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A feladatok megoldásához a megadott internetes linkeket használjátok! A linkek, a verseny honlapján. 

az Irodalom menüpontban közvetlenül elérhetők. Abban az esetben, ha más információforrás is 

használható a feladatnál feltüntetésre kerül.  

Figyeljetek a kérdések szövegére, amely jelöli, hogy egy vagy több megoldás lehetséges. Ezt segíti az 

internetes felület, ahol az egyszeres választást kör, a többszöröst négyzet jelöli. 

A feladatsorok csak online formában fogadhatók el, minden egyes feladatot külön-külön is be tudtok 

küldeni, a beküldési határidőig tetszőleges alkalommal módosítva. 

 

 

22.2.1. Sport, táplálkozás, egészség 
 

22.2.1.1. Melyek tartozhatnak az egészséges életmód kritériumaihoz? 

 

Hazánkban a születéskor várható élettartam az elmúlt tíz évben ugyan nőtt, nők esetében 80,7 év, 

férfiak esetén 73,8 év (a COVID időszakban, valamennyi országban csökkent). Ezen adatokkal az 

Európa Unió 27 országa között a 26. helyen állunk.  

 

a) egészséges táplálkozás 

b) rendszeres testmozgás 

c) megfelelő stresszkezelés 

d) dohányzás mellőzése 

 

22.2.1.2. Jelöljétek az IGAZ állításokat! 

 

Az Egészségügyi Világ Szervezet (WHO) legfrissebb ajánlásai szerint az egészséges táplálkozás 

alappillére, hogy naponta háromszor, háromféle színű nyers zöldséget fogyasszunk, összesen 400 g 

mennyiségben.  

 

a) A háromféle színű zöldség azért fontos, mert eltérő vitaminokat és ásványi anyagokat 

tartalmaznak. 

b) A zöldségeket azért fogyasszuk nyersen, mert így a vitaminok és ásványi anyagok aránya nem 

csökken. 

c) A folyadékbevitelnél törekedjünk a cukormentes italokra. 

d) A sóbevitel mennyisége szintén figyelmet igényel. 

 

22.2.1.3. Jelöljétek a szív- és érrendszeri betegségeket! 

 

A lakosság kb. felét szív- és érrendszeri betegség következtében veszítjük el.  

 

a) szívinfarktus 

b) agyi érkatasztrófa 

c) magas vérnyomás 

d) hirtelen szívhalál 

e) asztma 

f) allergia 
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22.2.1.4. A vér melyik része tartalmazza a vérrögképződésért felelős alkotót? 

 

A mozgásszegény életmód, az egészségtelen táplálkozás, a dohányzás és a stressz növeli a vérben a 

vérrögképződés esélyét. 

 

a) vérplazma b) sejtes (alakos) elemek 

 

22.2.1.5. Mely állítások IGAZak az említett alkotóra? 

 

a) Egy mm3 vérben 6000-8000 db található belőle. 

b) Sejtmagot nem tartalmaznak. 

c) Sejtfallal rendelkeznek. 

d) Alakjuk jellegzetes fánk. 

e) Számuk 1 mm3 vérben magasabb, mint a fehérvérsejteknek. 

f) Állábas mozgással mozognak. 

g) A vérplazmában található egyes fehérjékkel erős hálót képez. 

 

22.2.1.6. Jelöljétek a HAMIS állításokat! 

 

a) A vérlemezkék helyhez tapadását a fibrinszálak biztosítják. 

b) A fibrin előanyaga a fibrinogén. 

c) Az érfal sérülésekor az érfalban található erek elernyednek. 

d) A var szilárdságában a vörösvértestek (vörösvérsejtek) is szerepet játszanak. 

e) A vérrög tudományos neve trombus. 

f) Ha a trombus a keletkezési helyén elzár egy érszakaszt embóliáról beszélünk. 

g) A véralvadáshoz káliumion is szükséges. 

