PTE Munkavédelmi Szabályzat 17. számú melléklete
Elsősegélynyújtás rendje
1. Az elsősegélynyújtás rendje
1.1. Az elsősegélynyújtás céljának megvalósítása érdekében minden, a Pécsi
Tudományegyetemen foglalkoztatott munkavállaló és hallgató köteles az emberi életet és
az egészségi állapotot veszélyeztető helyzetben a balesetek megelőzését minden
eszközzel elősegíteni. A munkavállaló köteles megadni a bajbajutott embertársának a tőle
elvárható módon az elsődleges segítséget, a munkáltató által biztosított
elsősegélynyújtásra rendszeresített eszközökkel.

1.2. Az elsősegélynyújtást a munkahelyen valamennyi munkavállaló, de kiemelten a kijelölt
vagy a leghamarabb elérhető kiképzett munkahelyi elsősegélynyújtó köteles elvégezni.
Az elsősegélynyújtásnál közreműködők a jelenlévő legmagasabb egészségügyi
szakképesítéssel rendelkező személy utasításai szerint kötelesek eljárni.
1.3. Ha az ellátásra szoruló környezete nem biztonságos, akkor gondoskodni kell
a veszélyforrás megszüntetéséről (pl. az elektromos berendezés feszültségmentesítése,
gázömlésnél a gáz elzárása, ajtók és ablakok kinyitása, mérgező anyaggal szennyezett
ruházat levétele). Munkabalesetnél az elsősegélynyújtás és az esetleg szükséges műszaki
mentés érdekében a helyszínt csak a mentéshez indokolt mértékben szabad
megváltoztatni.
1.4. Az elsősegélyre szoruló személyt lehetőleg a kijelölt elsősegélyhelyen kell ellátásban
részesíteni. Ha az ellátásra szoruló személyt az állapota miatt nem lehet az
elsősegélyhelyre juttatni, a kiképzett munkahelyi elsősegélynyújtót telefonon vagy
személyesen értesíteni kell. Az értesítést követően a munkahelyi elsősegélynyújtó köteles
az őt tájékoztató személyt utasítani a megérkezéséig teendő intézkedésekre.
1.5. Az elsősegélynyújtás kivitelezése során a szakszerű ellátás megtételét követően írásban
rögzíteni kell az eseményt a Munkahelyi baleseti naplóban.
1.5.1. A feljegyzés az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)

a sérült/beteg neve, születési dátuma, anyja neve, TAJ száma
az esemény rövid leírása
az alkalmazott elsősegély rögzítése, pontos dokumentálása
intézkedések
az ellátást végző neve, elérhetősége

1.5.2. Az elsősegélynyújtás tényéről, a sérült állapotáról munkahelyi elsősegélynyújtó
köteles az ellátásban részesített munkavállaló közvetlen munkahelyi felettesét
értesíteni.
1.5.3. Ha szükségessé válik a beteg mentőknek vagy orvosnak történő átadása, akkor
a munkahelyi elsősegélynyújtónak feladata tájékoztatni az ellátás részleteire
kiterjedően az átvevő egészségügyi szakembert.
1.6. A Pécsi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységének vezetője kiképzett és
kijelölt munkahelyi elsősegélynyújtót kötelesek biztosítani az adott szervezeti egységben,
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melyhez a képzést a rektor által kijelölt szervezet a források rendelkezésre állása mellett
biztosítja.
1.7. Az elsősegélynyújtás szempontjából értelmezett szervezeti egységek listáját a PTE
Munkabiztonsági Koordinációs Osztály állítja össze úgy, hogy ahhoz bekéri a PTE
SZMSZ alapján meghatározott szervezeti egységek vezetőitől a képzésre javasolt
személyek nevét és az elsősegélynyújtó felszerelés elhelyezésére kijelölt helyiség pontos
címét (a helyiség számának megjelölésével), és a potenciális veszélyes anyagokkal való
kapcsolatba kerülés lehetőségét.
1.8. A szervezeti egységek esetében a munkahelyi elsősegélynyújtók létszámát úgy kell
meghatározni, hogy együttesen értékelni kell
a)
b)
c)
d)

a szervezeti egységnél zajló munkafolyamatok veszélyességi kockázatát,
az egy időben várhatóan jelenlévő munkavállalók/hallgatók maximális számát,
a munkavégzés helyéül szolgáló épületek adottságait,
a korábbi balesetek előfordulását.

