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SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS

II./1. Általános szempontok
cél

A sürgősségi ellátás alapjainak, hangsúlyainak és rendszerformáló tényezőinek a megismerése. A
sürgősségi gondolkodás, mint ellátási szemlélet megismerése, megértése.

kompetencia Egy akut jellegű ellátási rendszer hangsúlyainak megértése, más szakterülethez illesztése. Egy

önálló diszciplína alapelveinek ismerete.

bevezetés

A sürgősségi orvostan a múlt század hatvanas éveiben vált önálló diszciplínává, egy másik
multidiszciplináris szakterülettel, az intenzív terápiás medicinával, párhuzamosan. Ez egy tipikusan
olyan szakterület, ahol az idő meghatározó szerepet játszik. Az ellátás nemcsak a kórházon kívüli
és belüli allokációs folyamatot és az újraélesztést tartalmazza, de magában foglalja a betegek
kezdeti stabilizálását, primer ellátását, állapotuktól függően a hazaengedésükig vagy a végleges
kórházi ellátásukig. Ennek megfelelően a cél olyan szakemberek képzése, akiknek ismerete és
gyakorlati készsége kiterjed az akut és sürgősségi jellegű kórállapotok és egészségkárosodások
megelőzésére, diagnosztikájára és ellátására minden korosztály szintjén, a fizikai és viselkedési
kórfolyamatok teljes spektrumán, hangsúlyosan idődependens készséggel.
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Az Egyesült Államokban, a hatvanas évek politikailag és gazdaságilag polarizálódó társadalmában
az egészségügyi szolgáltatással szemben egy újabb társadalmi igény fogalmazódott meg. Az akut
jellegű ellátás vonatkozásában ez az igény egy folyamatos és egységes, a beteghez, betegségéhez
rendelt szolgáltatást követelt. Ennek az igénynek a kielégítését célozták a belépési ponton
megjelenő sürgősségi egységek, ahol az adott beteg állapotához rendelték – energiában és időben –
a szükséges és elérhető szolgáltatást. Ebben az ellátási formában az a cél, hogy minden beteg az
állapotának megfelelően minél előbb jusson iránydiagnózishoz és korai stabilizálás mellett mielőbb
kezdjék meg a definitív ellátását. Ehhez az összetett allokációs folyamathoz a katonaorvostanban
használatos „triage” elveket vették alapul. Az állapot stabilizálás mellett végzett gyors és
lehetőségek szintjén hatékony differenciáldiagnosztika célja az oki kezelés mielőbbi megkezdése –
a beteg mielőbbi definitív ellátási pontra való juttatásának biztosítása. Célszerű volt, hogy ennek a
folyamatnak a menedzselése már hasonló elvek szerint történjen, mint maga a definitív ellátás. A
hatékonyság növeléséhez minden szükséges és rendelkezésre álló készséget a beteghez kell
rendelni. Akut egészségkárosodás esetén a kórházat megelőző, segélynyújtók szerepe ugyanez –
így a mentés érthető módon vált a sürgősségi orvostan szerves részévé. Az Egyesült Államokban a
sürgősségi ellátás eleve kórházi alapokon indult, jogi hátterét, társadalmi környezetét a „jó
szamaritiánus” elv biztosította. 1961-ben, a meglévő fogadóhelyekre (Emergency Room) szervezett
folyamatos és egységes ellátói készség szervezésével indult meg a sürgősségi orvostan önálló
diszciplínává válása – a terv később, Alexandria-.terv néven vált ismertté és a Virginia-i James D.
Mills nevéhez fűződik. Pár évvel később, 1968-ban megalakult a sürgősségi orvostan máig
legnagyobb szakmai szervezete az ACEP (American College of Emergency Physicians).
Angolszász területen a két multidiszciplináris szakterület az elsődlegesen az anesztézián felnövő
intenzív terápiás és a sürgősségi medicina hatalmas, párhuzamos fejlődét mondhatott a magáénak.
Ez a tér és idő vonatkozásában is nyitott tevékenység egyre inkább ellátási szemléletté vált, azaz
nem az ellátás helyéhez és idejéhez kötődött. A múlt század hetvenes éveire a sürgősségi ellátásnak

két vonulata mutatkozott meg, az anglo-amerikai, ahol a kórházakban sürgősségi egységek
szerveződtek, erre a feladatra specializálódott személyzettel a prehospitális ellátás célja a beteg,
sérült mielőbbi kórházba juttatása volt. A másik, franko-germán rendszerben nem épült ki kórházi
sürgősségi egység, így a betegek korai allokációja, a triage a prehospitális rendszerre lokalizálódott
az akut jellegű ellátás aneszteziológusok, később intenzív terapeuták irányították. A prehospitális
ellátás fejlődésében ez a két különböző ellátási rendszer a „scoop & run” és a „stay & play”
egymásnak látszólag ellentmondó elvében csúcsosodott ki. Ahogy mára, ezen a szinten is a
„stabilize & run” egységes elve kezd érvényesülni, úgy mosódik el a két szemlélet közötti
különbség is. A XXI. század egészségügyi ellátással szemben támasztott elvárásainak, az akut
jellegű ellátásra épülő és fókuszáló kórházi szerepváltásának a sürgősségi ellátás mint integratív
szemlélet ad választ. Ennek is köszönhető, az európai ellátási trendek egységesítése, a néhai angloamerikai alapú szemlélet térnyerése is. A sürgősségi orvostan európai képviseletét számos Egyesült
Államok beli szervezet és az International Federation of Emergency Medicine (IFEM) támogatta
European Society of Emergency Medicine (EuSEM) látja el. Az EU egészségügyi programjának
szemlélete sürgősségivé vált, ennek jelentős szerepe van a sürgősségi orvostan térnyerésében.
A szervezett prehospitális sürgősségi ellátás vonatkozásában hazánk példamutató úttörő volt – a
dr. Kresz Géza által 1876-ban szervezett és vezetett Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület (BÖME)
egyike volt az első ilyen szervezetnek a világon. 1948-ban, a BÖME korszerű szemléletére épült,
dr. Oravecz Béla szervezte Országos Mentőszolgálat. Az OMSz közel negyedszázados
aranykorában, szemlélet és struktúra vonatkozásában is megelőzte a világot. dr. Oravecz Béla
zseniális szervező volt, aki a mentést kórházi alapokon, regionális struktúrában, orvosi szemléletű
elsősegélynyújtásra alapozva, a kórházi ellátási készség helyszíni biztosításával képzelte el. Ehhez
a szemlélethez számos kiváló és innovatív orvost sikerült megnyernie. Azt, hogy a sürgősségi
orvostant mennyire társadalmi igény hívja életre, az OMSz Mentőkórházának 1956. novemberi
megszervezése igazolja. Ez a kórház nemzetközileg is elismert sürgősségi orvosok – dr. Stumpf
Imre, dr. Gábor Aurél, dr. Felkai Tamás, dr. Makláry Lajos, dr. Lamboy László, dr. Tury Peregrin,
dr. Gőbl Gábor – munkaközössége lett. Sajnálatos, hogy a világot megelőző lehetőség nem vált
rendszer szintűvé, izolálódott – ez nem elsődlegesen a szakmai képviselt hibája volt. Dr. Gábor
Aurél nemzetközi fórumokon publikált tudományos munkáiban elsőként jelenítette meg az időmenedzsment, a progresszív ellátás fogalmát és az ő nevéhez fűződik az oxyologia, mint fogalom
és mint önálló szakmai entitás leírása is (1963). dr. Gábor Aurél az oxyológiát a sürgősségi
orvostan szinonimájaként definiálta – erre a világot megelőző hungarikumra utal a mai oxyológiasürgősségi orvostan kifejezés, aminek nemzetközi megfelelője a sürgősségi orvostan. A
Mentőkórházra alapuló, „stay & play” elvű rohamkocsi szolgálat hosszú évekig támogatta a
megfelelő intenzív ellátási készséget hiányoló kórházakat is. Mivel nem vált kórházi rendszerré,
izolálódott és az oxyológia, elsődleges gyakorlatában a mentésre szűkült. 1976-tól sporodikusan,
egy-egy emblematikus Kollega képviseletével (1976. Szolnok – dr. Sebestyén Mihály, 1982.
Nyíregyháza – dr.Pikó Károly, 1992. Székesfehérvár – dr. Csingár Antal). Ezek az egységek
egyedfejlődésük során egyre inkább a korszerű sürgősségi orvostan szemléletét képviselték,
sajnálatosan elkülönülve az oxyológusok által képviselt mentés rendszerétől. A hazai
rendszerváltás első évei adták meg a rendszer szintű sürgősségi ellátás jogi hátterét, melynek
térnyerése és elfogadtatása a mai napok története.
A sürgősségi orvostan olyan kórképekkel foglalkozik, ahol a kórállapot fellépte és a megkezdett
megfelelő kezelés, így a kiment minősége közötti összefüggés fordítottan arányos – az idő pedig
percekben, órákban és maximálisan 24órában mérhető. Azért is szükséges az időablak
behatárolása, mert a fenti megállapítás minden kórfolyamatra igaz. Egy-egy kórállapot
menedzselésében az idő mindig a legszűkebb keresztmetszet. Kórélettani megközelítésben a
szervezetet érő különböző eredetű noxák kettős kórfolyamatot indítanak el: egyik a károsodással
összefüggő, úgy nevezett primer, a másik a szervezet egyensúlyának megbomlására adott
szekunder, egységes válasz. Ez a szekunder válaszreakció a szervezet oxigenizációs és perfúziós
viszonyait bontja meg, rontja. A szekunder károsodás mértékét fennálltának időtartama határozza
meg – így ennek menedzselése a sürgősségi ellátás elsődleges feladata, az állapotstabilizálás
meghatározó eleme. A kimenetet – a primer kórok mibenléte és az egyén biológiai variabilitása
mellett - minden kórfolyamat esetén a korai felismerés, a korai állapot stabilizálás, a korai
diagnosztikát feltételező korai oki kezelés határozza meg. Az idővel, egyes beteg és rendszer

szintjén való gazdálkodás kényszerét és elvárt készségét nevezzük – a sürgősségi orvostan
jelöléséhez is használatos – idő-dependenciának.
A sürgősségi ellátás mind kórházi, mind az azt megelőző színterén klasszikusan beteghez rendelt
ellátási forma. Ez az ellátói készség azt jelenti, hogy nem a beteget mozgatjuk a diagnosztikai és
ellátó rendszerben, hanem lehetőség szintjén hozzá rendeljük, beteghez integráljuk
tevékenységünket – primer ellátás, diagnosztika, speciális konzíliumok szintjén egyaránt. Az akut
ellátás folyamatában az egyes elemek kapcsolódási pontja, annak minősége, időbelisége és tartalma
meghatározó a kimenet szempontjából – ezeknek a pontoknak hatékonyságáról, egységes
szemléletéről gondoskodni a sürgősségi orvostan meghatározó integratív szerepe. Különösen igaz
ez a kórházat megelőző – prehospitális és a kórházi – hospitális rendszer közötti kapcsolatra, ez a
speciális integratív interfész szerep a kórházi sürgősségi egységeké. Szakmai szempontból a akut
ellátás idő menedzsmentre szakosodott egységes szemléletét az egyes szakterületek progresszív
szemléletéhez illeszteni az egyik legnagyobb integratív kihívás, annak ellenére, hogy elméletileg
nem kérdőjelezhető meg, hogy a definitív ellátás szemléletének az ellátás első elemi szintjén is meg
kell jelennie. Az integratív szemlélet az egyes beteg ellátási szintjén is megmutatkozik, a
sürgősségi ellátás team jellegét a beteghez integrált, hatékony működés követi meg. Minden
beteget egy, az állapotának megfelelő összetételű csapat – team lát el. Ebben az integrációban,
kritikus állapot esetén hangsúlyosan, nem csupán az egyes szereplők feladatsora, egymáshoz való
kapcsolódásuk rendje, de még a beteg körüli tevékenységének fizikai pozíciója is meghatározott.
A sürgősségi szemlélet harmadik fundamentuma az allokációs képessége. Az allokáció két szintre
bontható a mikró- és a makró allokációs rendszerre. A mikró-allokáció az egyes beteg
kórfolyamatának értékelése és osztályozása révén rendel az egyes beteghez, állapotának megfelelő
ellátói készséget, beleértve az ellátás megkezdésének optimális idejét is. Azt az osztályozási
rendszert, ami könnyen értékelhető tünetek alapján segíti a kórfolyamat rizikójának megállapítását
triage-nak nevezzük. A trier francia igéből eredeztetett fogalom (angol megfelelője: to sort) a
mezőgazdaságból származik, kávé, fa minőségének jelölésére szinkódokat használtak. A
fakitermelésnél a feldolgozott fát – felhasználhatóság, minőség, ár vonatkozásában – a mai napig
színekkel jelölik, szortírozzák, tárolják. A sürgősségi ellátásban a triage a beteg kórfolyamatának
rizikóját értékelve rendel az egyes beteg mellé ellátói potenciált – hatékonyság és idő
vonatkozásában. Ez az orvosi szemlélet a katonaorvostanból eredt, Bonaparte Napoléon
fősebészétől, Baron Dominique Jean Larrey-től. Tekintettel arra, hogy a sürgősségi ellátás
rendszerében nem csupán egyes kórfolyamatot, hanem párhuzamosan több ellátandót kell
menedzselni, az allokáció kiterjed az adott ellátórendszer optimális kihasználására is – ez a makroallokáció. A makró allokáció egyrészt a betegek optimális biztonságát szolgálja, másrészt
hatékonnyá teszi, optimalizálja a szervezet kihasználását. Ez az allokációs készség, mint a
sürgősségi ellátás alapeleme szintén egy folyamat, mely végigkíséri a beteget a rendszeren belül,
belépésétől a kilépéséig, ez sürgősségi ellátás folyamatos kontrollja, értékelési rendszere. Hatékony
működése esetén a beteg a lehetőség szerinti optimális időben jut a gyakorta már megkezdett
definitív ellátás helyére. Ezzel a kórházon belüli betegutak letisztázódnak, átláthatóvá, követhetővé
válnak, beteg szempontjából biztonság és hasznosság, rendszer szinten hatékonyság generálódik.
A sürgősségi ellátás egy szemlélet, ami független tértől és időtől és bizonyos szempontból, indirekt
módon szakterülettől is. Egy klasszikusan folyamatos ellátási forma, aminek minden időpontban
azonos ellátási készséget kell garantálnia. Az ellátási folyamatot, bizonyos szempontból a
progresszivitás elvei mentén tudjuk leírni – az ellátási rendszer célja, hogy az állapotrosszabbodás,
kórállapottal járó tünetek felléptének pillanatától a kórfolyamatot korán észleljük és azonosítsuk és
az állapot stabilizálása, esetenként az oki kezelés korai megkezdése mellett, mielőbb a definitív
ellátás helyére juttassuk. Ez a szakmailag idő-dependens, allokációs döntési mechanizmusra
alapuló, integratív szakterület szemlélete alkalmas arra a szükségszerű, ellátórendszer szintén
elvárható paradigmaváltásra, amit a XXI.század társadalma elvár az egészségügyi szolgáltatástól.
A sürgősségi orvostannak ebben a potenciálisan sürgősségi szemléletű paradigmaváltásban
elsődlegesen integratív szerepe lehet.
1. Richard V. Aghababian: A sürgősségi orvoslás alapjai (Medicina 2011)
2. Tintinalli’s Emergency Medicine / 7th.Ed: A Comprehensive Study Guide
3. Rosen’s: Emergency Medicine / 7th Ed. : Concepts and Clinical Practice
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II./1.1. ,,Jó napot kívánok, Önök hívtak mentőt?"
A fejezet – bár címében a mentőellátásra utal – igyekszik a mindennapi sürgősségi szituációkra általában
útmutatót adni, azok helyszínétől függetlenül.
A helyszíni munka általános tájékozódással kezdődik, ennek keretében az első lépés a helyszín egyetlen
pillantással való felmérése, ezen belül is alapvetően a biztonság tekintetében.
● A helyszín biztonságossága vagy veszélyessége gyakran már a bejelentésből (=mentőhívás/orvoshívás)
valószínűsíthető, előfordul azonban, hogy semmi előzetes információ nincs, illetve az említettek egyik
véglet tekintetében sem gyaníthatók. Sorra véve a lehetőségeket, figyelmünk a következőkre terjedjen ki:
○ A bejelentésben szereplő esemény ömagában is veszélyre utal:
■
tűzveszély, robbanásveszély
■
kriminális helyszín (beleértve: verekedés, ittas/kábítószertől befolyásolt személyek – a
beteg személyétől függetlenül)
■
áramütés, mérgezés (kivált gázmérgezés)
■
több személy egyidejű rosszulléte vagy sérülése
○ veszélyforrás lehet a beteg maga
■
(tudatzavar, beleértve ittas/kábítószertől befolyásolt személyek jelenléte – a beteg
személyétől függetlenül is!)
■
agresszivitás, fertőzésveszély – ez utóbbi bizonyos mértékig valamennyi betegnél
potenciálisan fenyeget, azonban az általános óvintézkedések (elsősorban a védőkesztyű
– az esetek túlnyomó részében kielégítő védelmet jelentenek.
● Válasz a „mi történt?” kérdésre: ez első lépésben annak elkülönítése, hogy alapvetően milyen
mechanizmussal keletkezhetett a baj (didaktikus felosztásban: sérülés, vagy betegség), és ezen belül is
hogyan? Emlékeztető rövidítés: MOI/NOI*. Vigyázat: ez a kategorizálás leegyszerűsítés! Nem ritka, hogy
sérülés, és „betegség”-ként minősített kórfolyamat szövődik (nehéz lehet tisztázni, melyikük az
elsődleges?), illetve több különálló kórfolyamat szövődik (melyikük az aktuálisan problematikusabb?)
● Elsősorban – de nem kizárólag - sérülés esetén vetődik fel azonnal a következő kérdés: egy, vagy több
beteg/sérült van a helyszínen, ha több, mennyi?
● Rendszerint a következő szempont: Több beteg/sérült esetén, illetve sz. e. azonnali segítségkérés
● Részünkről a kommunikáció természetesen köszönéssel, általában bemutatkozással és kézfogással
kezdődik. (Utóbbiak a helyzettől függően indokoltak vagy mellőzhetők.) Tartsuk azonban szem előtt, hogy
a kézfogás az állapotfelmérés részeként hasznos információkat szolgáltathat (a beteg attitűdje, a bőr
hőmérséklete, szorítóerő stb. – jóllehet védőkesztyű viselése mellett a bőr némely kvalitása csak
korlátozottan értékelhető).
● A bemutatkozásnak szükség esetén tartalmaznia kell azt is, hogy milyen minőségben vagyunk jelen a
helyszínen: mentőszolgálat, háziorvos, ügyeletes orvos stb. A beteg, de esetleg környezete számára sem
feltétlenül magától értetődő a szerepünk, jóllehet magunk hajlamosak vagyunk ezt mindig nyilvánvalónak
feltételezni. Elsősorban a zavart, eszméletlenségből magához térő, vagy idegen környezetben lévő beteg
szorul rá erre a felvilágosításra, hiszen nincs feltétlenül betegségtudata/betegségbelátása, és azt sem mindig
tudja, hogy mások őhozzá segítséget hívtak.
● Szükség lehet annak tisztázására is, hogy valóban az adott személy/helyszín-e az, akihez, illetve ahová
bennünket riasztottak/hívtak. Olykor előfordul, hogy ugyanazon, vagy azonosnak látszó két közeli
helyszínen két, vagy több ellátásra szoruló is van, akár azonos, akár különböző esemény ill. baleseti
mechanizmus következtében. További segítségkérés igénye e ponton is felvetődhet.
● Az orvosi vizsgálat hagyományosan anamnézis felvétellel kezdődik, az oxiológiai ellátásban azonban (az
esemény és a baleseti mechanizmus gyors tisztázása után) elsőként az előtérben álló súlyos funkciózavar
rendezésére lehet először szükség, és az előzmények részletes tisztázására csak ezután fordíthatunk időt.
● Fontos, hogy nem csak az előzmények tisztázását, de a beteggel és környezetével folytatott egész

kommunikációt kezdettől tartsuk kézben, irányítsuk. Ez elsősorban az időveszteség elkerülése érdekében
fontos, de azért is, hogy elejét vegyük felesleges, időt rabló, és adott esetben agresszivitást szülő vitáknak.
Ezeket olykor a jelenlévők megérkezésünkkor kezdeményezik, jellemzően számon kérve a kiérkezés
(szerintük) hosszú idejét.
● További, a betegellátással közvetlenül összefüggő feladatok
● ABCDE vizsgálat
● szükség esetén kimentés
● Ellátás, intézkedések
● Célintézet kiválasztása/esetleg a helyszínen hagyásról döntés
● Szállítás
● Betegátadás
*mechanism of injury – nature of illness

II./1.1.2. „Üdvözöljük a sürgısségi osztályon”
Cél

A kórházi sürgısségi egységek helyének és szerepének, rendszer szintő megértése. A sürgısségi
egységen
zajló
munkafolyamat,
betegút
megismerése.
A
sürgısségi
egység
kapcsolatrendszerének átlátása.

Kompetencia A kórházi sürgısségi rendszerrel való külsı munkakapcsolat, illetve a rendszerhez való
alkalmazkodás.
Bevezetés

A sürgısségi egységek alapvetı feladata, hogy integratív szerepet töltsenek be a hospitális és
prehospitális ellátórendszerek között. Számos akut ellátási rendszerben ez a szerep kiterjedhet a
prehospitális ellátásban való közvetlen részvételre és az ellátási folyamat irányítására is.
A sürgısségi ellátás szemléletében, az akut ellátást szolgáltató kórházakat megfelelı számú
populációhoz rendelten és megfelelı, idıbeli elérhetıséget biztosítva szervezik.
A kórházi sürgısségi egységek minden esetben a kórház ellátási készségét képviselik. A
sürgısségi egységek közötti progresszivitási differenciát a mögöttes ellátási készség adja, az
egyes sürgısségi intervenciók készségét minden szinten biztosítani kell.
A hazai nyelvezetben az akut ellátási igénnyel jelentkezık egy ponton való belépését,
jelentkezési lehetıségét „egy-kapus” rendszernek nevezik. Ez a fogalom egy egységes
szemlélető, folyamatos készséggel bíró fogadó, differenciáló, integráló rendszert jelöl, túl, az
általában költséghatékonyabb fizikailag egységes belépési ponton.
A kórházi sürgısségi egységekbe a betegek ambulanter és a mentés rendszerén keresztül
érkezhetnek. Minıségügyi szempontból az adminisztratív beléptetés mellett, tíz percen kell
megtörténnie az elsıdleges triage-nak, melynek során az egyén állapotfelmérése alapján
döntenek az effektív ellátás megkezdésének idıbeliségérıl, figyelembe véve a rendszer aktuális
kapacitását is. Ezt követıen kezdıdik meg a beteg állapotstabilizálása mellett az a speciális,
tünet- és rizikó orientált diagnosztika, mely a sürgısségi orvostan sajátja. A tevékenység célja,
hogy a beteg állapotának megfelelı oki kezelés is mielıbb megkezdıdjön, azaz a beteg eljusson a
defintív ellátásának helyére. Ez a definitív ellátás jelentheti a mögöttes kórházi ellátás bármelyik
szintjét, illetve szükség esetén és szekunder transzport veszélyét válllava, magasabb
progresszivitási szintő szolgáltatóhoz juttatását. A definitív ellátás színtere lehet maga a
sürgısségi egység is – itt ambulanter jellegő definitív ellátás, az alapellátásba való visszairányítás
és a huszonnégy órán belüli kivizsgálás ellátás egyaránt megtörténhet.
Ez az összetett, sokszorosan párhuzamos jellegő tevékenység csak szervezett, folyamatában
szabályozott csapatmunkával, komoly kommunikációs készség mellett végezhetı.
„egy kapus” rendszer; rizikó-becslés; preventív szerep; shocktalanító, dekontamináló, izolálási
lehetıségek, obszerváció, fast-track, blokk rendszerek

kulcsszavak

60 perc

A sürgısségi egységek szerepe
A sürgısségi egységek felépítése
tanulási idı Munkafolyamatok a sürgısségi egységen
tartalom

Akut ellátási rendszerekben a sürgısségi egységek fogadják a mentési rendszer által kórház
irányba menedzselt betegeket és az ambulanter segélykérıket egyaránt. Az ellátási folyamat ezen
pontján folyamatos ellátási készség garantált a betegek fogadására, állapotának felmérésére és
stabilizálására, valamint gyors diagnosztikai folyamat, kiterjed obszerváció menedzselése mellett
számos oki kezelés megkezdésére és a beteg biztonságos, a definitív ellátás helyére juttatásának
kivitelezésére. A bekerülı beteg jelentkezését a szakirodalomban ED-vizitnek (Emergency
Department) nevezik. tekintettel a az ilyen egységek komplex és invesztitív jellegére, ilyen
szervezeti egységet – beleértve, ilyen jellegő ellátást nyújtó kórházat, csak 10-15.000 ED-

vizit/éves prognosztizálható betegforgalom mellett érdemes üzemeltetni. Ezt a minimális
betegforgalmat, hazai epidemiológiai mutatók alapján 200-250.000-es populáció generálja. A
rendszer szervezésénél a fél órán belüli elérhetıséget is figyelembe kell venni. A sürgısségi
egységek ambulanter minden vélt, valós panasz menedzselésére kötelezettek, ellátórendszerbıl
azonban célszerőbb, ha csak sürgısségi, illetve az elsıdleges ellátás szintjén annak imponáló
eseteket irányítanak oda. A sürgısségi egység szintjén eldıl, a vizsgált beteg kórházi ellátásának
szükségessége, annak szintje és iránya. A korai állapotstabilizálás és a korai iránydiagnózis a
kórház mőködését átláthatóbbá és hatékonyabbá teszi, adott beteg jobb esélyein túl – mindez a
kórház mőködését gazdaságosabbá az ellátási folyamatot hasznosabbá teszi. Jól mőködı
sürgısségi rendszer mögött csökken a halálozás, csökken a kórházi ápolási, ezen belül az intenzív
osztályon töltött napok száma és költségmutatók javulása is megmutatkozik. A sürgısségi
egységeknek a 24 órán belül menedzselhetı kórfolyamatok ellátásán túl egy nagyon komoly
preventív szerep is jut. Számos felléptekor banálisnak tőnı, gyorsan múló, rendezıdı tünet,
tünetegyüttes komolyabb, akár rövidebb távon is életet veszélyeztetı kórfolyamat elıjele is lehet.
Ezeknél a tüneteknél 24 órán belül, a sürgısségi ellátás szintjén elvégezhetı az a rizikó
stratifikáció, ehhez kapcsolódóan azok a diagnosztikai vizsgálatok, melyek alapján, beteg
biztonságát garantálva, dönthetünk a beteg további sorsáról, akár aktuális panaszmentes
állapotában is invazív beavatkozások szükségszerőségérıl. A sürgısségi egységekre épülve ilyen
szervezeti forma például a mellkasi fájdalom-egység, a syncope-egység, a TIA-egység. Adott
tünet, tünetegyüttes fellépte esetén el kell végezni a beteg rizikó besorolását és szőrés
hatékonyságát garantáló vizsgálatokat. A vizsgálati és a beteg 24 órás megfigyelésébıl nyert
adatok alapján elvégezhetı a beteg rizikó besorolása és ennek tudatában menedzselhetı további
sorsa. Ez a szemlélet az egyik leghatékonyabb a hírtelen halál, vagy a nagy invaliditással járó
akut stroke felléptével szemben. Ez az ellátási forma egyaránt tehermentesíti az alapellátást és a
kórházat, idı-takarékos és ami a lényeg a beteg számára hasznos, biztonságos. A sürgısségi
egység tevékenységében a klasszikus sürgısségi ellátást a triage szinten kritikus, veszélyeztetett
és sürgıs csoportba sorolható betegek jelentik, ez az össz-betegforgalom 55-75%-a, a preventív
tevékenység a 45-25% része. Példaként, mellkasi fájdalom esetén, a magas rizikó faktorú akut
jellegő kórfolyamatok kizárása és a beteg obszervációja mellett EKG monitorizálás történik,
majd ultrahang és szükség szerint terheléses vizsgálatot követıen biztonsággal értékelhetı az
egyén állapota.
A sürgısségi egységbe belépıket egy recepcionális rész fogadja, ez két irányból közelíthetı meg
– mentık (zárt/fedett kocsi beálló és heliport) és ambuláns forgalom irányából. Ennek a
recepcionális résznek dokumentatív szerepe van – itt kerülnek a betegek beléptetésre a kórház
informatikai rendszerébe. A recepcionális résznek váróhelyiséggel is kell rendelkeznie, betegek
és hozzátartozók számára. A betegút következı állomása a triage vizsgáló, ahol. lehetıleg a
beléptetést követı 10 percen belül egy egyszerő szakmai allokációs algoritmussal eldönthetı a
beteg kórállapotának sürgıssége – a vizsgálók ennek megfelelıen felszereltek (vérnyomás,
monitor, hımérı, pulsoxymetria, PoCT labor diagnosztika elérhetı közelsége). A különbözı
szintő vizsgáló terek és a triage között observatio is alkalmas várakozó tér található, ahol mód
van a betegek újra-triázsolására, alapszintő monitorizálására. Általában ezen a területen található
a dekontamináló egység is. Építészetileg és strukturálisan két különbözı, funkciót is befolyásoló
szemlélettel találkozhatunk. Az egyik a triage-t követıen olyan területen helyezi el a beteget, ami
egyben vizsgáló, intervenciós és obszervációs tér is egyben, olyan felszereléssel, mely biztosítja
bármilyen szintő ellátás feltételrendszerét. A másik, régebbi, klasszikus rendszerben a vizsgálók
különbözı szintőek és egy nagyobb, közös obszervációs térben követıdik a betegek ellátása,
monitorizálása. Kitüntetett ellátó terület a shocktalanító, ahol kritikus állapotú betegek komplex
ellátásának, életmentı intervenciók, PoCT diagnosztika és anesztézia vezetésének minden
feltételrendszere biztosított. Obszerváció során potenciálisan biztosítani kell a kritikus állapotú
betegek ellátását és monitorizálását, ezen felül is garantálni kell izolációs lehetıséget
(kontamináció veszélye, fizikai és/vagy pszichés állapot, end of life care kapcsán). Az izoláció
szintjén említett lehetıség is jelzi, a sürgısségi ellátás egyik sajnálatos kimeneti lehetısége
betegünk elvesztése, halála – ennek a folyamatnak a menedzselését kubatura szintjén is
biztosítani kell. Az IFEM által megfogalmazott jövı azt célozza, hogy a sürgısségi orvosok
bármilyen sürgısségi egysége, szinte azonnal bevethetıek legyenek – azaz a sürgısségi egységek

építészeti és funkcionális feltételrendszerét standardizálják. Ehhez úgy nevezett funkcionális
blokkokat írnak le, amik alkalmasak egy-egy betegcsoport kritikus állapotú betegeinek
menedzselésére (shocktalanító) és komplex ellátására is. Ilyen blokkok a trauma-blokk, a
gyermek-blokk is. Ugyanakkor külön blokkot alakítanak ki az úgy nevezett gyors-üríthetıségre
(fast track) – ennek szerepe, hogy bizonyos betegek kórházi felvétele, vagy rendszerbıl történı
átirányítása szinte már a triage szintő vizsgálattal eldönthetı, részletesebb vizsgálatuknak,
sürgısségi ellátás és klinikai kimenet szempontjából sincs akut relevanciája – ezeket a betegeket
külön érdemes menedzselni. A sürgısségi egység egyik központi, irányító tere az a diszpécser
helyiség, ahol minden információ összefut, ahol mód van külsı és belsı kommunikáció hatékony
és biztonságos kivitelezésére, ahol minden, beteg útja, aktuális állapota követhetı – ebben a
térben adminisztrátorok, diszpécserek és mőszakvezetı ápolók és orvosok dolgoznak
elsıdlegesen. Ezt a munkafeladatot egyre inkább az IT támogatja. A kommunikáció a sürgısségi
ellátás egyik meghatározó eleme, tartalma formája meghatározza a beteg biztonságát – ennek
megfelelıen a kommunikációnak fizikai értelemben is teret kell biztosítani. A beteg ellátás,
azonban beteghez rendelten történik, így az egyes beteghez, aktuális állapotuknak megfelelıen
csapatokat team-eket rendelünk. Kritikus állapotú betegek (stroke, shock, sepsis…) ellátását
csapat (minimálisan: vezetı szakorvos, szakápoló, ápoló, diszpécser, betegszállító,
adminisztrátor, valamint szükséges külsı-konziliárus orvosok, ápolók) végzi. Ez a tevékenység
gyakorlatban oktatható, így a különbözı kompetencia szintő tanulók szintén az egyes
munkafolyamat részeseivé válnak. Mind az oktatás, a továbbképzés, mind a dolgozók lelki
egészsége megkövetel olyan helyiségeket, ahol a gyors relaxálás, a belsı kommunikáció, a
tanulás, a pszichés oldódás lehetısége biztosítható.
Az a megfogalmazás, miszerint a sürgısségi ellátás tér és idı vonatkozásában nyitott
tevékenység nem csupán szemléleti megközelítés, hanem egy ilyen osztályra belépve,
meghatározó gyakorlati élményként éljük meg.
A kórházi sürgısségi egységek elsıdleges szerepe, hogy kapcsolatot tart fenn a kórház és a
kórházat megelızı rendszerek között. A kórházi betegút elsı állomásán egy folyamatos,
egységes szemlélető és szintő beteg menedzsmentet biztosít. Ezen a ponton dıl el, hogy a belépı
beteg igényel-e és ha igen, akkor milyen szintő és irányú kórházi ellátást. Ezt az irányt az aktuális
kórfolyamat, úgy nevezett irány diagnózisa határozza meg, melynek felállítása a sürgısség
feladata. A definitív ellátás a sürgısségi egység szintjén történhet ambulanter, illetve egy 6-24
órán belül ellátási formában. Mivel a betegek akut jellegő tüneteikkel ezen a ponton jelentkeznek,
így azok komplex értékelése, bizonyos esetekben preventív menedzsmentet igényelnek, szolgálva
ezzel is a betegek biztonságát, a további ellátórendszerek optimális kihasználását,
tehermentesítését. Az itt végzett tevékenység kiterjed az akut és sürgısségi jellegő korállapotok
és egészségkárosodások megelızésére, diagnosztikájára és ellátására minden korosztály szintjén,
a fizikai és viselkedési korfolyamatok teljes spektrumán, hangsúlyosan idı dependens készséggel
összefoglalá – a feltételrendszereket ehhez a komplex tevékenységhez kell rendelni. Az itt folyó tevékenység
jellege megköveteli a munkafolyamatok lehetıség szerinti szabályozását, algoritmizálását.
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II./1.2. Triázs-szemlélet
cél

A triage elv megismerése. Alapvető sürgősségi allokációs készség megszerzése

kompetencia Gyors beavatkozást, segélykérést jelző tünetegyüttesek felismerése.
bevezetés

