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Feladatlap 
ÉGÉS 

 
1. Gyűjtsd össze, mi okozhat égési sérülést? 

 
 
 
 
 

2. Egészítsd ki a táblázatot! 
 

 Tünetei A bőr mely rétege sérül 

elsőfokú égés   

másodfokú égés   

harmadfokú égés   

negyedfokú égés   

 
3. Melyek tartozhatnak az égési sérülés ellátásához? 
 

 Az érintett testrész mielőbbi hűtése. 

 További sérülések keresése. 

 Sérült megnyugtatása.  

 Sérült végtag szív fölé emelése. 

 Fedőkötés készítése. 

 Rögzítés háromszögletű kendővel. 

 Fertőtlenítés. 

 
4. Egészítsd ki a hiányzó mondatrészeket a megadott szavakkal! 

 
csapvíz, fájdalmat, hőmérséklete, jég, kiterjedését, nagysága, testékszereit 

 
A hideg vizes hűtés csökkenti az égési sérülés …………………, enyhíti a …………………, csökkenti a fertőzésveszélyt.  Hűtés 

céljára a legalkalmasabb a …………………. . Ügyeljünk rá, hogy csak az érintett bőrfelületet hűtsük. Először távolítsuk el 

a sérült …………………., majd a hideg vizes hűtést körültekintő ideig végezzük. A hűtés időtartamát befolyásolja, a víz 

…………………. és a sérülés ………………….. A ………………….közvetlen alkalmazása kerülendő.   
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5. Jelöld, mely tényezőkre kell ügyelni a hűtés során! 
 

 A hűtés időtartama legalább 20 perc legyen,. 

 A kihűlés lehetőségére. 

 Csak az érintett testrészt szükséges hűteni.  

 A csapvíz pontosan 4 Celsius-fokos legyen. 

 
Igaz, hamis 
6. Jelöld, mely állítás helyes, és melyik helytelen. A rossz válaszokat javítsd ki helyesre! 

 

 Az elsőfokú égés tünetei a bőrpír és hólyagok megjelenése. 

 Súrlódás is okozhat égési sérüléseket. 

 Az égési sérülést nem szükséges fertőtleníteni. 

 A bőrbe égett ruhaneműt ne próbáljuk meg kiszedni! 

 Égési sérült folyadékvesztését pótoljuk, itassuk a sérültet.  

 
7. Az alábbi szituációkról döntsd el, mekkora az égési sérülés nagysága, és szükséges-e a mentőhívás! 
 

Szituációk Mekkora az égési sérülés nagysága? Indokolt-e a mentőhívás? 

felnőtt nő jobb karja és combja égett 

meg  

 IGEN / NEM 

idős ember nyakát forrázta le 

 

 IGEN / NEM 

a sérült karján 2 tenyérnyi elsőfokú 

égés látható 

 IGEN / NEM 

felnőtt férfi arcán 1 tenyérnyi égés 

látható 

 IGEN / NEM 

 
 
Kötözési gyakorlat (Páros munka) 
8. Milyen kötszerek szükségesek a fedőkötés elkészítéséhez?  
Készítsétek el a kötést egymás karján!  
 
 Szituációs gyakorlat 
9. . Játsszátok el az alábbi szituációkat! Az ellátók törekedjenek a körültekintő ellátásra, majd beszéljétek végig a helyes 
és a fejlesztendő lépéseket! 
  
 Egy anyuka ráöntötte a forró vizet kislánya lábára. 

 Egy idős nő megégette a kezét vasalóval. 

 Egy fiatal lány, napozás közben elaludt, hátán első fokú égés nyomai láthatók. Barátja tejföllel akarja bekenni. 

 Laboratóriumi kísérlet során az egyik gyerek a forró üvegedényt felkapta, majd leejtette a földön üvegszilánkok 

hevernek.  

 Tábortűzgyújtás közben egy férfi megégette a karját. 
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