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1. Bevezető 

Az érvényes törvényi szabályozás szerint: „mindenkinek kötelessége – a tőle elvárható 

módon – segítséget nyújtani, és a tudomása szerinti illetékes egészségügyi szolgáltatót 

értesíteni, amennyiben sürgős szükség, vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli, illetve 

arról tudomást szerez.” (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről) 

A bajba jutott embernek nyújtott segítség a legalapvetőbb emberi cselekedetek egyike. A 

sikeres elsősegélynyújtás alapfeltételei: az elméleti tudás és a gyakorlás. 

Az elsősegélynyújtás alapvető céljai: megmenteni az életet, megakadályozni a további 

egészségkárosodást, elősegítve a gyógyulást, enyhíteni a szenvedést. 

Az elsősegélynyújtás során mindig csak annyit kell tenned, amennyit a feladat megkíván. Ez 

jelenti a legnagyobb biztonságot a bajbajutott és az elsősegélynyújtó számára is. Ellátás közben 

mindig a legsúlyosabb veszély, ártalom kezelése az elsődleges. Aki ennek szellemében 

cselekszik, mindig megtalálja a helyes cselekvési sorrendet. A baleset vagy a hirtelen kialakuló 

egyéb egészségkárosodás gyakran igényel sürgős orvosi segítséget. Az orvos/szaksegély/mentő 

megérkezéséig azonban értékes idő veszhet el, melyet az eseményt észlelő segélynyújtó 

jelentősen csökkenteni tud, megakadályozva ezzel a maradandó egészségkárosodást vagy az 

élet elvesztését. 

 

„Legyél Te is Hős!” 
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2. Magatartási szabályok a bajbajutott környezetében 

• Mint segítségnyújtó, ne maradj egyedül, keress valakit magad mellé a környezetedből. 

Egyrészt megnyugtató érzés, ha egy rendkívüli, stresszes helyzetben nem vagy egyedül, 

másrészt szükség lehet a segítségre az elsősegélynyújtásban vagy a további 

intézkedésekben. 

• Őrizd meg a nyugalmadat és legyél határozott. 

• A beteggel/sérülttel legyél empatikus, együttérző. Nyerd el a bizalmát, biztasd és 

nyugtasd meg, hogy jön a segítség. Ne hagyd magára még rövid időre sem: egy súlyos 

állapotú beteg/sérült állapota hirtelen romolhat, a beszélgetés, figyelmének fenntartása 

vagy csupán a jelentéted viszont megnyugtathatja. 

• A lehetőségekhez mérten próbáld a beteg/sérült kényelmét biztosítani, takard be ruhával 

vagy takaróval. 

• Legyél határozott a bámészkodókkal szemben, akik hátráltathatnak a segítségnyújtásban 

vagy akár akadályozhatják a kiérkező mentőt a beteg/sérült megközelítésében. Nyugodt, 

de határozott hangon szólítsd fel őket, hogy húzódjanak hátrébb, helyet adva a 

segítségnek. 

• A helyszínen a beteg/sérült közelében légy megfontolt, minden kijelentésednek, 

szavadnak súlya van. Ne tégy megjegyzéseket a beteg állapotával/sérüléseivel 

kapcsolatban, ezek ugyanis könnyen félreérthetőek.  

• A bajbajutottról fénykép, mozgókép készítése rendkívül etikátlan, és súlyosan sérti a 

személyiségi jogokat! 

• Ha több segítőd is van, szervezd meg, hogy segítsenek az érkező mentőegységnek a 

helyszín megközelítésében. 

• Zárd el a kutyusokat! Gazdája védelmében a legjámborabb kedvenc is felbátorodik! 

• Elsősegélynyújtás során előfordulhat olyan – még a profi ellátók lelkét is megviselő – 

tragikus helyzet, hogy nagyon nehéz lesz a fenti tanácsok szerint viselkedned, de gondolj 

arra, hogy életedben talán csak egyszer kerülsz ilyen helyzetbe, de életed végéig jólesően 

és büszkén fogsz emlékezni arra, hogy segítettél egy súlyos állapotú betegen/sérültön, 

vagy akár hozzájárultál az élete megőrzéséhez. 

Felmerülhet benned, hogy vajon felelősségre vonhatják-e az elsősegélynyújtót az ellátás 

során esetlegesen elkövetett hibáért. A gyakorlat azt mutatja, hogy a „jó szamaritánus” elvét 

követő segélynyújtót semmilyen jogi következmény nem fenyegeti. Fontos azonban, hogy a cél 

elérése érdekében a tudásod szerinti lehető legjobb elsősegélyt nyújtsd! A lehetőségeid, tudásod 

szerint adott elsősegély sokkal többet ér a szakemberi tökéletességre törekvő, de későn érkező 

vagy elmulasztott segítségnél!  

 

A mindennapokban a segélynyújtás elmaradása jelenti a legtöbb problémát. 
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3. A keringésmegállásról és az újraélesztésről általában 

Hirtelen bekövetkezett keringésmegállásban a haladéktalanul megkezdett és szakszerűen 

végzett újraélesztés esélyt ad az élet megmentésére. 

A keringés megállásával megindul a sejtek károsodása, majd pusztulása, azonban e folyamat 

az újraélesztéssel lelassítható, lehetőséget adva a keringésmegállás okának kezelésére, és a 

spontán keringés helyreállítására. Sokkolandó ritmusban (ld. alább) beavatkozás 

(mellkaskompressziók és defibrillálás) nélkül percenként 7-12%-kal csökken az újraélesztés 

sikerének esélye, (vagyis 10 perc elteltével az életkilátások csaknem nullára csökkennek), míg 

azonnal megkezdett folyamatos mellkaskompressziók mellett ez az esélycsökkenés percenként 

csak 4-5%. 

A beteg túlélésének esélyeit alapvetően meghatározza: 

• a keringésmegállás gyors felismerése,  

• azonnali segélyhívás, további segítő személyzet és defibrillátor (AED – ld. később) 

mielőbbi érkezése érdekében,  

• azonnal megkezdett újraélesztés (legalább mellkaskompressziók),  

• a szívritmus mielőbbi azonosítása, sokkolandó ritmusban mielőbbi defibrillálás. 

 

A felsoroltakon belül is különösen fontos a jó minőségű (l. később) mellkaskompresszió és 

(sz.e.) a mielőbbi defibrillálás. 

 

A keringést megállító súlyos szívritmuszavar alapvetően kétféle lehet: 

a) sokkolandó, azaz csak elektromos úton (defibrillálással) megszüntethető kóros 

szívritmus, vagy  

b) defibrillálást nem igénylő, azaz nem-sokkolandó kóros ritmus. 