 

22.2.1.7. Mely betegségek kialakulását okozhatja vérrögképződés? 

 

a) asztma 

b) allergia 

c) agyi érkatasztrófa 

d) infarktus 

e) trombózis 

f) embólia 

 

22.2.1.8. Melyik betegségre van a legkisebb esély az alábbi tünetek esetén? 

 

Hányinger, légszomj/légzési elégtelenség, szédülés. 

 

a) Allergia. 

b) Asztma. 

c) Mellkasi fájdalom (infarktus). 

 

22.2.1.9. Mely betegségekre igazak az alábbi tünetek? 

 

Végtaggyengeség (féloldali vagy mindkét), hányinger, szédülés. 

 

a) Agyi érkatasztrófa 

b) Allergia 

c) Asztma 

d) Mellkasi fájdalom (infarktus) 

e) Lecsökkent vércukorszint 
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22.2.1.10. Mely betegségeknél jelentkezik zavartság/furcsa viselkedés/nyugtalanság? 

 

a) Agyi érkatasztrófa 

b) Allergia 

c) Asztma 

d) Mellkasi fájdalom (infarktus) 

e) Lecsökkent vércukorszint 

 

22.2.1.11. Melyik betegségeknél fordulhat elő görcsroham? 

 

a) Agyi érkatasztrófa 

b) Allergia 

c) Asztma 

d) Mellkasi fájdalom (infarktus) 

e) Lecsökkent vércukorszint 

 

22.2.1.12. Az öt betegség közül melyik azonosítható be az acetonszagú leheletről? 

 

a) Agyi érkatasztrófa 

b) Allergia 

c) Asztma 

d) Mellkasi fájdalom (infarktus) 

e) Lecsökkent vércukorszint 

 

22.2.1.13. Az öt betegség közül melyik azonosítható be a csalánkiütésről? 

 

a) Agyi érkatasztrófa 

b) Allergia 

c) Asztma 

d) Mellkasi fájdalom (infarktus) 

e) Lecsökkent vércukorszint 

 

22.2.1.14. Mely állítások IGAZak? 

 

Az Egészségügyi Világ Szervezet (WHO) legfrissebb ajánlásai szerint heti szinten minden felnőtt 

legalább 150 percet sportoljon. Az ülő munkát végzőknél a sportolás időtartamának hosszabbnak kell 

lennie! 

 

a) A sportolás jelentősen segíti, hogy az erek megőrizzék rugalmasságukat. 

b) A rendszeres testmozgás csökkenti a zsírlerakódást. 

c) A testmozgás előnyös hatással van a légző, a keringési és az emésztő szervrendszerre is. 

d) A mindennapos testmozgás növeli a stressztűrő képességet. 

 

22.2.1.15. Hogyan előzhetjük meg az ízületi sérüléseket? 

 

a) Rendszeres nyújtó gyakorlatokkal. 

b) Izomerősítő gyakorlatokkal. 

c) Bemelegítő gyakorlatokkal 

d) Hirtelen, jelentős terheléssel. 
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22.2.1.16. Melyik tényezővel lehet még csökkenteni a daganatos halálozást? 

 

A halálozási statisztika 2. helyen a daganatos betegségek állnak, a lakosság kb. negyedét ezek 

következtében veszítjük el. Egyes daganatos betegségek megelőzésében bizonyítottan kedvező az 

egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás.  

 

a) Dohányzás 

b) Városi levegő 

c) Rendszeres szűrővizsgálatok 

d) Alkoholfogyasztás 

 

22.2.2. Sportbalesetek 
 

Jégpálya 

 

22.2.2.1. Melyek tartozhatnak a helyszínbiztosítás lépéseihez? 

 

Egy korcsolyázó a jégen elcsúszik, az esés következtében fejét beüti, a jégen ül. 

 

a) A jégen ülő sérültet körbe álljuk. 

b) A sérült közelében jégkorongozó diákokat megkérjük, hogy ügyeljenek a sérültre. 

c) Minden segélynyújtó leveszi a korcsolyáját, zokniban, stabilan állják körül a sérültet. 

d) A sérültet azonnal felemeljük és levisszük a jégről. 

