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Összefoglalás 
A tanulmány célja a segítségnyújtás modern elveinek bemutatása, mely során a történeti háttér főbb 
csomópontjai és tudományos szemlélete kerül előtérbe. Az embertársi segítségnyújtás, a bajbajutott 
felkarolása nemes emberi erkölcsi cselekedetnek számít valamennyi társadalomban. Az adott kor 
elvárásainak megfelelő helyes szakmai elvek alkalmazása azonban elősegíti a segítségnyújtás 
hatékonyságát, ami által a nemes szándék megalapozott tetté válik. A tanulmány tudományos 
közlemények rendszerezett áttekintésével (Medline, Science Direct) bemutatja a bizonyítékokon 
alapuló elsősegélynyújtás gyakorlatának szakirodalmi megjelenését. A megjelent közlemények 
viszonylag kevés esetben utalnak kifejezetten az elsősegélynyújtás-i tevékenységek tudományos 
bizonyítottságának vizsgálatára. Eddig egy bizonyított irányelvfejlesztés emelhető ki a 
szakirodalomból, az Európai Elsősegély Irányelv, melynek alkalmazására kevés utalás történik a hazai 
és nemzetközi szakirodalomban. Az elsősegély tevékenységek tudományos vizsgálata és azok 
eredményeinek a gyakorlatban való mielőbbi alkalmazása teremtheti csak meg a korszerű és szakszerű 
elsősegélynyújtás gyakorlatát. 
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„When the need is highest than the aid is nighest” 

 
Summary 

 
The objective of this study is to review modern theories of giving aid, focusing on the most important 
milestones of the historical background and the relevant scientific results of the field. Providing help 
for fellow men and people in need have long been valued as a supreme moral human act in most 
societies. Application of the most up-to-date and accurate professional principles support efficiency of 
the aid, through which the good intention manifests in a grounded action. The current paper is a 
systematic review of the scientific literature on evidence-based first aid practice, available in the 
“Medline” and “Science Direct” databases. Results of this study show that relatively few publications 
examine specifically the scientific evidence behind first aid activities. One significant process can be 
highlighted: the development of the “International First Aid and Resuscitation Guidelines” by the 
European Union, although this is rarely referred to in the Hungarian and international literature. Only 
the scientific examination of first aid activities and the prompt application of these scientific results in 
the everyday routine can form the basis of the up-to-date and professional first aid practice. 
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