Sokkolandó ritmusban az újraélesztés esélyei jobbak, mint nem-sokkolandó ritmusban. 

Felnőttkorban a hirtelen keringésmegállás közvetlen oka leggyakrabban elsődleges – 

többnyire sokkolandó – ritmuszavar. Gyermekek hirtelen keringésmegállása ritka, többnyire 

légzészavar keltette elhúzódó oxigénhiány másodlagosan okoz – legtöbbször nem sokkolandó 

– ritmuszavart.  
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A felnőttkori keringésmegállás gyakori előhírnöke a hirtelen fellépő mellkasi fájdalom 

és/vagy nehézlégzés. Áramütés, vízi baleset kapcsán szintén számíthatsz keringésmegállásra.  

Bekövetkezett keringésmegállást valószínűsít a hirtelen összeesés, a beteg szokatlan 

testhelyzete, ill. mozdulatlansága, gaspoló légzése (l. ott), ill. epilepsziára emlékeztető, de 

gyorsan csillapodó és megszűnő görcsroham.  

A keringésmegállás felismeréséhez elsőként vizsgálnod kell, hogy enyhe megrázásra, 

hangos megszólításra reagál-e a beteg? Ha nem, segítségért kiáltva, a légutak szabaddá tétele 

után a keringés jeleit kell keresned, mindenekelőtt a normális légzést, legfeljebb  

10 másodpercig vizsgálva. Ha nem észleled a keringés jeleit, azonnal hívj/hívass mentőt, és 

kezdj újraélesztést. Kérd a jelenlévők segítségét félautomata defibrillátor helyszínre 

hozatalában.  

Ha Te hívsz mentőt, hangosítsd ki a telefont és tedd magad mellé: a 

mentésirányító segít a keringésmegállás felismerésében és az újraélesztés 

megkezdésében; valamint a helyszínre irányíthatja a közelben tartózkodó 

önkéntes segélynyújtót (ld. Szív City). 

Ha a bejelentés alapján valószínűsíthető a keringésmegállás és mindez közterületen történik, 

mentésirányítónk aktiválja a „Szív City” alkalmazást, amely a bajbajutott és segítségre szoruló 

embertársad 500 méteres körzetében riasztja az alapfokú újraélesztés gyakorlati alkalmazásában jártas, 

fenti applikációt telefonjára korábban letöltő segítségnyújtó mobiltelefonját, jelezve a készüléken a 

segélynyújtás helyszínét. Ők is tudnak Neked segíteni! 

Tekintettel arra, hogy a felnőttkori váratlan (kórházon kívüli) keringésmegállások döntő 

többsége szíveredetű, így rendszerint nem előzi meg elhúzódó oxigénhiány. Ezért ilyenkor a 

vér még tartalmaz néhány percre elegendő oxigént, amit a mellkaskompressziók azonnal 

továbbítanak a sejtekhez. Ezért az újraélesztés első perceiben a lélegeztetés általában 

nélkülözhető (a legfontosabb kivételek: csecsemő/kisgyermek keringésmegállása, 

vízbefulladás), azonban 5-10 perces sikertelen újraélesztés után a lélegeztetésre egyre inkább 

szükség van. Csak az lélegeztessen, aki ezt megtanulta, különben a mellkaskompressziók 

lélegeztetés miatti meg-megszakítása elégtelen lélegeztetéssel párosulva súlyosan rontja a 

beteg életkilátásait. Ha a segélynyújtó nem tud, vagy nem hajlandó lélegeztetni, a 

mellkaskompressziók önmagukban is jelentős mértékben javíthatják a túlélés esélyeit.  

A keringésmegállás felismerése, a segítségkérés, és (legalább) a mellkaskompressziók 

végzése (lehetőleg lélegeztetéssel kiegészítve) együttesen az eszköz nélküli, alapszintű 

újraélesztés (BLS = Basic Life Support). A BLS körébe tartozik – megfelelő eszköz birtokában 

– a félautomata defibrillátor (AED = Automated External Defibrillator) használata is, ekként 

BLS-AED szintről beszélünk. Az AED a betegre csatlakoztatva automatikusan értékeli a 

szívritmust, és sokkolandó ritmus esetén gépi hangon utasítja a sokk leadására a használót (akár 

az alkalmi segélynyújtót), miután feltöltötte a defibrillátort.  

Az újraélesztés során néhány viszonylag egyszerű, ám meghatározott sorrendben 

végrehajtandó teendőd van. Akkor adod a legnagyobb gyógyulási esélyt a betegnek, ha 

megérted beavatkozásaid lényegét, megtanulod, mit hogyan kell csinálni, és ezt be is gyakorlod. 

A légutak szabaddá tételének, a légzés vizsgálatának, a mellkaskompressziók végzésének és a 

defibrillátor használatának megtanulása és alapvető begyakorlása körülbelül egy órát igényel. 

Azonban 0,5-1 év elteltével mintegy negyedórás-félórás felfrissítő oktatásra van szükség ahhoz, 

hogy „éles” helyzetben hatékonyan tudj segíteni.  
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4. A mentőhívás szabályai 

Veszélyhelyzetben a laikus elsősegélynyújtó legfontosabb feladata, hogy mentőhívás előtt  

a) mérje fel a helyszínt, 

o győződjön meg a helyszín biztonságáról, 

o tájékozódjon arról, mi történt,  

majd a szerzett információk birtokában 

b) hívjon segítséget, 

és a mentő megérkezéséig 

c) kezdje meg a halaszhatatlan, életmentő beavatkozásokat (pl. újraélesztés, 

vérzéscsillapítás). 

Biztonságos a helyszín? 

Elsősegélynyújtóként a beteg ellátása érdekében sem szabad aránytalanul nagy kockázatot 

vállalnod. Mielőtt a beteget megközelítenéd vagy megérintenéd, gyorsan mérd fel a helyszínt, 

látsz-e, észlelsz-e valamilyen veszélyforrást, ami a saját vagy a beteg életét, testi épségét 

veszélyezteti.  

Ha úgy ítéled meg, hogy a helyszín nem biztonságos, a beteg és/vagy a segélynyújtó 

veszélyben van (pl. a sérült/beteg elektromos feszültség alatt van, esetleg gáztérben, vagy 

vízben van, vagy a helyszínen tűz, füst, robbanásveszély van) és saját magad veszélyeztetése 

nélkül képes vagy rá, próbáld meg elhárítani a veszélyt. Ha ez nem lehetséges, ne közelítsd meg 

a beteget, kérj segítséget és a segélyhívás során jelezd a mentésirányítónak, hogy időben 

megfelelő segítséget (pl. katasztrófavédelem, áram-, gázszolgáltató) tudjon a helyszínre 

küldeni.  