 

22.2.2.2. Melyik állítás HAMIS? 

 

a) Kérdezzük ki a sérültet tüneteiről. 

b) Azonnal kísérjük le a pályáról. 

c) Indokolt lehet a tapintásos betegvizsgálat is. 

d) A lehűlés lehetőségére mielőbb gondolni kell. 

e) Szükségessé vállhat ruházatának meglazítása. 

 

22.2.2.3. Melyik állítás IGAZ? 

 

A sérült erő fejfájásra és hányingerre panaszkodik. 

 

a) Azonnal kísérjük le a pályáról. 

b) Ez súlyos sérülésre utal, további kérdéseket nem indokolt feltenni. 

c) Súlyos sérült, rögtön mentőt kell hívni. 

d) Indokolt a fej-nyak mielőbbi rögzítése. 

e) Nyugtassuk meg, tájékoztassuk, hogy járatosak vagyunk a segélynyújtásban. 

 

22.2.2.4. A baleseti mechanizmus és a fenti tünetek alapján milyen további tünetekre számíthattok? 

 

a) fülcsengés 

b) egyensúlyzavar 

c) látászavar 

d) verejtékezés 
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22.2.2.5. Melyik további, aggasztó tünet? 

 

Hányást követően erős csuklófájdalomra, szédülésre és homályos látásra panaszkodik. 

 

a) Kissé fázik. 

b) Nem emlékszik milyen nap és milyen 

napszak van. 

c) Kapar a torka. 

d) Szomjas. 

 

22.2.2.6. Jelöljétek az IGAZ állítást! 

 

Csuklója hüvelykujj felöli részén jól látható duzzanat alakult ki, mely érintésre fáj, tapintása kemény. 

 

a) Ez bizonyosan törés. 

b) Feltehetően ficam. 

c) A tünetek alapján rándulás. 

d) A sérülés ellátást igényel. 

 

22.2.2.7. Mely állítások IGAZak? 

 

Anatómia, önálló kutatómunka. 

 

a) A singcsont biztosan érintett. 

b) Az orsócsont és a kézközépcsontok találkozásánál lehet a probléma. 

c) Üvegporc is sérülhetett. 

d) Vérömleny (hematóma) is keletkezhet. 

 

22.2.2.8. Melyik a legkevésbé fontos információ? A sérült elmondása szerint: 

 

a) korábban is volt már sportsérülése. 

b) hányingere nem csökkent. 

c) fejfájása erősödött. 

d) végtagjait gyengének érzi. 

e) hidegrázása fokozódik. 

 

22.2.2.9. Mely ellátási lépések lehetnek indokoltak? 

 

a) Lekísérni a jégről. 

b) Óvni a lehűléstől. 

c) Pozícionálni. 

d) Hűtőborogatást alkalmazni. 

e) Végtagját rögzíteni. 

 

22.2.2.10. Fényképezzétek le, a fejfájáshoz kapcsolódó tünetek miatt, hogyan pozícionálnátok! 

 

3 pont 

Három értékelési szempont, melyek előzetesen nem kerülnek ismertetésre. 

 

Amennyiben egynél több csapat azonos képeket tölt fel vagy a képek bizonyíthatóan az internetről 

származnak a feladat nem kerül értékelésre! 
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22.2.2.11. A csuklósérülés rögzítése során… 

 

a) …a rögzítőkötést a csuklón kezdjük. b) …a rögzítőkötést az ujjakon kezdjük. 

 

22.2.2.12. Indokolt-e a csuklósérülés hűtése? 

 

a) Közvetetten igen. 

b) Nem. 

c) Hűtőtasakot helyezzük közvetlenül a 

sérülésre. 

 

22.2.2.13. Melyik állítások IGAZak? 

 

a) Indokolt orvosi segítség. 

b) Az ép felső végtagról indokolt a karkötő eltávolítása. 

c) Hasznos lehet a sérült végtag szív fölé emelése. 

d) Indokolt a tudatállapot változásának nyomon követése. 

e) A sérülések alapján félülő testhelyzet javasolt. 

f) A rögzítőkötés szükség esetén lazítható. 

