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Az elsősegélynyújtás azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap
valamely sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt a mentők, szakképzett
személy megérkezése előtt. Az elsősegélynyújtás célja lehet élet megmentése, további
egészségkárosodás megakadályozása vagy gyógyulás elősegítése. Az elsősegélynyújtás
képessége tudáson, gyakorláson és tapasztalaton alapul.

Bármilyen baleset bekövetkeztekor a mentési lánc első eleme magának a balesetnek az
észlelése, segélyhívás, laikus elsősegélynyújtás, majd a mentő kiérkezésével
megkezdődik a szakellátás.

A mentők hívásakor a 112-et tárcsázzuk, elmondjuk a nevünket, a pontos címet, ahová a
segítséget kérjük, hogy mi történt, hány sérült van, milyenek a sérüléseik, kell-e műszaki
mentés vagy rendőr a helyszínre. Ezután válaszolunk a hívásunkat fogadó mentős
szakember kérdéseire.

Az elsősegélynyújtás gyakran már azelőtt elkezdődik, mielőtt bármiféle személyes
érintkezésbe kerülnénk a sérülttel. A következőkben a laikus elsősegélynyújtás lépéseit
fogjuk részletezni.

TÁJÉKOZÓDÁS ÉS ELSŐDLEGES ÁLLAPOTFELMÉRÉS
Biztonság
Győződjünk meg róla, hogy biztonságos-e a helyszín! 
Mérjük fel az esetleges veszélyforrásokat! Ha azok laikus által könnyen
megszűntethetők (pl. faág leemelése a sérült lábáról), akkor azt tegyük meg, ha
azonban nem, úgy hívjunk szaksegítséget (tűzoltók, rendőrség), ne mi próbálkozzunk
saját testi épségünket veszélyeztetve!
Amennyiben a helyszín és a sérült biztonságosan megközelíthető, úgy kezdjük meg az
elsősegélynyújtást!
Kapcsolatfelvétel
Szólítsuk meg, és óvatosan rázzuk meg a vállát. 
Ha reagál, kérdezzük ki a történtekről.
Ha nem reagál, akkor eszméletlen betegről van szó.
Segítségért kiáltás
Légzésvizsgálat
Ha a beteg eszméletlen, meg kell vizsgálnunk, hogy lélegzik-e.
Fordítsuk a hátára a földön (kemény alapon).
Biztosítsunk neki szabad légutat (fej hátraszegése-áll felemelése).
A beteg arca fölé hajolva, mellkasát nézve hármas érzékeléssel (érzem- hallom- látom)
10 másodpercig figyeljük, hogy legalább 2 minőségi légvétel történik-e.
Ha lélegzik, tegyük stabil oldalfekvésbe, a következők szerint:
https://www.youtube.com/watch?v=Gh3x9ppxPts
Ha nem lélegzik, akkor készüljünk fel az újraélesztés megkezdésére (BLS)
Mentőhívás
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LÉGÚTI IDEGENTEST ELTÁVOLÍTÁSA

VÉRZÉSEK

Ha a légutakba bármiféle szilárd anyag kerül (pl: étel, játék) hirtelen erős köhögési roham
kezdődik. Ennek funkciója az idegentest kilökése a légútból. Amíg hatékony a köhögés,
addig csak bíztassuk a beteget („ Jól csinálod, köhögj csak!) és támasszuk meg a karjánál
fogja, hogy biztosan álljon.
Amikor a köhögés már nem hatékony, a beteg láthatóan nem kap levegőt, döntsük előre
a felsőtestét és a lapockái közé 5 határozott ütést mérjünk a tenyerünkkel. Ezzel
próbáljuk kimozdítani az elakadt idegentestet.
Ha nem látunk változást a beteg állapotában, a Heimlich-féle műfogást alkalmazzuk.
Ehhez a beteg mögé állunk és egyik kezünket ökölbe szorítjuk, majd a bordaívek alá
középre a gyomorszájhoz helyezzük. Másik kezünkkel a beteget átölelve saját öklünkre
tesszük és befelé- felfelé irányuló hirtelen nyomást fejtünk ki. Ezt 5-ször ismételjük, majd
5 háti ütés következik. 
Ezeket ismételjük felváltva, amíg vagy ki nem jön az elakadt idegentest, vagy a beteg el
nem veszti eszméletét. Ekkor meg kell kezdenünk az újraélesztést és haladéktalanul
mentőt kell hívnunk!
Ha sikeresen alkalmaztuk a Heimlich-féle műfogást, akkor is kórházba kell vinni a
beteget, mert borda-, gyomor-, máj-, szegycsont sérülés lehet a műfogás
következménye.
A Heimlich-féle műfogást 1 éves kor alatt és várandós nőknél NE alkalmazzuk!

