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Egészségügyi gépek, eszközök, Egészségügyi gépek, eszközök, Egészségügyi gépek, eszközök, Egészségügyi gépek, eszközök, 
technológiák működési veszélyei technológiák működési veszélyei 

és megelőzése  és megelőzése  



Balesetek gyakorisága a világonBalesetek gyakorisága a világon

�� SzívSzív--érrendszeri és a daganatos megbetegedések után a érrendszeri és a daganatos megbetegedések után a 
harmadik leggyakoribb megbetegedési és halálozási ok a harmadik leggyakoribb megbetegedési és halálozási ok a 
világon: közel 5 millió embert érint évente, ami 10 000 világon: közel 5 millió embert érint évente, ami 10 000 
ember halálát okozza naponta (WHO, 2000)ember halálát okozza naponta (WHO, 2000)

�� Európai régióban 790 ezer ember hal meg éventeEurópai régióban 790 ezer ember hal meg évente
�� Az Európai Unióban is a 3. halálozási ok Az Európai Unióban is a 3. halálozási ok �� Az Európai Unióban is a 3. halálozási ok Az Európai Unióban is a 3. halálozási ok 



Balesetek gyakoribb típusai Balesetek gyakoribb típusai 
Magyarországon 2006Magyarországon 2006--ban (OLEF 2003)ban (OLEF 2003)

1.1. otthoni (háztartási) otthoni (háztartási) balesbaleseetek, tek, 
2.2. munkabalesetek, munkabalesetek, 
3.3. közlekedési balesközlekedési baleseetek, tek, 
4.4. sportbalesetek, sportbalesetek, 
5.5. egyéb egyéb –– többségében szabadidős többségében szabadidős 

tevékenységből származó balesetektevékenységből származó balesetektevékenységből származó balesetektevékenységből származó balesetek



Balesetek az egészségügyben (2003)Balesetek az egészségügyben (2003)

�� Szúrásos, vágásos balesetek (percutan)Szúrásos, vágásos balesetek (percutan)
�� HBV, HCV, HIVHBV, HCV, HIV

�� EPINET (exposure prevention network) surveillance 1992 ótaEPINET (exposure prevention network) surveillance 1992 óta
�� USA évente 600USA évente 600--800 ezer; EU évente 50800 ezer; EU évente 50--100 ezer 100 ezer 
�� 100 ágyanként 30 eset egy átlagos kórházban (40100 ágyanként 30 eset egy átlagos kórházban (40--60%60%--ot nem ot nem 

jelentenek)jelentenek)
Ápolók, orvosok, technikusok, laborosokÁpolók, orvosok, technikusok, laborosok�� Ápolók, orvosok, technikusok, laborosokÁpolók, orvosok, technikusok, laborosok

�� Kórterem, műtő, ITO, SBOKórterem, műtő, ITO, SBO
�� Vérvétel, injekciózásVérvétel, injekciózás

Dr. Balogh Z., 2010



A MUNKAFOLYAMATOK résztvevői az A MUNKAFOLYAMATOK résztvevői az 
egészségügybenegészségügyben

≠



VeszélyforrásokVeszélyforrások

�� Gépek, eszközök rendeltetésszerű használata Gépek, eszközök rendeltetésszerű használata 
�� Technológiák korszerű ismerete és szakszerű Technológiák korszerű ismerete és szakszerű 

alkalmazása (pl.: vérvétel, injekciózás)alkalmazása (pl.: vérvétel, injekciózás)
�� A helységek infrastrukturális feltételei, építészeti A helységek infrastrukturális feltételei, építészeti 

kialakítása (gépek elkülönítése)kialakítása (gépek elkülönítése)kialakítása (gépek elkülönítése)kialakítása (gépek elkülönítése)
�� Fogyóeszközök rendelkezésre állásaFogyóeszközök rendelkezésre állása



