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20.2.1. Erős vérzés szituáció 
 

20.2.1.1. Melyek lehetnek a további sérülések/egészségkárosodások megelőzésére, a 

helyszínbiztosításra vonatkozó lépések? 

 

Fűrésztelepen vagyunk, ahol megfelelő védőfelszerelést (sisak, hallásvédő, védőszemüveg, 

munkavédelmi bakancs) viselő dolgozó elektromos láncfűrésszel alsó végtagjába vágott, abból élénk 

piros, lüktetve spriccelő vérzést észlel. 

 

a) Hallásvédő eltávolítása. 

b) Áramtalanítás. 

c) A sérült környezetében lévő (emberi erővel könnyen mozgatható) fahasábok eltávolítása. 

d) Gumikesztyű felvétele. 

e) A sérült pár méterrel történő arrébb kísérése. 

 

20.2.1.2. A fenti tünetek alapján milyen súlyosságúnak ítélitek a sérülést? 

 

a) könnyű 

b) súlyos 

c) halálos 

 

20.2.1.3. Melyik lehet az ellátás ELSŐ lépése? 

 

A helyszínbiztosítást követően. 

 

a) A látható sérülésre fókuszálunk. 

b) Esetleges további, akár súlyos sérüléseket keresünk előbb. 

 

20.2.1.4. Milyen módszerrel kereshetők további, akár súlyos sérülések? 

 

a) A sérült szemrevételezésével. 

b) Tapintásos betegvizsgálattal. 

c) A sérült kikérdezésével. 

d) A korábbi munkabaleseti jegyzőkönyvek áttekintésével. 

 

20.2.1.5. A korábbi tünetek (20.2.1.1.) alapján melyik ellátási lépésen van a legnagyobb hangsúly? 

a) A sérült megnyugtatásán. 

b) A megfelelő pozicionáláson. 

c) A vérzéscsillapításon. 

d) A fertőtlenítésen. 

 

20.2.1.6. Milyen módszerrel végeznétek az előző ellátási lépést? 

a) Empatikus kikérdezéssel és szóbeli nyugtatással, támogatással. 

b) Leültetnénk, szerencsésebb esetben lefektetnénk. 

c) Direkt nyomást alkalmaznánk. 

d) A sebszéltől távolodva, jódtartalmú fertőtlenítőszer alkalmazásával. 
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20.2.1.7. Melyek a fontos szempontok a sérülttel történő kommunikáció során? 

 

a) Empátia, együttérzés. 

b) Határozott, hangos, utasításközlés. 

c) Kikérdezés a tünetekről. 

d) Megnyugtató hangvétel. 

e) Tájékoztatni, hogy képzett segélynyújtók vagyunk. 

 

20.2.1.8. Melyek a pozícionálás fontos szempontjai? 

 

a) A sérültet ültessük vagy lehetőleg fektessük le. 

b) Ha van rá lehetőség tegyünk a talajra ruhaneműt/pokrócot. 

c) Segítsünk neki a megfelelő pozíció kialakításában. 

d) A testhelyzet kialakítása során vegyük figyelembe az esetlegesen bekövetkező sokkos állapotot. 

 

20.2.1.9. A felsoroltak közül melyek tekinthetőek fontos szempontnak a vérzéscsillapítás során? 

 

a) Amíg nincs rajtunk gumikesztyű a direkt nyomást a sérült akár magának is végezheti. 

b) A direkt nyomást alkalmazását minél előbb kezdje meg a segélynyújtó. 

c) A direkt nyomással történő vérzéscsillapítást maximum 10 percig végezhetjük. 

d) Minden esetben, minél előbb nyomókötést kell alkalmazni. 

 

20.2.1.10. Melyek számítanak fontos szempontnak a fertőtlenítés során? 

 

a) Minden esetben el kell végezni. 

b) Csak akkor alkalmazzuk, ha csökkent a vérzés intenzitása vagy nem akadályozza a 

vérzéscsillapítást. 

c) Jódtartalmú fertőtlenítőszer alkalmazása előtt kérdezzünk rá a jódérzékenységre. 

d) A fertőtlenítést előzze meg a bő vízzel történő kiöblítés. 

 

20.2.1.11. Mely eszközök szükségesek a hatékony nyomókötés elkészítéséhez? 

 

a) Steril sebfedő. 

b) Kötésrögzítő pólya. 

c) Nyomópólya/nyomópárna. 

d) Sebtapasz. 

