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FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY
1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Munkahelyi elsősegélynyújtó
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Munkahelyi elsősegélynyújtó
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma:

SzPk-00258-19-01 2 05 2

Szakmai programkövetelmény
érvényessége

2019-12-19

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
programkövetelmény modul azonosító
száma

modul megnevezése

SzPk-00258-19-01 2 05 2 /M-01

Első ellátás - Elsősegélynyújtás

SzPk-00258-19-01 2 05 2 /M-02

Életmentés - Újraélesztés - AED használat

4. A Z O K J - B A N S Z E R E P L Ő A Z O N S Z A K M A C S O P O R T ,
PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

AMELYBE

A

1 - Egészségügy

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2 - szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
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Egészségügyi alkalmasság (a 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint "Az egészségügyi
tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítésé-ről"
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig:
betöltött 18. életév
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A munkahelyi elsősegélynyújtó bármely munkahelyen képes végezni feladatát, ahol alkalmazottak
és/vagy ügyfelek vannak. A munkahelyen ellenőrzi a létszám szerint szükséges és kötelező
elsősegélynyújtási eszközök meglétét. Figyelemmel kíséri az eszközök elérhetőségét, szavatosságát,
cserélését, pótlását. Ellenőrzi a kötelező elsősegélynyújtó hely biztosítottságát, használhatóságát. Az
elsősegélynyújtással kapcsolatos dokumentációt rendszeresen, pontosan vezeti. Ellenőrzi a tájékoztató
kiírásokat, hogy elsősegélynyújtó és elsősegélynyújtási eszközök hol találhatók. Tudja hogyan kell
szabályosan segélyhívást végezni. Váratlan baleseteket felismer, azonnal kezelni kezd. Egyéni,
csoportos, tömeges baleseteket, rosszulléteket megkülönböztet és a helyzeteket megfelelően kezeli.
Baleset esetén, a személy egészségügyi vészhelyzetét és állapotát felismeri. A beteg és a helyszín
biztonságát megteremti. Késlekedés nélkül segítséget hív és megkezdi az elsősegélynyújtást. Tudása
szerint és ellátási kompetencia határain belül, szakszerű első ellátást-, életmentő elsősegélynyújtást
végez. Gondoskodik a beteg elsősegélynyújtás utáni további ellátásáról, gyógyintézetbe vagy orvoshoz
való juttatásáról. Helyszínre hívott szaksegítséggel, a beteg egészségügyi ellátásának feladataiban
közreműködik. Gondoskodik arról, hogy a baleseti esemény szabályos, pontos dokumentálása
megtörténjen. Az ellátást követően intézkedik az eszközök pótlásáról és az ellátóhely helyreállításáról.
Rendezvény esetén, figyeli, hogy a jogszabályok szerinti egészségügyi rendezvénybiztosítás
megtörténjen. Kapcsolatot tart a munkahely munkabiztonsági szakemberével. A munkahelyen felmerülő
elsősegélynyújtással és/vagy egészségügyi témákkal kapcsolatos előadás, program-, rendezvény-,
oktatás igényeket fogadja és továbbítja a munkáltató felé.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése

5. Kereskedelmi és szolgáltatási
foglalkozások

FEOR
száma

5229

Foglalkozás
megnevezése
Egyéb,
személygondozási
foglalkozású

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület
Munkahelyi
elsősegélynyújtó

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI
ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
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Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés összóraszáma

80

100

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Munkahelyeken jogszabályok írják elő elsősegélynyújtó személyének meglétét. Mind a balesetek, mind
az egészségkárosodások elkerülése a vállalkozások egyik legfontosabb jó hírnévi, elvi, etikai, jogi és
gazdasági érdeke. Minden baleset, váratlan rosszullét oxiológiai folyamat, mely akut, progresszív és
processzív. Elsősegélynyújtás hiányában a beteg/sérült állapota az idő előrehaladtával akár életveszélyes
helyzetbe is kerülhet. Ezt a folyamatot azonnali segítségnyújtás megkezdésével lehet késleltetni,
megállítani vagy visszafordítani. A mielőbb megkezdett sérült-ellátással elkerülhető a tartós
egészségkárosodás és növelhető a teljes gyógyulás-, vagy a minőségi túlélés esélye. A késlekedés nélkül
megkezdett szakszerű első ellátás, segítséghívás, újraélesztés duplájára emeli a beteg minőségi
túlélésének esélyeit és felére csökkenti a munkáltató egészségkárosodással kapcsolatos kártérítési
feladatait, jogi és anyagi következményeit. A gyors segítségnyújtás a gyógyulási időt gyorsítja és a
munkavégzésből kiesett időt radikálisan csökkenti. Baleset esetén fontos egy helyszínen azonnal
elérhető, megfelelő képzettségű elsősegélynyújtó, mert a szakellátók helyszínre érkezésének az ideje
sok, az ellátási kapacitások végessége miatt. A munkahelyi elsősegélynyújtó képzettsége, azonnali első
ellátás megkezdési képessége, mind a beteg szempontjából, mind a munkáltató oldaláról igen nagy
jelentőségű és hatékonyságú.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
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3.1.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00258-19-01 2 05 2 /M-01

