
Elsősegélyverseny feladatsora 2006. április 30. 
Ez a választott „B” feladatsor lett beimitálva (04.30.07:16)  

 
Feladatok: 
 

1. Tábortűznél egy zárt konzervdoboz felrobbant melegítés közben 
a. ütőeres vérzés az alkaron 
b. visszeres vérzés a bal lábszáron és mindkét kézen I-II. fokú égési sérülések  
 

2. Hajléktalanok „lakószobája” begyulladt, eloltották, de még füst van 
a. füstmérgezett, eszméletlen, nem ébreszthető (él) 
b. füstmérgezett, erősen köhög, fuldoklik (szájában étel) és mindkét alkaron I. 

fokú égési sérülés, megégett oltás közben 
c. nagyon megijedt, segíteni jött volna 
 

3. Sportpályán elesett / összeütköztek 
a. j. nyílt lábszártörés, sápadt és fejsérült (duzzanat a homlokán), hányingere van 

és szédül  
b. mindkét térdét lehorzsolta, de a b. térd duzzanata törésre utal 

 
4. Barkohba – robbanás történt a laboratóriumban 

a. üvegszilánk a b. alkarjában  
b. vegyszert ivott („kísérleti nyúl”) a kísérlet miatt 
c. vegyi marásos sérülés (sav) a b. alkaron 

 
5. Elsősegély totó (nem számított bele a verseny összpontszámába) 
 
6. Pakolós feladat ---- Készítsetek össze elsősegély felszerelést személyautóba! 
 
7. Mentési feladatok a Rönkvárban // A VÁR ÖSSZEDŐLNI KÉSZÜL! // 

a. egy csőbe zuhant bele és elakadt a csőben kimászás közben, jobb bokája és bal 
karja fáj és duzzadt (nagyon megijedt a sötét alagútban) 

b. lezuhant (kaszkadőr) a vár romos és omladozó részén, amióta leesett nem tud 
felállni, lábai nem mozognak, azokat nem érzi (mindkét keze zsibbad) 

A versenyzők a mentéshez technikai segítséget kaptak (sisak, hordágy, mellény …) 
 

8. Vasúti baleset történt! A Csillebérci vasútállomásra irányítják a versenyzőket, ott 
autók várják a versenyzőket – kiderül, hogy nem azon az állomáson, hanem Széchenyi 
hegyen történt a baleset – és azzal viszik el a versenyzőket a baleset színhelyére.  
A baleseti helyszínen megtudják, hogy egy be nem fékezett vasúti kocsi elszabadult és 
az gázolt, illetve a vasúti kocsiban ülők is megsérültek.  
Kocsi mellett fekszenek (Ők próbálták megállítani a vasúti kocsit): 
a. j. csuklóját amputálta a kocsi kereke 
b. elájult a látványtól 
c. sorozatos bordatörése és nehézlégzése van, a mellkasát lökte meg a kocsi 
Kocsiban ülnek és fekszenek (Ők ültek az elszabadult vasúti kocsiban): 
d. tompa hasi sérült, sápadt, hasfala kemény és fáj (az ütközéskor hasát megütötte 

erősen) 
e. b. kulcscsonttörött (az ütközéskor a b. vállát beütötte erősen) 
f. eszméletlen fejsérült zsömlével a kezében, a szájában is! 
g. bal oldali bordatörött (csak 1), csak kissé nehézkesen veszi a levegőt 


