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Összefoglalás 

 

Bevezetés: A hirtelen kialakult egészségkárosodás ellátásában, helyreállításában a 

laikusoknak nagy szerep jut, a megfelelő elsősegélynyújtás és időben történő mentőhívás, 

definitív ellátás szükséges a jó prognózisú felépüléshez. 

Célkitűzés: Célunk a laikusok élethű-szimulált elsősegély-helyzetekben történő megfigyelése 

volt az elsősegélynyújtással kapcsolatos megközelítés felmérése mellett. 

Minta és módszer: A felmérést három dunántúli megyében végeztük, 14-40 év közti 

résztvevőkkel, 2018 márciusa és 2019 februárja között (N=108). Kérdőív kitöltetést 

végeztünk, majd egy élethű  helyzetbeállítás során véletlenszerűen egy beállított helyzetet 

kellett megoldani a résztvevőknek, ahol pontoztuk a mentőhívás és betegellátás során a 

tevékenységüket és mértük az időjellemzőket. Újraélesztés, eszméletlen beteg ellátása, vagy 

vérzés csillapítás volt a feladat. 

Eredmények: A kutatásban 62 nő (57,41%) és 46 férfi (42,59%) résztvevő volt, az 

átlagéletkoruk 17,0 év volt (SD=3,4). Az elsősegély oktatás fontosságát a résztvevők a 

szimulációt követően sokkal magasabbra értékelték, mint azt megelőzően (p<0,001). Azok a 

résztvevők, akik tanultak elsősegélyt nyújtani, előbb hívták a mentőket (p=0,002), és a 

betegellátást is (p<0,001), mint azok, akik még nem tanultak elsősegélyt. A betegellátás során 

nem nyújtottak szignifikánsan jobb teljesítményt azok, akik elsősegélynyújtást tanultak, mint 

akik nem (p=0,058). 

Következtetések: Az eredmények alapján ajánlott ismétlő képzések bevezetésére. A 

mentőhívás során a résztvevők nem tudják a szükséges információkat kellőképp átadni ezért, 

nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a segítségkérés oktatására. 

 

Kulcsszavak: kártörténési szimuláció, mentőhívás, laikus elsősegélynyújtás, újraélesztés, 

eszméletlen. 
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Effectiveness of telephone assisted first aid among young people a 

simulation study 

 

Summary 

 

Introduction: In suddenly established health damages, there is a big part for lay people to 

provide first aid, and call ambulace, for the restoration of health with good prognosis by 

defintive treatment.  

Aim: Our research’s goal was to observe lay people in first aid situations. We observed the 

abilities of providing first aid and calling ambulace. We also checked the time in simulated 

enviroment. 

Material and methods: Study was made in three different counties, participants age was 

between 14 and 40. The research was between March 2018 and Febuary 2019. We included 

108 participants (N=108). They filled the questionnair and were observed their skills in a 

simulaition where they had to solve a situation. We measured the time through the situation. 

There were 3 different tasks to them: reanimation, treating an unconscious and bleeding 

patient.  

Results: There was 62 women (57,41%) and 46 men (42,59%) in our study. The average age 

was 17,0 (SD=3,4). The participants valued the importance of first aid significantly higher 

after the situation (p<0,001). Those who learned first aid before, started to call the ambulace 

earlier (p=0,002) they also started first aid earlier (p<0,001). Those who learned first aid did 

not achieved significantly higher score (p=0,058). 

Conclusion: Based ont he results refresher training is recommended. The knowledge of the 

participants in calling ambulace is insufficient. Int he future we have to focus on teaching how 

to ask for help much better.  

 

Keywords: simulation, ambulace calling, lay first aid, reanimation, unconscious. 
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