A triage, mint allokációs rendszer a sürgősségi ellátás egyik alapeleme, szemléleti és gyakorlati
hangsúlya.
makro-allokáció; mikró-allokáció; triage; triage szemlélet

keys
tan.idő (h)
tartalom

téma

1 óra elmélet + 3 óra PBL + 24 óra gyakorlat
Az eredet
Lényege – az allokáció
Tevékenység és feltételrendszere
Kórházi rendszerek
Szemléleti megközelítés
A trier francia igéből eredeztetett fogalom (angol megfelelője: to sort) a mezőgazdaságból
származik, kávé, fa minőségének jelölésére szinkódokat használtak. A fakitermelésnél a
feldolgozott fát – felhasználhatóság, minőség, ár vonatkozásában – a mai napig színekkel jelölik,
szortírozzák, tárolják. A sürgősségi ellátásban a triage a beteg kórfolyamatának rizikóját értékelve
rendel az egyes beteg mellé ellátó potenciált – hatékonyság és idő vonatkozásában. Ez az orvosi
szemlélet a katonaorvostanból eredt, Bonaparte Napoléon fősebészétől, Baron Dominique Jean
Larrey-től.
Több beteg párhuzamos ellátása során, akut helyzetben kell egy olyan rendszer, ami segít
felismerni a gyors beavatkozást igénylő állapotokat, meghatározza az egyes szintek várakozási,
várakoztatási idejét, a beteg elsődleges ellátásának szintjét. Ez a rendszer elsődlegesen a beteg
aktuális állapotát veszi figyelembe (mikro-allokáció) és ehhez illeszti a teljes ellátórendszer
aktuális ellátói készségét (makro-allokáció), azaz a többi beteg ellátási igényét is. A rendszer
alkalmas a kórfolyamat követésére és minden döntési pont (diagnosztika, ellátás, intervenciók,
diszpozíció…) támogatására. A triage alapelvei egyszerűek és protokollizálahatóak.
A triage-t képzett ápolók nagy biztonsággal és jó hatásfokkal végezhetik. Az orvosi triage
egyetlen előnye, hogy a betegek által legnehezebben viselt várakozási időt (belépés – orvossal
találkozás) jelentősen lecsökkenti. Ugyanakkor a kórfolyamat befolyásolása szempontjából nincs
pozitív hozadéka, összehasonlítva az ápolói tevékenységgel nem hatékonyabb és munkaszervezés
szempontjából előnytelenebb és gazdaságtalanabb. Mindez jelöli azt is, hogy a triage egy
egyszerű, jól kivitelezhető, hatékony módszer.
Közvetlen beteg érdek és minőségügyi indikátor, hogy a kórházba érkező beteg elsődleges
állapotfelmérése 10 percen belül megtörténjen. Maga a triage, mint folyamat 5-10 percen belül
elvégezhető. Mivel a triage pillanatnyi állapotot rögzít, így a kórfolyamat követése során újra- és
újraértékelendő. A triage mint tevékenység alapvető perfúziós és oxigenizációs mutatókat (tudat,
légzés, keringés) értékel és vet össze a vezető panasszal, az egészségkárosodás körülményeivel,
tünetekkel. A tünetegyüttes értékeléséhez célzott anamnesztikus adatokat használhat fel. A triaget végző természetesen rendelkezik alapvető újraélesztési készséggel. További elvárásként
fogalmazható meg a jó kommunikációs készség és hatékonyság növelő tényező a tapasztalat, az
az impresszió, ami meghatározó döntéstámogató tényező, mégis nehezen írható le, nehezen
algoritmizálható.
Az elmúlt évtizedekben a katonaorvostani alapú triage rendszerek – ahol a járásképesség

magában megfelelő tudatállapotot és keringési-légzési állapotot feltételezett – számos új
rendszerben jelentkeztek. Lényegük, alapelvük, célja és eszköztára azonban nem változott,
technikai bonyolításuk nem állja ki a gyakorlat próbáját. A triage során egyszerű, gyors és
fókuszált adatokból döntünk a szükséges ellátás optimális szintjéről és megkezdésének
időbeliségéről. Kórházi triage egyedfejlődésében eleinte csupán arról döntöttek, hogy az adott
kórállapot sürgős, vagy nem sürgős. A feladatból eredő feltorlódás, azonban finomabb
megkülönböztetést tett szükségessé – így alakultak ki a 3-4-5 csoportot jelző triage-rendszerek
(Box Hill Hospital, Ipswitch Triage, Australasian Triage Scale, Emergency Severity Index,
Manchester Triage System, Australasian Triage Scale …). Hazai gyakorlatban a Canadian Triage
&Acuity Scale-t használjuk, Beveridge és Ducharm 1997-ben állította össze, amit a Canadian
Association for Emergency Physician országosan elfogadott osztályozó-rendszerré emelt. A
rendszer kialakításánál és fejlesztésénél a sürgősségi osztályok és kórházak adatbázisából a
leggyakoribb kibocsátó iránydiagnózisokat (sentinel) vették figyelembe és feldolgozták az
ezekhez kapcsolódó tünetegyütteseket. A betegek biztonsága érdekében a rendszer az egyes
tüneteket, az élettani paraméterek változását túl, illetve felül értékeli.
A triage mint szemlélet minden akut jellegű állapotváltozásnál hatékony döntéstámogató
rendszer, hiszen a beteg állapotát értékelve mindig, időben kell döntenünk további sorsáról,
menedzselésének időbeliségéről, irányáról és tartalmáról. Példaként egy sebészeti osztályon fekvő
betegnél hirtelen fellépő nehézlégzés és mellkasi fájdalom kapcsán a korai észlelés és
segélykérés, állapotstabilizálás
és diagnosztika, a magas rizikó faktorú kórfolyamatok
(pulmonalis embólia, ACS, tenziós légmell … ) kizárása, illetve igazolása határozza meg a korai
oki kezelést és adott esetben is a beteg további sorsát, ellátásának helyét és tartalmát. Ezek a
döntéselemek, mind, mind triage alapúak – szemléletűek.
A sürgősségi szemlélet egyik fundamentuma az allokációs képessége. Az allokáció két szintre
bontható a mikró- és a makró allokációs rendszerre. A mikró-allokáció az egyes beteg
kórfolyamatának értékelése és osztályozása révén rendel az egyes beteghez, állapotának
összefoglalás megfelelő ellátói készséget, beleértve az ellátás megkezdésének optimális idejét is. Azt az
osztályozási rendszert, ami könnyen értékelhető tünetek alapján segíti a kórfolyamat rizikójának
megállapítását triage-nak nevezzük. Tekintettel arra, hogy a sürgősségi ellátás rendszerében nem
csupán egyes kórfolyamatot, hanem párhuzamosan több ellátandót kell menedzselni, az allokáció
kiterjed az adott ellátórendszer optimális kihasználására is – ez a makro-allokáció. A makró
allokáció egyrészt a betegek optimális biztonságát szolgálja, másrészt hatékonnyá teszi,
optimalizálja a szervezet kihasználását. Ez az allokációs készség, mint a sürgősségi ellátás
alapeleme szintén egy folyamat, mely végigkíséri a beteget a rendszeren belül, belépésétől a
kilépéséig, ez sürgősségi ellátás folyamatos kontrollja, értékelési rendszere. Szemlélet azért is,
mert a beteg biztonságát minimális személyi és tárgyi feltételrendszer felhasználásával garantálja.
Hatékony működése esetén a beteg a lehetőség szerinti optimális időben jut a gyakorta már
megkezdett definitív ellátás helyére. Ezzel a kórházon belüli betegutak letisztázódnak,
átláthatóvá, követhetővé válnak, beteg szempontjából biztonság és hasznosság, rendszer szinten
hatékonyság generálódik.

1. Richard V. Aghababian: A sürgősségi orvoslás alapjai (Medicina 2011)
2. Tintinalli’s Emergency Medicine / 7th.Ed: A Comprehensive Study Guide
3. Rosen’s: Emergency Medicine / 7th Ed. : Concepts and Clinical Practice
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II./1.3. Gyors állapotfelmérés, ABCDE
cél

Olyan áttekintő, gyors és egyszerű vizsgálati módszer megismertetése, ami alkalmas az
életet veszélyeztető, vagy maradandó károsodás veszélyét hordozó kórfolyamatok
felismerésére. Az egyszerű, vizsgálati algoritmus magában hordoz alapvető
állapotstabilizáló, életmentő beavatkozást is.

kompeterncia

Az életveszélyes és veszélyeztető állapotok
állapotstabilizálásának gyakorlati készsége.

bevezetés

Az egyszerű, triage szintű állapotfelmérés és annak értékelése, mind a közvetlen életmentő,
vitális paraméterek biztosításának, mind a beteg további sorsát meghatározó iránydiagnózis alapja.
Az ABCDE, mint az ABC utal a vizsgálati folyamat egyszerűségére és a folyamat
szabályozottságára is.

keys

A=airway; B=breathing; C=circulation; D=disability; E=exposure; tudatállapot megítélése;
rizikó orientáció

téma

Mint minden triage szintű állapotfelmérés esetén a tudatállapot megítélése elsődleges és
meghatározó. A járásképesség és a tiszta tudat az egyebekben minden noxára érzékeny
központi idegrendszer intaktságát kielégítő oxigenizációs és perfúziós állapotát jelzi. A
sürgősségi ellátást jellemző rizikó orientált gondolkodásban a fenti tétel fordítottjára
fókuszálunk, azaz minden olyan állapot, ami a tudatállapot elégtelen állapotát jelzi a
sürgősségi ellátás szempontjából elsődlegesen kritikus állapot lehetőségét jelenti, így első
lépésben – függetlenül annak potenciális banális eredetétől – ennek megfelelően
menedzseljük, ez az elv a sürgősségi ellátás rizikó orientált szemlélete, a betegek
biztonságát szolgálja.

felismerésének,

alapvető

kezdeti

Tehát, az állapotfelmérés első lépése a tudatállapot megítélése. A vizsgálat igen egyszerű, a
beteg külvilággal szembeni reaktivitását értékeli. A kapcsolódó AVPU mozaikszó, az
angol Alert, Verbal, Pain, Unresponsive szavak kezdőbetüiből állnak össze. Az „Alert”
kellő éberséget, vigilitást jelöl. A hangra való „ébreszthetőséget” a „Verbal”, a fájdalomra
adott reakciót a „Pain” jelzi. Ha sem hangra, sem fájdalom ingerre nem reagál, azt „U”
betűvel jelöljük. A jelölésen túl ez az állapot magában megköveteli az ABC… vizsgálatot
és az ezzel járó egyszerű, de életmentő beavatkozások azonnali elvégzését.
Az „A” a szabad légutak meglétének vizsgálatát, hiányában segélynyújtás szintű azonnali
biztosítását jelöli. A szemmel látható szájüregi idegentest eltávolítása, az Eschmark féle
műfogás, vagy egyszerű oropharyngealis eszköz használata minden eszméletlen (U)
betegnél alapvető és azonnali elvárás.
Az úgy nevezett frusztrált légzőmozgás (sea-saw) teljes légúti obstrukcióra utal – adott
esetben a Heimlich féle manőver, vagy mellkas kompresszió, lehetőség szintjén direkt
laryngoscopia, hiányában conicotomia elvégzése indokolt. Horkolást leggyakrabban a
nyelv hátraesése okoz. Stridor, nehezített belégzés hátterében a felsőlégutak részleges
elzáródása áll – megoldás oki kezeléstől várható. A megnyúlt kilégzés fokozott alsólégúti
ellenállással, így leggyakrabban bronchus-görccsel magyarázható. A mellkas mechanikai
zavara esetén paradox légzést látunk – ezeket a betegeket lélegeztetni kell. Mindebből
kitűnik, hogy az egyszerű légút vizsgálat számos ellátói készséget is feltételez.
Szabad légút biztosítása mellett győződhetünk meg a légzés meglétéről, jellegéről – ez a

„B”. A légzést a légzőmozgás és a légzési hang meglétével igazolhatjuk. Hatékonyságára,
illetve elégtelenségére egyszerű pulzusoximetriás vizsgálat eredménye utalhat. Légzés
hiányában, illetve elégtelen légzés esetén szabad légút biztosítása mellett a beteget
lélegeztetnünk kell. A megfelelő oxigén kínálat biztosítása, a fennálló hipoxia gyors és
korai korrekciója a sürgősségi ellátás alapvető feladata.
A keringés meglétének – „C” – vizsgálata alapszinten a kapilláris újratelődés (CRT)
idejének, vagy a pulzus, centrális (carotis) pulzus vizsgálatából áll. A mozgás, megfelelő
tudati szint a keringés meglétét jelzi, hiányok hátterében keringésmegállás is állhat. Pulzus
és a keringés jeleinek hiánya esetén a keringés pótlását, az újraélesztést azonnal meg kell
kezdenünk. Elsődleges, a legrövidebb terápiás időablakot biztosító kórfolyamat a keringés
létének, nem létének eldöntése. A keringés léte azonban nem zárja ki a sürgősségi
állapotokat, olyan kórfolyamatok fennálltát, melyek a beteginket veszélyeztetik. Ezért –
lehetőség szintjén – a betegeinket tovább kell vizsgálnunk vérnyomás, pulzus, majd
további fizikális státusz, EKG szintjén. Eltérés esetén – állapot stabilizálás, így oxigén
terápia, gyógyszeres kezelés ,,, mellett további döntést támogató vizsgálat (pl. echo-cg,
biomarkerek, CT vizsgálat) elvégzése lehet indokolt.
A következő „D” lépés során egy áttekintő, fókuszált, gyors neurológiai vizsgálatot
végzünk, a tudatállapot ismételt értékelésével. Ezen a szinten célszerűbb egy
differenciáltabb, mégis könnyű vizsgálat pl. a Glasgow Coma Scale (GCS) elvégzése.
Egyszerű agyideg vizsgálatok (incl. látás), a beszéd képesség és értés vizsgálata, a
meningeális izgalmi jelek értékelése, az oldalkülönbség észlelése meghatározó elemei az
iránydiagnózis felállításának.
Nem elhagyható a teljes test fókuszált áttekintése – „E”, tetőtől talpig – az így nyert
információk meghatározóak lehetnek.
Az ABCDE séma alkalmazása nem csak egy vizsgálati sort vezetnek, hanem
összefüggéseikben, kórélettani kapcsolatrendszerükben az egyes lépések sorrendisége az
alapja a következő vizsgálat értékelhetőségének és a beteg közvetlen életveszélye
elhárításának.
Triage szinten, mint elsődleges vizsgálat, az egyes pontok legegyszerűbb vizsgálata és
értékelése történik. Észlelt kritikus állapot esetén az ABCDE séma kivitelezése
csapatmunka – így, például súlyos sérült ellátásánál (trauma-team) a légzés – mely
légútbiztosítás szintjén kiegészül a nyaki immobilizálással – vizsgálata és támogatása, a
keringés menedzsment, a neurológiai vizsgálat, a sérülések értékelése mind, mind az ellátó
csapat másik tagjának a feladata. Mivel a kórállapotok is folyamatok, az ABCDE séma
alkalmazása is folyamat, ahol az elsődleges és követő (másodlagos, tercier …) vizsgálatok
sorrendisége, alapelve állandó, csak mélységük és tartamuk változik, válik egyre
részletesebbé és komplexebbé. Meghatározó, a vizsgálat második, harmadik lépésben
veszít annak fókuszált jellegéből, de a szekvenciája és hangsúlyai állandóak. Ez az
ABCDE séma lényege.
összefoglalás

Az ABCDE séma alkalmazása nem csak egy vizsgálati sort követ, hanem
összefüggéseikben, kórélettani kapcsolatrendszerükben az egyes lépések sorrendisége az
alapja a következő vizsgálat értékelhetőségének és a beteg közvetlen életveszélye
elhárításának.
Triage szinten, mint elsődleges vizsgálat, az egyes pontok legegyszerűbb vizsgálat és
értékelése történik. Észlelt kritikus állapot esetén az ABCDE séma kivitelezése
csapatmunka – így, például súlyos sérült ellátásánál (trauma-team) a légzés – mely
légútbiztosítás szintjén kiegészül a nyaki immobilizálással – vizsgálata és támogatása, a
keringés menedzsment, a neurológiai vizsgálat, a sérülések értékelése mind, mind az ellátó
csapat másik tagjának a feladata. Mivel a kórállapotok is folyamatok, az ABCDE séma
alkalmazása is folyamat, ahol az elsődleges és követő (másodlagos, tercier …) vizsgálatok
sorrendisége, alapelve állandó, csak mélységük és tartamuk változik, válik egyre

részletesebbé és komplexebbé. Meghatározó, a vizsgálat második, harmadik lépésben
veszít annak fókuszált jellegéből, de a szekvenciája és hangsúlyai állandóak. Ez az
ABCDE séma lényege.
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II./1.4. Kivizsgálási stratégia
cél

A kritikus és veszélyeztető kórállapotok korai felismerése, igazolása és ennek alapján az oki
kezelés mielőbbi megkezdése. Rizikó értékelés elvégzése minden nagyobb tünetegyüttes
vonatkozásában és a kapcsolódó hatékony vizsgálati algoritmus ismerete, használata.

Kritikus, vagy veszélyeztető állapot esélyét hordozó tünetegyüttes és ezzel konstelláló egyéni
kompeterncia variabilitás esetén az iránydiagnózis felállításához leghatékonyabb vizsgálat kiválasztásának
készsége.
bevezetés

A sürgősségi ellátás meghatározó eleme, hogy az egyes tüneteket, tünetcsoportokat értékeli,
rizikó szempontjából. A szükséges hatékonyság érdekében minden tünetegyüttes magas
rizikóval járó kórfolyamatait zárjuk ki először. A kizáráshoz a vizsgálat nem szekvenciálisan
halad az egyszerűbbtől a bonyolultabb irányába, hanem az adott kórfolyamatot
leghatékonyabban igazoló, vagy kizáró vizsgálatot végezzük el. Ezt a vizsgálati szemléletet
rizikó orientált evakuációnak nevezzük. Az egyes tünetegyüttes komplex értékelésében adott
feltételezett iránydiagnózis vonatkozásában elvégezzük a rizikóstratifikációt és ennek
függvényében választjuk, rendeljük hozzá a megfelelő prediktív értékkel bíró vizsgálatot. A
rizikószint meghatározásához rövid idő alatt adatot szolgáltató, ágy mellett alkalmazható, azaz a
beteghez rendelhető vizsgálatokat (Point of Care Technology = PoCT) is alkalmazunk.
rizikó orientált evakuáció; rizikóstratifikáció; PoCT

keys

1 óra

tan.idő (h)

A vizsgálatiterv allokációs és idő-dependens jellege
Rizikó értékelés
Folyamatleírás - példák

tartalom

tartalom

A sürgősségi orvostan idő-dependens volta az egyes betegek kivizsgálása során is
megmutatkozik – a vizsgálat elsődlegesen olyan kórfolyamat igazolását, vagy kizárását célozza,
amit a beteg anamnézise és aktuális tünetegyüttese valószínűsít. A rizikó orientált gondolkodás,
az idő-dependencia jegyében azokat a beteghez rendelhető kórfolyamatok elsődleges kizárására,
igazolására törekszik, ahol a terápiás időablak rövid, azaz nagy a halálozás, vagy a maradandó
egészségkárosodás esélye. A tünetegyüttes megfelelő értékelése mellett adott iránydiagnózis
igazolásához el kell végezni a betegek rizikóstratifikációját – ez általában további, gyorsan
eredményt adó vizsgálatokkal és kapcsolódó score-rendszerek használatával jár. Az allokációnak
a vizsgálati terv megválasztásában is meg kell mutatkoznia. Nem fogadható el sem a
tünetegyüttestől független széleskörű, szűrő jellegű panel-vizsgálatok (pl. „nagy-labor, EKG,
mellkas röntgen …) alkalmazása, sem a szekvenciális vizsgálati terv (pl. rtg, ultrahang, CT …).
Az előbbi a makro-allokációs elveknek mond ellen és nálunk gazdagabb rendszerekben is
kigazdálkodhatatlan, a diagnosztikai rendszert túlterhelő. A szekvenciális vizsgálatok a a mikroallokációs elveket sértik, idő vesztesség és hatékonyság vonatkozásában. Mindennek
megfelelően olyan vizsgálati algoritmust alkalmazunk, ami abszolút mértékben illeszkedik az
adott beteg rizikó besorolásához és kizárólag a megfelelő diagnosztikai értékű, bizonyos esetben
akár a legmagasabb költségű, a beteget a legjobban terhelő vizsgálatot kell elsőként választani.
Egy-egy tünetcsoporton belül bizonyos jelleget – hirtelen fellépő, új jellegű, növekvő jellegű
(gyakoribb, fokozódó…), instabilitás jeleit mutató – rizikónövelő tényezőként kell értékelnünk.
Egyes beteg – tünetegyüttesen. kapcsolódó ABCDE vizsgálaton túli – rizikó besorolásához
számos, célzott anamnesztikus adatot is felhasználó score rendszereket használunk.

A leírt alapleveket két példa leírásával mutatjuk be.
Az új keletű mellkasi fájdalom magában – primer triage szintjén – veszélyeztető állapotot jelöl,
feltételezve a fájdalom hátterében akut koronária történés, aorta disszekció, pulmonális embólia,
feszülő légmell, nyelőcső repedés, vagy konstruktív perikarditis lehetőségét. Ezt a hat
kórfolyamatot nem gyakoriságuk, hanem a kórfolyamat életveszélyes jellege, így a rövid terápiás
időablak, ami összeköti – speciális differenciáldiagnosztikai megközelítés. Mindez értékelve a
fájdalom jellegével, ugyancsak orientáló, akárcsak a kardiovaszkuláris, vagy thromboemboliás
rizikó (TIMI, GRACE, Wells, Geneva …) és a PoCT vizsgálatként korán elkészített EKG,
későbbiekben kardiális markerek értékelése. A sürgősségi diagnosztikai menedzsment, adott
valószínűség igazolásához a legmagasabb szintű, legbiztosabb vizsgálati módszert választja, így
pulmonális embolizációt feltételezve CT-angiót, koronária történést feltételezve, koronarográfiát
… Nyílván feltűnik, hogy a pulmonális embólia igazolására, kizárására nem a szokványoos
EKG- mellkas röntgen – d-Dimer – szívultranag – petrfúziós vizsgálat …. szekvenciát
használjuk. A sürgősségi kivizsgálás során rögtön olyan módszerhez nyúlunk, ami biztonsággal
igazolja, vagy zárja ki az adott feltételezést és szab irányt a további ellátásnak. A magas rizikójú
akut kórfolyamatok kizárása után jut lehetőség, elsődlegesen idő a további differenciálásra, akár
preventív kivizsgálás szintjéig is. Ezt a vizsgálati folyamatot nevezzük rizikó orientált
evakuációnak, ürítésnek.
A másik példában egy stabil állapotú beteg egy oldali lábdagadásának vizsgálati tervezetében
magas rizikót csak a mélyvénás folyamat jelöl – így elsődlegesen ennek kizárására kell
törekednünk. Megvizsgálva a beteget és értékelve a thromboembóliás rizikóját lényegében
kapunk egy score értéket (Wells), ami jelzi a mélyvénás folyamat valószínűségét. Amennyiben
ez alacsony, akkor olyan vizsgálatot választunk,, aminek a negatív prediktív értéke magas, ez
esetünkben a d-Dimer vizsgálat. Ha a DD, alacsony valószínüség ellenére magas, aminek
számos más oka is lehet, akkor kénytelenek vagyunk egy pozitív prediktív vizsgálatot elvégezni
– ez az alsó végtagi duplex scan vizsgálat. Természetesen magas valószínöség esetén egyből ezt
a vizsgálatot választjuk. Amennyiben a lábdagadás nem akut és gyulladásos-thrombogén
eredetű, a vizsgálat további értékelésével nem találunk súlyos infekciót sem, akkor lényegében
ennek a tünetegyüttesnek a magasabb rizikójű, kórházi ellátást indokló kórfolyamatait kizártuk.
A beteg további kivizsgálása sürgősségi szinten nem indokolt. Természetesen ez nem jelenti azt,
ha a viszgálat során például Baker cisztát, traumát találunk, akkor a beteget ne menedzselnénk
tovább ennek megfelelően.
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II./1.5. Szervezés, kapcsolat az ellátórendszer többi
résztvevőjével
Hazánkban a sürgősségi ellátás egyre nagyobb teret kap a mindennapokban. Az
Egyesült Államokban már korábban felismerték, hogy az ún. „accident and
emergency”, azaz baleseti és sürgősségi osztályok mekkora minőségbeli javulást
hoznak a betegellátásban nemcsak azért, mert a „golden hour - arany első óra”
így érvényesül a legjobban, hanem azért is, mert az ilyen szervezeti egységek
hatalmas terhet képesek levenni egyes osztályok válláról. Ez a szemlélet kezdett
teret hódítani előbb Európa nyugati felében és néhány éve egyes hazai
kórházakban is, ahol a vezetés átlátta, hogy a sürgősség a kórházi ellátás kapuja,
ha tetszik „kirakata”, mely alapvetően befolyásolja a beteg sorsát és nem utolsó
sorban a kórház megítélését is.
Kérdés
Mi jellemzi a sürgősségi
orvos gondolkodásmódját?

Kérdés
Mik a legfőbb problémák a
beteg további sorsának
alakulását illetően?

A sürgősségi betegellátás kétségkívül az orvoslás egyik leginterdiszciplinárisabb
ága. Ennek megfelelően a sürgősségi orvos szaktudása sokrétű, gondolkodása
csakúgy horizontális (széles látókör), mint vertikális (lépésről lépésre
problémamegoldó), de egyes szakmák apróbb részleteit nem feltétlenül
ismerheti, mely kétes szituációban akár rossz döntések sorozatát is indíthatja.
Példa lehet erre egy egyszerű hasfájás hátterében álló periappendikuláris tályog,
vagy akár egy ritka fertőző betegség, melynek tünettana szegényes, de egy
képzett infektológus számára mégiscsak elég a diagnózis felállításához.
A sürgősségi ellátást igénybe vevők jelentős része mentővel érkezik. Nem
meglepő tehát, hogy az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és a sürgősség
működése ilyenképpen egybeforr. Alapvetően jól kell működnie ennek a
munkakapcsolatnak, elsősorban a betegek érdekeit szem előtt tartva,
másodsorban pedig az egymásrautaltságot figyelembe véve s nem pedig
kritizálva, megnehezítve egymás munkáját.
Sajnos a sürgősség elnevezés nem fedi a valós tevékenységi körünket.
Nemzetközileg ismert probléma a nem megfelelő referálás, a nem megfelelő
megjelenés, mely alatt azt értjük, hogy gyakorta a háziorvosi szolgálat által
ellátandó betegek is a sürgősségen kötnek ki, növelve ezzel az amúgy is nagy
zsúfoltságot, várakozási időt és csökkentve a valóban sürgősségi ellátást igénylő
betegek esélyeit. Ez ellen sokat sajnos nem tudtunk tenni, de megfelelő
tájékoztatással, a háziorvosok képzésével és a velük történő kommunikáció
javításával a sürgős ellátást nem igénylő, a háziorvosi szolgálattól érkező betegek
számának csökkenése várható.
Komoly probléma a betegek elhelyezése a megfelelő osztályokon. Sokszor még a
jól szervezett kórházakban is nehézséget okoz a betegek osztályra történő
felvétele. Ez adódik egyrészt a kórházi ágyak elégtelen számából, másrészt a
túlterhelt ügyeletesek hárításából, illetve az akadozó betegtranszportból.
Előfordul, habár nem túl gyakori jelenség, hogy a beteget a sürgősségről nem a
megfelelő osztályra veszik fel. Ilyen szituáció adódhat abból például, hogy a
sürgősségen a beteg még infekt kórkép tüneteit produkálja (epigasztriális
fájdalom, hányás, hasmenés, leukocitózis, emelkedett CRP, de gyakorlatilag
negatív hasi ultrahang), majd a fertőző osztályra felvéve a beteg besárgul,
májfunkciós értékei emelkednek, melyeket az obstrukciós enzimek aktivitásának
fokozódása is kísér, majd kiderül, hogy a betegnek nem fertőző betegsége,
hanem akalkulózus kolecisztitisze van. Ilyenkor nemcsak időt vesztünk, hanem a
bonyolult OEP finanszírozás alapján pontokat is, mely természetszerűleg sem a

sürgősség, sem pedig a fogadó osztályok számára nem kívánatos.
Az alábbiakban részletesen tárgyaljuk a fenti problémákat, illetve kapcsolati
rendszereket.

II./1.5.1. Konzílium, telefonos konzílium
Mint azt a bevezető részben említettük, a sürgősségi orvos
gondolkodásmódjára a széles és ugyanakkor részletes ismeretek felidézése a
jellemző.
Óhatatlanul előfordul, hogy egy probléma megoldásánál elakadunk, illetve
ennél gyakoribb az, hogy nem is kompetenciánk az adott szituáció
megoldása.
Hazánkban a sürgősségi orvosképzés ugyan jó úton halad, de korántsem
rendelkezünk még kellően nagy számban olyan szakképzett, tapasztalt
sürgősségi orvosokkal, mint Nyugat-Európában, illetve az Egyesült
Államokban, ennélfogva jóval nagyobb az egymásrautaltság az egyes
szakmák között.
Kérdés
Mik a legfontosabb alapelvek
betegek referálása esetén?

Első és legfontosabb szabályként elfogadhatjuk azt, hogy a konzíliumot
lehetőség szerint személyesen kérjük, telefonos konzílium esetén pedig csak a
saját betegünket referáljuk. Ugyanilyen jelentőséggel bír, hogy a referálni
kívánt eset minden részletét jól ismerjük, hiszen az egyik legkellemetlenebb
helyzet az, amikor a beteggel kapcsolatos alapvető kérdésekre nem tudjuk a
választ. Az ilyen helyzet azon felül, hogy kínos, rögtön felveti annak
lehetőségét, hogy a referáló személy nem ismeri kellőképp a betegét, így
lehet, hogy nem is kellene konzíliumot kérnie, ha minden részlettel tisztában
lenne. El kell fogadnunk, hogy a kollégák, akik a konzíliumot adják, nem
örülnek hajnal háromkor a stroke-gyanús, vagy gyomorperforált betegnek, de
ez senkit nem tarthat vissza attól, hogy kétes esetben segítséget kérjen a
megfelelő szakterület képviselőjétől, akár szakorvosi szinten is. Az elmaradt
konzíliumnak jogi következményei is lehetnek. Ugyanezek a szabályok
érvényesek arra, amikor tőlünk, sürgősségi orvosoktól kérnek konzíliumot.
Ilyenkor az időkeret szabta határokon belül a legrészletesebb információkat
kell megszereznünk a betegről, gyakran heteroanamnézis, korábbi
elektronikus vagy írott leletek alapján. Ezt nagyban megkönnyítik a
kórházakban elterjedt betegnyilvántartó rendszerek (pl. eMedsolution, ENCI,
Főnix, stb.), melyek adatbázisában most már sok évre visszamenőleg találunk
információt a betegekről.

Az egykapus sürgősség egyik nagy előnye, hogy a különböző szakterületek
által ellátott betegek egy helyen koncentrálódnak, lehetőséget adva arra, hogy
Kérdés
bonyolultabb probléma esetén azonnali konzíliumot kérve lássuk el a
Mik a leggyakoribb konzíliumok betegeket, úgy, hogy a beteg sorsa alapvetően a sürgősségi ellátó
személyzettől függ, így egy jól szervezett sürgősségi egységben kisebb annak
a sürgősségi ellátásban?
a lehetősége, hogy a beteg „elkallódik”.
Ismertesse az azonnali
beavatkozást igénylő konzíliumok
Az egyik leggyakoribb és ugyanakkor legsürgetőbb konzílium az intenzíves
menetrendjét!
konzílium. Erre leggyakrabban akkor kerül sor, ha a sürgősségen olyan orvos
tevékenykedik, akinek nincs kellő tapasztalata az akut, életet veszélyeztető
állapotok ellátásában. Sajnos a helyzet nem rendszeridegen, mert a sürgősségi
ellátás jelenlegi szabályozása pl. sürgősségi betegfogadói szinten nem teszi
kötelezővé a sürgősségi szakorvos állandó jelenlétét. Ilyenkor a kórházban
elérhető aneszteziológust - intenzív terápiás szakorvost hívják segítségül. A
tapasztalatok szerint ezzel nincs is gond, azonban elfogadhatatlan az a
hozzáállás, hacsak a beteg egyértelműen és azonnal intenzív ellátást nem
igényel, hogy az aneszteziológus megérkezését követően a beteget mintegy
„letudva” átadjuk az érkező kollegának. Az aneszteziológus - intenzív

terápiás szakorvosnak nem feladata példának okáért a múló, egy alkalommal
előforduló eszméletvesztés hátterének tisztázása, a beteg további
vizsgálatainak megszervezése, legkevésbé pedig intenzív osztályos felvétele
indokolatlan esetben. Hogy mi az indokolt és indokolatlan, azt persze az adott
helyzet dönti el és legjobb akaratunk ellenére a mai napig nem született olyan
egyértelmű, minden kétséget eloszlató irányelv, mely kimondja, hogy az adott
szituációban a beteget ellátó csapat egyes tagjainak mi a feladata, hacsak nem
pl. reanimációról van szó.

Kérdés
Miért speciális a radiológiai
konzílium?

