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Erdészeti Lapok CLII. évf. 5. szám (2017. május)

Az erdei iskola vezetése és a gyerek-
csoportokkal túrázás tökéletesen illik
az extrém sportok közé, ez volt az el-
sõ, ami kiderült számunkra a február
végén rendezett vadon elsõsegély-
nyújtó tanfolyamon, amelyen az Or-
szágos Erdészeti Egyesület jóvoltából
— különbözõ erdészeti erdei iskolák
munkatársaiként — részt vehettünk.

A tanfolyam helyszínét – a Katalinpusz-
tai Kirándulóközpontot – három napra
megszálltuk vegyes összetételû csapa-
tunkkal, és katasztrófa sújtotta övezetté
változtattuk.

A húsz résztvevõ között volt hegyi
kerékpáros, túravezetõ, gombaszakér-
tõ, outdoor-tréner, tanítónéni, barlan-
gász és önkéntes barlangi mentõ is,
akik velünk együtt fontosnak érezték,
hogy a lehetõ legjobban helyt álljanak
egy sérülés vagy betegség ellátásánál,
ha az orvosi segítségre várni kell.

Kalandos volt már a kezdet is, mivel
valaki lezuhant a kilátótoronyból, és a
lépcsõn ájultan heverve találtunk rá. Az
elõadók gyorsan cselekedtek, mi pedig
megszeppenve álltunk. Hamar kide-
rült, hogy csak egy gyors bemutatót,
ízelítõt kaptunk a ránk váró napokból.

A tanfolyam célja nem az „orvoskép-
zés” volt, hanem olyan készségek,
gondolkodási sémák átadása, amelye-
ket vészhelyzet esetén a lehetõ leg-
gyorsabban alkalmazni tudunk.

Az elõadásokat egy jól felkészült,
összeszokott csapat tartotta, látványos
team-work során. Az egészségügyi
alapfogalmakat és megoldásokat dr.
Molnár Péter és Gyõrik Emese osztotta

meg velünk. Péter sokoldalú szakmai
tapasztalata nagyon érzõdött, helikop-
teres légi mentõként, iskolaorvosként
is dolgozik, és háromgyerekes apuka-
ként is elég sokféle problémával talál-
kozott már a valóságban. Emese men-
tõtisztként a gyakran elõforduló beteg-
ségeket, sérüléseket és gyors ellátásu-
kat ismertette meg velünk, például a
cukorbetegséggel járó rosszullét, ájulás
kezelését. 

A tanfolyam harmadik elõadója Sza-
bó Gábor Timur volt, aki pszichológus-
ként és kalandterapeutaként a csapat
dinamikájában és a feladatok hatéko-
nyabb elosztásában nyújtotta a legna-
gyobb segítséget, és jó hangulatú
elõadásaival kötötte le figyelmünket.
A tanfolyam anyaga a három napot
úgy kitöltötte, hogy felesleges mondat
nem hangzott el, még a vacsora utáni
kötetlen beszélgetést is a különbözõ
esetmegbeszélések, élmények uralták. 

Az utolsó nap délelõttjén terepi szi-
mulációkkal, helyzetgyakorlatokkal tet-
ték próbára az addig gyûjtött tudásun-
kat (és a tûrõképességünket). Valódi
csapatként, hatékonyan együttmûködve
kellett az eseteket megoldanunk – ve-
szélyes helyen lévõ sérültet szállítani,

szúrt-vágott sebeket ellátni, ficamot, törést
vagy sérült cukorbeteget kezelni. A WAFA-
tanfolyamot egy sorozat elsõ részének
szánták a szervezõk, az alapfogásokat,
sablonokat gyakoroltatták be velünk.
A jövõben tervezett többi lépcsõ erre
az alapra épül, és speciálisabb, na-
gyobb elõképzettséget igénylõ helyzetek-
kel is megismerteti majd a résztvevõ-
ket. A tanfolyam végén a gyakorlati és

elméleti feladatokat sikeresen leküzdve
tanúsítványt vehettünk át.

A tapasztalat: nem egyszerû az elsõ-
segélynyújtó helyzete, fõleg terepi kö-
rülmények között. Nagyon nagy fele-

lõsséggel jár, hogy gyerekcsoportokkal
kirándulunk olyan helyeken, ahol a
mentõ és az orvos nem mindig elérhe-
tõ (akár azért, mert nincs térerõ). Ilyen-
kor a szakszerû elsõsegély életmentõ is
lehet. A tanfolyam vezetõi nagy figyel-
met fordítottak arra, hogy olyan esete-
ket mutassanak be nekünk, amelyek-
kel a valóságban is találkozhatunk, kü-
lön kiemelték a gyerekcsoportoknál,
táborozások alatt leggyakrabban jelent-
kezõ problémákat. Ez a három nap
nagyszerû lehetõség volt arra, hogy a
legfontosabb elsõsegélynyújtó techni-
kákat megtanuljuk, kipróbáljuk, végül
belássuk: az elmélet gyakorlat nélkül
nem sokat ér.

Levágott disznólábon tökéletesen
ment a szúrt és vágott sebek ellátása
(mindössze fél liter víz és alapvetõ el-
sõsegélynyújtó eszközök felhasználá-
sával) és a sebkötözés, de mindannyi-
an azt reméljük, hogy a valóságban
nem túl gyakran kell alkalmaznunk ezt
a fajta elsajátított tudást…

Az élménybeszámolót közösen ké-
szítette a csapat:

Molnárné Vitális Anikó és 
Povics Noémi (Zalaerdõ Zrt.), 

Gerencsér Noémi (KASZÓ Zrt.), 
Pesek Gézáné Bea (Ipoly Erdõ Zrt.),
Scheitler Adrienn (Mecsekerdõ Zrt.)

Elsõsegélynyújtás a vadonban
Wilderness Advanced First Aid-tanfolyam Katalinpusztán