Kapilláris/ hajszáleres vérzés
Vénás/ visszeres vérzés
Artériás/ verőeres vérzés
Speciális vérzések

A vérzések lehetnek:

Légúti idegentest eltávolítása: 
https://www.youtube.com/watch?
v=mhsWzWz7mUI&list=PLa3kXW4zAiiHEvriuirQIQmcDcpy3vADw&index=6
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1.KAPILLÁRIS/ HAJSZÁLERES VÉRZÉS

2.VÉNÁS/ VISSZERES VÉRZÉS

3.ARTÉRIÁS/ VERŐERES VÉRZÉS

Vörös, szivárgó vérzés
Életveszélyt soha nem okoz
Néhány perc alatt megszűnik
Ellátása: seb környékének megtisztítása, fertőtlenítése, majd fedőkötés (sebtapasz)

Sötét színű
Folyamatosan csordogáló vérzés
Az elvesztett vér mennyisége már jelentős is lehet
Ellátása: seb környékének megtisztítása, fertőtlenítése, nyomókötés, a sérült végtag
felemelése a szív magassága fölé
Mentőhívás (112)

Élénkpiros, pulzálva ürül (felszín közeléből spriccelve)
Rövid idő alatt nagy mennyiségű vér elvesztéséhez vezethet
Ez a legveszélyesebb
Ellátása: nyomókötés, a sérült végtag felemelése a szív magassága fölé, artériás
nyomópont elnyomása 
Mentőhívás (112)

A sebek ellátását itt tekinthetitek meg: 
https://www.youtube.com/watch?
v=GP47g2ECBXA&list=PLa3kXW4zAiiHEvriuirQIQmcDcpy3vADw&index=8

https://docplayer.hu/docs-images/41/8358604/images/page_3.jpg
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4.SPECIÁLIS VÉRZÉSEK

Orrvérzés
Ok: orrfúvás, orrpiszkálás, magas vérnyomás, véralvadás zavara
Ellátása: beteg leültetése -> fejének előrehajtása -> 10 percig orrgyök összeszorítása, ne
nyeljen, szájon vegyen levegőt, tarkóra, homlokra hidegborogatás, parittyakötés. 10 perc
után orrgyök elengedése, ha még mindig vérzik akkor újabb 10 perc. 30 percen túli
vérzés esetén mentőhívás.
Fizikai munka, sportolás kerülése a következő órákban.

Szájüregi vérzés
Ok: leggyakrabban ajak-, fog-, nyelvsérüléskor
Ellátás: Sérült fejének oldalra fordítása (vér csorogjon ki, ne nyelje le), steril buci nyomása
(haraptatása) 10 percig a vérzés helyére, 30 percen túli erős vérzés esetén mentő.
Öblögetés, forró italok, szilárd étel kerülése 12 óráig.

Seb környékének tisztítása: tiszta víz, sebbenzin, alkohol, betadine (sebbe fúrt
idegentestet nem távolítunk el!)
Sebfertőtlenítés: szennyezett sebet tiszta hideg, folyó csapvízzel öblítsük át, sebet ne
töröljük át gézzel, fertőtlenítésre betadine alkalmazható (kivéve jódallergiában) 
Seb steril fedése: a sebet teljesen befedő, sebszéleken 1-3 cm-nyivel túlérő ragtapasszal
vagy körkörös pólyázással
Sérült tájék felpolcolása: nyugalomba helyezés kedvez a vérzések bealvadásának

Cél: seb fertőződésének és fájdalmának csökkentése, vérzés csillapítása

A vénás és artériás vérzés ellátását itt tekinthetitek meg:
https://www.youtube.com/watch?
v=VswlygUgmyw&list=PLa3kXW4zAiiHEvriuirQIQmcDcpy3vADw&index=9

ELSŐDLEGES SEBELLÁTÁS:

A vérzéscsillapításnál nagyon fontos, hogy az elsősegélynyújtó ne érintkezzen a beteg
vérével, mert az fertőzéseket hordozhat. Használjunk gumikesztyűt, fóliakesztyűt,
szükség esetén nejlonzacskót. A sérültet mindig ültessük vagy fektessük le, ne várjuk
meg, amíg elájul.