 

 

22.2.2.14. Egyéb sérülés hiányában hogyan rögzítenétek a sérült végtagot háromszögletű kendővel? 

 

3 pont 

Csak a hibátlan rögzítés fogadható el, részpontszám nincs! 

 

Amennyiben egynél több csapat azonos képeket tölt fel vagy a képek bizonyíthatóan az internetről 

származnak a feladat nem kerül értékelésre! 

 

Focipálya 

 

22.2.2.15. Mely kérdések lehetnek indokoltak? 

 

Nyári melegben, a focipályán egy 30 év körüli játékos rosszul létre panaszkodik. Panaszai között 

éhség, émelygés, nyugtalanság, gyengeség szerepel. Arca sápadt, verejtékes, beszéde kissé zavart.  

 

a) Korábban voltak már hasonló panaszai? 

b) Az utóbbi időben érte szerelmi 

megrázkódtatás? 

c) Korábban volt már ízületi sérülése? 

d) Van ismert betegsége? 

 

22.2.2.16. A cukorbetegség melyik típusában szenvedhet? 

 

Korábban is voltak már hasonló tünetei, pár éve cukorbetegséget diagnosztizáltak nála és ismert 

allergiája is van. Párkapcsolata kiegyensúlyozott, fejét ütés nem érte. 

 

Önálló kutatómunka 

 

a) 1-es típusú 

b) 2-es típusú 

c) gyermekkori 

d) inzulinos 
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22.2.2.17. Az információk alapján kizárható-e az allergiás reakció? 

 

a) igen b) nem 

 

22.2.2.18. Mely kérdések lehetnek indokoltak? 

 

Diagnosztizált allergiái közül a mogyoró és pollen ismert. Betegségeit előírás szerint kezeli. 

 

a) Mikor evett utoljára? 

b) Allergia gyógyszerét szedi? 

c) Cukorbetegségét kezeli? 

d) Milyen egyéb tünetei vannak még? 

 

22.2.2.19. Ismert tünetek alapján felmerül-e az agyi érkatasztrófa lehetősége? 

 

Újabb tüneteket nem említ.  

 

a) igen b) nem 

 

22.2.2.20. Melyek tartozhatnak az ellátás lépéseihez? 

 

A kérdésekre adott válaszai közt szerepel, hogy közel két órája tart az edzés, a folyadékbevitelre 

ügyelt.  

 

a) Sokkfektetés. 

b) Mogyorós csokival cukorpótlás. 

c) Cukormentes üdítővel folyadékpótlás. 

d) Cukorbevitel. 

e) Pozícionálás. 

 

22.2.2.21. Melyik állítás HAMIS? 

 

A beteg nyelése nehezített, teste remegni kezd, viselkedése egyre zavartabb.  

 

a) Előkészítjük az allergia elleni autoinjektort. 

b) További cukros folyadékkal nem javasolt 

itatni. 

c) A sokkfektetést mellőzzük. 

d) Ha még nem történt meg mentőt hívunk. 

 

22.2.2.22. Jelöljétek az IGAZ állításokat! 

 

A bajbajutott egyszer csak az oldalára dől. Megszólításra nem reagál. 

 

a) A lehűlés elleni védelem a nyári meleg miatt biztosan nem indokolt. 

b) További folyadékbevitel szükséges. 

c) Indokolt a vállainál megrázni. 

d) Légzésvizsgálat szükséges. 

e) Azonnal a hátára kell fektetni. 

 

 

 

 



Országos Elsősegély-ismereti Verseny 2022. – 7-12.oszt. 2. forduló  
Beküldési határidő: 2022.04.04. 23:59 

 

8 
 

22.2.2.23. Melyik állítás HAMIS? 

 

a) Lehűlés ellen nemcsak izolációs fólia (mentőtakaró) használható. 

b) A magánál lévő lecsökkent vércukorszintű beteg cukros vízzel itatható. 

c) A kapcsolatteremtés része a vállak megrázása. 

d) Légzés az oldalfekvő helyzetben is vizsgálható. 

e) Légzésvizsgálat csak háton végezhető.  

