ÖNKÉNTESSÉG A SZEGEDI ÚJSZÜLÖTT ÉLETMENTŐ SZOLGÁLATNÁL
Az önkéntes saját döntése alapján a Szolgálat javára ellenszolgáltatás nélkül, rendszeresen vagy
alkalmanként segítő munkát végez. Az önkéntes tevékenysége óriási segítséget jelent a Szolgálatnak,
hiszen munkájával hozzájárul az Alapítvány jó hírnevéhez, ismertségét és anyagi erőforrásait az
adománygyűjtésnek köszönhetően növeli.
A Szolgálat
A Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány 1992 óta végzi az újszülött, koraszülött mentést.
Dél-Magyarország 3 megyéjéből - Bács-Kiskun, Békés és Csongrád – menti az életveszélyben lévő
újszülötteket és szállítja a régió újszülötteket ellátó központjaiba a szegedi Gyermekgyógyászati
Klinikára, valamint a kecskeméti és gyulai Perinatális Intenzív Centrumokba.
Az Alapítvány feladata, hogy a kis betegeket minél hamarabb az őket ellátó regionális központok
intenzív osztályára szállítsa, ahol a különböző betegségek azonnali ellátáshoz szükséges feltételek
biztosítottak (pl.: gyermeksebészet, újszülött szívsebészet, stb), otthonszüléseknél az újszülött
ellátása, intézetbe szállítása, valamit feladata az intézeten kívül született újszülött és csecsemő
újraélesztés. A gyermekgyógyászatban ma az egész világon az egyik legfontosabb feladat az
életveszélyben lévő betegek sürgősségi ellátásának biztosítása. Ezen belül kiemelt jelentőségű a
születés után közvetlen életveszélyben lévő újszülöttek, koraszülöttek mentése. Az élet első
perceiben, óráiban történt mentés elmaradása ezen gyermekek életkilátásait – életben marad vagy
meghal - és a későbbi évek életminőségét – testileg és szellemileg ép lesz vagy károsodott - döntően
meghatározza.
Évente átlagosan 1250 újszülöttet ment a szolgálat. Az országban található kilenc újszülötteket
mentő szolgálat közül a szegedi központban regisztrálják a második legtöbb riasztást. A mentés során
évente kb. 45 ezer kilométert tesz meg a koraszülött mentőautó. A Szolgálat mentő gépkocsija úgy
működik, mint egy mozgó intenzív osztály. A benne lévő műszerek, gépek és gyógyszerek
segítségével a mentés ideje alatt biztosítani lehet az életben maradáshoz szükséges szervek (szív,
tüdő stb.) működésének fenntartását, és ezzel a legtöbb esetben megelőzhető a mentett újszülöttek
elvesztése, vagy egész életre szóló károsodása. Mentés az év minden napján folyamatosan három
műszakban történik. A szolgálatot végző gyermekorvosok, nővérek nagy újszülött ellátói gyakorlattal
rendelkeznek, akik szolgálatukat klinikai főmunkaidejükön kívül látják el. A mentő gépkocsivezetők
és mentőápolók az Országos Mentőszolgálat állományában lévő kiváló szakemberek, akik az
orvosokkal és a nővérekkel együtt a főmunkaidejükön kívül teljesítenek szolgálatot. Minden
műszakban négy személy – egy orvos, egy nővér, egy mentőápoló és egy gépkocsivezető dolgozik.
A kifogástalan állapotban lévő mentő gépkocsi, a mindig üzemképes és korszerű műszerek, a kiváló
szakmai ismeretekkel és nagy gyakorlattal rendelkező személyzet biztosítja a régió mentési
feladatának folyamatos, optimális szintű ellátását.
A Szolgálat zavartalan működéséhez szükséges hiányzópénzt adománygyűjtéssel igyekszik pótolni. Ez
azt jelenti, hogy az állami finanszírozás mellé évente 20 millió forintot kell összegyűjteni ahhoz, hogy
a mentés zavartalan legyen. Az elhasználódott eszközök, berendezések és a mentőautó cseréje ezen
felül ró a Szolgálatra hatalmas terhet. Az alapítvány az önkéntes munkáért cserébe anyagi
ellenszolgáltatást nem tud nyújtani.