Gondoskodj saját biztonságodról is. Ha rendelkezésre áll, viselj védőkesztyűt, esetleg 

maszkot, és lehetőleg kerüld a beteg testnedveivel (pl. vér, hányadék, nyál) való érintkezést. 

Különösen fontos ez járványok idején (pl. COVID-19). 

(megj.: B típusú elsősegély dobozban maszk és kesztyű is található). 

Mi történt? 

A mentőhívás előtt igyekezz tájékozódni a helyszínen arról, hogy mi történt (pl. baleset, 

rosszullét, mérgezés, szülés, vízbefúlás, égés stb.), hány beteg (sérült) érintett, milyen riasztó 

panaszok, tünetek, sérülések vannak. Fontos információ lehet baleset esetén a sérülés 

mechanizmusa.  

Lehetőség szerint tájékozódj a betegek (sérültek) állapotáról. Tegyél fel a betegnek 

kérdéseket, az erre adott válaszok segíteni fognak a további teendők meghatározásában és a 

mentésirányítás számára legtöbbször elegendőek. Riasztó tünet, ha a beteg (sérült) a feltett 

kérdésekre nem válaszol, ingerekre nem reagál.  

A helyszín felmérése nagyon fontos, a mentésirányítás számára nélkülözhetetlen 

információkat tudsz átadni, de indokolatlanul sok időt ne vesztegess el. Ne feledd, hogy minél 

előbb kérsz segítséget, annál hamarabb fog megérkezni. 
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Mentőhívás 

Magyarországon bárki bármilyen vezetékes vagy mobiltelefonról hívhatja az Országos 

Mentőszolgálatot. A segélyhívás ingyenes, a szám tárcsázásához SIM-kártya sem szükséges.  

A mentők hívószáma a 104, de elérhető a mentőszolgálat a 112-es általános, az egész 

Európai Unióban hívható segélyhívó számon is.   

A mentők elérhetőek az ingyenes letölthető „ÉletMentő” applikációval is, 

melyen keresztül segítséget tudsz kérni egyetlen gombnyomással. 

Állampolgárságtól és egészségbiztosítási jogviszonytól függetlenül, amennyiben a beteg 

azonnali egészségügyi ellátásra szorul, hívj mentőt: 

• ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (eszméletlen állapot, bármilyen eredetű 

súlyos vérzés stb.); 

• baleset, sérülés, bármilyen eredetű mérgezés esetén; 

• megindult szülés, illetve terhesség alatt bekövetkező rendellenesség miatt; 

• ha erős fájdalom, vagy más riasztó panasz, illetve tünet észlelhető (pl. fulladásérzés, 

nehézlégzés, végtagbénulás stb.); 

• ha olyan magatartászavart észlelünk, mely során a beteg saját maga vagy mások életét 

veszélyezteti. 

A mentésirányító a legalapvetőbb információkat várja a bejelentőtől, nem szükségesek 

orvosi, egészségügyi ismeretek, elegendő a bejelentett eseménnyel kapcsolatos tájékozottság.  

A mentőhívás során maradj nyugodt, próbálj érthetően beszélni, világosan kommunikálni.  

A mentőhíváskor az alábbi sémát kövesd! A séma tartalmazza azokat a lényeges 

információkat, melyek szükségesek a mentésirányító döntéséhez. 

• Mutatkozz be és mondd el a telefonszámodat (ha megszakadna a hívás, vissza tudjon 

hívni a mentésirányító)! 

• Mi történt? Ne részletezd, csak röviden és tömören nevezd meg. Pl: elgázolták, két autó 

ütközött, mellkasa fáj, összeesett, megbénult stb. Jelezd azt is, ha a helyszín nem 

biztonságos. 

• Hol történt a baleset? Pontos cím, város, utca, házszám, vagy melyik autópálya, hányas 

kilométer, milyen iránya, segíthet egy könnyen megtalálható tájékozódási pont is. 

Mondj el mindent, ami szerinted megkönnyíti a helyszín, a baleset helyének könnyebb 

és gyorsabb megközelítését. 

• A sérültek (betegek) száma? Ha sok sérült van, akkor nem kell megszámolnod, csak 

jelezd, valószínűleg sok sérült van. Ha észlelsz gyermek sérültet, azt is mondd el, fontos 

információ. 

• A sérültek milyen állapotban vannak, mi jellemzi őket? Pl. földön maradtak, jelentősen 

véreznek, nagy fájdalmuk van, eszméletlen állapotúak stb. 

• Szükség lehet-e műszaki mentésre (közlekedési balesetnél)? Pl. roncsba szorult sérült is 

van, üzemanyagfolyást észlelsz stb.  

• Semmi gond, ha izgalmadban valami kimarad a bejelentésedből! A mentésirányító meg 

fogja kérdezni.  

• Légy türelmes és hallgasd meg a kérdéseket! Előfordulhat, hogy a mentésirányító már a 

bejelentés alatt riasztja a mentőt, csak még további információra van szüksége. 
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• Ne tedd le a telefont, amíg nem kapsz tájékoztatást az intézkedésekről. 

• Ha a mentésirányító vonalban marad, és tanácsot ad a beteg ellátásával kapcsolatban, 

feltétlenül hangosítsd ki a telefonodat, mert mindkét kezedre szükség lehet, és igyekezz 

lépésről lépésre követni az utasításokat. 

• A beteget a mentő kiérkezéséig ne hagyd magára, nyugtasd meg és igyekezz lelkileg 

támogatni. 

• A mentésirányítók jól felkészült szakemberek, tanácsot adhatnak az 

elsősegélynyújtáshoz a mentő megérkezéséig. Súlyos, kritikus állapotú betegek/sérültek 

esetében megkérnek, hogy maradj vonalban, és a beteg állapotáról folyamatosan 

kérdeznek annak érdekében, hogy súlyos állapotváltozás esetén elláthassanak további 

instrukciókkal. 

• A hívásfelvevő munkáját kikérdezési séma segíti, ennek megfelelően valószínűleg több 

kérdést is feltesz majd. Ezek között lehetnek olyanok is, melyek az adott eseménnyel 

látszólag nem függenek össze. Ezt annak érdekében teszi, hogy minden esethez a lehető 

leggyorsabban a megfelelő szintű és számú mentőegységet, illetve segítséget tudja a 

helyszínre küldeni. Légy türelmes, és legjobb tudásod szerint válaszolj minden kérdésre. 

