A MAMS sportrendezvényeken biztosított egészségügyi
szolgáltatásról szóló adatlap1
Verseny neve:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Helyszín:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Időpont: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szervező:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Versenyigazgató:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó adatok

Neve:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ÁNTSZ engedély szám:………………………………………………………………………………………………………………………….
Felelősségbiztosító kötvényszáma:……………………………………………………………………………………………………..
Résztvevő mentőegységek:
mentőkocsi

1.

2.

forgalmi rendszám
3.

4.

esetkocsi

1.

2.

3.

4.

rohamkocsi

1.

2.

3.

4.

Orvos neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pecsétszáma:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Legközelebbi kórház:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Legközelebbi OMSZ állomás:…………………………………………………………………………………………………………………

1

Ezt az űrlapot kell kitölteni minden, a MAMS éves versenynaptárában szereplő verseny előtt, és a versenyről
szóló versenyigazgatói jelentéssel együtt megküldeni a MAM Iroda számára.
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1. Mentőkocsi felszerelésére vonatkozó ellenőrző lista
VAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

mentőápoló és mentőgépkocsi-vezető
egészségügyi alapfelszerelés
rádió vagy rádiótelefon
megkülönböztető jelzés
B típusú mentőjármű
hordágy
hordszék
szétnyitható merev lapáthordágy vagy merev gerinchordágy
legalább 80 cm széles vákuummatrac leszívó pumpával
VAGY
szétnyitható merev lapáthordágy hevederekkel
végtagok rögzítésére, ill. húzás alatti rögzítésre alkalmas sínek
nyakrögzítő készlet
steril és nem steril kötszerek
lehűlés elleni izolációs eszköz
vérnyomásmérő és fonendoszkóp
lázmérő
legalább 7 l oxigénpalack reduktorral
oxigén orrszonda vagy arcmaszk
lélegeztető ballon és maszk, oxigénvezeték és rezervoár a lélegeztető ballonhoz
leszívópumpa
leszívó katéterek
száj-garat tubus, orr-garat tubus
egyszer használatos fecskendők, tűk, perifériás vénás kanülök
infúziós szerelék
olló, csipesz, érfogó
nyákszívó, köldökcsat, bébi izolációs takaró
steril és nem steril lepedők, takarók
kéz- és bőrfertőtlenítő-szer
védőkesztyűk, orr-száj maszkok, műanyag védőszemüveg
hulladékgyűjtő veszélyes hulladéknak
ágytál, hánytál, vizeletgyűjtő
hullatakaró
ampullatartó, zseblámpa
injekciók: fájdalomcsillapító, göcsoldó, adrenalin, atropin
szájon át adható készítmények
végbélen át adható készítmények
félautomata defibrillátor
vércukorszint meghatározó készülék tesztcsíkkal
20%-os cukoroldat

Dátum:
………………………………………
Versenyigazgatói aláírás

2

……………………………………………
Mentőorvos/Mentőtiszt
aláírása3

Akkor, ha a versenyigazgató és mentőorvos/mentőtiszt között véleménykülönbség van a felszerelést (a lista
bármely elemét) illetően, azt külön megjegyzésben kell feltüntetni. A vitatott elemről fényképet kell készíteni,
és az adatlaphoz kell mellékelni.
3
Amennyiben a mentőorvos/mentőtiszt aláírása hiányzik, ennek okát az adatlapon dokumentálni kell. Ilyenkor
az adatlapon két tanú aláírása kell a versenyigazgató aláírása mellett.
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2. Esetkocsi felszerelésére vonatkozó ellenőrző lista
VAN
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