1.9. A munkahelyi elsősegélynyújtók számának elegendőségéről és a kijelölt helyiség
megfelelőségéről a Munkabiztonsági Koordinációs Osztály kijelölt munkavédelmi
szakembere a munkahelyi elsősegélynyújtásra kiadott módszertani elvek alapján
győződik meg.
1.10. A kiképzett munkahelyi elsősegélynyújtók listáját a Munkabiztonsági Koordinációs
Osztály nyilvántartja és az érintett szervezeti egység jelzése alapján aktualizálja.
1.11. Az elsősegélynyújtó képzés személyi feltételei:
a) felsőfokú szakirányú egészségügyi végzettség és szakképzettség/szakképesítés,
b) a mentésben több éves gyakorlati tapasztalat,
c) az elsősegélynyújtás (többek között ERC BLS ajánlás) oktatásában szerzett több éves
gyakorlat,
d) főállású egyetemi oktatói foglalkoztatás.
1.12.

Az elsősegélynyújtó képzés minimális tárgyi feltételei:

a) kötözéshez, sebellátáshoz, törésrögzítéshez szükséges
mentődoboz tartalmának megfelelően,
b) hordágy, alakalmi mentéstechnikai eszközök,
c) az alapszintű újraélesztés gyakorlására alkalmas fantom,
d) oktatástechnikai eszközök,
e) szemléltető anyagok, eszközök, plakátok,
f) oktatási segédletek.

anyagok

1.13. A képzés szakmai felépítése:
a)
-

Tematika:
Az elsősegélynyújtás helye a társadalomban és munkahelyeken
A biztonság szavatolása az elsősegélynyújtásban
A helyszín felmérésének jelentősége és módja
Az eszmélet megítélése, eszméletlenség
Az átjárható légutak biztosítása (Airway), légzés vizsgálata (Breathing)
Mentőhívás
Alapszintű újraélesztés (CPR)
Automata külső defibrillátor (AED) használatának helye az ellátásban
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MSZ

I-IV.

b)
c)

Légúti idegentest okozta fulladás ellátása
Sebzések, elsődleges sebellátás
Vérzések és azok csillapítása
Rándulás, ficam és csonttörés ellátása (rögzítési technikák)
Égési sérültek ellátása, áramütés
A szívtáji panaszok, cukorbetegség, allergiás reakciók ellátása
Agyi vérellátási zavarok, epilepszia
Sokk felismerése és ellátása
Mérgezések, vegyi sérülések
Betegfektetés, mozgatás
Munkahely szerinti speciális elsősegélynyújtás
Képzés időtartama: 6 óra elmélet 8 óra gyakorlat csoportbontásban.
Számonkérés: szimulált gyakorlati helyzet megoldása 2 tagú vizsgabizottság előtt.