A programkövetelmény modul
megnevezése

Első ellátás - Elsősegélynyújtás

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

45

55

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Ismeri az
elsősegélynyújtás
alapfogalmait, alapelveit.
Tudja az ellátási
kötelezettséget, az
általános szabályokat és
az elsősegélynyújtó
feladatait.

Alkalmazza a
segélynyújtási
alapismereteket.
Megteremti a biztonságos
sérült ellátását.

Elkötelezett és törekszik
balesetet, hirtelen
egészségkárosodást
szenvedett embertársának
segíteni.

Felelősséget vállal a
segélynyújtási
kötelezettség
megadásáért, szervezi és
irányítja a biztonságos
segélynyújtást.

Feltárja a helyszíni
veszélyforrásokat és
döntést hoz azok
lehetséges elhárítására
vagy elkerülésére.

Törekszik a helyszín
biztonságát
megteremteni.
Elkötelezett hogy a
balesetet szenvedett
személyt és minden más
személyt biztonságba
helyezzen.

Felelősséget érez, mind a
balesetet szenvedett
segítségre szoruló, mind
minden más környező
személy biztonságáért.
Dönt és utasítást ad a
sérült és mindenki más
elhelyezéséről.

Ismeri a baleset fogalmát
és a biztonságos
helyszínt. Felismeri a
baleseti helyszínt, a
helyszín szerepét, a
baleseti forrásokat és
azok elkerülési
lehetőségeit.
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Ismeri a segítséghívás
lehetséges módjait, és
ismeri pontosan a
segélyhívó számokat.

Ismeretei alapján
felismeri a reakcióképes
beteg jellemzőit. Tudja a
szakmai teendőket
reakcióképes beteg
esetén.

Segítséget hív a
kollégáktól, a
körülállóktól vagy
szakmai szervtől.
Helyesen irányítja a
segítő munkáját, valamint
a segítség helyszínre
jutását. Mentőt hív a
helyszínre.

Alkalmazza a
reakcióképesség
felmérésnek szakmai
lépéseit.

Motivált a mielőbbi
segítség hívásban,
elfogadja, hogy szükséges
a hatékony segítség
nyújtáshoz társak vagy
szakmai segítség
mielőbbi bevonása.

Felelősen tudja, hogy
szaksegítség késlekedés
nélküli, mielőbbi hívása a
sérült állapotának és
túlélési esélyeinek az
alapja.

Törekszik a beteg
állapotának,
reakcióképességének a
mielőbbi pontos
felismerésére és
felmérésére.

Önállóan elvégzi a
beteg/sérült
állapotfelmérését.
Felelősen és pontosan
megállapítja az állapotát,
helyesen dönt az
ellátásáról, a további
teendőkről. Szabályos
időnként önellenőrzéssel
visszanézi a beteg
állapotát és nyomon
követi állapotváltozását.

Ismeri az állapotfelmérés
folyamatát, szabályait és
lépéseit. Tudja hogyan
kell a beteg/sérült
állapotát felmérni.

Elméleti ismereteit
pontosan alkalmazza és
pontosan végrehajtja a
beteg/sérült
állapotfelmérésének
lépéseit.

Érdekli a beteg/sérült
állapota, törekszik az
állapot pontos és helyes
felmérésére, a
beteget/sérültet
holisztikus szemlélettel
vizsgálja.

Önállóan elvégzi a
beteg/sérült
állapotfelmérését,
felelősen és pontosan
megállapítja az állapotát
és helyesen dönt az
ellátásáról, a további
teendőkről. Szabályos
időnként önellenőrzéssel
visszanézi a beteg
állapotát és nyomon
követi állapotváltozását.

