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Akasztás

Legtöbbször öngyilkossági kísérlet, gyermekeknél azonban előfordulhat véletlen baleset, de származhat 
idegen erőtől is. Lényege, hogy a szorítóerő a légutakat a hangrés felett elzárja, elzárja a nyaki erek 
keringését, és okozhatja a gégeporcok sérülését is. 

Tünetei:

• szederjes ajkak

• kidülledt szemek

• bevérzés jelei a nyakon

• szájból kilógó nyelv



Teendők:

• az akasztott embert le kell vágni a hurokról

• a hurkot a nyakról el kell távolítani

• eszméletlen beteg légutait biztosítani kell

• ha még nincsenek a biológiai halálnak jelei, érdemes elkezdeni az újraélesztést



VIZI BALESETEK

A vízből mentés nem csupán az úszni tudástól függ, mentésre csak kiképzett személy vállalkozhat! Az 
elsősegélynyújtó feladatai a parton kezdődnek.

A fuldoklás akaratlagos légzésszünetekkel kezdődik. A hipoxia miatt azonban ez eszméletlenséghez vezet. 
Ezt követően telik csak meg a teljes légút idegen anyaggal (víz, iszap, stb..), és az ezt követő 1-2 percben 
áll be a klinikai halál.



Teendők a már kimentett sérülttel:

• szájból, orrból, garatból el kell távolítani minden légúti akadályt

• ügyeljünk arra, hogy a beteg sérülhetett, akár gerincsérült is lehet (rosszul sikerült 
fejesugrás)

• eszméletlen,de jól légző beteg légutait biztosítsuk

• elégtelen légzés esetén próbáljuk újra a légúti toilettet, vagy asszisztáljuk légzését

• ha 1 órán belüli az esemény, kezdjünk újraélesztést



ÁRAMÜTÉS

Elektromos áramkörbe gondosság hiánya, vagy műszaki hiba miatt kerül az ember 
teste, többnyire úgy, hogy egy pólussal közvetlenül érintkezik, másik pólusként pedig 
földelésünk szerepel. Az áramütés következményei számos tényezőtől függnek!

• Feszültség: 60 V felett kezdődik a halálos baleset lehetősége, 500- 2000 V a 
legveszélyesebb, e fölött az égés kerül előtérbe

• Áramerőség: kb. 15 mA-ig veszélytelen, 20- 75 mA súlyosabb következményeket okoz, 
75 mA felett halálos

• Frekvencia: 50 Hz tartományban a legveszélyesebb (pl: hálózati áram)

• A test ellenállása és vezetőképessége függ az érintkező felület kiterjedésétől, 
minőségétől, nedvességétől, és a földeléstől

• A behatás időtartama nem közönbös

• Az áram áthidalási iránya (veszélyes, ha a szív, vagy az agy esik bele)



Helyi következmények:
• gyakran nincs elváltozás

• hőhatás nyomán létrejövő égési sérülés

• áram be, és kilépési helyén előforduló áramjegy

• magas feszültség esetén súlyos égés

Bioelektromos hatás:

• vázizmokban izomösszehúzódás

• izomszakadás

• csonttörés

• szívet ért áramhatás azonnali halál, vagy ingervezetési zavarok

• központi idegrendszert ért áramütés esetén légzésbénulás, bénulások, 
érzéskiesés



Teendők:

A teendőket a körülmények és a beteg állapota határozza meg:

• tisztázni kell, hogy a balesetes feszültség alatt van-e

• ha igen, áramkört meg kell szakítani (kapcsoló, főkapcsoló, autómata, biztosíték)

• ha alkalmi eszközt használunk, az szigetelt legyen, száraz helyen, gumitalpú cipőben 
legyünk 1000 V FELETT ALKALMI ESZKÖZ HASZNÁLATA SZIGORÚAN TILOS!!!

• lépésfeszültségre figyelni (1000 V –ként 1m)

• halál esetén újraélesztés

• eszméletlenség esetén légútbiztosítás

• eszméletén lévő beteget nyugalomba helyezni, 104/112



Baleseti lehűlés

Baleseti lehűlés: 35C° alatti tartósan alacsony testhőmérséklet!

