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MUNKAHELYI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS II.
Azonosító száma 00 5000 20
Jelentkezés feltétele:

betöltött 18 év

A képzés költsége:

A képzés díja: 5. 000.-Ft
Vizsgadíj: 6. 000 Ft
Megállapodás szerint

A képzés helye:

A képzés célja: olyan elméleti és gyakorlati elsősegélynyújtási ismeretek nyújtása, melyek
birtokában a hallgatók szükség esetén szakszerűen és eredményesen tudnak az arra
rászorulóknak elsősegélyt nyújtani. Elsősorban olyanoknak ajánjuk, akik már korábban
szereztek elsősegélynyújtó képzettséget, és szeretnék felfrissíteni tudásukat.
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
 a súlyos, életet veszélyeztető állapot felismerése;
 értelmezni a balesetet elszenvedő sajátos kommunikációs jelzéseit, esetleges
kommunikációs problémáit;
 segítő kapcsolat kialakítása;
 a beavatkozások helyes sorrendjének megállapítása;
 a szükséges beavatkozások elvégzése a szakmai illetékesség határain belül az alábbi
esetekben: eszméletvesztéses állapot, légzési zavarok, vérzések, törések, belgyógyászati
kórképek stb.;
 szakszerű segítséghívás (mentő, orvos hívása);
 baleset esetén a szükséges magatartásforma kialakítása;
 felelősen viselkedni és dönteni és tevékenységének következményeiért felelősséget
vállalni..
Főbb témakörök:














Az elsősegélynyújtás általános szabálya .Az eszméletlen beteg / sérült ellátása
Vérzések fajtái, felismerése, ellátása. Schock fogalma, formái
Termikus traumák, hőártalmak, Ízületi sérülések formái, tünetei, ellátása
Csontsérülések formái, tünetei, ellátása..Hasi sérülés formái, tünetei, ellátása
Mérgezések. Belgyógyászati balesetek
Leggyakoribb belgyógyászati kórképek tünetei, ellátása
Az újraélesztés alapfogalmai, formái (BLS, ALS)
A légzés anatómiája, élettana, kórélettana
Keringés anatómiája, élettana, kórélettana
Az újraélesztés ABC-je, a tevékenység algoritmusa
Az újraélesztés kimenetelének megítélése.
Az ágazat jellegéből adódó egészségkárosodások elsősegélye
Előzetesen egyeztetett speciális sérülések elsősegélye
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A képzés óraszáma:

8 óra
Elméleti:

2 óra

Gyakorlati:

6 óra

Az ismeretek ellenőrzése:
Elméleti és gyakorlati vizsga: szituációs gyakorlat
Felvilágosítás:
Magyar Vöröskereszt
Somogy Megyei Sze rvezete

E LÉR H E TŐ S É G E K :
7400. Kaposvár, Szent Imre u. 8.
82/ 310-133
82/ 512-611
somogymegye@voroskereszt.hu

Boldizsár Szilvia
Felnőttképzési referens

7400. Kaposvár, Szent Imre u. 8.
82/ 310-133
82/ 512-611
boldizsar_szilvia@mvksomogy.hu

Gyarmati László
Megyei elsősegél ynyú jtókoordinátor

7400. Kaposvár, Szent Imre u. 8.
82/ 310-133
82/ 512-611
gyarmati@mvksomogy.hu
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