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

határidőig tetszőleges alkalommal módosítva. 

 

23.1.1. A kültakaró és a vázrendszer sérülései 
 

23.1.1.1. A bőr melyik rétege tartalmazza a hajszálereket és az érzőidegeket? 

 

Ajánlott irodalom: Elsősegélynyújtási ismeretek I., II., III. >> 

https://www.elsosegely.hu/cikk.818.a 

 

a) Hám 

b) Irha 

c) Bőralja 

 

23.1.1.2. Párosítsátok a bőr egyes rétegeit a hozzájuk kapcsolódód feladattal! 

 

1p 

 

Bőralja, Hám , Irha 

 

– a hőleadásban játszik fontos szerepet 

– hőszigetelő 

– véd a kiszáradástól és a kórokozóktól 

 

23.1.1.3.  Soroljátok fel a nyílt sérülések három, leggyakoribb típusát! 

 

1 pont 

 

23.1.1.4. Miért NE folyassunk huzamosabb ideig vizet a vérző sebbe? 

 

a) Gátolja a fertőtlenítést. 

b) Lassítja a véralvadást. 

c) Tágítja a hajszálereket. 

 

23.1.1.5. Jelöljétek az IGAZ állításokat! 

 

a) Sebfedésre lehetőleg steril sebfedőt alkalmazzunk. 

b) A fedőkötés rögzítését szoros pólyamenetekkel végezzük. 

c) Ha a kötés átvérzett, mindenképp le kell cserélni. 

d) A sebfedő rögzítésére csak steril kötésrögzítő használható. 

e) Kisebb sebek kötését naponta célszerű cserélni.  

f) A sebfedők különböző méretben kaphatók. 

 

23.1.1.6. Jelöljétek milyen előnyös tulajdonságai lehetnek a megfelelő sebfedőknek! 

 

a) Kiváló folyadékáteresztő képesség. 

b) Nem ragad a sebbe. 

c) Légáteresztő. 

d) Nagy nedvszívó tulajdonság. 

e) Légmentes zárás. 

https://www.elsosegely.hu/cikk.818.a
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23.1.1.7. Mely állítások IGAZak a csőháló kötszerekre? 

 

a) Használatuk nagy gyakorlatot igényel. 

b) Fertőtlenítőszerrel vannak átitatva. 

c) Különböző méretben (átmérő) kaphatók. 

d) Sebfedők rögzítésére alkalmasak. 

e) Megfelelő hosszúságra vághatók. 

f) Vízlepergető tulajdonsággal rendelkeznek. 

 

23.1.1.8. Párosítsátok a betűket a megfelelő csont nevével! 

 

 

 

Alkar csontok, Felkarcsont, Kézközépcsontok, Kéztőcsontok, Kulcscsont, Lapocka, 

Orsócsont, Singcsont, Ujjpercek 

 

 

 

 

 

 

 

23.1.1.9. Jelöljétek mi okozhat égési sérülést! 

 

a) forró víz 

b) éles tárgy 

c) súrlódás 

d) bukósisak 

e) forró gőz 

f) meleg vasaló 

g) napsugárzás 

h) elektromos áram 

i) kosárlabda 

j) kerékpár 

 

23.1.1.10. Jelöljétek az IGAZ állításokat! 

 

a) Az égési sérülés hűtésére a hideg tej a legjobb. 

b) Nap okozta égés során a bőr hűtése nem indokolt. 

c) Az égési sérülés ellátása során akár kihűlés is bekövetkezhet. 

d) Az ujjakat ért égés esetén a gyűrűket el kell távolítani. 

e) Az égési sérülés különösen veszélyes kisgyermek- és időskorban. 

f) A kisebb égések fájdalommentesek. 
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23.1.2. Szituációk 
 
Sportsérülés 
 
23.1.2.1. Hogyan távolítható el a horzsolás melletti por- és salakszennyeződés? 
 
Futballozás közben egy társatok elesett. Térdén horzsolás látható, kb. egytenyérnyi felületen, míg csuklója fájdalmas, lilás, 
enyhén duzzadt. 
 