 

20.2.1.12. Párosítsátok az egyes vérzéscsillapítási módszereket jellemzőjükkel! 

 

Artériás nyomópont, Direkt nyomás, Nyomókötés, Szorító körülkötés 

 

– a nemzetközi iránymutatások már laikusoknak sem ajánlják, mert komoly gyakorlatot igényel, 

önmagában nem elegendő beavatkozás 

– azonnal elvégezhető, nem szükséges speciális eszköz és gyakorlat 

– laikusok által is elvégezhető, de előzetes gyakorlást és megfelelő kötszert igényel. 

– megfelelő eszköz hiányában nehezen alkalmazható, elsősorban végtagamputációnál javasolják, 

illetve több sérült egyidejű ellátása esetén merül fel 
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20.2.1.13. Mely tényezők nehezíthetik az ellátást? 

 

a) A sérülten lévő hallásvédő. 

b) Megfelelő kötszer hiánya. 

c) Eső, erős szél. 

d) A helyszínen lévők  közt kialakuló pánik. 

 

20.2.1.14. Mely állítások IGAZak? 

 

a) A megfelelő kommunikáció érdekében a hallásvédőt el kell távolítani. 

b) Laikus ellátás szintjén a sebkötözés nem előírás (elegendő a hatékony vérzéscsillapítás) 

c) A kedvezőtlen időjárási viszonyok jelentősen nehezíthetik az ellátást. 

d) A pánik kezdeti jeleinek felismerése és kezelése segélynyújtói feladat. 

 

20.2.1.15. Melyek lehetnek a jelenlévőknél fellépő pánik jelei? 

 

a) Verekedés. 

b) Szapora légzés (hiperventilláció) 

c) Hangos, kiabáló, gyors beszéd. 

d) Szédülés, hányinger, remegés. 

 

20.2.1.16. Melyek lehetnek a sérült súlyos állapotára utaló panaszai? 

 

a) Szédülés. 

b) Szomjúság. 

c) Gyengeség érzése. 

d) Aggodalom a munkából történi kiesése miatt. 

 

20.2.1.17. Melyek lehetnek a sérült aggasztó tünetei? 

 

a) Aggodalom. 

b) Sápadt arcbőr. 

c) Verejtékezés. 

d) Enyhe zavartság. 

 

20.2.1.18. Mit tennétek az előző panaszok, tünetek észlelését követően? 

a) Sokkfektetést alkalmaznánk az ép alsó végtag kb. 45 fokos felemelésével. 

b) Felemelnénk mindkét alsó végtagját pontosan 60 fokos szögben. 

c) Sokkfektetést alkalmaznánk lehetőleg mindkét alsó végtag 45-60 fokos felemelésével. 

c) Felemelnénk a megsérült alsó végtagját 45-60 fokos szögben. 

 

20.2.1.19. Melyek lehetnek az ellátás további lépései? 

a) Lehűlés elleni védelem. 

b) Tapintásos betegvizsgálat. 

c) Állapotromlásra/javulásra utaló kérdések. 

d) Folyadékpótlás itatással. 

e) Ájulást követően azonnali légútbiztosítás. 
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20.2.1.20a. Készítsetek fényképsorozatot a nyomókötés készítéséről! 

 

4 pont 

 

Értékelési szempontok: 

 

- min. 4 db szakmailag hiteles fénykép, 

- fényképekhez szakmailag helyes magyarázat, 

tabló alján a csapat és a csapattagok neve, 

pdf formátum. 

20.2.1.21. Melyek lehetnek az ellátás lépései? 

 

A helyszínen lévő egyik társ szédülésre panaszkodik, a levegőt jól láthatóan szaporán veszi.  

 

a) Stabil oldalfektetés alkalmazása. 

b) Nyugodt légzésre bíztatás. 

c) Javasolni, hogy csukja be szemeit. 

d) Ültetés, fektetés. 

 

20.2.1.22. Melyik lehet az ellátás ELSŐ lépése? 

 

A beteg összeesik, szemei csukva vannak. Fülkagylóján az esés következtében enyhén vérző horzsolást 

szenvedett. 

 

a) Sokkfektetés. 

b) Stabil oldalfektetés. 

c) Fertőtlenítés. 

d) Folyadék és cukorpótlás. 

 

20.2.1.23. Melyek lehetnek az ellátás további lépései? 

 

A beteg az  ellátást követően ingerekre reagál.  

 

a) Sokkfektetés fenntartása. 

b) Stabil oldalfektetés fenntartása. 

c) Lehűlés elleni védelem. 

d) Parittyakötés alkalmazása. 
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20.2.2. Gázolás szituáció 
 

20.2.2.1. A helyszínbiztosítás során melyek LEHETnek a gépkocsivezető feladatai? 

 

Szerelmespárt, kézen fogva, mobiltelefonozás közben egy gépkocsi elgázolta . A gázolás 

következtében mindketten 5-8 métert zuhantak. Hárman vagytok segélynyújtók a helyszínen.  