Gondolj arra, hogy egy rövid, de tömör és lényeges információkat tartalmazó bejelentéssel 

megkönnyíted a mentésirányító munkáját, mert egyrészt az elhangzott információk alapján 

hozza meg a döntését a riasztás szintjéről, másrészt a strukturált bejelentés lényegesen 

lerövidítheti a döntéséig eltelt időt, és így – ez a legfontosabb – a beteg/sérült is jóval előbb kap 

szakszerű segítséget, ellátást. 

 

  

• Tárcsázd a 104 vagy 112-es segélyhívószámot (vagy használd az „ÉletMentő” appot). 

• Azonosítsd magad, mutatkozz be, add meg az elérhetőségedet. 

• Röviden mondd el, miért szeretnél segítséget kérni.  

• Mondd el a pontos címet, vagy adj meg egy könnyen azonosítható, mindenki számára 

egyértelműen megtalálható tájékozódási pontot.   

• Jelezd a mentésirányítónak, ha a helyszín felmérése során veszélyforrást észleltél, és 

úgy gondolod, hogy a helyszín nem biztonságos. 

• Mondd el mi történt, hány sérült van, milyen az állapotuk, mire panaszkodnak, 

milyen tüneteket észleltél. 

• Válaszolj minden kérdésre, amit a mentésirányító feltesz. 

• Ne tedd le a telefont, várd meg, míg a mentésirányító elköszön.  

• Ha a mentésirányító vonalban marad, hangosítsd ki a telefonodat, és kövesd az 

utasításait. 

• A mentő megérkezéséig a telefonhívás befejezése után is maradj a beteg mellett, és 

maradj elérhető. 
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5.  Reakcióképtelen beteg  

Reakciókészség 

Az egészséges ember folyamatosan reagál a külvilág ingereire. Ennek a képességnek a 

kiesése súlyos, esetenként életet veszélyeztető állapotot jelez.   

Azt a beteget, aki a külvilág ingereire nem reagál, de az alapvető életfunkciói, mint a légzés, 

keringés megfelelő szinten működnek, szakkifejezéssel eszméletlennek nevezzük. A 

reakcióképtelenség (eszméletlenség) annak a jele, hogy a központi idegrendszer működésében 

zavar keletkezett, az agy normális működése átmenetileg vagy tartósan megszűnt. Ennek 

különféle okai lehetnek, a leggyakoribbak a koponyasérülés, légzészavarok, légúti elzáródás, 

vagy keringészavarok (szívroham, ájulás, nagyfokú vérvesztés) okozta oxigénhiány, a 

vércukorszint hirtelen csökkenése miatt kialakuló tápanyagellátási zavar, egyes mérgezések 

(alkohol, gyógyszer, kábítószer stb.). Ebben az állapotban az izomzat jellemzően elernyed, a 

reflexek, köztük a légutakat védő reflexek, mint pl. a garatreflex, köhögés, részben vagy teljesen 

kiesnek, a fulladásveszély extrém módon fokozódik.  

 

Ennek eldöntésére vizsgálnod kell a reakciókészséget, nem reagáló betegen az 

életjelenségeket, ami laikus elsősegélynyújtó esetében a légzés, profi elsősegélynyújtó 

esetében a légzés és a keringés egyidejű vizsgálatát jelenti. (Ha a beteg reagál, az 

életjelenségeket megtartottnak tekintjük.) 

• Amennyiben a beteg ingerekre nem reagál, és a légzése megtartott, biztosítsd a légutak 

folyamatos átjárhatóságát (ld. később), és azonnal hívj mentőt. 

• Amennyiben a beteg ingerekre nem reagál, és nem lélegzik, azonnal kezdd el az 

újraélesztést (ld. később), és hívj mentőt. 

 

Ha a beteg jelenlétedben esik össze, válik mozdulatlanná vagy mozdulatlan, szokatlan 

testhelyzetben, szokatlan helyen (pl. földön, nem ágyban) fekve találod, gyaníthatod, hogy  

• eszméletlen állapotba került, azaz életfunkciói megtartottak, de ingerekre nem 

reagál, 

VAGY 

• keringésleállás történt, azaz életfunkciói megszűntek, és beállt a klinikai halál. 
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A reakciókészség megítélése 

Az állapotfelmérés a reakciókészség vizsgálatával kezdődik: szólítsd meg hangosan a 

beteget („Jó napot kívánok, segíthetek Önnek?”), közben óvatosan rázd meg a vállait! 

a. Ha a beteg eszméleténél van, reagál, kérdezd meg tőle, hogy mi történt, milyen 

panaszai vannak? 

o Az elsősegélynyújtó személyéből áradó nyugalom az egyik legjobb pszichés 

támogatás a bajbajutott számára. 

o Az eszméletén lévő személynek mondd meg, hogy mi történt vele, illetve milyen 

elsősegélynyújtói lépések következnek! 

o Próbáld megértően meghallgatni a sérült/beteg panaszait! 

o Az ellátás során beszélj a bajbajutotthoz! Mindig beszéld meg vele a következő 

lépést, és kérd az együttműködését! A sérült/beteg esetleges félelmeit biztatással, 

megnyugtató mondatokkal igyekezz csökkenteni! 

o Azonnal hívj mentőt, ha a beteg válasza vagy beszéde érthetetlen, zavaros vagy a 

történtekre nem emlékszik. 

o A panaszainak megfelelően nyújts elsősegélyt, szükség esetén hívj mentőt! 

b. Ha a beteg nem reagál, akkor kiálts segítségért és vizsgáld meg mielőbb a légzést (lásd 

következő fejezet)! Akkor is kiabálj, ha nem tudod pontosan, hogy honnan várhatsz 

segítséget! A kiabálás szerepe az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy bajban vagy. Ha 

nem egyedül vagy, természetesen nem kell kiabálnod, de jelezd a jelenlévőknek, hogy 

szükség lesz rájuk. Ajánlott konkrét személyt kiválasztani a tömegből és kérni, hogy 

maradjon melletted. Ne felejtsd el, hogy egyedül nem tudod megmenteni a beteget! 

A légutak megnyitása, a légzés ellenőrzése 

Az akadálytalan légzés, a légutak átjárhatósága az életműködések alapfeltétele. A légutak 

elzáródása néhány percen belül légzésleálláshoz, majd a beteg halához vezet. Okozhatja a 

légutakba kerülő vér, hányadék, idegen test, gyulladás vagy allergia okozta nyálkahártya 

duzzanat, reakcióképtelen betegen háton fekve gyakran a nyelv hátracsúszása. Ha a légutat a 

nyelvgyök elzárja, légzést nem észlelhetünk, ezért a légzés vizsgálata előtt a légutat meg kell 

nyitni, átjárhatóvá kell tenni. 
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A légzés vizsgálata 

A légutak átjárhatósága eszméletén lévő, tiszta, érthető hangon beszélő felnőtt, vagy 

hangosan, erőteljesen síró kisgyermek esetén nyilvánvaló. 