A másik leggyakoribb konzílium a traumatológiai konzílium.
Magyarországon még nem úgy működik a sürgősségi ellátás, hogy a kisebb
traumás elváltozásokkal (pl. egyszerűbb sebek varrása, típusos radiustörés
repozíciója akár narkózisban is, vállficam helyretétele, stb.) ne traumatológus
foglalkozzon. E rendszernek előnye a szakszerű első ellátás, hátránya a
gyakori várakozás, illetve az újabb, adott esetben körülményes
adminisztráció. Politraumatizált betegek esetén nem kérdés, hogy a sérült
ellátása a megfelelő protokoll alapján történik, az interdiszciplinaritás és a
csapatmunka szabályait maximálisan szem előtt tartva. Igen súlyos vagy
életveszélyes állapotú betegnél a konzíliumot azonnal meg kell kérnünk és
elvárható, hogy az akár a beteg állapotfelmérésével párhuzamosan történjen
meg.
Gyakorta kérünk sebészi konzíliumot, főként annak megítélésére, hogy egy
adott eset valójában sebészeti probléma, vagy inkább belgyógyászati.
Lehetőség szerint érdemes azt a sajnos nagyon is életszagú helyzetet
elkerülni, amikor a sürgősségi orvoson keresztül történik a két szakma
kommunikációja. Ez semmi esetre sem helyes, mivel fontos részletek
veszhetnek el, és a sürgősségi orvosnak sem feladata, sem pedig felelőssége
nincs a szakmák közti közvetítésben. A „mondd meg a
belgyógyásznak/sebésznek” utasítást, vagy jobb esetben kérést határozottan el
kell utasítani és a papírforma szerint kell eljárni, a jogi következmények miatt
is.
A mindennapi sürgősségi gyakorlatban, ha nem is realizálódik aktuális
konzíliumként, a radiológusokkal való szoros együttműködés alapvető
feltétele a zökkenőmentes munkának. A legtöbb esetben, pl. egy ultrahangvagy mellkasröntgen-vizsgálat során csupán a vizsgálatkérő papírt írjuk meg
és csak a drágább, vagy éppen bonyolultabb vizsgálatokat, mint amilyen a CT
és az MR, beszéljük meg telefonon. Tudvalevő, hogy ez nem a leghelyesebb
gyakorlat, de idő hiányában gyakran kényszerülünk erre a rutin vizsgálatok
esetében. Sokkal helyesebb lenne ugyanakkor végigkövetni a beteg sorsát a
képalkotó vizsgálatok során akár személyesen is, de erre csak a legritkább
esetben van lehetőség.
A telefonos konzílium egyre inkább terjed a mindennapi gyakorlatban. Erre a
legjobb példa a már említett radiológiai konzílium, mely során a digitális
képeket a radiológus az otthonában értékeli és ad szakvéleményt, amely
alapvetően befolyásolhatja a beteg további sorsát. A telefonos konzílium
során óhatatlanul elvesznek részletek, a beteget a konzíliumot adó orvos nem
látja, nem tudja megvizsgálni, a „láss, figyelj és érzed” elve nem
érvényesülhet. Ennek megfelelően a telefonos konzílium értéke limitált, nem
ritka, hogy kétség esetén a konzíliumot adó orvos inkább a beteg mellett
folytatja tevékenységét. A telefonos konzílium során egyéb faktorokkal is
számolnunk kell, hiszen nincs metakommunikáció a két orvos közt, a
folyamat sokkal személytelenebb, olyan apróbb részletek veszhetnek el,

melyek a beteg további sorsának alakulásában később fontosak lehetnek.
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II./1.5.2. A páciens elbocsátása otthonába

Kérdés
Mik a beteg sürgősségről
történő hazabocsátásának
irányelvei?

A sürgősségi tevékenység egyik jól meghatározott célja, hogy a lehető
leghamarabb megnyugtatóan rendezzük a beteg állapotát, a súlyossági foktól
függetlenül. Ebbe természetesen beletartozik az is, hogy indokolatlanul ne tartsuk
tovább a beteget a sürgősségi osztályon a szükségesnél hosszabb ideig, cél a
megfelelő betegdiszpozíció, melynek természetesen része a páciens
hazabocsátása.
Nem minden beteg alkalmas arra, hogy az ellátást követően otthonába távozzon.
A hazabocsátásnak számos kritériuma van, melyeknek a beteg maradéktalanul
meg kell feleljen.
Nagy általánosságban elmondható, hogy a beteg hazabocsátása leginkább
általános állapotától, illetve betegségének természetétől függ, de majdnem
ugyanolyan mértékben számítanak az egyéb faktorok, úgymint szociális
körülmények, jogi megfontolások és financiális vonzatok. A beteg hazabocsátása
előtt feltétlenül meg kell győződni arról, hogy kellő körültekintéssel jártunk-e el a
vizsgálatok és a személyes találkozás során. Jelen fejezetben csupán irányelvek
fogalmazhatók meg, a beteg otthonába bocsátásának feltételeit a megfelelő
fejezetek tárgyalják.
Az ambuláns lapon az epikrízis tartalmazza az elbocsátásra vonatkozó
utasításokat, illetve egyéb információkat. Ezek az alábbiak:

Mit tegyen a beteg? Itt érdemes részletesen felsorolni, hogy különböző,
betegségével összefüggő, vagy attól független tünetek esetén mik a tennivalók.
Például ha hasi fájdalommal érkező, a sürgősségi osztályon fizikális, labor és UH
vizsgálattal gasztroenteritiszesnek diagnosztizált,
javuló állapotú beteget
Kérdés
otthonába bocsátjuk, fel kell hívjuk figyelmét arra, hogy állapotrosszabbodás,
azaz erősödő fájdalom, csillapíthatatlan hányás, hasmenés, láz, hidegrázás,
Mik azok, melyekre a beteg sárgaság, nem szűnő csuklás esetén ambulanciánkon haladéktalanul jelenjen meg.
figyelmét írásban fel kell
Itt kell javaslatot tennünk esetleges gyógyszerszedésről is, melyben pontosan le
hívjuk hazabocsátás esetén? kell írni, hogy az adott gyógyszerből - melyet akár vényköteles, akár nem, de
mindig a készítmény nevét használva írunk ki - mennyit és mikor szedjen a beteg.
Fel kell hívni a figyelmet az esetleges súlyosabb mellékhatásokra, illetve arra,
hogy allergiás reakció esetén a beteg a készítmény szedését azonnal hagyja abba
és az ambulancián jelentkezzen. Ez utóbbira elég utalnunk, pl. „a javasolt
gyógyszerrel/gyógyszerekkel kapcsolatos információkat a betegnek elmondtuk,
azokat ő megértette”.
Mit ne tegyen a beteg? A fenti példánál maradva javasolnunk kell, hogy a beteg
ne végezzen megerőltető fizikai munkát, ne egyen nehéz ételeket, illetve tartson
diétát. Van, hogy egyes fájdalomcsillapítók vagy nyugtatók alkalmazását
követően a beteg nem vezethet autót, illetve nem kezelhet gépeket – ezeket is
utasításba kell adnunk, mivel bennünket is jogi felelősség terhelhet ennek
elmaradása esetén.
Mik a további teendők? Azaz szükséges-e táppénzes állományba vétel, esetleg
kontrollvizsgálat, ha igen, azt ki végezze (visszarendelés, vagy háziorvosi
szolgálathoz irányítás), javaslat egyéb, nem akut vizsgálatok kérésére (pl.
háziorvos felkérése kardiológiai, gasztroenterológiai, egyéb ambuláns vizsgálatok
megszervezésére.

A betegek hazabocsátásakor minden esetben személyes kommunikáció szükséges.
Ez fokozottan érvényes a magatehetetlen, idős, vagy tumoros betegekre, akiknek
hozzátartozóival a hazabocsátás feltételeiről, lehetőségeiről egyeztetni kell. A
szociális háló számos helyen lyukas. Hajléktalanok esetén például nemhogy a
javasolt gyógyszer beszerzése nem oldható meg, tudnunk kell, hogy javaslatainkat
nagy valószínűséggel nem fogják betartani, mert nincs is rá lehetőségük. Nem
korrekt továbbá otthonába bocsátani azt a magatehetetlen, idős beteget, aki pl.
egyszerű, kisfokú kiszáradás, gyorsan korrigálható ionkisiklás miatt került a
sürgősségre, de otthonában a továbbiakban ugyanúgy ki van téve annak, hogy
állapota rosszabbodjék. Ilyenkor fel kell vállalni, hogy telefonon konzultálva
megpróbáljuk a beteget egy geriátriai, vagy általános belgyógyászati osztályon
elhelyezni. Ennek sikertelensége esetén, azt dokumentálva, a beteget kénytelenek
vagyunk otthonába hazabocsátani.

Kérdés:
Mik a teendők a beteg
önkényes távozása során?

A sürgősségi ellátás során számtalan alkalommal találkozunk olyan végstádiumú
beteggel, akinek hozzátartozói ugyan azt akarják, hogy a beteg családi körben
maradjon, de vagy ijesztő állapotromlás, vagy pedig a hozzátartozók kimerültsége
miatt mégis behozzák őt a sürgősségre. Ilyenkor egy alapos állapotfelmérést
követően, melybe természetesen beletartozik a beteg onkológiai
dokumentációjának áttekintése, dönthetünk obszervációról vagy osztályos
felvételről akkor is, ha a halál már imminens, de az is előfordulhat, hogy a
hozzátartozók csupán lélegzetvételnyi időhöz szeretnének jutni, akár csak
megerősítést, bíztatást szeretnének és a beteget később visszaszállítják otthonába.
Speciális jogi helyzetet teremt, ha a beteg önkényesen óhajt távozni a
sürgősségről. Ilyenkor, amennyiben meggyőződésünk, hogy a betegnek
egyértelműen a sürgősségen, esetleg osztályon a helye, a józan ész határain belül
meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy maradásra bírjuk. Ha ez
sikertelen és a beteg nem ön- és közveszélyes, illetve távozási szándékát továbbra
is fenntartja, úgy azt az epikrízisben dokumentálnunk kell, illetve a beteg ezen
szándékát saját aláírásával is igazolnia kell egy erre rendszeresített
dokumentumon. Ha ez sem kivitelezhető, úgy két tanú kell, hogy aláírja az
ambuláns lapot. Ön- és közveszélyes beteg esetén a karhatalom segítsége is
igénybe vehető, illetve igénybe veendő. Erről pontos tájékoztatást az 1997. évi
CLIV. törvény ad.
Hivatkozások:
S. Mahadevan, G. Garmel: An Introduction to Clinical Emergency Medicine,
Cambridge University Press, 2005, 15-17. oldal
J. Wyatt, R. Illingworth, C.A. Graham, M.J. Clancy, C.E. Robertson: Oxford
Handbook of Emergency Medicine, Oxford University Press, 2010, 10. oldal

II./1.5.3. Áthelyezés, továbbküldés, betegátadás
Tekintettel a különböző ellátási szintekre a sürgősségi ellátás során gyakran
szembesülünk azzal a ténnyel, hogy egy alacsonyabb besorolású helyen nem vagyunk
Mik a betegek
képesek megfelelő szintű ellátást biztosítani betegünknek. Ilyenkor van szükség a beteg
áthelyezésének legfőbb áthelyezésére, illetve továbbküldésére. Áthelyezés szükséges továbbá akkor is, ha a
okai?
sürgősség szűk időkerete szabta határokon belül a beteg állapotát nem tudtuk
megnyugtatóan rendezni, azaz osztályos felvétel szükséges.
Kérdés

Mielőtt betegünket más sürgősségre vagy osztályra helyeznénk, meg kell győződnünk
mindenekelőtt arról, hogy állapota kellően stabil-e? Még intrahospitális transzport
esetén is szükséges lehet megfelelő monitorozás, keringéstámogató, altató vagy
nyugtató szerek alkalmazása, így érthető, hogy a beteg stabilizálása elsőrendű
feladatunk. Kisebb kórházak sürgősségén előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre
helyben CT vagy MR vizsgálati lehetőség. Ilyenkor a betegszállítókat vagy az Országos
Mentőszolgálatot kell igénybe venni, hogy a beteget megfelelő helyre transzportálja,
illetve gondoskodni kell a visszaszállításáról, vagy adekvát elhelyezéséről is. Példa erre
egy olyan koponyasérült beteg, aki GCS 12-13-mal érkezik, de fizikális vizsgálattal
felmerül a szubdurális hematóma lehetősége, így ennek megerősítésére a beteget CT-be
kell szállítani. Kellő stabilizálás, vénabiztosítás, oxigenizálás és monitorozás mellett a
beteget az OMSZ segítségével azonnali szállítással CT-be visszük. A CT bejelentőn
azonban fel kell tüntetnünk, hogy ellátó intézményünk nem rendelkezik egy esetleges
koponyaműtéthez szükséges háttérrel, így meg kell kérjük a CT orvosát, hogy a lelet
birtokában idegsebészeti/neurológiai konzíliumot hívjon össze, és a beteget szükség
esetén a megfelelő centrumba irányítsa.
Sajnos az erősen limitált kórházi ágyszámok, a zsúfolt sürgősségi osztályok,
betegfogadó helyek a betegek áthelyezésének körülményeit meglehetősen nehézzé
teszik. Ennek ellenére feltétlenül törekednünk kell arra, hogy a beteget az állapotának
legmegfelelőbb helyre irányítsuk.

Kérdés
Mik a legfontosabb
teendők betegek
áthelyezése esetén?

A betegek áthelyezésénél az alábbiakat tartsuk szem előtt:
1. Mutatkozzunk be és várjuk meg, míg a beteget átvevő kolléga is ugyanezt teszi.
Ha ez nem történik meg, rá kell kérdezni nevére, beosztására, esetlegesen
kompetenciaszintjére.
2. Tisztázzuk, hogy a beteget áthelyezni kívánjuk, vagy esetleg csak szaktanácsra
van szükségünk. Gyakran előfordul (ld. konzílium, telefonos konzílium), hogy a
beteg további sorsát illetően bizonytalanok vagyunk. Ilyenkor a legegyszerűbb
és leginkább korrekt magatartás az, ha az elején tisztázzuk, hogy kételyeink
vannak és segítséget, tanácsot kérünk.
3. A beteg azonosítóinak közlése. A beteg neve, születési ideje mindenképp
alapinformáció referálás során. Ebből derül ki neme, kora, mely meghatározza
elhelyezésének további körülményeit.
4. A feltételezett, vagy alátámasztott diagnózis, a beteg általános állapotának,
vitális paramétereinek ismertetése. A nem megfelelő referálás azonnal kiderül
ilyenkor. Ha pl. a betegnek olyan baja van, melyet az adott osztály ellátni nem
képes, az mindjárt a referálás elején kiderül, értékes időt nyerve a probléma
újragondolására, a beteg más osztályra történő felvételének megszervezésére.
5. Az egyes vizsgálati leletek, konzíliumok eredményeinek ismertetése. Előfordul,
hogy felvételt, vagy átvételt megelőzően a fogadó intézmény, osztály további
vizsgálatok elvégzését kéri tőlünk. Erre akkor van lehetőség, ha a beteg állapota
azt megengedi. Gyakori probléma, hogy osztályos felvétel előtt még egy hasi
ultrahangot, mellkasröntgent kér az átvevő orvos, mely véleményünk szerint

nem releváns a beteg további sorsát illetően. Ilyenkor ezt szükséges
megbeszélni, nem elfogadható indok, hogy a kérdéses osztályon mindenkinek
kell röntgen, ultrahang, mert ez így szokás.
6. A transzfer körülményeinek tisztázása. Az áthelyezendő beteg lehet járó-, ülővagy fekvőbeteg. Házon belüli áthelyezésnél legtöbbször ez nem okoz
problémát, szállítás során azonban gond lehet abból, hogy egyszerre két
fekvőbetegnél többet elszállítani nem lehet, így az amúgy is jellemzően hosszú
várakozási idő tovább nyúlik.

Kérdés

Amennyiben a betegfelvétel vagy átadás még ennek ellenére sem történik meg, azt
egyértelműen és tárgyilagosan rögzíteni kell a betegdokumentációban, illetve meg kell
kérnünk az osztályos, vagy más sürgősség műszakvezető kollegáját, hogy a tényt,
miszerint a beteget hely, személyzet, vagy véleménye szerint megfelelő indok
hiányában nem vette fel, írásban rögzítse. Ez egy kórházi számítógépes rendszerben
nem probléma, csupán egy dekurzus beírása szükséges, de gondot okozhat két
különböző intézmény vonatkozásában. Ilyenkor az a teendő, hogy rögzítjük az érintett
szakorvos nevét, beosztását és a telefonhívás pontos idejét, hogy a későbbi, esetlegesen
vitás szituációban az visszakereshető legyen.

Mik a teendők
sikertelen áthelyezési
Tekintettel arra, hogy a sürgősségi betegellátás folyamatos, műszakos rendben történik,
kísérlet esetén?
óhatatlanul előfordul, hogy a műszakváltás környékén érkező betegek további sorsát
nem ugyanaz az orvos intézi, mint aki felvette őket. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a
beteg átadása során minden részletre kiterjedő információkkal lássuk el az átvevő
kollegát, mindezt szóban és írásban is rögzítve. Ha a beteggel egyszerre többen is
foglalkoztak, akkor célszerű az őt ellátó csapat minden egyes tagjával beszélni.
Mindaddig ne vegyünk át beteget, míg teljes egészében meg nem győződtünk arról,
hogy a további ellátása nem okoz problémát. A betegek átvételének csekklistája
gyakorlatilag a fenti csekklistának felel meg, értelemszerűen kihagyva az 1-es és 2-es
pontot.
Hivatkozások:
J. Wyatt, R. Illingworth, C.A. Graham, M.J. Clancy, C.E. Robertson: Oxford Handbook
of Emergency Medicine, Oxford University Press, 2010, 11. oldal

II./1.5.4. Kapcsolattartás a mentőegységgel
A sürgősségi ellátás szerves része a mentővel való szállítás. A megfelelő
kommunikáció az Országos Mentőszolgálat munkatársaival így alapvető és
elengedhetetlen feltétele a mentési lánc tökéletes működésének.
Törvényileg a sürgősségi fogadóhely, illetve osztály vagy centrum számára 15 perc áll
rendelkezésre, hogy a beteget az OMSZ-től átvegye. Ezt tudomásul véve is
elenyészően ritka, hogy a mentőknek ennyi időt kelljen várni a beteg átvételére.
A mentők által beszállított beteg általában a triázshelyiségbe, ritkábban a
sokktalanítóba kerül. Az átvétel elején meg kell győződnünk a beteg
személyazonosságáról, ha ez nem állapítható meg, úgy a beteget megfelelő kóddal kell
ellátni, melyet konzekvensen alkalmazunk az ellátás további ideje alatt, mindaddig,
amíg a beteg személyazonosságára fény nem derül.
A mentők az ún. esetlapon dokumentálják tevékenységük főbb pontjait. Az esetlap
bizonyító erejű dokumentum, melyet az átadó mentőegység vezetőjének és a beteget
Mik a betegek mentőktől átvevő orvosnak kell kézjegyével ellátni. Az esetlap tartalmazza beteg személyi
adatait, a mentési körülmények részleteit, az alkalmazott terápiát, az eszközös
történő átvételének
beavatkozásokat és a beteg vitális paramétereit. Az esetlap megírása és átvétele
irányelvei?
azonban nem elégséges kommunikáció a mentőegység és az átvevő sürgősségi dolgozó
között. Gyakran a nagy sietségben lemaradnak olyan részletek, melyek nyilvánvalóan
befolyásolhatják a beteg további sorsát, így a verbális kommunikáció elengedhetetlen a
betegek átadásakor és átvételekor.
Kérdés

Helytelen gyakorlat az átvétel során a hiányosságokra, esetleges szakmai hibákra
felhívni a figyelmet, kiváltképp a beteg előtt. Ez egyrészt etikátlan, másrészt nem
ismerjük a mentés körülményeit, a helyszín részleteit. Nem szabad azonban súlyos
szakmai hibákat figyelmen kívül hagyni, mivel az ebből eredő szövődményekért az
átvételt követően már nem a mentőszolgálat felel. Érdemes tehát a lehető
legtárgyilagosabban, tényszerűen dokumentálni az esetleges hiányosságokat,
szövődményeket.
Elvárható, hogy akár a TETRA-rádió, akár telefon segítségével az OMSZ munkatársai
azonnal jelezzék a fogadó sürgősség felé, ha kritikus állapotú vagy nagyobb számú
beteg érkezése várható. Ilyenkor a kétirányú kommunikáció már csak azért is
szükséges, mert előfordulhat olyan eset, amikor a fogadó hely nem rendelkezik
elegendő szabad kapacitással, vagy egyéb más okokból nem tudja fogadni a beteget.
Nem kizárt, hogy a mentők által szállított beteget illetékesség, esetleg területi ellátási
kötelezettség, de leginkább szakmai okok miatt tovább kell szállítani, mely indokolt
esetben természetesen előfordulhat. Van persze olyan eset is, amikor a beteget csak
Kérdés
azért kell továbbszállítani, mert vagy nem történt meg a kommunikáció a fogadó
Mik a teendők betegek intézmény és az OMSZ közt, vagy pedig az hiányos volt. A továbbszállításról történő
továbbszállítása esetén? döntést a fogadó hely műszakvezetője, illetve szakorvosa, valamint a szállítást végző
egység vezetője, illetve annak központi irányítása hozza meg, illetve ők beszélik meg
annak részleteit.
Hivatkozások:
Göbl Gábor (szerk.): Oxiológia. Medicina Könyvkiadó Rt., 2001
5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről

II./1.5.5. Kapcsolattartás a háziorvossal
Mint azt korábban is tárgyaltuk, a sürgősségi ellátás lényege, hogy a beteg a lehető
legrövidebb idő alatt megkapja a lehető leggyorsabb és legmegfelelőbb ellátást.
Vannak olyan esetek, melyek ugyan nem feltétlenül igényelnek kórházi
elhelyezést, de utánkövetésre mindenképp szükség van. Az ilyen szituációkban
elengedhetetlenül fontos a háziorvosokkal való eredményes együttműködés, ennek
viszont alapfeltétele a megfelelő kommunikáció.
Ellátórendszerünk egyik legfőbb hibája, hogy az alapellátás nem kellőképpen
hatékony. Ennek számos oka van, köztük olyanok is, melyeken kis szervezéssel,
megfelelő odafigyeléssel javítani lehetne.
Az egyik leggyakoribb probléma a nem megfelelő referálás. Gyakorta csupán a
„biztonság kedvéért” utalja be a háziorvos a beteget a sürgősségre, mivel nincs
megfelelő labor, illetve diagnosztikai háttere, még olyan esetekben is, amikor ez
Mi a nem megfelelő
referálás leggyakoribb oka nem feltétlenül lenne szükséges. Az éjszakai betegforgalom megfelelő háziorvosi
ellátással jelentősen mérsékelhető lenne. Minden sürgősségi orvos találkozott már
Magyarországon?
olyan esettel, amikor egyszerű láz vagy torokfájás esetén a beteget az éjszaka
közepén a sürgősségre utalták kizárandó olyan potenciális problémákat, melyek
nyugodtan várhattak volna reggelig. Ebben nagy szerepe van annak az egyre
terjedő médiafigyelemnek, mely az egészségügyet célozza. Érthető tehát, hogy a
háziorvos, hogy magát jogilag védje, betege további ellátását a sürgősségre bízza.
Ennek következtében ítélhetjük meg a háziorvos ténykedését tévesen, kifejezetten
akkor, amikor fáradtak, kimerültek vagyunk. Sosem szabad ilyenkor a betegre
mérgesnek lennünk, hiszen a rendszerhiba következtében ő is szenvedő alany. Az
ilyen esetek és egyéb problémák megvitatására célszerű havi vagy kéthavi
rendszerességgel olyan találkozókat szervezni, ahol kétirányú kommunikáció
segítségével ezek az anomáliák kielemezhetőek és orvosolhatóak.
Kérdés

Kérdés
Miben látja a jól működő
háziorvosi szolgálat
előnyét?

Ez annál is inkább fontos, mivel a sürgősségről elbocsátott beteget leggyakrabban a
háziorvosi szolgálathoz irányítjuk további kontroll, illetve egyéb vizsgálatok
megszervezése céljából. A jó háziorvos többet tud betegéről, mint az a legtöbb
zárójelentésből megállapítható, vagy akár amennyit a beteg hajlandó megosztani
velünk a sürgősségen. Ismeri a gyógyszerszedési szokásait, családi és szociális
körülményeit, így könnyebben menedzseli a beteg további sorsát. Ezért is nagyon
fontos a részletes epikrízis, illetve a problémák megfelelő prezentálása a háziorvos
felé. Egyszerű, de életszerű példa erre az idős, kiszáradt beteg, akit a sürgősségen
kellően meginfundálunk, ionpótlást végzünk, majd mivel osztályos felvétel ilyen
esetekben nem szükséges, a beteget otthonába bocsátjuk. Hogy ugyanez a beteg
nyáridőben ne kerüljön pár nap múlva ismét a sürgősségre, abban a háziorvos
felelőssége elvitathatatlan. Ő tudja, hogy a beteg mennyire önellátó, milyen a
családi háttere, alkalmas-e a helyzete arra, hogy a megfelelő folyadék- és ionpótlás
megtörténjen. Amennyiben ezek a feltételek nem érvényesülnek, úgy el kell
fogadnunk, hogy a háziorvos kérésére a beteget akkor is meg kell próbálnunk
osztályon elhelyezni, ha az akutan nem feltétlenül indokolt, de hosszú távon a
beteg érdekét szolgálja.
Alapvetően elmondható, hogy a háziorvosi szolgálat a sürgősség kiterjesztett karja,
mely megfelelő együttműködés során a betegek érdekét szolgálja s megfelelő
kommunikáció és együttműködés esetén mind a háziorvos, mind pedig a
sürgősségi orvos munkáját jelentősen megkönnyíti.

Hivatkozások:
J. Wyatt, R. Illingworth, C.A. Graham, M.J. Clancy, C.E. Robertson: Oxford
Handbook of Emergency Medicine, Oxford University Press, 2010, 12. oldal

II./1.5.6. Területi betegellátás
Kérdés
Mi a területi ellátási
kötelezettség lényege?

A definíció szerint a területi betegellátási kötelezettség az egészségügyi szolgáltató
fenntartójának, illetve tulajdonosának, valamint az egészségügyi szolgáltatónak azon
kötelezettsége, hogy az egészségügyi szakellátásban meghatározott ellátási területen a
lekötött szakellátási kapacitásai felhasználásával a kötelezı egészségbiztosítás
egészségügyi szolgáltatásaira jogosultak számára egészségügyi szolgáltatást nyújtson.
A sürgısségi ellátás szempontjából a területi ellátási kötelezettség csak a nem sürgıs
esetekre vonatkozik. Az azonnali beavatkozást igénylı állapotok nem köthetık
területhez, hiszen ez a beteg életébe kerülhet, így az ilyen esetekben nincs is értelme
területi ellátási kötelezettségrıl beszélni. Abban az esetben viszont, ha a beteg
állapotát stabilizáltuk és a szállítás kivitelezhetı, a beteget a területileg illetékes
egészségügyi intézmény köteles fogadni, nekünk pedig feladatunk a stabil beteg
megfelelı helyre történı irányítása adekvát kommunikációs és transzport lehetıségek
használatával.

Az alapellátás területi felosztása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és
Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) által meghatározott elvek alapján történik,
Hogyan tudhatja meg, figyelembe véve a földrajzi viszonyokat és a progresszivitást. Az érvényes
hogy az adott
finanszírozási szerzıdéssel rendelkezı egészségügyi szolgáltatók területi ellátási
szakterülethez mely
kötelezettségét tartalmazó hivatalos nyilvántartást - törvényi felhatalmazás által - az
ellátási terület tartozik? ÁNTSZ vezeti.
Kérdés

Jelen állapotban a területi ellátás követendı útjait egy kórházban mőködı szakmák
és a hozzájuk tartozó települések, illetve egy szakmában ellátást nyújtó kórházak
és a hozzájuk tartozó települések, relatív terheltségek tekintetében a
http://tek2012.gyemszi.hu/tek3/index.php honlapon találhatjuk meg. A betegek
ellátásakor az itt feltüntetett betegutak a követendıek.
Hivatkozások:
Gyógyszerészeti és Egészségügyi
http://tek2012.gyemszi.hu/
Egészségpolitikai fogalomtár
http://fogalomtar.eski.hu
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Szervezetfejlesztési

Intézet

II./1.6. Tömeges kárhely
Cél

A tananyag célja: a tömeges egészségkárosodással járó események (balesetek,
mérgezések stb.) fıbb jellemzıinek megismertetése, a tömeges kárhely
definíciójának meghatározása, a felszámolással kapcsolatos egészségügyi
szempontok és teendık, felmerülı szervezési feladatok ismertetése, valamint a
szükséges együttmőködések rendszerének áttekintése.
A hallgató képes lesz:
● meghatározni a tömeges baleset fogalmát
● alkalmazni a szakmai irányelveket
● meghatározni az ellátás szakmai ismérveit
● meghatározni a sérültek osztályozásának szempontjait.

Bevezetés

Kulcsszavak

A tömeges baleset lényegére már az elnevezés is utal, miszerint egyszerre
nagyszámú beteg/sérült ellátása válik szükségessé. Lényeges elem – legalábbis a
felszámolás kezdeti idıszakában – a rendelkezésre álló mentıerı és a rászorulók
közötti aránytalanság.
Az ellátási elvek igen nagy hangsúlyt helyeznek a kezdeti aránytalanság miatt
felmerülı osztályozási szempontokra, az elsınek kiérkezı egység, valamint a
kárhelyparancsnok szerepére. Az egészségügyi ellátók tekintetében a készségszintő
ellátói ismereteken felül szerepet kap a stressztőrés, konfliktuskezelés is. Az ellátás
mellett számos egyéb tényezı is meghatározó, többek között az ellátórendszer kellı
mélységő ismerete, az együttmőködı társszervek (rendırség, katasztrófavédelem
stb.) önálló és közösen végzett feladatai. Kimondható tehát, hogy a tömeges baleset
jellegébıl adódó problémákat – idıveszteség, ellátási késedelem – csak az ellátási
szempontok és szabályok alapos ismeretével, valamint a minden szintre vonatkozó
szakszerő szervezéssel lehet sikeresen kezelni és megoldani.
elsınek kiérkezı mentıegység, kárhelyparancsnok, aránytalanság, „ABC instabil” és
„ABC stabil” beteg
Elsajátításra javasolt idı: 3 óra
I.Definíció
I./1. Tömeges baleset
I./2. Katasztrófa
II. Helyszín szerepe
III. Helyszíni feladatok
III./1. Elsınek kiérkezı mentıegység
III./2. Kárhelyparancsnok teendıi
III./3. További egységek teendıi
IV. Mentésirányítás szerepe
V. Osztályozás
V./1. Szempontok
V./2. Csoportosítás

II./1.6.1. Definíció
II./1.6.1.1. Tömeges baleset
Tömeges balesetrıl beszélünk, amennyiben azonos baleseti mechanizmus, illetve
egészségkárosító tényezı hatására egy helyen és egy idıben 5, vagy annál több fıt

érintıen sérülés, mérgezés, vagy megbetegedés keletkezik. A tömeges baleset
minden esetben tehát több sérültet jelent, de jellemzıen nem nagy földrajzi
kiterjedéső. Jellemzıi, hogy a területi infrastruktúra kevésbé sérül, a helyi
ellátórendszerek mőködnek, a helyi és a külsı ellátórendszerek kapacitás arányosan
vesznek részt az ellátásban.
Alapvetı gondolkodásbeli eltérés van mindezek alapján az egyedi sérültellátás és a
tömeges baleseti ellátás között, ahol a sérültek minél nagyobb részének szükséges
szintő ellátása a cél, háttérbe szorítva egy-egy beteg egyéni érdekeit.
Kérdés

II./1.6.1.2. Katasztrófa

Mi a különbség tömeges Katasztrófáról beszélünk, ha az egyszerre, egy idıben, vagy fokozatosan kialakuló
baleset és katasztrófa
csapás emberi és anyagi következményeit a helyi erıkkel felszámolni nem
között?
lehetséges. Felszámolásához nagyfokú koordináció és egyidejőleg több szervezet
szervezett együttmőködése szükséges. Általában nagyobb földrajzi kiterjedtségő, de
nem jelent okvetlenül magas sérültszámot (pl. földrengés lakatlan területen).
Jellemzıi, hogy a területi infrastruktúra súlyosan károsodik, a helyi ellátórendszer
nagy része is mőködésképtelenné válhat, a definitív ellátás alapvetıen külsı, vagy
távolabbi segítségre épül, gyakran szükséges a lakosság egyidejő kitelepítése is.

II./1.6.2. Helyszín szerepe
Tömeges baleset során alapvetı feladat az esetleges veszélyek, veszélyforrások
felismerése és azonosítása, ezt követıen a helyszín kiterjedtségének, fontos
jellemzıinek megállapítása. Egyes esetekben már maga a megközelítés is nehézkes,
idıt igényel. Ilyen esetben a mentésirányításnak történı visszajelentéskor erre is ki
kell térni, a további mentıerık megfelelı információval történı segítése érdekében.
A helyszín felmérésének arra is ki kell térnie, hogy szükséges-e egyedi
intézkedéseket hozni az egyes mentıerık elhelyezkedése, a terület zárása stb.
érdekében.

II./1.6.3. Helyszíni feladatok
A helyszíni feladatok 4 fı csoportba oszthatóak, mint:
● triage (osztályozás)
● treatment (ellátás)
● transport (szállítás)
● take care (felügyelet)
Kérdés

II./1.6.3.1. Elsınek kiérkezı mentıegység

Feladata elsısorban nem az azonnali ellátás. Elsırendő a kárhely felderítése, azon
Melyek az elsınek
veszélyes körülmények észlelése, melyek befolyásolhatják a további ténykedést.
kiérkezı mentıegység fı Törekedni kell a sérültek számának megállapítására. Ez sokszor nehezen megoldható
feladatai?
feladat, pl. vasúti baleseteknél, ahol nagyobb területen sok sérült van.
A sérültek száma mellett a felmerülı intézkedéseket, a szükséges további
egészségügyi és egyéb erık számát alapvetıen meghatározza a sérültek súlyossági
fokának (triage) megállapítása. Minden olyan esetben alkalmazni kell az
osztályozást, besorolást, ahol az egészségkárosodottak száma meghaladja a
gyakorlott és elérhetı mentıerık számát.
A minél gyorsabban és pontosabban elvégzett felmérést követi a mentésirányítás felé
történı visszajelentés. A visszajelentésnek tartalmaznia kell a sérültek feltételezett
számát, a kárhely megközelítésérıl rendelkezésre álló információkat, szükséges
mentıerı és egyéb igény (pl. mőszaki mentés, rendırség) szükségességét.
Az elsınek kiérkezı egység vezetıje egyes esetekben a végleges kárhelyparancsnok

is, magasabb egység megérkezéséig pedig az un. ideiglenes egészségügyi
kárhelyparancsnok szerepét tölti be. Alapvetı hiba, ha a felmérést megelızıen az
elsı egység ellátást végez, illetve a visszajelentéssel késlekedik.
II./1.6.3.2. Kárhelyparancsnok teendıi
Kérdés
A kárhelyparancsnok a helyszínen lévık közül a legmagasabb egészségügyi
Mi a kárhelyparancsnok végzettséggel rendelkezı személy. Alapvetı feladata és felelıssége - az adott
helye és szerepe az
esemény valamennyi körülményének figyelembe vételével - az ellátás megfelelı
szervezése. Amennyiben nem elsıként érkezik a helyszínre, akkor át kell vennie a
ellátásban?
feladatot a korábban ellátó személytıl. A helyzetfelmérést követıen további
tájékozódást végez, megítéli a sérültek állapotát, döntéseket és utasításokat hoz.
Szükség esetén kijelöli a sebesültgyőjtıhelyet, melynek célja, hogy az osztályozás, a
tervszerő és triage-alapú ellátás, valamint a helyszínrıl történı elszállítás tervszerő
és áttekinthetı lehessen.
Elvégzi a súlyossági fok meghatározását, szükség esetén újra meghatározását. A
helyszín jellegétıl függıen feladata a mentıerık elhelyezkedésének elıírása,
valamint a kapcsolattartás a mentésben résztvevı egyéb szervezetekkel, illetve a
mentésirányítással.
Több halott esetén külön halottgyőjtıhely kialakításáról gondoskodik. Fontos
feladata a megfelelı és kellıen alapos dokumentáció.
II./1.6.3.3. További egységek teendıi
Az ellátásba bekapcsolódó további mentıegységek kötelesek bejelentkezni a
kárhelyparancsnoknál, aki kijelöli az általuk ellátandó betegeket, meghatározza
további feladataikat. Az elıírt helyszíni ellátást követıen csak a kárhelyparancsnok
engedélyével hagyhatják el a helyszínt. Valamennyi egység dokumentációt készít az
ellátott betegekrıl.