Okai:
• alkohol/ egyéb mérgezés
• tudatzavar
• eszméletvesztés bármilyen okból

Ha a test belsejének hőmérséklete 26 C°°alá süllyed, végzetes kimenetelű szívritmuszavar 
léphet fel! Nem csak a szabadban, fűtetlen lakásban is kihűlhet a beteg! (Csecsemők nem 
megfelelő szociális körülmények között!!!)



Tünetei:

• hidegrázás
• emlékezet kiesés
• hallás zavar
• téves érzékelés
• eszméletvesztés

• légzés deprimálódik

• pulzus gyér, lassú lesz

A szokásosnál kevésbé észlelhető alapvető életműködések is képesek ilyenkor 
biztosítani az agy alapvető oxigénigényét, így az újraélesztés sikerességére megnő a 
relatív esély!



Teendő: 

- Nedves ruha eltávolítása, szárazra törlés

- Fokozatos melegítés

- Segítség kérés

- Eszméletlen betegnél légútbiztosítás

- Esetleg újraélesztés



Fagyás

Tartós hideghatás során szöveti elhalás alakul ki az emberi testen, ezeket fagyási sérüléseknek nevezzük.

Fokozatai:

• első fok: hűvös, márványos bőr, ami később kipirul, kezdetben szúró, égő fájdalom, majd érzéskiesés
• másod fok: kisebb- nagyobb savós hólyagok keletkeznek a bőr különböző rétegeiben, amelyek később kifakadnak 

és kiürülnek
• harmad fok: a bőr rétegei elhalnak, sokszor az alatta lévő rétegek is, bűzös, szürkés színű, összeolvadt terület 

keletkezik

Ellátás:
• melegítés, de csak fokozatosan
• steril fedés
• meleg folyadék lehűlés esetén



ÉGÉS

Ha a testhőmérsékletnél jelentősebb gőz, gáz, láng stb… éri a testfelületet, égés következik be.  Négy típusát 
különböztetjük meg:

• első fok: a bőr legfelső rétege károsodik, kissé duzzadt, vörös, fájdalmas

• másod fok: a bőr minden rétege károsodik, szabálytalan alakú és méretű bullák alakulnak ki, melyek 
kezdetben víztiszta, majd gennyes bennét tartalmaz. A hólyagok sokszor spontán megrepednek.

• harmad fok: a kültakaró a másodfokhoz hasonlít, de az égett felület helyenként piszkos szürke, esetleg el is 
halt. A hólyagok nagyobbak, könnyebben megrepednek, így a beteg folyadékvesztése nagyon megnő.

• negyed fok: a szövetek elszenesednek, elhalnak

A kórkép súlyosságát az érintett testfelület nagysága, az életkor és az égés foka befolyásolja! Az égett 
testfelület nagyságát a Wallace- féle 9-es szabállyal számoljuk:



WALLACE FÉLE 9-ES SZABÁLY

• fej- 9%

• mellkas- 18%

• hát- 18%

• felső végtag- 9%

• alsó végtag- 18%

• nemi szervek- 1%

Nagy általánosságban 1 tenyérnyi égett felület= 1%



Ellátás:

• hűtés azonnal folyó hidegvízzel legalább 10 percig

• Betadinos steril fedés

• ha a betegre égett a ruha, azt már nem távolítjuk el, súlyos szöveti roncsolást okozhatunk!

• súlyos égés esetén segítséghívás haladéktalanul





Vérzések



Vérzések fajtái:

•Hajszáleres vérzés enyhe, kis intenzitású vérzés

•Vénás vérzés sötétpiros, lehet intenzív vérzés is

•Artériás vérzés élénkpiros, lüktető

•Belső vérzés csak a tünetei érzékelhetők

•Speciális vérzések orrvérzés, fülvérzés, szájvérzés



VÉRZÉSEK ELLÁTÁSA:
Hajszáleres vérzés:

• pozícionálás

• sebtoalett (lemosás, Betadine)

• sebfedés (kötés, ragasztás)

Vénás vérzés:

• fektetés

• sérült végtag megemelése

• erős kötés, ha kell, több rétegben



Artériás vérzés:

• azonnal fektetni (sokk pozíció)

• artériás nyomáspont leszorítása

• nyomókötés (ahol ez kivitelezhető, egyebekben az ércsonk elszorítása 
kézzel)

• gyors felismerés, azonnali segítséghívás
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Mozgásszervek 
sérülései



Rándulás: a csont ízületi vége elhagyja az ízületi vápát, de a behatás elmúltával 
visszanyeri eredeti pozícióját.

