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2021. 10. 15. 

Életkori sajátosságok, csecsemő gyermek újraélesztés, légúti idegentest, 

vízbefulladás 

14.00 -14.45 1. Előadás 

• Ismertete sre kerü lnek azok a legfontosabb e lettani saja tossa gok, vita lis 

parame terek, melyek ismerete mindenki sza ma ra hasznos (pe lda ül a 

le gze ssza m, pülzüssza m, ve rnyoma s va ltoza sa az e letkorral), illetve ennek 

gyakorlati ko vetkezme nyei.  

 

• A bo lcso hala l ma ig olyan te ma, amit jellemzo en ha rí tünk, mert azt gondoljük, 

hogy na lünk, csala dünkkal nem fordülhat elo . A ke pze s kerete ben ismertetjü k a 

tüdoma ny mai, legmodernebb a lla spontja t a te ma val kapcsolatban, sza mba 

vesszü k, hogy milyen leheto se geink vannak a gyakorlatban, hogy a bo lcso hala l 

elo fordüla sa t a leheto  legnagyobb me rte kben cso kkentsü k. Szo t ejtü nk az 

eszko zo s, e s eszko z ne lkü li leheto se gekro l, e s a teendo kro l, ha ma r baj van (pl. 

riaszt a le gze sfigyelo ). 

 

• Csecsemo -e s gyermek ü jrae leszte se me g a legkiva lo bb szakemberek sza ma ra is 

megterhelo  eseme ny lelkileg. Abban a pillanatban, amikor egy gyermek a mi 

segí tse gü nkre szorül ba rmely ok miatt - ami le gze s vagy szí vmega lla shoz 

vezetett -, csak a begyakorlott, azonnali, gyakorlatilag aütomatiküsan, 

gondolkoda s ne lkü l jo vo  helyes technika az, ami a leheto  legnagyobb ese lyt adja 

sza ma ra, hogy megmentsü k az e lete t, illetve biztosí tsük az ü jrae leszte s 

leheto se ge t a mento szolga lat mege rkeze se ig. Ehhez fel kell ismernü nk a 

szitüa cio t, gyorsan, leheto leg jo  sorrendben, azonnali do nte seket kell(ene) 

hoznünk egy olyan helyzetben, ami elke pzelhetetlen stresszt, pa nikot, e s 

ke tse gbeese st ke pes elo ide zni. A tanfolyamon megbesze ljü k a le gze s-

keringe smega lla s felismere se nek a technika ja t, e s gyakorlatban, tü relemmel, 

szitüa cio s feladatokon keresztü l gyakoroljük be a tennivalo kat az Eüro pai 

Ú jrae leszte si Ta rsasa g vonatkozo  aja nla sai alapja n. 
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14.50 -15.35 2. Előadás 

• Egy tü l nagy falat, egy picike ja te k, mind-mind ke pesek arra, hogy a le gütakba 

kerü lve re szleges vagy teljes le gü ti szü kü letet vagy le gü tveszte st ide zzenek elo . 

Ez a szitüa cio  a leheto  legmagasabb ido faktorü  gyermekkori ve szhelyzetek 

ko zü l valo , vagyis azonnali vagy nagyon gyors tüdatos cselekve s ne lkü l 

eszme letlense ghez, vagy aka r hala lhoz is vezethetnek. Gyakorlatünk sora n a 

re sztvevo k megtanülja k felismerni, hogy milyen jelekbo l ko vetkeztethetü nk 

le gü ti idegentest jelenle te re, e s melyek azok a teve kenyse gek, melyek a 

legnagyobb ese llyel segí tik a t gyermekü ket egy ilyen szitüa cio n. 

 

• A ví zbefüllada s az egyik leggyakoribb gyermekkori (baleseti okü ) hala lesetnek 

sza mí t. Ismertetjü k azokat a specia lis elemeket, melyet ce lszerü  elve gezni egy 

ilyen eseme nnyel kapcsolatban. E letnagysa gü  szimüla tor segí tse ge vel, valo s 

szimüla cio s ko rnyezetben gyakorolja a re sztvevo  a teendo ket.  