https://elsosegely.hu/cikk.127.gyenge_verzes 
 
https://elsosegely.hu/cikk.47.ficam_es_randulas 
 
https://elsosegely.hu/cikk.45.karserulesek_ellatasa 
 
a) csak fertőtlenítőszerrel 
b) bő vízzel lemosva 
c) száraz, de steril kötszerrel 
d) vízzel, körültekintően, mert a víz gátolja a véralvadást 
 
23.1.2.2. Melyik a LEGKEVÉSBÉ szükséges a horzsolás ellátásakor? 
 
a) steril sebfedés 
b) fájdalomcsillapítás 
c) fertőtlenítés 
d) sérült kikérdezése, hogy mi történt, vannak-e további sérülései  
 
23.1.2.3. Mi mondható el a csuklósérülésről? 
 
a) feltehetően törés 
b) biztosan történt ficam 

c) a leírtakból nem állapítható meg egyértelműen 
d) feltehetően csak zúzódás

 
 
23.1.2.4. Melyik állítás IGAZ? Mivel a csuklóízület területén DEFORMITÁS nem figyelhető meg… 
 
a) biztosan nem rándulás 
b) biztosan nem törés 

c) biztosan nem ficam 
d) biztosan nyílt törés 

 
23.1.2.5. Melyik állítás HAMIS? A csuklósérülés… 
 
a) ellátása történhet háromszögletű kendővel. 
b) rögzítést nem igényel. 

c) flexibilis végtagrögzítővel rögzíthető. 
d) szükség esetén egy normál kendővel is rögzíthető. 

 
23.1.2.6. Szükséges-e teljes betegvizsgálat? 
 
a) nem, elegendő a sérült alapos kikérdezése 
b) igen, minden esetben manuális betegvizsgálat 
indokolt 

c) igen, ha történt eszméletvesztés 
d) igen, ha a sérült határozatlan vagy egyéb fájdalmai 
vannak 

 
 
 
 
 

https://elsosegely.hu/cikk.127.gyenge_verzes
https://elsosegely.hu/cikk.47.ficam_es_randulas
https://elsosegely.hu/cikk.45.karserulesek_ellatasa
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Égési sérülés 
 
23.1.2.7. Melyik a LEGKEVÉSBÉ fontos a helyszínbiztosítás során? 
 
Egy konyhai baleset során a sérült lábára kb. 1,5 liternyi, mintegy 80 Celsius-fokos, forró víz ömlött.  
 
https://elsosegely.hu/cikk.22.egesi_serulesek_ellatasa 
 
https://elsosegely.elsosegely.hu/eges_gyermekkorban 
 
a) gázégő elzárása 
b) porral oltó előkészítése 
c) padlózaton lévő hosszabbító áramtalanítása 
d) megakadályozni, hogy a jelenlévők a kiborult forró vízbe lépjenek  
 
23.1.2.8. Szükséges-e a nadrág eltávolítása? 
 
A sérült hosszúnadrágot viselt. 
 
a) nem 
b) lehetőség szerint igen 

c) csak abban az esetben, ha a sérült bőrébe égett 
d) csak a hűtést követően 

 
23.1.2.9. Melyik sorban olvasható helyesen az ellátási sorrend? 
 
a) helyszínbiztosítás, kommunikáció, hideg vizes hűtés, fertőtlenítés, fedőkötés 
b) kommunikáció, hideg vizes hűtés, fertőtlenítés, fedőkötés 
c) helyszínbiztosítás, kommunikáció, fertőtlenítés, hideg vizes hűtés, fedőkötés 
d) helyszínbiztosítás, hideg vizes hűtés, kommunikáció, fertőtlenítés, fedőkötés 
 
23.1.2.10. Melyik a LEGKEVÉSBÉ fontos szempont a hideg vizes hűtés során? 
 
a) csak az érintett testfelületet hűtsük 
b) a hűtés során kísérjük figyelemmel a sérült állapotát 
c) a hűtést tiszta (csap)vízzel végezzük 
d) lehetőség szerint 15 Celsius-fokos vízzel végezzük 
 
