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Iskolai Elsősegély Szolgálat 

Baleset, hirtelen rosszullét bárhol, bármikor 

előfordulhat és ilyenkor elengedhetetlen az azonnali 

gyors segítségnyújtás. Ezért a Johannita Segítő Szolgálat 

(JSSZ) – sok más feladata mellett – kiemelten fontosnak 

tartja, hogy minél több laikussal megismertesse az 

alapvető életmentő beavatkozásokat, hogy minél 

többen, kompetens módon tudjanak cselekedni, ha arra 

szükség van. Elismerésnek éljük meg, hogy 

elsősegélyprogramunk 2013-ban elnyerte az Országos Egészségfejlesztési Intézet által 

„ajánlott egészségfejlesztési program” címet.  

Ennek az elengedhetetlen tudásnak az 

elsajátításához kétségtelenül a legfogékonyabb réteg a 

középiskolás korosztály, hiszen a diákok ebben a korban 

amellett, hogy könnyen tanulnak és érdeklődőek, már 

elég érettek is a nem kis felelősséggel járó feladatra. 

Ennek köszönhetően szervezetünk 2011 óta még 

nagyobb hangsúlyt fektet a középiskolások oktatására. 

Mivel minden iskolában előfordulnak balesetek, hirtelen 

rosszullétek és ezek gyors felismerése, helyes kezelése kiemelt fontosságú, új céljaink közt 

szerepel egy nyugaton már több mint 10-15 éve jól működő „iskolai ügyeleti rendszer” 

bevezetése hazánkban. Németországban több szervezet is kiemelkedő feladatának tekinti az 

úgynevezett „Iskolai Elsősegély Szolgálat” (Schulsanitätsdienst) koordinálását, mint például a 

Johanniter-Unfall-Hilfe, a Deutsches Rotes Kreuz, a Malteser Hilfsdienst, az Arbeiter-

Samariter-Bund és a Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. 

Hisszük, hogy ennek a programnak 

Magyarországon történő megvalósításához jó alapot 

adhat az Iskolai Közösségi Szolgálat, hiszen legtöbb 

helyen Németországban is a hasonló elképzeléseken 

alapuló „Arbeitsgemeinschaft” program keretén belül 

működik a rendszer. Mindemellett a szolgálat pontos 

struktúráját (ügyeleti beosztás, riasztási rendszer, 

koordináció, felszerelés, stb.) az adott iskolával 

szorosan együttműködve, annak adottságait figyelembe 

véve, ahhoz alkalmazkodva egyénileg szeretnénk 

kialakítani, természetesen az alábbi irányelvek figyelembevételével. 
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Célok: 

 Azonnali segítség, ha baj van: az első 

ellátáshoz szükséges ismeretek elsajátítása 

után folyamatos ügyelet az iskolában 

 Felelősségvállalás: önmaguk és mások iránt 

 Önállóságra nevelés: problémamegoldás, 

döntéshozatal, koordináció (beosztáskészítés)  

 Szociális kompetenciák erősítése: önismeret, 

kommunikáció, tolerancia, empátia 

 Segítség a pályaorientációban: egészségügy 

iránt érdeklődők 

 Önkéntes szervezet megismerése: a JSSZ és 

más hasonló tevékenységi körű szervezet 

ifjúsági tagozatába csatlakozási lehetőség 

Az iskolai elsősegélynyújtó feladatai: 

 Folyamatos elsősegély ügyelet az iskolában 

 Elsősegélynyújtás az iskolában: 

- Felismerni az életveszélyes állapotokat, megállapítani az életfunkciókat 

- Életmentő beavatkozások azonnali alkalmazása 

- Könnyebb sérültek ellátása 

- Döntés segítése a beteg/sérült sorsáról (iskolaorvos, kórházba szállítás, mentő) 

- Beteg/sérült óvása és állapotának felügyelete a szaksegítség megérkezéséig 

- Szakszerű „mentőhívás” és „betegátadás” a kiérkező szaksegítségnek 

- Az esetek dokumentálása 

 Elsősegélynyújtás az iskola falain kívül: osztálykirándulások, sportesemények, stb. 

 Elsősegély felszerelés rendben tartása, pótlása 

 A tudás szinten tartása esetmegbeszélő/gyakorló alkalmakon való részvétellel 
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Riasztási-ellátási rendszer sémája: 

1. Baleset, hirtelen rosszullét 

2. Ügyeletben lévő elsősegélynyújtó riasztása 
(iskolánként eltérő lehet: mobil, szignál, hangosbeszélő) 

3. Két elsősegélynyújtó a felszereléssel együtt a 
helyszínre érkezik 

4. Sérült/beteg gyors vizsgálata, ellátása és 
segítés a döntéshozatalban: 

a. Visszamehet a tanórára 

b. Szülők értesítése, hazaküldés 

c. Tanári, szülői kísérettel kórházba 
szállítás 

d. iskolaorvos/védőnő értesítése 

e. Mentő értesítése 

(A végső döntés az iskola képviselőjének a felelőssége marad.) 

5. Dokumentáció (esetleírás, anyagfelhasználás) 

a. segít a későbbi esetmegbeszélésen 
felidézni a történteket 

b. rögzítve van az anyagfelhasználás, a 
szükséges felszereléspótláshoz  

c. igazolás a tanóráról való 
távolmaradáshoz 

6. Következő esetmegbeszélésen való részvétel 

Irányítás-koordináció sémája: 

1. Az elsősegélynyújtók vezetője  

(maguk közül választanak egy vezetőt 

és maximum két segítőtársat) 

Feladata:  

- beosztáskészítés,  

- felszerelés rendben tartása, 

- kapcsolattartás a JSSZ és az 

iskola koordinátorával 
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2. JSSZ koordinátora 

Feladata:  

- képzés és esetmegbeszélők megszervezése,  

- megfelelő felszerelés jelenlétének rendszeres felügyelete, segédkezés a 

beszerzésben  

- együttműködés az iskola vezetésével és az elsősegélynyújtók vezetőjével 

3. Iskola koordinátora 

Feladata:  

- program beillesztése az adott iskola kereteihez alkalmazkodva, 

- kapcsolattartás az iskola igazgatójával  

- diákok munkájának, dokumentációjának felügyelete,  

- együttműködés a JSSZ koordinátorával és az elsősegélynyújtók vezetőjével 

 

Programkoordinátor: 

Gorove Kristóf 

telefon: +36 70/4254897 
e-mail: kristof.gorove@johannitak.hu 
cím: 1056 Budapest, Váci utca 62-64. 
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