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Ha 3 hónaposnál fiatalabb csecsemő lázas, nem etethető, nem ébreszthető, bőrszíne megváltozik (az édesanya 
ösztöne azt súgja, hogy valami nincs rendben).
Ha a gyermekük lázas, tarkója kötött (vagyis fejét nem tudja fájdalom nélkül előrehajlítani) és  bőrkiütésre
emlékeztető bőrvérzések jelennek meg a testén.
Ha gyermek tudatállapota hirtelen megváltozik, elveszti eszméletét.
Ha görcsöt észlelnek (vagyis amikor a gyermek teste 2 percnél hosszabb ideig megfeszül vagy végtagjai ritmikusan 
ránganak, tekintete elréved).
Ha a görcsöt láz kíséri, a gyermeknek nem volt korábban lázgörcse.
Ha erős fejfájás, hányások és tudatállapot változást, zavartságot tapasztalnak fejet ért ütést követően és
a korábban biztonsággal jól járó gyermek járása bizonytalanná, dülöngélővé válik. 
Ha erős vagy erősödő fájdalom jelentkezik a test bármely részén, különösen ha ez hasi fájdalom.
Ha ismételt hányások és hasmenés együtt van jelen és a gyermek itatása nem megoldható, a kiszáradás jeleit 
észlelik (mint: besüppedt nagykutacs, aláárkolt szemek, száraz nyelv, elesettség, gyengeség és 8 órán belül nem 
ürült vizelet).
Ha hirtelen kezdetű köhögés, fuldoklás, nyelési képtelenség áll fenn és felmerül annak lehetősége, hogy a gyermek 
félrenyelt valamilyen apróbb tárgyat, cukorkát, magot, ételdarabot. 
Ha a gyermek légvétele nyugalomban is szapora és légszomja van. Légzése ziháló, levegőért kapkodó, az ajkak 
és a bőr lilásan elszíneződik.
Ha köhögési hangja fókaugatásra emlékeztető és nyugalomban is jelen van a jellegzetes légzési hang.
Nem csak síráskor jelentkező, hanem nyugalomban is jelenlévő légszomj, szapora légvételek. 
Ha felmerül mérgezés gyanúja (otthon tárolt gyógyszerek, vegyszerek, takarító- és mosószerek kerülnek a gyermek 
szájába vagy lenyeli azokat).
Mély, nagyobb kiterjedésű égési, fagyási sérülések esetén.
Kutya vagy egyéb állat harapásakor. Földdel szennyezett sebek keletkezése miatt.
Ha olyan erejű sérülés, biciklivel történő esés, baleset következik be, ami csontsérüléssel vagy a belső szervek 
sérülésével is járhat.
Nagyobb mennyiségű vérvesztés esetén.
Ha a gyermek ismert alapbetegségében hirtelen rosszabbodás áll be (pl.: cukorbetegség, asztma).
Ha allergiás reakciót vált ki valamilyen étel, darázscsípés vagy egyéb rovar csípése (ami kapcsán émelygés, 
hányinger, szédülés, szemhéj, arc- és ajakduzzanat, terjedő bőrpír és légszomj lépnek fel).
És minden olyan esetben, amikor úgy érezné, hogy a gyermeknek sürgős orvosi vizsgálatra vagy beavatkozásra 
van szüksége!


