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ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS - első feladat: 
észlelés és izolálás

1. Menj oda a beteghez!

2. Kérdezd meg, hogy van, mi a panasza, mit 
érez?

3. Ültesd le, vagy fektesd le!

4. Kérj segítséget! –értelmesen, néhány szóban 
leírva a helyzetet!

5. Mihamarabb juttasd el a megfigyelő 
helységbe: 
II. emelet 202. szoba – EKG belső szobája



ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 2.
HOGYAN JUT EL A BETEG A KIJELÖLT MEGFIGYELŐ

HELYSÉGBE?

➢saját lábán (betegfelvételi munkatárs,  észlelő 
asszisztens vagy az ellátó rendelésről az 
asszisztens kíséretében)

➢ülőkocsival (büfé melletti folyosóról szerezni)

HA NEM TUD ELJUTNI:
➢a páciens állapota nem engedi meg a 

mozgatást/szállítást: lefektetni a beteget a földre,  
segítséggel együtt (2-3 személy kell!) átfordítani a  
rosszul lévőt egy lepedőre, ennek segítségével 
elhúzni egy félreeső helyre, ahol majd lehetséges 
izolálni paravánnal 



ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 3.
ELLÁTÓ ORVOS ÉRTESÍTÉSE

➢rendelésre érkező beteg esetén az adott rendelés 
szakorvosa kezdje meg az ellátást,  sz.e. ő kérjen 
konziliumot

➢Időpont nélkül érkező rosszul lévő  beteg  esetén:
✓a napszaki beosztás szerinti  belgyógyászatot hívja,
✓ha nincs a házban belgyógyász, akkor bármely 

szakorvost (a táblázat szerinti következő, vagy aki a 
legközelebb van),

✓ha nincs szakorvos a házban, akkor a házban dolgozó 
háziorvost értesítse

✓ha nincs a házban orvos, akkor az OMSZ-ot hívja
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ALAPVETŐ TEENDŐK

ROSSZULLÉT ELLÁTÁSA SORÁN 1.

Lehetőség szerint azonnal kérjen segítséget az 
első ellátó, ha egyedül van. 

➢ Maradj nyugodt!

➢ Kit hívj? – egyértelműen rámutatni vagy 
megnevezni az illetőt (aki képes további 
segítséget kérni), akár betegtárs is lehet!

➢ Hogy hívj segítséget? – hangosan, érthetően, a 
beteg állapotát felmérve

➢ Mit mondj? – 1-2 szóval jellemezve a beteg 
állapotát, rosszulléthez v. újraélesztéshez kell 
jönni?



ALAPVETŐ TEENDŐK

ROSSZULLÉT ELLÁTÁSA SORÁN 2.
Életjelenségek vizsgálata (még a nem szakmabelinek is!): 

- tudatállapot – GCS (szemnyitás, beszéd, mozgás)

- légzés – milyen jelleggel veszi a levegőt (gyorsaság, 
mélység), látod a mellkas mozgását? Hallod a légzést? Ha 
a szája, orra fölé hajolsz, érzed a légáramlást? Köhög, tud 
beszélni?

- keringés
- ránézésre a bőrszín utal rá - sápadt, lila, vörös?

- pulzus vizsgálata (a. carotis v. a. radialis/nyaki ér v. 
csukló felett)

- „Mi a baj? Mit érez? Mi fáj?”



ALAPVETŐ TEENDŐK

ROSSZULLÉT ELLÁTÁSA SORÁN 3.
ÖNÁLLÓ GONDOLKODÁS, TETTREKÉSZSÉG, 

CSELEKVÉS!
1. kikérdezni a beteg panaszát/tüneteit (minden 

munkatárs feladata, a végzettségének, 
kompetencia szintjének megfelelően)

2. Szakdolgozók részéről mindenképpen: eszközös 
vizsgálatok elvégzése - vérnyomást és pulzust, 
vércukorszintet mérni

3. hívni orvos segítséget (referálva a fentieket)
4. szakorvos – utasítások az ellátáshoz, hívja a 

mentésirányítást, ha szükséges, mert feléjük ő 
referál.



