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Az elsAz elsőősegsegéélynylynyúújtjtáás cs cééljalja

„„Az elsAz elsőősegsegéélynylynyúújtjtáás a ss a süürgrgőős helyszs helyszííni ni 
betegellbetegellááttáás elss elsőő llééppéése. Bajbajutott se. Bajbajutott 
embertembertáársainkon segrsainkon segííteni mindenkinek teni mindenkinek 
áállampolgllampolgáári kri köötelesstelesséége.ge.””

(1997. (1997. éévi  CLIV vi  CLIV EEüü. t. töörvrvéény) ny) 



MentMentőőhhíívvááss

BemutatkozBemutatkozáás uts utáán kn köözzöölje az allje az aláábbiakat:bbiakat:

•• Mi tMi töörtrtéént, mint, miéért krt kéér segr segíítstsééget.get.

•• Hol tHol töörtrtéént! (Rendknt! (Rendkíívvüül fontos a minl fontos a minéél pontosabb cl pontosabb cíím m 
megadmegadáása.)sa.)

•• A beteg/sA beteg/séérrüült milyen lt milyen áállapotban van, illetve hllapotban van, illetve háány ny 
szemszeméélyrlyrőől van szl van szóó..

•• VanVan--e me méég kg köözvetlen veszzvetlen veszéély, illetve mly, illetve műűszaki mentszaki mentéésre sre 
szszüükskséég vang van--e!.e!.

•• A hA híívvóó nevnevéét, telefonszt, telefonszáámmáát.t.



A tA töömeges balesetek ellmeges balesetek ellááttáásasa

TTöömeges balesetrmeges balesetrőől l 
beszbeszééllüünk akkor, ha egy nk akkor, ha egy 
baleseti (megbetegedbaleseti (megbetegedéési) si) 

mechanizmus mechanizmus 
kköövetkeztvetkeztéében kben köözel zel 

azonos helyen azonos helyen éés ids időőben, ben, 
ööt, vagy annt, vagy annáál tl tööbb bb 

szemszeméély szenved ly szenved 
egegéészsszséégkgkáárosodrosodáást.st.



A kA káárhely felmrhely felméérréésese

1.1. Mi tMi töörtrtéént, tnt, töörtrtéénhetett? Milyen jellegnhetett? Milyen jellegűű az esemaz eseméényny
(k(köözlekedzlekedéési, munkahelyi, robbansi, munkahelyi, robbanáás stb.)? s stb.)? 

2.2. Mennyire Mennyire veszveszéélyes a helyszlyes a helyszíínn? V? Váárhatrhatóó--e e úújabb jabb 
baleset? Kellbaleset? Kell--e e óóvnia vnia éés hogyan a s hogyan a 
segsegéélynylynyúújtjtóónak sajnak sajáát testi t testi éépspsééggéét?t?

3.3. Hol tHol töörtrtéént az esemnt az eseméény?ny?

4.4. HHáány sny séérrüült lehet? lt lehet? 

5.5. Milyen jellegMilyen jellegűűek a sek a séérrüüllééseksek ((ééggéések, zsek, zúúzzóóddáások, sok, 
eszmeszmééletvesztletvesztéés stb.)? s stb.)? 



A kA káárhely felmrhely felméérréésese

•• Milyen Milyen mműűszaki segszaki segíítstsééggrere lehet szlehet szüükskséég? Tg? Tűűzoltzoltóók, k, 
vegyvvegyvéédelem, honvdelem, honvéédsdséég.g.

•• El lehetEl lehet--e kezdeni a helysze kezdeni a helyszíínen az ellnen az ellááttáást, vagy st, vagy 
ki kell menekki kell menekííteni a steni a séérrüülteket (pl. tlteket (pl. tűűzvzvéész, sz, 
robbanrobbanáásveszsveszéély). Utly). Utóóbbi esetben bbi esetben úún. sebesn. sebesüült lt 
gygyűűjtjtőőhelyet kell kialakhelyet kell kialakíítani, ennek kivtani, ennek kiváálasztlasztáása sa 
komolyabb szakmai ismereteket igkomolyabb szakmai ismereteket igéényel.nyel.