Főbb veszélyek a munkában Főbb veszélyek a munkában 

�� Elektromos áram (egyen vs váltó)Elektromos áram (egyen vs váltó)
�� defibrillátor, (oxigén adása közben tilos!)defibrillátor, (oxigén adása közben tilos!)
�� fizikoterápiás eszközökfizikoterápiás eszközök
�� És szinte minden gépÉs szinte minden gép

�� GázokGázok�� GázokGázok
�� Központi gázokKözponti gázok
�� NarcoticumokNarcoticumok

�� Gyulékony anyagokGyulékony anyagok
�� Radioaktív anyagokRadioaktív anyagok
�� DgDg
�� thth

�� IatrogéniaIatrogénia
�� Tűszúrásos balesetekTűszúrásos balesetek



Szervezési intézkedések
(pl.: munkaidő kedvezmény, 

Műszaki intézkedések
(pl.: berendezés, 

BIZTONSÁGTECHNIKA 
AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

Cél: baleseti kockázat csökkentés, baleset megelőzés

(pl.: munkaidő kedvezmény, 
szünetek adása)

(pl.: berendezés, 
gép kezelési utasítás kiadása)

Szervezési eszközök
(pl.: baleset és munkavédelmi 
oktatás, korszerű technológiák 

ismertetése)

Műszaki eszközök
(pl.: megfelelő környezet, 

egyéni védőeszközök 
biztosítása)



BIZTONSÁGOS munkavégzésBIZTONSÁGOS munkavégzés
feltételeifeltételei

�� megfelelő technológia műszaki, tárgyi feltételeimegfelelő technológia műszaki, tárgyi feltételei
�� megfelelő személyi feltételek:megfelelő személyi feltételek:
�� elvárható szakmai magatartáselvárható szakmai magatartás
�� vészhelyzetek felismerésének képességevészhelyzetek felismerésének képessége
�� veszélyhelyzetben tanúsított fegyelmezettség, önuralom és a veszélyhelyzetben tanúsított fegyelmezettség, önuralom és a �� veszélyhelyzetben tanúsított fegyelmezettség, önuralom és a veszélyhelyzetben tanúsított fegyelmezettség, önuralom és a 

szükséges mértékű, értelmes kockázatvállalás szükséges mértékű, értelmes kockázatvállalás 
�� egymásért kölcsönös felelősségérzésen és felelősségvállaláson egymásért kölcsönös felelősségérzésen és felelősségvállaláson 

alapuló jó munkatársi kapcsolat alapuló jó munkatársi kapcsolat 



Az elsősegélyAz elsősegély--nyújtók nyújtók 
felkészítésének lehetőségei, az azzal felkészítésének lehetőségei, az azzal felkészítésének lehetőségei, az azzal felkészítésének lehetőségei, az azzal 

kapcsolatos munkáltatói kapcsolatos munkáltatói 
kötelezettségekkötelezettségek



Jogi háttér Jogi háttér –– törvényi szinttörvényi szint

�� 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
�� 46. 46. §§ A munkahelyen A munkahelyen -- jellegének, elhelyezkedésének, a jellegének, elhelyezkedésének, a 

veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka 
szervezésének megfelelően szervezésének megfelelően -- biztosítani kell biztosítani kell a munkahelyi a munkahelyi 
elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeitelsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit. . 

�� 54/A. 54/A. §§ (1) (1) A munkáltatóA munkáltató megfelelő intézkedésekkel megfelelő intézkedésekkel biztosítja, biztosítja, 
hogy szükség esetén az elsősegélyhogy szükség esetén az elsősegély, az orvosi sürgősségi ellátás, a , az orvosi sürgősségi ellátás, a 
mentési és a tűzvédelmi feladatok mentési és a tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében ellátása érdekében mentési és a tűzvédelmi feladatok mentési és a tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében ellátása érdekében 
haladéktalanul fel lehessen venni a kapcsolatot a külső haladéktalanul fel lehessen venni a kapcsolatot a külső 
szolgálatokkal, szervekkelszolgálatokkal, szervekkel. . 