II./1.6.4.Mentésirányítás szerepe
A mentésirányítás a beérkezett segélyhívás(ok) és információk alapján felméri a
rendelkezésre álló mentıerıket, intézkedik azok riasztásáról. Tájékoztatja a riasztott
mentıerıket azon idıközben beérkezett újabb információkról, melyek
meghatározhatják az ellátást. Szükség esetén kapcsolatba lép társszervekkel
(rendırség, katasztrófavédelem). A kárhelyparancsnokkal folyamatos kapcsolatot
tart, szükség esetén intézkedik a zárt körben történı rádióforgalmazásról. Az
információk alapján egyeztet a hospitális ellátásban felmerülı egészségügyi
intézményekkel. Szükség esetén felveszi a kapcsolatot a szomszédos
mentésirányításokkal, illetve a fıvárosi szolgálatvezetı fıorvossal. Megteszi az elıírt
jelentéseket a vezetık felé.

II./1.6.5. Osztályozás
II./1.6.5.1. Szempontok

Kérdés

Az osztályozás célja a körülmények figyelembe vételével az egyes sérültek/betegek
számának és állapotának felmérése, a szükséges beavatkozás és szállítás
sürgısségének, módjának és helyének meghatározása.

II./1.6.5.2. Csoportosítás
Milyen elvek alapján
kerülnek csoportosításra Mentési szempontból alábbi csoportosítást alkalmazzuk:
a sérültek?
● I. „ABC instabil”, az életfunkciók azonnali biztosítására szoruló áldozatok,

●
●
●
●

akiknek légúti elzáródásuk (A), légzési (B), vagy keringési (C)
elégtelenségük van.
II. „ABC stabil”, azon sérültek, akik 4-6 órán belüli kórházi kezelés nélkül
instabillá (I. csoport) válhatnak.
III. „ABC stabil” sérültek, akik a helyszíni vizsgálat alapján kezelés nélkül
sem válnak instabillá.
IV. „ABC instabil” áldozatok, akik az adott körülmények között nem
kezelhetıek.
Halottak

A csoportosítás alkalmazása a helyszínen:
I.
csoport: A sérülteknél akut életveszély áll fenn, vagy ennek kialakulása
fenyeget, és ez a helyszíni ellátással nagy valószínőséggel elhárítható, az
azonnali és megfelelı beavatkozáshoz szükséges eszköz és személyzet
rendelkezésre áll.
Példák: légúti elzáródás, feszülı PTX, sokkos állapot, manifeszt vérzés.
II.

Csoport: Olyan sérültek/betegek, akik:
● sürgıs kórházi kezelésre szorulnak, és biztosra vehetı, hogy ez
életmentı a számukra.
● azok az I. csoportba tartozók, akiknek az ellátása a helyzetbıl
adódóan az egészségügyi intézményben hamarabb elvégezhetı,
mint a helyszínen.
● Olyan sérültek/betegek, akiknél az életfunkciók gyors romlása
nem várható, de kezelésük csak kórházban oldható meg.

III.

Csoport: olyan sérültek/betegek, akiknél az ambuláns illetve kórházi
kezelés késedelme esetén sem várható további állapotromlás,
egészségkárosodás.

IV.

Csoport: olyan sérültek/betegek, akiknek a túlélésre a helyszínen
lehetıségre álló beavatkozás, vagy a kórházi ellátás után sincs esélyük.
Ide tartoznak azok a betegek is, akiknek – a tömeges baleset jellemzıibıl,
a rászorulók és ellátók aránytalanságából adódóan – az azonnali kórházi
beavatkozás esetén lenne túlélési esélyük, de ez az adott körülmények
miatt nem lehetséges.

Irodalom
Halottak
Tesztkérdések

Tömeges baleset esetén fentiek alapján fontos és elsıdleges a megfelelı triage,
szükség esetén re-triage. A tömeges baleseti ellátás alapjainak ismerete
nélkülözhetetlen az elsıdleges cél, azaz a minél nagyobb számú sérült/beteg
megfelelı ellátása érdekében.
Gıbl Gábor: Oxiológia (Medicina Kiadó, Budapest 2001)
Hornyák István: Elsısegélynyújtás (SE-ETK tankönyv, Budapest 2011)

A katasztrófa általában nagy földrajzi kiterjedést jelent, sok sérülttel.
Hamis

A tömeges baleset mindig több sérültet jelent.
igaz
Az elsınek kiérkezı mentıegység feladata az életveszélyes sérült ellátása
hamis
Az elsınek kiérkezı mentıegység feladata a kárhelyparancsnoki
teendık ellátása
hamis
Tömeges balesetnél a dokumentáció halasztható feladat
hamis
Triage I. csoportba tartoznak az „ABC instabil” sérültek.
igaz
Triage I. csoportba tartozó sérült keringése stabil, de súlyos sérülései vannak.
hamis
Triage II. csoportba tartozó sérült a helyszínen általában instabillá válik
hamis
Triage IV. csoportba tartozik a sérült, ha „ABC stabil” és kezelés nélkül
sem válik instabillá.
hamis
A IV. csoportba tartozó sérült un. „ABC instabil”, aki azonnali ellátást igényel.
hamis
A PTX kezelése tömeges ellátási körülmények között nem merül fel.
hamis

II./1.7. Jogi szempontok
cél

A sürgısségi ellátás nemzetközi és hazai jogi hátterének ismerete.

kompetencia alapvetı jogszabályi környezet alkalmazása
bevezetés

keys

Bármely szervezet mőködését, rendszer szintő szabályozását, kereteit a jogszabályi környezet
meghatározza. Különös hangsúlyt kaphat ez egy olyan szolgáltatás jellegő tevékenységnél, erre a
szolgáltatásra épülı szervezetnél, amit maga a társadalmi igény hív életre.
jó szamaritánus törvény, EMTALA, EU Alapjogi Charta, Alaptörvény, Egészségügyi Törvény,
kapcsolódó rendeletek
1 óra

tan.idı (h)
tartalom

téma

Sürgısségi orvostan kialakulásának jogi alapjai – mai szabályozása az USA-ban
EU alapjogi hangsúlya a sürgısségi ellátás szempontjából
Hazai jogszabályi környezet
Az akut jellegő egészségügyi ellátással meghatározott társadalmi elvárások megfogalmazásában a
Jóságos Szamaritánus Törvény Alapjogba foglalt szellemiségének meghatározó szerepe volt. a
hatvanas évek Amerikájában. Az Újtestamentum egyik alaptörténetében (Lukács Könyve) a
Mózes-i Törvények magyarázatakor kiderül, hogy az örök élet titka, hogy úgy szeressük
felebarátainkat mint önmagunkat. A bibliai történetben egy szamaritánus így tesz
tanúbizonyságot, egy sérült utazó megsegítésével. A szamaritánus szó – angolszász nyelvterületen
– nagylelkő, irgalmas embert jelent. Ez a mások felé való, rendszer szintő odafordulás és az egyén
számára a rendszer biztosította segítség elvárásként fogalmazódott meg. A szamaritánusi elv
megfelelı toleranciát is jelez, antidiszkriminatív – így vált a sürgısségi ellátás látszólagos
filozófiai alapgondolatává, a bárhol, bármikor, bárkinek segíteni elve, gyakorlata.
Alapvetı etikai és egyben gazdasági kérdés marad, hogy a minden embernek járó sürgısségi
ellátást egy-egy társadalom milyen szinten garantálhatja. Az USA-ban évrıl évre határozzák meg
azt az ellátási szintet, amire minden ember, függetlenül társadalmi- és jogi státuszától,
állampolgárságától, biztosítási és anyagi hátterétıl – fizetıképességétıl, jogosult. Ezt a törvényt
Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA) Törvénynek nevezik. A törvény
megfogalmazta célok összhangban vannak a sürgısségi orvostan alapelveivel, de az ellátás
mértéket, a társadalom gazdasági lehetıségei szintjén, szakmai prioritások szem elıtt tartásával
kell meghatározni, szabályozni.Segély szintjén az alapvetı vizsgálatok, beleértve az orvosi
vizsgálatot és a közvetlen stabilizálás minden segélykérınek jár. Ennek anyagi konzekvenciával
költségvetési szinten számolnak (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act - COBRA).
Az Európai Únió Alapjogi Kartájának 2. és 35. cikkelye rendelkezik az élethez és az
egészségvédelemhez való jogról. Ez a két gondolat szabaddá és kötelezı érvényővé teszi a
sürgısségi ellátást minden ember számára.
Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy minden magyar állampolgár, de ezen kívül minden
Magyarországon tartózkodó bármilyen nemzetiségő állampolgár, számára a sürgısségi ellátást az
államnak biztosítania kell. Ez a deklarátum is elodázhatatlanná teszi a magyar sürgısségi
ellátórendszer ütıképes átalakítását. Hazánk minden állampolgára joggal várja el, hogy váratlan
egészségkárosodása esetén az orvostudomány jelenlegi tudása szerinti legmodernebb ellátásban
részesüljön. Az alapjogból eredeztetett jogszabályi rendszerben kiemelt fontosságú, sürgısségi
ellátás mibenlétét, formáját meghatározó jogszabályokat sorolunk fel – jelezve, hogy ezek
gyakran módosulnak:

2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirıl, a
47/2004(V.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos mőködtetésének egyes
szervezési kérdéseirıl két meghatározó jogszabály. A rendelet szakmai szempontból számos
helyes definiciót tartalmaz és elıírja az akut ellátást végzı szolgáltatók, sürgısségi ellátási
kötelezettségét – annak folyamatos és egységes biztosítása mellett.
„A sürgısségi betegellátó rendszer az egészségügyi ellátó rendszer azon szervezeti egységeibıl
áll, amelyeket a beteg heveny tünete, hirtelen fellépı fájdalma, illetve egészségromlása miatt
távközlési eszköz útján vagy személyesen felkereshet, és elsıdleges ellátásban részesül ideértve,
ha az alapellátó ügyelet az otthonában, illetve a tartózkodási helyén látja el a beteget.”
„A sürgısségi betegellátó rendszer fekvıbeteg ellátáson kívül szervezett formája a mentés is.”
„A sürgısségi betegellátó rendszer keretében a heveny tünetek vagy sürgısségi ellátást igénylı
kórkép miatt jelentkezı vagy beszállított beteg fogadására az egészségügyi szolgáltató a külön
jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeknek megfelelı
a. fekvıbeteg-ellátáson kívül szervezett (alapellátási) ügyelet,
a. fekvıbeteg-ellátás keretében
ba) sürgısségi fogadóhelyet (részleget),
bb) sürgısségi betegellátó osztályt,
bc) ügyeleti szolgálatot,
a. a munkavégzés helyszínén kívül szervezett készenléti szolgálatot alakít ki.”
A már említett sürgıs szükség fogalmát a 52/2006. (XII.28.) EüM rendelet definiálja,
szakmailag bizonytalan formában:
1. § Az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdése f) pontjának, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi
CLIV. törvény 142. § (2) bekezdése c) pontjának alkalmazásában a sürgıs szükség körébe tartozó
egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet a mellékletben
meghatározott, az életet veszélyeztetı állapotok és betegségek szakszerő ellátása, valamint azok
maradandó egészségkárosító hatásának megelızése érdekében - a beteg állapotának
stabilizálásáig - végeznek.
2. § Az Ebtv. 23. §-a d) és e) pontjának alkalmazásában a sürgıs szükség körébe tartozó
egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet a mellékletben
meghatározott, az életet veszélyeztetı állapotok és betegségek szakszerő ellátása, valamint azok
maradandó egészségkárosító hatásának megelızése érdekében fekvıbeteg-ellátás keretében
végeznek, a diagnózis felállításától a tisztázott kórállapot elsı alkalommal történı szakszerő
ellátásáig.
3. § Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Sürgıs szükség körébe tartozó, életet veszélyeztetı állapotok és betegségek
1. Életet veszélyeztetı, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külsı vagy
belsı) vérzés
2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (Pl. embólia, Adams-StokesMorgagni szindróma, syncope, fulladások, életet veszélyeztetı ritmuszavarok, klinikai halál
állapota)
3. Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- és ion- háztartás életveszélyes
zavarai
4. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó kórképek (Pl. agyödéma, fejfájás,
szédülés, tumor, gyulladás, fejlıdési rendellenesség, trauma)
5. Eszméletlen állapotok
6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok
7. Hirtelen fellépı látászavar, látásvesztés, "vörös szem", szemsérülés
8. Szepszis
9. Magas halálozású, vagy súlyos szövıdmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen
fellépı, vagy progrediáló, nem-sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása
10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött ellátása,
akut nıgyógyászati vérzés
11. Sokk megelızı és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás állapotok,

szisztémás és poliszisztémás autoimmun betegségek krízis-állapotai
12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros mőködésén, illetve a csontvelıi vérsejtképzés
elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány állapot
13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövı heveny életveszély
14. Akut légzési elégtelenség, légút szőkület (Pl. gégeödéma, asthmás roham, idegentest,
fulladás)
15. Mérgezések
16. Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkezı, nagy fájdalommal, görcsökkel járó
kórképek (Pl. bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhenkívüli terhesség, petefészek ciszta
megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, kizárt sérv, epegörcs, vesegörcs,
vérvizelés)
17. Égés-fagyás (III.-IV. fokú és nagykiterjedéső I-II. fokú, és/vagy az életminıség
szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintı)
18. Elsıdleges sebellátás
19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdı, lép, máj, vese)
sérülése
20. Compartement szindrómák
21. Nyílt törések és decollement sérülések
22. Amputációk (replantációs lehetıségekkel vagy azok nélkül)
23. Súlyos medencegyőrő törések
24. Politraumatizáció, többszörös sérülések
25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma
26. Áramütés, elektrotrauma
27. Hı- és hidegártalom, kihőlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hıguta
28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség
29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggı közvetlen veszélyeztetı
állapot
30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok
31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövıdményeik révén az életet
veszélyeztetı állapotot idéznek elı.
A kapcsolódó, elıírt feltételrendszert – annak személyi, tárgyi és funkcionális tartalmát – az
1/2012, EMMI Rendelet határozza meg (Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi
szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai
jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról).
A sürgısségi ellátás, feladatleíró jogi háttere mind nemzetközi, mind hazai szinten, egzakt módon
biztosított. A hazai jogszabályi környezet lehetıséget biztosít a sürgısség rendszer szintő
megjelenítésére. Pontatlan és nehezen értelmezhetı a sürgısségi ellátás tárgyának, a „sürgıs
szükség” fogalmi meghatározása. A sürgısségi ellátás tartalma szintén nem definiált.
A sürgısségi ellátásban résztvevık kompetenciájának leírása, jogszabály szintjén, napjainkban
összefoglalás történik.
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II./1.8. Etikai szempontok
Az ellátás során a következő alapvető etikai kategóriáknak tegyünk eleget:
○ a beteg autonómiája (szabad döntése arról, igénybe veszi-e az ellátást vagy sem – e döntése
megfelelő tájékoztatás után lehet megalapozott.
○ a „nem ártani” elv: további károsodás megelőzése/elkerülése
○ a „használni” elv: az előnyök és kockázatok mérlegelésével a beteg érdekének megfelelően a
lehető legtöbb egészségnyereség biztosítása
○ az igazságosság elve: a lehetőségek figyelembe vételével ugyanazon esélyek biztosítása
valamennyi rászorulónak. (Az az egyes beteg esetében azt jelenti, hogy szubjektív megítéléstől
mentes legyen az ellátás).
○ a beteg méltóságának elve: érvényesítése a helyszíni körülmények között a legjobb szándék
mellett sem mindig ellentmondásmentes (pl. súlyos sérült elkerülhetetlen vetkőztetése
közterületen
○ a tisztességesség elve: a kórfolyamattal és az ellátással kapcsolatos valamennyi fontos
információt a beteg tudomására kell hozni.
A legsúlyosabb döntések között részben szakmai, részben etikai (részben jogi) aspektusú lehet egyes
ellátások/beavatkozások mellőzése ill. abbahagyása nyilvánvalóan reménytelen(né vált) esetekben. Fontos,
hogy e döntések szakmailag megalapozottak legyenek, és esetleges tévedés csak a beteg javára történhessék.
Az ellátó helyzetét nehezíti, hogy adott esetben a döntésre igen kevés idő áll rendelkezésre, illetve az
elhatározás késedelme eleve eldönti a továbbiakat.
Kevésbé súlyos következményű, de igen lényeges az ellátók etikus viselkedése a helyszínen. Mellőzzünk
minden, az aktuális beteg(ek) ellátásához nem tartozó tevékenységet, verbális és nonverbális (!)
kommunikációt, megnyilatkozást. Ezekből a beteg és környezet legalábbis azt szűrheti le, hogy az adott beteg
ill. ellátás mellett az ellátó(k) figyelme és tevékenysége másfelé is irányul, tehát a beteg inkább ki van téve
figyelmetlenségből származó tévedésnek vagy ellátási hiányosságnak. Rosszabb esetben a beteg és környezete
az állapotra és kimenetelre vonatkozó olyan következtetésekre juthat, amelyeket magunk nem akarunk kelteni.
Ismeretes, hogy sürgősségi helyzetben a betegek nagy részének tudata beszűkül, észleléseik negatívan
szelektálnak, ezáltal hajlamosak helyzetüket rosszabbnak értékelni, mint amilyen az valójában. Hasznosak
ilyen esetben az ellátó részéről pozitív szuggesztiók, amelyek bármennyire csekélynek látszanak olykor,
jelentősen segíthetik a beteg megnyugtatását.
Ugyancsak régóta ismert, hogy az eszméletlen betegek jóval többet felfognak környezetükből, mint amennyit
gondolunk róla. Ezért eszméletlen beteg előtt ne tegyünk olyan kijelentést, amelyet éber állapotában nem
tennénk.
● A beteg környezetével (jelenlévőkkel) való kommunikáció tartalma jogilag is szabályozott, a konkrét
megnyilatkozásoknak azonban etikai vonatkozásuk is van. Tudjuk, hogy nem közölhetünk mindenkivel
minden információt, az elutasításnak azonban megfelelő formát és tárgyszerű megfogalmazást kell adni,
kerülve a bántó vagy lekicsinylő stílust.
● Etikai szempontokat is érvényesíteni kell az egészségügyi ellátó rendszer más tagjaival, valamint az
ellátásban közreműködő más szervezetek (rendőrség, tűzoltóság stb.) tagjaival. Az együttműködésnek
segítőnek, tárgyilagosnak, pozitív értelemben kommunikatívnak kell lennie részünkről akkor is, ha az
ellenoldalról mást tapasztalunk. Ezzel leszerelhetjük az esetleges ellenségeskedést, öncélú vitatkozást,
és elősegíthetjük az együttműködést.
● A beteg korábbi ellátásával kapcsolatos hangos ítéletalkotást egyáltalában kerüljük; ha mégis
elkerülhetetlen, csak addig menjünk el, amíg az az aktuális betegellátást szolgálja, és tegyük világossá,
hogy véleményünk utólagos és nem megfellebbezhetetlen igazságként mondjuk.
● A betegátadás (másik egészségügyi ellátónak) gyakran vitaforrás; ebben csak szakmai érveknek lehet
szerepük, és ezeknek sem a beteg „feje fölött”, hozzátartozók vagy idegenek füle hallatára.
●

II./1.9. Fiatal orvosok nehézségei
Kedves Olvasó!
Amikor belegondolok, hogy milyen nehézségeken kell keresztül mennie egy mai magyar fiatal orvosnak, több
oldalnyi problémát össze tudok szedni pár perc gondolkodás után. Ezen nehézségek egy része szakma
specifikus és a világ minden pontján egyaránt megjelenik, ám egy még nagyobb része kicsiny országunk
sajátossága. Az én tisztem, hogy megpróbáljak egy objektív képet adni a mai magyar helyzetrıl és rávilágítani
arra, hogy mégis miért érdemes nap, mint nap felkelni és elmenni dolgozni.
Az egészségügy politikai támogatottsága - az aktuális kormányzattól függetlenül – csekély és nem tartozik a
prioritások közé. Bár több erıtlen kísérlet is volt az elmúlt években reformok végrehajtására, azonban senki
sem volt képes azokat végig vinni. Ennek pontos okát nem tudom, de tény, hogy ezt az alapvetıen rossz (az
idık során elavult) rendszert nem könnyő átalakítani, mert pénzigényes és, mint minden változtatás, rövidtávon
a rendszerrel való elégedettséget, így a népszerőséget is csökkenti. Mélyebb értekezésbe nem kívánok
bocsátkozni, mert nem vagyok a téma szakértıje.
Az az elméleti tudás, amelyet az egyetem ad (a Semmelweis Egyetemrıl tudok nyilatkozni) személyes
tapasztalatom szerint magas szintő, elégséges a mindennapi munkánkhoz, továbbá nemzetközi viszonylatban is
megállja a helyét. Az a tradicionális kijelentés azonban, hogy a magyar orvosképzés a világ élvonalába
tartozik, sajnos már nem igaz, mert a gyakorlati készségek, a kommunikációs, valamint az etikai ismeretek
oktatása lényegesen elmarad a külföldi egyetemek színvonalától. Ez itthon egy ’félkész’ orvost eredményez,
amely magában hordozza a sikertelenség lehetıségét az elsı orvos-betegtalálkozásokkor. A sajtó és az internet
hemzseg az ebbıl adódó problémáktól (a felmérések alapján a legtöbb orvos-beteg konfliktus helyzetkezelési
probléma eredménye). Miközben a beteg a megfelelı kezelést kapja a betegségére, mégis elégedetlen az
ellátással, akár jogi lépésekhez is fordulhat „csupán” a rossz kommunikáció és személyes integritásának
megsértése miatt. Ezek persze tanulható, fejleszthetı hiányosságok és nem lehet ’kizárólag’ az oktatás
minıségére fogni. És bár a tradicionális gondolkodásunkban furcsán hangzik, de fejlesztésük ugyan olyan
fontos kötelességünk lenne, mint a szakmai irányelvek naprakészen tartása.
A mindennapi munkánkban különbözı elvárásokkal szembesülünk, melyek orvosi munkánkból adódóan
többrétegőek. Egyrészt a fınökünk, másrészt a betegek és nem elhanyagolható módon a saját magunk által
alkotott ideál-képet is szeretnénk megvalósítani. Az sem könnyő, hogy e három között prioritást állítsunk fel,
nemhogy döntést hozni egy olyan helyzetben, amikor ezek közül kettı összeütközésbe kerül egymással.
A fınökünk ideálisan nagy hatékonyságú munkaerıt szeretne, mely a mindennapi rutin feladatok
elvégzése mellett hasznos és alkotó tagja a ’csapatnak’, mégis jut ideje rá, hogy akár napi szinten képezze
önmagát. A humán erıforrás azonban napjainkban olyan kritikusan alacsony szintet ért el, hogy az egy fıre
jutó napi beteg ellátási munka gyakorlatilag kitölti a napot. Az alkotói munka (kutatás, audit, stb.), a csapat
fejlesztése és az egyén továbbképzése átnyúlik a munkaidın kívüli személyes térbe, magánéleti konfliktusok
lehetıségét hordozva.
A beteg egy jól kommunikáló, aktuálisan naprakész tudással rendelkezı, probléma orientált orvosra vágyik, aki
megérti, hogy ı kiszakadt a mindennapi megszokott életébıl és a személyes integritását kénytelen feladni. Ez
egy kezdı orvosnak a legnehezebb szituáció. Amíg nem válnak legalább az egyes részfolyamatok rutinná, oly
mennyiségő információ és döntési pont árasztja el, mely tapasztaltabb kolléga segítsége nélkül stressz helyzetet
eredményez. Humán erıforrás hiányában, ezen stresszhelyzeteket kényetlen a fiatal orvos egymaga megoldani.
Gondolhatnánk, hogy „Palma sub pondere crescit!”, vagyis „Teher alatt nı a pálma!”, a probléma azonban az,
hogy így elmarad a szakmai visszajelzés (feed-back), ami nélkül az esetleges rossz döntés okozta konfliktust
(beteggel, fınökével, saját magával) korrigálni szinte lehetetlen. A tradicionális orvoslás, melyben az orvos
döntött, a beteg ’gyógyult’, mára kétpólusúvá vált és egyre nagyobb az igény, hogy mind a beteg, mind a
hozzátartozó bevonódjon, akár szakmai döntésekbe is. Ez viszont az elıbb említett stressz helyzetet még
bonyolultabbá teszi, hiszen nem elég a szerintünk legjobb szakmai döntést meghozni, ezt a beteggel el kell
fogadtatni vagy éppen az ı egyéni döntését nekünk elfogadni.

A saját elvárásaink egyénenként különböznek, de abban biztos vagyok, hogy boldogságra és elégedettségre
törekszünk. Hogy ezt elérjük, szeretnénk egy elfogadható életszínvonalhoz elegendı anyagi juttatást, kulturált
munkakörülményeket, egy segítı, támogató ’csapatot’, mely a napi nehézségeinkben mellettünk áll és persze
szabad idıt, hogy önmagunkat megvalósítsuk. A jelenlegi orvosi fizetéssel egy értelmiséginek megfelelı
életszínvonal sajnos csak több munkahellyel valósítható meg, és ez a lehetı legrosszabb megoldás. Szabad
idınkbe lép be egy olyan aktivitás, amelyre kényszerítve vagyunk (még ha esetleg rövidtávon élvezzük is az
adott plusz munkát). A pihenés hiánya pedig meglepı gyorsasággal teszi tönkre az embert, mind fizikailag,
mind lelkileg. További a munkakörülmények, ezt jól jellemzi, hogy bizonyos régiókban az eszközhiány oly
magas, hogy az már betegveszélyeztetési kategóriába sorolható, így a szakmai döntéseket kénytelen az orvos
kompromisszumokkal meghozni.
Ha objektívan rápillantunk erre a - kevés szabadidı - anyagi meg-nem-becsülés - rossz körülmények - és a
szupportív légkör hiánya - tengelyre, megkapjuk a kiégés szindrómát (burn-out). Sajnos a mai egészségügyben
talán a legnagyobb problémája a kiégett orvos és ápoló. Fiatal orvosként ez több szempontból is kiábrándító.
Nem ad életpálya modellt, nem ad szupportív légkört - feed-backet és nem tanítja meg az egyetem alatt meg
nem tanított vagy meg nem tanulható gyakorlati készségeket és kommunikációs eszközöket. Elviselhetetlen
munka-helyzeteket teremt, mely rávetül a szabadidıre is.
A fent részletezett problémák eredményezik, hogy a hármas fınök-beteg-saját magunk által támasztott
elvárásoknak nehezen tudunk megfelelni. Így a sikerélmények is sokkal lassabban, döcögısebben érkeznek.
Hogy megéri-e mégis ezt a szakmát őzni? Ennél a kérdésnél kénytelen vagyok az eddigi többé-kevésbé
objektív álláspont helyett személyesebb véleményt adni. Igen. A nehezen elért szakmai sikerek és az elégedett
betegek adják meg azt, amire az egyetem alatt mindvégig készültünk, és ami a szakmánkat egyedivé és
megbecsültté teszi.
● Fontosnak tartom, hogy találjon a fiatal orvos magának egy mentort, aki ha nem is a mindennapi
életben, de a fontosabb döntésekben tapasztalatával segít, irányt mutat.
● A humán erıforrás hiánynak megvan az a furcsa elınye, hogy viszonylag rövid idın belül, nagyobb
beteg anyaggal találkozik, mint nyugati kollégája, és ha a szakma szabályai szerint igényesen végzi a
munkáját, akkor ez bizony nagyobb tapasztalatot biztosít.
● Bár az eszközhiány bizonyos esetekben behatárolja a döntéseinket, de ettıl még szakmailag igenis lehet
fejlıdni.
● Beilleszkedni egy új munkaközösségbe lassú és nehéz folyamat, de még rossz körülmények között is
felfigyelnek a szorgalmas és alapos munkát végzı fiatal orvosra és elismerik a munkáját, segítik a
fejlıdését.
A másik lehetıség - és nem tudom ezt a témát megkerülni - a külföldi munkavállalás, ami a mai világban
nyelvtudással könnyedén elérhetı. Természetesen a munkakörülmények, az elvárások ott mások, viszont
élhetıbb életet biztosítanak az embernek. Azonban feladni egy megszokott környezetet, nyelvet, családot,
baráti társaságot nehéz. Saját magával kerül az ember konfliktusba, mert a boldogság utáni vágyából szakít ki
egy nagyrészt; a magánéletét. Ha szabad itt még egy személyes megjegyzést tennem, én mindenkit buzdítok,
hogy próbálja ki magát egy másik országban, ha van rá affinitása, nem elsısorban a jobb életminıség miatt,
hanem tapasztalat szerzés céljából, melyet hazatérve itthon kamatoztathat.

II./1.10. Nemkívánatos jelenlévık
A hozzátartozó(k), és különösen idegenek jelenlétét illetıen, ha mód van rá, vegyük figyelembe a beteg
ezirányú kívánságát. Közterületen azonnali ellátásra szoruló betegnél mindezek korlátozottan
érvényesíthetık.
● Ma egyre gyakoribb, hogy közterületen, különösen baleset helyszínén, már a mentıellátás közben
megjelenik a sajtó fényképésze, TV-operatır stb. Itt is a beteg kívánságát kellene alapvetıen
figyelembe venni, jóllehet a beteg nincs mindig akaratnyilvánításra képes állapotban, és nem is
feltétlenül veszi észre, hogy pl. fényképezik. Ilyenkor - a beteg képviseletében eljárva – magunk
figyelmeztessük a felvételt készíteni szándékozót a betegjogi és személyiségi jogi szempontokra.
● A hagyományos hazai orvosi attitőd általában kizárta a hozzátartozó jelenlétét az ellátásból, és annál
inkább, minél súlyosabb volt a baj, illetve minél összetettebb volt az ellátás. Az utóbbi években –
követve a külföldi példákat – nálunk is terjed az a szemlélet, amely szerint a hozzátartozó jelenléte –
szélsıséges esetektıl eltekintve – még a sürgısségi ellátás során is általában megengedhetı, sıt az
esetek nagyobb részében kifejezetten hasznos, mind az események pszichés feldolgozása, mind az
ellátás szubjektív megítélése tekintetében. Elvileg a beteg egyetértése is szükséges ehhez. Hasznos (de
kórházon kívül nehezen teljesíthetı), ha az egészségügyi személyzet egyik tagja a hozzátartozóval
foglalkozik, megnyugtatja, illetve folyamatosan tájékoztatja a beavatkozásokról és azok
szükségességérıl. Ha a jelenlévı(k) a betegellátást zavarják, esetleg veszélyeztetik, jelenlétüktıl el kell
tekinteni; kritikus esetben akár karhatalmi segítség is szóba jön.
● A hozzátartozó esetleges hiperaktivitása leszerelhetı azzal, ha „bevonjuk az ellátásba”, azaz általa
végrehajtható, hasznos feladatokat adunk, apróbb, a betegellátással akár áttételesen összefüggı
teendıkre kérjük meg.
●

II./1.11. Katasztrófa-ellátás
A katasztrófák az emberiség történetét mindig végigkísérték, melyek bekövetkeztekor
minden idıben és mindenkor, bármilyen erıfeszítések mellett a keletkezett károk,
károsodások, egészségügyi veszteségek nagyságrendje óriási diszkrepanciát mutatott a
rendelkezésre álló elhárítási lehetıségekkel. A katasztrófákat jellemzı ciklusos
megjelenési forma egyik fontos pontja a megelızés és azon belül az elhárításban, a
következmények felszámolásában számba vehetı humán erıforrás felkészítése,
kiképzése. Nagy tanulság, hogy amit a mindennapi tanulásunk és életünk során nem
sajátítunk el, azt egy katasztrófahelyzetben nem tudjuk elsajátítani, és tehetetlenekké
válunk.
Cél

E rövid fejezet a katasztrófa elhárítás egyes általános szervezési és az egészségügyi
ellátási lehetıségek egy algoritmusának az elsajátítását célozza meg.

Kompetencia

A katasztrófa menedzsment legalapvetıbb területeinek az együttmőködés
lehetıségeinek és célszervezeteinek a megismerése, katasztrófahelyzetben
törzsmunkába való bekapcsolódás, felügyelet mellett az alapvetı, elsısorban az
egészségügyi ellátás elsı tagozatát érintı szakmai szervezési kérdések gyakorlati
végrehajtása.