A sA séérrüültek osztltek osztáályozlyozáásasa

1.1. ÉÉletveszletveszéélyes slyes séérrüültekltek –– eszmeszmééletlen, erletlen, erőős vs véérzrzéése van, sokkos, se van, sokkos, 
harmadharmad--, negyedfok, negyedfokúú ééggéés.s.
A beavatkozA beavatkozáás elmarads elmaradáása a beteg halsa a beteg haláálláához vezethet.hoz vezethet.

2.2. SSúúlyos slyos séérrüültekltek –– vvéérzrzőő, s, súúlyos tlyos töörréése van, zavart tudatse van, zavart tudatúú, nagy , nagy 
terterüületletűű ééggééss
Nincs Nincs ééletveszletveszéély, de az ellly, de az ellááttáás elmarads elmaradáása ksa köövetkeztvetkeztéében ben 
romolhat a beteg romolhat a beteg áállapota.llapota.

3.3. KKöönnynnyűű sséérrüültlt –– horzsolhorzsoláások, zsok, zúúzzóóddáások sok 
EllEllááttáásuk ksuk kééslekedslekedéése se áállapotrosszabbodllapotrosszabbodáással nem jssal nem jáár.r.

4.4. Klinikai halottak, haldoklKlinikai halottak, haldoklóókk
ÚÚjrajraéélesztlesztéés nem kezdhets nem kezdhetőő addig, amaddig, amííg g ééletveszletveszéélyes lyes éés ss súúlyos lyos 
sséérrüült elllt ellááttáása zajlik sa zajlik éés az ars az aráánytalansnytalansáág mg méég fenng fennááll.ll.

5.5. HalottakHalottak



Az eszmAz eszmééletlensletlenséég        stabil oldalfekvg        stabil oldalfekvééss

A beteg nincs A beteg nincs 
tudattudatáánnáál, kl, küülslsőő
ingerekre nem ingerekre nem 

reagreagáál, l, 
reflexmreflexműűkkööddéése se 

nincs, izmai nincs, izmai 
elernyedtek.elernyedtek.



Stabil oldalfekvStabil oldalfekvééss

Ne alkalmazza ezt a Ne alkalmazza ezt a llééggúútbiztostbiztosííttáásisi techniktechnikáát, t, 
ha:ha:

•• gerincsgerincséérrüüllééss

•• ssúúlyos mellkas slyos mellkas séérrüüllééss

•• medencemedence--, combcsontt, combcsonttöörrééss

•• nynyíílt hasi slt hasi séérrüüllééss

gyangyanúúja merja merüül fel! l fel! 



Az Az úújrajraéélesztlesztééss

Az Az úújrajraéélesztlesztéés folyamata:s folyamata:
A beteget megszA beteget megszóóllíítjuk, megrtjuk, megráázzukzzuk

↓↓ (ha nem reag(ha nem reagáál)l)
kikiááltsunk segltsunk segíítstsééggéértrt

↓↓
ellenellenőőrizzrizzüük a lk a léégzgzéést 10mp.st 10mp.--igig

↓↓ (ha nem l(ha nem léélegzik)legzik)
hhíívjunk mentvjunk mentőőt t úújrajraéélesztlesztééshez (legjobb ha        shez (legjobb ha        

megkmegkéérrüünk rnk ráá valakit)valakit)
kezdjkezdjüük el a szk el a szíívmasszvmasszáázst (30zst (30--szor nyomjuk szor nyomjuk öössze a ssze a 

mellkast)mellkast)
↓↓

majd alkalmazzunk 2 majd alkalmazzunk 2 befbefúúvváástst, lehet, lehetőőleg szleg száájbjbóól l ––
orrbaorrba



Az Az úújrajraéélesztlesztééss

Folytassuk ezt a tevFolytassuk ezt a tevéékenyskenysééget 30 : 2 arget 30 : 2 aráányban!nyban!