Tünetei: fájdalom, duzzanat, esetleg bevérzés, funkció kiesés nincs

Rándulás ellátása:

• hűtés

• „felpócolás”

• fásli

• sz.e. RTG a szalag szakadás kizárására

A csontrendszer sérülései



Ficam: a csont ízületi vége elhagyja az ízületi vápát, kórosan rögzül
Tünetei: fájdalom, duzzanat, deformitás, mozgás korlátozottság

Ficam ellátása:
Ø felső végtagon háromszögletű kendővel
Ø alsó végtagon a talált helyzetben rögzítsd kézzel, vagy alkalmi 

eszközzel
Ø találd meg a sérült számára leg fájdalom mentesebb pozíciót
Ø TILOS HELYSZINEN REPONÁLNI!!!



Törés: a csontok folytonossága megszakad

Tünetei: fájdalom, duzzanat, deformitás és 
mozgáskorlátozottság (nem mindig)

Törés fajtái:
Ø elmozdulással járó (látványos)
Ø elmozdulással nem járó (csak gyanú jelek)

Ellátás:
q felső végtagon háromszögletű kendő
q alsó végtagon csak rögzítés a talált 

testhelyzetben
q fájdalommentes pozíció



Nyílt törés ellátás

A nyílt törések ellátása annyiban különbözik a zárt törések ellátásától, hogy
nyílt törés esetén a sérült testfelületet fertőtleníteni kell, majd fedőkötéssel
fedni.



BALESETEK



BALESETEK TÍPUSAI

•egyszerű baleset

•tömeges baleset

•katasztrófa



Utcai balesetek
• Utcai balesetek, rosszul létek esetén nagyon fontos a gyors és szakszerű 

segélynyújtás megszervezése. 

• Első teendőnk a helyzet gyors felmérése, további sérülések, balesetek 
megelőzése, valamint saját testi épségünk megóvása. 

• Sérültek gyors osztályozása: mennyi a súlyos esetleg eszméletlen és/vagy 
vagy halott (élettel összeegyeztethetetlen sérülés), és mennyi a könnyű sérült

• Segélyhívás: 112/104

• Sérültek ellátását el kell kezdeni, további segítőket kell bevonni a mentésbe

• Újraélesztést csak megfelelő számú segítő esetén kezdünk, elsődleges a 
súlyos sérültek ellátása



SÉRÜLT VIZSGÁLATA
1. Csak akkor közelítsük meg a helyszínt, ha testi épségünk nincs veszélyben!
2. Szólítsuk meg a sérültet, válaszol-e:

igen nem

•van-e légzése?

nincs: halott van: eszméletlen

kimentés

(lehetőleg bízzuk szakemberre)



•emlékszik-e a történtekre (ha nem, agyrázkódás 
gyanúja)

•gerincoszlop vizsgálata (végtagmozgások, 
duzzanatok)

•fej vizsgálata (sebek, törések)

•mellkas-has vizsgálata (kulcscsont, bordák, has)

•felső végtag (felkar, alkar mozog-e, duzzadt-e)

•alsó végtag (csípő, comb, lábszár)

•pulzus vizsgálat (szapora nem/igen, elnyomható 
nem/igen)



SÉRÜLT ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE

Sérült állapota lehet:

1. könnyű sérült:

• éber, orientált, történtekre emlékszik
• felületes sérülései, horzsolásai vannak, csontsérülése 

valószínűleg nincs
• maradandó egészségkárosodása nem valószínű



2. súlyos- életveszélyes sérült:

• valószínűsíthető csontsérülés
• hasi- mellkasi trauma
• eszméletzavar, amnézia
• maradandó egészségkárosodása ellátás nélkül valószínű
• amputáció

3. polytraumatizáció:

• Legalább kettő csont törése, valamint belszervi trauma együttes jelenlétét jelenti.