4

mentőtiszt vagy mentőorvos
C típusú közúti mentőjármű
egészségügyi alapfelszerelés
rádió vagy rádiótelefon
hordágy
hordszék
szétnyitható merev lapáthordágy vagy merev gerinchordágy
legalább 80 cm széles vákuummatrac leszívó pumpával
VAGY
szétnyitható merev lapáthordágy hevederekkel
végtagok rögzítésére, ill. húzás alatti rögzítésre alkalmas sínek
nyakrögzítő készlet
steril és nem steril kötszerek
lehűlés elleni izolációs eszköz
vérnyomásmérő és fonendoszkóp
lázmérő
legalább 7 l oxigénpalack reduktorral
oxigén orrszonda vagy arcmaszk
lélegeztető ballon és maszk, oxigénvezeték és rezervoár a lélegeztető ballonhoz
leszívópumpa
leszívó katéterek
száj-garat tubus, orr-garat tubus
egyszer használatos fecskendők, tűk, perifériás vénás kanülök
infúziós szerelék
olló, csipesz, érfogó
nyákszívó, köldökcsat, bébi izolációs takaró
steril és nem steril lepedők, takarók
kéz- és bőrfertőtlenítő-szer
védőkesztyűk, orr-száj maszkok, műanyag védőszemüveg
hulladékgyűjtő veszélyes hulladéknak
ágytál, hánytál, vizeletgyűjtő
hullatakaró
ampullatartó, zseblámpa
injekciók: fájdalomcsillapító, göcsoldó, adrenalin, atropin
szájon át adható készítmények
végbélen át adható készítmények
félautomata defibrillátor
vércukorszint meghatározó készülék tesztcsíkkal
20%-os cukoroldat
defibrillátor-monitor egység (defibrillátor, EKG monitor, pulzoximéter, modul 12
elvezetéses EKG készítésére, nem invazív automata vérnyomásmérő, kapnográf,
bőrön keresztül alkalmazható pacemaker)
hordozható lélegeztetőgép
kapnográf

Akkor, ha a versenyigazgató és mentőorvos/mentőtiszt között véleménykülönbség van a felszerelést (a lista
bármely elemét) illetően, azt külön megjegyzésben kell feltüntetni. A vitatott elemről fényképet kell készíteni,
és az adatlaphoz kell mellékelni.
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intubációs felszerelés (laringoszkóp, tubusok – teljes sorozat – összekötővel,
bougie)
PEEP szelep, bordástömlő
Magill-fogó
motoros szívó
bébi táska: csecsemő- és gyermek ballon, laringoszkóp, tubus sorozat
intraosszeális kanülálás eszközei
perfúzor, hosszabbító csővel, infúziós csap, 50 ml-es fecskendő
gyomormosó felszerelés
mellkasi detenzionálás eszközei
szike, csipesz, olló
kábító fájdalomcsillapító
kábító fájdalomcsillapító ellenszere
elaltatószerek és izomrelaxánsok
nem kábító hatású fájdalomcsillpaító
dobutamin, dopamin hatóanyag tartalmú szimpatikus idegrendszert izgató hatású
szerek
nyugtatók
vízhajtók
szívritmuszavarok gyógyszerei: adenosin, amiodaron, verapamil, lidocain, bétablokkoló
vazoaktív és inotróp keringéstámogató gyógyszerek
infúzióban adható nitroglicerin
szteroid hatású gyógyszerek
antihisztamin
nátrium-hidrogénkarbonát
vérnyomáscsökkentő szerek
hörgőtágítók
görcsgátló szerek
szorongás-, feszültségoldó szerek
nagydózisú atropin (min. 100 mg)
méhizomzat összehúzódást serkentő szerek
véralvadásgátló szerek: Na-heparin és clopidogrel
hányás és hányinger csillapító szerek
calcium, magnesium
bois szonda (vastagés vékony)
összekötő (átlátszó)
hosszabbító cső
tölcsér
adagoló edény
Dátum:
………………………………………

……………………………………………

Versenyigazgatói aláírás

Mentőorvos/Mentőtiszt
aláírása5

5

Amennyiben a mentőorvos/mentőtiszt aláírása hiányzik, ennek okát az adatlapon dokumentálni kell. Ilyenkor
az adatlapon két tanú aláírása kell a versenyigazgató aláírása mellett.