A füllado  gyermek felismere se, esetleg az ok azonosí ta sa, e s a helyes teve kenyse gek 

elve gze se tüdatos, higgadt, hate kony cselekve st kí va n. Szimüla cio s ko rnyezetben 

adünk leheto se get ezek megbesze le se re, kipro ba la sa ra.  

Az elo ada s sora n azonosí tjük azokat az a llapotokat, amelyek nagyon gyorsan ke pesek 

maradando  ege szse gka rosoda st, vagy aka r hala lt is elo ide zni, e s megtanüljük azokat a 

leheto se geket, amiket ezek elha rí ta sa e rdeke ben tenni tüdünk. 

15.45 – 18.00 Gyakorlat 

E letkori saja tossa gok szemle ltete se kü lo nbo zo  e letkornak megfelelo  fantomokkal. 

Szitüa cio s gyakorlatok segí tse ge vel elsaja tí ta sra kerü lne az elme leten e rintett te ma k 

gyakorlati alkalmaza sai. Hogyan ismerheto  fel, ha egy gyermeknek mega llt a le gze se 

vagy keringe se? Gyakorlati feladatokon keresztü l mütatjük be, ko zo sen gyakoroljük e s 

gyakoroltatjük a csecsemo -e s gyermek ü jrae leszte s le pe seit. Megfigyeljü k, hogy milyen 

jelek ütalnak nehe zle gze sre, e s azonosí tjük a megfigyelni szü kse ges elte re seket 

gyermekü nko n (pl. a bo r szí ne, le gze ssza m stb.) Gyakorlati feladat sora n kap a 

re sztvevo  leheto se get, hogy az elo ada sok elhangzott ismeretanyagot kipro ba lja 

szimüla cio s ko rü lme nyek ko zo tt.  

A le gü ti idegentest elta volí ta sa nak gyakorla sa ra pe lda kon keresztü l mütatjük be 

azokat a gyakorlati foga sokat, melyeket az aktüa lis aja nla sok tartalmaznak, ezzel pedig 

a legnagyobb ese lyt adja k, hogy az elta volí ta sükra tett kí se rlet sikeres lehet. 
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Megbesze le sre kerü lnek az eszme lete n le vo , illetve az eszme letlen gyermek 

ella ta sa nak kü lo nbo zo se gei is. 

A ví zbefüllada s az egyik leggyakoribb gyermekkori (baleseti okü ) hala lesetnek sza mí t. 

Ismertetjü k azokat a specia lis elemeket, melyet ce lszerü  elve gezni egy ilyen 

eseme nnyel kapcsolatban. E letnagysa gü  szimüla tor segí tse ge vel, valo s szimüla cio s 

ko rnyezetben gyakorolja a re sztvevo  a teendo ket.  

 

2021. 10. 22.  

Légzőszervi kórképek, gyermekkori cukorbetegség, fájdalom 

14.00 – 16.00 Előadás 

A me hen kí vü li e letü nk az elso  le gve telekkel kezdo dik, e s a le gze s, a ga zcsere a 

legalapveto bb e lettani fünkcio nk marad az e letü nk sora n. Ennek a bonyolült 

rendszernek egy apro  hiba ja is ele g ahhoz, hogy az oxige n felve tele nek vagy 

felhaszna la sa nak zavara a lljon elo , amit a gyakorlatban nehe zle gze ske nt, füllada ske nt 

e lü nk meg. Tala n ma r hallottük, rosszabb esetben a te ltü k gyermekü nk ügato  

ko ho ge se t, ke tse gbeesett sí ra sa t az e jszaka ko zepe n. Minden szü lo  szeretne , ha egy 

ilyen helyzetben helyes le pe sekkel segí thetne  gyermeke t, miko zben nyügtatja, e s 

mellette van. Az egyes e letkorokra jellemzo , leggyakoribb, füllada ssal ja ro  eseme nyeket 

(pl. krüpp, asztma) ismertetjü k, e s megbesze ljü k a lehetse ges tera pia s leheto se geket az 

aktüa lis ira nyelvek segí tse ge vel.  