A beteg szA beteg száájjüüregregéébe nem kell belenbe nem kell belenéézni, csak az zni, csak az 
alaláábbi esetekben:bbi esetekben:
–– a beteg a beteg éétkeztkezéés ks köözben lett rosszulzben lett rosszul

–– arcarcáán, szn, száájjáán ln lááthatthatóó szennyezszennyezőőddéés van (hs van (háánynyáás, vs, véér).r).



A A sokksokk

TTüünetei:netei: gyengesgyengeséég, sg, sáápadtspadtsáág, hideg verejtg, hideg verejtéékezkezéés, s, 
szapora pulzus, nyugtalansszapora pulzus, nyugtalansáág, majd teljes g, majd teljes 
kköözzöömbmböösssséég, vg, vééggüül eszml eszmééletvesztletvesztéés majd hals majd haláál.l.

A sokkos A sokkos áállapot felismerllapot felismeréése tehse teháát fontos t fontos 
feladat, azonnal meg kell kezdeni a sokkot feladat, azonnal meg kell kezdeni a sokkot 
kivkivááltltóó ok megszok megszüüntetntetéésséét, vt, véérzrzééscsillapscsillapííttáást, st, 
folyadfolyadéékpkpóótltláást. A sst. A séérrüültet tanltet tanáácsos a vcsos a véégleges gleges 
ellellááttáásig laposan, magasra polcolt lsig laposan, magasra polcolt láábbal fektetni.bbal fektetni.



VVéérzrzééseksek
Az ember keringési rendszerének felépítése



VVéérzrzéések tsek tíípusaipusai

• Hajszáleres vérzés enyhe, kis intenzitású vérzés

• Vénás vérzés sötétpiros, lehet intenzív vérzés is

• Artériás vérzés élénkpiros, lüktető

• Belső vérzés csak a tünetei érzékelhetők

• Speciális vérzések orrvérzés, fülvérzés



VVéérzrzéések ellsek ellááttáásasa

Hajszáleres

1. fertőtlenítés

2. fedőkötés

Vénás

1. testrész szív
fölé helyezése

2. fertőtlenítés

3. nyomókötés
vagy fedőkötés

Erős vérzésnél figyeljük a 
beteget, mert fennáll a sokk 
kialakulásának lehetősége!

Artériás

1. artériás nyomópont
nyugalomba helyezés,

sérült testrész felemelése

1. Nyomókötés

Figyeljük a beteget,
mert fennáll a sokk 

kialakulásának lehetősége!

Belső

1. tünetek keresése

2. sokk-kialakulásának
megakadályozása

sokk-fektetés

Elsősegély oktatóanyag 2004. AKG-OMSZ

Eszköz nélküli segítségnyújtás

fertőzésveszély
megakadályozása,

sebfedés 

testrész
felemelése,

határozott nyomás
a sebre lehetőleg

steril anyaggal

artériás
nyomópont,

határozott nyomás
a sebre lehetőleg

steril anyaggal

sokk-fektetés



ArtArtééririáás nyoms nyomóópontokpontok



SpeciSpeciáális vlis véérzrzééseksek

Orrvérzés

1. fej normál tartásban
kissé előredöntve

2. orrcimpák befogása
15 percig 

Fülvérzés

1. a fejet sérült
oldalra billentyűk

2. fedjük steril
kötéssel

Szájvérzés

1. a fejet billentsük
kissé előre

2. helyezzünk géz-
párnát a vérzésre



SebellSebellááttááss

KKööteleztelezőő llééppéések:sek:
1.1. SebtisztSebtisztííttáás:s: A seb kA seb köörnyrnyéékkéét folyt folyóó vvíízzel alaposan tisztzzel alaposan tisztíítsuk tsuk 

meg. A sebben lmeg. A sebben léévvőő idegen testeket tilos kihidegen testeket tilos kihúúzni.zni.
2.2. FertFertőőtlentlenííttéés:s: A fertA fertőőzzéések elkersek elkerüülléése cse cééljljáábbóól a seb kl a seb köörnyrnyéékkéét t 

fertfertőőtlentlenííteni kell, de meg kel gyteni kell, de meg kel győőzzőődni a jdni a jóóddéérzrzéékenyskenyséégrgrőől.l.
3.3. SebfedSebfedéés:s: Az elsAz elsőősegsegéélynylynyúújtjtóó ne hasznne hasznááljon kenljon kenőőcscsööt. Mindig t. Mindig 