BLS és elsősegély
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NYOMÓKÖTÉS KÉSZÍTÉSE

A seb környékét fertőtlenítjük (vénás vérzésnél, artériásnál erre nincs idő), majd a vérzés
helyére steril Mull-lapot helyezünk, erre egy nyomópárnát (ez bármi lehet, ami épp
kéznél van, kemény, és a célnak megfelel (például: egész géztekercs, zokni gombóc,
radír), e fölött a pólyameneteket a végtagon 8-as alakban vezetjük, a seb felett
keresztezve. Legyen kellően szoros. Ha átvérzett, nem veszem le a kötést, hanem a
tetejére teszek egy újabb nyomópárnát és pólyamenetekkel rögzítem.

Égési sérülés általánosságban a kültakarót ért hőhatás során kialakuló sérülés, tágabb
értelemben érintettek lehetnek belső szervek (pl. légutak) is.

A szilárd testek, a forró gázok és a napsugárzás okozta hőhatásokat égésnek, míg a
folyadékok által okozott sérülést forrázásnak nevezzük.

A nyomókötés elkészítését itt tekinthetitek meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=nHPlNDazA0k

A kötözésekről többet itt olvashattok:
https://elsosegely.hu/cikk.477.kotozesek

ÉGÉS

Tudtad-e?!
Az égési sérülések egyik legelterjedtebb osztályozása az érintett
bőrfelület mélysége alapján történik. Elsőfokú égés csak a bőr legfelső
rétegét érinti, az ún. hámréteget. A bőr pirossá, feszessé válik,
megduzzadhat, emellett fájdalmas. A másodfokú égésnél a kültakaró
második rétege, az irha is érintett. Jellegzetes kísérő jegyei a hólyagok
megjelenése. Harmadfokú égésnél bőrünk legalsó rétege, a bőralja is
sérül. A sebfelület piszkosszürke, sárgás, érzéketlen, mert az
idegvégződések elhalnak. A negyedfokú, legsúlyosabb égésnél a bőr
szövetei és a mélyebben található képletek elszenesednek. Egyes
szakirodalmakban ettől némiképp eltérő csoportosítással is lehet
találkozni.
https://elsosegely.hu/cikk.22.egesi_serulesek_ellatasa

Az égési sérülések ellátásának célja a sokk és fertőzés kialakulásának elkerülése. Minél
nagyobb a megégett felület, annál több a párologtatás útján a szervezetből történő
folyadékvesztés mértéke. Továbbá az égett, sérült felszín jó táptalajt biztosít a kórokózók
bejutására.

BLS és elsősegély
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A sérülés kiterjedését a testfelület százalékában adjuk meg. Körülbelül 1 %-nak felel meg
a tenyér nagysága a test nagyságához képest. A testfelület 5 %-át meghaladó II. vagy III.-
fokú égés szakorvosi ellátást igényel! Ez alól kivétel a nemiszervek és fej sérülése, ebben
az esetben ennél kisebb sérülés esetén is szakképzett ellátás szükséges.

Egy laikus elsősegélynyújtó számára a legfontosabb teendő a lehető leghamarabb
hűteni a sebet.

Folyó hideg csapvízzel, vagy ruhába csavart jéggel történhet (5 perc hűtés - 5 perc
szünet), amíg a fájdalom nem csökken. Steril, nedves kötszerrel fedjük a sérülést.
Szükség esetén fájdalomcsillapító adható. Jeget közvetlenül soha ne tegyünk rá a
fagyásveszély miatt.

Az ember testén ilyenkor elektromos áram halad át. Okai lehetnek a nem körültekintő
eszközhasználat, víz és elektromosság érintkezése, magasfeszültség érintése,
villámcsapás. Áramütésre leginkább a helyszínből, a baleseti mechanizmusból, a
környezetben talált tárgyakból és a beteg beszámolójából következtethetünk.

Áramütés érzése, zsibbadás, bizsergés, tudatzavar 
Égési sérülés (áramjegy), nyílt seb, ahol az ütés a testet éri, illetve ahol a föld felé
távozik 
Izomgörcs, hirtelen mozdulatlanság, törés 
Görcsroham 
Légzészavar, szívritmuszavar, mellkasi fájdalom 
Eszméletvesztés, keringésmegállás

Tünetek: 

Biztonságos környezet: sérülthöz semmiképp se érjünk, amíg az áramforrással
kapcsolatban van (áram alatt van)
Áramkör megszakítása: áram kikapcsolása; szigetelő anyagra állva nem vezető
tárggyal (fa, műanyag) sérült kilökése az áramkörből; ha ez sikertelen, akkor mentő és
műszaki mentés hívása
Eszméleténél lévő betegnél az áramkörből való eltávolítás után az áramjegy hűtése,
fertőtlenítése, kötözése 
Eszméletlen beteg: légzés vizsgálata. Ha nem lélegzik újraélesztés, ha lélegzik, stabil
oldalfektetés és a légzés figyelése.
Mentőhívás
Fontos tudni, hogy az áramütés befolyásolja a szív működését, ezért fennáll a veszély
szívritmuszavarra és a keringés leállására (figyeljük a beteget!).

