gyermekrohamkocsi munkájának körülbelül egy harmadát az úgynevezett szállítási feladatok teszik ki.

Leggyakrabban lélegeztetett kisgyermekek kórházak közötti szállítása a feladat, de sok esetben a kezelés

szempontjából  létfontosságú vizsgálatokra,  terápiás beavatkozásokra kell  szállítani  a kezelő osztályról



más kórház laboratóriumába, műtőjébe a súlyos állapotú Kicsiket. A Gyermekrohamkocsiban az intenzív

osztályokéval közel azonos feltételek mellett történik a gyerekek szállítása, így minimálisra csökken a

komplikációk veszélye. Az elmúlt években egyetlen esetben sem veszítettünk el kisgyermeket szállítási

feladat  kapcsán.  Ezek  a  szállítások  nem  egyszer  vidékről  irányulnak  a  főváros  felé,  ezért  a

Gyermekrohamkocsi szinte az egész országot körbejárta már. 

A Gyermekrohamkocsi elindításával megoldódott a fővárosi és vidéki gyermek intenzív osztályok régi-

régi problémája. Korábban nem tudták az igazán súlyos állapotú, lélegeztetett kisgyermeket szállíttatni

sem  fontos  vizsgálatokra  sem  másik,  magasabb  szintű  ellátást  nyújtó  intézetekbe.  A

Gyermekrohamkocsira  ma  már  nyugodtan  bízzák  rá  a  lélegeztetett  kisgyermekeket  tudván,  a

Gyermekrohamkocsin ugyanolyan jó kezekben vannak, mint az intenzív osztályon.

Oktatás

A  gyermekrohamkocsi  személyzete  rendszeres  gyakorlással  és  továbbképzésekkel  készül  az  éles

bevetésekre.  Az  évente  többször  megrendezésre  kerülő  továbbképzések  alkalmával  a  legmodernebb

eszközökön gyakorolhat a személyzet. Nem csak az elméleti oktatás, hanem a gyakorlati képzés is fontos

része  ezeknek  a  tréningeknek.  Nagylelkű  támogatóinknak  köszönhetően  a  legmodernebb  oktatási  és

tréning eszközökkel rendelkezik a Gyermekrohamkocsi. Az Alapítvány nem csak a Gyermekrohamkocsi

személyzetét képzi. A céljaink között szerepel más mentőegységek tréningelése, házi orvosok, ápolók,

óvodai, bölcsödei gondozók oktatása is, melyet már részben meg is valósítottunk, továbbá országos szintű

szakmai kongresszusokat szervezünk a gyermekellátásban dolgozóknak. 

Az alapítvány oktatói, felvilágosító munkát is végeznek a kisgyermekek sürgősségi ellátásáról. Országos

akciójában az egészségügyi ellátásban dolgozókat készíti fel a súlyos esetek felismerésére és kezelésére. 

Ennek kapcsán jelent meg 2015-en hiánypótló szakmai könyvünk „Sürgősségi gyermekellátás” címmel,

amelyet  a  Gyermekrohamkocsin  szolgálatot  teljesítő  szakorvosok  a  közel  20  év  alatt  szerzett

tapasztalataik alapján írtak. 



Adó 1% 

Alapítványunk  egyik  küldetése,  hogy  segítsük  a  felelősségteljes  döntések  meghozatalát  az  adó  1

százalékának odaítélésével kapcsolatban.

Az alábbi szempontok alapján történő vizsgálódás segítheti az eredményes döntés meghozatalát:

- Saját tapasztalat alapján döntsön.

- Ha nincs személyes tapasztalata olyan szervezetet válasszon, akik a nap 24 órájában  látható, kézzel

fogható, valós tevékenységet végeznek.

- Fordítson figyelmet a szervezetek átláthatóságára. Ha az adott  szervezet gazdálkodásáról nem talál

információkat, érdemes tovább tájékozódni.

- Tájékozódjon- keressen rá a civil szervezet nevére az interneten.

- Nézze meg kik állnak az alapítvány mögött (vezetőség, dolgozók).

- Pontosság! Mivel rengeteg hasonló nevű alapítvány létezik, fontos a szervezet pontos neve, adószáma.

- Tartsa a határidőket, az adó 1% felajánlásának legutolsó határideje 2020. május 20.

- A rendelkező nyilatkozat hiányos vagy hibás kitöltése miatt az adó 1 % felajánlások jelentős hányadát

nem fogadja  el  az  adóhatóság.  Fontos,  hogy  az  útmutatásnak  megfelelően  töltse  ki  a  rendelkező

nyilatkozatot, figyeljen a címzésre.

Az adó 1 százalékos támogatások felhasználása

A Gyermekrohamkocsik és a gyermek-mentőorvosi kocsik működéséhez szükséges anyagi hátteret az adó

1 %-ból és adományokból teremtjük elő. 

Az adó 1%-os bevételekből fedezzük:

- a mentőautók beszerzését,

- a műszerek vásárlását, karbantartását,

- egyszer használatos, speciális eszközök pótlását,

- a személyzet munkaruháját,

- a továbbképzéseket, és az oktatási eszközök vásárlását

- az egyéb működési költségeket.



A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány adószáma:  18162785-2-42

Az adója 1 százalékáról történő rendelkezéshez segítséget honlapunkon talál, innen letölthető a 

rendelkező nyilatkozat is. 

Csatolok néhány fotót szíves felhasználásra. 

Kérdés esetén forduljanak hozzám bizalommal, 

Üdvözlettel:

Boldizsár Marcsi
Marketing
Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány 
Mobil: (+36) 70-622-42-33
E-mail: boldizsarm@gyermekrohamkocsi.hu

További információk:

www.gyermekrohamkocsi.hu

https://www.facebook.com/gyermekrohamkocsi

https://www.instagram.com/gyermekrohamkocsi/

https://www.youtube.com/user/szentmartongymento

Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat oktató videok:

https://www.youtube.com/watch?v=WgrTklfRXgQ

https://www.youtube.com/watch?v=RsbBh-vnH-k

https://www.youtube.com/watch?v=Wm0_-jNryls

https://www.youtube.com/watch?v=B-GCPN40WFc

https://www.youtube.com/watch?v=c_yl-5srE0

https://www.instagram.com/gyermekrohamkocsi/
https://www.youtube.com/watch?v=c_yl-5srE0w
https://www.youtube.com/watch?v=B-GCPN40WFc
https://www.youtube.com/watch?v=Wm0_-jNryls
https://www.youtube.com/watch?v=RsbBh-vnH-k
https://www.youtube.com/watch?v=WgrTklfRXgQ
https://www.facebook.com/gyermekrohamkocsi
http://www.gyermekrohamkocsi.hu/
mailto:boldizsarm@gyermekrohamkocsi.hu