AGYRÁZKÓDÁS (Commotio)
Agyrázkódás: kórbonctani elváltozás nélküli működésbeli zavar:

• átmeneti eszméletlenség

• hányinger, hányás

• szédülés

• fejfájás

• átmeneti látás-,hallászavar

• zavartság

Ellátása: 

1. ameddig eszméletlen, stabil oldalfektetés

2. eszméleténél lévő sérültet nyugalomba kell helyezni, ha lehet és tűri, akkor 
fektetni

3. Szoros obszerváció



MELLKAS SÉRÜLÉSEI

Tünetei:
• fájdalom
• nehézlégzés, amely légvételre fokozódik
• a sérült csak ülni tud
• verejtékezés
• duzzanat, véraláfutás
• bordáknál „recsegő” érzés
• vérköpés



Ellátás:

1. ültessük félig ülő helyzetbe a sérültet, ha más 
testhelyzet kényelmes a számára, segítsünk 
neki elhelyezkedni

2. hívjunk segítséget



FEDETT HASI SÉRÜLÉSEK

Általános tünetei:
• hasi fájdalom

• szomjúságérzés

• haematomák a hason

• kóros izomvédekezés

• folyamatosan növekedő haskörfogat

• sokk tünetei



Formái: Teendők:

• gyomor sérülés - pozícionálás
• máj ruptúra - segítség kérése
• lép ruptúra - itatni TILOS
• belek sérülései - ha nyílt akkor fedőkötés
• hasi erek sérülései - látható vérzés csillapítása
• kismedencei sérülések



KULCSCSONT, VÁLL, FELKAR, ALKAR 
KÖNYÖK SÉRÜLÉSEI

Tünetei:
•fájdalom

•duzzanat

•deformáció

•működéskiesés



Ellátás:

1. ültessük le a sérültet

2. kérjük meg, hogy óvatosan hajlítsa be 
könyökét

3. háromszögletű kendővel rögzítsük a kart a 
mellkashoz

4. juttassuk kórházba a sérültet

TILOS megpróbálni a deformált végtagot eredeti állapotába visszaállítani! 
TILOS merev tárggyal rögzíteni, ép végtaghoz kötözni!



MEDENCE, COMB, LÁBSZÁR
LÁBFEJ SÉRÜLÉSEI

Tünetei:
• duzzanat (combcsont törés esetében az 

egyre növekvő duzzanat súlyos belső 
vérzésre figyelmeztet)

• deformáció (ha a két láb között rövidülés 
látható, és az egyik lábfej kifele fordul, az 
combnyaktörést feltételez)

• fájdalom

• működéskiesés



Ellátás:

•támasszuk meg két oldalról a sérült testrészt

•hívjunk segítséget

•kerüljük a felesleges mozgatást

•óvjuk a sérültet a környezeti ártalmaktól (szél, eső, napfény)

TILOS megpróbálni a deformált végtagot eredeti állapotába visszaállítani!



Gerincsérülés

Mikor gondoljunk gerincsérülésre?

• ha hirtelen előre- vagy hátrahajlott a gerinc; ha megcsavarodott a gerinc
• kirepült sérült; meghalt mellette valaki; utastér 1/3-al megrövidült
• ha nagy erő érte a nyakat vagy a hátat
• ha a sérült panaszai érzéssel vagy mozgással összefüggőek
• kirepült, magasból esett sérült

Tünete:

• nyaki vagy háti fájdalom
• végtag mozgásának, érzékelésének zavara
• végtag égés, zsibbadás, merevség



Ellátás:

•kerüljük a sérült bármiféle mozgatását

•hívjunk mentőt

•óvjuk a sérültet a környezeti ártalmaktól (szél, eső, napfény)



A KOPONYA SÉRÜLÉSEI
A koponya boltozatán hosszanti törés, vagy repedés, körülírt behorpadás,
illetve a koponya betörése fordulhat elő zárt vagy nyílt formában, illetve
sérülhet a koponyaalap. 