Teendők:

ÁRAMÜTÉS

BLS és elsősegély
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Az élet fenntartásához az agy folyamatos oxigénellátására van szükség. Az oxigént a
véráram szállítja az agy szöveteihez. A vért áramoltató pumpa pedig a szív. Ha a szív
megáll akkor beáll a halál.

Évente 26  000, vagyis naponta 70 (!) ember életét követeli hirtelen szívmegállás
Magyarországon. Minden segítség nélkül eltelt 1 perc 10%-kal csökkenti az életkilátásait
az illetőnek, 3-5 perc után pedig megindul az agykárosodás.

Amennyiben 10 másodperc alatt nem volt két kielégítő légvétele, akkor meg kell
kezdenünk az újraélesztést.

BLS (BASIC LIFE SUPPORT)

Tudtad-e?!
Keringésmegállás után bekövetkező halált klinikai halálnak nevezzük.
Ez olyan rövid, átmeneti időszak, amíg az egyes szervek működése az
oxigénhiány következtében leáll, de megfelelő ellátással és a keringés
sikeres újraindításával a szervezet ismét működésnek indul. Ez az idő
az egyes szerveinknél eltérő attól függően, hogy mennyire érzékenyek
az oxigénhiányra. A legérzékenyebbek az idegszövetek, 5 percnél
hosszabb keringésmegállást követően elkezdenek irreverzibilisen
elhalni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben 5 percél hosszabb a klinikai
halál időszaka, és ez alatt nem történik meg a szakszerű
segítségnyújtás, beáll a biológiai halál állapota. Ez olyan állapot,
amikor a kiterjedt sejtelhalás következtében bármilyen szakorvosi
ellátás ellenére sem lehetséges az életműködés helyreállítása.

Eszméleténél van a beteg? (megszólítom és a vállainál fogva óvatosan megrázom)
Segítséghívás (a környezetemben lévő emberek közül)
Fektessük a beteget kemény talajra
Biztosítsunk szabad légutat (fej hátra – áll előre)
Vizsgáljuk meg, hogy lélegzik-e: A beteg hátrahajtott feje fölé hajolva, a mellkast nézve
érezzük és halljuk, hogy vesz-e levegőt, illetve figyeljük, hogy mozog-e a mellkasa 10
másodpercig.

1.Keringésmegállás felismerése

FELNŐTTEK ALAPSZINTŰ ÚJRAÉLESZTÉSE:

BLS és elsősegély
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2.Mentőhívás (112)

Kulcsoljuk össze a két kezünket és tegyük a mellkas közepére
A  tenyér kéztői (kemény, csontos) részével fogjuk végezni a mellkaskompressziót 
A könyököt egyenesen tartva nyomjuk le a mellkast,   kb. 5 cm, de legfeljebb 6 cm
mélyre, egymás után 30-szor 
Nyomjuk a mellkast 100-120/perces frekvenciával – a lehető legkevesebb
megszakítással
Minden egyes lenyomást követően engedjük a mellkast teljesen felemelkedni, ne
támaszkodjunk (ne nehezedjünk) a mellkasra!

3. Mellkaskompresszió megkezdése

2 befúvás: fej hátrahajtása (szabad légút biztosítása), egyik kezünkkel befogjuk a beteg
orrát, szánkat szájára helyezzük és befúvunk
A nyugalmi légvételünknek megfelelő mennyiséget fújjuk be, a gyors, erős befúvást
kerüljük
A befúvás 1 másodpercig tartson
Ha jól csináljuk, akkor látható a mellkas emelkedése
Összesen max 10 másodpercig tarthat
30:2 kompresszió-lélegeztetés arány

4. Lélegeztetés

Használata egyszerű, a bekapcsológomb megnyomása után a készülék folyamatosan
instruál minket.

pályaudvarok, vasútállomások, repterek
benzinkút, bevásárlóközpontok
metrómegálló
sportaréna, nagyobb sportkomplexumok

5. AED ( Automated External Defibrillator) használat
Defibrillátor alkalmazásával jelentősen növelhetjük az újraélesztés sikerességének
arányát. 
Szükség esetén a következő helyeken találunk készüléket:

https://www.youtube.com/watch?
v=d_1pknNdKhY&list=PLa3kXW4zAiiHEvriuirQIQmcDcpy3vADw&index=4