Bevezetés

Kulcsszavak

Napjaink híradásaiban nem telik el olyan nap, hogy a világ valamelyik pontjáról
természeti vagy egyéb katasztrófáról híreket ne kapnánk. A különbözı éves
összefoglalók majdnem mindegyike úgy kezdıdik, hogy „az elızı év a katasztrófák
éve volt, és soha nem történt még annyi katasztrófa a világban, mint az elızı évben”. A
tudósok szerint a szaporodó természeti, környezeti és technikai katasztrófák okai
szoros összefüggésben vannak az emberi ténykedéssel. Felmérések szerint a 2007. évi
természeti katasztrófák száma megközelítette az ezret, pontosan 950 volt. Ezen
katasztrófákban megsérültek és meghaltak száma minden évben több tízezres
nagyságrendet ér el, nem beszélve azokról a milliókról, akik a katasztrófák kapcsán
földönfutókká válnak. Figyelemre méltó, hogy a legnagyobb pusztítást és károkat
okozó földrengések elıkelı helyet foglalnak el a természeti katasztrófák sorában és
rendkívül figyelemre méltó az az évszázadokra visszamenı, a megfigyelések óta létezı
megállapítás, hogy a földön minden 3. nap történik olyan földmozgás, amely a Richterskála szerint legkevesebb 6-os erısségő. Az ember által okozott közvetlen katasztrófák
közül kiemelkedik a terrorizmus, mely kapcsán keletkezı egészségügyi veszteségek
megoldása, az áldozatok ellátása a katasztrófa menedzsment egyik különleges kérdése.

katasztrkatasztrófák fajtái, katasztrófa menedzsment, osztályozás-kiürítés-ellátás, ellátási
goritmalgoritmus
Tanulási idıszükséglet
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Katasztrófa fogalma és fajtái
Természeti katasztrófák szakaszai és a megfelelı beavatkozások
A katasztrófa sérült ellátás alapelemei
Osztályozás
● osztályozási szempontok
● súlyossági fok megállapítása
Gyógykezelés
Az ellátás elsı tagozata
● ön- és kölcsönös segély
● elsı (egészségügyi) segély

● elsı orvosi segély
Az ellátás második tagozata
● szakorvosi segély
● szakosított szakorvosi segély
A sérült ellátás elemei
Ellátás algoritmus
● elsıdleges állapotfelmérés
● újraélesztési fázis
● másodlagos állapotfelmérés
● végleges ellátási fázis
Kezelés és ellátás
● elsıdleges állapotfelmérés
● légút és nyaki gerinc
● légzés
● keringés
● gyengeség
● feltárás
● újraélesztés
● másodlagos állapotfelmérés
● fej
● maxillofacialis sérülések
● nyaki gerinc
● mellkas
● has
● végbél
● törések
● idegrendszer

II./1.11.1. Katasztrófa fogalma és fajtái
Témák, altémák
résztémák kifejtése

Elıször is vizsgáljuk meg, hogy mi is a katasztrófa, mi a fogalma és milyen fajtáit
ismerjük. A jelenleg elfogadott és érvényben lévı katasztrófa törvényben
megfogalmazottak szerint a meghatározás az alábbi:
Kérdés
„Katasztrófa: Az életet, az életfeltételeket, az anyagi javakat, a természeti környezetet
jelentıs mértékben és súlyosan károsító vagy veszélyeztetı, többnyire váratlan elemi
A katasztrófák elleni
csapás, természeti, ipari (civilizációs), ember által okozott rendkívüli esemény,
védekezésben mi az a szerencsétlenség, amely nagy területeket, nagy tömegeket érint, és melynek károsító
mindig kötelezı és
hatása elleni védekezés az állami, az önkormányzati szervek, magán és más jogi
fontos együttmőködési személyek, és más szervezetek – gyakorta és szinte mindig, nemzetközi – összehangolt
terület?
együttmőködését, és szükség esetén rendkívüli intézkedések megtételét igényli.”
Kérdés
A terrorcselekmény
milyen katasztrófa
csoportba sorolható
be?
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1. kép: Katasztrófák fajtái]]
A katasztrófa helyzetek konkrét egészségügyi ellátási lehetıségeinek ismertetése elıtt
általánosságban fontos ismerni azokat az alapvetéseket, melyek egyrészt a katasztrófa
elhárítás tervezésével, másrészt annak menedzselésével kapcsolatosak. Ezekkel az
ismeretekkel eleget teszünk a katasztrófa-orvostan fogalmát nagyon jellemzıen
bemutató meghatározásnak, miszerint az nem más, mint a katasztrófa menedzsment és
a sürgısségi orvoslás házasságából született gyermek.
A katasztrófák megelızésének és felkészítésének alapja egy tervezési cselekvéssor,
mely sok-sok ország tapasztalatai feldolgozásának eredménye. Mi is ez a cselekvéssor?
● A projekt elıkészítése, a felsı vezetés támogatásának elnyerése
● A tervezı csapat kialakítása, az alapelvek tisztázása
● A meglévı rendszerek, szolgáltatások, informatikai eszközök felmérése, a

prioritások meghatározása
A fenyegetések azonosítása, bekövetkezésük valószínőségének meghatározása,
a kockázat értékelése
● A meglévı eszközök és képességek vizsgálata a biztonsággal, a katasztrófa
megelızéssel és elhárítással kapcsolatban, a szükséges eszközök meghatározása
● Katasztrófa-szituáció esetére a helyreállítás menedzseléséhez terv készítése
● A személyzet kiképzése a terv alkalmazására
● A terv tesztelése
● A katasztrófa-elhárítási terv karban tartása
A fenti tervezési folyamatokban nagyon jól alkalmazhatók az ábrán megjelenített
szakaszok és beavatkozások.
●

II./1.11.2. Természeti katasztrófák szakaszai és a megfelelı
beavatkozások
(NATO NBC Medical Munkacsoport 2003. októberi állásfoglalása alapján)
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2. kép: Természeti katasztrófák szakaszai és a megfelelı beavatkozások
(NATO NBC Medical Munkacsoport 2003. októberi állásfoglalása alapján)]]
Természetesen mindezen ajánlások megvalósítása csak team munka segítségével
születhet meg. Ebben a munkában, szintén összegzett és széles körő tapasztalatok és
felmérések alapján az alábbi területek bevonása, a tervezésbe és az irányításba való
beépítése elkerülhetetlen:
● Közlekedés és szállítás;
● kommunikáció, hírközlés, információ (Communication & Information);
● mőszaki tudomány (mérnöki tevékenység);
● tőzoltás;
● vész (válság) helyzet kezelés;
● tömeg elhelyezés;
● forrás támogatás (költségvetés);
● közegészségügy és egészségügyi szolgálat;
● kutatás és keresés;
● ásványi és mérgezı anyagok;
● mezıgazdasági és természeti források;
● energia;
● közbiztonság és védelem, nemzetbiztonság;
● újjáépítés és a következmények felszámolása;
● külsı kommunikáció.

II./1.11.3. A katasztrófa sérült ellátás alapelemei
Világviszonylatban e tekintetben folyamatosan nınek a társadalmi elvárások az
egészségüggyel, s ezen belül a katona-egészségüggyel szemben, mind az egyénnek az
egészséghez főzıdı joga révén, mind pedig a gyógykezelések eredményességét
tekintve.
Alapelv, hogy olyan szervezetek kialakítására van szükség, melyek hosszú idın
keresztül képesek nagyon gyors mobilitással, megfelelı és hatékony segélyt nyújtani a
katasztrófa körzetében addig, amíg az ellátás specifikus egységei a helyszínre ki nem
érkeznek, illetve a helyszínen lévı intézmények és erık mőködı képessége legalább
részlegesen helyre nem áll.
A katasztrófa helyzetekben alkalmazható egészségügyi erıkkel és szervezetekkel
szembeni alapkövetelményeket az alábbiakban foglalhatjuk össze:
● egyszerőség;

több profilú felhasználási lehetıség;
osztható és gyorsan mozgó képesség;
képes legyen rendszerben és önállóan is dolgozni;
meg lehessen erısíteni és maga is legyen képes arra, hogy megerısítésként
szolgáljon;
● tartalékképzés a legnehezebb helyzetekben (logisztikai bázisok);
● legyen képes minden helyzetben alapvetı (életmentı) segélynyújtás végzésére;
● osztályozó kapacitása legyen alkalmas tömeges ellátásra;
● rendelkezzen kiürítı kapacitással;
● legyen azonnal felhasználható egészségügyi szakanyaga.
Megelızhetı halálokok esetén a keletkezett sérültek és betegek életben maradásának
három alappillére van, melybıl az elsı az idıben történı segítségnyújtás. Az elsı
orvosi segítségnyújtásra a sérülést követı egy órán belül; az élet-, végtag-, és
funkciómentı sebészeti beavatkozásokra (Damage Control Surgery) 1-2 órán belül, az
elsıdleges sebészeti ellátásra (Primary Surgery) pedig 4 órán belül sort kell keríteni. Ez
– természetesen – csak robusztus, ugyanakkor rugalmas és hatékony (légi)egészségügyi kiürítı rendszer mőködtetésével valósítható meg.
A második pillér a kutatási eredmények a katasztrófa helyszínén való gyors
alkalmazását lehetıvé tévı fejlett technológia.
A harmadik pillér a felkészült, begyakoroltatott és kipróbált (szak-) állomány.
A felkészült szakállomány és a fejlett technológia az elsı pillérnél leírt feladatait, a
tömeges sérült ellátásra örök érvényő úgynevezett „3T” (triage, treatement, transport)
szabály alapján végzi. Az egyes feladatok nagyságrendje és jelentısége a sérültek
minıségétıl és mennyiségétıl függ. Nagyszámú sérült esetén természetesen az
osztályozás és a kiürítés, kevesebb sérült esetén az osztályozás és az ellátás kap
különös szerepet. Jelentıs az egyes tevékenységek idıszükséglete is, ezért lényegesek
azok a eljárási módok és módszerek, amelyek elıtérbe helyezik az ellátó egészségügyi
szervek és szervezetek sérülés helyére történı közelítését.
●
●
●
●

Kérdés
Megelızhetı halálok
esetén az életben
maradásnak melyik a
legfontosabb pillére?

Kérdés
Nagytömegő sérült
áramlásnál melyik a
legfontosabb elem a
„3T”-bıl?
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Az egyes eljárások és feladatok vizsgálatával áttekinthetjük azokat a konkrét
egészségügyi ellátási feladatokat, melyeket egy katasztrófa által keletkezett
egészségügyi következmények felszámolásánál kiemelten fontos szem elıtt tartani.

II./1.11.4. Osztályozás
Az osztályozás (triage) a tömeges sérültellátás meghatározó tevékenysége. Ez
határozza meg a sérült sorsát. Az osztályozás a legtapasztaltabb és legjobban felkészült
orvosok feladata. Napjainkban sok vita folyik az úgynevezett triage-nurse (osztályozó
nıvérek) alkalmazásáról, akik elsısorban a békeidıszaki sürgısségi osztályok
munkájában játszanak jelentıs szerepet, katasztrófa esetén azonban a tömeges sérült
áramlás miatt ragaszkodnunk kell a hagyományos szabályzóhoz, azaz a
legtapasztaltabb orvoshoz.
Osztályozási szempontok:
A környezetre veszélyesek elkülönítése (fertızı betegek, radioaktív anyagokkal
szennyezettek, vegyi anyagokkal szennyezettek, harci stressz szindrómában
Kérdés
szenvedık).
● Ki igényel halaszthatatlan segélyt az adott ellátási helyen?
Mi az osztályozás
● életmentı javallat alapján (sebészeti típusú – élet és/vagy végtagmentésre
legfontosabb szabálya?
szorulók – és nem sebészeti típusú halaszthatatlan segélyre szorulók);
● könnyő sérültek, akik a segélynyújtás után azonnal elbocsáthatók és velük nem
terheljük a magasabb szintő ellátóhelyeket;
● agonizálók (tüneti kezelés);

Kérdés
Mi a különbség az
egészségügyi ellátási
lépcsı és a kiürítési
szakasz között?

Kérdés
Kik a környezetükre
veszélyes sérültek?

a környezetre veszélyes kategóriába soroltak (elkülönítendık és az aktuális
vegyi-, sugár vagy mikrobák okozta szennyezésnek megfelelı mentesítésre
szorulnak).
A többi sérült azonnal a következı, vagy a végleges ellátási helyre szállítandó
(megfelelı felkészítés után).
● Kiürítés szerinti osztályozás (Kit? Hová? Milyen testhelyzetben? Melyik és
milyen transzporttal?)
A kiürítés irányának meghatározásakor tekintetbe kell venni a gyógyulás várható
idıtartamát és a lehetséges optimális ellátás biztosítását (gyógyító-kiürítı prognózis
meghatározása).
● A sérülés, illetve betegség súlyossági fokának megállapítása, mert tömeges
sérültáramlás esetén (segélynyújtás beszőkítésének szükségessége esetén) ez
határozza meg a teendıket.
Az 5x20 szabályt figyelembe véve (csaknem minden sérülés esetén) a következı
megoszlással számolhatunk: könnyő sérült 20-40%, közepes súlyossági fok 20-40%
(összesen 60%), súlyos 20%, rendkívül súlyos 20%.
A katasztrófa-orvostan alapvetı célkitőzése minél több sérültet megmenteni a
rendelkezésünkre álló eszközökkel, amely egyértelmően meghatározza az ellátás
taktikáját. Ennek alapján a könnyő és közepesen súlyos csoportoknak minden
lehetıséget meg kell adni, mert ezek jelentik a többséget, és e két csoport túlélési
kilátásai a legjobbak.
A súlyossági fok megállapítása a következı teendıket jelenti:
● Igen súlyos, súlyos sérült: 4-6 órán belül elvégzett megfelelı szintő és
terjedelmő segélynyújtással az életveszély elhárítható és a szállításra alkalmas
állapot elérhetı;
● Középsúlyos sérült: szállítás alatt életveszélyes szövıdmény kialakulása nem
várható és a megfelelı szintő segélynyújtás 6-12 óráig halasztható;
● Könnyő sérült: szövıdmény fellépése nélkül a segélynyújtás 24-48 óráig
halasztható.
Az osztályozás egy gyors, de alapos betegvizsgálat, melynek segítségével
meghatározzuk az azonnali teendıket, a lehetıségek és a sérült kilátásainak figyelembe
vételével. Igen gyorsan kell olyan döntést hozni, amely a sérült további sorsát
véglegesen meghatározza.
Ez a feladat indokolja, hogy elvégzésére értelemszerően csak a legtapasztaltabb és a
legjobban képzett orvosok képesek. A katasztrófa helyzetek egészségügyi felszámolása
esetén alkalmazott kompromisszumos medicina során végzett osztályozás feladata
lényegesen különbözik a „békeidık” sürgısségi ellátási gyakorlatától, így érthetı az a
fentiekben tett megállapítás, hogy az egyébként fontos munkát végzı, úgynevezett
„triage nıvér” ezekben a helyzetekben nem alkalmazható.
Nagyon fontos szabály, hogy az osztályozást minden kiürítési szakaszon újra és újra el
kell végezni, mert a betegek, illetve sérültek állapota az elızı ellátási ponton vagy
helyen elvégzett osztályozás óta az alkalmazott beavatkozások nyomán – vagy azok
ellenére –, illetve a szállítási trauma kapcsán változhatott pozitív vagy negatív irányba,
amely egy újabb ellátási szakaszon az elızıektıl eltérı teendıket, prioritást, illetve
ellátási kategóriát igényelhet.
Az osztályozás során nem törekszünk – nem is törekedhetünk – pontos diagnózisra. Az
osztályozás az elıtérben álló szindróma, aktuális állapot alapján történik brigád (team)
módszerrel. Egy osztályozó brigád (team) összetétele általában: 1 orvos, 2 szakápoló,
2 beteghordó.
●

II./1.11.5. Gyógykezelés
Minden orvosi tevékenység célja a sérülés vagy betegség igényelte ellátási feladatok
gyors, lehetıség szerint azonnali elvégzése (természetesen az ellátandó
sérülés/betegség függvényében).

A katasztrófahelyzetekre jellemzı tömeges sérültáramlás viszonyai között a bonyolult
és sokszínő sérülési típusok gyors és végleges ellátása az elsı ellátási helyen azonban
nem lehetséges. Nem véletlenek a katasztrófák lezajlása utáni különbözı értékelések és
visszaemlékezések mindig azonos megállapításai, hogy a következmények
felszámolása során az ellátandók száma és az ellátók száma és lehetıségei között óriási
diszkrepancia feszül.
A sérülteket a kijelölt végleges ellátási helyekre kell szállítani, a szállítás azonban a
távolság, a rombolt infrastruktúra és a csekély számú szállítóeszköz miatt idıigényes
feladat. A sérültek nagy része azonban valamilyen szintő azonnali ellátásra szorul
állapotuk stabilizálása miatt („elsı” segély, majd elsı orvosi segély: halaszthatatlan
segélynyújtás), és azt követıen az elért eredményt, azaz a stabil állapotot, az ellátás
folyamatosságával biztosítani szükséges. A különbözı szintő, egymásra épülı
egészségügyi ellátás rendszerét nevezzük szakaszos gyógykezelésnek, az osztályozás
alkalmával meghatározott ellátó helyre történı szállítást pedig kiürítésnek.
A szakaszos gyógykezelés és a kiürítés egymással összefüggı tevékenység, ezt
nevezzük szakaszos gyógykezeléssel egybekötött rendeltetésszerő kiürítésnek.
A katasztrófa helyszínén, illetve annak közelében a sürgısségi ellátást biztosítani tudó
személyek egészségügyi képzettsége különbözı, hasonlóan változatos, általában
rombolt a rendelkezésre álló egészségügyi infrastruktúra.
Ezek a körülmények rendkívülien befolyásolják az ellátás szakaszait, illetve az ezeket
biztosítani tudó humán és anyagi erıforrások helyszínre történı biztosításának
nagyságrendjét. Az ellátás szakaszai gyakorlatilag hasonlóan a békekörülmények
közötti egészségügy ellátási lépcsık felépítéséhez, és a katona-egészségügyben a
háborúban és mőveletekben felépített tömeges sérült ellátásra szakosodott és
specializálódott úgynevezett kiürítési szakaszokhoz, ön- és kölcsönös (laikus) segély,
elsı (egészségügyi) segély, elsı orvosi segély, szakorvosi segély, és szakosított
szakorvosi (specializált) segély elvégzésére képes egészségügyi struktúrákból áll.
II./1.11.5.1. Elsı tagozat
Ön- és kölcsönös segély:
A sérültek ellátásának sürgıssége miatt a mentésre kijelölt egységek megérkezése elıtt
laikusok által elvégzett segélynyújtás jelentısége nem igényel magyarázatot. Sajnos
hazánkban a lakosság e tekintetben alulképzett, mert az elmúlt évtizedek során a
megelızı idıben kialakított munkahelyi, iskolai és lakóhelyi képzési rendszer
megszőnt és – nyilvánvaló anyagi okok miatt – egyéb képzési formákat sem léptettek
életbe. Ez a minden szakértı által életeket mentı segélyforma valamilyen formában
történı széles körő oktatása a jövıben nélkülözhetetlen az egészségügyi
következmények eredményes felszámolása érdekében. Jellemzı módon a média csak
egy többszörös olimpiai bajnok tragikus hirtelen halála után kezdett foglalkozni e
kérdéssel, és az ezt követıen megtett látványos intézkedések is csak a médiának
szóltak, hisz a defibrillátorok kihelyezésével a laikusok felkészítése és a defibrillátorok
hatékony és szakmailag biztonságos használata nem oldódott meg.
Elsı (egészségügyi) segély:
A kimentést végzı egység (polgári, illetve katasztrófavédelmi mőszaki alapegységek,
egészségügyi alegységek, helyi közegészségügyi-járványügyi szervek) egészségügyi
szervezete nyújtja. Képzettségi szint: mentıtiszt, illetve egészségügyi szakápoló, vagy
azzal azonos végzettségő egészségügyi szakember.
A helyszínen orvos – a sérültek számát tekintve – csak nagyon kis számban biztosított
és alapfeladata a munka szervezése: az osztályozás és ennek során a halaszthatatlan
(élet- és végtagmentı) segély biztosítása, a szállításra történı felkészítés
megszervezése.
Elsı orvosi segély:
Amennyiben a sérült a helyszínen, illetve helyszín közelében csak orvos által
nyújtható, halaszthatatlan segélyt igényel, az orvosi segélyhelyre szállítandó. Mint

ahogyan azt az osztályozás tárgyalásánál említettük, a könnyő sérültek is a
halaszthatatlan segélyt igénylık csoportjába tartoznak, mert ellátásuk után
hazabocsáthatók, és nem terhelik a szőkös szállító- és egészségügyi ellátó kapacitást.
A tárgyalt három segélyforma alkotja a sérültellátás-kiszállítás kétlépcsıs
rendszerének elsı tagozatát. A kötelezıen elvégzendı egészségügyi, illetve orvosi
beavatkozások az alábbiakban foglalhatók össze:
● Kiürítés
● Osztályozás (Triage)
● Szakosított elsısegély
● Újraélesztés
● Állapot stabilizálás
● Elsıdleges rutin ellátás
II./1.11.5.2. Második tagozat
Szakorvosi segély
A rendeltetésszerő kiürítésnek megfelelıen a sérültet a számára legoptimálisabb
ellátást biztosító kijelölt kórház vagy mobil egészségügyi intézmény – ilyenkor
katasztrófakórháznak nevezett – illetékes osztályára szállítják. Itt rendelkezésre állnak
az alapszakmák által biztosított ellátási lehetıségek. Az azonos idıben beérkezı
nagyszámú sérültet a kórház katasztrófa tervében meghatározott és biztosított
osztályozó térre viszik, ahonnan – a sürgısségi ellátás szükségességének megfelelı
sorrendben – az úgynevezett átvevı-osztályozókba. Itt történik a sérültek
újraosztályozása és a kórház megfelelı ellátási helyére történı irányítása (diagnosztika,
mőtı, intenzív osztály, fekvıbeteg-osztály, kiürítı). Az elsı idıszakban gyakorlatilag
valamennyi orvos az átvevı-osztályozókban, illetve a mőtıkben dolgozik, és az
osztályozás elırehaladásával párhuzamosan, az osztályozásra várók számának
csökkenésekor folytatják munkájukat a fekvıbeteg-osztályokon (úgynevezett belsı
manıver).
Szakosított szakorvosi segély
A sérültek egy részére az úgynevezett „alapszakmák” nyújtotta lehetıségeket
meghaladó ellátásra van szüksége. Ezeket a sérülteket a szakorvosi segély után –
sérülésük jellegétıl függıen – szakosított szakorvosi profillal (hasi sebészet,
traumatológia, idegsebészet, fej-nyak sebészet, szájsebészet, urológia, szemészet,
égésplasztika, érsebészet, mellkassebészet, bırgyógyászat, toxikológia, infektológia,
hematológia, neuropszichiátria) rendelkezı intézetbe (szakosított szakorvosi osztály,
országos intézet, nagytérségi egészségügyi centrum) szállítják végleges ellátás céljából.
Amennyiben több szakmát érintı szakosított szakorvosi beavatkozásra van szükségük
(kombinált sérültek, politraumatizáltak), a vezetı sérülésüktıl függı sorrendben
történik áthelyezésük a különbözı osztályokra. Szerencsés esetben már a szakorvosi
segélyt nyújtó katasztrófakórházban is mőködik a szükséges szakosított szakorvosi
profil, ebben az esetben természetesen nincs szükség továbbszállításra.
Bizonyos esetekben a kijelölt, illetve kijelölésre kerülı katasztrófakórházak
katasztrófatervei elıírják megfelelı számú kórházi ágy felszabadítását és a kórház
egyes részeinek – esetenként az egésznek – katasztrófakórházként történı
mőködésének biztosítását (osztályozótér, fürdetı-mentesítı, átvevı-osztályozók, a
személyzet riasztási terve, stb.).
Ebben az esetben két rendkívül fontos tényezıt kell figyelembe venni:
● a környezetükre veszélyes sérülteket azonnal el kell különíteni, illetve a sugár, vegyi és mikrobával szennyezettek esetén már az osztályozótérre történı
beszállításuk is szigorúan tilos (csak a megfelelı veszélyes anyagról történı
mentesítés után lehetséges). A további szennyezés elkerülése céljából gyanú
esetén már az intézet elıtt közegészségügyi-járványügyi ellenırzés szükséges
sugár-, vegyi, illetve mikrobiológiai szennyezés irányában;
● a sérült esélyei akkor a legjobbak, ha azonnal a végleges ellátási helyére

szállítják. Ez természetesen ritka szerencsés lehetıség. Jelentısen javulnak
azonban a sérültek esélyei akkor is, ha kevesebb szakasz közbeiktatásával érik
el a végleges ellátás helyüket. Fontos alapelv, hogy minden esetben a végleges
ellátási hely gyors elérésére törekedjünk.
A kötelezıen elvégzendı egészségügyi, illetve orvosi beavatkozások az ellátás
második tagozatában az alábbiakban foglalhatók össze:
● Magasabb szintő újraélesztés és sokk ellátás
● Élet-, végtag- és funkciómentı sebészet (DCS)
● Fektetı kapacitás
● Pszichiátria és pszichológia
● Szakosított szakorvosi ellátás
● Elsıdleges Sebészet (Primary Surgery)
● Kiürítési irányelv
● Telepített kórházi kapacitás és kiszolgáló elemei
● Katasztrófa-függı klinikai képességek
● Megfelelı diagnosztikai háttér

II./1.11.6. A sérült ellátás elemei
Általában egy kijelölt stratégiai célt taktikai elemek alkalmazásával érthetünk el.
Jelen esetben stratégiai célunk az adott katasztrófa sérültjeinek optimális
egészségügyi ellátása. E cél elérésére a következı taktikai elemek állnak
rendelkezésre: osztályozás, segélynyújtás, kiszállítás. A felsorolt elemeknek ésszerő
alkalmazásával tudjuk az ellátási lehetıségeknek a katasztrófahelyzet által
meghatározott problémáit mérsékelni.
Alapelv, hogy az osztályozás, segélynyújtás és kiszállítás egymáshoz szorosan
kapcsolódó rendszert képeznek, egymást folytonosan kiegészítik: az egyik elem
(például a segélynyújtás) során elıforduló fokozott ellátási nehézséget csökkenteni
lehet egy másik elem (például az osztályozás és kiszállítás) tervének módosításával. A
taktika lényeges része ennek az alapelvnek következetes alkalmazása. Ezt a kellı idejő,
egységes és következetes segélynyújtás, továbbá az ellátás biztosítása a szállítás
folyamán teszik lehetıvé.
Az alapelveket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a sérült ellátás szempontjából a
végrehajtás szintjén kulcsfontosságú tényezı a hatékonyság, a megfelelı és látható
Kérdés
egészségügyi biztosítás.
Az ellátás algoritmusa és szakmai szabályai egy változatban a következık lehetnek:
Mi a célja az elsıdleges Elsıdleges állapotfelmérés: Az elsıdleges állapotfelmérés során az életet
állapotfelmérésnek?
veszélyeztetı állapotok felderítésére és egyidejő kezelésének megkezdésére kerül sor.
● (A) – átjárható légút biztosítása a nyaki gerinc védelme mellett (airway)
● (B) – légzés (breathing)
● (C) – keringés vérzéscsillapítással (circulation)
● (D) – gyengeség, neurológiai status (disability)
● (E) – feltárás – a sérült összes ruházatának eltávolítása (exposure)
Újraélesztési fázis: Ebben a fázisban újra értékelni kell a beteg oxigenizációját és
légzését. A sokk ellátását meg kell kezdeni, és a vérzéscsillapítás hatásosságát
Kérdés
ellenırizni. Amennyiben nem kontraindikált, hólyagkatéter és nasogastricus szonda
behelyezésére is ebben a fázisban kerül sor.
Mi a kritériuma a
Másodlagos állapotfelmérés: A másodlagos állapotfelmérés addig nem kezdıdhet
másodlagos
meg, amíg az elsıdleges állapotfelmérés be nem fejezıdött (ABCDE) és az
állapotfelmérésnek?
újraélesztési fázis (az életet veszélyeztetı állapotok kezelése) meg nem kezdıdött. A
másodlagos állapotfelmérés a sérült vizsgálata tetıtıl talpig. A test minden részét
szervezetten, gondosan meg kell vizsgálni a „néz, hallgat és érez” (look, listen, feel)
elv szerint. A sérült stabilizálása után a mellkas- és nyaki gerinc röntgenfelvételek is
ebben a fázisban
készülhetnek a sérültrıl.

Végleges ellátási fázis: Ebben a fázisban a kevésbé veszélyes sérülések ellátására
kerül sor (például törések repozíciója, stabilizálás, sebtisztítás és szállítás).
Kezelés és ellátás:
II./1.11.6.1. Elsıdleges állapotfelmérés
●

●

●

●

●

Légút és nyaki gerinc: A felsı légúti problémák nem ritkák a katasztrófa
sérültek esetében. Kezdeti lépések a sérült légút-biztosítására az áll
megemelése, állkapocs kiemelése vagy egyszerően az idegentest, szennyezıdés
eltávolítása. A nyaki gerinc védelmére gondolni kell minden olyan esetben,
ahol a sérült tompa traumát szenvedett, például helikopter lezuhanása, vagy
amikor robbanás következtében elmozdult a sérült. A nyaki gerinc nagyfokú
elmozdulása maradandó sérülést okoz. Minden olyan sérültnél, ahol felmerül a
nyaki gerinc sérülése, lateralis nyaki gerinc röntgenfelvétel készítése kötelezı.
Mind a hét nyaki csigolyát meg kell nézni. Fájdalom, nyomásérzékenység,
duzzanat és idegrendszeri vizsgálat egyike sem jelzi megbízhatóan a nyaki
gerinc sérülését.
Légzés: A gázcsere megítéléséhez meg kell nézni a légzési mellkas mozgásokat
és fonendoszkóppal meg kell hallgatni a beteg légzését. A három, légzést
leggyakrabban veszélyeztetı sérülés a következı: tenziós PTX, nyílt PTX és
tüdıkontúzióval járó nagyfokú mellkas sérülés. A légzés biztosítható oralis,
nasalis eszközzel vagy zsákos szeleppel. A vegyi sérülések okozhatnak életet
veszélyeztetı légzési rendellenességet. A robbanásos sérülések akut légzési
elégtelenséget okozhatnak.
Keringés: A megfelelı keringı vérmennyiség megítélhetı a pulzus, bırszín,
kapilláris újratelıdés és vérnyomás vizsgálatával. Ha a radialis pulzus
tapintható, a systolés vérnyomás magasabb, mint 80 Hgmm. Ha a femoralis
vagy carotis pulzus tapintható, a systolés vérnyomás magasabb, mint 70 Hgmm.
Egy gyors és egyszerő módszer a perifériás keringés megítélésére a kapilláris
újratelıdési idı vizsgálata, amely a hypothenar nagyujj felıli részén vagy a
körömágyon vizsgálható. Megfelelı keringı volumennel rendelkezı sérült
esetén a normális szín 2 másodpercen belül visszatér. Végtag-vérzés
direktnyomással kontrollálható. A pneumatikus sín szintén hasznos lehet a
vérzés csillapítására. A testüregbe történı rejtett vérzés kezelés nélkül sokkot
okozhat, a Crush sérülések körüli vérzés és törések szintén okozhatnak
hypovolemiát. A robbanásos sérülések szívritmuszavart okozhatnak.
Gyengeség: Gyors neurológiai vizsgálat szükséges az éberségi állapot
felmérésére és a pupillák állapotának megítélésére. Részletes neurológiai
vizsgálatra a másodlagos állapotfelmérés során kerül sor. Az éberségi állapot és
a pupillák állapotának megítélése elégséges az elsıdleges állapotfelméréshez.
Feltárás: A sérültet teljesen le kell vetkıztetni az alapos vizsgálat érdekében.

II./1.11.6.2. Újraélesztés
A légút-biztosítást, gázcsere fenntartását, keringı volumen fenntartásának
biztosítását már a probléma felismerésekor meg kell kezdeni, nem a teljes
állapotfelmérés után.
● Kiegészítı oxigén terápiát kell kezdeni. Ennek legegyszerőbb módja az
orrkanülön keresztül, bár a körlégzı maszk használatakor a belélegzett oxigén
szintje magasabb.
● 2 nagy lumenő intravénás kanülön keresztül meg lehet kezdeni a Ringer-laktát
infúzió adását. A percutan intravénás folyadékpótlás jár a legkevesebb
szövıdménnyel. Vénapreparálást a könyökhajlatban (fossa cubitalis), vagy az
alsó végtagon végezhetünk. Centrális véna a vena jugularis interna vagy vena
subsclavia területén nyerhetı, amely centrális vénás nyomás monitorozásában
●

Kérdés
Folyadékpótláshoz
használhatunk-e 0negatív vér adását
katasztrófa helyzetben?

kiemelkedı jelentıségő. Folyadékpótláshoz tartozhat a csoport azonos vagy 0negatív vér adása is. Hypovolemiás sokk kezelésében nem alkalmazható
vasopressor,
szteroid vagy nátrium-bikarbonát.
A folyadékpótlás
eredményessége követhetı a pulzus, vérnyomás és az ürített vizelet
mennyiségének mérésével. Tompa mellkas-sérülések esetében szükséges lehet
EKG monitorozás is.
● Megfontolások a nasogastricus- és hólyag-katéter behelyezésére. Húgycsısérülés gyanúja esetén hólyag-katéter behelyezése kontraindikált. Nasogastricus
szonda behelyezése kontraindikált lamina cribrosa törés gyanúja esetén.
II./1.11.6.3. Másodlagos állapotfelmérés
●

Kérdés
Miért nem lehet a
nyakat ért áthatoló
sérülések esetén
helyszíni feltárást
végezni eszközzel?

