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Kedves Felkészítő! 

 

Először is engedje meg, hogy megköszönjem felkészítői elszántságát. Az alábbiakban néhány 

gondolattal szeretnék segíteni felkészítői tevékenységében. 

 

Az elsősegélynyújtás népszerűsítése, oktatásának kötelező jellegű, tényleges bevezetése társadalmi 
érdek. 2016-ban több mint egymillió mentőhívás érkezett, a mentők által ellátott belgyógyászati 
esetek száma 236 ezer feletti, míg 109 ezer lágyrészsérüléshez, mintegy 56 ezer csontsérüléshez kértek 
segítséget. Ez azt jelenti, hogy minden tízedik honfi társunk tárcsázta a 104-es vagy a 112-es 
segélyhívószámot, alig két és fél percenként következett be egy súlyosnak ítélt belgyógyászati eset, 
ötpercenként egy segélyhívást indokló lágyrészsérülés, tízpercenként csontsérülés. 
 

A verseny elsődleges célkitűzése, hogy minél több tanulóhoz (pedagógushoz és szülőhöz) juttassa el az 
aktuális elsősegélynyújtási irányelveket. Ennek alapját az IFRC (International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies) 2016-os iránymutatása adja, amely a 2011-es javaslatokhoz képest 
lényegesen nem változott, következő felülvizsgálata pedig 2021-ben várható. Elmondható, hogy olyan 
alapokat kérünk számon, amely nemzetközi álláspontokon nyugszik. Nagyon fontos tanács, hogy a 
felkészítés során az Irodalom menüpontban megadott linkeket használják, itt találhatók többek közt 
az említett iránymutatás magyar nyelvű aktualizációja.  

Ugyancsak az Irodalomnál szereplő linkeket használják az anatómia, élettan és valamennyi egyéb 
témakörhöz. A szervezők nagyon komoly hangsúlyt fektetnek az Irodalomjegyzékben található linkek 
szakmai hitelességére.  Egyéb irodalmat nem áll módunkban elfogadni! 
 
Az egyes feladatsorok megjelenését követően a Feladatok menüpontban érik el a feladatokat, ezek 
mindig több feladatsorra vannak tagolva. A feladatsorok elérhetők pdf formátumban, így 
papírtakarékos módon nyomtathatók. A megoldások visszaküldése a bejelentkezést követően 
lehetséges. A bejelentkezéskor ügyeljen arra, hogy a megfelelő versenykategória felületén lépjen be 
és a megfelelő e-mail címmel! Bejelentkezést követően a Feladatok visszaküldhetők. A feladatsorok, 
sőt az egyes feladatok külön-külön is visszaküldhetők, azok a forduló lezárásáig módosíthatók.  
 
A Bejelentkezést és a Feladatsorok visszaküldését gyakorolják előre, ne hagyják az utolsó pillanatra! 
 
A forduló lezárását követően a megoldások azonnal megjelennek a Megoldások menüpontban. Ha 
bejelentkeznek azt is látják, melyik feladatra, milyen választ jelöltek. Amennyiben úgy gondolja, hogy 
valamelyik válasz nem egyezik az irodalomban szereplővel, van lehetőség észrevételként jelezni. Az 
Észrevétel link az Aktuálisból érhető el, kitöltése a felkészítő feladata. Kövesse a felületen leírtakat, 
elegendő a feladatszáma és annak kiemelése, hogy a megadott irodalommal milyen ellentmondásban 
van. Amennyiben több csapattal indult a versenyen, nem szükséges többször elküldeni, az elbírálást 
nem befolyásolja az észrevételek száma. 2016-ban az észrevétele 0,7%-a volt jogos. Az észrevételek és 
a velük kapcsolatos elbírálás minden esetben nyilvánossá válik a verseny felületén. Egyéni 
mérlegelésre lehetőség nincs. 
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Őszintén remélem, hogy a felkészítés nehéz percei vagy órái örömet is okoz majd. Fontos, hogy a 
diákokban végig tartsa a lelkesedést, segítse a nehézségek és az esetleges kudarcok feldolgozását. 
Felkészítői munkájához sok sikert kívánok! 
 
Végül, engedje meg, hogy felhívjam figyelmét arra, hogy 2015-ben a lakosok közel fele nem ajánlotta 
fel adója 1%-át, a felajánlok 1/6-a hibásan töltötte ki felajánlását. Amennyiben lehetősége van rá, 
kérem, adójának 1%-át fordítsa az elsősegély-oktatás népszerűsítésére.  
 

Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány adószáma: 18518148-1-13 

A felajánlás teljes menetéről részletes információ http.//elsosegely.hu/alapitvany. 
 
 
 
 
 
 
 
  Marsi Zoltán 
Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 
         kuratórium elnöke 
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