BLS és elsősegély
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BLS és elsősegély

KISGYERMEKEK ALAPSZINTŰ ÚJRAÉLESZTÉSE:

A kisgyermekek (1 éves kor feletti gyermekek) alapszintű újraélesztése hasonló a
felnőttekéhez, amiről az előbb olvashattatok, azonban egy-két pontban eltér attól.
Fontos különbség, hogy felnőtteknél a szívmegállás oka legtöbbször egy hirtelen
szívritmuszavart követő szívmegállás. Ezzel ellentétben kisgyermekeknél légúti
idegentest okozta légzésleállást követő szívmegállás az oka. Ennek megfelelően 
felnőttektől eltérően lélegeztetéssel kezdünk, hátha már ettől magához tér a
gyermek.

Eszméleténél van a gyermek? (megszólítom és a vállainál fogva óvatosan
megrázom)
Segítséghívás (a környezetemben lévő emberek közül)
Fektessük a gyermeket kemény talajra
Biztosítsunk szabad légutat (fej hátra – áll előre)
Vizsgáljuk meg, hogy lélegzik-e: A gyermek hátrahajtott feje felé hajolva, a
mellkast nézve érezzük és halljuk, hogy vesz-e levegőt, illetve figyeljük, hogy
mozog-e a mellkas 10 másodpercig

1.Keringésmegállás felismerése

Mindig nézzünk be a gyermek szájába, hogy nem látunk-e benne idegentestet,
amit egyetlen mozdulattal (!) el tudunk távolítani. Ha igen, tegyük meg, ha
nem, akkor ne is próbálkozzunk vele.

5 befúvás: fej hátrahajtása (szabad légút biztosítása), egyik kezünkkel befogjuk a
gyermek orrát, szánkat a szájára helyezzük és befúvunk
A saját nyugalmi   (normál) légvételünknél kevesebbet fújjunk be, hiszen
kisgyermekről van szó
Minden befúvás után a mellkas felé fordítjuk a fejünket10 másodpercig figyeljük
az előbb már ismertetett módon (érzem-hallom-látom), hogy ad-e bármiféle
életjelenséget a beteg (köhög, csuklik, mozog)

2. Lélegeztetés

Ha nem tapasztaltunk semmilyen életjelenséget, akkor el kell kezdenünk a
mellkaskompressziót. Ezt kissé máshogy kell kivitelezni, mint felnőttek
esetében.
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Egyik kezünkkel tartsuk meg a gyermek fejét hátrahajtott pozícióban
A másik kezünket tegyük a mellkas közepére
A tenyér kéztői (kemény, csontos) részével fogjuk végezni a mellkasnyomást
A könyököt egyenesen tartva nyomjuk le a mellkast,   kb. 3-4 cm mélyre,
egymás után 30-szor 
Nyomjuk a mellkast 100-120/perces frekvenciával – a lehető legkevesebb
megszakítással
Minden egyes lenyomást követően engedjük a mellkast teljesen
felemelkedni, ne támaszkodjunk (ne nehezedjünk) a mellkasra

3. Mellkaskompresszió megkezdése

2 befúvás: fej hátrahajtása (szabad légút biztosítása), egyik kezünkkel
befogjuk a beteg orrát, szánkat szájára helyezzük és befúvunk
A saját nyugalmi   (normál) légvételünknél kevesebbet fújjunk be, hiszen
kisgyermekről van szó
Ha jól csináljuk, akkor látható a mellkas emelkedése
30:2 kompresszió-lélegeztetés arány

4. Lélegeztetés

Ha 1 perc eltelt és egyedül vagyunk, akkor mentőt hívunk, és a kiérkezéséig
folytatjuk az újraélesztést.

5. Mentőhívás
Ha van segítségünk az természetesen már hívta!

Tudtad-e?!
Miben különbözik egy csecsemő újraélesztése a
felnőtt vagy gyermek újraélesztéstől? Ebben a
videóban megtudhatod: 
https://www.youtube.com/watch?v=eXiZmyfOkuE

Amit tehát mindenképpen jegyezzetek meg az újraélesztéssel és elsősegélynyújtással 
kapcsolatban, az az, hogy baleset bekövetkeztekor a saját biztonságunk az
elsődleges(gumikesztyű, helyszín). Ha biztonságos a helyszín, akkor pedig, merj odalépni
és merj segíteni, mert a bajba jutottnak Te leszel az egyetlen remény, aki segítséget hív a
112-őn!
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Forrás
Hunka Balázs - Az elsősegélynyújtás kézikönyve
 
https://elsosegely.hu/