●

●

●

●

●

●

Összefoglalás
●

Fej: A másodlagos állapotfelmérés a fej vizsgálatával kezdıdik, és lefelé kell
haladni. A fejtetı és a csontos részek vizsgálata szükséges penetráló trauma
felismeréséhez. A szemek vizsgálatakor különös figyelmet kell fordítani
esetleges vegyi irritáció, idegentest jelenlétére és meg kell vizsgálni a pupillák
épségét.
Maxillofacialis sérülések: A maxillofacialis sérülések jelentısége a légutak, a
központi idegrendszer és nyaki gerinc közelsége miatt hatalmas. Önálló
maxillofacialis sérülés kezelhetı halasztva. Arcközépcsont-törést szenvedett
sérültek gyomorszondáját kizárólag szájon keresztül szabad levezetni az
esetleges lamina cribrosa törése miatt.
Nyaki gerinc: A tompa maxillofacialis sérülést szenvedett sérültet nyaki gerinc
sérültként kell kezelni addig, amíg az ellenkezıje be nem bizonyosodott. A
neurológiai tünet, fájdalom és deformitás hiánya nem zárja ki nyaki gerinc
sérülését. A nyaki gerincrıl készült lateralis röntgenfelvétel az egyetlen módja a
nyaki gerinc sérülés kizárásának. A fejet és nyakat ért tompa sérülés esetén a
nyaki gerincet rögzíteni kell homokzsák, ragasztószalag segítségével egészen
addig, amíg ki nem zártuk a sérülést. A nyakat ért áthatoló sérülések esetén
helyszíni feltárást tilos végezni eszközzel, vagy ujjakkal, csak mőtıben lehet
feltárni és értékelni a sérülést. A feltárás elıtt szükséges lehet arteriográfia
készítése.
Mellkas: A mellkas megtekintése elengedhetetlen a penetráló sérülések
felismerése érdekében. A nyílt mellkas sérülést fedni kell vazelines gézzel,
vagy mellkas csövet kell behelyezni. A sérült légzését legjobban
fonendoszkóppal lehet vizsgálni. A nyaki vénák teltségének vizsgálata segít a
szívtamponád felismerésében.
Has: Minden áthatoló sérülést csak mőtıben szabad feltárni. Tompa hasi
sérülés vizsgálata különleges megközelítést igényel. Elengedhetetlen a szoros
megfigyelés, és folyamatos állapotfelmérés, értékelés. Érzészavarral járó
idegrendszeri sérülés esetén nehéz értékelni a tompa hasi sérüléseket. Ezekben
az esetekben a peritonealis lavage hasznos segítség lehet.
Végbél: A teljes rectalis vizsgálat elengedhetetlenül fontos minden sérült
vizsgálatában: a perineum megtekintése, záróizom tónusának vizsgálata, rectum
fal épségének vizsgálata, prostata elhelyezkedése, mozgathatósága,
vizsgálóujjon vér jelenléte. Ez különösen fontos tompa hasi sérülések esetén.
Törések: Végtagokon zúzódást, deformitást kell keresni. Tapintással
érzékenység, crepitacio, kóros mozgathatóság segít a törések felismerésében. A
medence törését külön kell vizsgálni tompa sérülések esetén, mert az esetleges
medencecsont törése nagy mennyiségő folyadék- és vérpótlást igényel.
Perifériás pulzus vizsgálata kötelezı minden sérült végtagon (tompa és
penetráló sérülések esetében is).
Idegrendszer: Részletes idegrendszeri vizsgálatot kell végezni, amelynek
tartalmaznia kell a reflexek vizsgálatát, mozgató- és érzıfunkciók vizsgálatát és
az éberségi állapot újraértékelését. A Glasgow Coma Scala nagyon fontos a

fejsérült állapotának megítélésében.
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Összefoglalás
A katasztrófák váratlanul jelentkeznek, és döntı többségükben a lefolyásuk gyors. A
katasztrófák során keletkezett és kialakult egészségügyi következmények
felszámolásának sikeres záloga, az elıre felkészített vezetı-, irányító rendszer és
szakszemélyzet, elıre biztosított egészségügyi anyagok, naprakész és állandóan
frissített katasztrófa tervek. A tervezés alapvetı elemei az együttmőködés lehetséges és
mindenféleképpen számba vehetı partnerei lehetıséget biztosítanak az ilyen helyzetek
során keletkezı hívásoknak történı megfelelésnek. Az egészségügyi ellátás alapelvei,
azok megvalósulásának idıtartama döntı tényezı. A felkészült és felkészített
szakszemélyzet az alapvetı életmentı eljárások birtokában képes lehet a sérültek és
betegek gyors, szakszerő és idıbeni ellátására.
Dr. Svéd L.: A sérültellátás katasztrófa és katona-orvosi vonatkozásai, Honvédorvos,
2005. (57) 3-4. szám, 121-133.
Dr. Svéd L.: A katona-egészségügy, ZMNE Budapest, 2009., 189-199.
Ciottone, G.: Disaster Medicine – Third Edition, Mosby, Elsevier, USA 2006.
Dr. Svéd L., Dr. Vekerdi Z.: Algoritmusok a katasztrófa helyzetek egészségügyi
biztosításához, Honvédorvos, 2008. (60) 1-2. szám, 16-26.
Dr. Major L.: A katasztrófa felszámolás egészségügyi alapjai, Semmelweis Kiadó
2010., ISBN: 978-963-331-117-2
http://www.bm-tt.hu/rendbttaek2011.html
http://www.msotke.hu/downloads/eloadasok/msotke2011/sved_laszlo.pdf

II./1.11. Katasztrófa-ellátás e-learning teszt
1. A katasztrófák elleni védekezésben mi az a mindig kötelezı és fontos
együttmőködési terület?
Önkormányzati szervekkel
Egészségügyi intézetekkel
Nemzetközi
Ipari intézmény
2. A terrorcselekmény milyen katasztrófa csoportba sorolható be?
Antropogén
Természeti
Fegyveres konfliktus
Háború
3. Megelızhetı halálok esetén az életben maradásnak melyik a legfontosabb pillére?
Elsıdleges sebészeti ellátás
Az idıben történı segélynyújtás
Damage Control Surgery
Fejlett technológia
4. Nagytömegő sérült áramlásnál melyik a legfontosabb elem a „3T”-bıl?
Osztályozás
Ellátás
Kiürítés
Minıség

5. Mi az osztályozás legfontosabb szabálya?
Gyorsaság
A környezetre veszélyeztetı sérültek, betegek elkülönítése
Minden kiürítési szakaszon újra és újra el kell végezni
A kiürítés szerinti osztályozás
6. Mi a különbség az egészségügyi ellátási lépcsı és a kiürítési szakasz között?
Csak azonosságok vannak
A sérült ellátás kétlépcsıs rendszerének tagozatai
Semmi
Az egyik a béke körülmények közötti, a másik pedig háborús körülmények
közötti ellátási lépcsıt jelent
7. Kik a környezetükre veszélyes sérültek?
Dühöngı elmebeteg
Nyílt hasi sérült
Agonizáló
Sugár-, vegyi és mikrobával szennyezett sérültek, betegek
8. Mi a célja az elsıdleges állapotfelmérésnek?
Sérülés és betegség elkülönítése
Diagnózis felállítása
Életet veszélyeztetı állapotok felderítése
Ellátási sorrend megállapítása
9. Mi a kritériuma a másodlagos állapotfelmérésnek?
Stabil állapot
Az elsıdleges állapotfelmérés befejezése
Kórházi háttér
Magasabb ellátási lépcsı
10. Folyadékpótláshoz használhatunk-e 0-negatív vér adását katasztrófa helyzetben?
Nem
Életet veszélyeztetı körülmények között
Csak az intrahospitalis szakaszban
Igen
11. Miért nem lehet a nyakat ért áthatoló sérülések esetén helyszíni feltárást végezni
eszközzel?
Mert mőtéti háttér szükséges
Csak érsebész végezheti
Speciális eszköz hiánya
Felkészületlen személyzet

2./2. Speciális betegpopulációk
A sürgısségi egységekben a folyamatos 24 órás elérhetıség, valamint a beutaló nélküli igénybevétel
lehetıségének okán gyakorlatilag bárki, bármilyen extrém segítségkérésének igényévével megjelenhet. A
személyzet felkészült kell legyen akár a dekontaminálásra, akár idıs betegek mozgatására éppúgy mint
agresszív dühöngı beteg gyógyszeres vagy kényszerítı eszközökkel való megfékezésére.
Már a triage kapcsán kötelezı feladat betegeink karszalag segítségével történı azonosítása, melyet az
egészségügyi dokumentációjukban is fel kell jegyeznünk. Sajnálatos módon hazánkban a külföldön bevált
színskála szerinti besorolást az ombudsman diszkriminatívnak véleményezte, ezért csak a szám szerinti
elkülönítés engedélyezett. Egyetlen esetben sem szabad elfeledkeznünk pácienseink normáltól való eltérı
viselkedésének írásos rögzítésérıl, valamint tevékenységünk idıbeli pontos dokumentálásától.
A késıbbi, félreértések elkerülések megelızésére már az elsı észlelési lapon rögzítsük betegeink bekerülési
körülményeit, esetleges kriminális történéséket, ruházatuk állapotát valamint zavartság, befolyásoltság gyanúja
esetén az értékleltár felvételétıl sem tekinthetünk el. Betegszállító vagy mentıegységgel történı transzport
esetén mindig kérjünk írásos tájékoztatást a beszállítás körülményeirıl. A rendırség, ügyészség, OTH,
szociális munkás bevonását éppúgy, mint a beavatkozásainkat jól követhetıen a pontos idı megjelölésével
rögzítsük. Tájékoztassuk betegeinket a tervezett vizsgálatokról, beavatkozásokról, melyek elvégzéséhez tanúk
jelenlétében írásos belegyezésüket is kérnünk kell. Amennyiben erre objektív lehetıség nincs vagy vitális
indikáció áll fenn, ennek tényét minden esetben dokumentáljuk. Tanúsítsunk kellı empátiát és vonjuk be
szociális munkást a nehéz élethelyzetben lévık krízishelyzetének megoldására.
A terhesség legapróbb gyanúja esetén is óvjuk betegeinket a felesleges fertızésveszéllyel járó fizikális vagy
sugárterheléssel járó vizsgálatoktól.
Ifjú betegeink ellátásakor törekedjünk a lehetıségekhez képest barátságos légkör kialakítására és kerüljük a
szülıtıl való elszakítással járó lelki terhelést is. Gyermekbetegek vagy gyámság alatt állók ellátásakor
ügyeljünk arra hogy a szülı vagy gyám saját felelıssége terhére nem hozhat a gyámság alatt álló kárára
semmiféle döntést.
Az újonnan épült sürgısségi osztályokon az elkülönítés több szempontrendszer szerinti lehetısége (higiénés,
életkor szerinti, intoxikált állapot) többnyire alapértelmezés, azonban a régi rossz kubaturális adottságokkal
rendelkezı osztályokon is törekedni kell a fent jelzett kórállapotokban, a minimumfeltételekben is rögzített
elkülönítés lehetıségének biztosítására. Betegeink biztonsága mellett a saját biztonságunkra is ügyeljünk.
Minden esetben használjunk védıeszközöket, kesztyőt, szemüveget a vérrel és testnedvekkel átvihetı
fertızések megelızésére. Agresszív, zavart betegek ellátásakor kérjük soron kívül a biztonsági személyzet
vagy akár a rendırség segítségét.

II./2.1. Idıs páciens
A korhatár sem szomatikus, sem mentális értelemben nem szabható meg általánosan. Ezen túlmenıen, a
szomatikus és mentális „kor” (elöregedettség) sem mutat feltétlen párhuzamot. A vonatkozó szakirodalom
bıséges, oxyologiai szempontból a lényeg: beszőkült alkalmazkodó képesség. Néhány gyakori, idıskorban
jellegzetes megnyilvánulás:
● Elesés - sérülések: rendszerint felvetıdik: ok vagy következmény?
● Collapsus: lehet önálló probléma, vagy rejtetten zajló/elırement kórfolyamat látványos jelzıje
● Zavartság: lehet csupán a váratlan eseményre/környezetváltozásra reagálás, vagy láz, hipoxia,
folyadékvesztés egyik következménye, esetleg elsıdleges idegrendszeri folyamat jelzıje
● Nehézlégzés: akkor is vegyük komolyan, ha a panasz szubjektív (azaz a légzési munka megnövekedése
nem tapasztalható.
● Mellkasi fájdalom: mozgásszervi eredete gyakori, ugyanakkor a heveny szívizom-iszkémia
tünetszegényen, akár fájdalmatlanul is kialakulhat.
● GI problémák (hasi fájdalom, hasmenés, székrekedés, véres vagy sötét széklet): e korosztályban az
átlagosnál nehezebben ítélhetık meg; még jelentéktelenek látszó esetben is rendszerint megfigyelést
igényelnek.

II./2.2. Sürgısségi szempontból speciális betegpopulációk:
a gyermek páciens

Cél

Kompetencia

Ezen fejezet célja, hogy az olvasó megismerje a gyermek sürgısségi
ellátás, mint valódi szubdiszciplina – részben szemléletbeli – eltérését a
felnıtt ellátástól. A könyv terjedelmi korlátai miatt csak a
leglényegesebb élettani / kórélettani jellemzık kerültek ismertetésre. A
neonatológiai és gyermekkori újraélesztési protokoll más fejezetben
kerül bemutatásra.
A fejezetben foglaltak alapján az olvasó megismerheti és elsajátíthatja a
gyermek sürgısségi ellátás élettani alapjait, melyek szükségesek a
speciális kórképek felismeréséhez és kezeléséhez.

Bevezetés
Bevezetés
A 0. naptól a 14.-16. életévig olyan anatómiai és fiziológiai változások
mennek végbe a szervezetben, melyhez az idıskori degeneratív
„A szív a szervezet legönzetlenebb
szerve. Elsıként kezdi meg munkáját folyamatok nem mérhetık. Az eltérı élettani tényezık eredményeként
ugyanazokra a hatásokra (pld. hıség, hideg, trauma, folyadékvesztés,
a méhen belüli fejlıdés során és
hipoxia) a gyermeki szervezet eltérı módon reagál. A szervrendszerek
utolsóként hagyja abba, amikor
érési folyamataiknak köszönhetıen ellenállóbbak lesznek az ıket ért
elmúlunk.”
behatásokra, mőködésük tökéletesedik. Az intrauterin szakban
(Dr. Király László
megkezdıdött és posztnatálisan folytatódó organikus differenciálódási
gyermek szívsebész)
folyamatok következtében pld. a daganatos betegségek területén
jelentıs eltérésekkel találkozunk. (primer lokalizáció, eltérı szövettani
jellemzık, jelentısen különbözı gyógyhajlamok). A betegségek eltérı
megjelenési formája, a betegek – részben korral összefüggı –
pszichikumának széles spektruma nem csak a tünetek és panaszok
értékelésében, a terápiában, de már a beteggel való elsı kontaktus
megteremtése során is a felnıtt ellátástól eltérı megközelítést
igényelnek.
[[1_tablazat_2_02_02_fejezet.jpg
felirat: 1. táblázat: Átlagos élettani paraméterek gyermekkorban]]
Kulcsszavak: gyermekkor, keringés, légzés, folyadék háztartás,
központi idegrendszer, csontrendszer
Javasolt tanulási idı: 2 óra
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Bevezetés
Élettani – anatómiai jellemzık
Folyadék háztartás
Keringés
Légzés
Idegrendszer
Csontrendszer

II./2.2.1. Élettani – anatómiai jellemzık
II./2.2.1.1. Folyadék háztartás

A születést követıen a testsúly változásával a szervezet
folyadéktartalmának aránya fokozatosan csökken. Az újszülöttnél ez a
testtömeg kb. 70-80 %. Ennek mintegy fele, tehát kb. 40 %
intracelluláris folyadék (ICF). A fennmaradó mennyiség extracelluláris
(ECF, ), mely tovább oszlik intravazális (IVF, kb. 5 %) és intersticiális
folyadék terekre. (ISF, kb. 30-35 %). Utóbbi mennyisége az, ami a
korral jelentısen csökken. A vizelet kiválasztás szabályozását
alapvetıen a hipotalamo-hipofizeális rendszer és a vese glumerulotubuláris rendszerének fejlettsége befolyásolja, miután a térfogat
szabályozás prioritással bír az ozmoregulációhoz viszonyítva. A vese
koncentráló képessége, a Na és víz visszaszívása a tubuláris
rendszerben történik. Részben a tubulusok szövettani fejletlensége,
részben relatív rövidségük következtében az újszülött és csecsemı vese
nem képes a vizelet lényegi koncentrálására – a Na és a víz
visszaszívására – , így túlzott folyadék- és elektrolit vesztés (hányás,
hasmenés, fokozott perspiráció) esetén a kompenzálásra.
II./2.2.1.2. Keringés
A születést követıen – normális anatómiai viszonyok és zavartalan
adaptáció esetén – a lecsökkent pulmonális nyomás következtében a
ductus arteriosus záródik. A szívmőködés autonóm szabályozással
rendelkezik, mely intakt organikus háttér esetén biztosítja a szükséges
keringı vérmennyiséget. Az újszülött keringése frekvencia függı,
tekintettel a kis szívizom tömegre és lökettérfogatra. A myocardium
Ha az újszülött szívfrekvenciája 100 igen érzékeny a hipoxiára, ilyenkor bradikardia alakul ki. Ennek
megfelelıen a 60 bpm alatti értéket periarrest állapotként értékeljük és
bpm érték alatt van, ballonos
CPR-t kezdünk.
lélegeztetést kell indítani.
A perifériás keringés állapota kiváló támpontot jelent a keringés
általános és gyors megítélése szempontjából, ezért minden esetben
vizsgálnunk kell a kapilláris újratelıdési idıt. (CRT). Normál értéke
kevesebb, mint 2 másodperc. 3-5 másodperces idı esetén azonnal
volumen reszuszcitációt kezdünk, 20 ml/kg fiziológiás sóoldat bólusban
történı adásával.
II./2.2.1.3. Légzés
A dentritikus rendszer
kezdetlegessége miatt az újszülött
korban kialakuló görcsrohamok
ritkán vállnak generalizálttá,
zömében parciális rohamokkal
találkozhatunk.

A szülést követıen az elsı 1-2 légvétel, erıteljes sírás nyomán a tüdı
parenchima kitágul, megnyílnak a bronchiolusok és alveolusok,
megindul a légzés. A tüdı állománya a testtömeghez képest is kisebb,
akárcsak a funkcionális kapacitása, így nagyobb a hipoxia
kialakulásának veszélye, melynek elsı tünete a bradikardia. A légzés
szabályozása – a belégzés, mint aktív folyamat elindítása – a nyúltvelıi
központtól függ. Nem csak ezen terület éretlensége/fejlettsége, de az
afferens ágként szereplı CO2 receptorok trigger szintje is befolyásolja
a légzési tevékenységet.
A gyermekkorban a bronchus átmérıje szőkebb, falában kevesebb a
porcos rész, erısebb a simaizomzat. Ennek következtében a gyulladás
Az Egyesült Államokban az 1-14 év okozta nyálkahártya duzzanat relatíve nagyobb szőkületet okoz, mint
felnıtt korban, a gyenge porc kevésbé tud ellenállni az izomzat
közötti korcsoportban négyszer
összehúzódásának, vagyis kialakul a bronchitis obstruktív formája.
annyian halnak meg baleset
következtében, mint a halálozásért
II./2.2.1.4. Idegrendszer
második helyen felelıs daganatos
betegségekben.
A születést követıen a központi idegrendszerben (KIR) mind

Ajánlott irodalom

Hivatkozás

organikus, mind funkcionális szempontból igen jelentıs átalakulások
mennek végbe. A dentritikus kapcsolatok átrendezıdése, a
neurotranszmitter
anyagok
termelésének
megnövekedése,
a
myelinisatio kialakulása következtében az életkor elırehaladtával a
görcskészség fokozatosan csökken. Gyermekkorban a leggyakoribb a
lázhoz társuló konvulzió, melyek ritkán fejlıdnek epilepsziává,
prognózisuk igen jó, célzott terápia nélkül is „kinövi” a beteg.
Általában 9 komplikált lázgörcs esetén – mindig keresni kell a láz okát,
mert egyidejőleg kialakuló idegrendszeri fertızés tünete is lehet, bár
sokszor a fertızı betegség elsı tünete maga hó és 5 éves kor között
jelentkeznek. Kialakulásukkor – fıleg a görcsállapot, mely a láz
felszálló szakaszában alakul ki.
II./2.2.1.5. Csontrendszer
A gyermekkori csontozat – más szervrendszerekhez hasonlóan –
jelentıs eltérést mutat a felnıttéhez képest. A kezdetben alacsony
mésztartalom következtében igen rugalmas. Ez a magyarázata, hogy a
nagy energiájú behatások nem nyelıdnek el a csontokban, hanem
tovább adódnak a belsı szerveknek. Így alakulhat ki bordatörés nélkül
súlyos tüdı vagy szív contusio, koponyatörés nélkül intrakraniális
bevérzés, agyállományi zúzódás. De nem csak a felépítése változik,
hanem vérellátása is. Az epifízis vérellátása 2 éves kor körül különül el
teljesen a metafízisétıl, ezért a bakteriális osteomyelitisnek elsı tünete
lehet a szeptikus ízületi gyulladás megjelenése.
Rivara FP, Kamitsuka MD, Quan L: Injuries to children younger than
one year of age.
Pediatrics 81:93, 1988
Tse SML, Laxer RM: Aproach to acute limb pain in childhood
Pediatric in review, Vol. 27, NO 5 / May, 2006
Prentiss KA, Mick NW, Cummings BM, Filbin MR: Emergency
management of the pediatric patient – Lippincott Williams & Wilkins,
2007
www.pemdatabase.org/ - The Pediatric Emergency Medicine Database
journals.lww.com/pec-online – Pediatric Emergency Care

II./2.3. Sürgısségi szempontból speciális betegpopulációk:
A várandós páciens
Magyarországon bár a sürgısségi szakma eltökélt a betegek egykapus belépését illetıen a várandós
páciensek ellátása valójában országszerte rendkívül heterogén.A sürgısségi osztályon jelentkezı páciensek
már érkezésükkor kihívást jelenthetnek az elsı észlelı számára. A sürgısségi osztályokon az ismert várandós
beteg többnyire kiemelt figyelmet kap. Minden esetben azonban ismernünk és tisztáznunk kell a várandósság
tényét. Alapelvnek kell tekintenünk, hogy valamennyi fertilis korban lévı nıbetegünknél elıfordulhat a
terhesség. Potenciálisan fel kell, merüljön bennünk a terhesség, mint lehetséges diagnózis. Elıfordulhat mővi
(eszközös vagy gyógyszeres) meddıvételt követıen is.
Irodalmi adatok alapján a betegvizitek egy része a terhesség felderítésére vagy megerısítésére szolgál. A
betegek mindössze 75% tudja csak a szexuális aktivitásával összekapcsolni a terhességének tényét.
Legtöbbjük (39%) valamilyen hasi panasszal vagy urológiai problémával (12%), mellkasi panasszal (6%),
hüvelyi vérzéssel (6%) jelentkezik, de nem ritka az ideggyógyászati probléma (5%) és a szédülés (4%) sem.
A terhesség fennállásának tisztázása alapvetı feladatunk, mely a rendelkezésre álló lehetıségek birtokában
viszonylag egyszerő. Az utolsó menstruáció idıpontjának ismerete, a laboratóriumi terhességi teszt valamint
az ultrahang vizsgálat segítséget jelenthetnek. A Magyarországon használt ötfokozatú osztályozó skálák
(CTAS, Manchester) nem kezelik és értékelik helyesen a várandós betegek speciális tüneteit, panaszait. A
speciális anatómiai, élettani változások a fiziológiás és patológiás tünetek differenciálása, atípusos
jelentkezése egyaránt megtévesztı lehet. A problémát észlelve Ausztrál szerzık számoltak be az általuk
használt ötfokozatú triage skála (Australasian Triage Scala,ATS) találati biztonságát jelentısen javító új
algoritmusok bevezetésérıl, mely számunkra is rendkívül hasznos lenne. A preeklampszia, hasi gyomortáji
panaszok megítélése, látászavarok, fejfájás, a magzatmozgások, hüvelyi vérzés megítélése mind -mind
szignifikánsan pontosabbá váltak ennek használatával. A sürgısségi egységekben a terhesség tényének
ismerete után azonban több szempont is mérlegelendı. Betegeink fokozott szeméremérzetén túl az e területen
többnyire tapasztalatlan ellátó személyzet, a jogi nehézségek, a fertızésveszély egyaránt meggondolásra
kell, késztessenek bennünket a bimanuális és az eszközös nıgyógyászati vizsgálatokat illetıen. Túlzott
elınye ezeknek az akut ellátásban nincs is. Aranystandardnak tekinthetı a betegeink hasi ultrahang
vizsgálata, amely nagy biztonsággal igazolja a terhesség tényét és a patológiás elváltozások (ektópiás
terhesség, appendicitis, húgyúti kövek) zömére is fényt derít. A várandós betegeinknél mindig ügyeljünk az
elkülönítés fontosságára, a fertızésveszély minimalizálására valamint a várakozási idı csökkentésére.
Használjuk a vénás visszafolyást csökkentı segédeszközöket, ügyeljünk a sürgısségi székek, kocsik
pozicionálására és a betegeink fektetésére. A vénás trombembóliák (VTE) az életet veszélyeztetı
szövıdményeinek megakadályozására tett preventív lépéseinket - a magas rizikójú betegeinknél - nem
helyettesítheti az LMWH terápia sem. A vizsgálatok alatti és a kórházi osztályok közti transzport során
törekedjünk kíméletes transzportra. Betegünk alapparamétereit (vérnyomásmérés, pulzoximetria,
hımérséklet) monitorizáljuk folyamatosan, beleértve a magzati szívhangok vizsgálatát is. Biztosítsunk
számukra állandó szakdolgozói felügyeletet. Csak és kizárólag a kockázat haszon mérlegelése után kérjünk
sugárterheléssel járó képalkotó vizsgálatokat és rendeljünk gyógyszereket. Gyógyszerek kiválasztásánál
legyenek akár parenterális akár orális készítmények különösen figyeljünk a mellékhatás profilra valamint az
adott gyógyszer farmakológiai tulajdonságaira. Törekedjünk azonban az alapvetı élettani paraméterek,
laboreredmények (vér és vizelet) megismerésére. Keressük és kérjük a terhes gondozással összefüggı
dokumentumokat. Banálisnak tőnı tünetek és panaszok megjelenését is gondosan mérlegeljük, értékeljük.
Bizonytalan esetekben éljünk az obszerváció és a hospitalizáció adta kontroll lehetıségével.
A Rh negatív várandós páciensünk hüvelyi vérzése esetén legyen az akár jelentéktelennek tőnı is mindig
gondoljunk az Anti D profilaxis szükségességére, melynek elmulasztása napjainkban is halálos
szövıdményhez vezethet.
Bármilyen kóros elváltozás vagy ikerterhesség esetén szülész konziliárus bevonása kötelezı.
Irodalom:

Triage of pregnant women in the emergency department: evaluation of a triage decision aid
Mary McCarthy, Susan McDonald, Wendy Pollock
Emerg Med J doi:10.1136/emermed-2011-200752
http://emj.bmj.com/content/early/2012/03/06/emermed-2011-200752
Does speculum examination have a role in assessing bleeding in early pregnancy?Hoey R , Allan K., Emerg
Med J 2004;21:461-463
A beteg önértékelése terhessége a sürgısségi osztályonPatient self assessment of pregnancy status in the
emergency department
J és G Strote ChenJ Strote and G Chen ; Emerg Med J. 2006 July; 23 (7) : 554–557.
doi: 10.1136/emj.2005.031doi: 10.1136/emj.2005.031146
Anti-D immunoprophylaxis within the accident and emergency department
M J Kavanagh, T Dada
Emerg Med J 2002;19:375 doi:10.1136/emj.19.4.375-a
Thromboprophylaxis during pregnancy and the puerperium: highlights from current guidelines].
Rath W. Zeit. Geburtshilfe Neonatol. 2010 Dec;214(6):217-28. Epub 2011 Jan4
Prophylaxis with low-dose low-molecular-weight heparin during pregnancy and postpartum: is it effective?
Roeters van Lennep JE, Meijer E, Klumper FJ, Middeldorp JM, Bloemenkamp KW, Middeldorp S.
Journal of Thrombosis et Haemostasis. 2011 Mar;9(3):473-80.
doi: 10.1111/j.1538-7836.2011.04186.x.

PMCID: PMC2579552
Szerzői jog © 2006 Emergency Medicine Journal.
J Strote, G Chen, a Washington Egyetem Orvosi Központ, Seattle, WA, USA

II./2.4. Sürgısségi szempontból speciális betegpopulációk:
A zavart páciens

Kérdés
Milyen gyakori a zavartság
a sürgısségi ellátásban?

A sürgısségi ellátás során számtalan alkalommal találkozunk zavart betegekkel.
A zavartság okának mielıbbi tisztázása elengedhetetlen, hiszen ez fogja
meghatározni a késıbbiekben az ellátás menetét és a definitív terápiát, illetve
betegelhelyezést.
A feladat annál is inkább bonyolult, mivel a zavartság oka lehet akut vagy
krónikus, tükrözhet életet veszélyeztetı vagy ártalmatlan elváltozást, lehet
reverzibilis vagy irreverzibilis, de tény, hogy számos szerv és szervrendszer
érintettségét jelezheti.
A zavartság fokának pontos megítélése elengedhetetlen a további lépések
megtételéhez. Ezt egyszerő vizsgálómódszerekkel is elvégezhetjük, de számos
teszt is rendelkezésünkre áll, melyek standardizálása és átvétele más
szakterületektıl (neurológia, pszichiátria) egyértelmően szükséges.
A zavartság felismerése legtöbbször nem okoz gondot a sürgısségi ellátásban,
habár egyes pszichiátriai kórképek elkülönítése gyakran komoly figyelmet és
tapasztalatot igényel.
[[1_tablazat _II _2_3_fejezet.jpg
felirat: A zavartság okai ]]

II/2.4.1. Elsıdleges teendık zavart betegekkel

Kérdés
Milyen anamnesztikus
adatok ismerete
elengedhetetlen a zavart
beteg ellátása során?

Anamnézis felvétele: rá kell kérdezni, illetve amennyiben a beteg tudata nem
hozzáférhetı, a hozzátartozóktól meg kell tudakolni az alábbi információkat:
korábbi alkohol vagy drogfogyasztás, gyógyszer-túladagolás, öngyilkossági
szándékkal bevett nagyobb mennyiségő gyógyszer, hipertónia (stroke), diabétesz
(hipo- vagy hiperglikémia), trauma, ismert neurológiai betegség, vesebetegség,
májbetegség, COPD (hipoxia, hiperkapnia), szívbetegség (különös tekintettel a
családban elıforduló, esetlegesen öröklıdı malignus ritmuszavarokra, hirtelen
szívhalálra).
Jelen panaszoknál fel kell tenni az alábbi kérdéseket: Mióta zavart a beteg?
Fogyasztott-e alkoholt? Szedett-e be bármilyen szándékkal nagyobb mennyiségő
gyógyszert? Volt-e a betegnek tiszta intervalluma (koponyatrauma)? Volt-e
görcsroham (epilepszia)? Volt-e nagyobb mennyiségő hányás, hasmenés
(ionzavarok)? Mért-e a beteg magas vérnyomást (hipertenzív enkefalopátia)?
Volt-e fejfájás (meningitisz, enkefalitisz)?

II/2.4.2. Elvégzendı vizsgálatok
Szükséges fizikális vizsgálatok: koponya vizsgálata (sérülés), Glasgow Kóma
Skála meghatározása, (8 és az alatti pontszám esetén a beteget intubálni kell!), n.
Kérdés
III, IV, V, VI, VII, IX, XI és XII rutin vizsgálata, szenzoros és/vagy motoros
oldalkülönbség, finommozgások és mélyreflexek vizsgálata. Vérnyomás- és
Mik az alapvetı vizsgálatok pulzusszám-mérés, pulzoximetria, artériás vérgáz-elemzés, EKG . A mellkas és
12
zavartság esetén?
has fizikális vizsgálata elengedhetetlen, különösen traumás esetekben, ahol
nagyobb vérzés is elıfordulhat a has-, illetve mellüregbe, ez ugyanis agyi
hipoperfúziót okoz, és végsı soron a beteg életét veszélyeztetı állapot alakulhat
ki.
Vérvétel és vizelet-mintavétel is szükséges toxikológiai és egyéb vizsgálatokra,
úgymint: ionok (Na, K, Ca, Mg, Cl), vese- és májfunkció, INR, vércukor, vérkép,

Kérdés
Mire használható a mini
mentális státusz teszt?

ammónia, etilalkohol-szint.
Nagyon hasznos és a sürgısségi ellátóhelyek szinte nélkülözhetetlen ún. „point of
care” mőszere a vérgáz-analizátor. A mai, komplex méréseket és számításokat
másodpercek alatt elvégzı berendezések azonnali választ adnak számos etiológiai
faktor meglétére, úgymint hipoxia, hiper- vagy hipokapnia, hiper- vagy
hipoglikémia, súlyos ionzavarok (pl. nátriumszint), súlyos hipoperfúzió (laktát,
pH), súlyos vérveszteség (hemoglobin, hematokrit).
A zavartság pszichiátriai okainak feltárása szakember feladata, de mivel a
sürgısségi teendık közé tartozik a differenciáldiagnózis felállítása, ezért a „mini
mentális státusz teszt” (mini-mental state examination, MMSE) elvégzése
szükséges lehet minden olyan esetben, ahol felmerül a zavartság pszichiátriai
eredete. Ennek a vizsgálatnak a menetét foglalja össze az alábbi táblázat.
[[ 2.tablazat_ II _2_3_fejezet.jpg
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A tesztre adható pontok maximális értéke 30, amennyiben a beteg 10-et vagy
annál kevesebbet teljesít, az már súlyos demenciát jelent, 10-14 pontig közepes,
14-23 pontig enyhe demenciával kell számolnunk .

Kérdés
Mik a zavart beteg definitív
ellátásnak leggyakoribb
buktatói?

Hivatkozások

Szükséges képalkotó vizsgálatok: sürgıs koponya CT/MR, mRTG, hasi UH.
Sürgısségi teendık, beteg diszpozíció: ABC; vénabiztosítás; O2 nazálisan vagy
50, illetve 100 %-os maszkon keresztül az etiológiától függıen, gyomormosás, ha
a gyógyszer/drog bevétele 1 órán belül történt, ezután a gyomormosás nem
hatékony; mérgezések, gyógyszer túladagolás esetén orvosi szén adása,
ionkorrekció, volumenpótlás, diuretizálás; agitáltság esetén szedálás (etiológiától
függıen), obszerváció, szükség szerint osztályos/intézeti elhelyezés.
A zavart tudatállapotú beteg gyakori látogatója a sürgısségi ellátó helyeknek. A
zavartság differenciáldiagnosztikájában megkülönböztetünk toxikus, traumás,
metabolikus, akut neurológiai, infektológiai, endokrin okokat. A zavart beteg
ellátása komplex szemléletet igényel, gyors beavatkozást, megfelelı
diagnosztikai és terápiás lépéseket, illetve megfelelı betegelhelyezést. Gyakorta
elıfordul így is, hogy pl. pszichiátriára felvett beteg zavartságának hátterében
traumás, vagy metabolikus ok áll, azaz a betegdiszpozíció során nagyon kell
figyelnünk a komorbiditásokra és a fontossági sorrendre!
Hivatkozások:
S. Mahadevan, G. Garmel: An Introduction to Clinical Emergency Medicine,
Cambridge University Press, 2005, 179-191 oldal, 517-530. oldal
G.R. Braen: Manual of Emergency Medicine, Lippincott Williams and Wilkins,
2011, 339-366. oldal
J. Wyatt, R. Illingworth, C.A. Graham, M.J. Clancy, C.E. Robertson: Oxford
Handbook of Emergency Medicine, Oxford University Press, 2010, 604-605.
oldal
Folstein, M., Folstein, S.E., McHugh, P.R. (1975). “Mini-Mental State” a
Practical Method for Grading the Cognitive State of Patients for the Clinician.
Journal of Psychiatric Research, 12(3); 189-198. oldal

II./2.5. Az intoxikált páciens
cél

A mérgezés lehetőségének felismerése, nagyobb tünetegyüttes estén a potenciális ágensek
ismerete. Célzott, mérgezésre fókuszáló anamnézis felvételi készsége. Alapvető sürgősségi
toxikológiai menedzsment ismerete.

kompeterncia A felismerés és a közvetlen életmentés, illetve az abban való szerepvállalás.
bevezetés

Minden anyag méreg – Paracelsus-i, a mai napig igaz gondolata szinte áttekinthetetlenné teszi a
klinikai toxikológiát és, egy-egy nyilvánvaló esettől eltekintve, szinte lehetetlenné a korai
diagnózis felállítását. Az áttekinthetetlen nagyságrendű toxikus ágens, a reaktivitás egyéni
variábilitása, a szervezet detoxikáló és eliminációs mechanizmusainak aktuális hatékonysága
mind-mind a tünettan sokszínűségét eredményezi. A sürgősségi szempontból meghatározó idő
toxikológiai szempontból is alapvető, a behatás tartama és a tünetek formája, súlyossága
szempontjából, utalva a toxikus folyamat dinamizmusára is. Ezt a behatási időt nevezzük
expozíciós időnek. A klinikai toxikológia további meghatározó, specifikus adatai a feltételezett
toxikus ágens mennyisége – dózisa és a potenciális bejutás útja (bőr, intravénás, bélrendszer,
légutak, nyálkahártya…). Minden olyan esetben, ahol az anamnesztikus adatok nem
egyértelműen utalnak toxikológiai eredetre, de a különböző tünetegyütteseknek rizikóorinetált
megközelítésben nincs más magyarázatuk, gondolnunk kell potenciális toxikus eredetre. A
felmerülő gondolat az anamnézis fókuszált revízióját és a kritikus, tünetegyütteshez
kapcsolható toxikus ágensek, bomlás-, anyagcsere termékük, specifikus hatásuk kimutatását
indukálja.

keys
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tartalom

A mérgezések sürgősségi menedzsmentjében a beteget mentő időt, a munkahipotézisünk
igazolásához szükséges idővesztességet az ABCDE-szemlélet hidalja át. Az aspecifikus,
tünetek menedzselésére fókuszáló a szervezet oxigenizációs és perfúziós viszonyainak
egyensúlyát biztosító kezelés biztosít időt a differenciálásra és igazolt eseteben a specifikus
kezelés mielőbbi megkezdésére. Az ABCDE-szintű vizsgálat gyakran magában felveti a
toxikus eredet lehetőségét – egyszerű példaként az eszméletlen beteg alkoholos eredete, a
légzésleállt beteg miózisa és a karján talált tűszúrásnyomok mind toxikus eredet irányába
terelik gondolkodásunkat. Ez az irány azonban nem változtat az ABCDE-elvhez kötötött,
elsődleges teendőinken.
A felmerülő toxikológiai eredet igazolásához, de kezeléséhez is szükséges a potenciális toxikus
ágens alapvető farmakológiai tulajdonságainak – felszívódás, eloszlás, metabolizmus,
kiválasztás vonatkozásában – ismerete. Az idős és gyermek kor, sürgősségi ellátás, így
intoxicatio vonatkozásában is egy speciális betegcsoportot jelöl. Idős korban a jelzett
farmakológiai tulajdonságok megváltoznak, a betegek polymorbiditásával és ehhez
kapcsolódóan polymedicatiojaval, ezek együtthatásával számolni kell. Idősebb korban a
fókuszált anamnézis-felvétel egyik sarokköve a medikáció mibenlétének megállapítása. A
mérgezések nagyobb százaléka gyermekkorban történik és ezek közel háromnegyede szájon
kersztűl. Öt éves kor alatt a sürgősségi osztályos megjelenések leggyakoribb oka a mérgezés.
Ágens vonatkozásában az esetek közel felénél kell – nem saját – gyógyszer okozta mérgezésre
gondolnunk. Ne feledjük, a kisgyerek mindent, amit környzetében talál, szájába vehet és le is
nyelhet – gyógyszertől, a növényeken keresztül a háztartási vegyszerekig. Mindebből adódik,
az egészséges gyermek súlyosabb tünetegyüttesei hátterében, egyéb evidens ok hiányában
toxikus ágenst feltételezni kell.

