Elsősegélynyújtó tanfolyam (AMBU-babás)/Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam
AMBU-babás oktatás
OKJ-száma: Kinek kell AMBU-babás munkahelyi elsősegélynyújtó képzésen részt vennie?
Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, valamint a 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM
együttes rendelet (a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről) 20.
§ (1)-e alapján minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok
veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó
felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra
kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Ezen a képzésen tehát azon dolgozóknak kell részt
venniük, akiket munkáltatójuk ezzel a feladattal bíz meg.
Milyen képességekkel rendelkezik, aki AMBU-babás munkahelyi elsősegélynyújtó
tanfolyamon vett részt?
A sikeres vizsgát tett hallgató munkahelyi balesetek esetén magas szintű elsősegélynyújtással
tudja biztosítani a rászoruló munkatársak ellátását.
Melyek az AMBU-babás elsősegélynyújtó tanfolyam főbb témakörei?
- Az elsősegélynyújtás fogalma, szintjei, általános szabályai
- Az életveszély és az erre utaló riasztó tünetek, a klinikai és biológiai halál, az
újraélesztés fogalma
- Légút-biztosítás, befúvásos lélegeztetés
- Vérzéscsillapítás, módszerei, nyomókötés készítése és felhelyezése, speciális
vérzéstípusok és ellátásuk, sebvédelem
- Elsősegélynyújtás töréseknél és ficamoknál, kimentés, szállítás, segélykérés
- Egyéb sérülések és rosszullétek
- Elsősegélynyújtás a leggyakrabban előforduló mérgezéseknél, égési sérüléseknél,
elektromos áram okozta baleseteknél
- Légutak szabaddá tétele AMBU-babán
- Stabil oldalfekvő helyzet létesítése és a RAUTEK-féle műfogás alkalmazása
- Befúvásos lééegeztetés AMBU-babán
- Végtagok rögzítése, nyomó-és fedőkötés felhelyezése
- A munkahelyi sajátosságnak megfelelő sérülés ellátása
Miből áll a vizsga?
Írásbeli (tesztfeladatok) és gyakorlati (AMBU-babán végzett) részből. Az írásbeli vizsga
során a hallgató a tanfolyam valamennyi témakörének ismeretéről tanúbizonyságot tesz.
A sikeres vizsgát követően milyen bizonyítvánnyal zárul az AMBU-babás
elsősegélynyújtó tanfolyam?
A tanfolyamot sikeresen teljesítők számára a DEKRA Akademie Igazolást állít ki. (Az
igazolás a közúti elsősegélynyújtó vizsga igazolására nem használható fel.)
Milyen munkakör(öke)t tölthet be, aki AMBU-babás elsősegélynyújtó Igazolást
szerzett?
Ugyanaz(oka)t a munkakör(öke)t, amely(ek)et már a tanfolyam megkezdése előtt is betöltött
(amikre a korábbi bizonyítványai képesítik), de e munkakörök keretében immár
elsősegélynyújtást is végezhet.

Mennyi ideig tart a képzés?
Összesen 8 óra: 5 óra elmélet, 3 óra gyakorlat
Mik a jelentkezés feltételei?
Nincs iskolai végzettséghez kötve.
Árainkról érdeklődjön SzolgáltatóKözpontjaink elérhetőségén.
* Állandó partnereinknek, valamint nagyobb létszámú beiskolázáskor, kihelyezett
képzéseknél egyedi árajánlatot készítünk.