Beszédre, vállak megrázására nem reagáló, eszméletlen betegnél a légutak 

átjárhatóságának (és a légzés) vizsgálata az alábbiak szerint történik: 

• Távolíts el minden látható, külső akadályt, mely a légzést meggátolhatja! 

• Térdelj a hanyatt fekvő beteg mellé, egyik kezedet helyezd a homlokára, a másikat pedig 

az állára. Óvatosan hajtsd hátra a beteg fejét, miközben az állát is felemeled! Rögzítsd 

ezt a pozíciót két kezeddel. 

• Hajolj a beteg arca fölé, miközben a mellkasa felé 

fordítod a fejedet és 10 másodpercen keresztül 

figyeld a beteg légzését: 

o látod, hogy a beteg mellkasa emelkedik és 

süllyed 

o hallod a levegő áramlását a száj- és 

orrnyílásain keresztül 

o az arcodon érezheted a beteg által kilélegzett 

meleg levegőt. 

Járványidőszakban (pl. COVID-19) nem ajánlott a beteg által kilélegzett levegőt 

belélegezni, ezért, ha COVID-19 vagy más cseppfertőzéssel terjedő betegség 

gyanúja merül fel, ne hajolj a beteg arca fölé, hanem ugyancsak 10 másodpercig a 

mellkas szintjében oldalról figyeld a mellkas mozgását (emelkedését, süllyedését), 

és hallgasd a légzési hangokat. Ha a beteg nem lélegzik, (és ha rendelkezésre áll) 

a mellkaskompressziók megkezdése előtt tegyél a betegre (és ha eddig nem viseltél, 

Te is vegyél fel) szájmaszkot. Szájmaszk elérhetetlensége esetén teríts egy kendőt 

(textíliát) a beteg légzőnyílásaira. 

• Ha a fentiek alapján a beteg légzését kielégítőnek találod (normális a légzés, ha nem 

erőlködő, nem zajos, illetve nem túl gyér), úgy a légutak további védelme érdekében 

fordítsd a beteg teljes testét valamelyik oldalára, fejét hajtsd hátra, hívj segítséget és 

figyeld tovább a beteg légzését (lásd stabil oldalfekvés). (Ne próbáld meg kihúzni a 

beteg nyelvét, ne aggódj, nem fogja lenyelni!) 

• Ha nem észlelsz légzést, vagy az csak nagyon ritka ütemű (több mint 10 

másodpercenként követi egymást egy-egy légvétel), keringésmegállással állsz szemben, 

újraélesztést kell kezdened! Figyelem! Az észlelés előtt nem sokkal történő 

keringésmegálláskor gyakran tapasztalható egyéb látványos jelenség, pl. hörgés, a száj 

„tátogása”, „mintha pipálna”, „mint egy hal”, de a mellkas ezzel egyidejű emelkedése 

és a levegő fülünkkel észlelt áramlása nélkül – ez nem minősül légzésnek, tekintsd a 

keringésmegállás egyértelmű jelének és kezdj újraélesztést! 

Ha még nem történt meg, hívjon mentőt az a személy, aki a segítségedre sietett. 

Mindenképpen kérd meg, hogy a telefonba mondja azt, hogy megkezdett 

újraélesztéshez kéritek a mentőt. Ha egyedül vagy, és nincs mobiltelefonod, akkor 

hagyd magára a beteget és keress telefonálási lehetőséget, kérj segítséget, majd minél 

hamarabb térj vissza és kezdd meg az ellátást. 
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A légutak nyitvatartása 

A légutak folyamatos átjárhatóságának biztosítására eszköz nélkül több lehetőség van; 

• A fej óvatos hátrahajtása, az áll előemelése (head tilt – chin 

lift): a légzés vizsgálatánál leírt módon a fej pozíciójának 

kézzel rögzítése a mentők megérkezéséig. Ez megvédi a 

beteget a nyelv hátraesése miatt bekövetkező légúti 

elzáródástól, de nem véd a légúti idegentest, hányadék, vér, 

okozta légúti elzáródástól. 

• A fej hátrahajtása, az áll kiemelése, a száj nyitása (Esmarch-

Heiberg műfogás: head tilt – jaw thrust – mouth opening): két 

kezeddel hajtsd kíméletesen hátra a beteg fejét, majd négy 

ujjaddal mindkét oldalon az állkapocs-szögletnél emeld ki az 

állát előre-felfelé, hüvelykujjaddal pedig nyisd ki a száját.  

A nyaki gerinc sérülésének gyanúja esetén az áll kiemelését a 

fej hátrahajtása nélkül, oldalról történő kézi rögzítés mellett szükséges elvégezni. Az 

Esmarch-Heiberg műfogás sem véd a félrenyelés ellen. 

   

Manuális fej-nyak rögzítés (MILS) 

• A beteg mentési testhelyzetbe fordítása (a stabil oldalfekvés kivitelezését részletesen ld. 

később): a test oldalra fordítása a beteget megvédi a nyelv hátraesése, valamint a 

hányadék, vér, okozta légúti elzáródástól. További előnye, hogy a megfelelően 

kivitelezett stabil oldalfekvő pozícióban elengedheted a beteget és így a kezeid 

felszabadulnak. 

Sérülések lehetősége esetén (pl. gerinctörés, súlyos mellkasi sérülés, medencesérülés, 

combcsonttörés, nyílt hasi sérülés) a stabil oldalfekvő helyzet nem ajánlott, inkább az 

Esmarch-Heiberg műfogást alkalmazd. 

• Gerincsérült eszméletlen beteg oldalra fordítása: jelentős szájüregi/légúti vérzés, 

hányás esetén a légút szabaddá tétele prioritást élvez még a fent részletezett sérülések 

esetén is. Ekkor a beteget kíméletesen kell oldalra fordítani, melyhez legalább  

3 segélynyújtó szükséges: egyikük a fej mögül elhelyezkedve középvonalban tartja a 

fejet, a másik kettő a beteg azonos oldalán térdelő pozícióban helyezkedik el. A forgatás 

a fejnél lévő vezénylésével, óvatosan történjen. 
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6. A stabil oldalfekvő helyzet 

Ha a beteg életjelenségeket mutat, de nem tér magához, továbbra is biztosítanod kell a 

légutak átjárhatóságát. Ennek egyik megoldása a beteg stabil oldalfekvésbe helyezése. Ezt kell 

alkalmaznod akkor, ha a beteget eszméletlenül, megfelelő légzéssel találtad, vagy az 

újraélesztés közben életjelenségeket mutat. 