 

a) A gépjármű motorjának leállítása, a rögzítőfék használata. 

b) A forgalom leállítása. 

c) Jól láthatósági mellény felvétele. 

d) Elsősegély-felszerelés használata. 

e) A vészvillogó bekapcsolása. 

 

20.2.2.2. A helyszínbiztosítás során, kiknek szükséges jól láthatósági mellényt viselniük? 

 

a) Csak a segélynyújtóknak. 

b) A segélynyújtóknak és a gépkocsivezetőnek. 

c) Mindenkinek, aki a veszélyzónában van. 

d) Megfelelő látási viszonyok és a forgalom leállítását követően senkinek. 

 

20.2.2.3. Minden esetben szükséges-e kitenni az elakadást jelző háromszöget? 

 

a) Igen. 

b) Amennyiben a forgalom megállt és nem növeli a helyszín biztonságát, akkor nem. 

c) Korlátozott látási viszonyok között mindig. 

d) Lakott területen belül nem. 

 

20.2.2.4. Kiket szükséges tájékoztatni, hogy elsősegélynyújtók vagytok? 

 

a) Csak a sérülteket. 

b) Sérülteket, gépkocsivezetőt, további segédkezőket. 

c) A sérülteket és a gépkocsivezetőt. 

d) Ez szükségtelen. 

 

20.2.2.5. A leírtak alapján milyen súlyosságú sérülésre gondoltok? 

 

a) Könnyű. 

b) Súlyos. 

c) Halálos. 

d) Ennyi információból nem állapítható meg.  

 

20.2.2.6. Mi alapján válaszoltatok az előző kérdésre? 

 

a) A baleseti mechanizmus figyelembe vételével. 

b) A sérültek tünetei alapján. 

c) A sérültek panaszai alapján. 
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20.2.2.7. Ki hívhat mentőt? 

 

a) Csak a segélynyújtók. 

b) Csak a gépkocsivezető. 

c) Bárki. 

 

20.2.2.8. Mikor indokolt a mentők hívása? 

 

a) Csak a teljes betegvizsgálatot követően. 

b) A 20.2.2.5., 20.2.2.6. alapján ráér 

c) A 20.2.2.5., 20.2.2.6. alapján amint a szükséges információk rendelkezésre állnak. 

 

20.2.2.9. Milyen esetben mozgathatók (segélynyújtók által) a sérültek? 

 

a) Ha az úttesten nem teremthető meg a biztonság. 

b) Ha légútbiztosítás szükséges. 

c) Ha a sérültek ezt kérik. 

d) Semmilyen esetben sem mozgathatók.  

 

20.2.2.10. A veszélyzónából történő kimentés során melyik a legszerencsésebb mozgatási technika? 

 

a) Rautek-féle műfogás. 

b) Négy, gyakorlott segélynyújtó bevonásával tálcafogás alkalmazása. 

c) Az alsó végtagjainál két segélynyújtó megfogja és oldalazó mozgással arrébb húzzák. 

d) A felső végtagjainál két segélynyújtó megfogja és oldalazó mozgással arrébb húzzák. 

 

20.2.2.11. Melyek lehetnek az ellátás legelső lépései? 

 

A sérültek alapos szemrevételezése még nem történt meg, sérüléseket még nem láttok. 

 

a) fej-nyak rögzítése 

b) szükség esetén légzésvizsgálat 

c) mielőbbi tapintásos betegvizsgálat 

d) felszólítani, hogy lehetőleg ne mozogjanak 

 

20.2.2.12. A tünetek alapján melyik az elsődleges teendő? 

 

Az egyik sérült a hátán fekszik, ingerekre nem reagál, combjából jól láthatóan élénkpiros, spriccelő 

vérzés távozik.  

 

a) fej-nyak rögzítése 

b) vérzéscsillapítás 

c) lehűlés elleni védelem 

d) légútbiztosítás 
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20.2.2.13. Indokolt-e a légzésvizsgálat? 

 

a) Igen, mivel ingerekre nem reagált, így lehet eszméletlen vagy halott. 

b) Nem, mivel ha erős vérzése van, biztosan megfelelő a légzése. 

c) Igen, ezt minden sérült esetén vizsgálni szükséges. 

d) Nem, erre adott szituációban nincs lehetőség. 

 

20.2.2.14. Melyik állítás IGAZ? 

 

A légzésvizsgálat mellett döntötök – az előző választól függetlenül. 

