A MARCALI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
MUNKAHELYI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ÉS GYÓGYSZERRENDI
SZABÁLYZATA
1. Bevezetés
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 46.§-a értelmében a munkahelyen
– jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásnak, a munkavállalók létszámának, a munka
szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi
és szervezési feltételeit. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
szóló 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20.§ -a rendelkezése 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.
A munkahelyi elsősegélynyújtásra vonatkozó szabályok megtartásáért az intézmény vezetője
és az elsősegélynyújtó-felszerelés kezelésével megbízott elsősegélynyújtó munkatárs, valamint
a munkavállalók egyaránt felelősek.
A munkáltatók jogszabályi kötelezettségeinek maradéktalan érvényesülése érdekében indokolt
az ezzel összefüggő normatív szabályok belső utasításban történő rögzítése, s ezzel összegfüggő
ismeretek és feladatok rendszeres oktatása a munkavállalók számára.
2. Általános szabályok
2.1. Az életet vagy az egészséget veszélyeztető állapotba kerülő személyt - addig is, amíg részére
a szükséges orvosi ellátás nem biztosítható - egészségi állapotának helyreállítása, illetve
rosszabbodásának megakadályozása céljából elsősegélynyújtásban kell részesíteni.
2.2. A munkahelyi elsősegélynyújtást elsősorban kiképzett elsősegélynyújtó, vagy legalább
középfokú szakképzettséggel rendelkező személy végezheti. (Feltéve, hogy a késedelem
nem jár nagyobb veszéllyel). A munkahelyi elsősegélynyújtásnál közreműködő személynek
lehetőleg kiképzettnek kell lennie.
2.3. Kiképzett elsősegélynyújtónak azt a munkatársat kell tekinteni, aki elsősegélynyújtási
ismeretekből a foglalkozás-egészségügyi szervezet (orvos) egyetértésével legalább
elsősegély-nyújtásra jogosító igazolással rendelkezik.
2.4. A két évnél régebben vizsgázott személy akkor minősül kiképzettnek, ha a részére az
ismeretfelújító oktatás (továbbképzés) folyamatosan megtörtént.
2.5.A munkahelyi elsősegély-nyújtással kapcsolatos költségek (képzés, továbbképzés, oktatási
anyagok és eszközök) az elsősegélynyújtásra kötelezett munkáltatót terheli.
3. A munkahelyi elsősegély-nyújtás személyi és tárgyi feltételei
A szabályozás feltételeit a munkahely adottságainak, a veszélyforrások és a munkavállalói
létszám figyelembevételével kell kialakítani.
Az elsősegélynyújtással megbízott munkatársak minimális száma 6 - 50 munkavállaló
foglalkoztatása esetén 1 fő. A Marcali Művelődési Központ alapfeladatait figyelembe véve (pl.
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gyermek napközis táborok szervezése) indokolt, hogy a munkáltató megbízzon – a dolgozói
létszámtól függően – egy munkatársat az elsősegély nyújtással.
Az elsősegélynyújtás tárgyi feltételeihez tartozó mentődobozok darabszámát és MSZ szabvány
szerinti típusát a fenti szempontok figyelembevételével kell meghatározni.
Az intézmény által szervezett rendezvényeken legalább egy kiképzett elsősegélynyújtó
jelenlétét kell biztosítani, illetve elsősegély-felszerelést kell készenlétben tartani, továbbá az
500 fő vagy annál nagyobb létszámú, valamint a betegek, időskorúak számára szervezett
rendezvény esetén be kell tartani a mentésről szóló 5/2006.(II.7.) EüM rendelet,
sporteseményeknél pedig a külön jogszabályban meghatározott követelményeket. Ugyanakkor
ezeknél a nagy rendezvényeknél az intézmény minden esetben tájékoztatja a mentőszolgálatot,
akik tudomásul veszik a rendezvényt és készenlétükről biztosítják a szervezőket.
4. Az elsősegélynyújtó felszerelések kezelése