A kórtörténet, a pontos anamnézis-felvétel számos alkalommal nem ad alapot kritikus állapotú
mérgezés feltételezésére. Tekintettel a gyakorlatilag az egész tünettant felölelő lehetőségekre
célszerű az egyes klasszikus, nagy tünetegyüttesekhez kötni, potenciálisan toxikus ágenseket,
különösen, ha ezek okozta mérgezés kritikus, vagy veszélyeztető állapotot eredményez. Azokat
a tünetegyütteseket, melynek hátterében toxikus ágens állhat toxidrómának nevezzük. A
tünetek, jelek javarésze egyszerű fizikális vizsgálattal felfedhető.
Kolinerg tünetegyüttes
Mentális státusz
Idegrendszer
Pupilla
Bőr
Testhő
Izomtónus
Keringés
Légzés
Kiválasztás
Gasztrointesztinális
Egyéb

szomnolencia, agitáltság, hallucinációk
hiporeflexia, légzésdepresszió
miózis
verítékes
NS
faszcikuláció, izomgörcs, gyengeség (rekesz)
bradikardia, hipoperfúzió (következményes hipovolémia)
bronchorrhea, bronchospazmus, légzési elégtelenség
NS / enurézis
hányinger, hányás, fokozott perisztaltika
nyálzás, könnyezés

A bradikardia-bronchorrhea-bronchospazmus kritikus állapot jelzője, azonnali beavatkozást
igényel. Potenciális kórok: nikotin, karbamát, neuromuszkuláris kolinerg szerek (neostigmin,
fizostigmin, endrofónium), „idegmérgek” (szarin, szoman, tabun), pilokarpin, szerves
foszforsav, gombák…
Antikolinerg tünetegyüttes
Mentális státusz
Idegrendszer
Pupilla
Bőr
Testhő
Izomtónus
Keringés
Légzés
Kiválasztás
Gasztrointesztinális

agitáltság, hallucinációk
görcs, kóma
midriázis
száraz, „flush”
hipertermia
NS
tachikardia, ritmuszavarok, hipertónia
NS
retenció
néma has

Potenciális kórok: antihisztaminok, TCA, antipszichotikumok,
izomrelexánsok (centrális), szkopolamin, belladonna…

antiparkinzon

Szimpatomimetikus tünetegyüttes
Mentális státusz
Idegrendszer
Pupilla
Bőr
Testhő
Izomtónus
Keringés
Légzés
Kiválasztás
Gasztrointesztinális

agitáltság, hallucinációk, delírium
görcs
midriázis
meleg verítékes
hipertermia
mioklónus
tachikardia, hipertónia, ACS
NS
NS
fokozott perisztaltika, hányás, hasmenés

szerek,

Egyéb

rabdomiolízis

Potenciális kórok: amfetamin, koffein, kokain, efedrin, teofillin…
Opioid tünetegyüttes
Mentális státusz
Idegrendszer
Pupilla
Bőr
Testhő
Izomtónus
Keringés
Légzés
Kiválasztás
Gasztrointesztinalis

depresszív, eufórikus
kóma, légzésdepresszió, ritkán görcs
miózis (tűhegy)
NS
hipotermia-hajlam
NS
bradikardia, hipotónia, ritkán vezetési zavar (AV-block)
légzésdepresszió, nem kardiális ödéma (distressz)
NS
renyhe bélműködés, hányinger (centrális)

Potenciális kórok: fentanil, heroin, hidrokodin, morfin, mákony, meperidin, metadon,
imidazolin…
A példaként felhozott tünetegyüttesek, vegetatív, endogén rendszer köthető izgalmi állapotot
jelölnek – értékelésük során fel kell, hogy merüljön a toxikológiai eredet, a fókuszált
anamnézisfelvételnek és a fókuszált másodlagos vizsgálatnak is ezt a lehetőséget céloznia kell.
Anamnesztikus adatok alapján nyilvánvaló mérgezés esetén a betegmenedzsment
szempontjából a szokványos toxikológiai hangsúlyok (anyag minősége, mennyisége, behatás
időtartama) mellett meghatározó a mérgezés szándékos, vagy vétlen volta, a mérgezés akut,
vagy krónikus jellege. Szándékos önártalom esetén a beteg kezelésébe pszichiáter bevonása is
szükséges, míg krónikus mérgezés igazolódása több mérgezett felkutatását, katasztrófavédelmi
szempontok figyelembevételét teszi szükségessé.
PoCT diagnosztika igazolta eltérés gyakran magában toxikológiai eltérésre utalhat – például
vérgázvizsgálat során talált magas aniongappel járó metabolikus acidózis; EKG-én észlelt
speciális vezetési zavarok (hosszú QT).
Külön tárgyalást igényelnek a periarreszt és speciális, pulzus nélküli elektromos aktivitássl járó
arrest állapotok, ahol a gyors kóroki differenciálásnak a toxikus eredet igazolása, illetve
kizárása meghatározó eleme.
A triage-nál említett szabályt, miszerint az egyszeri értékelés nem értékelés, a potenciális
mérgezések esetén is figyelembe kell venni. Például egy „egyszerű” részegség esetén, ha a
megfigyelésünk alatt, az idő múltával a tünetek nem a kijózanodás, hanem a mélyülő
„részegség” irányába mutatnak, akkor feltételezésünk revíziójára kényszerülünk – adott esetben
intrakraniális térszűkületre, neuroinfekciora, vagy például etilénglikol mérgezésre kell
gondolnunk, ezeket mielőbb kizárnunk, vagy igazolnunk. A kórfolyamatot, annak változását,
dinamizmusát újra és újra értékelnünk kell – sajnos mérgezés estén is igaz, a korai felismerés
nehezebb, mint amikor már egy manifeszt, a mérgezésre jellemző szervi elégtelenség tüneteit
értékeljük (pl. acetaminofen mérgezés okozta májelégtelenség).
A sürgősségi ellátás során sose nyugodjunk meg, ha valami, az elképzelésünkbe nem illeszthető
tünetet, adatot találunk. A rizikóorientáltság elvei mentén meg kell találnunk a nem
magyarázott eltérés okát – ezek hátterében gyakorta állhat toxikológiai kórok is.
összefoglalás

Betegeink mérgezésének felismerésében a célzott anamnézis, az elsődleges és másodlagos
ABCDE-szintű vizsgálat, a tünetorientált gondolkodásmód és a folyamat rendszeres
újraértékelése segít. Ne feledjük, minden tünetegyüttes hátterében – egyéb evidens kórok
hiányában toxikológiai kóreredet is állhat. Kritikus és súlyos tünetegyüttes fennállta esetén nem
nyugodhatunk meg addig, amíg a pontos kóreredetet nem igazoltuk és nem indítottuk el a beteg
oki kezelését. Ennek a differenciálási kényszernek időt az alapvető sürgősségi, aspecifikus,
tünet jellegű menedzsment alkalmazásával biztosíthatunk.
A mérgezett betegek ellátása során is gondolnunk kell az ellátók biztonságára, a kontaminációs

veszélyek kivédésére – a munkafolyamatokat feltételrendszer és szervezés szempontjából így
kell szervezni, dekontamináció, vizsgálat és izolálás szintjén egyaránt.
irodalom
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II./2.6. A „felcímkézett” páciens
A problémát mindannyian jól ismerjük, bár az a közismert megítéléshez képest árnyaltabb. A „címkézés”, noha
többnyire inkább problematikus/pejoratív, nem feltétlenül negatív, hasznos információkat is adhat (pl. atípusos
panaszok, ill. az ellátásra adott atípusos reakciók tekintetében). A „címkék ” eredete:
● korábbi diagnózis ill. dokumentáció (esetleg csak utalások szintjén)
● magunk és mások elızı tapasztalatai,
● hozzátartozók, jelenlévık elmondása
A címkézettség veszélye: hajlamosak vagyunk a visszatérı betegben mindig ugyanazt a kórfolyamatot
felfedezni. Ez ellen tudatosan küzdeni kell; mindig elfogulatlanul (mintha a címkézés nem is volna) értékeljük
a beteget, hiszen a címkézettség nem véd más kórfolyamatok ellen. Ennek – és a jogi kívánalmaknak –
megfelelıen az objektív értékelés mindig követelmény.

II./2.7. A „nehéz” páciens
Valójában a címkézettség egyik formája, korábbi (adott ellátóhelyen akár szájhagyomány útján terjedı)
információk alapján. A páciens akár a betegségébıl, akár annak kommunikációjából adódóan minısülhet
„nehéz”-nek. A forrás és a helyzet kezelése ugyanaz, mint a „felcímkézett” beteg” esetében.
A „nehéz” páciens esetében a kommunikáció rendkívül fontos. Legyünk türelmesek, empatikusak, ne hagyjuk,
hogy esetleges unszimpátia befolyásoljon. Tárgyilagosan, nyugodt hangnemben beszéljünk, akkor is, ha a
beteg ellenkezıleg nyilvánul meg. Mindez nem csak az esetleges panaszügy elkerülése, hanem elsısorban a
beteg érdekében fontos: elfogult, nyugtalan, vitatkozó kommunikáció eltereli a figyelmet és gondolkodást az
orvosi szempontokról, diagnosztikus és ellátási hibával fenyeget.

II./2.8. A speciális környezetben talált, ill. onnan érkezı páciens
Speciálisnak nevezhetı, ami lényegesen elüt a szokványos/átlagos környezettıl. Ennek lehet
helyszínbiztonsági, diagnosztikus, ellátási, illetve betegelhelyezési következménye. Itt nem részletezzük a
vegyianyag/veszélyes anyag stb. problematikát.
Speciális helyzetet támaszthat:
● Idegen nyelvő/külföldi beteg
● Valamilyen etnikumhoz tartozó beteg
● Börtön
● Terrorcselekmény helyszíne
Alapvetı fontosságú egyrészt a helyszín biztonsága, ha ezt nem tudjuk érdemben javítani, várakoznunk kell
megfelelı (pl. mőszaki) segítség beavatkozásáig.
Az esetek nagy részében itt is különös jelentıséget kap a kommunikáció; tudjunk kilépni megszokott
sablonjainkból. és igyekezzünk a beteg és környezete kommunikációs szintjéhez, formájához és tartalmához
alkalmazkodni. Elıítéletmentesen, lényegretörıen és célratörıen gondolkodjunk és beszéljünk, legyünk
tárgyilagosak.

II./3. Sürgısségi tünetek (differenciáldiagnosztika és kezdeti terápia)
A sürgısségi ellátásra szoruló betegeknél általában olyan riasztó tüneteket észlelünk, melyek elıtérben állnak,
súlyosak, és beavatkozások nélkül órák, percek, esetleg másodpercek alatt jelentısen tovább súlyosbodhatnak,
olyannyira, hogy tartós, maradandó egészségkárosodásához, vagy akár a beteg halálához is vezethetnek.
A riasztó tüneteket és sürgısségi ellátásukat egyaránt célszerő az ABCDE-csoportosítás mentén felosztani,
melyben:
ABC-probléma: légzés-keringésleállás;
A-probléma: fenyegetı/manifeszt légúti elzáródás;
B-probléma: fenyegetı/manifeszt légzési elégtelenség (pl. bradypnoe vagy tachypnoe, kifejezett dyspnoe,
hypoxia, stb.)
● C-probléma: fenyegetı/manifeszt keringési elégtelenség (pl. akut bal szívfél-elégtelenség, shock, nagyfokú
vérzés, stb.);
● D-probléma: neurológiai tünetegyüttesek (pl. tudatzavarok, stroke, görcsroham, stb.);
● E-probléma: egyéb riasztó tünetek (pl., tőrhetetlen fájdalom, mérgezés alapos gyanúja, auto- és/vagy
heteroagresszivitás, megindult szülés, végtagi ütıerek akut elzáródásának tünetei, a baleseti mechanizmus
alapján súlyos sérülés(ek) gyanúja, stb.).
A riasztó tünetek ellátását is az ABCDE-megközelítés mentén látjuk el: elıször az A, majd a B, majd a C (stb.)
problémát hárítjuk el. Alapelv, hogy mindaddig nem léphetünk tovább egy másik probléma kezelésére, amíg az
elızıt nem láttuk el megnyugtatóan. (Természetesen kellı számú és képzettségő ellátó esetén a különbözı
problémák elhárítása párhuzamosan is végezhetı.) Nemcsak a beteg elsı ellátásakor, de minden további
váratlan eltérés, megingás észlelésekor is vissza kell térnünk az ABC-hez. – E megközelítés jellemzi és teszi
egységes hivatássá a kórházon kívüli mentést és a kórházi sürgısségi ellátást egyaránt.
●
●
●

II./3.1. Fulladás
II./3.1.1. Definíciók
Mi a diszpnoé
és
az orthopnoé?

Diszpnoé (nehézlégzés)
Bármilyen eredető, a beteg szubjektív megítélése szerint a légzés nehezítettségének érzésével,
fulladásérzéssel járó állapot.
Vizsgálatkor ennek objektív jeleit keressük.
Orthopnoé (súlyos nehézlégzés)

Melyek a
nehézlégzés fı
etiológiai
csoportjai?

A beteg nem tud vízszintesen feküdni, mert úgy erısebben fullad, ezért inkább feltámaszkodva ül.
(Jellemzı pl. bal kamra elégtelenségben.)

II./3.1.2. Etiológia
A fulladás, nehézlégzés gyakori panasz, tünet, melyet elsı megközelítésben mindig értékeljünk
súlyosnak - annak ellenére, hogy banális betegségek, állapotok is okozhatják - , mert hátterében
ventilációs, disztribúciós, diffúziós, perfúziós, transzport és metabolikus zavar/elégtelenség/ is
állhat (Lásd II./3.2. alfejezet: Légzési elégtelenség).
Nehézlégzéshez, fulladáshoz vezethetnek (1. és 2. ábra):

1. és 2. ábra: A nehézlégzés okai vázlatosan
●
●

Organofoszfát
mérgezett
betegnél miért
várható
nehézlégzés?

●
●
●
●

●

Nem megfelelı atmoszféra: gáz-/gızmérgezések, hegyibetegség, vízbefúlás.
Felsı légúti elzáródás: a nyelv hátraesése eszméletlen betegen, hányadék, idegentest
aspiráció, gyermekekben tonsillitis, croup, epiglottitis, gégevizenyı, gége trauma
(stranguláció) és daganat, hangszalag bénulás, az endotracheális tubus megtörése.
Alsó légúti elzáródás: váladék, idegentest, az endotracheális tubus mélyre csúszása, COPD és
asztma bronchiale akut exacerbációja, cisztikus fibrózis.
Alveoláris betegségek: tüdıvizenyı, aspirációs pneumónia, kiterjedt tüdıvérzés.
Az alveolokapilláris gázcsere zavarai: IRDS, ARDS, kiterjedt pneumónia.
Perfúziós zavarok: keringésleállás, heveny bal szívfél elégtelenség, shock, akut koronária
szindróma, tüdıembólia, zsírembólia, perikardiális tamponád, cianotikus kongenitális
szívbetegségek.
Az oxigén transzport zavarai: anémia, szénmonoxid mérgezés, methemoglobinémia.

Metabolikus zavarok: sav-bázis zavarok, vese- vagy/és májelégtelenség, ciánmérgezés.
A légzésvezérlés zavarai: központi idegrendszeri trauma, stroke, gyulladás, tumor, a központi
idegrendszert deprimáló mérgezések, mixödéma, pszichés okok.
● A gerincvelı sérülései, betegségei: magas harántlézió, tumor, stroke, amiotrófiás
laterálszklerózis.
● A perifériás idegrendszer és neuromuszkuláris ingerületátvitel zavarai: myasthenia garvis,
Guillan-Barré szindróma, izomrelaxánsok, organofoszfát mérgezés.
●
●

Melyek a
fulladó beteg
anamnézisének
fı tisztázandó
kérdései?

3. és 4. ábra: A neuromuszkuláris junkció:normál és myasthenia gravisban
●
●

Izombetegségek: a légzıizmok kifáradása, hipokalémia, tetanusz, izomdisztrófiák.
A mellkasi mechanikát rontó elváltozások: mellkasi trauma, instabil mellkas,
http://www.medicalvideos.us/play.php?vid=1318
ptx, htx, mellkasi mőtét utáni állapot, akut has, morbid obezitás, súlyos kyphoscoliosis.

II./3.1.3. A fulladó beteg vizsgálata
II./3.1.3.1. Anamnézis
Ha a beteg eszméletlen vagy légzése kritikus, az autoanamnézistıl el kell tekintenünk, s a
heteroanamnézis is legfeljebb az azonnali beavatkozások elvégzése közben vagy után segíthet a
diagnózis felállításában.
Nyilvánvalóan súlyosan fulladó beteget az oxigenizáció rendezéséig csak a legszükségesebbekrıl
kérdezzük!
Ha a helyzet nem ennyire rossz, elıször az alábbiakat érdemes tisztázni:
● Mi történt?
Sokszor szinte kész diagnózist kapunk, pl.:
● evés közben félrenyelt, azóta fullad,
● eldugult a gégekanülje,
● asztmás és most nagyon befulladt,
● egy hete kezelik tüdıgyulladással és most már fullad is,
● volt már ptx-e és most ugyanazokat a tüneteket észleli, stb.
Bár ezek segíthetik a diagnózist, ne feledjük, egy betegnek több betegsége is lehet!
● Fullad? Mennyire fullad?
A kicsit, közepesen, nagyon kategóriák a legtöbb beteg számára jól érthetıek.
● Inkább a kilégzés vagy a belégzés nehezített, esetleg mindkettı?
Kilégzési nehezítettség jellemzı az aszthmás roham kezdeti szakaszára.
Belégzési nehezítettség inkább kardiális eredetre vagy felsı légúti elzáródásra (stridor) utal.
Az alapfolyamat súlyosbodásával általában mindkét légzési fázis érintetté válik.
● Mióta fullad? Krónikusan fulladó beteg mióta fullad jobban?
Krónikusan fulladó betegek – bár észlelik státuszuk romlását – gyakran csak súlyos
progresszióban fordulnak segítségért.
● Megelızte-e a fulladást terhelés, lábdagadás, trauma, megfázás?
A jobb vagy bal szívfél elégtelenség, pulmonális embólia, infekció

●
●
●
●

●

●

●
●
●
●

lehetıségét mindig mérlegelni kell!
Volt már korábban hasonló fulladása? Ha igen, a mostani mindenben hasonló a korábbihoz
vagy van eltérés? Ha van, mi az?
Tud-e olyan betegségérıl, mely fulladással jár vagy járhat?
Milyen gyógyszereket szed rendszeresen?
Béta blokkolók, ACE-gátlók és aszpirin növelhetik a bronchospazmus hajlamot.
Használt-e most valamilyen gyógyszert? Ha igen milyet, mekkora adagban? Észlelt-e
változást a gyógyszerre?
Asztmás betegek gyakran nincsennek tisztában azzal, melyik inhalációs
szerük a bázis, és melyik használandó rohamban.
Az inhalációs béta mimetikumok beteg általi túladagolása gyakori.
Volt-e köpete? Ha igen, milyen?
Purulens (ságás-zöldes) légúti váladék légúti infekció tünete.
Rózsaszínes festenyezettség elıfordul bronchitisben.
A heveny bal szívfél elégtelenségben klasszikusan leírt szilvalé szerő légúti váladék
valójában csak ritkán látható.
Friss, piros vér inkább légúti sérülés vagy tumoros vérzés jellemzıje.
Pulmonális embóliában a vérköpés nem obligát jel.
Idınként az is tisztázásra szorul, hogy a vérköpés légúti vagy
gasztrointesztinális eredető-e.
Volt-e, van-e fájdalma?
Mellkasi fájdalomhoz társuló nehézlégzés aorta disszekció (tőrhetetlen fájdalom), akut
koronária szindróma és társuló bal kamra elégtelenség, pulmonális embólia (középvonali
vagy lateralizált, szegzı fájdalom) gyanúját veti fel.
Milyen más tünetei vannak/voltak?
Rövid eszméletvesztés alacsony perctérfogat, keringési eredet gyanúját erısíti.
Milyen más betegségei vannak/voltak?
Volt-e korábbi mőtéte?
Dohányzik-e?
Dohányosok tüdı- és szív-érrendszeri betegség kockázata magasabb.

II./3.1.3.2. Súlyossági besorolás, fizikális vizsgálat
Elsı megközelítésben A – B – C – D – E sorrendben vizsgálunk és elsısorban a fulladás objektív
tüneteit, a légzési distressz jeleit keressük! (Lásd II./3.2. alfejezet: Légzési elégtelenség, 1.
táblázat)

Betege fullad,
szaturációja
82%, oxigén
mellett 90%,
vérgázon
PaO2 60
5. ábra:Súlyosan diszpnoés (orthopnoés) tüdıödémás beteg
Hgmm, PaCO2
32 Hgmm,
A fulladó beteg súlyos állapotára hívják fel a figyelmet az alábbi jelek:
EKG-n PF,
● abnormális (sápadt, szürke, cianotikus) bırszín

UH-gal
tágabb jobb
szívfél.
Hogyan
folytatná a
diagnosztikát?

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

a küllem, a viselkedés hirtelen megváltozása
a tudat, az eszmélet zavara
a beszéd megváltozása, beszédképtelenség, stridor
magas vagy alacsony légzésszám, hiányzó légzés
a normálistól eltérı légzési ritmus
sípoló-búgó, zajos légzés
köhögés, vérköpés
megnövekedett légzési munka
keringés labilitás
magas vagy alacsony testhımérséklet

Kritikus vagy instabil állapot esetén az oxigenizációt célzó beavatkozások megelızik a további
diagnosztikus lépéseket: légútbiztosítás, magas koncentrációjú oxigén adása, lélegeztetés válhat
szükségessé.
II./3.1.3.3. Diagnosztika
Az anamnézis és a fizikális vizsgálat, a súlyosság alapján döntünk a további diagnosztikus
lépésekrıl és azok sürgısségérıl:
● A szaturáció mérése minden fulladó betegen kötelezı, kritikus és instabil állapotban
folyamatos monitorozva.
● Vérgáz vizsgálattal igazolhatjuk/kizárhatjuk a légzési elégtelenséget, szénmonoxid mérgezést
és methemoglobinémiát, súlyos sav-bázis zavarokat.
● EKG-val verifikálhatjuk a keringési elégtelenséget okozó ritmuszavarokat, ACS-t,
igazolhatjuk a jobb szívfél tehelést.
● Gyors UH vizsgálattal ptx, falmozgászavar, billentyőbetegségek, perikardiális tamponád, jobb
kamra terhelés (pulmonális embólia) állapíthatók meg.
● Mellkas Rtg légmellet, pneumóniát, bal szívfél elégtelenséget, pulmonális embóliát igazolhat.
● Mellkasi kontrasztos CT vizsgálat szükséges az aorta disszekció és a pulmonális embólia
igazolására.
● Laborvizsgálatok a metabolikus okok, ACS, PE, szepszis kizárásában/megerısítésében
játsznak szerepet.
Mi a súlyos
gégevizenyı
elsıdlegesen
választandó
gyógyszere?

II./3.1.4. A fulladó beteg kezelése
II./3.1.4.1. Általános kezelési elvek
A terápia alapelve a szöveti oxigenizáció biztosítása a diagnosztika alatt és a specifikus terápia
hatásosságáig: légútbiztosítás, oxigén, mellkas detenzionálás, lélegeztetés, keringéstámogatás
(Lásd II./3.2. alfejezet: Légzési elégtelenség).
II./3.1.4.2. Specifikus kezelés
A nehézlégzés okától függı specifikus kezelések sokfélék (Lásd a vonatkozó fejezeteket), az
alábbiak csak a leggyakoribb fulladással járó betegségek fı specifikus terápiás lépései:
● Gáz-/gızmérgezések: az expozícó megszüntetése,
oxigén, ARDS-sel fenyegetı
gázmérgezésekben (pl.klór) szteroid (1 mg/kg metilprednizolon i.v.), lélegeztetés.
● Szénmonoxid mérgezés: 100% oxigén, szükség esetén lélegeztetés, hiperbár oxigénterápia.
● Eszméletlen beteg nyelv hátraesés okozta horkolása, fuldoklása: fej hátrahajtás, áll elıemelés
(head tilt, chin lift) és egyszerő légútbiztosító eszközök (oro-, nazofaringeális tubusok.)
behelyezése. Elıkészületek után laringeális maszk, emdotracheális intubáció.

6. ábra: A nyelv hátraesése és a szabad légút
eszköz nélküli biztosítása eszméletlen betegen
●

Idegentest okozta felsı légúti elzáródás: az idegentest eszköz nélküli (5 háti ütés,
lökés felváltva) vagy eszközös eltávolítása (laringoszkóp, Magill fogó,
bronchoszkópia.

5 hasi
szívó),

http://www.videojug.com/film/how-to-treat-conscious-choking-in-an-adult-or-child
Gégevizenyı: oxigén, 0,5 mg. adrenalin i.m., sz.e. intubálás (nehéz intubáció valószínő!),
sikertelensége esetén konikotómia.
● Gyermek croup: hideg pára, inhalációban racém epinefrin, rektális szteroid.
● Alsó légúti elzáródás: a légúti váladék, idegentest leszívása, bronchoszkópia.
● COPD és asztma bronchiale akut exacerbációja: β2 mimetikumok inhalációban, (a tepohyllin
származékok addícionális elınye kérdéses), szteroid inhalációban vagy i.v. (metilprednizolon
0,5-1,0 mg/kg), magnézium 1-2 g i.v., nem invazív lélegeztetés, NIV ellenjavallata vagy
eredménytelensége esetén invazív lélegeztetés.
●

http://www.worldallergy.org/professional/allergic_diseases_center/acute_asthma_in_children/

7. ábra: Asztmás beteg nem invazív lélegeztetése (NIV)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aspirációs pneumónia: korai antibiotikum terápia, lélegeztetés.
Kiterjedt tüdıvérzés: intubálás, pozítív nyomású lélegeztetés (pozitív kilégzés végi
nyomással).
IRDS, ARDS, légzési elégtelenséggel járó pneumonia: korai komplex intenzív kezelés,
lélegeztetés.
Heveny bal szívfél elégtelenség, shock, akut koronária szindróma: lásd a keringési fejezetben.
Tüdıembólia: lélegeztetés, sz.e. pozitív inotróp terápia, trombolízis.
Perikardiális tamponád: traumás eredet esetén mőtét, egyébként perikardium punkció (UH
vezérelt) és drenázs.
Anémia, kivérzés: transzfúzió, a vérzésforrás megszüntetése.
Methemoglobinémia: az expozíció megszüntetése, metilénkék (1-2 mg/kg 3-5 perc alatt),
vércsere.
Hiperglikémiás acidózis: folyadék és inzulin terápia.
Vese- és májelégtelenség: az alapbetegség kezelése, dialízis, hemoperfúzió.
Acidózis: az alapbetegségtıl függıen a metabolikus ok kezelése vagy lélegeztetés.
Ciánmérgezés: nitrát (methemoglobin képzés, cián-methemoglobin képzıdéshez), majd

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

nátrium tioszulfát, vagy egyéb antidótum: hidroxikobolamin, 4-DMAP, EDTA.
Központi idegrendszeri trauma: intrakraniális nyomáscsökkentés, mőtét.
Stroke: trombolízis (ha iszkémiés), mőtét, intrakraniális nyomáskontroll.
KIR gyulladás: korai antibiotikum/antivirális kezelés, IC nyomáskontroll.
A központi idegrendszert deprimáló mérgezések: általában tüneti, szupportív terápia.
Mixödéma: hormonpótlás.
Magas harántlézió: gerincstabilizálás, lélegeztetés.
Myastheniás krízis: lélegeztetés.
Izomrelaxánsok: lélegeztetés, antidótum.
Organofoszfát mérgezés: az expozíció megszüntetése, görcs esetén benzodiazepin,
lélegeztetés, nagy dózisú i.v. atropin (a bradikardia és a hiperszekréciós tünetek
megszőnéséig), gyomormosás, dekontamináció.
Hipokalémia: a kálium ürítı diuretikum csökkentése, káliumpótlás.
Tetanusz: szedato-analgézia, izomrelaxálás, lélegeztetés.
A mellkasi me5chanikát rontó elváltozások.
Mellkasi trauma, instabil mellkas: fájdalomcsillapítás.
Ptx, htx: melllkasi detenzionálás, mőtét.
Pszichés okok: szedáció.

II./3.1.5. Összegzés
A nehézlégzés, fulladás gyakori tünet, panasz. Hátterében számos ok állhat, klinikai megjelenése
változatos.
Az elsı ellátó elsıdleges feladata a veszélyeztetettség megítélése, a súlyosságnak megfelelı
sürgısségő beavatkozások megtétele annak érdekében, hogy a diagnosztika alatt és a célzott
terápia hatásosságáig a vitális szervek oxigenizációját, keringését biztosítsa.

II./3.1.6. Irodalom
http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
http://emj.bmj.com/
Gıbl G (szerk.): Oxiológia, Budapest, 2001, Medicina Könyvkiadó Rt.

II./3.2. Légzési elégtelenség
II./3.2.1. Bevezetés
A légzési elégtelenség az öt legnagyobb halálozású betegségcsoport egyike.
A leggyakrabban ehhez vezetı kórképek (gázmérgezések, felsı légúti
elzáródás, asztmás roham, pneumónia, tüdıödéma, pulmonális embólia, ptx) a
sürgısségi ellátásban nap mint nap elıfordulnak.
A halálozás etiológiától függıen változó, ARDS-ben ma is 40% körüli, COPD
akut exacerbációja eredető légzési elégtelenségben a korábbi 30%-ról 10%
körülire csökkent, de a 60 év felett a prognózis rosszabb.

II./3.2.2. A szöveti oxigenizáció (anatómia, élettan, kórélettan)
A szervezet mőködéséhez szükséges energia a sejtek energiatermelı
folyamatai (metabolizmus) során keletkezik - oxigén felhasználása és
széndioxid termelése közben.
E gázok szállítását a vér végzi (transzport, keringés), a gázok kicserélıdése a
vér és az alveoláris gáztér között a tüdı alveolokapilláris rendszerében
diffúzióval megy végbe.
Patofiziológiai szempontból a légzés (respiráció) az alábbi fázisokra osztható:
II./3.2.2.1. Ventiláció
A levegı be- és kilégzése a gázcsere helyére/helyérıl.
Mekkora a levegı oxigén
koncentrációja és parciális
oxigén nyomása
tengerszinten?

Mi és mekkora a légzési
térfogat és a holttér?

Mekkora légzésszám
biztosítja a fiziológiás
széndioxid szint fenntartását?

Normális percventiláció

1. ábra: A légzırendszer vázlatos anatómiája
Normál körülmények között 21% oxigén koncentrációjú légköri levegıt
lélegzünk be.
Tengerszinten e gázelegy parciális oxigénnyomása 0,21 x 760 = 159,6 Hgmm.
A belégzett levegı oxigén tenziója a magassággal csökken (hegyibetegség), a
mélységgel nı (búvárbalesetek, oxigénmérgezés).
A kilégzett levegı oxigén koncentrációja 16% körüli.
Csökkent belégzési oxigén koncentráció szöveti hipoxémiához vezethet. (Pl.
újraélesztésben a segélynyújtó kilégzett levegıjével történı lélegeztetés a
kialakuló hipoxémia egyik faktora.)
Felnıtt ember egyszeri légzési térfogata (tidal volumen, TV, VT) 7 ml/kg,
megközelítıleg 500 ml. Fiziológiásan a belégzett térfogat egyharmada nem

elıfordulhat-e alveoláris
hipoventiláció?

vesz részt a gázcserében (holttér). Mind a ki-, mind a belégzési térfogat
jelentısen emelhetı (ERV – exspirációs rezerv volumen, IRV – inspirációs
rezerv volumen).

Megfelelı alveoláris
ventiláció és perfúzó mellett
mi a gázcsere limitáló lépése?

Mely betegségekben jellemzı
az alveolokapilláris membrán
átjárhatóságának
csökkenése?

2. ábra: Normál spirogram és légzési térfogatok

Milyen V/Q eltérést okoz az
atelektázia és a pulmonális
embólia?

Felnıtt ember nyugalmi légzésszáma (frekvencia, f) fiziológiásan 12-16/perc.
8/perc alatti légzésszám általában nem elegendı (de alacsony széndioxid
produkciójú, pl. hipothermiás és altatott betegen elegendı lehet) a fiziológiás
széndioxid szint fenntartásához.
30-35/perc feletti légzésszám - az alapbetegségtıl függıen - hosszú távon a
légzıizmok kifáradása miatt tarthatatlan.
A percventiláció (minute volume, MV = TV x f) jelentısen növelhetı kifáradás
nélkül, ám ha a ventilációs igény meghaladja a ventilációs kapacitást, légzési
elégtelenség alakul ki.
A percventiláció csökkenése bekövetkezhet a légzési térfogat (obstruktív és
restriktív légzészavarok), a légzésszám (a vezérlés zavarai), vagy mindkettı
megváltozásával. Ha a holttérlégzés aránya megnı, közel normális
percventiláció is járhat alveoláris hipoventilációval.
II./3.2.2.2. Disztribúció
A belégzett levegı tüdın belüli eloszlása.
Fiziológiásan is változó tüdıterületek nem vesznek részt a gázcserében
(fiziológiás holttér). Kóros körülmények között a nem ventilált (de perfundált)
területek nagysága a sokszorosára nıhet (pl. féloldali lélegeztetés mélyre
helyezett endotracheális tubus esetén, légúti váladék).
II./3.2.2.3. Diffúzió

Mitıl függ a vér oxigén
szállító kapacitása?

