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Dr. Felkai Péter (szerk.):
Életveszélyes állapotok elhárítása a fogorvosi ren-
delőben
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Nagy örömmel ajánlok a fogorvos, szakápoló kollégák  
számára egy olyan könyvet, amiről azt gondolom, hogy  
a munkánk során nélkülözhetetlen és pótolhatatlan. A fog - 
orvosi szék mellett végzett medicinális tevékenységünk 
szoros része a betegkezeléseinknek. Az anamnézis-fel - 
vétel fontosságát, elmaradásának vagy hibás, hiányos 
kitöltése következményeinek hangsúlyozását nem le-
het elégszer elmondani. Kiemelten fontos a betegségek 
vezető tüneteinek, a gyógyszerek és azok kölcsönhatá-
sainak ismerete. A felnőtt lakosság nagy része ma már  
– sajnos – valamilyen szempontból veszélyeztetett kate-
góriába tartozik és megkülönböztetett figyelmet igényel.  
Éppen ezért szinte kötelező számunkra a megjelenő  
guide line-ok folyamatos nyomonkövetése, ismeret- 
anya gunk frissítése.

A fogorvosi rendelőben előforduló rosszullétek, élet-
veszélyes állapotok ismerete kiemelten fontos, nemcsak  
betegeink védelmében, de akár a hétköznapokban is. 
Családtagjaink, rokonaink, barátaink is kerülhetnek ha-
sonló helyzetbe, vagy egy társasút során is kerülhe-
tünk olyan helyzetbe, ahol az orvosi segítségünket kérik 
rosszullét esetén. Ilyenkor nem mondhatjuk, hogy csak  
nyaktól felfelé értünk a betegekhez…!

Utoljára 20 évvel ezelőtt jelent meg hasonló témában 
tankönyv – mára már az is beszerezhetetlen. A könyv-
ben rejlő tudásanyag a jelen elvárásoknak megfelelő, 
és aktuális témákkal (új típusú véralvadásgátlók, rosz-
szullétek gyógyszerezése) kibővített kiadvány.

Dr. Felkai Péter és kollégái ismertetik a korszerű an-
amnesztikus adatok felvételének ismérveit, az anesz-
tézia fogorvosi szempontjait, az életfunkciók vizsgála-
tainak módszereit, a fogorvosi rendelőben előforduló 
rosszullétek vezető tüneteit és a teendőket, a reanimáció 
pontos kivitelezésének lépéseit és a tennivalókat a men-
tő megérkezéséig. A könyvben megtalálhatók a rende-
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lőben feltétlenül (kötelezőszerűen) szükséges eszközök 
és gyógyszerek, melyek a rosszullétek, életveszélyes ál-
lapotok elhárításához szükségesek. Külön melléklet fog-
lalkozik a vérzékeny betegek fogorvosi ellátásával.

Ez a könyv hiánypótló mű és nélkülözhetetlen a fog-
orvosi rendelőben. Újra- és újraolvasása évente ildo-
mos lenne. Orvosi tevékenységünk szerves része, hogy 
felkészüljünk ezekre a helyzetekre és ha szükséges  
– megszerzett tudásunk birtokában – hárítsuk a ve-
szélyhelyzeteket.
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