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BEVEZETŐ
„Az éjszakai élet arra szolgál, hogy az emberek közösségi életet élhessenek és jól érezzék
magukat...mindig is létezni fog. A feladatunk csak annyi, hogy mindenki számára jobbá tegyük;
biztonságosabbá. Örülünk, hogy megszületett ez a projekt.”
LISZABONI DJ   (Club health tréning, 2010)
Az utóbbi években világszinten jelentősen emelkedett a részvétel az éjszakai életben és a szabadidős
tevékenységekben, különösen a fiatalabb korosztály körében. A hétvégi esték, nyári fesztiválok
és koncertek meghatározó szocializációs színteret jelentenek a fiatalok számára. Ezek a helyszínei
a barátokkal és lehetséges szexuális partnerekkel való találkozásnak, a táncnak, alkohol- és
drogfogyasztásnak, illetve egyéb kockázatviselkedésnek (Calafat 2010).
Egy az IREFREA (1999) által készített vizsgálatban azt találtuk, hogy az európai fiatalok jellemzően
4-7 órát töltenek szórakozással egy hétvégi estén. Ez a kocsmákban, bárokban és/vagy diszkókban
eltöltött szabadidő. Legalább 2-3 helyszínt látogatnak meg egy este. Az éjszakai élettel leginkább
összefüggésbe hozható rizikóviselkedések a részegség és az illegális szerfogyasztás, de más kockázatos
viselkedési formák is köthetők ezekhez a színterekhez, szex, alkohol és/vagy illegális szerek hatása alatt
(potenciálisan rizikós, nem biztonságos és nem beleegyezésen alapuló), autóvezetés alkohol és/vagy
illegális szerek hatása alatt, erőszak, a közösségi élet megzavarása (pl. zaj), utcai ivászat és vandalizmus
(Calafat 2010).
Az éjszakai életnek vannak közös jellegzetességei a világ legkülönbözőbb pontjain, ugyanakkor minden
országnak megvannak a maga sajátosságai is. A közös jellemzők felhasználásával az IREFREA megalkotta
a „szórakozás modelljét”, amely a valós helyzetek széles körében megfigyelhető: „Uralkodó Rekreációs
Éjszakai élet Modell”-je (Hegemonic Recreational Nightlife Model, HRNM) (Calafat et al. 2010).
Az IREFREA szerint a HRNM legfontosabb jellegzetességei: i) a gyors terjedés; ii) a jelenléte helyi szinten
megnehezíti más szórakoztatási modellek létezését; iii) sokféle különböző érdek segíti a fennállását,
kiterjesztését, megszilárdítását; iv) az alkohol és illegális szerhasználatot a szórakozás aktusából fakadó
szükségszerűségnek tekinti, a kapcsolódó elvárások, intenzitás és az eltöltött idő hozadékának; vi)
különféle kockázati tényezők hozhatók összefüggésbe ezzel – az egyes tényezők kapcsolata azonban
nem tisztázott megfelelően; vii) a kontextus (fizikai és kulturális) kiemelten fontos.
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Az éjszakai élet és más rekreációs színterek kulcsszerepet játszanak a modern életben. A fiatalok
szabadidő eltöltésének szempontjából kiemelt jelentőségük van és egyre fontosabb források a
közösségek, illetve kisebb és nagyobb városok számára a munkahelyteremtés, gazdasági fejlődés és
turizmus tekintetében. Az éjszakai élethez kapcsolható tevékenységek ugyanakkor az egészségügyi és
szociális problémák széles körét is felvetik, beleértve az alkohollal és droggal való visszaélést, antiszociális
viselkedést és bűnözést.
A biztonságos éjszakai színterek megteremtése Európa szerte egyre inkább prioritássá vált. Az Európán
belüli nemzetközi turizmus fellendülésével helyi szinten, a városok vezetésének szintjén, már nem csak
a helyi fiatalok rekreációs szokásaival kell foglalkozni, hanem az ott turistaként megfordulókkal is. Az
éjszakai élet hatékony menedzselése alapvető fontosságú a fiatalok egészségének védelme és azon
terhek szempontjából, melyeket a problémás helyzetek (pl. amiket az éjszakai élet és az antiszociális
viselkedések idéznek elő) jelentenek a közintézmények ( pl. egészségügy és igazságszolgáltatás) és a
szélesebb társadalom számára.
A ‘Club Health - Healthy and Safer Nightlife of Youth’ („Club Health – A fiatalok egészségesebb és
biztonságosabb szórakozásáért”) elnevezésű projekt célja, hogy elősegítse a jelenség jobb megértését
és specifikus javaslatokat tegyen. A projektet az Európa Tanács támogatja, a közegészségügyi
és más kapcsolódó stratégiái részeként. Ezek a stratégiák a fiatalok éjszakai élethez köthető
kockázatviselkedéseivel kapcsolatos ártalmakat és szociális kiadásokat hivatottak csökkenteni. A
projekt szeretné elősegíteni a fiatalok kockázatviselkedéseivel kapcsolatos stratégiák és törvények
konzisztensebb alkalmazását és fokozni a média és a reklámipar érzékenységét a vonatkozó politikai
szereplők bevonásával. A célok közé tartozik még a balesetek, sérülések, erőszak és betegségek
előfordulásának csökkentése a fiatalok körében, specifikusan az éjszakai színtérre fókuszálva. A
„Club Health Project” egyik célja egy tréning kézikönyv fejlesztése és megalkotása volt zenés-táncos
szórakozóhelyek, diszkók, klubok, bárok, kocsmák és más rekreációs színterek tulajdonosai és
személyzete (például: pr, pultosok, biztonsági személyzet) számára, ismereteik bővítése és segítség
nyújtása a különböző rizikóhelyzetek felismerésében. Ezzel elősegítve a hatékonyabb, biztonságosabb és
egészségesebb szemléletű menedzsment stratégiák kialakítását az éjszakai színtéren.
A kézikönyv azzal a céllal készült, hogy praktikus és hasznos eszközzé válhasson az éjszakában és más
rekreációs területeken dolgozó szakemberek képzésében. A személyközi kommunikációs képességeik
fejlesztésével képessé teszi a személyzetet arra, hogy a problémás helyzeteket a lehető legjobb és
legbölcsebb döntések meghozatalával kezeljék, illetve megelőzzék. Ahhoz, hogy ez a prevenciós eszköz
hatékonyan alkalmazható legyen szükséges (és elsőbbséget élvez) a közösség, a releváns szereplők
(állami és magánszférából egyaránt), politikusok, illetve helyi, regionális és országos szintű érintettek
bevonása. Ez a kézikönyv és a kapcsolódó tréning csak a többi közösségi partner bevonásával képes
elérni a kívánt hatást.
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A projekt kezdetétől fogva négy különböző fázisra osztottuk a munkát. Elsőként adatokat és
információkat gyűjtöttünk különböző városokból és országokból létező tréningekre vonatkozóan,
melyek éjszakai szórakozóhelyek személyzetének szóltak, illetve (formális és informális) normákat
gyűjtöttünk össze az éjszakai élettel összefüggésbe hozható kérdésekkel kapcsolatban. Ezt követően
az első fázisban gyűjtött információk elemzésére alapozva kialakítottunk egy protokollt a tréning
kivitelezésére vonatkozóan. A protokoll fejlesztésének részeként, a projekt bemutatására, illetve a
kulcskoncepciók megvitatására 2010 -ben tréningeket szerveztünk hat európai városban (Coimbra,
Ljubljana, Budapest, Lisbon, Patras and Cologne) helyi szereplők (elsősorban rekreációs színtereken
dolgozó szakemberek számára). Más éjszakai élettel kapcsolatos professzionális tréningekkel ellentétben
ez a kézikönyv a felmerülő kérdések szélesebb körét célozza meg és azok kölcsönhatását a jelenlegi
helyzettel. A kézikönyvön átívelően például, a fejezetekbe beépítve a figyelmet a „környezeti stratégiák
mint prevenciós stratégiák” elméletének fontosságára irányítjuk. Ebben az esetben a környezeti
stratégiák a környezet azon jellemzőinek megváltoztatására összpontosítanak, melyek hozzájárulnak
és elősegítik az alkohol és más drogok használatát (pl. szabályozás és több kontroll), de szintén
alkalmazhatók más problémás helyzetekre is. A környezeti stratégiák kifejezetten a szerhasználat szociális
és egészségügyi következményeit hivatottak csökkenteni azzal, hogy korlátozzák a hozzáférést a kémiai
anyagokhoz és megváltoztatják azon közösségi normákat, melyek megengedők és elfogadhatóvá teszik
a szerekkel való visszaélést.
A kézikönyv szerkesztésekor részletes irodalmi összefoglalót készítettünk az éjszakai életre és a rekreációs
kontextusra vonatkozóan, például: i) az éjszakai élettel és a rekreációs kontextussal kapcsolatba
hozható legfontosabb területek és főbb problémák; ii) legális és illegális szerfogyasztás, hatások és
következmények; iii) személyzeti tréning intervenciók és szórakozóhelyeket, illetve rekreációs színtereket
megcélzó intervenciók.
A mellékletben néhány általunk leginkább fontosnak tartott kérdéskör összefoglalója található. A
tréninget vezetők számára ajánlott ezen témák elemzése és értékelése még tréningek megkezdése előtt.
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1.  A KÉZIKÖNYV FELÉPÍTÉSE
Szeretnénk ha a kézikönyv hasznos és könnyen használható eszköz lenne a trénerek kezében. Célunk,
hogy a tréning végső haszonélvezői (a személyzet tagjai) képesek legyenek reflektálni a jelenlegi
gyakorlatukra és annak fejlesztési lehetőségeire. Ez a kézikönyv támogatja a tapasztalat és tudás
megosztását, növeli a prevenciós stratégiákkal kapcsolatos tudatosságot és segíti az embereket, hogy
könnyebben felismerjék a potenciálisan veszélyes helyzeteket. A kézikönyv fő céljai:
hh A személyzet felruházása olyan képességekkel és készségekkel, melyek birtokában jobb döntéseket
lesznek képesek hozni és ezáltal megelőzni, illetve csökkenteni a rekreációs színtereken felmerülő
problémás helyzetek előfordulásának gyakoriságát.
hh Az éjszakai élettel kapcsolatos kockázatok megvitatása ( pl. legális és illegális drogok fogyasztása,
erőszak, autóvezetés és balesetek), az előfordulásuk körülményei és a lehetséges következmények
(ahogyan ezek az éjszakában felmerülő kérdések hatnak a fiatalokra és a szórakozóhelyek
vendégkörére).
hh Azonosítani és megérteni azokat a különböző stratégiákat, melyek hatékonynak bizonyultak az egyes
helyszínekhez és eseményekhez kapcsolható kockázatok megelőzésében és kezelésében.
hh Olyan stratégiák bemutatása és begyakoroltatása (például. személyközi kommunikáció,
konfliktuskezelés, felelősségteljes alkoholkiszolgálás, elsősegély) melyek hatékonynak bizonyultak a
különböző rizikóhelyzetek kezelésében.
hh Növelni a részt vevők (egyének és cégek/szervezetek) tudatosságát a különböző viselkedésekre
vonatkozó jogi keretekkel kapcsolatban (pl. esemény/helyszín menedzsment, termékek és
szolgáltatások eladása, pszichoaktív szerek fogyasztása és azok következményei).
hh A területen dolgozók körében a hasonló érdeklődési körrel és célokkal rendelkezők között „koalíciók”
létrehozása.
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1.1 Célcsoport
Ez a kézikönyv kifejezetten szakemberek és rekreációs tevékenységek szervezéséért felelős személyek
számára készült, illetve olyanok részére akiknek valamilyen egyéb kapcsolatuk van a rekreációs
színtérhez, beleértve:
• Tulajdonosok, üzletvezetők, hotelekben rekreációs tevékenységekre alkalmazott személyzet, pr
személyzet és más rekreációs színtereken dolgozó személyzet (pl. utazásszervező);
• Pincérek és italokat felszolgálók (alkoholos és nem alkoholos);
• Biztonsági- és beléptetésért felelős  személyzet (és biztonságtechnikai cégek)
• Promóterek és kulturális szervezők (dj-k és animátorok).
• A területen dolgozó civil szervezetek.
• Bárok és klubok helyi és regionális szervezetei és egyéb szórakozóhelyek.
A tréning eredményességének növelése érdekében hasznos lehet a szórakoztató szektorban
dolgozó szakembereket más területekről és szolgáltatásokból érkező szakemberekkel (az állami és
magánszektorból – pl. egészségügyi és igazságszolgáltatással kapcsolatos osztály) együtt képezni ahol és
amikor erre lehetőség van.