 

22.2.2.24. Mely állítások IGAZak? 

 

a) 10 másodperc alatt 4 légzés kielégítőnek tekintendő. 

b) A légútbiztosítást követően további légzésellenőrzés nem indokolt. 

c) Állapota tovább nem súlyosbodhat. 

d) A lehűlés elleni védelem indokolt lehet. 

e) Amennyiben beigazolódik a súlyos allergiás reakció, az autoinjektort a segélynyújtó is 

alkalmazhatja eszméletlen betegnél. 

 

Síbaleset 

 

22.2.2.25. A síbotok keresztbe helyezésén kívül, milyen helyszínbiztosítási lehetőségek vannak? 

 

Sípályán bukósisakot síelő nagy sebességgel elesett. Az esés következtében a fején hibásan rögzített 

sisak fejéről leesett, a meredek lejtőn, a közel 100 méteres tehetetlen csúszás közben feje jól 

láthatóan többször jelentős ütést szenvedett. A pálya alsó, lankás részén állt meg, a hátán fekszik. 

 

a) A sérültet azonnal lehúzzuk a pályáról. 

b) A bajbajutottat körül álljuk, tekintetünket a sípálya irányába fordítjuk és kezeinkkel vészjelet adunk 

le a síelők irányába. 

c) Akár jól láthatósági mellényt is felvehetünk. 

d) A veszélyzónát elkerítő terelőszalagot leszedjük és a sérült köré helyezzük. 

 

22.2.2.26. Lehúzható-e a pályáról a sérült, amennyiben… 

 

…a biztonság nem teremthető meg és veszélyzónában marad? 

 

a) igen b) nem 

 

22.2.2.27. A helyszínbiztosítást követő első lépések… 

 

a) …vállainál megrázzuk, hangosan megszólítjuk. 

b) …fejét hátra hajtva megvizsgáljuk a légzését. 

c) …fejét és nyakát mielőbb rögzítjük. 

d) …felszólítjuk, hogy ne mozogjon. 
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22.2.2.28. Fényképezzétek le azt a manuális beavatkozást, amelyiket az előző feladatnál 

megjelöltetek! 

 

3 pont 

Három értékelési szempont, melyek előzetesen nem kerülnek ismertetésre. 

 

Amennyiben egynél több csapat azonos képeket tölt fel vagy a képek bizonyíthatóan az internetről 

származnak a feladat nem kerül értékelésre! 

 

22.2.2.29. Az általános állapotfelmérő kérdések során, mely sérülések/állapotok tüneteire érdemes 

mindenképp rákérdezni? 

 

A sérült tudata zavart, kérdésekre lassan, alig érthetően válaszol. Jobb hallójáratából pár cseppnyi vér 

távozott.  

 

a) Általánosságban megkérdezni, hol érez fájdalmat. 

b) Célszerű az agyrázkódás tüneteire rákérdezni. 

c) Érdemes kideríteni a gerincsérülésre utaló tünetek meglétét. 

d) Mindenképp rá kell kérdezni, hogy fogyasztott-e alkoholt. 

 

22.2.2.30. A tapintásos betegvizsgálat… 

 

a) …a súlyos sérülés lehetősége miatt kerülendő. 

b) …kellő tapasztalat birtokában elvégzendő. 

c) …lépéseiről tájékoztassuk a beteget. 

d) …lépéseinek sorrendje szigorú szabályhoz kötött. 

 

22.2.2.31. A tünetek alapján milyen sérülések valószínűsíthetők? 

 

Az alig érthetően beszélő beteg erős fejfájásra, szédülésre panaszkodik, fájdalmat máshol nem érez. A 

szemrevételezés során sípcsontjánál vérzés látható, a ruházat részleges eltávolítását követően azon 

nyílt törés látható, ennek tapintásos vizsgálatakor a sérült fájdalomra nem panaszkodik.  

