
 

 
 

 

Csecsemő és gyermek elsősegélynyújtó tanfolyam 

 

 

TEMATIKA 

 
I. Kiknek ajánljuk a kurzust? 

 

Kismamáknak, leendő, illetve gyakorló szülőknek, nagyszülőknek, mindenkinek, akinek a környezetében 

gyermek él, és szeretne felkészülni a csecsemőkkel és gyermekekkel előforduló vészhelyzetekben, 

balesetekben való segítségnyújtásra. 

 
II. A kurzus célja: 

 

Minden szülő rémálma, ha megsérül a gyermeke, esetleg életveszélybe kerül (lázgörcs, fulladás, mérgezés, 

magasból esés, égés, vérzés stb.). Milyen jó ilyenkor tudni mi a teendő, amíg kiér a mentő, hiszen a gyors 

segítségnyújtás életet menthet. A kurzus során a leggyakrabban előforduló vészhelyzetek kezeléséről, az 

azonnali segítségnyújtásról, a kezelési lehetőségekről mentőtiszt nyújt ismereteket, melyet a résztvevők 

fantom babákon gyakorolhatnak. 

A kurzus nem nyújt semmilyen végzettséget, így nem ad sem tanúsítványt, sem OKJ-s bizonyítványt! 

 

III. Témakörök: 

 

1. Csecsemő és gyermek újraélesztése 

2. Eszméletlen csecsemő/gyermek ellátása 

3. Fuldokló csecsemő/gyermek ellátása 

4. Görcsrohammal járó rosszullétek 

5. Teendők vérzés esetén 

6. Csont- és ízületi sérülések 

7. Vérzések 

8. Égés, áramütés 

9. Laikus gyógyszeradási kompetencia  

 
IV. Kurzus időtartama: 

 

A kurzus hossza 8 óra (8 x 45 perc), melyre 2 alkalommal, délelőttönként kerül sor. A szünet hosszát és 

elosztását a résztvevők határozhatják meg a kurzus napján. Mindkét alkalommal az előadás során hallottakat 

gyakorlat követi. 

 

V. Kurzus időpontja: 

 

1. alkalom: 2017. október 7. (szombat) 9.00- 13.00 

2. alkalom: 2017. október 21. (szombat) 9.00- 13.00 
 



Amennyiben túljelentkezés adódik, az előbbi időponton kívül újabb időpontokat fogunk kijelölni. 

 

VI. Hány fős lehet egy csoport? 

 

Az eredményes tudásátadás érdekében kis csoportos foglalkozások a leghatékonyabbak, ezért a csoport 

létszáma min. 10 fő, max. 15 fő. 

 

VII. Jelentkezés feltétele: 

 

Jelentkezni kizárólag a KDVMK- Apáczai Művelődési Központ erre a célra készített jelentkezési lapját 

hiánytalanul kitöltve, és a megadott címre eljuttatva lehetséges. A jelentkezés elfogadásának feltétele a 

részvételi díj befizetése. Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 25. 

 

VIII. Fizetési feltételek: 

 

A részvételi költség 10.000 Ft/fő, mely egyszeri díj, a kurzus mindkét alkalmára szól. A jelentkezési 

feltételek pontban meghatározottak szerint a jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik teljessé, így azt 

legkésőbb 2017. szeptember 29-ig kell befizetni. 

A befizetés történhet készpénzben az Apáczai Művelődési Központ titkárságán (8900 Zalaegerszeg, Apáczai 

tér 5.) 8- 16 óra között, vagy a Keresztury Dezső VMK 11749008-15560988 bankszámlaszámára átutalással. 

Utóbbi esetben a megjegyzés rovatban kérnénk feltüntetni az „ELSŐSEGÉLY” szót. 

 

IX. Visszakapom a részvételi díj felét, ha csak az egyik alkalmon tudok részt venni? 

 

Pénzvisszatérítésre nincs lehetőség, ezért a jelentkezők úgy tervezzék a napirendjüket, hogy mindkét 

alkalommal részt tudjanak venni a kurzuson. 

 

X. Hozhatom a gyermekem? 

 

A kurzuson nem lehetséges gyermekkel együtt részt venni, viszont biztosítunk játszószobát, ahol a kurzus 

ideje alatt a gyermek játszhat, amennyiben ott a felügyeletet a másik szülő, vagy valamelyik nagyszülő látja 

el. 

 

XI. További információ: 

 

Apáczai Művelődési Központ  

(8900 Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.) 

Email: apaczai.titkarsag@gmail.com 

Telefon: 92/511-210, 0630/846-10-40 
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