A kézikönyv egyes fejezeteinek felépítése kötöttebb és a szakemberek képzésére vonatkozó
törzsanyagot tartalmazza. Más fejezetek tartalma specifikusabb helyzetekhez és szerepekhez
köthető. A szerzők szerint a legideálisabb az a módszer, ha a személyzet minden tagját képzik
minden egyes témában. Ezzel lehetőségük nyílik a tudás és tapasztalatok szélesebb körű
megosztására, ami növeli a tréning hatékonyságát és a csoportkohéziót.
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1.2 Módszertan
„Kétféle tudás létezik:az elmélyülésből fakadó és a befogadott. Az amelyik befogadott nem válik
hasznunkra amennyiben nem mélyítjük el.”
Ali Ibn Abi Talib
A szituációkhoz és a tréning csoportokkal való munkához pedagógiai módszereket ajánlunk, melyek
helyzetekben való problémamegoldáson alapulnak. A kézikönyv módszere segít a trénereknek abban,
hogy felmérjék mi az a tudás ami már a birtokukban van és mi az amit még meg kellene szerezniük,
illetve hol találhatják meg a szükséges új információt.
Kiindulásként feltételezzük, hogy minden részt vevő birtokol olyan tudást és tapasztalatot amivel
hozzájárulhat a folyamathoz és amit megoszthat a többiekkel. Olyan készségek fejlesztését szeretnénk
elősegíteni, melyek jól illeszkednek a témák aktív feldolgozásához. A dinamikus gyakorlatok és interaktív
játékok kulcsszerepet játszanak a tudás elsajátításában. Ideális esetben egy tréningprogram olyan
környezetet teremt, melyben az egyéni és csoportos szükségletek egyaránt találkoznak, csökken a
védekezés mértéke és teret nyer a kreativitás és innováció.
Az éjszakai életben dolgozó szakemberek egy része előfordul, hogy nem túl befogadó a tréninggel
szemben, különösen ha a tréning megfogalmazott célja az alkohollal (és más szerekkel) való visszaélés
csökkentése.  Az ilyen típusú elutasítás fakadhat egyrészt abból a hiedelemből, hogy az ital szükséges
ahhoz, hogy valaki jól érezhesse magát, másrészt (gyakran) az alacsony iskolázottsági szint is forrása
lehet.
Ezen okokból a tréning legjobb ha egyszerű, hasznos és a szakemberek valós igényeire koncentrál,
számításba véve az egyes helyszínek valós igényeit. Tréningünk az egyén jelenlegi szakmai gyakorlatára
való reflexiót hivatott elősegíteni.
A trénereknek akik felnőttekkel foglalkoznak, a tanulási folyamatok facilitátorává kell válniuk,
különösképpen azoknak, akiknek szakemberek fejlesztése a feladatuk. Meg kell mozgatniuk például a
résztvevőket, hogy reflektáljanak a meglévő gyakorlatukra. A trénernek képesnek kell lennie az érzelmek
tanulásban betöltött szerepének felismerésére, illetve személyes és közösségi fejlődést elősegítő
technikák elsajátítására. Fontos felismerni, hogy a tréning modellünk kisebb hangsúlyt helyez az
információ tárolására és fokozott hangsúlyt a kritikai gondolkodásra, problémamegoldásra,
innovációra és alkotásra.
A tanulás személyes érdeklődés függvénye, ezért a trénernek aszerint kell megterveznie minden egyes
oktatási/tanulási kontextus gyakorlatait, hogy azok egy pozitív, együttműködésen alapuló, tapasztaláson
alapuló tréninghez nyújtsanak megfelelő alapot.  
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Néhány alapelvnek teljesülnie kell ahhoz, hogy a részt vevők profitáljanak a tréningből, beleértve: i) valós
és értelmes tréning biztosítása; ii) a tréning inkább az információ megteremtését támogassa, mint annak (passzív) befogadását. Iii) a tréning legyen egyedi; iv) a tréning legyen tartalomban gazdag és minél
többféle érzékszervet megmozgató.
A tréningnek legyenek valós célkitűzései. A tréninget érdemes egy dinamikus prezentációval és
egy jégtörő gyakorlattal nyitni, hogy minden részt vevő  integrálódhasson a csoportba. A jó minőségű
kapcsolat kialakítása érdekében a trénernek meg kell győződnie arról és ezt a prezentációban
hangsúlyozni is, hogy minden részt vevő számára valós és személyesen kedvező hozadékok várhatók. A
tréning alapos tervezést igényel és a célok pontos megfogalmazását.
A tréning teremtsen jelentést. A tudás átadása nem alapulhat csak a tréner személyén, ahol
a hallgatóság passzív vagy inkább csak a tudás befogadója. A tréningnek inkább aktívnak és
konstruktívnak kell lennie, produktív tanulókkal. Egy olyan dinamikus közeg létrehozása a cél, mely
mobilizálja a részt vevő összes actor és változó forrásait. Ez a tanulásról alkotott nézet az információ
egyre könnyebb hozzáférhetőségének tényén alapul. Nincs már többé szükség arra, hogy minden ember
saját maga jegyezze meg az információkat. Oktatási keretben értelmezve, amennyiben megteremtjük az
ehhez szükséges feltételeket, mindenki tanulhat mindenkitől, minden egyes részt vevő hozzá tud tenni
valamit a folyamathoz. Ez az oktatás és tréningezés új irányát jelöli ki, olyan stratégiák használatával,
melyek elősegítik a tudáscserét.
A tréning legyen egyedi. A valóság személyes konstrukciójának folyamata nem csak kognitív elemeket
foglal magában, hanem érzelmi elemeket is (pl. érdeklődés, érzelmek, énkép és aggodalmak) és erkölcsi
természetűeket (értékek, normák); ezek serkenthetik és gátolhatják is a folyamatot. A tréningnek ezért
minden egyes részt vevő számára értelemmel kell bírnia, figyelembe vennie az ő saját valóságukat és
válaszolni a személyes igényeikre.
A tréning legyen gazdag és többféle érzékszervet megmozgató. Az oktatási gyakorlat megújításához
elengedhetetlenek bizonyos módszertani feltételek. Az ötletek ismertetéséhez, megvitatásához
és összevetéséhez, illetve azok szélesebb összefüggéseinek felfedezéséhez elengedhetetlen a
kommunikáció vonalainak világos meghatározása a szakmabeliek között. A tréning feladata fokozni az
alternatív nézőpontok létezésével kapcsolatos tudatosságot, ezzel elősegítve a résztvevő saját kognitív
folyamatainak kritikai elemzését, az azt követő újrastruktúrálást és a tudás és kritikai gondolkodás
jelentősebb elsajátítását. Az oktatás során alkalmazott technikáknak ezért olyan javasolt gyakorlatokon
érdemes alapulnia, melyeket a résztvevők saját projektnek tekintenek. Ezek tartalmazzanak
problémamegoldásra irányuló feladatokat, melyek lehetővé teszik: i) a megoldási stratégia és többféle
lehetséges megoldási mód számbavételének képességét; és ii) a csoport által (a trénert is beleértve)l
elfogadhatónak tartott megoldási alternatívák összehasonlítását, értékelését és kiválasztását.
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A trénerek egyik kiemelt feladata, hogy megfelelő környezetet hozzanak létre a tanuláshoz. Tekintve,
hogy a felnőttek és a szakemberek úgy képesek tanulni, ha maguk is részt vehetnek az oktatás
folyamatában:
• A tartalomnak összhangban kell lennie a résztvevők érdeklődési körével. A tréningnek segítenie kell
őket személyes céljaik elérésében vagy fejlesztenie kell a szakmai eszköztárukat, személyiségüket;
• A tréning legyen érdekes és vonzó amennyire ez lehetséges, a való életből vett gyakorlatok
és helyzetek széles körét elegyítse. Ez növeli a motivációt a tanulásra, különösen formális
környezetekben;
• Minden értékelés valós gyakorlathoz és kontextushoz kapcsolódjon.
A kézikönyvben felhasznált módszertan a McMaster University által az 1960-as években kifejlesztett
Probléma-Alapú Tanulás-i technikákon alapszik. Ez egy tanuló/szakember pedagógia, melyben a
tanulók/szakemberek egy témát összetett , sokoldalú és valószerű problémák kontextusában dolgoznak
fel. Csoportokban dolgozva, a tanulók/szakemberek azonosítják, hogy mi az amit már tudnak, milyen
tudást kell elsajátítaniuk és hogyan, illetve hol tudnak szert tenni a kívánt információra, mely a probléma
sikeres megoldásához vezethet. Az oktatónak tanulást facilitáló feladata van, ő az aki biztosítja a
megfelelő keretet a folyamathoz (például) próbakérdések feltevésével, megfelelő források biztosításával,
a megbeszélések vezetésével, illetve a tanulók/szakemberek által végzett értékelés megtervezésével. A
hagyományos instrukciókkal ellentétben a Probléma-Alapú Tanulás a tanulókat/szakembereket a tudás
saját maguk általi konstrukciójára sarkallja, kiküszöbölve ezzel a tudáselsajátítás hagyományos
módjainak hiányosságait.
A Probléma-Alapú Tanulás jellemzői: i) kihívást jelent, nyitott végű, a tanulási folyamatot a rosszul
definiált és rosszul strukturált feladatok segítik; ii) a tréning résztvevői   csoportos   együttműködésben
dolgoznak; és iii) a trénerek a tanulás „facilitátorai”. A Probléma-Alapú Tanulási módszer tanulási
stratégiákat kombinál, a probléma természetének megértése céljából és a megoldás sikerességéhez
szükséges korlátok és követelmények jobb megértése érdekében. Ez határozza meg a felhasznált
források jellegét és lehetővé teszi a különböző nézőpontok megértését. A részt vevők megtapasztalják a
problémák összetett társadalmi jellegét és ahogyan a különböző nézőpontok áthatják a döntéshozatalt.
A Probléma-Alapú Tanulás pártolóinak véleménye szerint a módszer miközben növeli a tartalmi tudást,
egyúttal a kommunikációt, a problémamegoldást és az ön-irányította tanulási készségeket is fejleszti.      
A tudás megszerzése és strukturálódása a  Probléma-Alapú Tanulás során vélhetően a következő kognitív
folyamatok során valósul meg (Schmidt 1993): i) a probléma kezdeti elemzése és a meglévő korábbi
tudás aktivációja a kiscsoportos munka következményeként; ii)  a meglévő tudás formálása  az új
információ aktív megmunkálásával; iii) a tudás átstrukturálása és szemantikus hálózat konstrukciója; iv)
közösségi tudás konstrukciója; v) kontextushoz kötött tanulás; és vi) a kíváncsiság felkeltése.
A tréningünk fejezeteinek kialakításakor ezt a módszer t alkalmaztuk. A tréner legfontosabb feladata
növelni a résztvevők fogékonyságát preventív és ártalomcsökkentő módszerek alkalmazására az éjszakai
élet kontextusában. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, a trénereknek a részt vevők számára ténylegesen fontos
információkat kell átadnia és egyúttal képessé tenni őket a megfelelő válasz alkalmazására kritikus
szituációkban.
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Ez a módszer amellett, hogy növeli a tartalmi tudást, egyúttal a kommunikációs, a problémamegoldó
és az ön-irányította tanulási készségeket is fejleszti. A tréningünk olyan erkölcsi problémákat felvető
szituációkba helyezi a résztvevőket, melyek megértése és megoldása elengedhetetlen a sikeres
végkifejlethez. A megoldás érdekében különböző irányelvekkel kapcsolatban kell dönteni és azokat
alkalmazni szakmai kontextusban. A tanulási stratégiák beazonosításával és megvitatásával a problémák
gyökere és természete felfedezhető. Az egyes megoldási lehetőségek korlátainak felismerésével és
a lehetséges bemeneti változók meghatározásával felértékelődhetnek a különböző nézőpontok. Így
a tanulók/szakemberek képessé válnak a probléma komplex társadalmi természetét tárgyalni és látni
hogyan hatnak a különböző nézőpontok a döntéshozatalra.
A Probléma-Alapú Tanulás egyik fő célja az önvezérelt  tanulási készségek elsajátítása. Ez egy olyan
folyamatnak tekinthető, melynek során az egyének maguk mérik fel a tanulási szükségleteiket, tűznek
ki célokat, felmérik a szükséges humán és tárgyi erőforrásokat, kiválasztják és alkalmazzák a megfelelő
tanulási stratégiákat és értékelik a tanulási folyamat eredményességét (Wood 2008). Azzal, hogy az
egyének felelősek magáért a tanulási folyamatért is, egyben felelősséget kell hogy vállaljanak a saját
tanulásukért is, ami az önvezérelt tanulási készségek fejlődéséhez vezet.
A tréninggyakorlatok közül a „szerepjátékok” hatékony módszert jelentenek a tudatosság növelésére, a
modellezett szituáció fokozott elemzésére és megismertetik a résztvevőkkel azokat a szerepeket, célokat
és emberi nézőpontokat, melyekkel szakmai munkájuk során is találkoznak. A szerepjátékokon keresztül
a résztvevők döntéseik következményeinek elszenvedése nélkül tapasztalhatják meg és fedezhetik
fel az érzéseiket és egy személyes, közösségi vagy szakmai szituáció lehetséges kimenetelét. Az ilyen
jellegű  tréning feladatok során a tudáselsajátítás gyorsabb, koncentráltabb és teljesebb. Ez fokozott
tudásmegtartáshoz vezet. A résztvevők jó ha tudnak kiscsoportban dolgozni és nem idegen számukra
a többlépcsős döntéshozatali modell. A szerepjátékok kiscsoportok számára a legideálisabbak, ami jól
illeszkedik a mi tréning tréningmodellünkhöz.
A szerepjáték:
•
•
•
•
•

Fejleszti a készségeket;
Segíti az új készségek begyakorlását a bukás és bírálat fenyegetettsége nélkül;
Lehetséges megoldási módok felismeréséhez segít hozzá biztonságos környezetben;
Helyzetekre adható válaszok széles skálájára reflektál;
Ismeretlen szerepek próbálhatók ki nem fenyegető környezetben és megtapasztalhatók a döntéseket
kísérő érzések;
• Lehetővé teszi, hogy beleéljük magunkat mások helyzetébe és megvizsgáljuk véleményüket,
értékeiket és érzéseiket.

A tréner számára a szerepjáték információval szolgálhat a résztvevők attitűdjeire, értékrendszerére
és készségszintjére vonatkozóan. Szolgálhat ugyanakkor mérőeszközként is a bekövetkező
változások követésére.
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A szerepjáték megkívánja egy adott viszonyulás, nézőpont vagy érték felvételét a helyzet kedvéért.
Alapvető fontosságú, hogy minden résztvevő tisztában legyen a szerepjáték céljával. A csoport átélése,
alapszabályai és csoportmunkában szerzett tapasztalata hozzájárulnak a szerepjáték sikerességéhez. Az
eredményesség feltételei:
• Mind a közösség által elfogadott, mind az el nem fogadott cselekmény verziók bátorítása – ezáltal
lehetővé válik a valós és szakmai élet lehetőségeinek széles körű vizsgálata.
• A résztvevőknek bármikor legyen lehetőségük kilépni a helyzetből magyarázat nélkül – hogy
kényelmesen és biztonságban érezhessék magukat.
• Biztosítékok beépítése – például ha a tréner úgy látja hogy a résztvevők nyugtalanná váltak vagy
zavarban vannak, felfüggesztheti a gyakorlatot.
• A szerepjáték megszakítása szünetekkel – hasznos a figyelem elterelésére vagy annak
újrafókuszálására.
• Röviden lejátszható jelenetek alkalmazása – így a résztvevők az eredményre koncentrálnak, nem
magára a szerepjátszásra.
• A résztvevők támogatása, hogy saját helyzeteket hozzanak be a játékba, reflektálva személyes- és
szakmai életükre, ezáltal amikor csak lehetséges valós élethelyzeteket felhasználva.
• Kiscsoportokban folyjon a munka a maximális bevonódás érdekében és a túl nagy nézőközönség
általi nyomás elkerülése végett.
• A játékot kövesse megbeszélése, az aggodalmak vagy más a feladat során keletkezett érzések
csillapítása érdekében.
• Pihentető gyakorlatok beiktatása a szerepjátékot megelőzően és azt követően.
• A titoktartás és a bizalmasság ismételt megerősítése a gyakorlatok közötti időben.
Az alkalmazható technikák sokszínűsége ellenére, a tréning visszatérő karakterisztikumai:
• A tanulás kihívást jelentő, nyitottvégű, nem pontosan meghatározott és nem pontosan strukturált
problémák segítségül hívásával történik.
• A szakmabeliek általában együttműködő csoportokban dolgoznak.
• A trénerek a tanulás „facilitátorainak” szerepét töltik be.
Az „ Életvezetési Tréning Kalauz Fiataloknak” (ENSZ 2003) c. kiadvány szerint egy hatékony tréner
kulcskompetenciái:
• Meleg és nyitott személyiség, a csoporttagok személye iránti elfogadás kimutatásának képessége. A
trénernek megközelíthetőnek kell lennie.
• A feldolgozandó téma alapos ismerete.
• Jó szociális, kulturális és kommunikációs képességek – a csoport összehozása és a kontroll
fenntartásának képessége ártalmas hatások kifejtése nélkül.
• Képesség a csoporttagok támogatására, hogy megosszák ötleteiket, tapasztalataikat és készségeiket.
• Jó szervezőkészség, maximalizálni az elérhető források kihasználását.
• Képesség a csoporttagok problémáinak és problémás helyzeteinek felismerésére és oldására.
• Őszinte lelkesedés a téma iránt és az anyagok innovatív és érdekes ismertetésének képessége.
• A csoporttagok változó igényeire való reagálás képessége.
• A teljes titoktartás képessége.
• A csoporttagok kritikai gondolkodásának fejlesztésére való képesség.
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1.3 Fejezetek
A tréning hat fejezetből áll, melyek tetszés szerint variálhatók (tartalomban, időben és sorrendben),
de ajánlott a kézikönyvben ismertetett sorrend szerint haladni. Minden fejezetnek vannak elméleti és
gyakorlati elemei. A módszer interaktív (szerepjáték, problémamegoldás, esetmegbeszélések). Minden
fejezetet állandó formátumban mutatunk be, mely úgy véljük elegendő információt tartalmaz a tréner
számára a sikeres alkalmazáshoz. A kézikönyv tartalmaz egy kérdéslistát is, mely a trénert segíti a tanulási
folyamat eredményességének fokozásában.
A tréning fejezeteinek feldolgozása összesen 15 órányi munkát igényel (lásd 1. Táblázat). Az
Elsősegélynyújtás és Sürgősségi Ellátás rész kibővített, 1.5 órányi  plusz időt igényelhet.

Fontos megjegyzés
Az Elsősegélynyújtás és Sürgősségi Ellátás tréninget csak  a területen szakmailag képzett tréner
vezetheti. Az eljárások és jó gyakorlatok országonként eltérőek, ezért külön figyelmet érdemel,
hogy mi számít elfogadottnak az adott országban. Az elsősegélynyújtás területén alkalmazott jó
gyakorlatokat folyamatosan újraértékelik és fejlesztik. A tréner mindig ellenőrizze a legfrissebb
szakirodalmat és a legkorszerűbb, illetve hatékonyabb gyakorlatokat.
Ez a fejezet csak iránymutatás a professzionális trénernek, az elsősegélynyújtás azon
elemeit felsorakoztatva, melyeket érdemes a tréning során említeni az éjszakai színterekkel
összefüggésben. Semmilyen esetben sem fogadható el a fejezet önálló elsajátítása vagy
vonatkozó szakmai végzettséggel nem rendelkező személy általi bemutatása.

14
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1.4 Tanácsok a fejezetek alkalmazásához
Helyszín. A csoportnak

Csoportok. Kis létszámú
csoportokat érdemes létrehozni.
Az egyes szervezetektől érkező
résztvevőket különböző
csoportokba osszuk be a tanulást
segítő diverzitás növelésének
érdekében.

A kezdést megelőzően. A
csoportszabályok ismertetése
(feladatok és idői keretek)

Egyértelműség. Világos

Az értékelő módszerek
sokfélesége.A tréning

Tedd érdekessé a tanulást.

elégséges tér álljon
rendelkezésére, hogy elférjenek
és a különböző feladatok és
a csoportos megbeszélések
kényelmesen végrehajthatók
legyenek.

információk és egyszerű
instrukciók adása.

Az érdekes tanulás hatékony.

egésze (és az egyes fejezetek is)
értékelhetők mind kvantitatív
mind kvalitatív módszerek
segítségével.
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1. Táblázat: Rövid összefoglaló a fejezetek tartalmáról és várható időtartamukról.

Fejezet

Tartalom

Idő

1

Pszichoaktív szerek osztályozása,
meghatározások,
fogalmak, hatások és összefüggésbe hozható
kockázatok

2h20m

2

Kommunikáció. Konfliktusmegoldás és
prevenciós stratégiák

3h30m

3

Elsősegély (és sűrgősségi ellátás)

2h (1h30m)

4

Alkoholtartalmú italok felelősségteljes
kiszolgálására
vonatkozó tréning

2h30m

5

A fizikai környezet kezelése

2h20m

6

Törvényi vonatkozások

2h20m

*Opcionális sürgősségi ellátás tréning

1. Nap

2. Nap

3. Nap

15h vagy *16h30m

Megjegyzés a kézikönyvre vonatkozóan: Bár ez a termék a Club Health projekt produktuma és
szabadon hozzáférhető, elvárásaink szerint az ezt alkalmazó trénerek előzetes képzésen vesznek
részt. Az anyag nem megfelelő és nem szakszerű felhasználása mind az elérni kívánt célokat, mind
a kapott eredményeket befolyásolhatja.

16
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FEJEZETEK
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1. Fejezet . Pszichoaktív szerek
ÁTTEKINTÉS
Az utóbbi években jelentősen nőtt a legális és illegális szerekkel való visszaélés mértéke. Ez a
társadalmaink számára számos egészségügyi és szocioökonómiai problémát vet fel és fontos, az
egészségi állapotot érintő kihívássá vált. A közösségeinkben megtanultunk együtt élni a különböző
szerekkel. A társadalom megítélése időről időre változik azzal kapcsolatban, hogy mely szereket
tekinti legálisnak, illetve illegálisnak és függvénye gazdasági, kulturális és politikai megfontolásoknak.
Fontos változások tanúi lehettünk az utóbbi évek során a szerhasználatban megfigyelhető trendekre
vonatkozóan.
Új trendek jelentek meg. Megváltoztak a használat és visszaélés kontextusai és a fogyasztók új csoportja
bukkant fel. Több a női fogyasztó például és az első kipróbálás időpontja csökkent. A szakirodalom
egyértelműen összefüggésbe hozza az éjszakai rekreációs színtereket és a szintetikus szerhasználatot,
ahogy a rekreációs szerfogyasztás magas prevalenciájára is léteznek bizonyítékok (e.g. Bellis et al. 2000;
Calafat et al. 1999; Forsyth et al. 1997; Tossmann et al. 1999).
A legális és illegális szerek fizikai, pszichológiai, szociális és gazdasági ártalmak seregét okozhatják, nem
csak a személy szintjén, hanem a családok és a szélesebb közösség számára is. A függőségekről beszélő
szakmai „nyelvezet” azonban sokszor nem egyértelmű. A terminusok, definíciók és fogalmak különböző
interpretációi élnek párhuzamosan, melynek eredményeként ugyanannak a tárgynak/terminusnak
egymástól eltérő, illetve többféle értelmezései létezhetnek. Ebből kifolyólag alapvető fontosságú lenne
egy „közös nyelv” létrehozása. Ennek számos előnye lenne. Egyrészt segítené a jobb megértését a
szerhasználat és a szerekkel való visszaélés komplexitásának, másrészt elősegítené a tudás és megértés
megosztását. A szerekkel kapcsolatos nyelvezet, fogalmak és definíciók standardizálása számos előnnyel
járhat, eközben azonban a szcénában dolgozóknak szintén feladata a tudás, információ és aktuálisan
felmerülő kérdésekkel kapcsolatos bizonyítékok tanítása és megosztása is. Amennyiben a tréninget ezzel
a tudattal alkalmazzuk, ez a fejezet a tréningnek nélkülözhetetlen alkotóeleme. Alapvető jelentőségű a
szakemberek igényeikhez mért és hiteles tájékoztatása a szerekkel, hatásaikkal és következményeikkel
kapcsolatban.
A FEJEZET ALAPFOGALMAI
•
•
•
•
•
•
•

Szerhasználat, szerekkel való visszaélés
Pszichoaktív anyagok; Osztályozás
Legális és Illegális szerek
Tolerancia
Függőség: fizikai és pszichés
Hatások és tüneti kép
Mítoszok és hiedelmek

A mellékletben (2. Melléklet) található egy rövid leírás a legelterjedtebb pszichoaktív anyagokról – a
trénernek szilárd tudással kell rendelkeznie a témával kapcsolatban.
18
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CÉLOK
• Azonosítani a leggyakrabban előforduló pszichoaktív szereket, hatásaikat és következményeiket.
• Tisztázni fogalmakat és definíciókat.
• Demisztifikálni mítoszokat és tévedésen alapuló hiedelmeket.
IDŐ
2h 20m
SEGÉDANYAGOK
„Pszichoaktív anyagok” Munkalap: 1. Függelék
További információk - „Legális és illegális szerek – Hatásaik és következményeik” (2. Függelék)

FOLYAMAT
1. Lépés A csoportmunka bevezetése. (5 perc)
Általános prezentáció a tréningről (Fontos – a
résztvevők első kapcsolódása a tréninghez). (5
perc)
2. Lépés Csoportmunka. (25 perc)
I. A fejezet bemutatása (5 perc)
II. A résztvevők számának függvényében a
tréner 3-4 fős kiscsoportokat alakít ki
III. Csoportonként egy munkalap kiosztása (1.
Függelék)
IV. Mindegyik csoport kiválaszt egy szert, majd
csoportmunkában feldolgozás (20 perc)

4. Lépés A tréner egy prezentáció keretében
összefoglalja a résztvevők munkáját, mely
magában foglalja a fontosabb meghatározásokat,
fogalmakat, szerek osztályozását, illetve
hatásokat és következményeket. Amennyiben
szükséges ehhez PowerPoint használható. (50
perc)
5. Lépés A résztvevők feltehetik kérdéseiket és
megoszthatják észrevételeiket. A megbeszélés
különösen fontos. (10 perc)
6. Lépés A fejezet értékelése. (10 perc)
A tréner a név nélkül kitölthető értékelő
kérdőívek kiosztását megelőzően a résztvevőket
szóban is megkéri a visszajelzésre.