SÜRGŐSSÉGI KOCSI

Helye: kardiológia rendelő (II. emelet, 209-210 szoba), de 
mozgatható (két emberes tevékenység, egyik fogja a 
liftet!)

Tartalma:
➢ sürgősségi táska

➢EKG

➢Régi (Firstwave) félautomata defibrillátor (külön van az 
akkumulátora, mely egy mozdulattal behelyezhető!)

➢oxigén palack (+ 3 nagyobb/kék és 1 kisebb/zöld maszk)

➢AMBU ballon és maszkok (1 nagy, 1 kisebb), oxigén 
reservoir, 1 összekötő cső

➢pedálos szívó

Figyelem! Az új félautomata defibrillátor az EKG-ban van (II. 
emelet 202. szoba)



SÜRGŐSSÉGI TÁSKA TARTALMA

➢ laryngoscop (3 méretű lapoccal) 
➢vérnyomásmérő
➢vércukormérő
➢fonendoscop
➢endotrachealis tubus
➢Guedel pipák, steril leszívó katéterek
➢branülök, injectios tűk, fecskendők
➢steril olló, mull-lapok, vizsgálókesztyűk
➢gyógyszerek: Atropin, Dopamin, Tonogen, Furosemid, 

Calcimusc, Diaphyllin, Solu-Medrol, Suprastin. 
Valamint: Tensiomin 12.5 mg tbl., Nitromint spray, 
Cordaflex spray.

➢ infúziók: Sterofundin, NaCl, tömény glükóz (40%)



Összeesett/rosszullevő beteg

Vizsgáld meg az életjeleket!

Kiálts segítségért!

Életjelek nincsenek

újraélesztés megkezdése (BLS)

újraélesztő csapat szerveződése

újraélesztés lebonyolítása (eszközös 
kiegészítéssel - sürgősségi kocsi, táska)

RENDELŐINTÉZETI

SÜRGŐSSÉGI

ELLÁTÁS

FOLYAMATÁBRÁJA
10 másodperc

1-2 perc

5 másodperc

Mentők 
értesítése: 
81-04
433-104

IDŐFAKTOR

életjelek vannak

kikérdezzük a beteget a panaszairól

vitális paraméterek ellenőrzése: 
vérnyomás, pulzus, vércukor

szakrendelés értesítése, további ellátás

szükség esetén mentők értesítése



ÚJRAÉLESZTÉS – BLS (BASIC LIFE SUPPORT)

• Első észlelő kezdje el azonnal

• Kiáltson segítségért

• 1. mellkaskompresszió

• 2. defibrillátor odahozatása és használata

• 3. átjárható légutak biztosítása

• 4. ballonos lélegeztetés

• Nem intubálgatunk



ÚJRAÉLESZTÉS – BLS
MEGFELELŐ MELLKASKOMPRESSZIÓ

1. Kemény alapon (padló!)
2. Mellkas közepén (két mamilla között félúton 

avagy proc. xyphoideus/kardnyúlvány felett)
- Átkulcsolt kézzel - tenyérgyökkel
- Nyújtott karral 
- Mellkast 5-6 cm-rel lenyomva
- Lenyomás és felengedés 1:1 arányú legyen
- 100/ min frekvenciával

3. A komprimáló emberek 2 percenként cseréljék 
egymást



DOKUMENTÁCIÓ

➢NEVES dokumentum rendelőintézetünkre szabott 
formában

➢nemcsak újraélesztés, hanem rosszul lévő beteg 
ellátása során is kitöltendő

➢ rendelésen tároljuk az eredetit (ha nem vettük fel 
a beteget a medworks-be), vezető 
asszisztenseknek is leadni egy példányt

➢Halottellátás (a jelenlegi protokoll javítása 
folyamatban)



„Az első lépéseket nem a hosszuk, 
hanem az irányuk minősíti.„ 
/Moldova György/