Ismeri az ABCDE és a
ccABCDE szerinti
betegvizsgálatot.
Felismeri a nagyfokú
vérzést és tud
következtetni a baleseti
mechanizmusból
esetleges gerincsérülésre.

Képes elvégezni a sérült
első vizsgálatát és az
eredményeknek
megfelelően megkezdeni
az elsősegélynyújtás
ellátást Képes vizsgálati
és ellátási sorrendet
választani a beteg/sérült
állapota szerint.

Nyugodtan, határozottan
áll hozzá a sérült
vizsgálatához. A tanult
szakmai elveket elfogadja
és azok pontos
betartásával törekszik a
betegvizsgálat
elvégzésére.

Tudatában van és
felelősséget érez a
sorrendiség betartásának
fontosságával
kapcsolatosan. Dönt a
sérült érdekét szolgáló
kérdésekről. Irányítja a
többi segélynyújtót.

Életjelenségeket helyesen
vizsgál, a vitális
paramétereket eszköz
nélkül megméri.
Rendelkezésre álló
egyszerű mérőeszközök
esetén alkalmazza azokat
és megméri az értékeket.

Érdekli és fontosnak
tartja a beteg/sérült
minden vitális
paramétere. Törekszik az
értékek pontos
megmérésére és az
aktuális egészségügyi
állapottal való
összefüggések
megtalálására.

Felelősen tudja, hogy az
értékek pontos
meghatározása a
beteg/sérült állapota
szempontjából miért
fontos. Nyomon követi az
állapotváltozást azzal,
hogy önálló
önellenőrzésben, az
értékeket szabályos
időnként visszaméri.

Ismeri az alapvető
életjelenségeket, tudja a
vitális paraméterek
értékeit. Tudja a normo,
hyper, és hypo értékeket.
Felismeri az életkorokkal
összefüggő normális és
kóros értékeltéréseket.
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Ismeri a fekvés és
fektetés szakmai
fogalmait, ismeri a
sérülésekhez kapcsolódó,
beteg/sérült állapotának
romlását lassító fektetési
módokat. Ismeri a sérült
állapotának érdekében
szükséges fektetési
módokat.

Elvégzi a beteg/sérült
állapotának ABCDE
felmérését és
állapotromlásának
megelőzése érdekében
fektetési módot választ.
Helyesen segítséget hív.

Felismeri az eszméletlen
beteget, tudja az
eszméletlenség okait.
Tudja a stabil
oldalfektetés indikációit
és menetét.

Képes felismerni az
eszméletlen állapotot, a
légutakat fenyegető
problémákat, alkalmazza
az eszköz nélküli
elsősegélynyújtás
megoldásokat.
Alkalmazza a stabil
oldalfektetés lépéseit.

Ismeri a mechanikai
sérülések kialakulását.
Tudja a vérzések típusait
és jellegeit, a sebek
fajtáit. Felismeri a
rándulást, a ficamot, a
törést, az égést, a fagyást,
a maródást azok
jellemzőit. Tudja a
sérülések ellátásának
módjait.

Képes felismerni a
sérülések fajtáját, a
baleseti mechanizmusból
következtetni a sérülés
mértékére. Alkalmazza az
ellátási eszközöket.
Azonnali ellátást,
szaksegítség hívást végez.

Céltudatosan végzi az
ABCDE vizsgálatot,
magabiztosan elvégzi a
sérült pozicionálását.
Érdekli a beteg/sérült
állapota. Törekszik az
állapot enyhítésére, a
beteg pszichés vezetésére
holisztikus szemlélettel.

Biztosan megállapítja és
döntést hoz a banális és a
súlyos állapotok között.
Felelősséget érez a
helyzet fektetéssel történő
segítésére. Dönt segítség
hívásának
szükségességéről és
önellenőrzésben
folyamatosan követi a
beteg/sérült állapotát.

A sérülés ismeretében
kész felelősségteljesen
elvégezni az ABCDE
vizsgálatot, és
empatikusan,
magabiztosan a sérült
pozicionálását.

Megállapítja és döntést
hoz banális, helyszínen
megoldható ájulás vagy
komoly hátterű
eszméletlenség tényéről.
Felelősségteljesen
megszervezi a szükséges
ellátást, további
segítségadást. Önállóan
mielőbbi segítséget hív a
beteg/sérült ellátásához.

Törekszik a szakmai
ellátási szabályok pontos
betartására. Kész a
segítség
szükségességének
tudatában megkezdeni a
sérült ellátását.