A gyermekkori cükorbetegse g (diabetes) elo fordüla sa ma ra nem tartozik a ritka 

gyermekkori kro niküs betegse gek ko ze . Az orvostüdoma ny fejlo de se vel a betegse g 

nagyre szt kora n kiderü l, e s ko szo nheto en a modern e letmo dbeli, gyo gyszeres e s 

eszko zo s leheto se geknek, nagyon jo  hate konysa ggal korda ban tarthato k. A jo  tera pia s 

hate konysa g mellett is elo fordülnak a ve rcükorszint kibillene se bo l sza rmazo  

ve szhelyzetek, amelyek sü lyos panaszokat okozhatnak, aka r eszme letzavarhoz is 

vezethetnek. A ke pze s sora n azonosí tjük azokat a jeleket, melyek ütalhatnak ezen 

ko rke pekre, e s ta rgyaljük a szü lo i e s/vagy laiküs szintü  – sokszor sikeres, egyben aka r 

e letmento  – segí tse gnyü jta s leheto se geit. Ta rgyaljük a leggyakoribb hiba kat, amiket 

e rdemes elkerü lni.  

A fa jdalom az egyik lega ltala nosabb e s leggyakoribb tü net, ami megfogalmazo dik, vagy 

aminek jelenle te t ko zvetve la tjük gyermekü nko n. Rengeteg gyerek kü zd kü lo nfe le 
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(e tel)intolerancia val, illetve eme szto szervi betegse gekkel, melyek sokszor elso ke nt 

hasi fa jdalom ke pe ben jelennek meg, ügyanakkor aküt, aka r e letet vesze lyezteto  

a llapotok is hasi fa jdalom ke pe ben jelentkezhetnek (pl. vakbe lgyüllada s). A fejfa ja s 

nem gyakori panasz a gyermekek ko re ben, e s az esetek jelento s re sze ben nincs is 

mo go tte riaszto  szervi ok. Mikor kell azonban me gis aggo dni? Mik azok a tü netek, 

amikor nem ke slekedhetü nk az orvoshoz fordüla ssal? A tanfolyamon ta mpontot adünk 

annak eldo nte se ben, hogy mikor javasolt e s mikor kell mento t hí vni vagy orvoshoz 

sietni, e s melyek azok a tera pia s leheto se gek, amiket szü lo ke nt is meg tüdünk tenni.  

Elo ada sünkban olyan betegse geket e s eseme nyeket ta rgyalünk, melyek nagy sza mü  

gyermeket, í gy csala dot e rintenek, eza ltal ismeretü k felte tlenü l nagy segí tse g lehet egy 

ve szhelyzetben. 

 

16.00 – 18.00 Gyakorlat 

Szitüa cio s gyakorlatok segí tse ge vel elsaja tí ta sra kerü lne az elme leten e rintett te ma k 

gyakorlati alkalmaza sa 

A füllado  gyermek felismere se, esetleg az ok azonosí ta sa, e s a helyes teve kenyse gek 

elve gze se tüdatos, higgadt, hate kony cselekve st kí va n. Szimüla cio s ko rnyezetben 

adünk leheto se get ezek megbesze le se re, kipro ba la sa ra. A cükorbetegse ggel 

kapcsolatos leggyakoribb eseme nyek ta rgyala sa n tü l bemütata sra kerü l a 

ve rcükormeghata roza s helyes technika ja, tova bba  az alacsony vagy magas 

ve rcükorszinttel kapcsolatos leheto se gek, az ehhez vezeto  leggyakoribb szitüa cio k 

ta rgyala sa n keresztü l. 