3. Lépés Csoportmunka bemutatása. (30 perc)
Mindegyik csoport kijelöl egy személyt a tagjai
közül, aki ismerteti/bemutatja a munkájuk
eredményét. A tréner csak nézeteket és
véleményeket jegyezzen le.
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2. Fejezet. Kommunikáció, konfliktusmegoldás és
prevenciós stratégiák
ÁTTEKINTÉS
A kommunikáció egy összetett interaktív folyamat, mely az információ, gondolatok és eszmék cseréjének
és áramlásának tekinthető két személy vagy egy és több személy között. Feltétele egy feladó, aki küld egy
gondolatot, információt, vagy érzést a befogadó félnek. A folyamat készségek széles skáláját mozgósítja,
például hallgatás, megfigyelés, beszéd, kérdésfeltevés, elemzés és értékelés.
A szakembereknek kihívás lehet, hogy hatékonyan kommunikáljanak. Fontos látni, hogy a verbális
és nonverbális kommunikációs kompetencia egy életre szóló készség, mely: i) javítja a személyes
kapcsolatokat; ii) elősegíti a szakmai fejlődést és iii) növeli az információk átadásának hatékonyságát
és mások cselekedeteinek megértését (Chesebro et al. 1995). A konfliktusok is részei életünknek.
Mindannyian voltunk már tanúi és éltünk már át olyan helyzeteket, ahol különböző emberek eltérő
érdeklődéssel és szükségletekkel összekülönböztek. Szabadidős helyzetekben szintén előfordulhat
konfliktus, hasonló érdeklődésű, ízlésű és szükségletekkel rendelkező emberek is konfrontálódhatnak .  
A rekreációs színtér közegének valóságát tekintve a kommunikáció nagyon is fontosnak tűnik.
A nyilvánosság (írott, szóbeli és vizuális kommunikáció) az ami a közönséget a rekreációs
létesítményeinkbe bevonzza és a kommunikáción (pl. zene, hangok, képek) keresztül válaszolunk az
igényeikre és vágyaikra. A személyzet kommunikációs képességének fejlesztése csökkenti a helyszíneken
felmerülő problémák (pl. erőszak, agresszió, balesetek) előfordulásának valószínűségét, ezáltal egyúttal
egészségesebb és biztonságosabb környezetet teremtve. A konfliktusmegoldó tréning felkészíti a
személyzetet a nehéz vagy problémás helyzetek megoldására, amik mint tudjuk gyakran felmerülnek. Ha
a szituációk előfordulására számítunk és felkészülünk rájuk, elkerülhetjük őket, ezzel megelőzve a negatív
következményeket a helyszínre, a személyzetre és a vendégekre nézve. A rekreációs színtéren az esetek
nagy részében a hatékony konfliktusmegoldás az ami befolyásolja egy helyzet negatív vagy pozitív
kimenetelét.
Ez a fejezet két részre osztható: 1) kommunikációs készségek; és 2) konfliktusmegoldás.
A FEJEZET ALAPFOGALMAI
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikáció: a folyamat és a kommunikáció elemei
Verbális és nonverbális kommunikáció
Testbeszéd
Konfliktus
Konfliktusmegoldás
Asszertivitás
Kommunikációs stílusok
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CÉLOK
•
•
•
•

A kommunikáció fontosságának felismerése az emberi kapcsolatokban
Különböző kommunikációs stílusok felismerése
A hatékony kommunikáció különböző stílusainak azonosítása, elsajátítása és megvitatása
Kommunikációs készségek fejlesztése a belső (személyzet tagjai közötti) és külső kapcsolatokban
(személyzet és vendégek között) egyaránt
• A konfliktushoz vagy agresszív viselkedéshez köthető jelek megismerése
• A konfliktusszituációk elkerüléséhez (prevenciós stratégiák) hozzásegítő fizikai és verbális jegyek
azonosítása, elemzése és megvitatása
IDŐ
3h 30m: 1. rész(1h) / 2. rész (2h 30)
SEGÉDANYAGOK
Munkalap - „Konfliktushelyzetek”: 3. Függelék
További információk „Szerepjáték instrukciók” - 4. Függelék
FOLYAMAT
Első rész - „Kommunikációs gyakorlat’
1. Lépés A fejezet bemutatása. (5 perc)
2. Lépés Pedagógiai játék. (45 perc)
I.

A tréner a csoportot párokra osztja és
megkéri a résztvevőket, hogy a játék egész
ideje alatt legyenek szigorúan csendben. (3
perc)
II. A csoporttagok felsorakoznak egymással
szemben – két sort alkotva, úgy hogy
körülbelül 3 méter távolság legyen a két sor
között és körülbelül 0.5 méter távolság az
azonos sorban állók között. (2 perc)
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
III. Az instrukció a következő: a lehető
legtöbb részlet megjegyzése a szemben
álló személlyel kapcsolatban. Intenzív
szemkontaktussal, de a verbális kontaktust
teljesen mellőzve. (5 perc)

IV. Ezután mindenki mozduljon előre egy métert
és ismételje meg az előbbi megfigyelést.
III. A tréner említse meg, hogy a fokozott
közelséggel több részlet megfigyelésére
válnak képessé a szemben álló személlyel
kapcsolatban. (5 perc)
V. Most lépjenek a csoporttagok a lehető
legközelebb a másik személyhez, ahol
még éppen kényelmesen érzik magukat
egymással szemben. Fizikailag ne érjenek
egymáshoz. Ebben a helyzetben ismételjék
meg a fentieket. III. (3 perc)
VI. A tréner kérje meg a résztvevőket, hogy
térjenek vissza a kiindulási helyzetükbe és
lazítsanak. (2 perc)
VII. A csoporttagoknak ezek után újabb partnert
kell választaniuk és vele megismételni a
folyamatot lépésről lépésre. (15 perc)
VIII.A gyakorlat befejezése után a csoporttagok
reflektálnak a tapasztalataikra. A tréner is
megosztja a saját megfigyelésére alapozott
benyomásait a gyakorlatról.
3. Lépés A tréner PowerPoint prezentáció
segítségével felvázolja a kommunikációs
készségek témáját.
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A fejezet második felében a tréner ezzel a kérdéssel vezesse fel a következő témát:
„Akad Önök között olyan, aki még nem volt részese (vagy tanúja) konfliktusnak valamely éjszakai
szórakozóhelyen?
4. Lépés Egyéni munka. Személyenként egy munkalap kiosztása (3. Függelék). (10 perc)
5. Lépés Csoportmunka. (50 perc)
I.

Amikor mindenki befejezte a munkalap kérdéseinek megválaszolását, kérje meg a résztvevőket,
hogy alkossanak 2-3 fős csoportokat (a résztvevők számának függvényében).
II. Kérje meg a résztvevőket, hogy vessék össze válaszaikat és megjegyzéseiket, majd próbáljanak
megegyezni csoportonként egy közös válaszban – jussanak közös nevezőre a választ illetően.
(20 perc)
III. Minden csoport jelöljön ki egy szóvivőt, aki ismerteti a munkájukat.
IV. Válaszok ismertetése (A tréner jegyezze le az elhangzott véleményeket és megjegyzéseket). (20
perc)
6. Lépés Szerepjáték. (30 perc)
I.

Javasoljon szerepjátékot egy a csoport által kiválasztott történetre alapozva (nézze át a 4.
Függeléket).
II. Kérje meg a résztvevőket, hogy válasszanak szerepeket.
III. Szerepjáték. (20 perc)
IV. A tréner elemzi a játékot és a kialakult helyzeteket. (10 perc)
7. Lépés A tréner foglalja össze a csoport munkáját, beleszőve információkat arra vonatkozóan,
hogyan fejleszthető mind a belső (személyzeten belüli) mind a külső (személyzet és vendégek
közötti) kommunikáció. A prezentáció során PowerPoint használható. (40 perc)
8. Lépés A résztvevők feltehetik kérdéseiket és megoszthatják észrevételeiket. A látottakkal és
hallottakkal kapcsolatban. A visszatükröző megbeszélés különösen fontos. (10 perc)
9. Lépés A fejezet értékelése. (10 perc)
A tréner az anoniman kitölthető értékelő kérdőívek kiosztását megelőzően a résztvevőket szóban is
megkéri a visszajelzésre.
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3. Fejezet. Elsősegélynyújtás és sűrgősségi ellátás
ÁTTEKINTÉS
Az elsősegély nyújtás akut sérülés vagy betegség esetén biztosított első ellátás. Általában nem
szakemberek (de a témában képzettséggel rendelkező személyzet) hajtják végre egy sérült vagy beteg
személyen az orvosi segítség megérkezéséig. Az éjszakai színtereken kialakulhatnak olyan kritikus
szituációk, melyeket a jelenlevők próbálnak ugyan megoldani, de nem minden esetben a legjobb
vagy leghatékonyabb módon. A nem megfelelő vagy rosszul végrehajtott elsősegély nem hatékony és
bizonyos esetekben súlyosbíthatja is az ellátott személy állapotát.   
Bizonyos állapotok vagy kisebb sérülések nem igényelnek további orvosi ellátást az elsősegélynyújtáson
kívül. Az ilyen jellegű döntésekkel azonban óvatosan érdemes bánni, mivel néhány ártalmatlanabbnak
tűnő állapot komolyabbra fordulhat.
Az elsősegélynyújtás során jellemzően egyszerű és esetenként potenciálisan életmentő lépések sorozatát
hajtják végre, melyek tanulhatók és minimális eszközigénnyel kivitelezhetők. Az elsősegélynyújtó
tréninget akkreditált tréner tarthatja (pl. egy orvos, vagy más egészségügyi végzettséggel rendelkező
személy) a megfelelő eszközök felhasználásával.
1. Az élet megóvása: ez a mindenek feletti célja minden egészségügyi ellátásnak és elsősegélynek.
2. Csökkenteni az ártalmakat: ahogy szintén említik, „megelőzni a további sérüléseket” vagy „megelőzni
az állapot súlyosbodását” . Ezek a következőket foglalják magukban: i) eltávolítani a személyt az
ártalom forrásától; és ii) elsősegély technikák alkalmazása az állapot romlásának megakadályozására.
3. A gyógyulás előmozdítása/támogatása: az elsősegély tekinthető a felépülési folyamat első lépésének
(az akut sérüléstől vagy betegségtől kezdve) és bizonyos esetekben a kezelés befejezését is jelenti, pl.
sebtapasz alkalmazása egy kisebb seben.
Ennek a fejezetnek a célja, hogy képessé tegye az éjszakai szórakozóhelyek személyzetét alapvető
egészségügyi ellátás nyújtására akut helyzetekben. Az elsősegély tréningünk a következő két témára
terjed ki:
• Az éjszakai életben gyakran előforduló kritikus szituációk felismerésének képessége, biztonságos és
megfelelő elsősegély nyújtása.
• Professzionális orvosi ellátás elérésének biztosítása.
Ez a fejezet az elsősegély tréningre koncentrál. Olyan helyzeteket mutatunk be, melyben a résztvevők
problémamegoldáson keresztül mutathatják be elsősegély ismereteiket. A tréner megfigyeli a
csoporttagok válaszait, azonosítja a megfelelő és nem megfelelő eljárásokat. A lehetséges megoldási
lehetőségek megvitatását követően a tréner szemlélteti a megfelelő eljárást és ismerteti a nem megfelelő
beavatkozások következményeit. Minden csoportnak feladata stratégiák javaslata különböző sürgősségi
helyzetek kezelésére, melyekkel saját munkájuk során találkozhatnak (pl. éjszakai klub, koncert,
elektronikus zenei parti ...stb.) .
Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Staff training for nightlife premises
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FŐBB FOGALMAK
•
•
•
•

Elsősegély és sürgősségi ellátás
Trauma
Túladagolás
Intoxikáció

CÉLOK
•
•
•
•

Kritikus helyzetek felismerése; olyan esetekben is amelyek első ránézésre nem tűnnek annak;
Tudás és készségek elsajátítása elsősegély technikák alkalmazására;
Tudatosság megteremtése az áldozatok más vendégekkel szembeni védelmére;
Tudás és készségek elsajátítása elsősegély létesítmény üzemeltetésére, annak biztosítása, hogy a
helyiség/területek megfelelően felszereltek;
• Az áldozatok viselkedésére vonatkozó értékítéletek alkotásától, illetve bűnösségi és moralizáló
diskurzusoktól való tudatos tartózkodás;
• A mentőszolgálat és a sürgősségi ellátók irányelveinek hatékony alkalmazása;
• Az emberek rábírása megfelelő orvosi ellátás igénybevételére.
IDŐ
2 óra a választható CPR tréning modul nélkül (+ 1h 30m)
SEGÉDANYAGOK
„Elsősegély” munkalap : 5. Függelék
További információk „Elsősegély tréningkártyák” - 6. Függelék
Amennyiben kiegészítő elemként bekerülnek a tréningbe a cardiopulmonáris resuscitatio -s
(kardiopulmonáris újraélesztés) technikája (CPR) akkor felfújható tanbábukra (+ hozzátartozó
egészségügyi felszerelés) van szükség (számuk a csoport méretének függvénye).
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FOLYAMAT
1. Lépés A fejezet bevezetése/bemutatása. (5
perc)
A tréner felvázolja a fejezet céljait és a
kapcsolódó elvárásokat. Megkérdezi a
résztvevőket, hogy ismerősek-e számukra
bizonyos helyzetek (pl. fulladozás/fulladás,
késelés, szívmegállás, esések, herointúladagolás,
alkoholtúladagolás, vérzés, nemi erőszak...stb.) és
megvitatják ezek előfordulásának gyakoriságát a
rekreációs színtereken.
2. Lépés Csapatmunka. (80 perc)
I.
II.

III.

IV.

V.