olyan steril kolyan steril köötszert haszntszert hasznááljon, amely nem ragad a sebbe, ljon, amely nem ragad a sebbe, 
kerkerüüljljüük a vatta hasznk a vatta hasznáálatlatáátt. A k. A köötszer rtszer röögzgzííttééssééhez hez ööntapadntapadóó
ragtapasz alkalmazragtapasz alkalmazáása javasolt. Kisebb sebek sebpsa javasolt. Kisebb sebek sebpáárnrnáával ellval elláátott tott 
ragasztragasztóóval jval jóól befedhetl befedhetőőek. A sek. A séérrüült rlt réészt rszt röögzgzíítstsüük.k.



FertFertőőtlentlenííttééss



SebfedSebfedééss
A steril gézlap tartása a sebre helyezés előtt      A steril gézlap sebre helyezése

A steril gyorskötöző sebre helyezése                               Nyomókötés



KKööttöözzééseksek
Fedőkötés

Nyomókötés



KeringKeringéés ellens ellenőőrzrzéésese

1. három ujjunkat helyezzük
a sérült gégéjére

2.  óvatosan csúsztassuk
a fejbiccentő izom előtti

mélyedésig

3.  enyhe nyomással
tapintjuk a pulzust

Tekintettel arra, hogy a vizsgálat 
bizonytalan a 

laikusok körében, fontos, hogy a beteget 
figyeljük és keressük a keringés ún. 

indirekt jeleit. 
Ezek lehetnek a mozgás észlelés, 

köhögés, 
légzés megléte, nyelés stb.



MozgMozgáásszervek ssszervek séérrüüllééseisei



A csontrendszer sA csontrendszer séérrüüllééseisei

• Törés: a csontok folytonossága megszakad.

• Rándulás: a csont izületvége elhagyja az izületi 
vápát, de a behatás elmúltával visszanyeri eredeti 
pozícióját.

• Ficam: a csont ízületvége elhagyja az ízületi 
vápát, kórosan rögzül.

• Nyílt törés: a törött csont felett a bőr 
folytonossága megszakad.



ArcsArcséérrüüllééss

Ellátás:
1. erősebb vérzés 

kivételével lehetőleg 
NE mozgassuk a 
sérültet;

2. ellenőrizzük a légutakat 
(vér, köpet, hányás);

3. hívjunk mentőt;
4. óvatosan helyezzünk 

hideg borogatást a 
sérült testrészre;



Kulcscsont, vKulcscsont, vááll, felkar, kll, felkar, köönynyöök alkar, csuklk alkar, csuklóó éés a s a 
kkéézfejzfej

sséérrüülléései Kulcscsont, vsei Kulcscsont, vááll, felkar, kll, felkar, köönynyöök alkar, k alkar, 
csuklcsuklóó éés a ks a kéézfej szfej séérrüüllééseisei

Ellátás:
1. ültessük le a sérültet;
2. kérjük meg, hogy óvatosan hajlítsa be könyökét; 
3. háromszögletű kendővel rögzítsük a kart a mellkashoz;
4. juttassuk kórházba a sérültet;

TILOS megpróbálni a deformált végtagot eredeti 
állapotába visszaállítani!

TILOS merev tárggyal rögzíteni, ép végtaghoz kötözni!



Mellkas sMellkas séérrüüllééseisei

Ellátás:

• ültessük félig ülő
helyzetbe a sérültet; 
(Ha más testhelyzet 
kényelmes, segítsünk a 
sérültnek a 
legkényelmesebb 
testhelyzetet felvenni.)

• hívjunk segítséget;



GerincsGerincséérrüüllééss

Mikor gondoljunk 
gerincsérülésre?

• ha hirtelen előre- vagy 
hátrahajlott a gerinc;

• ha megcsavarodott a gerinc;
• ha nagy erő érte a nyakat vagy 

a hátat;

• ha a sérült panaszai érzéssel 
vagy mozgással összefüggőek.