�� 88. 88. §§ (4) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős (4) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter, hogyminiszter, hogy

�� d) az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben d) az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben 
határozza meghatározza meg

�� dv) dv) a a munkahelyi elsősegélynyújtás céljátmunkahelyi elsősegélynyújtás célját, tárgyi és szervezési , tárgyi és szervezési 
feltételeinek, a személyek kijelölésének, kiképzésének és feltételeinek, a személyek kijelölésének, kiképzésének és 
továbbképzésének, valamint az elsősegélynyújtás szakmai továbbképzésének, valamint az elsősegélynyújtás szakmai 
irányításának és ellenőrzésének részletes szabályait. irányításának és ellenőrzésének részletes szabályait. 



Jogi háttér Jogi háttér –– miniszteri rendeleti szintminiszteri rendeleti szint

�� 3/2002. (II. 8.) SzCsM3/2002. (II. 8.) SzCsM--EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjérőlkövetelményeinek minimális szintjéről
�� 7. 7. §§ (2) A pihenőhelyeken, a különféle szolgálati feladatokat ellátó személyzet helyiségeiben, az egészségügyi (2) A pihenőhelyeken, a különféle szolgálati feladatokat ellátó személyzet helyiségeiben, az egészségügyi 

létesítményekben, az étkezdékben és az elsősegélyhelyeken biztosítani kell az ilyen helyiségek létesítményekben, az étkezdékben és az elsősegélyhelyeken biztosítani kell az ilyen helyiségek 
rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet.rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet.

�� 20. 20. §§ (1) Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a (1) Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a 
munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően 
kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók 
közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy 
vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló -- hordággyal is könnyen megközelíthető hordággyal is könnyen megközelíthető --
közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy 
vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló -- hordággyal is könnyen megközelíthető hordággyal is könnyen megközelíthető --
helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység 
jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja.jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja.

�� (2) Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől függően (2) Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől függően 
hordágyat, megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és hordágyat, megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és 
gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani.gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani.

�� (3) Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról.(3) Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról.
�� (4) Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk vezető utakat a külön jogszabályban (4) Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk vezető utakat a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint kell jelölni.meghatározottak szerint kell jelölni.
�� (5) Az elsősegélynyújtó felszereléssel, az elsősegélynyújtó hely kialakításával és az (5) Az elsősegélynyújtó felszereléssel, az elsősegélynyújtó hely kialakításával és az 

elsősegélynyújtás megszervezésével kapcsolatos további követelményeket, elsősegélynyújtás megszervezésével kapcsolatos további követelményeket, 
valamint a kijelölt elsősegélynyújtók képzése, továbbképzése tekintetében az valamint a kijelölt elsősegélynyújtók képzése, továbbképzése tekintetében az 
irányadó előírásokat külön jogszabály tartalmazza.irányadó előírásokat külön jogszabály tartalmazza.



ELSŐSEGÉLYHELYEKELSŐSEGÉLYHELYEK

�� Minden munkahelyen és műszakban Minden munkahelyen és műszakban 

�� Munka veszélyessége alapjánMunka veszélyessége alapján

�� Dolgozói létszámhoz illeszkedveDolgozói létszámhoz illeszkedve

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ 
FELSZERELÉS

vagy 
MENTŐDOBOZ

Elsősegélynyújtásra kiképzett, 
kijelölt DOLGOZÓ+



KÜLÖN HELYISÉG KELL ELSŐSEGÉLYREKÜLÖN HELYISÉG KELL ELSŐSEGÉLYRE

Egy vagy több helyiség, haEgy vagy több helyiség, ha
�� Helyiségek méreteHelyiségek mérete
�� Végzett tevékenység jellegeVégzett tevékenység jellege
�� Balesetek gyakoriságaBalesetek gyakorisága
indokolja.indokolja.indokolja.indokolja.
Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, 

használhatatlan eszközök pótlásáról!használhatatlan eszközök pótlásáról!
Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk vezető utakat a Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk vezető utakat a 

külön jogszabályban meghatározottak szerint kell külön jogszabályban meghatározottak szerint kell 
jelölni. jelölni. 



