
Lázgörcs, kiszáradás? Ismerős fogalmak, de vajon mit jelentenek?
Bölcsőhalál, fulladás? Ijesztő szavak, de mit kell ilyenkor tenni?
 
Sokan nem tudják, hogy szakszerű ismeretek birtokában milyen sokat tud segí-
teni a szülő az életveszélyes helyzetben lévő gyermeken, amíg kiér a mentő.
A Léghajó Programot azzal a céllal hoztuk létre, hogy tapasztalt- és leendő 
szülőknek egyaránt gyakorlati és a mindennapi élet során alkalmazható isme-
reteket nyújtsunk azokra az esetekre, ha a gyermekkel igazán nagy a baj.
 
Tapasztalataink szerint a szülők, nagyszülők sok esetben nem ismerik a valós 
veszélyállapotokat, nincsenek felkészülve a helyzet kezelésére, a hatékony 
cselekvésre. Általánosan elmondható, hogy baj esetén az első reakció szinte 
minden esetben a pánik. Veszélyes helyzetekben viszont ez a legrosszabb, amit 
tehetünk. Cselekvésképtelenné tesz, és még ha tudnánk is segíteni, a baj csak 
tovább gyűrűzik. Tudni kell, hogy csecsemőkorban re      nd     kívül gyorsan kialakulhat 
akár életveszélyes állapot is, mely esetekben a gyors segítség a szülő részéről 
életmentő lehet. Ezekre az esetekre kínálunk alkalmazható megoldásokat.
  
Rövid, 3 órás kurzusunkon ismertetjük a gyermekkor főbb sürgősségi kórké-
peit, életveszélyes állapotait. A résztvevők a gyakorlatban sajátíthatják el az 
újraélesztés technikáját. Útmutatókkal szolgálunk a veszélyhelyzetek el-

hárításához.

Léghajó Program
Amit a szülőnek tennie kell, amíg kiérkezik a mentő!
                  Sürgősségi állapotok elhárítása csecsemő- és gyermekkorban 



Bevezető: A sürgősségi helyzetek, életveszélyes állapotok felismerése. A pánikreakció 

elkerülése. Cselekvési algoritmus. 20 perc

A főbb sürgősségi kórképek: lázas állapot, lázgörcs, hányás, hasmenés, kiszáradás, nagyon síró 

gyermek. Mérgezések, balesetek. 30 perc

A főbb, életet veszélyeztető kórképek: bölcsőhalál, légúti elzáródás, elszürkült újszülött, 

eszméletlenség, keringési zavarok részletes ismertetése. Balesetek. 40 perc

Az alapszintű újraélesztés elmélete. 30 perc

Alapszintű újraélesztés a gyakorlatban. Konzultáció. 2x30 perc
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Összesen: 180 perc

Részletes program:

Akik a kurzust tartják:
Dr. Krivácsy Péter
Kilencedik éve a Szt. László Kórház Gyermekintenzív 

Osztályának orvosa. Megalakulása óta (1999.) 
a Buda pesten műkö dő Gyermekrohamkocsin mentő -

orvos ként is dolgozik.

Sedlák Gabriella
Korábban az I. Szülészeti Klinikán, majd a Peter Cerny koraszülött 

mentőszolgálatnál dolgozott. Nyolc éve a Szt. László Kórház Gyermek -

intenzív Osztályának főnővére. Tíz éve tanít gyermekápolókat.

Telefonon: 

06-30-590-3435
E-mailben: leghajo@chello.hu

A kurzus 8-12 fős csoportokban zajlik. Célunk, hogy a szülők számára jól érthető és 
használható ismereteket adjunk át. 
Az elméleti rész tömör, lényegre törő, konkrét helyzetekre kínál konkrét megoldásokat. 
A gyakorlati részben cselekvési útmutatókat ismertetünk, életmentő technikákat 
sajátíthatnak el a résztvevők. Az újraélesztés gyakorlásához speciális babát biztosítunk. 
A kurzus végén lehetőség nyílik konzultációra is, mely során a szülők, nagyszülők 
felmerülő aggodalmaikat, kérdéseiket megbeszélhetik a szakemberekkel.

Jelentkezés:

Krivácsy Péter, Krivácsy Anna, 
                        Krivácsy Balázs 

A tanfolyam ára: 
Egy főnek: 10 000 forint  Egy párnak: 16 000 forint