 

a) végtagtörés 

b) agyrázkódás 

c) gerincsérülés 

d) koponyaalapi törés 

 

22.2.2.32. Fényképezzétek le, fertőtlenítést követően hogyan fednétek a kiálló csontvég okozta 

sebet! 

 

A sípcsont, a törés következtében tengelyében nem mozdult el. A fénykép során csontvég imitáció 

nem szükséges, de kivitelezhető gyurmával, só-liszt gyurmával, de akár egy rágógumival is. 

 

1 pont 

 

Egyetlen értékelési szempont, mely előzetesen nem kerül ismertetésre. 

 

Amennyiben egynél több csapat azonos képeket tölt fel vagy a képek bizonyíthatóan az internetről 

származnak a feladat nem kerül értékelésre! 



Országos Elsősegély-ismereti Verseny 2022. – 7-12.oszt. 2. forduló  
Beküldési határidő: 2022.04.04. 23:59 

 

10 
 

 

22.2.2.33. Fényképezzétek le, a sebfedést követően hogyan rögzítenétek a kiálló csontvéget! 

 

1 pont 

Egyetlen értékelési szempont, mely előzetesen nem kerül ismertetésre. 

 

Amennyiben egynél több csapat azonos képeket tölt fel vagy a képek bizonyíthatóan az internetről 

származnak a feladat nem kerül értékelésre! 

 

22.2.2.34. Mutassátok be a légútbiztosítás lépéseit saját készítésű fénykép segítségével! 

 

9 pont 

 

A sérült az ellátás közben eszméletét veszti. A helyszínen több képzett segélynyújtó is van. 

 

A fényképeket illesszétek be egy wordbe, majd azt mentsétek el pdf formátumban. 

A pdf-ben szerepeljen a csapat neve! 

 

Magyarázó szöveg NEM szükséges, de elfogadható. 

 

Oldalszám terjedelem nincs megadva. 

A pdf-et töltsétek fel! 

 

Amennyiben egynél több csapat azonos képeket tölt fel vagy a képek bizonyíthatóan az internetről 

származnak a feladat nem kerül értékelésre! 

 

Az értékelés során 9 értékelési szempont van, azonban ezeket előzetesen nem tesszük közzé. 

 

22.2.2.35. A sérült melyik oldala kerül alulra? 

 

szövegbeküldős 

1 pont 
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22.2.3. Újraélesztés és légúti idegentest 
 

22.2.3.1. Milyen esetekben kell kifejezetten a keringésmegállás lehetőségére gondolni? 

 

Keringésmegállás számos okból alakulhat ki, lehet baleset következménye vagy valamilyen 

belgyógyászati kórkép eredménye. Mindegyik közös jellemzője, hogy az agy - , mint az oxigénhiányra 

legérzékenyebb szervünk - oxigénellátását minél előbb pótoljuk. A laikusoknak javasolt újraélesztési 

technika nem tesz különbsége abban, hogy a keringésmegállás baleset vagy belgyógyászati ok 

következménye.  

 

a) Az adott környezetben szokatlan, mozdulatlan bajbajutott. 

b) Áramütés. 

c) Erős fejfájásra, szédülésre panaszkodó beteg. 

d) Görcsroham. 

 

22.2.3.2. Milyen szimbólumot alkalmaz az Európai Újraélesztési Társaság, az újraélesztési 

tevékenységek szemléltetésére? 

 

a) Konstantin-kereszt. 

b) Vöröskereszt, -félhold és -rombusz. 

c)  Túlélési lánc. 

d) Zöld alapon, fehér kereszt. 

 

22.2.3.3. Melyik az előző szimbólum második eleme? 

 

a) Felismerés. 

b) Mentőhívás. 

c) Korai laikus újraélesztés. 

d) Korai defibrillálás. 

 

22.2.3.4. Állítsátok sorrendbe az újraélesztés lépéseit! 