A tréner 3-4 fős csoportokat alakít ki a
résztvevőkből (létszám függvényében).
Minden csoport munkalapot kap. 1 vagy
2 szituáció megbeszélése a feladat (5.
Függelék), minden csoporttag egyénileg
vázolja mit tenne a helyzetben. (5 perc)
A csoporttagok ezután összehasonlítják
a válaszaikat és kialakítanak egy választ
a csoport nevében, amivel kapcsolatban
teljes egyetértésre jutnak, illetve szóvivőt
választanak.(20 perc)
Minden csoport szóvivője ismerteti a
csoportja megoldási stratégiáját. Minden
helyzet esetében a csoport feladata kiemelni
a legmegfelelőbb elsősegély technikát és a
gyakori hibákat. (5 perc csoportonként)
Minden egyes prezentáció után a tréner
kiemeli mi az ami megfelelő eljárás volt
és elmagyarázza minden eljárás esetében
az alkalmazás szükségességének okait. A
trénernek azzal is foglalkoznia kell ami nem
megfelelő és bemutatni helyette a helyes
eljárást. Szintén feladata elmagyarázni
a nem megfelelő eljárások hátrányos
következményeit (lásd További információk
elsősegély tréning kártyák – 6. Függelék). (5
perc csoportonként)

3. Lépés A tréner ismerteti az elsősegély tréning
céljait. (20 perc)
Elsőként a kritikus helyzetek felismeréséhez és a
biztonságos és megfelelő elsősegély nyújtásához
szükséges készségeket. Ezt követően a végleges
orvosi segítség elérésének fontosságát. A tréner
megvitatja a csoporttal:
• A rekreációs szerek különböző csoportjainak
közös jellemzői;
• Az elsősegélynyújtás fő céljai (az élet
megóvása, az ártalom csökkentése, a
felépülés elősegítése);
• Megfelelő orvosi szoba és felszerelés
szórakozóhelyeken;
• Hogyan és mikor kell értesíteni a
mentőszolgálatot/sürgősségi ellátókat;
• Hogyan lehet ösztönözni a
szükséghelyzetben lévő személyeket,
hogy biztosan eljussanak a megfelelő
egészségügyi ellátóhelyig.
A tréner összefoglalja a csoporttagok munkáját, a
meghatározásokat, fogalmakat és technikákat. A
prezentáció során PowerPoint használható.
4. Lépés Tetszés szerint választható. A tréner
bemutatja a cardiopulmonáris resuscitatio
(CPR)  (kardiopulmonáris újraélesztés)
technikáját a megfelelő oktatási segédeszközök
segítségével. A csoportot párokra osztja. Minden
csoporttag gyakorolja a CPR technika minden
lépését a tanbábuk segítségével. A pár egyik
tagja értékeli ahogyan a másik végrehajtja a
szükséges lépéseket, majd szerepet cserélnek.
A csoporttagok annyit gyakoroljanak, amennyit
csak lehetséges. (90 perc)
5. Lépés A fejezet értékelése. (15 perc)
A tréner az anoniman kitölthető értékelő
kérdőívek kiosztását megelőzően a résztvevőket
szóban is megkéri a visszajelzésre.
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4. Fejezet. Felelős alkoholkiszolgálás tréning
ÁTTEKINTÉS
Az alkoholfogyasztás sokak életének része, ahogy sok kultúrának is. Többféle társadalmi eseménnyel
hozható összefüggésbe. Számos szituáció szolgál ürügyként egy vagy több pohár alkohol
elfogyasztására. Az alkoholt használjuk ünneplésre (pl. siker, jó hírek (magánéleti vagy szakmai) vagy
mert felejteni szeretnénk veszteségeket vagy balsikert. Az alkoholra az emberek hajlamosak nem
pszichoaktív szerként tekinteni. Az alkohol fogyasztás azonban fizikai, pszichológiai, társadalmi,
gazdasági és jogi következményekkel járhat. A komoly egészségügyi kockázatok mellett (beleértve
a halált is) az alkohollal való visszaélésnek jelentős hatásai vannak különböző szociális és gazdasági
tényezőkre is. A családon belüli erőszak, erőszakos bűncselekmények, közúti balesetek, sérülések, kiesés
a munkából, munkahelyi balesetek és a nem biztonságos szex csak néhány az alkohollal való visszaélés
lehetséges következményei közül. Az alkohol- és üdítőital forgalmazó cégek nem csak arra használják
befolyásukat, hogy közvetlenül népszerűsítsék az alkoholos italokat, hanem promótálnak fesztiválokat
(és más eseményeket) ahol az alkoholfogyasztás fontos szerepet tölt be.
Számos fiatal számára az alkoholfogyasztás szerves része a hétvégi kikapcsolódásnak. A fiatalabb
korosztály hajlamos olcsóbb helyeket felkeresni, a relatív alacsonyabb ár pedig fokozott fogyasztáshoz
vezethet. Az alkohol szociális helyzetekben facilitáló szerepet tölt be. Az alkohol ugyanakkor problémák
és konfliktusok forrása is lehet mind a fogyasztók mind a valamilyen módon velük kapcsolatba kerülők
(pl. pincérek, pultosok, biztonsági személyzet) számára.
Az éjszakai szórakozóhelyek tulajdonosainak, üzletvezetőinek és személyzetének felelőssége a
biztonságos környezet megteremtése. Ezért kiemelten fontos a velük való munka. A képzés és támogatás
segíti az egészségesebb és biztonságosabb rekreációs helyszínek kialakítását. A nyilvános helyeken
előforduló problémás viselkedések kezeléséhez a személyzetnek hatékonyan kell kommunikálnia
egymással és a vendégekkel, illetve elengedhetetlen a csapatmunka. Érdemes terveket készíteni (a
személyzet jobb ha proaktív és nem reaktív) a problémás és extrém helyzetek kezelésére. Fontos, hogy a
személyzet képes legyen arra, hogy nyugodt és erőszakmentes maradjon akkor is ha provokálják. Ehhez
jó kommunikációs képességeket kell kialakítani és fejleszteni a szituációs, illetve érzelmi kontrollt.
FŐBB FOGALMAK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az alkoholfogyasztás hatásai és következményei (használat és visszaélés)
Részegség
Vertikális ivás
Rohamivás (Binge drinking)
Véralkoholszint
Közlekedési balesetek
Erőszak
Mítoszok és hiedelmek
Felelős alkoholkiszolgálás tréning
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CÉLOK
•
•
•
•
•

Az alkoholfogyasztás hatásainak és következményeinek felismerése (használat és visszaélés)
Öt jellemző amiben a nők és férfiak különböznek az alkoholfogyasztás tekintetében
Az ittasság jeleinek felismerése
Stratégiák az intoxikált személyek és a kiskorúak alkohollal való kiszolgálásának visszautasítására.  
Erőszak és közlekedési balesetek elkerülését elősegítő stratégiák megvitatása.

IDŐ
2h 30m
SEGÉDANYAGOK
„Felelős alkoholkiszolgálás” Munkalap: 7. Függelék
További információk „Szerepjáték instrukciók’ – 4. Függelék
FOLYAMAT

4. Lépés Szerepjáték (30 perc)

1. Lépés A fejezet bemutatása. (5 perc)

I.

2. Lépés Egyéni munka. Csoporttagonként egy
munkalap kiosztása (7. Függelék). (10 perc)
3. Lépés Csoportmunka. (45 perc)
I.

A munkalapok egyéni feldolgozását követően
a tréner megkéri a csoporttagokat, hogy
alkossanak 2-3 fős csoportokat (a résztvevők
számának függvényében).
II. A csoporttagok összehasonlítják a válaszaikat
és kialakítanak egy közös álláspontot. Ebben
a közös véleményben egyet kell érteniük. (20
perc)
III. Minden csoport szóvivőt választ, aki
bemutatja a munkájukat.
IV. A vélemények bemutatása csoportonként.
(A tréner készítsen jegyzeteket a bemutatott
véleményekről és az ezekhez kapcsolódó
megjegyzésekről) (20 perc)

Szerepjáték a 7. Függelékben felvázolt
szituáció egy részét kibontva „Ahonnan Mr.
Jose emlékszik mi történt aznap este” (lásd 7.
Függelék).
II. Kérje fel a csoporttagokat, hogy
jelentkezzenek szerepekre: Mr. Jose/a
vendég/hölgy barát
III. Szerepjáték (20 perc)
IV. A tréner elemzi a szerepjátékot (10 perc)
5. Lépés A tréner összefoglalja a csoporttagok
munkáját, az információkat arra vonatkozóan
hogyan érdemes a vendégek felé kommunikálni
a felelős alkoholkiszolgálást. PowerPoint
használata hasznos lehet. (40 perc)
6. Lépés A résztvevők feltehetik kérdéseiket és
megoszthatják észrevételeiket az elhangzottakkal
kapcsolatban. A visszatükröző megbeszélés
különösen fontos. (10 perc)
7. Lépés A fejezet értékelése. (10 perc)
A tréner az anoniman kitölthető értékelő
kérdőívek kiosztását megelőzően a résztvevőket
szóban is megkéri a visszajelzésre.
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5. Fejezet. A fizikai környezet kialakítása
ÁTTEKINTÉS
Az éjszakai élet, a fesztiválok és más rekreációs színterek biztonsága fontos témává vált. Egyre szélesebb
kört foglalkoztat a rekreációs éjszakai színterek biztonságosságának szintje. A fiatalok többsége aki
szórakozni indul olyan helyet keres ahol táncolhat, másokkal találkozhat, zenét hallgathat és barátságos
a hangulat. Természetesen az olcsóbb italok is vonzzák őket. A bárok, klubok, kocsmák és diszkók
tulajdonosainak társadalmi és jogi felelőssége vendégeik biztonságának (és a saját biztonságuk)
szavatolása. A helyszínek befogadóképességére fordított figyelem például fokozott biztonságot
jelenthet mind a személyzetnek mind a vendégeknek. Különböző módszerek alkalmazásával fokozható
a biztonság. A jól menedzselt helyszínek a szociális védelem bizonyos szintjét nyújthatják az ott
alkoholt fogyasztók számára (pl. az ittas vendégek további alkoholhoz jutásának megakadályozásával).
Ismert tény, hogy amikor nagyszámú alkoholt fogyasztó személy gyűlik össze nyilvános helyeken, az
olyan feltételek kialakulásához vezet, melyek hozzájárulnak különböző ártalmak megjelenéséhez (pl.
konfrontáció agresszív idegenekkel). Ennek következtében azok a nyilvános helyek, melyek lehetőséget
biztosítanak ivásra, az alkoholfogyasztáshoz köthető ártalmakat nagy arányban tapasztalják, beleértve:
a részegséget, agressziót, szexuális támadásokat, rendbontásokat, sérüléseket, ittas vezetést és közúti
baleseteket (Hughes et al. 2011).
Az alkoholfogyasztáshoz köthető ártalmak magas előfordulását egyre inkább a tulajdonosok
és személyzet felelősségének is tekintik, hogy azoknak mennyire sikerül a fizikai környezetet jól
menedzselni. Ez a rekreációs létesítmények és aktivitások fizikai környezetének szervezésére vonatkozik.
Magában foglalja a világítást, a sötét szegleteket, ülőhelyeket, hőmérsékletet, szellőzést, a problémás
területek felügyeletét, a sort a bárpultnál, a mellékhelyiségek felügyeletét, a beléptetés rendszerét, az
üveghasználatra vonatkozó irányelveket és a multimédiás eszközök felügyeletét (pl. erőszakos képek
vagy explicit szexualitáshoz köthető képek).
FŐ FOGALMAK
• Éjszakai színterek
• Menedzsment/Irányítás
• Biztonság
• Szervezés/Szupervízió
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CÉLOK
• Tudatosság arra nézve, hogyan funkcionálhatnak jobban az éjszakai színterek
• Az erősen problematikus helyzetek hatékony azonosítása a helyszíneken
• A helyszínek biztonságának és kényelmének fokozása
IDŐ
2h 20m
SEGÉDANYAGOK
„Fizikai környezet” Munkalap: 8/8A/9/9A Függelék

FOLYAMAT
1. Lépés A fejezet bemutatása. (5 perc)
2. Lépés Egyéni munka. Résztvevőknek
munkalapok kiosztása. (20 perc)
A munkalapok kiosztása annak függvénye, hogy
a szakember milyen helyszínen dolgozik:
• kisebb helyszín (pl. egy bár) – ők a 8 és 8A
Függelékek munkalapjait kapják
• nagyobb helyszín (pl. egy diszkó) – ők a 9 és
9A Függelékek munkalapjait kapják
3. Lépés Csoportmunka. (55 perc)
I.

Mikor mindenki befejezte a munkalapokkal
való munkát a tréner felszólítja a
résztvevőket, hogy alkossanak 2-3 fős
csoportokat (létszám függvényében).
Amennyiben a csoport összetétele heterogén
és a résztvevők különböző helyszíneken
dolgoznak, a kis csoportokba is vegyesen
kerüljenek a csoporttagok. (15 perc)
II. A csoport reflektál a válaszokra és
megjegyzésekre amikre egyenként jutottak
és listát készítenek a szerintük fontos

biztonsági kérdésekről. (20 perc)
III. Mindegyik csoport kijelöl egy szóvivőt, aki
ismerteti a munkájukat.
IV. A csoportok ismertetik a válaszaikat (A tréner
lejegyzi az elhangzott véleményeket és
megjegyzéseket). (20 perc)
4. Lépés A tréner összefoglalja a csoporttagok
munkáját és az információkat. PowerPoint
használata hasznos lehet. (40 perc)
5. Lépés A résztvevők feltehetik kérdéseiket és
megoszthatják észrevételeiket az elhangzottakkal
kapcsolatban. A visszatükröző megbeszélés
különösen fontos. (10 perc)
6. Lépés A fejezet értékelése. (10 perc)
A tréner az anoniman kitölthető értékelő
kérdőívek kiosztását megelőzően a résztvevőket
szóban is megkéri a visszajelzésre.
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6. Fejezet. Törvénykezés
ÁTTEKINTÉS
Az Európai Unió legtöbb országában a jogrendszer egy adott szer típusát és „ártalmasságát” veszi
figyelembe, illetve hogy a cselekmény a drog árusítását foglalja magában, személyes használatot vagy
birtoklást személyes használatra (EMCCDA Annual Report 2010).
Ez a fejezet olyan szituációkat dolgoz fel, melyek előfordulása gyakori az éjszakában dolgozók (például.
Dj-k, pultosok, biztonsági személyzet és pincérek) mindennapjai során. A helyzetek némelyikének fontos
jogi következményei lehetnek. Ezért fontos a vonatkozó helyzetek lehetséges jogi következményeinek
megvitatása.
Mivel minden európai országban mások a törvények, olyan kérdésköröket gyűjtöttünk össze,  melyekre
bár nem létezik egyforma válasz minden jogrendszerben, mégis rendelkeznek határokon túlmutató
érvényességgel. Ezt a fejezetet mindazonáltal a trénereknek igazítania kell a helyi viszonyokhoz és az
adott ország körülményeihez és realitásához.
FŐ FOGALMAK
•
•
•
•
•

Elkövetők
Kriminalizáció
Videós megfigyelés
Bírságok / büntetések
Agresszió
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CÉLOK
• Tudatosság a szakemberek körében a viselkedésük lehetséges jogi következményeinek vagy azok
hiányának tekintetében.
IDŐ
2h 20m
SEGÉDANYAGOK
„Törvénykezés” Munkalap: 10. Függelék

1. Lépés A fejezet bemutatása. (5 perc)

4. Lépés A tréner összefoglalja a csoporttagok
munkáját és az információkat. PowerPoint
használata hasznos lehet. (50 perc)

2. Lépés Egyéni munka. Résztvevőnként
egy munkalap kiosztása. A tréner mindenkit
felszólít a helyzet áttekintésére és a kérdések
megválaszolására (15 perc)

5. Lépés A résztvevők feltehetik kérdéseiket
és megoszthatják észrevételeiket az
elhangzottakkal kapcsolatban. A visszatükröző
párbeszéd különösen fontos. (10 perc)

3. Lépés. Csoportmunka (55 perc)

6. Lépés A fejezet értékelése. (10 perc)
A tréner az anoniman kitölthető értékelő
kérdőívek kiosztását megelőzően a résztvevőket
szóban is megkéri a visszajelzésre.

FOLYAMAT

I.

Mikor mindenki befejezte a munkalapokkal
való munkát a tréner felszólítja a
résztvevőket, hogy alkossanak 2-3 fős
csoportokat (létszám függvényében).
Amennyiben a csoport összetétele heterogén
és a résztvevők különböző helyszíneken
dolgoznak, a kis csoportokba is vegyesen
kerüljenek a csoporttagok. (15 perc)
II. A csoport reflektál a válaszokra és
megjegyzésekre amikre egyenként jutottak
és listát készítenek a szerintük fontos
biztonsági kérdésekről. (20 perc)
III. Mindegyik csoport kijelöl egy szóvivőt, aki
ismerteti a munkájukat.
IV. A csoportok ismertetik a válaszaikat (A tréner
lejegyzi az elhangzott véleményeket és
megjegyzéseket). (20 perc)
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HIVATKOZOTT WEBLAPOK
Club Health (www.club-health.eu)
EMCDDA (http://www.emcdda.europa.eu/best-practice),
Irefrea (www.irefrea.org)
Liverpool’s City Safe http://www.liverpool.gov.uk/Policing_and_public_safety/Citysafe/citysafe_partnership/index.asp
NIDA (http://www.drugabuse.gov/NIDAHome.html)
Nightlife Tool Box (http://www.hnt-info.eu)
Predatory Drugs: (http://www.justice.gov/dea/concern/predatory.html)
SAMSHA (http://prevention.samhsa.gov/about/spf.aspx)
STAD (http://www.stad.org/default.aspx?id=4&epslanguage=EN)
FIRST  AID (http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U)
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Könnyű hozzájutni a
szóban forgó szerhez?

A használat / visszaélés
okai és körülményei

FIZIKAI FÜGGŐSÉG

VÁRHATÓ HATÁSOK

PSZICHÉS FÜGGŐSÉG

NEM VÁRT HATÁSOK

Mi a teendő a szerrel való
visszaélés esetén?

HIEDELMEK/MÍTOSZOK

Csoport azonosítója
Név________________________________________________Kor____ Név________________________________________________Kor____
Név________________________________________________Kor____ Név________________________________________________Kor____
Név________________________________________________Kor____ Név________________________________________________Kor____

A SZERVEZETBE
JUTTATÁS MÓDJAI

A SZER
JELLEGZETESSÉGEI/
FIZIKAI MEGJELENÉS

Reflektáljanak a leggyakrabban fogyasztott szerekre: Dohány, Alkohol, Cannabis, Ecstasy és Kokain. Gondoljanak a fogyasztás módjaira és a szerhez kapcsolódó hiedelmekre.
1. Minden egyes csoport fókuszáljon egy szercsoportra és gyűjtsenek össze mindent amit csak tudnak róla.
2. Vegyék sorra az új szerekhez kapcsolódó hiedelmek, mítoszok és kockázatok jellemzőit és gondolják végig az utakat, melyek a szerrel való visszaéléshez vezethetnek.  