Stabil oldalfekvés kivitelezése: 

• (Ha még nem tetted meg, vedd le a beteg szemüvegét, tedd biztonságos helyre!) 

• Térdelj le a beteg mellé! Nyújtsd ki a beteg mindkét lábát! 

• A beteg hozzád közelebb fekvő karját könyökben, derékszögben behajlítva, tenyérrel 

felfelé fektesd a beteg feje mellé! 

• A beteg lába felőli kezeddel a beteg távolabbi lábát a térdet alátámasztva hajlítsd be, és 

támaszd a talpára! 

• A beteg feje felőli kezeddel a beteg túloldali karját csuklóban megragadva húzd át a 

mellkas előtt, és a kézháttal felfelé szorítsd a beteg hozzád közelebbi arcfeléhez!  

• A fejet így folyamatosan támasztva, a beteget felhúzott térdénél fogva óvatosan gördítsd 

a feléd eső oldalára! 

 

 
 

 

    Ezt követően a mentő kiérkezéséig folyamatosan figyeld a beteg állapotát, elsősorban a  

légzését. 
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7. A mellkasi kompressziók  

Az újraélesztést – néhány kivételtől eltekintve – mellkasi kompressziókkal kell kezdeni. 

A jó mellkaskompresszió:  

• kellően szapora: legalább 100/perc, legfeljebb 120/perc ütemű,  

• kellően mély (felnőtt mellkasát körülbelül 5, de nem több mint 6 cm-re nyomjuk le; 

gyermekét a mellkas nyílirányú átmérőjének 1/3-ával),  

• egyenletes: nem lökésszerű, és a lenyomás és (teljes!) felengedés azonos ideig tartson. 

Részletesen, lépésről lépésre: 

• térdelj a hanyatt, kemény alapon fekvő beteg mellé, vállmagasságában, ahonnan eléred 

a mellkast és a fejet is; 

• küldj el valakit (fél)automata defibrillátorért (AED)! 

• tedd egyik tenyered kéztői részét a mellkas közepére (azaz a szegycsont alsó harmadára) 

úgy, hogy ujjaid a mellkas hossztengelyére merőlegesek legyenek (azaz a beteg 

valamelyik oldala felé nézzenek); 

• másik kezedet a mellkason lévőre tedd, ujjaidat összekulcsolva, és figyelj arra, hogy 

ujjaidat eltartsd a mellkasfaltól; 

• győződj meg róla, hogy csak a szegycsont alsó felét nyomod (nem a bordákat, nem a 

szegycsont legvégét és nem a hasat), azaz csak az egymásra helyezett kezeid kéztői 

részével közvetíted az erőt a mellkasra; 

• a mellkaskompressziókat nyújtott könyökkel végezd! 

• a mellkast legalább 5 cm mélyen nyomd le (de nem mélyebben, mint 6 cm, illetve a 

mellkas 1/3-a)! 

• minden egyes kompressziót követően engedd fel teljesen a mellkast, anélkül, hogy 

kezeidet elvennéd a mellkasról; 

• a mellkaskompressziók üteme percenként legalább 100 legyen (de nem több, mint 120). 

a lenyomás és a felengedés ugyanannyi ideig tartson! 

A mellkaskompressziókat helyesen végezve a szabályos és legkevésbé fárasztó mozgás egy, 

a csípőízületben végzett előre-hátradőlő, harmonikus és egyenletes mozgás, amely a végig 

nyújtott karok által továbbítva a mellkas körülbelül azonosan rövid ideig való lenyomását és 

teljes felengedését eredményezi. 

A számolás segíti a helyes technikát. Egy javasolható számolási mód: egy-és, két-és, hár-és, 

négy-és, öt-és; egy-és, két-és, hár-és, négy-és, tíz-és; egy-és, két-és, hár-és, négy-és, tizenöt-és; 

egy-és, két-és, hár-és, négy-és, húsz-és… és így tovább. A szám kimondásakor történik a 

mellkas gyors lenyomása, az „és”-re pedig a mellkas gyors és teljes mértékű felengedése. Ha 

nem tudunk, vagy nem akarunk (befúvással) lélegeztetni, végezzünk folyamatos 

kompressziókat. 

A mellkaskompressziót végző segélynyújtó gyorsan kifárad, ami a kompressziók minőségét 

rontja. Ezért legkésőbb 2 perces komprimálás után a keringéspótlást végző személyt váltani 

ajánlott, ha van kivel; ezt úgy kell megoldani, hogy a keringés mesterséges fenntartása ne 

szüneteljen 5 (legfeljebb 10) másodpercnél hosszabb ideig. 
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Ha az alkalmi segélynyújtó nem tud, vagy nem akar a kompressziókat követően lélegeztetni, 

legalább végezzen folyamatos mellkaskompressziókat a további ellátást nyújtó segítség 

megérkezéséig. Ez elsősorban az elsődlegesen szív eredetű keringésmegállásban lehet 

célravezető, amennyiben a megfelelő szaksegítség rövid időn belül (5-8 perc) megérkezik. Ha 

a beteg csecsemő vagy kisgyermek, illetve már a keringésmegállás előtt is hypoxiás lehetett (pl. 

vízbefulladás esetén), törekedni kell a lélegeztetésre is. 

Figyelem: súlyos fertőzésveszély esetén (pl. COVID-19 járvány alatt) az elsősegélynyújtás 

szintjén a lélegeztetés tilos! A mellkaskompressziók keltette, a beteg légútjaiból származó – bár 

csekély mértékű, de a fertőzés továbbvitele szempontjából fontos – légáramlás minimumra 

csökkentésére a beteg arcát textíliával takard le! 
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8. A (fél)automata külső defibrillátor (AED) 

A sikeres újraélesztés egyik kulcseleme a korán elkezdett hatékony mellkaskompresszió 

mellett a korai defibrillálás. A készülék 150-300 J energiájú elektromos sokkot ad le a bőrön 

keresztül a szív izomzatára. A rendellenest ritmust (fibrilláció) a nagy energiájú sokk 

megszünteti és így a szív saját, szabályos ritmusa újjáéledhet.  

Közterületeken, nagy forgalmú helyeken (pályaudvarok, közhivatalok, sportlétesítmények, 

bevásárlóközpontok, színházak stb.) érdeklődj az eszköz elérhetőségéről, de mentésirányítónk 

is tud segíteni, hol találhatsz ilyen eszközt. Az ábrán látható nemzetközi jelzés mutatja, hol 

található az AED. 