Általános tünetek:
• eszméletvesztés lehet, átmeneti/ vagy tartós
• hányinger, hányás
• szédülés
• amnézia

Koponyaalapi törés:
A koponya- alap elülső, középső és hátsó árka törhet. Voltaképpen nyílt 
törés, kóros összeköttetés jön létre az agy és a külvilág között.  



elülső koponyaárok:

• orrnyílásokból habos, világos-piros, agyvízzel 
kevert vér ürül

• szemek körül lilás-kék duzzanat, vérömleny 
(pápaszem haematoma)

középső koponyaárok törése:
• külső hallójáratokon kevés vér ürül

hátsó koponyaárok törése:
• a garatban lassú, kis mennyiségű vérszivárgás 

látható



KOPONYASÉRÜLÉSEK ELLÁTÁSA

• a beteg nyugalomba helyezése, fektetés

• steril sebfedés

• sapkakötés

• gyógyintézetbe juttatás



MÉRGEZÉSEK



Mérgezés fogalma:

Mérgezésre gondolunk amikor egészséges ember hirtelen, gyanús 
körülmények között rosszul lesz, vagy betegen olyan tünetek lépnek 
fel, amelyek nem illenek az alapbetegség klinikai képébe.

Méreg fogalma:

Méregnek nevezzük azokat az anyagokat, melyek aránylag kis 
mennyiségben a szervezetbe jutva annak egyensúlyát múlóan, 
tartósan, vagy véglegesen megzavarják.



GYÓGYSZERMÉRGEZÉS

A hatóanyagok sokfélesége és specifikusságai miatt a 
gyógyszermérgezések esetében általános tünetekről és ellátásról 
beszélhetünk! Gyógyszermérgezésre kell gondolni ha:

• a gyermek eszméletlen, ismert betegsége nincs, trauma nem érte

• családban van olyan beteg, aki rendszeresen gyógyszert szed

• a gyermek viselkedése megváltozik, esetleg hallucinál

• aluszékonnyá válik, nem ébreszthető

• pulzusa túl lassú, vagy túl gyors

• pupillái tágak, vagy szűkek



Ellátás:
• ha a beteg érdemi kontaktusba vonható itassunk vele nagy mennyiségű vizet, 

majd saját úját mélyen a torkába dugva hánytassuk meg

• hívjunk segítséget
• próbáljuk megkeresni a gyógyszeres dobozt, a további ellátásnál FONTOS!
• eszméletlen vagy aluszékony gyermeket stabil oldalfektetésben pozícionáljunk



GÁZMÉRGEZÉSEK

Széndioxid- mérgezés:

Borospincék, emésztő és silógödrök alján halmozódik fel, a levegőnél nehezebb gáz, 
ezért zárt hely alján halmozódik fel. Kis töménységben (4-5%) a légzőközpontot izgatja, 
nagyobb töménységben (20%) bénítja. Tömény gáz belégzése azonnali halált okoz!

Ellátás:

• eltávolítás a gáztérből (a segítő saját életét ne veszélyeztesse!!!)

• szükség szerint műszaki mentés (tűzoltók, katasztrófavédelem)

• légút biztosítás

• szükség szerint újraélesztés



SZÉNMONOXID MÉRGEZÉS

Generátorgáz, széngáz, kipufogógáz tartalmazza. Színtelen szagtalan, 
nehezen felismerhető. A szénmonoxid a vörösvértestek 
haemoglobinjához kötődik, 250- 300-szor nagyobb az affinitása, mint az 
oxigénnek, ezért a szövet oxigénellátási zavarát okozza.