Csoportmunka _________________

1. Függelék. Pszichoaktív szerek

2. Függelék. Legális és illegális szerek – hatások és
következmények
A zenés-táncos színtereken végzett kutatások tükrében az illegális és legális szerek használatának
prevalenciája változik a hely típusának, a játszott zenének, a célcsoportnak és a felmérés évének
függvényében (EMCDDA 2006). A zenés-táncos eseményeket látogató fiatalokat megcélzó kutatási
eredmények az EU-ban a szerhasználat konzisztensen magasabb prevalenciájáról számolnak be az
átlag népességben tapasztaltakéhoz képest. Ez az összes országra egyaránt jellemző ahol vonatkozó
kutatásokat végeztek (EMCDDA - Annual report 2006).   
Koffein. A koffein egy központi idegrendszert serkentő szer, a világ legnépszerűbb pszichoaktív anyaga.
Bizonyos növények magjaiban, leveleiben és terményében lelhető fel  különböző mennyiségben.
Leggyakrabban a kávécserje terméséből a kávébabból vagy a teacserje leveleiből készült kivonatokat
fogyasztják, illetve különböző kóladióból készült ételek és italok is tartalmaznak koffeint. Az 1980-as
évek óta az üdítőitalok is egyre jelentősebb koffein forrást jelentenek (pl. energiaitalok) és általánosan
kapcsolhatók az éjszakai élethez.
Alkohol. Az alkoholfogyasztás és a kapcsolódó ártalmak mérséklése a fiatalok körében közegészségügyi
prioritás Európában (Commission of the European Communities 2006). Ez a legáltalánosabban
fogyasztott szer, nem csak rekreációs kontextusban, hanem az otthonokban is étkezésekhez, különböző
közösségi ünneplésekhez és eseményekhez köthetően (Calafat 2010).
Az alkoholfogyasztás sokféle szituációban felmerül. Közösségi, kulturális, rekreációs és vallási
helyzetekben. Nagyon fontos bevételi forrás a kormányoknak és a helyi gazdaságoknak is. A világon
Európában a legmagasabb az alkoholfogyasztás mértéke (Anderson and Baumberg 2006). Kis
mennyiségben az alkohol szociábilisabbá teszi az embereket, megolajozza az interakciókat (Calafat
2010). Nagyobb mennyiségben az alkohol azonban befolyásolja a fogyasztó hangulatát, készségeit és
teljesítményét. A problémák már azelőtt felmerülhetnek, hogy a személy „részeg” lenne (Calafat 2010). Az
emberek hajlamosak az alkoholra nem mint egy magas addikciós potenciállal rendelkező és a lehetséges
következmények széles körével jellemezhető pszichoaktív szerre tekinteni. Az alkohollal jellemzően
összefüggésbe hozható problémák az erőszak, kockázatos szexuális viselkedés és ittas vezetés. Túlzott
alkoholfogyasztás esetén a személy kómába is eshet.
Az IREFREA (Sonar Project - 1998) által kilenc európai országban végzett kutatás fiatalok (16-30 év)
szórakozási szokásait jellemző hasonlóságokat és eltéréseket vizsgált. A Sonar Project különböző
szerhasználati mintázatokat és szubkultúrákat vizsgált. Azt találták, hogy tízből legalább hét
megkérdezett legalább egyszer leitta magát a megelőző hónap során. 23 és 25 éves kor között a
másnaposság tünetei könnyen legyőzhetők  és sokan a korcsoportból úgy vélték, hogy a megelőző
fantasztikus este tükrében megéri vállalni a másnaposságot (Calafat et al. 1999). A problémát az jelenti,
hogy a fiatalok berúgási szándékkal isznak. A rohamivás komoly kérdéssé vált Európa városaiban.  
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Dohány. Bár a dohányzás egy időre csökkenő tendenciát mutatott Európa szerte, a csökkenés mértéke
mostanában lelassult (Graham 1996). A nők a legtöbb országban ugyanannyit dohányoznak mint a
férfiak, különösen a lányok gyakran többet dohányoznak mint a fiúk (Allender et al.  2009). A nikotin
tartalomnak köszönhetően a dohány rendkívül addiktív, a nikotin a legaktívabb és legtoxikusabb
összetevő. Több kutató kimutatta, hogy a dohányzás jobban bejósolja az egyidejű illegális
szerhasználatot, mint a cannabis fogyasztás (Rassol 2009). A nagy mennyiségű passzív dohányzás
egészségügyi következményei (pl. személyzet) megközelíthetik az aktív dohányzásét, beleértve a
megnövekedett tüdőrák, cukorbetegség, légzőszervi, illetve szív- és érrendszeri betegségek, magas
vérnyomás, stroke és szexuális problémák kockázatát (Calafat 2010). A dohányzás megtiltása zárt
terekben egy kritikus egészségmegóvó kezdeményezés, mely több országban megvalósult már.
A diszkókban, bárokban és más hasonló helyszíneken azonban nem mindig tartják be ezeket az
intézkedéseket. Ez a jelenség általában a kontroll hiányának vagy a törvényi felügyelet nem elégséges
voltának tudható be.
Cannabis. A legnépszerűbb illegális szer a fiatalok (és idősebbek) körében, melynek orvosi, rekreációs és
ipari felhasználása nagy múltra tekint vissza (Calafat 2010). Ezt a szert a legkülönbözőbb helyzetekben
használják, eltérő céllal (pl. ellazulás, társasági élet, alvás elősegítése...stb). A cannabis eufóriát kiváltó
potenciálja talán az egyik legfontosabb jellemzője, mely fenntartja a széles körben elterjedt és gyakran
tartós rekreációs használatát. Azok körében akik nem használják a cannabist rekreációs célból (az ellazító
hatása miatt), mert aktivitást és részvételt kíván a tevékenység amiben részt vesznek, akkor is előfordul,
hogy az este befejezéseként fogyasztják és ellazulásra használják partizás után. Ezért a cannabis nem
tipikusan az éjszakai színtérhez köthető szer. A másik ok amiért nem használják gyakrabban éjszakai
szórakozóhelyeken területén, az hogy a biztonsági személyzet vagy a személyzet egyéb tagjai könnyen
kiszúrják a használatát (Calafat 2010).   
A cannabis használat rövidtávú következményei egyénenként változóak lehetnek (sokféle tényező
függvényei, mint például a személyes elvárások és motiváció). A hatások a következők lehetnek: az
észlelés megváltozása, hangulatváltozás (ez a legkönnyebben észrevehető), beszédesség, jókedv,
a színek és hangok élesebbé, erősebbé válása. Más gyakori rövidtávú fizikai hatások a szívritmus
gyorsulása, vérnyomás esése, a rövidtávú epizodikus emlékezet, a munkamemória, a pszichomotoros
koordináció és a koncentráció gyengülése. Ezen hatások következményeként sérülhetnek az
autóvezetéshez szükséges képességek, ami akár nagyon veszélyessé is válhat. Az erősebb hatóanyag
tartalommal rendelkező cannabis elérhetősége fokozhatja a fogyasztás kapcsán felmerülő problémák
előfordulásának valószínűségét. A függőség is felmerülhet. A dohányzás mostanában több
társadalomban is növekvő tiltása a cannabis legalizációjával kapcsolatos kérdéseket is előtérbe hozta. A
következő kérdés fogalmazható meg: „Miért is legalizálnánk a cannabis-t, amikor egy olyan legális szer is
mint a dohány erősen szankcionált?” (Calafat 2010).
Ecstasy. A „szeretet drog”-ként is ismert szer egy amfetamin, stimuláns hatásokkal. Hatással van az
észlelésre és a használók beszámolnak az empátiás készségük fokozódásáról is. Az ecstasy átmeneti
„nyitottságot” okoz, mellyel egyidejűleg fokozódik a zene és a színek észlelésének intenzitása. Egyesek
úgy érzik jobban kapcsolatban vannak más partizókkal és a más személyekkel való kapcsolat kialakítása
is élvezetesebb. A szer az 1980-as évek végén vált népszerűvé és az 1990-es éveken keresztül máig
népszerű az éjszakai életben (Calafat 2010 ). Az ecstasy egy egész kulturális színtér (techno, dance és
rave) szimbólumává vált, ezért néhány országban ecstasy generációról is beszélnek (Calafat 2010). Az
Ecstasy rekreációs szer és általában nem is használják ezen a kontextuson kívül (Calafat 2010 ).
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Régebben a fiatalok azt gondolták, hogy az ecstasy egyáltalán nem veszélyes. Mostanra azonban tudjuk,
hogy függőséget okozhat, illetve szorongást, pánikrohamokat, zavart epizódokat és paranoid vagy
pszichotikus állapotokat. Annak is megvan a valószínűsége, hogy agyi károsodást okozhat. A fogyasztás
összefüggésbe hozható depresszióval, személyiségváltozással és emlékezetkieséssel még a használat
abbahagyása után is. Az ecstasy hatással van a szervezet hőmérséklet szabályozó mechanizmusaira ezért
használata hőgutához vezethet. Az ecstasy fogyasztással több halálesetet is kapcsolatba hoztak (Calafat
2010).
Kokain. A Cocaine Hydrochloride állaga fehér por, a kokacserje leveleiből vonják ki. Az utóbbi években
nagyon népszerűvé vált a klublátogatók körében. A kokain a második leggyakrabban használt illegális
szer Európában (ECMDDA 2007). A szer egy nagyon rövid hatású stimuláns, ami gyakori használathoz
és/vagy magas dózisokhoz vezethet. Ez az egyik ok, amiért a kokain oly addiktív. „Crack” formájában
belélegezve a hatások azonnaliak, de gyorsan elillannak, az intravénás használatnál pedig azonnali a
hatás és sokkal intenzívebb. Sok fogyasztó használata kompulzívvá válik, ami „fizikai vagy pszichológiai”
függőséghez vezet. A használók hihetetlenül ébernek és magabiztosnak érzik magukat. A rendszeres
használat azonban komoly egészségügyi problémák kialakulásához is vezethet (pl. szorongás és
paranoia) (Calafat 2010 ). A kokain ismert kiváltója pánikrohamoknak. Okozhat görcsöket, stroke-ot és
szívrohamot is.
A kokain hatása alatt állók nagyobb eséllyel vállalnak szükségtelen kockázatokat (pl. autóvezetés a szer
hatása alatt vagy védekezés nélküli szex). Más szerek egyidejű használata és az azokkal való visszaélés jól
korrelál a kokainhasználattal (Calafat 2010 ). A szer negatív hatásai nem igazán világosak sokak számára.
A kokainhasználók számos esetben több szert is fogyasztanak. Gyakran keverik alkohollal és dohánnyal
(illetve néha heroinnal). A kokain és az alkohol együttes használata segít a fogyasztónak fokozni az
alkoholhasználatot Calafat 2010). A kokain és más szerek párhuzamos használatának eredményeként
a fogyasztó mindkét szerből többet fogyaszt. A kokainhasználat fokozott mortalitási kockázattal (pl.
balesetek, öngyilkosságok, emberölés) hozható összefüggésbe (direkt és indirekt módon).
Amfetaminok. Az utóbbi időkben az amfetaminhasználat nagyon népszerűvé vált. Széles körben
elterjedt a fiatalok körében rekreációs drogként és teljesítményfokozóként. Többféle amfetamin
létezik, mint például az amphetamine sulphate, dexedrine, methamphetamine és dexamphetamine.
Az amfetaminok meglehetősen addiktívak (Calafat 2010 ). Talán a legnépszerűbb szleng elnevezés a
szercsoportra a „speed”, de a spuri és a gyors szavak is elég széles körben használatosak. Az amfetaminok,
mint a kokain is stimulánsok, fokozzák az ébrenlét szintjét és ébren is tartják a fogyasztót, ami népszerűvé
teszi használatukat szórakozás közben. A használat azonban nem korlátozódik az éjszakai színtérre,
sok bizonyíték létezik egyéb felhasználási módokra is (pl. főiskolai hallgatók körében, munkahelyen
és fegyveres összecsapásokban). Az amfetaminokat gyakran tabletta formájában terjesztik, de por és
kristály formátumban is széles körben elérhető. Gyorsan kialakul a tolerancia (a megegyező hatás elérése
érdekében az adag növelése szükséges). A hatás maximum hat órán át tart. Bár általában gyomorba
kerülnek az amfetaminok, intravénás használat és kristály (pl. „ice” és ‘crystal meth”) esetén a belélegzés
is lehetséges. A hatás szájon át történő fogyasztás esetén félóra elteltével jelentkezik, intravénásan és füst
formájában sokkal gyorsabban. Az amfetamin belégzése e a fogyasztás egy veszélyesebb és addiktívabb
formája de ez a módozat nem igazán jellemző Európában.
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Poppers (rush). A “Poppers” különböző alkyl nitritek, mint pl. isobutyl nitrite, butyl nitrite és amyl nitrite
elterjedt neve, az 1970-es évek óta jelen van a klubkultúrában. A szer kitágítja a véredényeket, ezáltal
több vér jut a szívbe. Ez a hatás 2-5 percig tart, melegségérzéssel és szédüléssel jár. Általában üvegcséből
szippantják. Gyakran használják homoszexuális férfiak szexuális vágy- és teljesítményfokozóként. Mivel
a poppers kitágítja a véredényeket, könnyebben kap el a személy fertőzéseket, beleértve szexuális úton
terjedő betegségeket is mint a HIV és más hasonló fertőzések. A szer beszerezhető szex shop-okban,
klubokban, az interneten és meleg bárokban. A poppers fogyasztása kevesebb kockázattal jár mint
más szórakozáshoz köthető szerek használata, de veszélyes lehet a mellkasi vagy szívproblémákkal
rendelkezők számára és azok számára akik vérszegénységben szenvednek, illetve glaukómájuk van
(Calafat 2010).
A poppers használat veszélyes lehet más szerekkel keverve (különösen a szexuális stimulánsokat
tekintve) mivel a vérnyomást veszélyes szintre emelhetik (Calafat 2010). Alkohol, cannabis vagy
kokain használat mellett pedig súlyosbíthatja azok mellékhatásait. Hosszú távú fokozott használat
következtében mellékhatás lehet neurológiai ártalom is. Belélegzés helyett a folyadék lenyelése
különösen veszélyes és halálos is lehet (Calafat 2010 ). A termékek pontos összetétele nem ismert,
biztonságuk nem ellenőrzött.
Randi drogok & klub drogok. Az olyan szerek, mint a Gamma-Hydroxybutyric acid (GHB)/Gamma
Butyrolactone (GBL), Ketamine és Rohypnol használata komoly problémává vált az éjszakai életben.
Olyan szerekként híresültek el, melyeket szexuális támadásokra használnak. Egyre sürgetőbb a jogi
szabályozás.
Ezek a szerek az áldozatot képtelenné teszik, hogy ellenálljon a szexuális közeledésnek. A szexuális
támadás ilyen eseteiben nehéz a vádemelés, sőt olykor felismerni sem könnyű a szert mert:
I.

Az áldozatok sokszor nincsenek tudatában hogy valamilyen szert fogyasztottak. Folyadékban
feloldva ezek a szerek gyakran láthatatlanok és szagtalanok. Enyhe sós ízzel rendelkezhetnek, de ez is
felismerhetetlen amennyiben gyümölcslébe vagy alkoholos italba kerül.
II. A szer által okozott memória problémák következtében az áldozatok a támadást követően 8-12 órán
át még nincsenek tudatában hogy mi történt velük.
III. A szóban forgó szerek gyorsan metabolizálhatók, így kevés bizonyíték marad alátámasztani egy
esetleges vádat, a drog jelenlétével kapcsolatban.
A szerek által okozott zavarok az emlékezet működésében szintén gyengítik a támadással kapcsolatos
bizonyítékokat.
Dizájner drogok. Az illegális szerek hatását utánozzák de nem vonatkoznak rájuk a hatályos drogokra
vonatkozó törvények, így birtoklásuk és használatuk (illetve sok esetben a velük való kereskedés is)
legálisnak tekinthető. A dizájner drogok illegális szerek hatását utánozzák (mint a kokain, ecstasy és
amfetaminok) kémiai struktúrájuk azonban némiképp különböző, ezáltal válik lehetségessé, hogy ne
tekintsék őket illegálisnak. Bár ezeket a szereket legális anyagokként árusítják, ez nem jelenti azt, hogy
biztonságosak vagy emberi fogyasztásra alkalmasak. Csak annyit jelent, hogy nem sorolták birtoklásukat
és használatukat az illegális kategóriába. Ezeket a kémiai anyagokat (gyakran műtrágyaként árusítva)
a legtöbb esetben soha nem használták az orvoslásban és ebből kifolyólag soha nem is tesztelték őket
megfelelően. Az esély fennáll, hogy akár komoly egészségügyi problémákat is okozhatnak.
Bizonyos dizájner drogként árult szerek valójában olyan szereket is tartalmaznak, melyek birtoklása
illegális. Alkohollal vagy bármely más legális vagy illegális anyaggal keverve nagyon veszélyesek
lehetnek, akár gátoltsághoz, görcsökhöz, aluszékonysághoz vagy kómához is vezethetnek. A kockázatok
a minőség és „tisztaság” kontroll hiányában bejósolhatatlanok.
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3. Függelék. Konfliktushelyzetek
Gondolja végig a következő 5 konfliktushelyzetet. Fűzzön mindegyikhez megjegyzéseket és válaszoljon a
következő kérdésre: Amennyiben az Ön jelenlétében történne az esemény mit és hogyan cselekedne?
1. Eset
A tánctéren az egyik szórakozó véletlenül nekiütközik egy másik vendégnek és leönti az italával annak
ruháját. Az áldozat felemeli a karját és panaszkodik! Magyarázatot kér, majd meglöki azt aki leöntötte.
Kölcsönösen sértegetni kezdik egymást és úgy tűnik verekedés van kialakulóban. Az egyik fél ittasnak
tűnik.
2. Eset
Egy nő és egy férfi táncolnak, úgy tűnik élvezik a zenét. Egy másik férfi jelenik meg a nő mögött és
közeledik a nőhöz miközben ő táncol. A nő úgy tesz mintha nem venné észre, a férfi  viszont egyre
provokatívabban viselkedik. Az a férfi aki eredetileg is a nő társaságában volt megkéri a betolakodót,
hogy távozzon és hagyja békén a nőt. Erre a másik férfi válaszként mond valamit, ami a hangos zene
miatt nem érthető. A feszültség fokozódik és mindkét férfi egyre agresszívabbá válik. Lökdösik és
sértegetik egymást.
3. Eset
Egy részeg férfi sorban áll a bárpultnál és idegesíti a többi vendéget várakozás közben azzal, hogy
nagyon hangosan beszél és sértegeti a pultost amiért nem szolgálja ki őt azonnal. Amikor a pultos
megkéri, hogy nyugodjon le és várjon ameddig ő következik, a férfi azt mondja ő VIP vendég és panaszt
fog tenni a tulajdonosnál, aki közeli barátja.
4. Eset
Egy részeg lány felmászik az egyik asztalra és lelkesen táncol ott pár percig, ami ellentétes a hely
szabályzatával. A személyzet egyik tagja megkéri, hogy szálljon le onnan. A lány nem válaszol és folytatja
a táncot. Az alkalmazott ismét próbálkozik, de újfent sikertelenül. Végül fizikai erővel próbálja leszedni a
lányt az asztalról. Eközben a lány a földre zuhan.
5. Eset
Egy a bárpulthoz közeli társaságban a személyzet két tagja heves társalgást folytat. Egyiküket joint
szíváson kapta a másik a mosdóban és azzal fenyegeti a rajta kapott kollégát, hogy szól az ügyről a
főnöküknek. A joint-ot szívó alkalmazott megpróbálja lebeszélni a másikat arról, hogy ezt tegye, majd
váratlan erőszakossággal rátámad és behúz neki egyet.
6. Eset
Egy lánycsapat lép be a női vécébe. Nagyon hangosak. Erőszakosan verni kezdik a fülkék ajtaját, hogy
kiderítsék melyik szabad. Az egyik fülke foglalt. Sikítozás és sértegetések kezdődnek.
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4. Függelék. Szerepjáték vezetése
Bevezetés és bemelegítés (a bemelegítés választható elem).
Válasszon ki egy megfelelő bemelegítő/energetizáló gyakorlatot (választható elem), fókuszálja a csoport
figyelmét és fokozza a belehelyezkedést a csoporthelyzetbe. Ismertesse a helyzetet és a szerepjáték
célját. A helyzetek alapulhatnak megelőző alkalmak tapasztalatain vagy javasolhatja a csoport is őket.
Szerepek kiosztása.
Fontos a különböző karakterek körültekintő jellemzése. Ideális esetben mindenki részt vesz a
szerepjátékban, de néha megfigyelőkre is szükség van, hogy beszámoljanak arról mi is történt a játék
során és észrevételeket tehessenek.
A jelenet beállítása
A szereplőket informálja az eljátszandó szerepről és a rendelkezésre álló időről, a helyszínről és a
szituációról. Semmiképpen se határozzon meg minden egyes részletet – hagyjon teret a kreativitásnak.
Példa egy szerepjáték alaphelyzetre: Ön próbál meggyőzni egy vendéget, hogy ne igyon többet.
A közönség felkészítése
Amennyiben van közönség, adjon nekik feladatokat, hogy aktív résztvevőkké válhassanak a
szerepjátékban. Adhatnak visszajelzéseket (pl. a nonverbális kommunikációról, az eljátszottak
valószerűségéről és a megfigyelt készségekről).
Szerepjáték
Amikor készen áll a jelenet, indítsa el a játékot. Legyen a játék tömör és fókuszáljon a kulcsfontosságú
kérdésekre.
Visszajelzés
A szerepjátékot követően megbeszélendők (kisebb csoportokra osztva vagy a teljes csoporttal):
•
•
•
•
•
•