1.14. Kiképzett munkahelyi elsősegélynyújtónak az tekinthető, aki a jelen szabályzatban
leírt elsősegélynyújtó képzést elvégzi és igazolással tanúsított sikeres vizsgát tesz. A
vizsga érvényessége 1 év.
1.15. Az elsősegélynyújtó továbbképzéseken való részvételek éves tervezését egyeztetve az
érintett szervezeti egységek vezetőivel, az oktatási szervezeti egység vezetőjével és a
kiképzett munkahelyi elsősegélynyújtókkal a Munkabiztonsági Koordinációs Osztály az
Egyetem Belső Képzési Szervezetével együttműködve végzi.
1.16. Az éves tervről és annak esetleges módosulásáról a Munkabiztonsági Koordinációs
Osztály előzetesen és folyamatosan tájékoztatja a továbbképzés lefolytatására kijelölt
oktatási szervezeti egységet.
1.17. Az elsősegélynyújtásra kijelölt oktatási szervezeti egység az elkészített terve alapján
évente meghatározza az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, melyet
megküld a kancellárnak jóváhagyásra.
1.18. A továbbképzések sikeres elvégzését a kijelölt oktatási szervezet igazolja, melyről
igazolást állít ki és ad át a résztvevőknek.
1.19. A kiképzett munkahelyi elsősegélynyújtó feladata a szervezeti egységnél
rendszeresített elsősegély felszerelés, elsősegélynyújtó láda, szükség esetén hordágy,
rendelkezésre állásának folyamatos figyelemmel kísérése, az érvényességi idők
felügyelete, valamint a készenlét biztosításához szükséges pótlások, cserék elvégzésének
indítványozása a szervezeti egység vezetője felé.
1.20. Az elsősegélynyújtó ládák beszerzéséhez alapvető ajánlás:
MSZ I. 1-30 fő
MSZ II. 31-50 fő
MSZ III. 51-100 fő
MSZ IV. 101 - fő
1.21. Az elsősegélynyújtásra kijelölt helyiségekben el kell helyezni elsősegélynyújtásiszabályzatot vagy előiratot, a mentéshez szükséges fontosabb telefonszámokat.
1.22. Ha kiképzett munkahelyi elsősegélynyújtó bármely ok miatt nem érhető el,
az elsősegélyre szoruló személy, vagy az esetet legelőször észlelő személy köteles
haladéktalanul mentőt hívni és az elsősegélyt megkezdeni.
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1.23. A PTE rektora által kijelölt oktatási szervezet a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet, aki egyben a
munkahelyi elsősegélynyújtás szakmai módszertani irányítását, tananyagfejlesztését és
oktatását is végzi.
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Ikt. szám: ........................................

Tárgy: Megbízás

MEGBÍZÓLEVÉL
munkahelyi elsősegélynyújtó feladat ellátásához

Munkahelyi elsősegélynyújtó:
neve: ........................................................................................................................................
munkaköre: ..............................................................................................................................
munkahelye: ............................................................................................................................
munkahelyi elérhetősége (telefon, e-mail): .............................................................................
A PTE Munkavédelmi Szabályzat 75. § (2) és (3) bekezdésben
foglaltak alapján megbízom a PTE ...........................................................................................
................................ szervezeti egységénél a munkahelyi elsősegélynyújtó feladat ellátásával.
Megbízom, hogy a PTE Munkavédelmi Szabályzat 75. §-ban meghatározott munkahelyi
elsősegélynyújtó feladatot jelenlegi munkakörének kiegészítéseként – közvetlen munkaköri
jogköre és személyi felelőssége érintetlenül hagyása mellett – lássa el.
A megbízás visszavonásig érvényes.
A munkahelyi elsősegélynyújtó feladat ellátásához a PTE Egészségtudományi Kar Sürgősségi
Ellátási és Egészségpedagógiai Intézete és Munkabiztonsági Koordinációs Osztálya nyújt
szakmai segítséget.
Pécs, 20............... év .......................................... hó................. nap

........................................................
szervezeti egység vezetője

Ezen megbízás egy példányát átvettem, és az abban foglaltakat tudomásul veszem.
Pécs, 20............... év .......................................... hó................. nap

........................................................
munkahelyi elsősegélynyújtó

Kitöltendő: 4 példányban, melyből 1 példány a szervezeti egységé, 1 példány a munkahelyi
elsősegélynyújtóé, 1 példányt a PTE Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási és
Egészségpedagógiai Intézetnek, 1 példányt pedig a Munkabiztonsági Koordinációs
Osztálynak kell megküldeni.
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