GerincsGerincséérrüüllééss
Tünete:
• nyaki vagy háti fájdalom;
• végtag mozgásának, érzékelésének 

zavara;
• végtag égés, zsibbadás, merevség;

Ellátás:
1. kerüljük a sérült bármiféle 

mozgatását;
2. hívjunk mentőt;
3. óvjuk a sérültet a környezeti 

ártalmaktól (szél, eső, napfény); 



Medence, csMedence, csííppőő, comb, l, comb, láábszbszáár, lr, láábfejbfej
sséérrüüllééseisei

Ellátás:
1. támasszuk meg két oldalról a sérült testrészt;
2. hívjunk segítséget;
3. kerüljük a felesleges mozgatást;
4. óvjuk a sérültet a környezeti ártalmaktól (szél, 

eső, napfény);

TILOS megpróbálni a deformált végtagot 
eredeti állapotába visszaállítani!



TTöörrééseksek
Ha a csontot felHa a csontot felééppííttőő csontszcsontszöövet folytonossvet folytonossáága ga 

megszakad, tmegszakad, töörréésrsrőől beszl beszééllüünk.nk.

A tA töörréés lehet s lehet zzáártrt éés s nynyíílt.lt. NyNyíílt tlt töörréésnsnéél a szl a szöövetek olyan vetek olyan 
mméélyen megszakadnak, hogy nylyen megszakadnak, hogy nyíílt seb keletkezik, a lt seb keletkezik, a 
csontvcsontvéégek kilgek kiláátszanak. Ztszanak. Záárt trt töörréés esets esetéén a tn a töörröött tt 
csontot fedik a szcsontot fedik a szöövetek. A csontok svetek. A csontok séérrüülléésséénnéél l 

rröögzgzííteni kell a vteni kell a véégtagot gtagot éés a ks a kéét szomszt szomszéédos izdos izüületet, letet, 
hogy ne mozduljon el, mert az fokozza a shogy ne mozduljon el, mert az fokozza a séérrüült lt 

ffáájdalmjdalmáát. A rt. A röögzgzííttéés ts töörtrtéénhet snhet síínhez, vagy az nhez, vagy az éép p 
vvéégtaghoz. gtaghoz. 

A nyA nyíílt tlt töörréésnsnéél nem szabad a csontvl nem szabad a csontvéégek gek 
öösszeillesztsszeillesztéésséével prvel próóbbáálkozni, mert fontos lkozni, mert fontos 

idegeket videgeket váághatunk el. Laza fedghatunk el. Laza fedőőkkööttééssel fedni kell ssel fedni kell 
a sebet, a sebet, éés a ments a mentőők megk megéérkezrkezééssééig gondoskodni ig gondoskodni 

kell a nyugalomrkell a nyugalomróól.l.



Az emberi lAz emberi lééggúút felt felééppííttéésese



Idegen test a lIdegen test a léégutakbangutakban

A lA léégzgzéés vizsgs vizsgáálatalata

1. légutak ellenőrzése 
szájüreg, garat

2. hármas érzékelés 
hátraszegett fej mellett 
hallom, érzem, látom



LLééggúúti akadti akadáály eltly eltáávolvolííttáásasa

• Két határozott ütés tenyérrel a lapockák közé.

• Heimlich-féle műfogás. NEM alkalmazható

GYEREKEKEN!



LLééggúúti akadti akadáály eltly eltáávolvolííttáása gyermekeknsa gyermekeknééll

Ha nem tudjuk kezünkkel, vagy álló helyzetben 
eltávolítani a légúti akadályt

1. fektessük a gyermeket combunkra,
majd 

2. mérjünk ütést a lapockák közötti részre.



FelhasznFelhasznáált irodalom:lt irodalom:

–– Dr. Dr. GGööblbl GGáábor :  bor :  OxiolOxiolóógiagia

–– HornyHornyáákk IstvIstváán n Ph.DPh.D. : Els. : Elsőősegsegéély mindenkinekly mindenkinek

–– www.mentok.huwww.mentok.hu

–– www.elsosegely.huwww.elsosegely.hu

– Elsősegély oktatóanyag 2004. AKG-OMSZ