Mi a szerepjáték eredménye?
Hogyan érezte magát a szerepében?
Milyen attitűdök kerültek felszínre?
Milyen más lehetséges kimenetei lehetnek a szerepjátékban felvázolt szituációnak?
Mit tanult a karakterről akit játszott?
Mit vett észre azzal kapcsolatban ahogyan a szereplők viselkedtek? (A megfigyelők és a többi
szereplő megfigyelései.)
• Mit csinálna másként? (Ha Ön a szereplő helyében lenne vagy még egyszer eljátszhatná.)
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A visszajelző kör arra is szolgál, hogy segítsen a résztvevőknek letenni a szerepüket, kilépni belőle és
tisztázni a kapcsolódó érzéseket.
•
•
•
•
•

Milyen érzései vannak a szereppel kapcsolatban amit játszott?
Milyen emberként jellemezné az Ön karakterét?
Szerette a karakterét?
Miért cselekedett úgy a karaktere ahogy tette?
Ön hogyan cselekedne egy hasonló szituációban?

Szerepjáték vezetésekor kerülje:
• a szerepjáték minősítését – koncentráljon az alternatív cselekvési lehetőségek előcsalogatására
• a cselekedetek magyarázatát vagy gátlását – várja meg ameddig befejeződik a játék és aztán
beszéljék meg
• a szerepek olyan személyekre osztását, akiknek az túl közel áll a valós életben betöltött szerepéhez
vagy családi helyzetéhez
• az olyan szituációkat amelyek túl összetettek vagy túl sok szereplőre van szükség az eljátszásukhoz

A folyamat lezárásaként foglalja össze a történteket. Fontos, hogy minden jelen lévő elmondhassa
a tapasztalatait.
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5. Függelék. Elsősegély csoportmunka
Gondolja végig a következő helyzeteket és mindegyik esetében írja le, hogy milyen eljárások alkalmazását és
eszközök használatát tartja alapvetőnek a szituáció hatékony kezelése érdekében.
KRITIKUS HELYZETEK

ELJÁRÁSOK ÉS FORRÁSOK/ESZKÖZÖK

1. Fulladás vagy fulladozás
Egy szórakozóhely teraszán egy pár beszélget,
mogyorót esznek. A pár női tagja felnevet, majd
hirtelen hevesen fulladozni kezd, úgy tűnik a
légútai elzáródtak.
2. Késelés és szúrt sebek
Egy bár bejáratánál kér férfi vitázik, mire az egyik
megszúrja a másik mellkasát és hasát, a kést a
testben hagyva. A megszúrt fiatal férfi egyre
nehezebben lélegzik és láthatóan kezdi elveszíteni
az eszméletét.
3. Hirtelen szívmegállás
Egy trance partin egy fiatal aki addig intenzíven
táncolt nyilvánvaló ok nélkül összeesik.
4 Zuhanás
Egy fiatal nő aki egy két méter magas emelvény
legtetején táncolt lezuhan onnan és valószínűleg
eltört a kulcscsontja. 20 perc elteltével hevesen
hány.
5. Heroin túladagolás
Egy éjszakai klubhoz közel két fiatal belőtte magát
egy kapualjban. Egyikük zaklatottan meséli, hogy
a másik „nem lélegzik és nem válaszol, nem lehet
felébreszteni és talán halott”.
6. Alkohol túladagolás
Egy fiatal nő rövid italokat fogyasztott barátokkal.
Zavartnak és egyre betegebbnek tűnik,
majd kezdi elveszteni az eszméletét.
7. Vérzés (üveg okozta vágás)
Két fiatal éppen elhagyná a szórakozóhelyet amikor
az egyikük törött üvegbe lép. Erősen vérezni kezd.
8. Nemi erőszak
A szórakozóhely biztonsági emberének egy
zavart síró nő arról számol be hogy két férfi
megerőszakolta azt követően, hogy kilépett a
szórakozóhelyről.
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6. Függelék. Elsősegély tréning kártyák
Gondolja végig a következő helyzeteket és mindegyik esetében írja le, hogy milyen eljárásokat alkalmazását és
eszközök használatát tartja alapvetőnek a szituáció hatékony kezelése érdekében.
KRITIKUS HELYZETEK

NÉPSZERŰ ELJÁRÁSOK

1. Fulladozás vagy fulladás

Egy szórakozóhely teraszán egy pár beszélget, mogyorót esznek. A pár női
tagja felnevet, majd hirtelen hevesen fulladozni kezd, úgy tűnik a légútai
elzáródtak.

A személy hátának ütögetése
Egy pohár víz felkínálása
Ujjak vagy egy kanál
segítségével az akadály
eltávolítása

Fulladásról beszélhetünk akkor amikor a levegő tüdőbe áramlása fizikailag akadályozott. A fulladás során
a légzés részlegesen vagy teljesen lehetetlenné válik. Részleges elzáródás esetén van némi légáramlás,
azonban nem elégséges. Az elhúzódó vagy teljes fulladás/elzáródás  asphyxia-t okozhat, mely anoxia-hoz
(oxigénhiányos állapot) vezet és potenciálisan halálos amennyiben nem érkezik gyors segítség.
Tünetek és klinikai jelek:
ΐΐ A személy nem képes beszélni, sír vagy nagy nehézséget jelent számára ezen cselekvések bármelyike,
illetve korlátozottan képes így tenni;
ΐΐ A levegővétel amennyiben egyáltalán lehetséges nehézkes, a személy levegőért kapkod, ziháló hangokat
ad ki;
ΐΐ A beteg hevesen és akaratlanul köhög, öklendező vagy hányó hangokat ad ki (a súlyosabban fulladozó
személyeknél gyakran korlátozotabb ezen tünetek megjelenése);
ΐΐ A személy kétségbeesetten fogja a torkát vagy a száját, vagy hánytatni próbálja magát;
ΐΐ Amennyiben a légzést nem sikerül gyorsan helyreállítani, a személy arca az oxigénhiány következtében
elkékül (cianózis) és hamarosan ezt követően öntudatlan állapotba kerülhet
Fulladást okozhat:
ΐΐ A légútak elzáródása idegen test által;
ΐΐ Légúti betegségek melyeknek következménye a légútak elzáródása;
ΐΐ A torok kompressziója
HELYES ELJÁRÁSOK
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U
1. A köhögés elősegítése
Az emberek gyakran túl könnyen döntenek potenciálisan veszélyes
intervenciók alkalmazása mellett (pl. hasi prés) tárgyak eltávolításakor,
melyek komolyabb beavatkozások nélkül is elmozdíthatóak lennének. Ha a
fulladást egy irritáló anyag okozza és nem egy fizikailag a légútakat elzáró
tárgy és a beteg magánál van, abban az esetben engedjük, hogy vizet
igyon és ezzel megpróbálja megtisztítani a torkát. Mivel a légútak már eleve
elzáródtak, kicsi annak a veszélye, hogy víz kerül a tüdőkbe.

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Sürgősségi barrier eszközök
(pl. kesztyűk és arcmaszk)

2. A hát ütögetése
Erős csapások a hátra - a tenyér alsó részével az áldozat hátának felső
részén, felfelé irányítva az ütést, általában öttől húszig terjedő ütésszámra
van szükség. Az ütések célja, hogy fokozza a nyomást az elzáródás mögött,
ezzel segítve a személyt, hogy megszabaduljon a tárgytól. Bizonyos
esetekben az ütés hatására keletkező fizikai rezgés elégséges a tárgy
elmozdításához és ezáltal a légútak kitisztulásához.
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HELYES ELJÁRÁSOK
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U
3. Hasi prés, a Heimlich manőver
A hasi prés kivitelezéséhez szükség van egy segítőre aki a beteg háta
mögött áll és a kezeit használva nyomást fejt ki a rekeszizom alsó részére.
Ez a tüdőkben összehúzódáshoz vezet és fokozódó nyomás nehezedik
a beszorult tárgyra, ami remélhetőleg annak kilökődéséhez vezet. Ez
lényegében egy „mesterséges köhintés”, felköhögés. Várandós nők és/vagy
elhízott személyek esetében a módszer egy módosított verziója használatos.
Az elsősegélynyújtó személy a kezeit a mellkas közepére helyezi és ott fejt ki
nyomást. A Heimlich manőver helyes kivitelezés mellett is sérülést okozhat a
személynek akin végrehajtják: pl. a bordák törését okozhatja.
4. Önmagunk ellátása hasi prés alkalmazásával
A hasi prést bárki végrehajthatja saját magán is egy rögzített tárgy, mint
például egy szék kerete vagy háttámlája felhasználásával nyomás kifejtésére
ugyanazon a helyen, ahol a segítséget nyújtó személy elhelyezné a kezét.
Mint az eljárás alkalmazásának más formái esetén is, lehetséges hogy belső
sérülések keletkeznek a folyamat eredményeképpen.
5. Az ujjak használata eszméletlen személyek segítésekor
Ha egy fulladó személy elveszti az eszméletét az elsősegélyt nyújtó
megkísérelheti az elzáródás megszűntetését az ujjai segítségével,
megtisztítani a torok hátsó részét és elmozdítani bármely elakadást okozó
tárgyat. Ezzel a technikával megvan annak a kockázata, hogy további kárt
okozunk (például hányást idézünk elő).
6. CPR
Amennyiben a személy elvesztette az eszméletét és már nem lélegzik, CPR
alkalmazása válhat szükségessé (a CPR mellkasi kompressziók és életmentő
lélegeztetés kombinációja). A CPR elégséges lehet a tárgy hatékony
elmozdítására, ezzel a légút egy részének megtisztítására, hogy a gázok
cseréje megvalósulhasson a tüdőkben.
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SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Sürgősségi barrier eszközök
(pl. kesztyűk és arcmaszk)

KRITIKUS HELYZETEK

NÉPSZERŰ ELJÁRÁSOK

2. Késelés és szúrt sebek

Egy bár bejáratánál két férfi vitázik, mire az egyik megszúrja a másik
mellkasát és hasát, a kést a testben hagyva. A megszúrt fiatal férfi egyre
nehezebben lélegzik és úgy láthatóan kezdi elveszíteni az eszméletét.

A kés eltávolítása és nyomás
alkalmazása a sérülésen.
Mentők hívása.

Amikor valakit megkéselnek a mellkasi területen, a következő tünetek és jelenségek léphetnek fel:
ΐΐ Súlyos vérzés és potenciálisan jelentős vérveszteség;

ΐΐ A légzés amennyiben van egyáltalán, nehezített, a személy levegő után kapkod vagy zihál;

ΐΐ Amennyiben a légzést nem sikerül gyorsan helyreállítani, a személy arca az oxigénhiány következtében

elkékül (cianózis) és hamarosan ezt követően öntudatlan állapotba kerülhet

Amikor valakit megkéselnek a hasi területen, a következő tünetek és jelenségek léphetnek fel:
ΐΐ Nagyobb vérzés a hasi területen;

ΐΐ A nagy vérveszteség következtében a személynél hypovolémiás sokk léphet fel, mely gyors szívverést és

eszméletvesztést okozhat.

HELYES ELJÁRÁSOK

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

1. Ne mozdítsa el a kést a személy szervezetéből
Gyakori, hogy gyors beavatkozásként megpróbálják eltávolítani a kést
a testből. Ez azonban nagy hiba, mivel a kés elmozdítása jelentősen
megnövelheti az elvesztett vér mennyiségét és nagyobb vérveszteséghez
vezethet.

Mentőszolgálat értesítése
Steril kötszer vagy tiszta
szövetdarab
Sürgősségi barrier eszközök
(pl. kesztyűk és arcmaszk)

2. Nyílt sebek szorítása
A szúrt seb területére alkalmazzon nyomást egy a lehetőségekhez mérten
tiszta szövetdarabbal, hogy ezzel megpróbálja megelőzni a hipovolémiás
sokk kialakulását. Amikor a szövet átitatódott vérrel, ne mozdítsa el,
hanem tegyen a tetejére további szövetdarabokat; a vérrel átitatott anyag
elmozdításával újra felszakadhat a seb és az esetleg már elindult véralvadási
folyamat hátrányt szenved.
3. CPR
Amikor a személy elvesztette az eszméletét és már nem lélegzik, CPR
alkalmazása válhat szükségessé (a CPR mellkasi kompressziók és életmentő
lélegeztetés kombinációja). Amennyiben a kés beszorult a sebbe, nem
alkalmazható mellkasi kompresszió.
4. Segítség hívás
Késelés esetén a sürgősségi helyzetet kezelő személy feladata a
mentőszolgálat értesítése és a történtek minél tömörebb, ám a lehető
legtöbb releváns részletet érintő leírása. Fontos az olyan információk
átadása, mint a késelés megközelítő időpontja és hogy az áldozat
öntudatánál van-e. A mentőszolgálat emberei iránymutatással
szolgálhatnak az áldozat ellátásával kapcsolatban.
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HELYES ELJÁRÁSOK
5. Bizonyítékok
Alapvető fontosságú az elkövetőkhöz tartozó tárgyak összegyűjtése és
megőrzése (például: cigaretta csikkek, ruhadarabok..stb.). Az incidenst
követően próbáljon meg felidézni annyi részletet amennyit csak lehetséges
és jegyezzen le mindent amire emlékszik a helyzettel és a támadás
körülményeivel kapcsolatban. Helyszín, idő, jelen lévő emberek, információk
a támadó(k)ról (például: hajszín és frizura, szemszín, akcentus, illatok, autó
típusa, rendszáma...stb.).

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Mentőszolgálat értesítése
Steril kötszer vagy tiszta
szövetdarab
Sürgősségi barrier eszközök
(pl. kesztyűk és arcmaszk)

MEGJEGYZÉS – A legtöbb európai országban az áldozat szabadon dönthet
arról, hogy azonnal vagy egy későbbi időpontban szeretne bejelentést tenni
(akár hat hónap is rendelkezésére állhat erre a célra).

KRITIKUS HELYZETEK

3. Hirtelen szívmegállás

Egy trance partin egy fiatal intenzív táncolást követően összeesik,
nyilvánvaló ok nélkül. Nem lélegzik és nincs pulzusa.

NÉPSZERŰ ELJÁRÁSOK
A személy megrázása
Mentőszolgálat értesítése

Amikor egy személynek hirtelen leáll a szívverése és légzése (cardiac-respiratory arrest, CRA), a következő jelek
és tünetek tapasztalhatók:
ΐΐ Megváltozott vagy hiányzó szívverés;
ΐΐ Nincs légzés

ΐΐ Eszméletvesztés

A CRA okai lehetnek például: légzési problémák, szív- és érrendszeri betegségekhez köthető problémák vagy
bizonyos szerek fogyasztása.
HELYES ELJÁRÁSOK
1. CPR
Abban az esetben ha egy személynél minden kétséget kizáróan
megállapítható, hogy CRA következett be, CPR alkalmazása javasolt amilyen
gyorsan csak lehetséges (a CPR mellkasi kompressziók és életmentő
lélegeztetés kombinációja). Minden 30 kompresszió után 2 befújás
alkalmazandó.
2. Segítség hívása
Amennyiben CRA következett be egy személynél, lépjen kapcsolatba a
mentőszolgálattal és magyarázza el mi történt. Fontos információ a CRA
bekövetkeztének körülbelüli időpontja és hogy a személy eszméleténél
van-e.
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SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Mentőszolgálat értesítése
Steril kötszer vagy tiszta
szövetdarab
Sürgősségi barrier eszközök
(pl. kesztyűk és arcmaszk)

KRITIKUS HELYZETEK

NÉPSZERŰ ELJÁRÁSOK

4. Zuhanás

Egy fiatal nő aki egy két méter magas emelvény legtetején táncolt lezuhan
onnan és valószínűleg eltört a kulcscsontja. 20 perc elteltével hevesen hány.  

Rázza meg a személyt és
segítsen neki felállni. Értesítse
a mentőszolgálatot.

Amikor egy személy jelentősebb magasságból lezuhan, a következő tünetek jelentkezhetnek:
ΐΐ Csonttörésre utaló jelek a test bármely részén, melyek a mozgás nehezítettségét okozzák a sérülés

előfordulásának helyén;
ΐΐ Fej/gerinc sérülése;
ΐΐ Eszméletvesztés

A fej és gerinc sérülések nagyobbik része nem igényel kezelést a fájdalomcsillapításon kívül. Folyamatosan
figyelni kell azonban az olyan lehetséges szövődmények felbukkanását, mint az intracranialis (koponyaűri)
vérzés vagy paraplegia (kétoldali bénulás). Amennyiben az agy, illetve a gerincvelő súlyosan megsérült a
trauma hatására, sürgősen teljes idegsebészeti felmérés szükséges.
HELYES ELJÁRÁSOK

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

1. Ha a személy öntudatlanul fekszik a földön, értesítse a
mentőszolgálatot és ne mozdítsa meg a sérültet.
Sokan ilyen helyzetben hirtelen cselekednek és megpróbálják megemelni
vagy stabil oldalfekvésbe helyezni a személyt. A sérültet azonban
célszerűbb békén hagyni és amennyire lehetséges nem elmozdítani abból
a helyzetből, ahogy fekszik. Ha a személy öntudatlan, az fej-, nyaki vagy
gerincsérülés jele is lehet, mely esetben a mozgatás súlyosbíthatja az
állapotot,  quadriplégiát, paraplégiát, vagy akár halált okozva. Értesítse
azonnal a mentőszolgálatot és adjon pontos leírást a kialakult helyzetről.