Felszerelés elhelyezéseFelszerelés elhelyezése

mentődoboz, szükség esetén hordágymentődoboz, szükség esetén hordágy
�� megfelelő mennyiségben, minőségbenmegfelelő mennyiségben, minőségben
�� jól láthatóanjól láthatóan
�� könnyen és gyorsan elérhetőenkönnyen és gyorsan elérhetően

MSZ I. 1-30 fő
MSZ II. 31-50 fő

MSZ III. 51-100 fő
�� szennyeződéstől védettenszennyeződéstől védetten
készenlétben tartani!készenlétben tartani!

MSZ III. 51-100 fő
MSZ IV. 101 – fő 



Külön jogszabálybanKülön jogszabályban

�� Az elsősegélynyújtó felszereléssel, Az elsősegélynyújtó felszereléssel, 
�� az elsősegélynyújtó hely kialakításávalaz elsősegélynyújtó hely kialakításával
�� az elsősegélynyújtás megszervezésével az elsősegélynyújtás megszervezésével 
�� a kijelölt elsősegélynyújtók képzése, a kijelölt elsősegélynyújtók képzése, 

továbbképzésetovábbképzésetovábbképzésetovábbképzése

HELYI SZABÁLYOZÁS
CÉLSZERŰ!



„Célszerű” tematika„Célszerű” tematika

1.1. Az elsősegélynyújtás helye a társadalomban és munkahelyeken Az elsősegélynyújtás helye a társadalomban és munkahelyeken 
2.2. A biztonság szavatolása az elsősegélynyújtásbanA biztonság szavatolása az elsősegélynyújtásban
3.3. A helyszín felmérésének jelentősége és módjaA helyszín felmérésének jelentősége és módja
4.4. Az eszmélet megítélése Az eszmélet megítélése 
5.5. Az átjárható légutak biztosítása (Airway), légzés vizsgálata (Breathing) Az átjárható légutak biztosítása (Airway), légzés vizsgálata (Breathing) 
6.6. Mentőhívás Mentőhívás 
7.7. Alapszintű újraélesztés (CPR)Alapszintű újraélesztés (CPR)
8.8. Automata külső defibrillátor (AED) használatának helye az ellátásban Automata külső defibrillátor (AED) használatának helye az ellátásban 8.8. Automata külső defibrillátor (AED) használatának helye az ellátásban Automata külső defibrillátor (AED) használatának helye az ellátásban 
9.9. Légúti idegentest okozta fulladás ellátásaLégúti idegentest okozta fulladás ellátása
10.10. Sebzések, elsődleges sebellátásSebzések, elsődleges sebellátás
11.11. Vérzések és azok csillapításaVérzések és azok csillapítása
12.12. Rándulás, ficam és csonttörés ellátása (rögzítési technikák) Rándulás, ficam és csonttörés ellátása (rögzítési technikák) 
13.13. Áramütés, égési sérültek ellátásaÁramütés, égési sérültek ellátása
14.14. A szívtáji panaszok, cukorbetegség, allergiás reakciók ellátásaA szívtáji panaszok, cukorbetegség, allergiás reakciók ellátása
15.15. Ideggyógyászati helyzetek kezelése: agyvérzés, epilepszia Ideggyógyászati helyzetek kezelése: agyvérzés, epilepszia 
16.16. Sokk ellátásaSokk ellátása
17.17. Mérgezések, vegyi sérülésekMérgezések, vegyi sérülések
18.18. Betegfektetés, mozgatásaBetegfektetés, mozgatása
19.19. Munkahely szerinti speciális elsősegélynyújtásMunkahely szerinti speciális elsősegélynyújtás