Az elsősegélynyújtó felszerelés beszerzéséről, karbantartásáról, valamint az elhasznált, lejárt
vagy használhatatlanná vált eszközök azonnali pótlásáról az intézményvezető által kijelölt
személy köteles gondoskodni. A beszerzést és pótlást úgy kell intézni, hogy a munkahely még
átmenetileg se legyen ellátatlan.
Az elsősegélynyújtó ládát jól látható és (felnőttek által) elérhető helyen kell tárolni.
5. A munkahelyi elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtásra szoruló személyt lehetőleg egy arra alkalmas helyen (pl. kanapéra
fektetni) kell elsősegély ellátásban részesíteni. Az elsősegélynyújtást a munkahelyen a kijelölt
elsősegélynyújtó köteles végezni, de szükség esetén minden munkavállaló köteles
képességeinek és ismereteinek megfelelően az elsősegélyre szoruló személyt ellátásban
részesíteni. Az elsősegélynyújtás után az ellátásban részesített személy további ellátására a
kijelölt elsősegélynyújtó utasítása szerint kell eljárni (pl. orvosi vizsgálatra küldés, mentővel
történő kórházba szállítás). Az elsősegélynyújtást és a sérült állapotát az elsősegélynyújtó
köteles az közvetlen munkahelyi felettesének bejelenteni.
6. Oktatás, képzés
A munkahelyi elsősegélynyújtók kijelöléséről, azok képzéséről és továbbképzéséről, az
oktatáshoz szükséges anyagok, eszközök biztosításáról az intézmény vezetője köteles
gondoskodni. A képzés megszervezése az intézmény vezetőjének, vagy egy általa kijelölt
dolgozó feladata.
A munkahelyi elsősegélynyújtónak elméletben és gyakorlatban el kell sajátítania az
elsősegélynyújtás alapismereteit. Szakmai felkészítését a területileg illetékes foglalkozásegészségügyi orvos végzi, amiről igazoló bizonylatot állít ki a munkahelyi elsősegélynyújtó
részére.
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7. Gyógyszerrend
7.1. Elsősegélynyújtó felszerelés:
 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti I. típusú elsősegély láda
 gyógyszerek (láz- és fájdalomcsillapító, sebtapasz, Ca+D pezsgőtabletta,
fertőtlenítő oldat, hányinger csökkentő)
7.2. Gyógyszerek tárolása, kezelése:
 Az elsősegélynyújtásra kijelölt dolgozó felelőssége a gyógyszerek beszerzése,
megfelelő tárolása, kiadása és pótlása.
 A gyógyszereket áfás számlával kell beszerezni.
 A gyógyszereket elzárt helyen kell tárolni.
 A gyógyszerekről listát kell vezetni (megnevezés, beszerzés dátuma, lejárati idő,
mennyiség).
 Csak a kijelölt dolgozó adhatja ki a gyógyszereket.
 A gyógyszerkiadásról feljegyzés szükséges (mikor, milyen gyógyszer, kinek).
 Fogyáskor, vagy lejárat esetén a gyógyszereket a kijelölt dolgozó pótolhatja.
7.3. A gyógyszerhulladék kezelése
Lejárat esetén a gyógyszerhulladék leadásáról az elsősegélynyújtásra kijelölt dolgozó a
lakossági
gyógyszerellátás
során
képződött
gyógyszerhulladékkal
kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben jelölt
gyűjtésére alkalmas, gyógyszertárban vagy gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást
folytató üzletben található gyűjtőedényben való elhelyezéssel gondoskodik.
8. Mellékletek
1. Elsősegélynyújtó megbízás minta
Marcali, 2019. 01. 02.

Vigmondné Szalai Erika
igazgató
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1. számú melléklet

A Marcali Művelődési Központ elsősegélynyújtó megbízása

20………………-tól a Marcali Művelődési Központ elsősegélynyújtásra kijelölt
dolgozója:
A témával kapcsolatos kérdésekben a 2019. 01. 02-án kiadott Marcali Művelődési
Központ elsősegélynyújtó- és gyógyszerrendi Szabályzatban leírtak az irányadók.

Marcali, 20………….
___________________________
igazgató

NÉV

Elsősegélynyújtó
kiképzés ideje

Érvényessége

Aláírás
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