
 
 

Munkahelyi elsősegélynyújtás 

 

Miért fontos a Munkahelyi elsősegélynyújtás? 

A mindennapok sorozatosan rejtenek magukban olyan nem várt rosszulléteket, 

baleseteket, melyekről hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez velünk nem történhet meg. 

Az Élet olykor azonban komoly próbatétel elé állít néhány ember. Ilyenkor nagyon hasznos, 

mind a segítőnek, és természetesen a betegnek is, hogy legyen kellő ismeretekkel és 

tapasztalattal rendelkezzünk az elsősegély-nyújtás terén. Életünk legnagyobb részét a 

munkahelyünkön töltjük, mondhatni az a második otthonunk.  

Mit tesz Ön, ha egy dolgozója, vagy kollégája hirtelen rosszul lesz, vagy esetleg 

megsebesül? 

Hívja az üzemorvost, vagy a mentőt? 

Sajnos mindkettő óriási időveszteség, ha a betegnek mihamarabbi beavatkozás szükséges! 

Mi hát a megoldás? 

 

A LEGFONTOSABB, HOGY MINDIG LEGYEN A MUNKATÁRSAK KÖZÖTT EGY 

OLYAN KIKÉPZETT ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ, AKI KÉPES AZONNAL ELVÉGEZNI A 

SZÜKSÉGES, ÉLETMENTŐ BEAVATKOZÁSOKAT A RÁSZORULÓ KOLLÉGÁJÁN. 

 

 

A magabiztos, gyakorlott mozdulatsorok Életet mentenek.  

 

 

Minden munkáltató érdeke és törvényi kötelessége gondoskodni arról, hogy minden 

műszakban képzett elsősegélynyújtók legyenek a munkaterületen. A munkahelyi 

elsősegélynyújtói tanfolyamunk felkészíti dolgozóit egy váratlan baleset vagy rosszullét 



 
 
ellátására a mentő megérkezéséig. A tanfolyam lebonyolítása mindig az adott 

munkahelyen, a helyi adottságok figyelembe vételével történik. 

Aki részt vesz a képzésünkön képes lesz: 

 általános elsősegélynyújtásra, az életveszélyre 

utaló jelek felismerésére és az arra utaló jelek 

felismerésére, 

 az alapfokú eszköz nélküli újraélesztés 

készségszintű alkalmazására, valamint a 

félautomata defibrillátor biztonságos 

használatára, 

 a legkülönfélébb vérzési típusok elhárítására, 

ellátására, 

 a törések, ízületi sérülések, sebek szakszerű ellátására, 

 a baleseti helyszínen történő teendők elvégzésére (akár tömeges baleset esetén is), 

 az egyéb sérülések és rosszullétek, munkahely specifikus baleseti mechanizmusok 

sérültjeinek ellátására 

 az égés, vagy akár a fagyás ellátására, 

 elsajátítják a különböző fektetési módok, kötések, és egyéb apró praktikák 

fortélyait. 

 

A cél az ÉLETMENTÉS! 

 

Minden, képzésünkön részt vevő személy cégünk által kiállított elismerő oklevelet ad, 

melyet megérdemelten és büszkén tudhat mindenki magáénak a tanfolyam végén. 

„ AMIKOR KÉPES VAGY ARRA, HOGY SEGÍTS EMBERTÁRSAIDON, EZ A KÉPESSÉG 

MEGSZŰNIK KÉPESSÉG LENNI, ÉS FELELŐSSÉGGÉ ALAKUL!” 

Oktatásban gyakorlott, szakképzett munkatársaink szertettel várják a jelentkezéseket. 

Jelentkezéseket a szucszs@csoportpraxis.hu e-mail címen várjuk. 

 

  

  

 

 

 