Mentőszolgálat értesítése
Steril kötöző vagy tiszta
szövetdarab
Sürgősségi barrier eszközök
(például: kesztyűk és arcmaszk)

2. Ha a személy tudatánál van és végtagsérüléseket szenvedett
Próbálja meg a végtagot rögzíteni és értesítse a mentőszolgálatot.
Amennyiben kiáll valamely csont, ne próbálja meg azt visszanyomni vagy
az eredeti helyzetébe visszailleszteni, mivel bármelyik beavatkozás ezek
közül sérülést okozhat a nagyobb véredényekben és hipovolémiás sokk
kialakulásához vezethet.
3. Ha a személy tudatánál van és képes segítség nélkül mozogni,
viszont beütötte a fejét
A hányás fej, illetve gerincsérülést jelezhet. Helyezze a személyt stabil
oldalfekvésbe, ezzel megakadályozva, hogy a hányadékot lenyelje vagy az
elzárja a légútakat. A fejet és a nyakat rögzítse, amivel csökken a további
sérülés esélye.
4. Lépjen kapcsolatba a mentőszolgálattal
A sérült azonosítását és biztonságba helyezését követően lépjen
kapcsolatba a mentőszolgálattal és írja le a helyzetet. Fontos a baleset
pontos idejének megadása és a sérült tudatállapotának ismertetése.
A mentőszolgálat iránymutatást adhat az elvégzendő eljárásokra
vonatkozóan.
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5. Heroin-túladagolás

Egy éjszakai klubhoz közel két fiatal heroint fecskendezett be magának egy
kapualjban. Egyikük zaklatottan meséli, hogy a másik „nem lélegzik és nem
válaszol, nem lehet felébreszteni és talán halott”.

NÉPSZERŰ ELJÁRÁSOK
Rázza meg a személyt
Értesítse a mentőszolgálatot

Túladagolás akkor történhet, amikor egy szerből a használt egyszeri adag nagyobb mint amit a használó  
korábban megszokott. A túl nagy adag szervezetbe juttatása akut helyzethez, eszméletvesztéshez is vezethet.
Ami egy függő számára tolerálható mennyiség, az a szert először használó számára végzetes lehet. A heroin
hat a központi idegrendszerre és egyik fő jellemzője, hogy lassítja a szívverést. A légzés is drámaian lelassul.
Ezen hatások bármelyike halálos lehet ha a fogyasztott szer mennyisége túl nagy.
ΐΐ A szer tisztaságától és a fogyasztó tolerancia szintjétől függően a heroin halálos adagja 200 és 500 mg

között mozog, de komoly függők 1800 mg-nál magasabb dózisok bevitelét is túlélhetik.

ΐΐ Az utcán árult heroin esetében azonban nincs „biztonságos adag”. Ez függ a tolerancia szintjétől, a szer

tisztaságától és a használt mennyiségtől.

ΐΐ A heroin túladagolás elsődleges jele a légzés depressziója ami fulladásos halálhoz vezethet.

Az egészségügyi szakemberek által heroin túladagolás kezelésére használt szereket „opioid antagonistáknak”
nevezik. A legelterjedtebb opioid antagonisták a Naloxone és a Naltrexone, melyek vényköteles szerek. Noha
recept nélkül ezek a szerek jelenleg nem hozzáférhetők, bizonyos ártalomcsökkentő programokon keresztül
beszerezhető receptre naloxone a heroin használók (és családjuk, illetve barátaik) számára a túladagolás
prevenció részeként.
HELYES ELJÁRÁSOK
1. Ha rendelkezésre áll naloxone, adja be a személynek
Amennyiben magára kell hagynia az áldozatot, ne feledje stabil
oldalfekvésbe helyezni. Szívja fel a naloxone-t a fecskendőbe. 1cc of 0.4mg/
mL az ajánlott mennyiség, ami elégséges lehet, de felszívhat a fecskendőbe
nagyobb adagot is, amiből kezdésnek bead 1ml-t, majd ezt a hatás
értékelése után követheti további adag amennyiben szükséges. A naloxone
izomba befecskendezve is hatásos, nem szükséges vénát keresni. A szúrásra
legalkalmasabb területek a kar (delta izom), a comb (quadriceps) vagy a
fenék (farizom). Ha van kéznél alkoholos vatta, tisztítsa meg segítségével
a területet, amennyiben nincs akkor is adja be a szert, az injekciót 90 fokos
szögben beszúrva.   
2. Kezdje meg az életmentő lélegeztetést.
A naloxone gyorsan hat, de eltarthat pár percig, mire az áldozat magához
tér. Ha a személy nem nyeri vissza a tudatát és a légzés nem áll helyre pár
percen belül, adjon be egy második adagot. Fontos eközben a folyamatos
lélegeztetés.
3. Értesítse a mentőszolgálatot
A sérült azonosítását és biztonságba helyezését követően lépjen
kapcsolatba a mentőszolgálattal és írja le a helyzetet. Fontos a baleset
pontos idejének megadása és a sérült tudatállapotának ismertetése.
A mentőszolgálat iránymutatást adhat az elvégzendő eljárásokra
vonatkozóan.
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SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Mentőszolgálat értesítése
Sürgősségi barrier eszközök
(például: kesztyűk és arcmaszk)
Naloxone és fecskendő

KRITIKUS HELYZETEK

NÉPSZERŰ ELJÁRÁSOK

6. Alkohol-túladagolás

Egy fiatal nő rövid italokat fogyasztott barátokkal. Zavartnak és egyre
betegebbnek tűnik, majd kezdi elveszteni az eszméletét.

Hideg vizes fürdő
Erős kávé
A mentőszolgálat értesítése

Túladagoláshoz vezethet amikor a személy nagyobb mennyiségű alkoholt fogyaszt mint amit megszokott.
Jelentékeny mennyiségű alkoholos ital fogyasztása esetén bizonyos jelek és tünetek mutatkozhatnak a
személyen (EMLÉKEZTETŐ – Óriási különbségek lehetnek személyenként az alkohol tolerancia szintjét illetően.
Nem mindenkinél jelentkezik ugyanúgy mindegyik hatás). A következő skála az átlagos szociális ivó esetében
igaz:
ΐΐ 0.50g/dL: Érzelmek felszabadulása, élénkség, melegségérzés, kipirulás, az ítélőképesség enyhe károsodása
ΐΐ 1.00g/dL: A beszéd enyhe elmosódása, a finommotoros mozgások feletti kontroll elvesztése (például kézzel
írás), a gondolkodást igénylő feladatok végzésekor zavartság, érzelmi instabilitás, helyzethez nem illő
nevetés
ΐΐ 2.00g/dL: Erősen elmosódott beszéd, támolygó járás, kettős látás, apátia, nehézség széken egyenesen ülni,
memóriavesztés
ΐΐ 3.00g/dL: Stupor, csak rövid időre és erős fizikai ingerrel ébreszthető (például pofon vagy erős csípés), mély
horkolás
ΐΐ 4.00g/dL: Komatózus állapot, a személy nem ébreszthető, inkontinencia (a személy bevizel), alacsony
vérnyomás, szabálytalan légzés
ΐΐ 5.00g/dL: Halál lehetséges, a légzés megszűnése miatt, a rendkívül alacsony vérnyomásból kifolyólag, vagy
a hányadék tüdőbe jutásának következtében, melyet a köhögést indukáló védőreflex hiányában semmi
sem akadályoz meg.
Bizonyos egyéb állapotok tüneteikben emlékeztethetnek alkohol intoxikációra. Az alkohol intoxikáció
tüneteinek felismerése nem csak az alkohol hatás jelenlétének és súlyosságának meghatározása
szempontjából fontos, hanem az esetleg párhuzamosan fennálló egyéb állapotok differenciálása végett is,
melyek emlékeztethetnek rá vagy éppen elfedhetik az alkohol intoxikáció tüneteit. A megkülönböztetés
kétségkívül rendkívül nehéz lehet egy laikus számára (még azok számára is akik olyan gyakorlottak az
ilyesmiben, mint például a rendőrök) és gondot okozhat a kevésbé gyakorlott orvosoknak is. Akut alkoholtúladagolás esetén ahhoz, hogy az intoxikáció szintjéről képet kapjunk fontos tudni, hogy mit és mikor
ivott a személy. Számottevő mennyiségű alkohol lehet a gyomorban ami nem szívódott még fel és tovább
súlyosbíthatja a mérgezéses állapotot.
Az alkoholos másnaposság jellemző tünetei a fejfájás, reszketés, hányinger, hasmenés és kimerültség,
ezen kívül pedig teljesítmény csökkenés a munkahelyen, illetve kognitív és vizuális készségeket mozgósító
feladatokban. A másnaposság tüneteit a kiszáradás, a hormonváltozások és az alkohol toxikus hatásai okozzák.
HELYES ELJÁRÁSOK

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Az alkohol intoxikáció egyszerűbb eseteiben egy barát vagy hozzátartozó
megtudja oldani a személy ellátását. Elsőként vigyük az illetőt a bárból
vagy a partiról egy csendesebb helyre (tartsuk távol a veszélyes gépektől
és tárgyaktól, akadályozzuk meg, hogy leessen valahonnan, vagy autót
vezessen). Mérjük fel, hogy a személy bevett-e valamilyen gyógyszert,
illegális szert, vagy ivott-e más alkoholt, ami nem etilalkohol.

Cukros folyadék
Fa alapanyagú kanál
Mentőszolgálat értesítése
amennyiben a személy
állapota nem javul gyorsan
vagy a rosszullét nagyon heves
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1. Hányás
Ha nem telt el túl hosszú idő azt követően, hogy a személy nagy
mennyiségű alkohol ivott, jó ha erőlteti a hányást, ezzel megelőzve további
alkohol mennyiség felszívódását – további alkohol véráramba kerülése még
jobban megnöveli az intoxikáció szintjét.
Nagyon gyakori, hogy az intoxikált személy egyszer hány. Több mint
kétszeri hányás azonban fejsérülés vagy más súlyos állapot jele lehet. Abban
az esetben ha egy részeg személy több mint kétszer hány és nem teljesen
koherens, sürgősségi kórházi betegfelvétel válik szükségessé kivizsgálás
céljából.
2. Cukros folyadék bevitele
Az akut alkohol intoxikáció okozta kiszáradás és hipoglikémia elkerülése
céljából fontos, hogy a személy cukros folyadékot fogyasszon. A cukros
folyadékok stimuláns hatása ellensúlyozza az alkohol depresszáns hatását.
3. A mentőszolgálatot értesítése
Amennyiben a személy nincs tudatánál, nem reagál ingerekre, azonnali
orvosi segítségre van szükség. Lássa el a mentőszolgálat embereit világos
és pontos adatokkal. A mentősök adhatnak útmutatást a kivitelezendő
beavatkozásokra vonatkozóan is.
4. Folyamatos felügyelet
Alapvető fontosságú az intoxikált személy folyamatos felügyelete, annak
nyomon követése, hogy az állapota javul-e, illetve nem romlik-e. Így
amennyiben szükséges megkaphatja a megfelelő orvosi ellátást. Ha a
felügyelet feladatával megbízott nem érzi jól magát ebben a szerepben
(vagy nem akar az intoxikált személyre vigyázni), legjobb ha a beteget
kórházba szállítják.
5. Józanodási folyamat
Egy gyógyszer sem gyorsítja fel a józanodási folyamatot. A koffeinnek
(például kávé ivása) és a hideg zuhanyoknak lehet minimális átmeneti
hatása.

50

Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Staff training for nightlife premises

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
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7. Vérzés (Törött üveggel való vágás következtében)

Két fiatal éppen elhagyná a szórakozóhelyet amikor az egyikük törött
üvegbe lép. Erősen vérezni kezd.

Az üvegdarab eltávolítása
A mentőszolgálat értesítése

Amikor valaki megvágja magát üveggel, a következő tünetek jelentkeznek:
ΐΐ Vérzés;

ΐΐ Súlyosabb fokú vérzés, ami eszméletvesztéshez is vezethet.

A vérzések nagy része bizonyos idő elteltével csillapítható a sebre gyakorolt közvetlen nyomással (pihentetés
és a végtag megemelése is hasznos lehet). A seb megtisztítása vízzel és enyhe szappannal csökkenti a
bakteriális fertőzés kialakulásának esélyét.
HELYES ELJÁRÁSOK

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

1. Távolítsa el az üveget
Használjon kesztyűt. Fontos, hogy eltávolítson minden látható üveg
darabot, így alkalmazhat nyomást a seben anélkül, hogy tovább
súlyosbítaná a sérülést.  
2. Alkalmazzon közvetlen nyomást
Alkalmazzon nyomást a seben minél előbb, hogy megelőzze, illetve
csökkentse a vérveszteséget. Tegye ezt a lehető legtisztább elérhető
anyagok felhasználásával. Ha az anyagok átnedvesedtek a vértől ne
távolítsa el őket, hanem tegyen még több réteget felülre. A vérrel átitatott
anyagok elmozdítása újra felnyithatja a sebet és felszakítja az esetleg már
megkezdődött varrasodást.

Steril kötöző vagy tiszta
szövetdarab
Műanyag arcvédő
Kesztyűk
A mentőszolgálatot csak súlyos
esetekben értesítse

3. Lépjen kapcsolatba a mentőszolgálattal
Ha a vágás mély és nagy mennyiségű a vérveszteség, értesítse a
mentőszolgálatot. A mentősök adhatnak útmutatást a kivitelezendő
beavatkozásokra vonatkozóan is. Amennyiben a vágás mély, viszont
kompresszióval kontrollálható, irányítsa a személyt a legközelebbi kórház
sürgősségi osztályára, ahol megfelelő módon összevarrhatják a sebet.
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KRITIKUS HELYZETEK

8. Nemi erőszak

A szórakozóhely biztonsági emberének egy zavart síró nő arról számol be
hogy két férfi megerőszakolta akik követték miután kilépett a helyről.

NÉPSZERŰ ELJÁRÁSOK
Mosdassa meg az áldozatot és
szerezzen tiszta ruhákat

Nemi erőszaknak számít bármely szexuális aktus (anális, vaginális vagy orális), mely kényszer hatására jön létre,
erőszak vagy fizikai, illetve pszichés fenyegetés következményeként az egyik fél beleegyezése nélkül (ami
leggyakrabban a női fél).
Nemi erőszak bárkivel bármikor megtörténhet. Minden áldozat reakciója egyedi. A leggyakoribb általános
reakciók közvetlenül az erőszakot követően a düh, hitetlenség, szorongás és félelem. Az áldozatoknak minden
esetben orvosi és pszichológiai segítségre van szüksége.
HELYES ELJÁRÁSOK
Az áldozat egyéni reakciójától függetlenül a következők mindenképpen
szükségesek:
1. Orvosi segítség
Az erőszakot igazoló bizonyítékok összegyűjtése és rögzítése szempontjából
minél gyorsabban orvoshoz kerül az áldozat annál jobb. Ne öltözzön át a
vizsgálat előtt az áldozat és ne mosakodjon (a támadáskor viselt ruhák a
büntető eljárás során bizonyítékok részét képezik). Csak abban az esetben
váltson ruhát, ha ez teljességgel elkerülhetetlen – ebben az esetben tartsa
meg az eredeti ruhákat és tegye egy papírzacskóba, semmiképpen sem
műanyagba.  Az áldozat orvosi ellátása abban az esetben is szükséges ha
nem láthatók rajta egyértelmű külsérelmi nyomok. Az orvosi vizsgálatnak
ki kell terjednie a terhesség és a nemi úton terjedő betegségekkel való
fertőződés esélyének felmérésére, amit a megfelelő megelőző lépéseknek
kell követnie. Ha az áldozat azt gyanítja, hogy drogot juttattak a
szervezetébe, vizeletminta vétele is szükséges ennek ellenőrzésére.
2. Társas támogatás
Az áldozat ne maradjon egyedül a helyzettel való megküzdésben. Lépjen
kapcsolatba egy családtaggal vagy baráttal. Ők segíthetnek az áldozatnak
a támadással, a támadóval és az események lefolyásával kapcsolatos
lehetséges legtöbb részlet felidézésében. Fontos, hogy az áldozat ne
szorongjon amiatt, hogy később majd képtelen lesz elmondani vagy
bizonyítani, hogy mi történt vele.
3. Az elkövető feljelentése
Az elkövetővel kapcsolatba hozható minden tárgyat (például cigaretta csikk,
ruhadarabok...stb.) őrizzen meg. A lehető legtöbb bizonyíték összegyűjtése
alapvetően fontos a feljelentéshez. Annál jobb, minél több részletet képes
felidézni az áldozat a támadási helyzettel és a körülményekkel kapcsolatban,
amiket mind érdemes lejegyezni. Fontos például a helyszín, a jelen lévő
emberek, a támadók jellegzetességei (például: akcentus, szagok, frizura és
hajszín, szemszín, rendszám, autó márkája...stb.). Nem kötelező azonnal
feljelentést tenni ( az áldozatnak általában hat hónap áll rendelkezésére,
hogy ezt megtegye). Amennyiben azonnal be szeretné jelenteni a vele
történteket, kapcsolatba kell lépnie a helyi rendőrséggel.
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SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Kesztyűk,
papírzacskó