23.1.2.11. Mennyi ideig végezzük a hideg vizes hűtést? 
 
a) 20 percig 
b) minimum 15 percig 
c) maximum 20 percig 
d) körültekintő ideig, a beteg állapotát és a sérülés jellegét figyelembe véve 
 
23.1.2.12. Mi mondható el a sérülés kiterjedéséről? 
 
Piros, feszes bőr figyelhető meg a sérült combjának alsó felén, térdén, szinte a teljes lábszárán, annak hátsó részén, és 
lábfeje jelentős felületén. 
 
a) legalább 9% 
b) közel 18% 

c) kb. 9% 
d) kb. 18% 

 
 
 

https://elsosegely.hu/cikk.22.egesi_serulesek_ellatasa
https://elsosegely.elsosegely.hu/eges_gyermekkorban
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23.1.2.13. Melyik állítás NEM igaz a sérülés súlyosságára? 
 
a) felülete alapján könnyű sérülés 
b) a leírtak alapján elsőfokú égésnek tekinthető 
c) a kültakaró hámrétege sérült 
d) a leírtak alapján az irharéteg feltehetően nem sérült 
 
23.1.2.14. Melyik állítás HAMIS? Szükséges az orvosi ellátás, mert a sérülés… 
 
a) ízület felett található. 
b) kiterjedése nagyobb, mint 5%. 

c) fertőtlenítést igényel. 
d) körkörös kiterjedésű. 

 
23.1.2.15. Melyik állítás HAMIS? Égési kötszer használata esetén… 
 
a) nem szükséges a fertőtlenítés. 
b) is indokolt lehet a folyadékpótlás. 

c) nem szükséges az orvosi ellátás. 
d) akár a teljes lábfelület beköthető. 

 

 
Erős vérzés 
 
23.1.2.16. Melyek tartozhatnak a helyszínbiztosítás lépései közé? 
 
Társatok üvegajtóba futott, karját maga elött tartva azon vágott sérülés keletkezett, melyből az élénkpiros vér lüktetve 
távozik. 
 
https://elsosegely.elsosegely.hu/eros_verzes 
 
https://elsosegely.elsosegely.hu/sokk 
 
https://elsosegely.hu/cikk.477.kotesek_sebfedes_sebellatas 
 

a) A földön lévő szilánkok összeseprése. 

b) Gumikesztyű felvétele. 

c) Az ajtó kitámasztása. 

d) A nézelődők biztonságos távolságban tartása. 

 

23.1.2.17. Mi lehet a mielőbbi vérzéscsillapítás leghatékonyabb módja? 

 

a) Szorítókötés alkalmazása. 

b) Nyomókötés készítése. 

c) Direkt nyomás gyakorlása. 

 

23.1.2.18. Mely állítások igazak a szorítókötésre/érszorításra? 

 

a) Lehetőség szerint erre kifejlesztett eszközzel 

készítsük. 

b) Kivitelezése gyakorlatot igényel. 

c) Semmilyen körülmények közt sem alkalmazható. 

d) Csak képzett, egészségügyi dolgozó alkalmazhatja.  

 

23.1.2.19. Mely állítások igazak a nyomókötésre? 

 

a) Kivitelezése gyakorlatot igényel. 

b) Megfelelő kötszerek szükségesek hozzá. 

c) Csak képzett, egészségügyi dolgozó alkalmazhatja.  

d) Alkalmazása során a fertőtlenítés mindig elhagyható. 

 

 

https://elsosegely.elsosegely.hu/eros_verzes
https://elsosegely.elsosegely.hu/sokk
https://elsosegely.hu/cikk.477.kotesek_sebfedes_sebellatas
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23.1.2.20. Mely állítások igazak a direkt nyomásra? 

 

a) Csak segélynyújtó alkalmazhatja, a sérült nem. 

b) Lehetőség szerint steril anyaggal végezzük. 

c) Ha nem áll rendelkezésre steril kötszer, bármilyen textíliával végezhetjük. 

d) Kivitelezésére szinte mindenki képes. 

