
Ha valaki az utcán rosszul lesz, te odamész segíteni? Netán félsz, hogy nem tudod, mit kell tenned? Vagy attól tartasz, hogy 
csak nagyobb bajt okozol? Esetleg azt gondolod, ez nem a te feladatod? Emberéletek múlhatnak azon, hogy milyen gyorsan és 
hogyan cselekszünk.

A hirtelen szívmegállás egy azonnali életveszélyt jelentő állapot, amely gyors és 
szakszerű beavatkozás hiányában a vérkeringés megszűnéséhez vezet, így leáll 
az életfontosságú szervek oxigénellátása is.  Ha az oxigén hiánya 5 percnél to-
vább tart, akkor agy- és szívkárosodás léphet fel, ennek jele az eszméletvesztés 
és légzészavar. A tragédiát általában ismert, gyakran öröklődő szív- és érrend-
szeri betegségek okozzák, de számos esetben áll a háttérben a stressz, a túlzott 
fizikai vagy akár lelki megterhelés. Rizikófaktornak számít a dohányzás, a cu-
korbetegség, az elhízás, a mozgásszegény, egészségtelen életmód is. Sokszor 
már hetekkel korábban jelentkeznek az előjelek: mellkasi fájdalom, légszomj, 
teljesítményromlás, remegés, ájulás – ezeket a jeleket mindenképp komolyan 
kell venni.

Az azonnali szívmegállás a fejlett országokban az egyik leggyakoribb halálozási ok – Európában és az USA-ban évente körül-
belül 700.000 ember életét követeli. Hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján különböző szív- és érrend-
szeri megbetegedés következtében évente tízezerek veszítik életüket.  A legjobb túlélési esélyek eléréséhez és egyéb károso-
dások minimalizálásához gyors és határozott beavatkozás szükséges, ahol van erre lehetőség életmentő készülék, automata 
külső defibrillátor segítségével. Az esetek több mint félénél azonban a beteg saját otthonában következik be a keringésleállás, 
melyet 60-80%-ban egy laikus személy észlel elsőként. Ilyenkor legfőbb dolgunk mentőt hívni. Fejlett országokban a helyszín-
re való érés átlagosan 8-12 percet vesz igénybe, ezt az időt „bystander window” vagyis „laikus időablaknak” nevezték el. Ebben 
az időintervallumban kulcsfontosságú, hogy az állapot felismerése után késlekedés nélkül megkezdjük az újraélesztést, hogy 
ezzel növeljük a túlélés esélyét.  A gyors és megfelelő segítségnyújtás becslések szerint évente 200.000 ember életét menti 
meg. 

Egy európai felmérésben, melyben Magyarország is részt vett, egy hónapig rögzítették kórházon kívüli keringésleállás esetén a 
szakképzetlenek által nyújtott segítség hatékonyságának, valamint a betegek hosszú távú túlélésének adatait. Az eredmények 
alapján a legmagasabb újraélesztési arány Hollandiában (>70%) és Svédországban (>60%) volt, míg a legalacsonyabbak között 
volt Románia (6%), vagy éppen Németország (16%). Hazánkban ez az érték 20% körüli. Azokban az országokban, ahol szak-
képzetlen személy sem habozott megkezdeni a segítségnyújtást, ott az eredmény hosszútávon is pozitív volt. A Skandináv 
országokban azért is bátrabbak és magabiztosabbak az emberek ez ügyben, mert már évtizedek óta az iskolai tanterv része az 
újraélesztés oktatása.  Ezzel szemben Magyarországon csak a jogosítvány megszerzésekor kötelező részt venni elsősegély-
nyújtó-képzésben, mely sajnos a legtöbb esetben már felnőtteket érint. 

Baj esetén a 112 központi segélyhívó tárcsázásakor a megfelelő információk megadása után telefonon keresztül mindenki 
szakszerű tájékoztatást kap a szükséges teendőkről, akár rendelkezik előképzetséggel, akár nem. Merjünk időben csele-
kedni és segítséget nyújtani!
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