 

2021. 11. 05. 

Gyermekkori balesetek, fejsérülés, égés, mérgezések 

14.00-16.00 Előadás 

A kisebb-nagyobb gyermekkori balesetek tagadhatatlanül elo fordülnak a 

leggondosabb nevele s mellett is. Az ege szen apro  ha mse rü le sekto l a ficamokon vagy 

to re seken a t, elo fordülhatnak to bbszo ro s, aka r sü lyos se rü le sek is. Az elso  percekben 

elve gzett segí tse gnyü jta s, a helyes ro gzí te s, a tova bbi se rü le sto l valo  ve delem, a steril 

sebfede s, vagy aka r a fa jdalomcsillapí ta s leheto se geinek ismertete se egyre szt sokat 
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segí thet gyermekü nknek egy fa jdalmas eseme ny mine l keve sbe  kellemetlen 

mege le se ben, ma sre szt pedig hata ssal lehet aka r a hosszü ta vü  gyo gyüla sban, 

rehabilita cio ban is.  

A sü rgo sse gi oszta lyos vizitek magas sza ma se rü le s, ezek ko zü l is fejse rü le s miatt 

to rte nik. Megbesze le sre kerü lnek egy fejse rü lt gyermekkel kapcsolatos azonnali 

teendo k, e s leheto se gek.  

Az e ge s, a baleseti se rü le sek specia lis csoportja t ke pviselik. Ma ig sok szo besze d, te vhit, 

e s aka r ka ros beavatkoza s terjed. Ezek tiszta za sa t tü ztü k ki ce lül, hogy modern 

ismeretekkel felve rtezve legyen ke pes a re sztvevo  e ge st szenvedett gyermek elso  

ella ta sa t megkezdeni.    

A me rgeze sek leggyakrabban ve letlen iva s, lenyele s, bele legze s sora n fordülnak elo . Az 

elo ada sban sza mba vesszü k a leggyakoribb szitüa cio kat e s me rgeze st okozo  szereket, 

illetve azokat a leheto se geket, amik a me rgezo  anyag mihamarabbi ko zo mbo sí te se 

ira nya ba mütatnak, tova bba  melyek gyermekü nk a llapota nak romla sa t 

megakada lyozza k, vagy me rse klik.  

 

16.00-18.00 Gyakorlat 

Szitüa cio s gyakorlatok segí tse ge vel elsaja tí ta sra kerü lne az elme leten e rintett te ma k 

gyakorlati alkalmaza sa 

A baleseti ella ta s alapjai, a kommünika cio , sebella ta s, segí tse g hí va s, vagy a ko rha zba 

sza llí ta s ke rde se t besze lik meg a re sztvevo k egy gyakori traüma s eseme nyt bemütato  

szimüla cio s ko rnyezetben. A traümatolo giai eseme nyek sora ban a gyakorinak 

mondhato  ve gtagse rü le sek ella ta sa t, illetve nagy ve rze s ella ta sa nak helyes technika ja t 

lesz mo dja begyakorolni a re sztvevo nek. Szo t ejtü nk a lehetse ges hiba kro l, te vhitekro l, 

e s va laszolünk a felmerü lo  ke rde sekre. Az e ge s, a baleseti se rü le sek specia lis 

csoportja t ke pviselik. Ma ig sok szo besze d, te vhit, e s aka r ka ros beavatkoza s terjed. 

Ezek tiszta za sa t tü ztü k ki ce lül, hogy modern ismeretekkel felve rtezve legyen ke pes a 

re sztvevo  e ge st szenvedett gyermek elso  ella ta sa t megkezdeni. Me rgezo  anyaggal 

kapcsolatba kerü lo  gyermek hosszü ta vü  ege szse ge vel kapcsolatos helyes do nte sek 

meghozatala tüda st, e s higgadt gondolkoda st ige nyel. Ezek tiszta za sa t tü ztü k ki ce lül, 

hogy modern ismeretekkel felve rtezve legyen ke pes a re sztvevo  me rgeze st 

elszenvedett gyermek elso  ella ta sa t megkezdeni.    
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2021. 11. 12. 