Megállapítja és döntést
hoz banális, helyszínen
megoldható sérülés
ellátásról, illetve súlyos
sérülés további
szakellátási
szükségességéről.
Felelősségteljesen
megszervezi a szükséges
ellátást, további segítség
adást.

A segítség
szükségességének
Felismeri a leggyakoribb Felismeri és kezeli az
tudatában törekszik a
idegrendszeri rosszullétek idegrendszeri állapotokat,
beteg/sérült mielőbbi
állapotait, életkorhoz,
rosszulléteket és "egész
ellátására. Törekszik
sérülésekhez vagy
testre" kiterjedő
szaksegítség
váratlan
problémákat. Kiválasztja
szükségességének
balesethez/rosszulléthez
az ellátási lehetőséget és
mielőbbi eldöntésére.
kapcsolódóan. Tudja az
megkezdi az
Elkötelezett holisztikus
alapvető tüneteket.
elsősegélynyújtást.
szemlélettel pszichésen is
vezetni a beteget/sérültet.

Önálló ismeretgyűjtéssel
megismeri az általa kísért
személy
betegségét/sérülését,
anamnézisét. Mérlegel és
felelősséggel dönt ezek
ismeretében az ellátás
mértékének
szükségességéről.

Feltárja és elemzi a
baleseti hőártalmakat és
tüneteit. Alkalmazza az
Részletes
állapotfelmérés lépéseit,
elsősegélynyújtás: ismeri
felméri további sérültek
a hőártalmak lehetőségeit,
keresésének
jeleit és következményeit.
szükségességét és
alkalmazza a
segítséghívás szabályait.

Megállapítja és döntést
hoz banális, helyszínen
megoldható sérülés
ellátásáról, illetve súlyos
sérülés további
szakellátási
szükségességéről.
Felelősségteljesen
megszervezi a szükséges
ellátást, további segítség
adást.

Törekszik az
elsősegélynyújtás
beavatkozást mielőbb
megkezdeni. Kész a
segítség
szükségességének
tudatában megkezdeni a
sérült ellátását.
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Részletes
elsősegélynyújtás: ismeri
a mérgezések
leggyakoribb fajtáit, azok
felismerésének
lehetőségeit.

Feltárja a mérgezés
lehetőségét, okát.
Megakadályozza a méreg
további bejutását és
elkezdi közömbösíteni a
hatását az
elsősegélynyújtás
lépéseivel.

Részletes
elsősegélynyújtás:
felismeri a
rovarcsípéseket, kisebb
állatmarásokat,
harapásokat, az
izomgörcsökkel járó
állapotokat és az akut
hasi kórképek jeleit.

Feltárja és elemzi a
csípések, a hasi kórképek
és az izomgörcsök
tüneteit. Alkalmazza az
állapotfelmérés lépéseit,
felméri további sérültek
keresésének
szükségességét és
alkalmazza a
segítséghívás szabályait.

Előítélet mentesen
fogadja a mérgezés
tényét, okát és anyagát.
Törekszik az okok
ismeretében higgadtan
dönteni. Kész a segítség
szükségességének
tudatában megkezdeni a
mérgezett ellátását.

Dönt mérgezés vagy
annak csak gyanúja
esetén is a helyszínen
megoldható
elsősegélynyújtásról.
Felelősségteljesen
megszervezi a szükséges
ellátást, további
segítségadást.

Törekszik az
elsősegélynyújtás
beavatkozást mielőbb
megkezdeni. Kész a
segítség
szükségességének
tudatában megkezdeni a
sérült ellátását.

Megállapítja és döntést
hoz banális, helyszínen
megoldható sérülés
ellátásáról, illetve súlyos
sérülés további
szakellátási
szükségességéről.
Felelősségteljesen
megszervezi a szükséges
ellátást, további segítség
adást.

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem
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3.2.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00258-19-01 2 05 2 /M-02

A programkövetelmény modul
megnevezése

Életmentés - Újraélesztés - AED használat

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

35

45

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Képes felismerni az
eszméletlen állapotot, a
Ismeri az eszmélet-tudat
légutakat fenyegető
fogalmait, normo-, illetve
problémákat, alkalmazza
kóros állapotait. Felismeri
az eszköz nélküli
az eszméletlen beteget,
elsősegélynyújtás
tudja az eszméletlenség
megoldásokat és egyéb
okait.
teendőket reakcióképtelen
beteg esetén.