 

a) Szabályosan, a fej hátra hajtásával végezzük el. 

b) Optimális esetben a fej-nyak rögzítése mellett, a fej irányából végezzük. 

c) Nem elfogadható, ha nem az előző két lehetőség egyikével végezzük. 

 

20.2.2.15. Mennyi ideig végezzük a szabályos légzésvizsgálatot? 

 

a) 5 másodperc 

b) 10 másodperc 

c) 15 másodperc 

 

20.2.2.16. Hány légzést kellene ennyi idő alatt tapasztaljunk? 

 

a) 1 

b) 2 

c) 4 

d) 8 

 

20.2.2.17. Mely állítások igazak? 

 

A sérült légzése megfelelő. 

 

a) A sérült ájult. 

b) A sérült eszméletlen. 

c) A vérzéscsillapítás továbbra is indokolt. 

d) Légútbiztosítás indokolt.  

e) További sérülések keresendők. 

f) A lehűlés veszélyének van kitéve. 

 

20.2.2.18. Mely tényezők befolyásolhatják az esetleges légútbiztosítás technikáját? 

 

a) A vérzéscsillapítás alkalmazhatósága. 

b) Súlyos sérülés lehetősége. 

c) A gyakorlott elsősegélynyújtók száma. 

d) A sérült életkora. 
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20.2.2.19. A fenti információk alapján, melyek a biztosan súlyos/életveszélyes TÜNETEK? 

 

a) Az erős, spriccelő vérzés. 

b) Az eszméletlenség. 

c) A feltételezhető gerincsérülés. 

d) A medencesérülés valószínűsége. 

 

20.2.2.20. Melyik lehet a légútbiztosítás leghatékonyabb módja jelen esetben? 

 

Amennyiben a vérzéscsillapítás hatékonyan megtörtént.  

 

a) Stabil oldalfektetés. 

b) Ál előre emelése (Esmarch-fogás) 

c) Farönkgörgető technika. 

 

20.2.2.21. Mely állítások igazak? 

 

A másik sérült a hasán fekszik, szemei csukva, megszólításra halkan, kissé zavartan reagál. Homlokán 

horzsolt seb látható, egyik orrjáratából kismennyiségű vér folyik, szájából nyál. 

 

a) Miután tájékoztattuk, hogy ne mozogjon, a fej-nyak rögzítése biztosan felesleges. 

b) Ha a tüneteiről (fájdalmairól) beszámolt, tapintásos betegvizsgálat nem indokolt. 

c) A lehűlés elleni védelemre mielőbb gondolni kell. 

d) Biztosan nem sérült meg súlyosan. 

e) Az állapotváltozását figyelmesen nyomon kell követni. 

 

20.2.2.22. Milyen pozicionálás javasolt? 

 

Elmondása szerint nem emlékszik arra, hogy mi történt, szédül, erős hányingere van. 

 

a) Enyhén emelt felsőtest. 

b) Félülő testhelyzet. 

c) Stabil oldalfektetés. 

d) Farönkgörgető technika. 

e) Ezek alapján nem indokolt a mozgatása.  

 

20.2.2.23. Mely tünetek utalhatnak súlyos állapotra? 

 

a) Az alsó végtag érzéketlensége. 

b) Hányás. 

c) Vizelet elengedése. 

d) Szomjúság. 

e) Romló, de még megtartott tudatállapot. 

 

20.2.2.24. Fenti, legalább két tünet megjelenését követően indokolt-e a sérült mozgatása.  

 

a) igen 

b) nem 
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20.2.2.25. A sérült eszméletét veszti. Indokolt-e a mozgatása. 

 

a) igen 

b) nem 

 

20.2.2.26. Milyen gyakorisággal indokolt a légzésvizsgálat? 

 

a) Minden esetben folyamatosan. 

b) Percenként. 

c) Két percenként. 

d) 5 percenként. 

 

20.2.2.27. Mely állítások igazak? 

 

Az 5. perc elteltével légzés, az előző válaszok alapján megadott pozícióban nem érzékelhető. 

 

a) Ha eddig nem a hátán feküdt a hátára fordítható. 

b) Mielőbb el kell kezdeni az újraélesztést.  

c) Szabályos légzésvizsgálat indokolt, hátra hajtott fejjel. 

d) Hatékonyabb légútbiztosítás. 

 

20.2.2.28. A fenti információk alapján mely sérülések/állapotok valószínűsíthetők? 

 

a) Medencetörés. 

b) Agyrázkódás. 

c) Koponyaalapi törés. 

d) Hámsérülés. 

 

 


