
Ez a rendszer bajba jutottak bejelentései alapján működik 

így a helyszínen a mentőegység „deríti fel”, hogy milyen baj-

hoz hívták valójában. Ám vannak esetek, amikor a technika 

elengedhetetlen a helyszíni veszély felméréséhez akár a baj-

társaink életéről, akár a segítségre szoruló emberek életéről 

van szó. A Máltai Mentőszolgálat mentősei sokszor szembe-

sülnek a helyszínen a szén-monoxid okozta veszéllyel, me-

lyet a mérgező gáz jellemzői miatt lehetetlen műszer nélkül 

detektálni. Számtalan olyan eset volt, amikor a helyszínen a 

kézi CO mérő műszer jelzése alapján mentettek ki embereket 

a helyiségből illetve menekültek ők is. Ezen esetek egy része 

sajnos tragédiával végződik, ami sokadjára is azt bizonyítja 

számunkra, hogy az élet nem játék és egy alattomos mérges 

gázról van szó, ami évről-évre szedi áldozatait. 

Bajtársaink élete többször annak volt köszönhető, hogy a 

szén-monoxidmérő műszer bejelzett így azonnal tudtak se-

gítséget hívni. 

Az évek során tapasztaltuk, hogy azon műszerek, melyek a 

háztartásokban használatosak a mentésben nem a legopti-

málisabbak mivel több speciális kritériumnak kell megfelelni 

az igénybevételi sajátosságok miatt: 

   • gyors környezeti mérés

   • az esetleges ütődéseket bírja (tok)

   • megfelelő hangerővel jelezzen

   • állítható küszöbérték 

   • érzékenység (többször tapasztaltuk, hogy a
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgá-

lata idén 30 éve kezdte működését önkéntesekkel, 

akik a mai napig „mozgatják” a szolgálatot. A Mál-

tai Mentőszolgálat a hét három napján - önkénte-

sekről lévén szó - leginkább hétvégén üzemel az 

Országos Mentőszolgálat esetirányítása alatt, ami 

azt jelenti, hogy a mentési feladatokat az OMSZ 

mentésirányító rendszere illetve mentésirányítója 

adja a szolgálatnak. 

helyszínen lévő műszer nem jelzett, holott a helyiségben a kri-

tikus érték közelében volt a CO szintje, amitől a bent tartózko-

dóknál már jelentkeztek a mérgezés klinikai tünetei)

   • legyen könnyen hordozható akár ruházaton is

   • gyors, valóban elérhető szervizháttér.

Természetesen minden helyzetben gondolnunk kell a szén-mo-

noxid jelenlétére ám a megfelelő műszer a klinikai tüneteken 

kívül sokat segíthet a mérgezés gyorsabb diagnosztizálásban 

is, értékes perceket megtakarítva az ellátó személyzetnek, ja-

vítva a mérgezett gyorsabb, speciális ellátását, ezáltal hozzá-

járulva a gyógyuláshoz. 

Szerencsére a tragédiák mellett van bőven szerencsés kime-

netelű gyógyulás és sikeresen előztünk meg nagyobb bajt is. 

Ebben segít most önzetlenül a TESTO Kft. is mely hozzájá-

rul bajtársaink, ezáltal a mentés biztonságához is egy TESTO 

317-3 környezeti szénmonoxid mérő készülékkel. 

Ezen készülék megfelel a speciális kritériumoknak tökéletesen 

beilleszthető a sürgősségi betegellátás eszközparkjába.
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