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gyermekSOS

– az első online sürgősségi ügyeletkereső
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Alap információk
A GyermekSOS Magyarország első online sürgősségi ügyeletkeresője a www.
gyermeksos.hu címen érhető el. Pár kattintással, 30 másodpercen belül megtudhatjuk, melyik kórházba kell indulnunk.
• A weboldal megszületése előtt a szülőknek komoly fejtörést okozott, merre induljanak, ha baj van a gyermekükkel.
• A kiemelten közhasznú tevékenységnek köszönhetően a Magyar Távirati Iroda is
hírt adott a gyermeksos.hu elindulásáról.
• A honlap a 2015. decemberi induláskor két nap alatt több, mint 9000 látogatót
vonzott, és az ügyeletet felkeresők már több, mint egyharmada azóta is a GyermekSOS segítségével találja meg a megfelelő intézményt. Jelenleg havi közel
3.000 felhasználója van az oldalnak.
• Budapest és Pest megye beutalási rendje található meg az oldalon.
• A GyermekSOS kizárólag az állam által finanszírozott ügyeleteket gyűjti össze,
az oldal használata díjmentes, és regisztrációhoz sem kötött.
Az alapítók közösen, két programozó segítségével civil kezdeményezésként hozták létre a weboldalt.
A GyermekSOS interaktív főoldalán a keresett szakterületet kiválasztva, majd a
lakóhelyet megadva megkapjuk azt a kórházat, ahova az adott problémával fordulhatunk. A mobileszközökre is optimalizált weboldal térképét az okostelefonok
beemelik a navigációba, így a GPS segítségével gond nélkül célba találhatunk.
Az elmúlt időszakban szakmai fórumokon is sikerrel mutatkozott be az oldal. Az I.
Magyar Gyermek Sürgősségi Kongresszuson és a Gyermekápolók XIV. Országos
Kongresszusán is nagy lelkesedéssel fogadták a GyermekSOS-t.
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Edukáció
Gyakran az is nehézséget okoz, hogy a kritikus helyzetben dönteni tudjon a szülő, hogy egyáltalán milyen ügyelethez kell az adott problémával fordulnia. Ilyen
irányú edukáció híján sokan nem látják át, mire lehet szükség a kórházba érkezésig, a váróteremben, vagy ha osztályos felvételre kerül sor. A GyermekSOS ezeket
a kérdéseket is igyekszik megválaszolni, érthetővé tenni a következőkkel:
• Címszavak a főoldalon: szakterületenként a leggyakoribb problémák kerültek felsorolásra, így könnyű eldönteni, hogy például sebészetre vagy traumatológiára,
belgyógyászatra vagy fül-orr gégeszetre kell indulni.
• „Úton az ügyeletre” menüpont: A legfontosabb tanácsok és alap információk
egy helyen.
• Blog és Facebook bejegyzések: a social media felületek előnyeit kihasználva
cikkek és posztok keretein belül még több segítséget kapnak a szülők a kor követelményeinek megfelelő módon és formában.
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