Önkormányzatoknak ajánlott programok
Miért van szükség a Léghajó Programra
Az orvostudományban és a mentőellátás során gyakran felmerülő kérdés az, hogy
mi történik addig egy beteggel vagy sérülttel, amíg a mentő kiérkezik? Ismert és
többszörösen bizonyított tény, hogy veszélyhelyzet esetén a beteg sorsát
nagyban

befolyásolja

a

helyszínen

lévők

rátermettsége,

elsősegélynyújtó

ismeretei, határozottsága. Az időben felismert baj hatékonyabban kezelhető,
ehhez

viszont

tudni

kell

felismerni

a

súlyos,

figyelmeztető

jeleket.

Elengedhetetlenül fontos az alapszintű újraélesztés ismerete és a légúti
idegentest (félrenyelés) eltávolítás technikáinak elsajátítása.
Légzés-/keringés leálláskor percenként 10%-kal csökken az életbenmaradás
esélye, ha nem történik beavatkozás. Az Európai Újraélesztési Társaság szerint a
laikusok által végzett újraélesztéssel 2-3 szorosára lehet emelni a túlélést,
légzés-/keringés leállás esetén.

Óvodai, bölcsődei, iskolai programok
Sajnálatos tény, hogy a hivatalos oktatás keretein belül a gyermekekkel
foglalkozók hazánkban jelenleg nem kapnak minden tekintetben átfogó elméleti
és

gyakorlati

ismereteket

a

hirtelen

kialakuló,

életet

veszélyeztető

gyermekbetegségekről, balesetekről.
Ezt a hiányt pótolja a Léghajó Program. Óvónőknek, bölcsődei gondozóknak,
pedagógusoknak nyújtunk gyakorlati ismereteket azokra az esetekre, amikor egy
gyermek váratlanul betegség vagy baleset miatt nagy veszélybe kerülne.

Az oktatásban kiemelt jelentőséget kap a veszélyeztető állapotok felismerése,
értékelése, a laikusok által végzett újraélesztés elméleti és gyakorlati bemutatása,
és a légúti idegentest eltávolítás technikáinak oktatása.
Kidolgoztuk a Léghajó Ovi és Léghajó Suli variációkat. A két alprogram különválasztása
az életkori sajátosságokból eredő különbözőségek miatt szükséges.

Óvónők és bölcsődei gondozónők képzése
Képzés időtartama: 5 óra
Létszám: 10-12 fő/kurzus
Témák: veszélyhelyzet felismerése, állapotfelmérés, pánikreakció, láz, lázcsillapítás, lázgörcs,
hányás, hasmenés, kiszáradás, balesetek, égés, forrázás, újraélesztés, légúti idegentest
(utóbbi két téma gyakorlása 2 méretű speciális babán történik)

Pedagógusok képzése
Képzés időtartama: 5 óra
Létszám: 10-12 fő/kurzus
Témák: veszélyhelyzet felismerése, állapotfelmérés, hirtelen szívhalál, súlyos balesetek,
veszélyhelyzetek kamaszkorban, a félautomata defibrillátor használata, újraélesztés, stabil
oldalfekvés (utóbbi 3 téma a gyakorlati oktatása speciális babákon történik)
Kérdésével, kapcsolatfelvétel céljából keresse Kovács Anita projektvezetőt, elérhetőségei:
anita@leghajo.hu, 70-3310481