7.Függelék. Felelős alkoholkiszolgálás
Az 57 éves Mr. Joseph családos ember, három gyermeket nevel. Mint minden nap, ezen a napon is
átnézte a leveleit mielőtt kinyitotta a kocsmáját.
Egy különös boríték keltette fel a figyelmét, mely a helyi bíróságtól érkezett. Mivel nem várt levelet innen,
kíváncsian kinyitotta a borítékot. Döbbenet és kétségek fogták el a levél tartalmát olvasva.  
Összefoglalva a levél egy bírósági idézés volt. Azzal vádolják, hogy ő is felelős egy balesetért, mely az
egyik vendégével történt. Az idézésben azt állítják, hogy a baleset napján az illető az ő kocsmájában ivott
körülbelül hajnali kettőig. Az illető ezt követően megpróbált hazajutni saját autójával, azonban balesetet
szenvedett, melynek során komoly sérüléseket szenvedett, illetve mások értékei is megrongálódtak. A
kórház laboratóriumában történő elemzést követően megállapították, hogy véralkoholszintje messze a
törvény által megengedett szint felett volt.
A vendég bevallotta, hogy ivott aznap este, de az ügyvédje szerint Mr Joseph-nek is van felelőssége a
balesetben, mivel vendége állítása szerint Mr Joseph folyamatosan kiszolgálta alkohollal amikor csak
rendelt valamit, még akkor is, amikor láthatóan túl sokat fogyasztott már és a viselkedése is megváltozott
(egy poharat is eltört és felemelte a hangját).
Az idézés miatti aggodalmában Mr Joseph minden erejével próbált visszaemlékezni a szóban forgó
estére. Homályosan emlékezett egy férfira aki csak ritkán tér be a kocsmájába és azon az estén egy
hölggyel érkezett. Ahogy haladt előre az este, a férfi egyre különösebben gesztikulált és hangosabban
beszélt mint az szokásos.
Aztán az is eszébe jutott, hogy akkor arra gondolt, biztos a pár tagjai között kialakult konfliktus az oka
ennek, ezért nem igazán törődött velük. Még arra is emlékezett, hogy egy pohár is eltört véletlenül.
Amikor a férfi távozott, Mr Joseph követte a tekintetével amint kifelé halad és látta, hogy nem fest
túl jól. Arra gondolt azonban, hogy a hölgy akivel az estét töltötte majd gondját viseli és hazavezet
biztonságban. Mr Joseph ekkor a telefonhoz lépett, hogy tárcsázza az ügyvédjét...
Alkosson véleményt a történettel kapcsolatban, majd gondolkozzon el a következő kérdéseken és
válaszoljon rájuk.
•
•
•
•
•
•

Az Ön véleménye szerint Mr Joseph jól mérte fel a kialakult helyzetet azon az estén?
Miért nem avatkozott be Mr Joseph?
Ön szerint mit tehetett volna Mr Joseph, illetve mi lett volna a leghelyesebb cselekedet?
Ha ez a szituáció az Ön szórakozóhelyén történik , Ön hogyan cselekedett volna?
Milyen stratégiák alkalmazhatók a hasonló helyzetek elkerülésének érdekében?
Amennyiben létezne olyan törvény amelynek értelmében az ilyen és hasonló helyzetekben a
tulajdonosokat és a pultosokat is terhelné felelősség, Ön szerint milyen lépések megtétele válna
szükségessé annak biztosítására, hogy ilyen jellegű szituációk ne alakulhassanak ki.  
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8. Függelék. Fizikai környezet (A1 Űrlap)

Ez egy az Önéhez hasonló szórakozóhely lehetséges alaprajza. Kérjük válaszoljon a következő kérdésekre
és fűzzön hozzájuk megjegyzéseket ahol azt szükségesnek látja.
1. Jelölje be az alaprajzon azokat a pontokat ahol Ön szerint a problémás helyzetek jellemzően
előfordulnak.
2. Milyen jellegű szituációk ezek? Milyen gyakran fordulnak elő? Jellemzően kik érintettek?
3. Általában hogyan oldja meg ezeket a helyzeteket?
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9. Függelék. Fizikai környezet (B űrlap)
Név:
Helyszín: a város központjában

; közel a város központjához

; a külvárosban

Nyitvatartási idő:
Alkalmazottak száma:
Mi az Ön feladata?
Részt vett valamilyen az Ön által végzett feladat ellátására irányuló speciális tréningen mióta ezen a
szórakozóhelyen dolgozik?
Mi az amit a legjobban szeret a munkahelyén kialakított fizikai környezetben?
Mi az amit a legkevésbé szeret a munkahelyén kialakított fizikai környezetben?
Jellemzően milyen típusú vendégek látogatják a helyszínt?
Milyen célból/Miért látogatnak el Önökhöz az emberek? (Említsen meg néhány okot)
Részt vett valaha tréningen a következő témákkal kapcsolatban? Alkohol/Drogok      ; Erőszak      ;
Biztonság      ; Elsősegély      ; Felelős alkoholkiszolgálás      ; Kommunikáció
Amennyiben a válasz IGEN, tegyen x-et és részletezze pár szóval a tréninget, említsen pár részletet a
tréninggel kapcsolatban amin részt vett.
A szórakozóhelyen ahol dolgozik történt valaha bármilyen ártalomcsökkentő intervenció vagy
kampány melyet civil szervezet vagy egészséggel foglalkozó állami intézmény valósított meg (pl.
HIV-vel kapcsolatos tudatosság, közúti balesetek, nem-alkoholos italok)? Amennyiben a válasz
IGEN, részletezze hányféle intervenció történt és mi volt ezeknek a témája:
Az ott szórakozók számára vannak hozzáférhető prevenciós anyagok a helyszínen ahol dolgozik?
Van óvszerautomata a helyen?
Ha változtathatna a helyszínen pár dolgot (pl. dekoráció, általános megjelenés, funkció vagy bármi
más) min változtatna?
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9.1 Függelék. Fizikai környezet
(B1 űrlap)

Ez egy az Önéhez hasonló szórakozóhely lehetséges alaprajza. Kérjük válaszoljon a következő kérdésekre
és fűzzön hozzájuk megjegyzéseket ahol azt szükségesnek látja.
1. Jelölje be az alaprajzon azokat a pontokat ahol Ön szerint a problémás helyzetek jellemzően
előfordulnak.
2. Milyen jellegű szituációk ezek? Milyen gyakran fordulnak elő? Jellemzően kik érintettek?
3. Általában hogyan oldja meg ezeket a helyzeteket?
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10. Függelék. Az éjszakai élettel és a rekreációs
kontextussal kapcsolatos főbb problématerületek
• Egészségügyi problémák: Dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás és szerhasználat, fiatalkorúak
ivása, „binge drinking” (rohamivás), részegség, sérülések, hő okozta ártalmak, zaj okozta ártalmak,
látáskárosodás és mentális betegségek.
• Erőszak az éjszakai életben: Verekedés, vendégek közötti összetűzések, vendégek és személyzet
közötti összetűzések, szexuális erőszak.
• Nem biztonságos és erőszakos szex: az óvszer nem rendszeres használata, terhesség, szexuális úton
terjedő betegségek.
• A szórakozóhelyek és egyéb célpontok közötti közlekedés: ittas vezetés, szer hatása alatti vezetés.
• Közháborítás: zaj, rongálás, utcai italozás.
• Bűnözés és egyéb törvénysértések: drogárusítás, lopás, betörés, fiatalkorúak és ittas személyek
kiszolgálása alkohollal.
• A szórakozóhelyek hatékony menedzselése: hiányos vagy nem létező ellenőrzés és felügyelet, a
szabályok következetlen alkalmazása, hiányos vagy nem létező biztonsági intézkedések, hiányos
házirend, gyakorlat kódex hiánya, illetve a személyzeti képzés hiánya vagy elégtelensége.
Azonosított problémaforrások
• Kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy a legtöbb erőszakos cselekményt hétvégén éjszakánként
követik el kocsmákban és klubokban, illetve azok környékén (Allen et al. 2003).
• Az alacsony személyzet/vendégszám arány szintén összefügg az agresszív viselkedés gyakoriságával
(Homel and Clark 1994), feltehetően a csökkent éberség és őrzési lehetőség miatt (Graham et al.
2005).
• A bárokban tapasztalható erőszak kialakulásához szintén hozzájárul az ittas személyek alkohollal való
kiszolgálása (Homel and Clark 1994). Azonban néha az ittas emberek kiszolgálásának megtagadása
vezetett erőszakhoz (Felson et al 1997).
• A vendégek ittasságának mértéke, illetve a bár fokozott ivást ösztönző gyakorlata (pl.: nagyon olcsó
italok) szintén hozzájárulnak az erőszak kialakulásához (Homel és Clark 1994).
• Ellenséges és agresszív személyzet (Homel et al. 1992).
• Gyengén képzett és irányított személyzet (Homel et al. 1992).
• A személyzet férfi tagjainak magas aránya, illetve a kidobók jelenléte (Homel et al. 1992; Quigley et al.
2003)
• A szórakozóhelyeken történt erőszakos cselekmények több mint harmada a beengedők
közreműködésével (gyakran mint feltételezett elkövető) történt (Maguire és Nettleton 2003).
• Az erőszak (többnyire a 25 év alatti férfiak körében) legfontosabb kiváltó okai: összetűzés a
személyzettel; zsúfoltság; házirend megsértése; sértő viselkedés, illetve (pár)kapcsolati összetűzések
(Chikritzhs 2002; Homel et al. 2004; Macintyre és Homel 1997)
• Sok bárban, ahol a vendégek kiszolgálása egy nagyméretű pultnál történik (valószínűleg sok
pultossal), ott nem lehetséges az alkoholfogyasztás monitorozása, így a problémás magatartás
megelőzése se. (Kulis 1998).
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A szórakozóhelyeket és egyéb rekreáció helyszíneket, illetve a személyzeti képzést megcélzó
intézkedések
Néhány intézkedést már bevezettek egyes országokban és városokban, pl.:
I.
II.
III.
IV.
V.

„házirend”;
gyakorlat kódex és egyéb egyezmények;
a nyitvatartási idő szabályozása és szigorítása;
a fizikai környezettel kapcsolatos beavatkozások;
egyéni ártalomcsökkentő stratégiák.

Mostanában a legelterjedtebb intézkedések közé sorolható a felelősségteljes alkoholárusítás és a
beengedők képzése. A „The Safer Bars” képzés például a szórakozóhelyeken tapasztalható agressziót
vizsgáló kutatásokon, illetve általános kommunikációs megközelítésekkel kapcsolatos tudáson alapul.
Ez magában foglalja a személyes tér és a testbeszéd hatékony használatát (Sears et al. 1991), továbbá az
erőszakos egyénekkel foglalkozó rendőrök számára kifejlesztett technikákat. (Albrecht és Morrison 1992;
Garner 1998).
Csak néhány program tartalmazott precíz kiértékelést pontosan definiált eredményekkel; azonban
ha sor került kiértékelésre, akkor a programok általában hatékonynak bizonyultak a fiatalkorúak
alkoholfogyasztásának, a problémás italozási szokások, a nem szándékos közlekedési és nem közlekedési
sérülések, illetve az erőszak csökkentésében (Treno et al. 2005). Néhány példa a programra:
•
•
•
•

Community Trials Project (Salinas, Kalifornia, USA).
The Surfers Paradise Safety Action Project (Queensland, Ausztrália).
Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems (STAD) (Svédország).
Geelong Local Industry Accord in Australia (Geelong, Ausztrália).

Habár léteznek jó – felelősségteljes (pl.: fiatalkorúak és ittas személyek kiszolgálásának megtagadása)
alkoholárusítással kapcsolatos – programok a személyzet képzésére (Graham 2000), sok okból kifolyólag
szükség lenne egy a problémás viselkedés kezelését oktató képzésre.
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11. Függelék. Törvénykezés
Egy augusztusi estén, amikor a fiatalok újra ellepték a főváros forró utcáit izgalmas szórakozási
lehetőségeket keresve, három barát éppen kilép egy bárból, amikor a kezükbe adják a „Dance” nevű
diszkó szórólapját. Az aznap éjszaka fellépő híres DJ-n felbuzdulva elindulnak a diszkóba.
A bejáratnál elképednek a hosszú soron, azonban kis idő elteltével a sor megindul, és a fiúk gyorsan a
bejárathoz kerülnek. Ez annak köszönhető, hogy a biztonsági őrök a menedzser utasításainak nyomása
alatt (aki a szórakozóhelyet gyorsan fel akarja tölteni vendégekkel), a fémdetektoros ellenőrzésről néhány
vendég gyors kézi átvizsgálására váltanak.
A sor elejére érkezve a három fiút a biztonsági őr nem vizsgálja át, azonban az egyik fiú fiatal kinézete
miatt személyiket kér. A kérdéses fiúnál nincs semmilyen irat, azonban a két barát győzködésére végül
mindhármukat beengedik.
Bent a fiúk a bárpulthoz mennek, és feleseket rendelnek. Az éjszaka folyamán folytatják az
alkoholfogyasztást, többnyire töményeket rendelnek. Az egyik fiú gyorsan lerészegedik; ez a mérhetetlen
eufóriájából látszik.
A pultos – habár látja a fiú ittasságának szintjét – továbbra is kiszolgálja őt alkohollal.
Hajnalban, amikor a zene véget ért, a biztonságiak felkérik a vendégeket a távozásra.
A részeg fiú vitatkozni kezd az egyik biztonsági őrrel, mert még nem szeretne távozni, hanem további
italokat rendelne. A biztonsági őr ragaszkodik a távozáshoz, amire a fiú a biztonsági őr sértegetésébe
kezd. A biztonsági őr ahelyett, hogy hagyná a fiút, elveszti a türelmét, és megüti őt, amitől a fiú elterül a
földön. Azonnal kihívják a rendőrséget, akik a helyszínelés közben elkérik a biztonsági kamera felvételét.
A kamera azonban nem működött aznap elektromos hiba miatt. Később kiderül, hogy a biztonsági őr
nem rendelkezett képesítéssel, csak a tulajdonos egy barátja volt, aki a tulajdonos kérésére ugrott be
segíteni aznap este.
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Megvitatandó kérdések:
1. Hogy jellemeznéd a beengedőt azon eljárását, hogy a rendelkezésre álló fémdetektorok helyett csak
kézi átvizsgálást alkalmaztak (és azt is csak elszórtan)?
1.2 Mekkorára becsüli a törvény által erre az eljárásra kiszabható pénzbüntetés mértékét (euróban vagy
más pénznemben megadva)?
2. Egyetért azzal, hogy a beengedő helyesen járt el, amikor beengedte a fiút az életkorának ellenőrzése
nélkül?
2.1 Mekkorára becsüli a törvény által erre az eljárásra kiszabható pénzbüntetés mértékét (euróban vagy
más pénznemben megadva)?
3. Helyesen járt el a pultos, amikor továbbra is kiszolgálta alkohollal a láthatóan nagyon részeg fiút?
3.1 Mekkorára becsüli a törvény által erre az eljárásra kiszabható pénzbüntetés mértékét (euróban vagy
más pénznemben megadva)?
4. Mit gondol a menedzser azon hozzáállásáról, hogy a törvényi előírások tudatában mégse foglalkozott
a biztonsági kamera hibájával?
4.1 Mekkorára becsüli a törvény által erre az eljárásra kiszabható pénzbüntetés mértékét (euróban vagy
más pénznemben megadva)?
5. Helyes eljárásnak tartja, hogy a menedzser megkérte egy barátját, hogy ugorjon be a
rendfenntartásban segíteni, még ha csak egy éjszakára is?
5.1 Mekkorára becsüli a törvény által erre az eljárásra kiszabható pénzbüntetés mértékét (euróban vagy
más pénznemben megadva)?
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12. Függelék. Értékelő kérdőív
Ezzel a kérdőívvel a résztvevők az egyes fejezeteket véleményezhetik. Mindössze pár percet vesz igénybe,
és hasznos visszajelzéssel szolgál számunkra. Köszönjük az együttműködését!
I. AZONOSÍTÁS
1.       Nem ____ 2.  Kor  ____ 3.  Mi az Ön szerepe a szórakozóhelyen, ahol dolgozik?
II. A FEJEZETRŐL
1. A fejezet szervezettsége. E fejezet tekintetében kérjük, értékelje az alábbiakat:

Időtartama
Felszerelés és
segédanyagok
Technikai segítség
Tér

Nagyon
rossz
1

Rossz

Elégséges

Jó

2

3

4

Nagyon
jó
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

2. Alkalmazott technikák és módszertan. E fejezet tekintetében kérjük, értékelje az alábbiakat:

A módszer
illeszkedése a
tartalomhoz
A módszer
illeszkedése a
csoporthoz
A módszer
hatékonysága
az ismeretek
megszerzésében
A módszer
gyakorlatban való
alkalmazhatósága

Nagyon
rossz

Rossz

Elégséges

Jó

Nagyon
jó

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Staff training for nightlife premises

61

3. Tartalom. E fejezet tekintetében kérjük, értékelje az alábbiakat:

Érthetőség
Részletesség
A megközelítés
kiforrottsága
A megközelítés
újszerűsége
A munkámban
való jelentősége

Nagyon
rossz
1
1

Rossz

Elégséges

Jó

Nagyon jó

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. Az oktató és a szervező csapat. E fejezet tekintetében kérjük, értékelje az alábbiakat:
Nagyon
rossz

Rossz

Elégséges

Jó

Nagyon
jó

Az oktató tudása a
témában

1

2

3

4

5

A módszertan

1

2

3

4

5

A csoport szervezése
A csoport hozzáállása

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5. A fejezet segédanyagai. E fejezet tekintetében kérjük, értékelje az alábbiakat:

A segédanyagok
minősége
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Nagyon
rossz

Rossz

Elégséges

Jó

Nagyon
jó

1

2

3

4

5
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6. A munkacsoport. E fejezet tekintetében kérjük, értékelje az alábbiakat:

A csoporttagok között
kialakult kapcsolatok
minősége
A csoport
együttműködése
Tapasztalatok
megosztása
A csoport hozzáállása

Nagyon
rossz

Rossz

Elégséges

Jó

Nagyon
jó

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7. A megszerzett tudás. E fejezet tekintetében kérjük, értékelje az alábbiakat:

A tartalom
érthetősége az Ön
számára
A tartalom
relevanciája
A felhasznált
eszközök
relevanciája az
intervenciók
szempontjából
Mennyire tudja
majd felhasználni
a frissen szerzett
ismereteket?

Nagyon
rossz

Rossz

Elégséges

Jó

Nagyon
jó

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. Kérjük írja le az Ön számára legrelevánsabb információt, amit ebből a fejezetből tanult.

9. Kérjük írja le, hogyan fogja hasznosítani a az újonnan szerzett ismereteit a munkájában.

10. Kérjük ossza meg a véleményét és javaslatait, amik segítségével tovább javíthatjuk a képzés
minőségét.

Köszönjük!
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