Az önkéntes
Az önkéntes magatartásával és tevékenységével köteles a Szolgálat célkitűzéseit támogatni, jó
hírnevét minden esetben megőrizni.
Az önkéntes amennyiben a felé érkező bárminemű kérdésre nem tud helytálló és szakmailag
megalapozott választ adni, kötelessége segítséget kérni, illetve az érdeklődőt a Szolgálat
munkatársaihoz irányítani. Soha nem szégyen kérdezni a tapasztalt kollegától, illetve tájékoztatni a
kérdező felet arról, hogy önkéntesként, jó szándékából segíti az Alapítványt, így a feltett szakmai
kérdésre nem tud válaszolni.
A különböző rendezvények ideje alatt a Szolgálat mentőautóval szokott a helyszínre vonulni, melyet
az érdeklődők természetesen közelebbről is szemügyre vehetnek. Mindeközben az önkéntesek
feladata az adománygyűjtés, szórólapozás, promóciós és ismeretterjesztő anyagok terjesztése.
Adománygyűjtés során az embereknek illedelmesen köszönünk és pár mondatban megfogalmazzuk a
célunkat:
„Jó napot kívánok! A Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat önkéntesei vagyunk és az újszülött
életmentés zavartalan működéséhez gyűjtünk adományokat! Amennyiben megteheti, kérjük
támogassa a Szolgálat munkáját, hiszen minden fillér számít! Pár forintot is hálásan megköszönünk.”
A kisebb ajándéktárgyakat természetesen nem pénzért áruljuk, ha odalép egy kisgyermek, adjunk
neki, azonban próbáljuk megszólítani a szülőket, hogy amennyiben tehetik, adományozzanak pár
forintot!
Az önkéntesek és a segítő szándékú emberek nem csak a rendezvényeken, az adománygyűjtések
alkalmával támogathatják a Szolgálatot! Az Alapítvány facebook oldalának megosztása, további
önkéntesek toborzása, szakmabeliek esetén rövid cikkek, tanácsok írása ( honlapra, facebook oldalra)
szintén nagy segítséget jelent.
A sajtónak a Szolgálat nevében egyetlen önkéntes sem nyilatkozhat, ilyen jellegű kérés esetén kérjük,
hogy a média munkatársait irányítsák Prof. Dr. Pintér Sándor egyetemi tanár, kuratóriumi elnökhöz.
Az önkéntes köteles a Szolgálat eszközeire vigyázni, az észlelt meghibásodásról értesíteni az
Alapítvány munkatársait.
Az önkéntesek az Alapítvány által biztosított egységes ruházatban azonosítják magukat a
programokon, rendezvényeken, külső megjelenéseken. Az Alapítvány által az önkéntes
munkavégzéshez biztosított egységes ruházatot csak és kizárólag az Alapítványi programokon,
rendezvényeken, külső megjelenések ideje alatt jogosult viselni. Az önkéntes munkavégzés
végeztével, azt nem hordhatja. Az egységes ruházat alatti civil ruházatként térd alatti nadrág viselése
kötelező.
A Szolgálat közvetlen környezetében és színeiben szeszes italt fogyasztani, dohányozni, szemetelni és
olyan magatartást tanúsítani, ami nem méltó az Alapítványhoz szigorúan tilos.
Az Alapítvány Etikai Kódexe segítséget nyújt az önkéntes tevékenység során követendő magatartási
és viselkedési normákhoz.

Az Etikai Kódex minden önkéntes számára hozzáférhető az Alapítvány Szeged, Tábor u. 5. szám alatt
lévő központjában, illetve annak honlapján.

„Nézz hosszan egy gyerekarcra, és látni fogod: ha van sors, hát nagyon korán elkezdődik”
(Ancsel Éva- filozófus)

Minden önkéntesnek köszönjük a példamutató feladatvállalását!