Balesetek bekövetkezése esetén az Balesetek bekövetkezése esetén az 
alkalmazandó elsődleges alkalmazandó elsődleges alkalmazandó elsődleges alkalmazandó elsődleges 

intézkedések köre, elsősegélyintézkedések köre, elsősegély--
nyújtási feladatok nyújtási feladatok 



Ha már bekövetkezett a baleset…Ha már bekövetkezett a baleset…

�� Tájékozódás, érintettek köre és esemény jellege, további Tájékozódás, érintettek köre és esemény jellege, további 
veszélyekveszélyek

�� Segítség kérése helyben!Segítség kérése helyben!
�� Elsődleges intézkedések a további károk megelőzésére Elsődleges intézkedések a további károk megelőzésére 

(tűzoltó készülék, áramtalanítás)(tűzoltó készülék, áramtalanítás)
�� Külső segítség (mentők, más szervezeti egységek pl.: Külső segítség (mentők, más szervezeti egységek pl.: 

reanimációs team, műszak) (112 reanimációs team, műszak) (112 –– általános segélyhívó, általános segélyhívó, 
104 104 –– mentők, 105 mentők, 105 –– tűzoltók, 107 tűzoltók, 107 –– rendőrség)rendőrség)
reanimációs team, műszak) (112 reanimációs team, műszak) (112 –– általános segélyhívó, általános segélyhívó, 
104 104 –– mentők, 105 mentők, 105 –– tűzoltók, 107 tűzoltók, 107 –– rendőrség)rendőrség)

�� Beavatkozások: Beavatkozások: 
�� elsősegély doboz elővételeelsősegély doboz elővétele
�� a légút szabadon tartása (ha a sérülés megengedi, stabil a légút szabadon tartása (ha a sérülés megengedi, stabil 

oldalfekvő helyzettel),oldalfekvő helyzettel),
�� artériás vagy vénás nyomókötés felhelyezése,artériás vagy vénás nyomókötés felhelyezése,
�� törés, lágyrésztörés, lágyrész--sérülés rögzítése,sérülés rögzítése,
�� sebfedés,sebfedés,
�� nyugalomban tartás.nyugalomban tartás.

�� AdminisztrációAdminisztráció



MENTŐHÍVÁSMENTŐHÍVÁS

11004, 1124, 112
�� Bejelentő neve,  elérhetősége és a bejelentéskor Bejelentő neve,  elérhetősége és a bejelentéskor 

használt telefonszámahasznált telefonszáma
�� a mentést indokoló esemény a mentést indokoló esemény 
�� jellege és jellege és 
�� helye, helye, 

a betegek száma a betegek száma �� a betegek száma a betegek száma 
�� és az észlelt tünetek,és az észlelt tünetek,

(Mi történt?, Hol történt?, Hány és milyen (Mi történt?, Hol történt?, Hány és milyen 
súlyosságú sérült van?)súlyosságú sérült van?)

�� a mentésirányítás által kért további információk a mentésirányítás által kért további információk 
adása (pl. műszaki mentés szükségessége, hogy adása (pl. műszaki mentés szükségessége, hogy 
közelíthető meg, egyéb fontos információk…)közelíthető meg, egyéb fontos információk…)



Elsődleges állapotfelmérésElsődleges állapotfelmérés

Célja: annak kiderítése, hogy igényelCélja: annak kiderítése, hogy igényel--e azonnali e azonnali 
beavatkozást a beteg állapota.beavatkozást a beteg állapota.