 

Az AED használata 

• Győződj meg arról, hogy a beteg nem érintkezik áramot jól vezető közeggel (fém, 

folyadék), szükség esetén töröld szárazra a mellkast, fektesd szigetelő felületre a 

beteget, illetve vidd biztonságos helyre (pl. víztócsából, fémfelületről). 

• Amennyiben egyedül vagy és az AED-készülék rögtön kéznél van, alkalmazd azonnal! 

Egyéb esetben amint a helyszínre érkezik. 

• Kapcsold be a készüléket és kövesd a hallható és/vagy látható utasításokat. 

• A lapelektródok felragasztása előtt a mellkason lévő esetleges gyógyszertapaszokat 

távolítsd el! 

• A jobb kontaktus érdekében a kifejezetten dús mellkasi szőrzetet célszerű ollóval 

gyorsan levágni vagy leborotválni a lap felhelyezési területén. 

• Ragaszd fel az öntapadó elektród-lapokat a beteg mellkasára a csomagolásukon, illetve 

magukon a lapokon látható ábráknak megfelelően. Az egyiket a mellkas jobb oldalára a 

kulcscsont alá, a szegycsonttól jobbra eső területre, a másikat a mellkas baloldalára, a 

szívcsúcs fölé (több segélynyújtó jelenléte esetén az elektród-lapok felragasztása alatt 

is folytatódjanak a mellkaskompressziók).  

• Csatlakoztasd az elektród-lapok kábelét a készülékhez (ha nincs fixen csatlakoztatva). 

Több segélynyújtó jelenlétekor eközben is folytatódjon a BLS! 

• Ezek után a készülék elemzi a ritmust (ha eközben arra ad utasítást a készülék, hogy 

senki ne érjen a beteghez, akkor a mellkaskompressziókat is meg kell szakítani). 

• Amennyiben a készülék sokkot javasolt és annak leadásához feltöltötte magát: 

o Győződj meg arról, hogy senki sem ér a beteghez sem közvetlenül, sem vezető 

közegen keresztül. 

o Az utasításnak megfelelően, a (villogó) SOKK-gomb lenyomásával add le a sokkot, 

de előtte nézz körül, és hangosan mondd ki: „Senki ne érjen a beteghez SOKK 

következik!” 

o A teljesen automata üzemmódú készülékek (természetesen szintén figyelmeztetést 

követően) maguktól adják le a sokkot. 
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• A sokk leadását követően haladéktalanul folytasd a mellkaskompressziókat (amelyekre 

a készülék amúgy is utasítást fog adni). 

• Folytasd az újraélesztést a hallható és/vagy látható utasításoknak megfelelően 2 percen 

át (a készülék következő utasítása 2 perc elteltével várható)! 

• Amennyiben a készülék nem javasolt sokkot: 

o Haladéktalanul folytasd a mellkaskompressziókat. 

o Folytasd az újraélesztést a hallható és/vagy látható utasításoknak megfelelően  

2 percen át (a készülék következő utasítása 2 perc elteltével várható)! 

• Folytasd az újraélesztést az AED utasításainak megfelelően, addig, amíg: 

o Másik segélynyújtó 2 perc elteltével átveszi a kompressziókat. 

o A hivatásos segítség (mentőszolgálat) helyszínre érkezik és átveszi az ellátást vagy 

a beteg ébredni kezd, azaz elkezd mozogni, kinyitja szemét vagy normális légzése 

visszatér, vagy annyira elfáradtál, hogy képtelen vagy folytatni az újraélesztést. 

Amennyiben AED-et használsz, mindig az aktuális készülék utasításait kell követned. 
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9. Csecsemő és gyermek újraélesztése 

A csecsemők és a gyermekek újraélesztése az életkori sajátosságok miatt eltér a felnőttek 

esetében használt módszerektől. Mindazonáltal, ha az segélynyújtó képzett BLS tekintetében 

vagy mellkaskompressziós oktatásban részesült, akkor használja a felnőtteknél szokásos 

technikát, hiszen ez sokkal több mint, ha semmit nem tenne. 

A csecsemők és gyermekek lélegeztetéssel kiegészített újraélesztése meghaladja e tanfolyam 

kereteit, ezért csak a mellkaskompressziókat tárgyaljuk. 

Amennyiben mozdulatlan gyermeket találsz, kövesd az alábbi lépéseket: 

• Győződj meg arról, hogy mindketten biztonságban vagytok, 

• Vizsgáld meg a gyermek reakciókészségét a felnőttekéhez hasonlóan (ld. 5. fejezet), 

legyél azonban óvatos, csak a szükséges mértékig mozgasd! Ha a gyermek válaszol, sír 

vagy mozog, hagyd abban a pozícióban, ahogy találtad és hívj segítséget, figyeld az 

állapotát, 

• Amennyiben nincs reakció, vizsgáld meg a gyermek légzését! Legfeljebb 10 

másodpercet vegyen igénybe a vizsgálat. 

• A megtartott keringés jele lesz bármilyen mozgás, köhögés, normális légzés 

(gaspolás/lassú, szabálytalan légzés nem normális). Legalább 2 (nem erőlködő, nem 

hangos) szabályos légvételt kell találnod. 

• Folyamatosan figyeld a légutak átjárhatóságát! 

Ha nem találsz légzést, kezdj újraélesztést! 

Csecsemők és gyermekek esetén az újraélesztést befúvásos lélegeztetéssel kell kezdeni, 

azonban, ha nem tudsz, vagy nem akarsz lélegeztetni, úgy azonnal kezdj mellkasi 

kompressziókat. 

Ha nincs légzés, vagy gaspolást (normálistól eltérő, tátogó légzést) észlelsz, alkalmazz 5 befúvásos lélegeztetést a nyitott légút megtartása mellett: 

• Csecsemők: a gyermek orrát és száját bekapva, tapaszd jól a saját szádat a gyermek arcára, majd fújj be levegőt. Kisgyermek: a gyermek 

homlokán lévő kezeddel csípd össze az orrnyílásokat és fújj a gyermek szájába levegőt. 

• Lassan, egyenletesen végezd a befúvást, csak annyi levegővel, ami éppen megemeli a mellkast. Vegyél mély lélegzetet két befúvás között.  

• Ha a mellkas nem emelkedik, pozicionáld újra a fejet, és győződj meg róla, hogy nem szökik a levegő az újabb befúvás előtt.  

• Ha a befúvások így sem sikerülnek, idegentest okozta légúti elzáródás valószínűsíthető, kezdd el a mellkaskompessziókat. 

• A befúvásokat követően vizsgálnod kell a gyermek légzését: ha nincs légzés/gaspolást tapasztalsz, azonnal mellkaskompressziókat kell 

kezdened. 