Ismeri a légútbiztosítás
eszköz nélküli és
egyszerű eszközös
lehetőségeit. Tudja a
lélegeztetés folyamatát.

Megállapítja a
beteg/sérült hiányzó
légzését és késedelem
nélkül megkezdi az
eszköz nélküli
lélegeztetést. Eszközök
esetén, helyesen
alkalmazza a
rendelkezésre álló
eszközöket. Mielőbb
segítséget hív.

Felelősség, autonómia

Megállapítja és döntést
hoz banális, helyszínen
A sérülés ismeretében
megoldható ájulás vagy
kész felelősségteljesen
komoly hátterű
elvégezni az ABCDE és a eszméletlenség tényéről.
ccABCDE vizsgálatot, és Felelősségteljesen
empatikusan,
megszervezi a szükséges
magabiztosan a sérült
ellátást, további
pozicionálását.
segítségadást. Önállóan
mielőbbi segítséget hív a
beteg/sérült ellátásához.

Törekszik a beteg életben
tartására, törekszik a
beteg/sérült hiányzó
légzésének haladéktalan
pótlására. Elkötelezett a
résztvevő életének
megmentése iránt.
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Felelőssége teljes
tudatában tudja, hogy a
beteg életének a
megmentése az ellátási
folyamat haladéktalan
megkezdésén, helyes-, és
folyamatos végzésén
múlik.
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Felelősséget érez a
kritikus helyzetben
minden másodpercért.
Önállóan és késlekedés
nélkül megkezdi az
újraélesztést. Mentőt
hívat, AED-et kér és
használ.

Ismeri az klinikai és
biológiai halál fogalmait,
jellemzőit.

Felismeri a klinikai halál
állapotát, alkalmazza a
komplex újraélesztés
folyamatát.

Az ABCDE és a
ccABCDE szabályait
szem előtt tartva végzi a
vizsgálatot, a tanult
szakmai ismereteiben
bízva.

Ismeri az újraélesztés
menetét, és az AED
használatot.

Alkalmazza a komplex
újraélesztés folyamatát, a
légzéskeringés pótlását.
Nagyfokú vérzés vagy
gerincsérülés gyanúja
esetén a ccABCDE
protokollt alkalmazza és
úgy végzi az
újraélesztést. Mentőt hív.

Az ABCDE és a
ccABCDE szabályait
szem előtt tartva végzi a
vizsgálatot, a tanult
szakmai ismereteiben
bízva. Kész higgadtan
megkezdeni az
újraélesztést, törekszik
mielőbb szakmai segítség
hívására.

Felelősséget érez a
kritikus helyzetben
minden másodpercért.
Önállóan és késlekedés
nélkül megkezdi az
újraélesztést, valamint
dönt és delegálja az
esetleges sebellátást,
nyaki gerincvédelmet.
Mentőt hívat, AED-et kér
és használ.

Ismeri az újraélesztés
szabályait, érti
kivitelezésének
felelősségét és lépéseit.

Alkalmazza a komplex
újraélesztés folyamatát, a
légzéskeringés pótlását.
Mentőt hív.

Az ABCDE szabályait
szem előtt tartva végzi a
vizsgálatot, a tanult
szakmai ismereteiben
bízva. Kész higgadtan
megkezdeni az
újraélesztést, törekszik
mielőbb szakmai segítség
hívására.

Felelősséget érez a
kritikus helyzetben
minden másodpercért.
Önállóan és késlekedés
nélkül megkezdi az
újraélesztést, valamint
dönt és delegálja az
esetleges sebellátást,
nyaki gerincvédelmet.
Mentőt hívat, AED-et kér
és használ.

Részletes
elsősegélynyújtás: ismeri
a sérült és az ellátásba
bevonható személyek
pszichés vezetésének
módját.

Nyitott a sérült pszichés
állapotának felismerésére,
a holisztikus
Komplexen alkalmazza a
betegszemléletre.
sérült pszichés vezetését,
Előítélet mentesen
helyes kommunikációval
fogadja a reakciókat.
vezeti a sérültet. Bevonja,
Törekszik az empátiára,
megszervezi és irányítja
törekszik a sérült
segítségnyújtók
életkorának, pszichés
munkáját.
állapotának megfelelő,
megnyugtató
viselkedésre.

Felelősen vezeti
(pszichésen) az
elsősegélynyújtás
folyamatát, megnyugtatva
ezzel a beteget/sérültet, a
segítőtársakat és a
környezetben lévő
minden más személyt.

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem
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