Az Az első állapotfelmérés első állapotfelmérés egyes lépései:egyes lépései:
–– az eszméletlenség mélységének vizsgálata,az eszméletlenség mélységének vizsgálata,
–– a légutak átjárhatóságának vizsgálata,a légutak átjárhatóságának vizsgálata,–– a légutak átjárhatóságának vizsgálata,a légutak átjárhatóságának vizsgálata,
–– légzésvizsgálat,légzésvizsgálat,
–– keringésvizsgálatkeringésvizsgálat



Másodlagos állapotfelmérésMásodlagos állapotfelmérés

Nincs azonnali életveszély.Nincs azonnali életveszély.
Van idő az alábbiakra:Van idő az alábbiakra:
–– a beteg és környezetének kikérdezése,a beteg és környezetének kikérdezése,
–– részletes betegvizsgálat,részletes betegvizsgálat,
–– eszközös betegvizsgálat (amennyiben lehetőségünk eszközös betegvizsgálat (amennyiben lehetőségünk 

van rá)van rá)



Sérültek állapota: életveszélySérültek állapota: életveszély

�� klinikai halál állapotában van,klinikai halál állapotában van,
�� súlyos légzészavara van,súlyos légzészavara van,
�� artériás vérzése van,artériás vérzése van,
�� eszméletlen,eszméletlen,
�� nyílt hasi sérülése van,nyílt hasi sérülése van,�� nyílt hasi sérülése van,nyílt hasi sérülése van,
�� sokkos ,sokkos ,
�� 30%30%--os testfelületet meghaladó az égés.os testfelületet meghaladó az égés.



Sérültek állapota: súlyosSérültek állapota: súlyos

�� vénás vérzése van,vénás vérzése van,
�� gerincgerinc--, medence, medence--, bordatörés gyanúja van,, bordatörés gyanúja van,
�� combcsonttörés gyanúja van,combcsonttörés gyanúja van,
�� nyílt törése van,nyílt törése van,
�� nagy kiterjedésű lágyrésznagy kiterjedésű lágyrész--sérülése van,sérülése van,
�� eszméleténél levő koponyasérült,eszméleténél levő koponyasérült,
�� 55--30% testfelület közötti az égés.30% testfelület közötti az égés.



Sérültek állapota: könnyűSérültek állapota: könnyű

�� karkar--, kéz, kéz--, lábfejtörése van,, lábfejtörése van,
�� rándulása, zúzódása van,rándulása, zúzódása van,
�� felületes lágyrészfelületes lágyrész--sérülése van,sérülése van,
�� 5%5% testfelületnél kisebb kiterjedésű az égés.testfelületnél kisebb kiterjedésű az égés.



Betegek/sérültek ellátása: teendőkBetegek/sérültek ellátása: teendők

�� Kapcsolatfelvétel a sérülttel (megszólítás és Kapcsolatfelvétel a sérülttel (megszólítás és 
szükség esetén óvatos megérintés)szükség esetén óvatos megérintés)
�� Átjárható légutak biztosítása (AÁtjárható légutak biztosítása (A--airway)airway)
�� Légzés vizsgálata (BLégzés vizsgálata (B--breathing)breathing)

�� Keringés pótlása(CKeringés pótlása(C--circulation)circulation)
�� LélegeztetésLélegeztetés

VAN
NINCS

•Stabil oldalfekvő helyzet
•Mentőhívás
•megfigyelés



Stabil oldal fekvő helyzet Stabil oldal fekvő helyzet 
létesítéselétesítése



Ha már a szaksegítők a helyszínen Ha már a szaksegítők a helyszínen 
vannakvannak

�� Tájékoztassuk a mentőegység vezetőjét vagy a Tájékoztassuk a mentőegység vezetőjét vagy a 
kárhely parancsnokot lényegre törően:kárhely parancsnokot lényegre törően:
�� kik vagyunkkik vagyunk
�� mi történt mi történt 
�� a sérültek állapotáról a sérültek állapotáról �� a sérültek állapotáról a sérültek állapotáról 
�� az eddigi ellátásról.az eddigi ellátásról.

�� Ajánljuk fel segítségünket, ha Ajánljuk fel segítségünket, ha 
szükséges elfogadjákszükséges elfogadják
�� Várjuk meg a felettest vagy különböző Várjuk meg a felettest vagy különböző hivatalos hivatalos 

szerveketszerveket, akik munkáját esetleg tudjuk segíteni, akik munkáját esetleg tudjuk segíteni



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