A mellkaskompressziókról általában: 

• helyezd a csecsemőt/gyermeket kemény alapra, 

• gyermekeknél minden életkorban a szegycsont alsó felét kell komprimálni, 

• a lenyomás mélysége kb. a mellkas átmérőjének harmada,  

• a frekvencia 100-120/perc,  

• természetesen minden lenyomás után teljesen engedd fel a mellkast. 

Mellkaskompressziók csecsemőkorban (1 éves kor alatt): 

• a szegycsont alsó felét komprimáld két ujjad hegyével (mutató és középső), 

• a lenyomás mértéke a mellkas átmérőjének harmada (kb. 4 cm). 
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Mellkaskompressziók gyermekkorban (1-8 éves kor között): 

• egykezes technika, helyezd az egyik tenyered élét a szegycsont alsó harmadára, 

• emelkedj felsőtesteddel a gyermek mellkasa fölé és nyújtsd ki a karodat, majd nyomd 

le a szegycsontot a mellkasi átmérő harmadáig (kb. 5 cm-re), 

• nagy gyermek esetén, vagy kis testű segélynyújtó használhatja kétkezes technikát. 

Az újraélesztés felfüggesztése: 

• keringés jeleit észleled: mozgás, beszéd, szemnyitás, 

• szaksegítség érkezik (mentőszolgálat) 

• elfáradás miatt nem vagy képes tovább folytatni. 

Mikor hívj segítséget? 

• amennyiben több segélynyújtó van a helyszínen, az egyik kezdje el az újraélesztést a 

másik hívjon segítséget, 

• ha egyedül vagy, kb. 1 percig folytass mellkaskompressziókat, majd hívj segítséget 

(vagy a kompressziók közben hangosítsd ki a telefont!). Abban az esetben, ha el kell 

hagynod a helyszínt a segítséghíváshoz – ha lehetséges – vidd magaddal a csecsemőt, 

gyermeket, 

• ha előtted esik össze a gyermek, először hívj segítséget és ezt követően kezdd el a 

mellkaskompressziókat. 

(Fél)automata külső defibrillátor (AED) használat gyermekek esetében: 

• a készülék helyszínre érkezését követően azonnal használd az AED-et, 

• használj gyermek elektródákat (ha nincs, akkor a felnőtt elektródát), 

• kövesd a készülék utasításait. 

Fontos: 1 éves kor alatt nem használunk AED-et. 

 
(megj.: 

• ha az újraélesztés alatt befúvásos lélegeztetést is alkalmaztál, úgy 30 db mellkasi kompresszió után 2 db befúvás következik. Habár 

az újraélesztési ajánlások gyermekek esetén 15:2 arányban javasolják a fenti tevékenységeket, az egyszerűség és könnyebb 

megjegyezhetőség kedvéért laikus ellátók számára a felnőtt eljárást javasoljuk. Profi elsősegélynyújtók azonban alkalmazhatják a 

15:2 arányt is. 

• járványidőszakban (pl. COVID-19) nem ajánlott a beteg által kilélegzett levegőt belélegezni, ezért, ha COVID-19 vagy más 

cseppfertőzéssel terjedő betegség gyanúja merül fel, ne hajolj a beteg arca fölé, hanem ugyancsak 10 másodpercig a mellkas 

szintjében oldalról figyeld a mellkas mozgását (emelkedését, süllyedését), és hallgasd a légzési hangokat. Ha a beteg nem lélegzik, 

(és ha rendelkezésre áll) a mellkaskompressziók megkezdése előtt tegyél a betegre (és ha eddig nem viseltél, Te is vegyél fel) 

szájmaszkot. Szájmaszk elérhetetlensége esetén teríts egy kendőt (textíliát) a beteg légzőnyílásaira.)  
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10. Légúti idegentest okozta fulladás 

Gondolj idegentest okozta légúti elzáródásra, ha a rosszullét hirtelen következett be vagy a 

környezet, körülmények ezt valószínűsítik. Ilyenek, ha a panaszok evés, ivás vagy gyermekek 

esetében kis tárgyakkal történt játék közben keletkeztek. 

Kérdezz rá: Fuldoklik-e? Amennyiben tud válaszolni, valószínű az elzáródás nem súlyos, 

Ha nem tud válaszolni, akkor a betegnek súlyos légúti elzáródása van. 

Erőteljes köhögés: 

Amíg a beteg erőteljesen köhög, nincs más teendőd, biztasd köhögésre. A saját köhögés a 

leghatékonyabb módszer a légutakba került idegentest eltávolítására. 

Erőtlen köhögés: 

Ha a köhögés ereje csökken, vagy nem tud beszélni, a betegnek súlyos légúti elzáródása 

van. Ekkor HÍVJ AZONNAL MENTŐT és hangosítsd ki a telefont! 

Ha a beteg eszméletén van, a következőket tedd (mindig elmondva, hogy mire készülsz!): 

• Állj a beteg mellé! Ha fekszik, ültesd fel. Egyik tenyereddel támaszd meg a mellkast, és 

döntsd előre. A másik tenyereddel csapj a beteg hátára a lapockái közé, maximum  

5 alkalommal. Minden ütés után ellenőrizd, hogy a légút szabaddá vált-e (ha igen, ne 

folytasd a manővert). Kisgyermeket fektess hason az egyik alkarodra, arcával a tenyered 

felé, és így végezd a háti ütéseket. 

• Ennek hatástalansága esetén, felnőtt betegnél végezz Heimlich-műfogást (hasi lökést): 

Állj a beteg mögé, törzsét döntsd kissé előre és a beteget hátulról átkarolva helyezd az 

egyik öklöd a has felső részének magasságába, másik kezeddel pedig fogd át az öklöd, 

és maximum 5 alkalommal erőteljesen rántsd meg két kezedet fel-, és magad felé. 

Minden hasi lökés után ellenőrizd, hogy a légút szabaddá vált-e (ha igen, ne folytasd a 

manővert). 1 éves kor alatt hasi lökést nem szabad végezni, ilyenkor mellkasi lökéseket 

csinálj, szintén 5x: fektesd a gyermeket háttal az alkarodra, feje a tenyeredbe 

támaszkodjon! Helyezd másik kezed mutató és középső ujját a mellkas közepére, a 

szegycsont alsó felére. Nyomd le hirtelen a mellkast a harmadáig, majd engedd fel! 

 

A fenti két mozdulatsort (háti ütések és Heimlich-műfogás) váltogasd addig, amíg az 

idegentest el nem távozik, vagy a beteg eszméletét nem veszti. Utóbbi esetben fektesd hanyatt 

(kemény alapra) a beteget és kezdj újraélesztést. 
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