 

23.1.2.21. A biztonság és a vérzéscsillapítást követően mely KÉT lépések a legfontosabb? 

 

a) Lehűlés elleni védelem. 

b) Nyomókötés készítése. 

c) További sérülések keresése. 

d) Pozicionálás. 

e) Mentőhívás 

 

23.1.2.22. Milyen tünetei lehetnek a vérveszteségnek? 

 

a) A bőr sápadt, nyirkos, verejtékes lesz. 

b) A bőr kipirul, meleg lesz. 

c) A sérült éhséget jelez. 

d) A bajbajutott szomjas. 

e) Bőre száraz. 

f) Szája, ajka száraz. 

 

23.1.2.23. Fényképezzétek le, a fenti tünetek megjelenésekor milyen fektetést alkalmaznátok! 

 

1 p 

 

Csak a hibátlan kép ér pontot! 

Amennyiben kettő vagy több csapat azonos képet küld be, 0 pont adható. 

 

 

23.1.3. Kötések 
 

23.1.3.1. Fedőkötés 

 

Mutassátok be a fedőkötés készítésének lépéseit egyik társatok alkarján! 

 

https://elsosegely.hu/cikk.477.kotesek_sebfedes_sebellatas 

 

Készítsetek minimum 6 db fényképet! A fényképeken egyértelműen látszódjon mi történik! 

A képeket illesszétek be egy word dokumentumban, majd mentsétek el PDF-ben. PDF-ként töltsétek fel. 

A feltöltött PDF-en szerepeljen a csapat és a csapattagok neve. 

 

Amennyiben kettő vagy több csapat azonos képet küld be, 0 pont adható. 

 

A feladat 8 pontot ér, az értékelési szempontok előzetesen NEM kerülnek publikálásra. 

 

 

 

 

 

 

 

https://elsosegely.hu/cikk.477.kotesek_sebfedes_sebellatas
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23.1.3.2. Nyomókötés 

 

Mutassátok be a nyomókötés készítésének lépéseit egyik társatok alkarján! 

 

Készítsetek minimum 6 db fényképet! A fényképeken egyértelműen látszódjon mi történik! 

A képeket illesszétek be egy word dokumentumban, majd mentsétek el PDF-ben. PDF-ként töltsétek fel. 

A feltöltött PDF-en szerepeljen a csapat és a csapattagok neve. 

 

Amennyiben kettő vagy több csapat azonos képet küld be, 0 pont adható. 

 

A feladat 8 pontot ér, az értékelési szempontok előzetesen NEM kerülnek publikálásra. 

 

23.1.3.3. Sapkakötés 

 

Mutassátok be a sapkakötés készítésének lépéseit egyik társatokon! 

 

Készítsetek minimum 7 db fényképet! A fényképeken egyértelműen látszódjon mi történik! 

A képeket illesszétek be egy word dokumentumban, majd mentsétek el PDF-ben. PDF-ként töltsétek fel. 

A feltöltött PDF-en szerepeljen a csapat és a csapattagok neve. 

 

Amennyiben kettő vagy több csapat azonos képet küld be, 0 pont adható. 

 

A feladat 8 pontot ér, az értékelési szempontok előzetesen NEM kerülnek publikálásra. 

 

23.1.3.4. Háromszögletű kendő használata 

 

Mutassátok be a háromszögletű kendő használatának lépéseit egyik társatokon!  

 

Társatok a sérült karján karórát visel, ez akár hajgumival is helyettesíthető. 

 

https://elsosegely.hu/cikk.45.karserulesek_ellatasa 

 

Készítsetek minimum 6 db fényképet! A fényképeken egyértelműen látszódjon mi történik! 

A képeket illesszétek be egy word dokumentumban, majd mentsétek el PDF-ben. PDF-ként töltsétek fel. 

A feltöltött PDF-en szerepeljen a csapat és a csapattagok neve. 

 

Amennyiben kettő vagy több csapat azonos képet küld be, 0 pont adható. 

 

A feladat 8 pontot ér, az értékelési szempontok előzetesen NEM kerülnek publikálásra. 

 

 

https://elsosegely.hu/cikk.45.karserulesek_ellatasa