 

Sorrend, 2p 

 

Biztonság 

Kapcsolatteremtés 

Lélegeztetés 

Légzésvizsgálat 

Mellkasi lenyomások 

Segélyhívás 

 

22.2.3.5. Fényképezzétek le a szabályos légzésvizsgálat folyamatát! 

 

1 pont 

Egyetlen értékelési szempont, mely előzetesen nem kerül ismertetésre. 

 

Amennyiben egynél több csapat azonos képeket tölt fel vagy a képek bizonyíthatóan az internetről 

származnak a feladat nem kerül értékelésre! 
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22.2.3.6. Jelöljétek az IGAZ állításokat! 

 

a) A pulzus tapintásával (pl.: nyaki ütőér / a. carotis) a keringésmegállás biztonsággal megítélhető. 

b) Veszélyforrás esetén felmerülhet a bajbajutott biztonságos helyre helyezése. 

c) A légzésvizsgálatot pontosan 10 másodpercig végezzük. 

d) Abban az esetben, ha fennáll a légúti akadály gyanúja, keressünk légúti akadályt! 

e) Abnormális légzés a keringésmegállások 60%-ában jelentkezik. 

f) A hangos, horkoló, akadályoztatott légzés agonális légzésnek tekintendő. 

g) Görcstevékenység esetén is gondolni kell a keringésmegállás lehetőségére! 

 

22.2.3.7. Fényképfeltöltés 

 

Fényképezzétek le a segélynyújtó mindkét kezét/tenyerét/kézfejét, amellyel a mellkasi lenyomásokat 

fogja végezni. A segélynyújtó tenyere pontosan a kamerába nézzen, azon filctollal legyen bejelölve 

egy kb. 5 cm átmérőjű kör, amely a bajbajutott mellkasán a lenyomásokat végzi majd. A fényképen a 

segélynyújtó másik keze is látszódjon, ahogy az alul lévő kézhez illeszkedik. 

 

1 pont 

Egyetlen értékelési szempont, mely előzetesen nem kerül ismertetésre. 

 

Amennyiben egynél több csapat azonos képeket tölt fel vagy a képek bizonyíthatóan az internetről 

származnak a feladat nem kerül értékelésre! 

 

22.2.3.8. Jelöljétek az IGAZ állításokat! 

 

A keringésmegállás hátterében gyakran az ún. kamrafibrilláció jelensége áll. Ilyen esetekben laikusok 

által is biztonságosan és megbízhatóan használható eszközök az automata/félautomata 

defibrillátorok. 

 

a) Ha rendelkezésre áll már a mellkaskompressziók megkezdése előtt használjunk defibrillátort. 

b) Mellkasi lenyomásokat a defibrillátor bekapcsolását követően is alkalmazhatunk. 

c) A defibrillátor utasításait a lehető legrövidebb időn belül kövessük. 

d) Amennyiben az első sokk eredménytelen volt, vegyük le az elektródákat és úgy kezdjük meg a 

mellkasi lenyomásokat. 

 

Légúti idegentest 

 

22.2.3.9. Mi a teendő, ha egy személy félrenyel, ennek következtében köhögni kezd. 

 

a) Köhögésre bíztatjuk. 

b) Elölről megtámasztjuk és lapockái közé 

ütünk. 

c) Lapockái közé ütünk, maximum öt 

alkalommal. 

d) Hasi lökést alkalmazunk. 
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22.2.3.10. Mutassátok be a légúti idegentest eltávolításának lépéseit saját készítésű fénykép 

segítségével! 

 

8 pont 

 

A fényképeket illesszétek be egy wordbe, majd azt mentsétek el pdf formátumban. 

A pdf-ben szerepeljen a csapat neve! 

 

Magyarázó szöveg SZÜKSÉGES! Rövid megfogalmazások is elfogadhatók! 

 

Oldalszám terjedelem nincs megadva. 

A pdf-et töltsétek fel! 

 

Amennyiben egynél több csapat azonos képeket tölt fel vagy a képek bizonyíthatóan az internetről 

származnak a feladat nem kerül értékelésre! 

 

Az értékelés során 8 értékelési szempont van, azonban ezeket előzetesen nem tesszük közzé. 

 