Allergiás reakciók, lázcsillapítás, görcsállapotok 

14.00-16.00 Előadás 

Pollenallergia, e telallergia, rovarcsí pe s. Csak pa r pe lda abbo l a kimerí thetetlen lista bo l, 

amik allergia s reakcio kat va lthatnak ki. Ezen reakcio k hevesse ge e s sü lyossa ga ege szen 

az e letvesze lyesig terjedhet. Bemütatjük a szü lo i elso sege ly lehetse ges elemeit, az elso  

percek meghata rozo  teendo it, e s kiemelt figyelmet fordí tünk a te vhitek ca fola sa ra.  

Nehezen tala lna nk olyan szü lo t, akinek gyermeke  - ba rmely okbo l kifolyo lag – ne lett 

volna la zas. Egyesek gyorsan e s gyakran, ma sok szinte sosem la zasok. Elo ada sünkban 

bemütatjük a la zcsillapí ta ssal kapcsolatos, e rve nyes tüdoma nyos alapü  aja nla sokat, e s 

megbesze le sre kerü lnek a la zcsillapí ta st lehetse ges (nem gyo gyszeres e s gyo gyszeres) 

forma i. 

A go rcs ke pe ben jelentkezo  ko ra llapotokro l sza mtalan hiedelem e s szo besze d kering. 

Az elo ada s sora n azonosí tjük azokat a gyakori okokat, amik gyermekkori 

go rcsa llapotot okozhatnak, megta rgyala sra kerü lnek azok a leheto se gek, melyet 

szü lo ke nt is meg tüdünk tenni egy ilyen helyzetben. 

 

16.00-18.00 Gyakorlat és záróvizsga teljesítése 

Szitüa cio s gyakorlatok segí tse ge vel elsaja tí ta sra kerü lne az elme leten e rintett te ma k 
gyakorlati alkalmaza sa 
Az allergia s reakcio  lehet azonnali, heves, aka r e letvesze lyes eseme ny is, amikor a 
mine l gyorsabb segí tse gnyü jta s e letmento  lehet. A mindennapokban terme szetesen 
sza mtalan a gens, anyag, rovar stb. va lthat ki ilyen, e s enne l le nyegesen keve sbe  heves, 
mü lo  allergia s folyamatot. A szü lo i elso sege ly leheto se geit gyakoroljük szimüla cio s 
keretek ko zo tt. 
Gyakorlatban ismertetjü k a la zcsillapí ta s javallatait e s leheto se geit. Sza mba vesszü k a 
gyo gyszeres, e s nem gyo gyszeres la zcsillapí ta si mo dokat. Megbesze le sre kerü lnek a 
leggyakoribb hiba k, te vhitek. Szimüla cio s gyakorlat sora n e rte keljü k a fa jdalmat, e s 
megbesze ljü k a fa jdalomcsillapí ta ssal kapcsolatos do nte shozatal dinamika ja t.  
Egy go rcso s a llapot minden keretek ko zo tt riaszto  eseme ny, fo ke nt, ha gyermekü nkro l 
van szo . La zas a llapotban beko vetkezo  go rcs esete n is van leheto se ge a szü lo nek, hogy 
segí tse gyermeke gyo gyüla sa t, megakada lyozza esetleg se rü le sek elszenvede se t, vagy 
aka r neürolo giai szo vo dme ny, ka rosoda s kialaküla sa t. A go rcsteve kenyse g sora n is 
megteheto  mozzanatokat ta rgyaljük, biztosí tva a ke rde sek felte tele nek leheto se ge t. 

 


