
Elsősegélyverseny feladatsora 2007. május 5. 
Az imitáló csoport vezetője kezéhez!!! 

 
Feladatok: 
 

1. lépcső korlátján egy gördeszkás lezuhant és ráesett egy másik ott elhaladó fiatalra 
a. eszméletlen koponyasérült, hajszáleres vérző seb a homlokán j. oldalon, j. 

füléből híg vér szivárog 
b. Tompa hasi sérült, sápadt, megütött gyomrát fájlalja, b. csuklója elszíneződött 

és duzzadt, így nehezen mozgatja 
 

2. italozó emberek ismeretlen (mérgező anyagot) ittak meg, ittas állapotban vannak 
a. mérgezett, ébreszthető, de visszaalszik (szájában étel) 
b. mérgezett, fáj a feje, szédül   
 

3. egy templomrom építkezésén két munkás lezuhant a tetőről, egy másik segíteni 
próbált, de a kötele magára tekeredett és beszorult a beülőbe (kaszkadőr esett le) 

a. b. combon a térd felett zárt combcsonttörés, sápadt, nagy fájdalma van 
b. eszméletlen fejsérült (duzzanat a b. járom[pofa]csontja felett), sorozatos 

bordatörésére j. emlő alatti mellkasi elszíneződése és kihagyó, nehezített 
légzése utal  

c. beülőben, magára tekeredett kötéllel jajgat (műszaki mentés szükséges), 
sérülése nincs 
 

4. kerékpáros fiatalok a szabadtéri színpad padsorain ugratás közben egymásra véletlenül 
ugrattak, egyik kerékpár összetörve messzire zuhant másik a b, sérülten van. 

a. eszméletlen arckoponyasérült (duzzanat a b. járom[pofa]csontja felett), orrából 
vér szivárog nem ébreszthető, ételmaradék van a szájában!!! 

b. bal kézfejen horzsolt seb látható, eleinte nem emlékszik arra, hogy mi történt 
vele, majd folyamatosan feltisztul a tudata (agyrázkódásra utal) 

 
5. Autóbalesetben egy személygépkocsi a sétányon a gyalogosok közé rohant 

a. négy gyalogosból az első orrvérző sérült, zsebkendője teljesen átvérzett 
b. zárt vállsérült, bal vállát fájlalja b. karja lóg (ficam gyanús) 
c. nem tudja a lábait mozgatni és nem is érzi hogy megérintik, nincs fájdalma, de 

nagyon rosszul érzi magát, majd a félelme fokozódik. 
d. vérző fejsérült, hajszáleres vérzés a hajas fejbőrön a fejtetőn, tudata tiszta 
e. az autóvezető viselkedése zavaros, tudata nem teljesen tiszta gyanús cigaretta 

végek vannak a kocsijában (előzőleg drogot fogyasztott?) 
 

6. Vízpart közelében egy játszótérre hívják az elsősegélynyújtókat, ahol az ellátás 2-3. 
percében egy erősen ziháló / ijedt ember a vízpartra hívja az elsősegélynyújtókat, ahol 
épp akkor emelnek ki egy vízbefulladt embert  
 
a. j. csuklóján visszeres vérzés látható, sápadt 
b. vízből kimentett lehűlt ember, akinek nincs légzése, de keringése még igen! 

 
7. totó ---- ld. mellékelve 
8. pakolós feladat ---- Készítsetek össze elsősegély felszerelést 30 fős 2 napos túrára! 

 