A mérgezés lefolyásában négy szakaszt lehet megkülönböztetni:

• kezdeti kábulási szak: lüktető fejfájás, fülzúgás, szédülés, hányinger, 
hányás, kábultság

• eszméletlenség: a beteg elveszti az eszméletét, a felső végtagok hajlító 
izmainak fokozott tónusa, majd görcsrohamok következnek

• fulladásos, bénulásos szak: mély eszméletlenség, légzésbénulás, halál

• gyógyulási szak: sikeres kimentés és ellátás esetén, minél hosszabb 
volt az eszméletlenség, annál nagyobb az esély a maradandó agyi 
károsodásra



Ellátás:
• beteget a gáztérből szabad levegőre visszük (ügyeljünk rá, hogy nyílt lángot ne 

használjunk, gondosan áramtalanítsunk)

• a beteg légutait szabaddá kell tenni

• szükség esetén lélegeztetni, újraéleszteni



ALKOHOL MÉRGEZÉS

Az alkohol ipari oldószer, és élvezeti cikk. Közvetlen hatása mellett sok gyógyszer és 
méreg hatását fokozza.

Mérgezés fokozatai:

• ittasság (0.5-1.5 ezrelék a vérben): alkoholszagú lehelet, kipirult arc, nedves, csillogó 
szemek, vérbő kötőhártya, szapora pulzus, gyors légzés, verejtékezés, fokozott vizelet 
kiválsztás. Sokat beszél, izgatott, gesztikulál, esetleg dühöng, agresszív.

• részegség (1.5-2.5 ezrelék a vérben): a beszéd akadozó, a mozgás bizonytalan (elesik, 
megsérül), arc sápadt, hányinger, hányás, aluszékonyság alakul ki.

• alkoholmérgezés (2,5-4 ezrelék a vérben): eszméletlenség, areflexia, szűk pupillák, súlyos 
esetben viszont tág, fénymerev. 



Ellátás:
• az ittas személy megfékezése, és ellátása ha nem sérült meg NEM az 

elsősegélynyújtó feladata, mentőellátást NEM igényel

• mélyen alvó, vagy eszméletlen, esetleg sérült részeg légutait biztosítani kell



MARÓ MÉRGEZÉSEK

Az ide tartozó mérgek hatásukat javarészt a behatás kapuján, azaz helyileg fejtik ki. 
Károsító hatásuk a marószer mennyiségétől és töménységétől függ.

A maró mérgezéseket három csoportba sorolhatjuk:

1. sav mérgezések: a szövetek pörkös elhalását okozzák elsősorban. Ha gyorsan 
eltávolítjuk, nem hatol mélyre.

2. lúg mérgezés: a szöveteket elfolyósítja, a károsodás mélyre hatol. A beteg nyála síkos 
tapintatú.

3. benzin mérgezés: A kőolaj és származékai, a benzin is, a felmaródásokon túl felböfögést 
okoznak, hányás, hasmenés is felléphet - ez általában 1-3 korty esetén következik be.



A maró mérgezések károsítják az emésztő traktus falait, nagy fájdalmat, sokkot 
okoz. 

További szövődmények: vérzés, perforáció, anyagcsere zavarok

Ellátás:

• gyors hígítás, vagy lemosás

• hánytatni tilos



NÖVÉNYVÉDŐSZER MÉRGEZÉS

Hazánkban közel 300 féle növényvédőszert használnak. Közel felének a hatóanyaga a 
szerves foszforsavészter (alkilfoszfát). Véletlen baleset kapcsán bőrről, kötőhártyáról 
szívódik fel. Emésztőrendszerbe mosatlan, nemrég permetezett termés útján, 
legtöbbször viszont öngyilkossági szándékkal  jut. 



A mérgezés tünetei:

• fejfájás

• gyengeség

• szorongás

• szűk pupillák

• fokozott kiválasztás (könnyezés, nyálfolyás, hányás, hasmenés, izzadás)

• lassú szívműködés

• vérnyomásesés

• deprimálódó légzés

• eszméletlenség

• görcsrohamok



Ellátása:

• ruházat eltávolítása

• szappanos lemosás bő vízzel

• ha a beteg eszméleténél van, hánytassuk bő vízzel

• eszméletlenség esetén légútbiztosítás

• gyors segítségkérés