Mennyi az artériás vér
fiziológiás oxigén tenziója és
szaturációja?

A tüdıkapillárisokban keringı vér (folyadék fázis) és az alveoláris gáztér
(gázfázis) közötti oxigén és széndioxid csere a gázok parciális
nyomáskülönbségeinek irányában, diffúzó útján megy végbe. Megfelelı
alveoláris ventiláció és pulmonális perfúzió esetén az alveolokapilláris
membrán átjárhatósága limitálja a folyamatot.

Azonos szaturáció mellett
acidózisban vagy
alkalózisban jobb a szöveti
oxigenizáció?

3. ábra: A tüdı alveolokapilláris rendszere
A membrán megvastagodásával, az átjárhatóság csökkenésével járó
kórfolyamatok (ARDS, IRDS, tüdıödéma) hamar légzési elégtelenséghez
vezetnek, melyet a széndioxid nagyobb diffúzibilitása miatt elsıdlegesen
hipoxémia jellemez.

4. ábra: IRDS Rtg képe
II./3.2.2.4. Perfúzió
A ventiláció és perfúzió aránya (V/Q) az alveolokapilláris egységekben
fiziológiásan sem azonos.
A magas V/Q arányú területek (pl. pulmonális embóliában) holttérként, az
alacsony V/Q arányúak jobb-bal söntként mőködnek. A söntkeringés okozta
hipoxémia (atelektázia, pneumónia, tüdıvizenyı) oxigén adására kevéssé
javul.
A diffúzió csak akkor maximális, ha az alveolusok kapillárisaiban a vér a
diffúzió folyamatához elegendı ideig tartózkodik (kontakt idı).
Súlyosan hiperkinetikus állapotok (pl. gravis tachikardia) a kontakt idı
lerövidülése miatt oxigenizáció csökkenéssel járnak.

Stabil, potenciálisan instabil,
instabil vagy kritikus állapotú
az a fulladó beteg, aki
nyugtalan, csak 1-1 szót
képes mondani, légzési
segédizmait használja, enyhe

A kisvérköri keringés csökkenése (keringésleállás, shock, masszív pulmonális
embólia) azonnali hipoxémiához vezetnek. A reaktív pulmonális
vazokonstrikció tovább rontja a pulmonális keringést és az oxigenizációt.
A szisztémás keringés romlása (súlyos hipotenzió, shock) a szöveti
oxigenizáció perfúziós eredető csökkenését okozza egyébként jó artériás
oxigenizáció mellett is. (5. ábra)

ajakcianózisa van és pulzusa
130/perc?

Mi a légzési elégtelenség
megítélésének kötelelzı
noninvazív eszközös
módszere?

5. ábra: A pulmonális és szisztémás keringés és azok szerepe
II./3.2.2.5. Transzport
1 g hemoglobin maximálisan 1.36 ml oxigént köt és szállít.
Az oxigénszállító kapacitás csökkenése (kivérzés, anémia) még jó artériás
oxigenizáció mellett is szöveti hipoxiához vezethet.
Mik a súlyos hipoxia klinikai
tünetei?

A hemoglobin oxigén telítettsége (szaturációja) az oxigén artériás parciális
nyomásának függvénye: a fiziológiás 90 -100 Hgmm-es artériás oxigén tenzió.
97-98%-os szaturációval jár. 90% alatti szaturáció 60 Hgmm alatti oxigén
tenziót jelent, mely bizonyosan szöveti hipoxiát okoz.

6. ábra: A hemoglobin oxigén szaturációja
az artériás parciális oxigéntenzió függvényében

Mik a légzési elégtelen beteg
elsı ellátásának terápiás
minimum követelményei és mi
a permisszív hiperkapnia?

Eszméletlen betegen melyek a
szabad légút biztosításának

Akut acidózis, emelkedett testhımérséklet esetén a hemoglobin oxigén
disszociációs görbéje jobbra tolódik, így azonos szaturáció mellett a
hemoglobin magasabb szöveti oxigén kínálatot biztosít.
Akut alkalózis, hipothermia, karboxi-hemoglobinémia és methemoglobinémia
esetén a szöveti oxigénkínálat változatlan szaturáció mellett is csökken.
Súlyos hipoxémiában a vér kékes színővé válik, ez a bırön áttőnik (cianózis).
Ez azonban csak akkor látható, ha az anémia nem súlyosabb 5 g/dl-nél.
A széndioxid a vérben három formában szállítódik:

elsı lépései?

fizikailag oldva, bikarbonát formájában és a hemoglobin fehérjéjéhez kötıdve.
II./3.2.2.6. Metabolizmus

Elsı ellátáskor hogyan
csökkenthetjük a beteg oxigén
felhasználását?

Celluláris metabolikus zavarok gátolhatják az oxigén végsı felhasználását a
sejten belül (pl. ciánmérgezés).

II./3.2.3. A légzési elégtelenség definíciója, fajtái
Ha a légzés nem képes biztosítani az artériás vér megfelelı oxigenizációját
vagy/és parciális széndioxid tenzióját és pH-ját, hipoxémiás (PaO2 < 60
Hgmm) vagy hiperkapniás (PaCO2 > 50 Hgmm, pH < 7,2) légzési elégtelenség
jön létre.
Mind a hipoxémiás (1. típus) mind a hiperkapniás (2. típus) légzési
elégtelenség kialakulhat akutan, vagy - általában kevésbé súlyos tünetekkel krónikusan.

Mik a légzési elégtelen beteg
transzport alatti
monitorozásának
követelményei és milyen
osztályon kell elhelyezni a
légzési elégtelen beteget?

II./3.2.4. A légzési elégtelen beteg vizsgálata, diagnózis
II./3.2.4.1. Anamnézis
A légzési elégtelen beteg vezetı panasza általában a nehézlégzés, fulladás
(Lásd II./3.1. alfejezet), de ez hiányozhat is.
Légzési elégtelenség vagy annak gyanúja esetén az anamnézis valamennyi, a
légzési elégtelenség kiváltásában potenciálisan szerepet játszó akut történésre,
a panaszokra, a beteg által észlelt egyéb tünetekre, a korábbi, a mostani
állapotot befolyásoló betegségekre, gyógyszerszedésre ki kell terjednie.
Súlyos nehézlégzés esetén az autoanamnézist kezdetben a legszükségesebbekre
kell korlátozni, részleteket csak heteroanamnézistıl, vagy a beteg állapotának
rendezése után várhatunk.
II./3.2.4.2. Figyelemfelhívó jelek
Légzési elégtelenség gyanúját vetik fel az alábbi tünetek:
- a küllem, a viselkedés hirtelen megváltozása,
- a tudat, az eszmélet zavara,
- a beszéd megváltozása, beszédképtelenség,
- keringés labilitás,
- abnormális (sápadt, szürke, cianotikus) bırszín,
- köhögés, sípoló-búgó vagy szörcsölı, zajos légzés,
- magas vagy alacsony légzésszám, hiányzó légzés,
- a normálistól eltérı légzési ritmus,
- megnövekedett légzési munka,
- vérköpés,
- magas vagy alacsony testhımérséklet.
II./3.2.4.3. A súlyosság megítélése
Alapkérdése, hogy légzési elégtelenség jelei vannak-e, s ha vannak, milyen
fokú a légzési distressz. (1. táblázat)
LÉGZÉSI
DISTRESSZ
(KIPS)
általános küllem,
viselkedés

NINCS

ENYHE

KÖZEPES

SÚLYOS

(Stabil)

(Potenciálisan
instabil)
nyugodt vagy
enyhén aggódó
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1. táblázat: A légzési distressz jelei, súlyossága
Mára a fizikális vizsgálat kötelezı, korai részévé vált az artériás vér oxigén
szaturációjának noninvazív, folyamatos mérése (pulzoximetria).
90% alatti telítettség bizonyosan súlyos szöveti hipoxiával társul, 90-95%
között az artériás hipoxémia tolerálható. (Normális szaturáció nem zárja ki a
szöveti hipoxiát, annak keringési, transzport és metabolikus zavarai lehetısége
miatt.)
Kapnográfiával – annak korlátaival együtt – információkat nyerhetünk a
ventiláció mértékérıl, így alkalmazása minden súlyos légzési státuszú,
általános állapotú és lélegeztetett betegen ajánlott.

7. ábra: Pulzoximéter és kapnográf
Eszközös mérés lehetıségének hiányában a hipoxiás és hiperkapniás szervi
tüneteket keressük. (2. táblázat)
E jelek azonban késıiek, már súlyos légzési elégtelenséget jeleznek, így
észlelésük esetén a hipoxia rendezését azonnal, a további diagnosztikus lépések
elıtt meg kell tenni!

bır
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2. táblázat: Hipoxiás és hiperkapniás szervi tünetek
II./3.2.4.4. A légzési elégtelenség igazolása
A légzési elégtelenség kizárása/igazolása (és az akut és krónikus forma
elkülönítése) mielıbbi artériás vérgáz vizsgálattal történik.

8. ábra: Artériás vérgáz analízis eredménye
II./3.2.4.5. Differenciál diagnosztika
A légzési elégtelenség hátterében álló betegség(ek)et a fizikális vizsgálaton
kívül EKG, vérgáz, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatokkal (UH, mellkas
Rtg, és CT) szükséges tisztázni a specifikus kezelések indikálásához.

II./3.2.5. A légzési elégtelen beteg ellátása
II./3.2.5.1. Elsı ellátás
Légzési elégtelenség esetén a terápiás minimum cél a legalább olyan respiráció
biztosítása, hogy az életfontosságú szervek oxigenizációját fenntartsuk: SaO2 >
90% (és PaO2<60 Hgmm). Ennek sikertelensége esetén vitálisan veszélyeztetı
szövıdményekre (keringés összeomlás, szívritmuszavarok, eszméletlenség,
koponyaőri nyomásfokozódás, stb.) kell számítanunk.
A hiperkapnia általában jól tolerálható és megengedhetı (permisszív
hiperkapnia), a kialakuló repirációs acidózis (pH 7.2 felett) nem jelent
közvetlen szervfunkciós veszélyt, ezért ennek tolerábilis tartományban tartása
csak a terápia másodlagos célja. Permisszív hiperkapnia tilos viszont
koponyaőri nyomásfokozódás esetén!
Eszméletlen (de keringését megtartott!) betegen a légút átjárhatóságát a
mellkas emelkedésének és süllyedésének megfigyelésével és a kilégzési
légáramlás hallgatásával és érzékelésével azonnal ellenırizzük.
Elzáródást okozó látható légúti idegentestet kézzel vagy eszközzel azonnal
eltávolítunk. A felsı légúti elzáródás leggyakoribb oka, hogy az izomtónusát
vesztett nyelv a hátsó garatfalra fekszik.

A nyelv hátraesését a fej hátrahajtásával és az áll megemelésével (head tilt,
chin lift) vagy/és egyszerő légútbiztosító eszközökkel akadályozzuk meg és a
szabad légzést ellenırizzük. (Az endotracheális intubáció elıkészületet és
gyakorlatot igényelı beavatkozás, így e feltételek megteremtéséig
halasztandó.)
Minden eszméletlen betegen monitorozzuk a szaturációt, ennek függvényében
(mérési lehetıség hiányában mindig) adjunk oxigént.
A (már) szabad légúti, de nem légzı, vagy kritikusan alacsony percventilációjú
és magas koncentrációjú oxigén terápia ellenére 90% alatti szaturációjú beteg
pozitív nyomású lélegeztetését azonnal meg kell kezdeni.
Eszméletén lévı betegen elıször csökkentsük az elkerülhetı oxigén
felhasználást: a beteg ne mozogjon, csak a légzésre koncentráljon - abban a
testhelyzetben (általában ülı vagy félig ülı), amelyet a legkedvezıbbnek érez.
A légút átjárhatóságát egy rövid kérdésre adott rövid válasz alapján értékeljük,
súlyos elzáródás esetén szabad légutat biztosítunk.
Nyilvánvalóan légzési distresszes (1. táblázat) betegnek azonnal adjunk
oxigént, magas belégzési koncentrációban.

9. ábra: Magas belégzési koncentrációjú oxigén adagolása
Csak ezután végezzük az anamnézis felvételét, a részletes fizikális vizsgálatot,
differenciál diagnosztikát és a felkészülést a további, specifikus
beavatkozásokra.
A specifikus beavatkozások alapelve: a patofiziológiai helyzetnek megfelelı
terápia alkalmazása. (Részletesen lásd a II./3.1. Fulladás alfejezetben.)
Súlyos hipoxémia, intolerábilis hiperkapnia késedelem nélküli pozitív nyomású
lélegeztetést indikálnak!
II./3.2.5.2. A légzési elégtelen beteg transzportja
Légzési elégtelen beteget a szállítása alatt is folyamatosan monitorozni kell,
mert javuló tendenciát mutató kórfolyamat is percek alatt romolhat (asztmás
beteg ismét fokozódó bronchospazmusa, bal szívfél elégtelenség, pulmonalis
embolia). Ennek minimuma a beteggel való folyamatos kommunikáció, a
bırszín, légzésszám, légzési zörejek figyelése, de törekedni kell az eszközös
monitorozás folyamatosságára is.
Ne tegyünk kompromisszumot a megkezdett terápia (folyamatos oxigén
adagolás, lélegeztetés) folytatásában sem!
Állapotromlás esetén az összes, a súlyosság szempontjából fontos paramétert
és eszközeink megfelelı mőködését is ellenırizzük!
II./3.2.5.3. A légzési elégtelen beteg elhelyezése

A légzési elégtelen beteg folyamatos megfigyelést, monitorozást, szükség
esetén azonnali (invazív) beavatkozás(oka)t igényel, így elhelyezése a beteg
állapotának megfelelı, magas dependenciájú ellátó osztályon indokolt. A nem
megfelelı szintő ellátás, illetve annak késedelme a halálozás valószínőségét
emelı faktor!

II./3.2.6. Nota bene
Az akut légzési elégtelenséghez gyakorta társul veseelégtelenség. Kérdezzen
rá!
Tartósan magas belégzési oxigén koncentráció (és nagy légzési térfogat)
alkalmazása tovább ronthatják az akut tüdıkárosodást.
Endotracheális tubuson át végzett lélegeztetésnél a nozokomiális infekciók
gyakoriak, a mortalitás magas. Mérlegelje a non-invazív lélegeztetés (NIV)
elınyeit és lélegeztetéskor használjon baktérium filtert és párásítót!
A posztreszuszcitációs idıszakban 90-94% közötti szaturációjú betegek
túlélése és neurológiai kimenetele jobb mint a fiziológiás tartományban
oxigenizáltaké.

II./3.2.7. Irodalom
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II./3.3. Cianózis
II./3.3.1. Definíció
Mi a cianózis?

A bır és a nyálkahártyák kékes-lilás elszínezıdése, mely a vér magas nem oxigenizált
hemoglobin (deoxihemoglobin) koncentrációja esetén látható.
II./3.3.1.1. Etimológia
kyanos (görög) = kék
cianózis = kéküléssel járó állapot, kék betegség

II./3.3.2. Klinikai megjelenés
Hol észlelhetı a
cianózis?

Centrális: a test centrális részein, arcon, ajkakon, nyelven látható – szisztémás eredető.
Perifériás: az érintett periférián, végtag(ok)on látható – szisztémás vagy lokális eredető.

1. ábra: Centrális és perifériás megjelenéső cianózis

II./3.3.3. Élettan, kórélettan
II./3.3.3.1. Artériás oxigén tenzió, szaturáció, oxigénszállítás
1 g hemoglobin maximálisan 1.36 ml oxigént köt és szállít.
Mi az összefüggés a
hemoglobin oxigén
szaturációja és az
artériás oxigén
tenzió között?

A hemoglobin oxigén telítettsége (szaturációja) az oxigén artériás parciális nyomásának
függvénye: a fiziológiás 90 -100 Hgmm-es artériás oxigén tenzió
97 - 98%-os szaturációval jár.
90% alatti szaturáció 60 Hgmm alatti oxigén tenziót jelent, mely bizonyosan szöveti
hipoxiát okoz. (2. ábra)

Minden hipoxémiás
betegen látható-e
cianózis?

2. ábra: A hemoglobin oxigén szaturációja
az artériás parciális oxigéntenzió függvényében
Milyen sürgısséggel
kell ellátni az akut
centrális cianotikus
beteget?

Milyen hipoxiás
szervi
mőködészavarok
társulhatnak az akut
centrális
cianózishoz?

Milyen betegségek
tünete lehet a
cianózis?

II./3.3.3.2. Cianózis a hemoglobin koncentráció és a szaturáció függvényében
Az oxigenizált hemoglobin (oxihemoglobin) élénkpiros színő.
Súlyos hipoxémiában a vér kékes színővé válik, ez a bırön áttőnik. (Észlelése
pigmentált bır esetén nehezebb.)
A centrális cianózis megjelenése függ a redukált hemoglobin koncentrációjától és a
szaturációtól, jellemzıen 85%-os vagy az alatti artériás szaturáció esetén látható, ha a
redukált (deoxi) hemoglobin mennyisége meghaladja az 50 g/l koncentrációt.
http://www.levelofhealth.com/main/how-much-reduced-hemoglobin-is-necessary-togenerate-central-cyanosis-discussion.html
Tehát a cianózis:
● késıi jel,
● súlyos hipoxémia tünete,
● megjelenése függ a hemoglobin koncentrációtól: súlyosan anémiás betegeken
nem jelenik meg, (magas hemoglobin koncentrációjú betegeken viszont
korábban észlelhetı).

II./3.3.4. Sürgısségi klinikai megfontolások
Az akut centrális cianózis életveszélyes mértékő szöveti hipoxiát jelez, ezért az ilyen
beteg oxigenizálását és vizsgálatát azonnal meg kell kezdeni!

Mik a legfontosabb
diagnosztikus
eszközök
a cianotikus beteg
vizsgálatában?

Anémiás betegen a cianózis még súlyos hipoxémia esetén sem mindig látható, ezért a
sápadt beteg az anémia mértékének tisztázásáig szöveti hipoxiásnak tekintendı (és
oxigénnel kezelendı)!
II./3.3.4.1. A szöveti hipoxia klinikai jelei
Elsısorban a magas oxigénigényő szervek mőködészavara jellemzi.
Központi idegredszer: látászavar, fülzúgás, a viselkedés megváltozása, agresszivitás,
tudat- és eszméletzavar, eszméletlenség.
Keringés: tachikardia, emelkedett vérnyomás, ritmuszavarok, a keringésmegállás elıtti

COPD-s beteg
oxigenizációjakor mi
a szaturáció
célértéke?

fázisban életveszélyes aritmiák, bradikardia, hipotenzió.
Légzés: tachipnoé.
Kiválasztás: oligúria, anúria.

II./3.3.5. Differenciál diagnózis
II./3.3.5.1. Centrális cianózis
Oka mindig szisztémás:
● légzési elégtelenség (Lásd II./3.2. alfejezet),
● keringési elégtelenség (szívbetegségek, alacsony perctérfogat, sokk),
● policitémia, methemoglobinémia.
II./3.3.5.2. Perifériás cianózis
Oka szisztémás vagy lokális oxigenizációs zavar:
● szisztémás okok,
● artériás elzáródás,
● vazokonstrikció (hideg, Raynaud-fenomén),
● vénás elzáródás (mélyvénás trombózis).
II./3.3.5.3. Diagnosztika
Az elsı teendı a veszélyeztetettség megítélése. Gyors fizikális vizsgálattal a szisztémás
vagy lokális ok valószínősíthetı. Szisztémás, vagy nem bizonyosan lokális eredet
esetén az akut cianotikus beteg kritikus állapotúnak tekintendı.
Azonnali monitorozás szükséges: tudat-eszmélet, szívritmus, vérnyomás, szaturáció,
légzésszám, légzési munka, diurézis.
A hipoxémia mértékét artériás vérgáz vizsgálattal kell megállapítani.
Képalkotó és laborvizsgálatok a felmerülı diagnózisok függvényében: fast scan
mellkasi UH, mellkas Rtg, mellkasi CT vizsgálat, kardiális UH, laborvizsgálatok.

II./3.3.6. Kezelés
Akut szisztémás oxigenizációs zavar esetén az oxigenizációt azonnal meg kell kezdeni!
A klinikai képtıl és súlyosságtól függıen:
● Légúti elzáródás, akadályozottság esetén légútbiztosítás.
● Kezdetben 100% oxigén adása, mely a szaturáció függvényében csökkenthetı.
● Diagnosztizált feszülı ptx esetén a lélegeztetés megkezdése elıtt a mellkast
detenzionálni kell!
● Lélegeztetés (non-invazív vagy invazív) indikált, ha oxigénterápiával a
szaturáció nem emelhetı 90% fölé, a beteg továbbra is szervi hipoxiás tüneteket
mutat vagy alapbetegsége egyébként is lélegeztetést indikál.
II./3.3.6.1. Krónikus hipoxémiás (COPD) beteg oxigenizációja
Krónikus légzıszervi betegségben (COPD) szenvedıkben a légzıközpont artériás
széndioxid tenzió iránti érzékenysége, a légzés fiziológiás vezérlése fokozatosan
csökken és a légzés hipoxémia vezéreltté válik.
A súlyos COPD-s beteg nyugalomban is hipoxémiás, cianotikus lehet.
A beteg szokásosnál magasabb oxigenizációjával a légzıközpont belégzési ingere
csökken. A következményes légzésszám, légzési perctérfogat csökkenés, esetleges
légzésleállás a tudat, a légzésszám, a szaturáció szoros kontrollja (cél a megelızı alap
állapotban „normális” szaturáció elérése, ha ez ismeretlen, akkor 92%) mellett az

artériás széndioxid tenzió monitorozásával lehetséges, cél az széndioxid tenzió
emelkedés és respirációs acidózis elkerülése.

II./3.3.7. Irodalom
Andrews P, Azoulay E, Antonelli M, et al. Year in review in intensive care medicine.
2005. I. Acute respiratory failure and acute lung injury, ventilation, hemodynamics,
education, renal failure. Intensive Care Med. Feb 2006;32(2):207-16.
Gıbl G (szerk.): Oxiológia, Budapest, 2001, Medicina Könyvkiadó Rt.
Spearman CB, Egan DF, Egan J. Fundamentals of respiratory therapy. 4th ed. St Louis,
Mo: Mosby; 1982.
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Mellkasi Fájdalom
Cél (ikon)

A célzott anamnézis és fizikális vizsgálat segítségével a mellkasi fájdalom különbözı
alcsoportjainak megfelelı elkülönítése – különös tekintettel az életveszélyes kórképek
kórisméjének megerısítésére vagy megnyugtató elvetésére –, és az alapszintő ellátás
megkezdése, valamint a helyes további betegút megválasztása.

Bevezetés
Bevezetés
(ikon)

A mellkasi fájdalom ma a fejlett országokban az egyik leggyakoribb, és az egyik legtöbb
differenciáldiagnosztikai problémát felvetı panasz. Az e panasszal jelentkezı betegek hatékony
ellátása nagy kihívás a korszerő egészségügyben. Ismert tény, hogy a megfelelı szinteken
történı, késedelem nélküli és maradéktalan ellátás jelentısen meghatározhatja e betegek
életkilátásait. Az, hogy e betegek az egészségügyi rendszer mely pontjához és mikor fordulnak
segítségért, és mely ponto(ko)n kapnak megfelelı ellátást, az adott társadalom
egészségkultúrájának, valamint az egészségügyi ellátórendszer sajátosságainak függvénye.
Még egy jól felkészült rendszerben is elkerülhetetlen, hogy idınként az ellátórendszer bármely
pontján találkozzunk mellkasi fájdalomtól szenvedı betegekkel. A hatékony ellátás érdekében a
diagnosztikus, terápiás és szervezési alaplépések ismerete nélkülözhetetlen alaptudás.
Kulcsszavak: mellkasi fájdalom, …………
A tananyag elsajátítására javasolt idı: ???
Érintett témák, altémák, résztémák jegyzéke (tartalomjegyzék): ……….

A mellkasi fájdalom elkülönítı kórismézése
A heveny mellkasi fájdalmak hagyományos megközelítése szerint igyekeznünk kell
megerısíteni, illetve kizárni annak iszkémiás jellegét, illetve veszélyességét. E döntés különbözı
szinteken vetıdhet fel (a beteg otthoni környezete, háziorvos, mentésirányítás, mentıszolgálat,
sürgısségi osztály; 1. táblázat) (1).
A mellkasi fájdalom kóreredetének megítélése különbözı ellátó szinteken
Háziorvos
Mentıszemélyzet
Sürgısségi osztály
Mentésirányító %
%
%
%
Szíveredető
20
60
69
45
Vázrendszeri
43
6
5
14
Tüdı eredető
4
4
4
5
Gyomor-bélhuzam
5
6
3
6
eredető
Pszichiátriai
11
5
5
8
Egyéb
16
19
18
26

1. táblázat
Az ellátórendszer egyes pontjain elıforduló mellkasi fájdalom-esetek megoszlása
A heveny mellkasi fájdalmak oxiológiai megközelítése a fájdalom fıbb jellegzetességeit illetve a
kísérı panaszokat, tüneteket veszi alapul, és alkot ezek alapján több, többnyire markánsan
elkülöníthetı alcsoportot (1. ábra) (2).

Mellkasi fájdalom

Retrosternalis

Az életet közvetlenül
veszélyeztetı:
•
•
•

ACS
Dissectio aortae
Pulmonalis embolia

Lateralizált

Az életet közvetlenül
nem veszélyeztetı:
Pericarditis
Tracheitis
Mediastinitis
GORB, oesophagitis

•
•
•
•

PTX
Pleuritis
Intercostalis neuralgia
Musculo-sceletalis
fájdalmak
Anxietas

•
•
•
•
•

Retrosternalis régióba
sugározhat még:
Ulcus ventriculi/duodeni
Cholelithiasis
Pancreatitis
Májtok-feszülés (cor
decomp. talaján)

•
•
•
•

1. ábra
A mellkasi fájdalmak oxiológiai felosztása
Rövidítések:
ACS – akut koronária szindróma
PTX – pneumothorax
GORB – gastrooesophagialis reflux betegség
A mellkasi fájdalmak egyes alcsoportjainak elkülönítésében célszerő követnünk a klasszikus
utat: a célzott anamnézis-felvétel és a kísérı tünetek feltárása a legtöbb esetben legalább a
munkadiagnózis megalkotását lehetıvé teszi. A klinikai differenciáldiagnózis elengedhetetlen
eleme a (minimum) 12 elvezetésbıl álló EKG-diagnosztika. Az ellátás során a kórismét fontos
információkkal erısíthetjük meg: támpontot nyújthat pl. a beteg panaszainak reakciója a kezelés
során alkalmazott gyógyszerekre (elsısorban nitroglicerinre /NG/) is (2. táblázat) (1).
Ok
Szíveredető,
iszkémiás
Szíveredető,
nem
iszkémiás
Aortaaneurysma
PTX

A
fájdalom
típusa

Összefüggés
Kisugárzás testhelyzettel/ evéssel/
mozgással
ivással

Nyomásérzékenység

NG-re
reagál?

V

I

N

N

N

I

V

I

N

N

N

N

V

I

N

N

N

N

V/C

N

I

N

Rendszerint
N

N

Tüdıbetegség

V/C

Vázrendszeri
GI

C
V
V/C,
változó

Psychiatriai

Rendszerint
N
N
Néha

N

N

N

N

I
N

N
I

I
N

N
N

N

N

N

N

N

2. táblázat
A különbözı eredető mellkasi fájdalmak fıbb jellemzıi
Rövidítések:
C – cutan
GI - gastrointestinalis
I – igen
N – nem
NG - nitroglicerin
PTX - pneumothorax
V – visceralis
(Eddig jutottam.)

Irodalom
1. Erhardt L, Herlitz J, Bossaert L, et al. Task force on the management of chest pain. Eur
Heart J 2002;23:1153-76.
2. Gıbl G, (editor). Az oxiológia sajátosságai. A mellkasi fájdalom oxyológiai értékelése.
Differenciáldiagnosztika. Oxyológia. Budapest: Medicina Könyvkiadó Rt. 2001:23-61,
301-4.

II./3.5. Heveny szívelégtelenség
Heveny szívelégtelenségen (HSz) a kóros szívfunkciók következtében gyorsan kialakuló jellegzetes
tünetcsoportot értünk. A tünetek jelentkezhetnek ismert, vagy még fel nem ismert szívbetegség következtében.
A szívfunkció heveny szívelégtelenséget kiváltó zavara lehet szisztolés, vagy diasztolés diszfunkció,
szívritmuszavar, vagy a szív elı- és utóterhelésének hirtelen kialakult aránytalansága. Az akut szívelégtelenség
kialakulhat de novo, vagy jelentkezhet krónikus szívbetegség heveny dekompenzációjaként.

II./3.5.1. A heveny szívelégtelenség kiváltó okai
A HSz szindrómák heterogén csoportot képeznek. A szindróma kiváltó tényezıi:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Már fennálló, krónikus szívelégtelenség dekompenzációja (pl. dilatatív cardiomyopathia)
Heveny koronária szindrómák
a. Szívizom infarktus, vagy instabil angina nagy kiterjedéső ischaemiával, ischaemiás
funkciózavarral
b. A heveny szívizom infarktus mechanikus szövıdménnyel
c. Jobb kamrai infarktus
Hypertoniás krízis
Heveny aritmia (kamrai tachycardia, kamrafibrilláció, pitvarfibrilláció és flattern, supraventricularis
tachycardia)
Billentyő regurgitáció (endocarditis, chorda tendinae ruptura, korábbi billentyő regurgitáció
súlyosbodása)
Súlyos aorta billentyő stenosis
Súlyos heveny myocarditis
Szívtamponád
Aorta disszekció
Postpartum cardiomyopathia
Nem kardiális eredető hajlamosító/járulékos tényezık
a. A kezelés elégtelensége a beteg együttmőködésének hiánya miatt
b. Volumenterhelés
c. Fertızések, különösen pneumónia, vagy szepszis
d. Súlyos agykárosodás
e. Nagy sebészeti beavatkozást követı állapot
f. Beszőkült vesefunkciók
g. Asthma bronchiale
h. Gyógyszer-addikció
i. Alkoholizmus
j. Pheochromocytoma

A kórkép mechanizmusait az alábbiakban foglaljuk össze:
A volumen túlterhelést, illetve folyadék akkumulációt hagyományosan a kórkép döntı faktorának
tekintettük. Ez a krónikus szívelégtelenség dekompenzációjában valóban fontos tényezı. Felfigyeltünk
azonban arra, hogy a pulmonalis nyomás emelkedése még ebben a csoportban is napokkal-hetekkel
megelızheti a testsúly-növekedést, akutan kialakuló kórképekben (pl. vérnyomáskiugráshoz társuló esetekben)
pedig a bal kamrai töltınyomás emelkedése bekövetkezhet a testsúly számottevı változása nélkül is.
A beteg együttmőködésének hiánya nehezen ellenırizhetı faktor. Különbözı vizsgálatokban gyakoriságát
20-60% közöttinek találták.
A szívizom ischaemia kézenfekvı tényezı, hisz a heveny szívelégtelenséggel jelentkezı betegek többsége
ischaemiás szívbetegségben szenved. Ez azonban többnyire krónikus betegség. Friss európai adatok szerint az
akut szívelégtelenséggel észlelt betegek egy harmadában szerepelt a felvételt megelızıen mellkasi fájdalom, és

az akut szívizom infarktus diagnózist mindössze 12%-ban állították fel. Az akut koronária szindróma
diagnosztikus kritériumának megfelelı troponinszint-emelkedést becslések szerint az esetek ötödében
mérhetünk. A pontos megítélést zavarja, hogy a troponinszint-emelkedés nem ischaemiás szívbetegekben is
jelentkezhet. Az emelkedett troponin-szint természetesen e betegekben is szívizom károsodásra, s emelkedett
letalitási kockázatra utal.
A ritmuszavarok esetenként fontos szerepet játszhatnak. Friss európai felmérés szerint a heveny
szívelégtelenségben szenvedı betegek 30-40%-ában észlelhetı a kórházi felvételkor pitvarfibrilláció.
Becslések szerint az esetek felében a pitvarfibrilláció újkelető, és a fibrilláló betegek egy negyedében a
ritmuszavar vezet a szívelégtelenség manifesztálódásához.
A mechanikus tényezık közül jól ismert a kamrai szeptum ruptúrához, az aorta disszekcióhoz, illetve a
mőbillentyő-diszfunkcióhoz társuló szívelégtelenség. A leggyakoribb mechanikus tényezı a mitrális
regurgitáció. A papilláris izom diszfunkciója mitrális regurgitáció révén vezet pulmonális pangáshoz. Tudnunk
kell, hogy ilyen esetekben a kéthegyő billentyő elégtelensége ugyanazon betegben is változó mértékő lehet,
például a szív utóterhelésétıl függıen. A stressz indukálta mitrális regurgitáció szívelégtelenségben szenvedı
betegekben összefügghet az akut tüdıvizenyıvel. A papilláris izom, illetve az inhúr ruptúrája végleges
károsodást okoz, melyben a súlyos szívelégtelenség akut keringési katasztrófa képével társul.
A bal kamra „normális”, illetve „kóros” mőködését gondolatilag egyszerő összekötni annak összehúzódási
képességével, a szisztolés funkcióval. Ezt gyakran jellemezzük a bal kamrai ejectiós frakcióval (EF). Fontos
tény azonban, hogy a heveny szívelégtelenségben szenvedı betegek 30-50%-ában az EF megtartott lehet.
Megfigyelések bizonyítják, hogy akut szívelégtelenségben a bal kamra elernyedési képességének, illetve
telıdésének zavara, a diasztolés diszfunkció szorosabban összefügg a kimenetellel, mint a szisztolés
diszfunkció.
A szisztémás vaszkuláris rezisztencia hirtelen emelkedése a heveny szívelégtelenség fontos kiváltó faktora.
A növekvı rezisztencia és a csökkent (nem fokozható) kontraktilis funkció együttese az „afterload
mismatch”, mely a bal kamrai végdiasztolés nyomás akut emelkedéséhez és a perifériás keringésbıl a
pulmonális keringésbe történı folyadék redistribúcióhoz vezet. A vaszkuláris rezisztencia-emelkedés
összefügghet akut neurohormonális, illetve gyulladásos aktiválódással.
A vesefunkció károsodása (melyet a karbamid-, illetve a kreatinin-szint emelkedésével jellemezhetünk), mind
krónikus, mind akut szívelégtelenségben a kedvezıtlen kimenetel erıs, független prediktora. A renalis
diszfunkció utalhat társbetegségekre (pl diabetes és hypertensio), s a kedvezıtlen kimenetel ezek jelenlétét is
tükrözheti. A „vasomotor nephropathia” kifejezés a vesefunkció olyan átmeneti beszőkülésére utal, melynek
hátterében hemodinamikai, neurohumorális és gyulladásos mechanizmusokkal magyarázható vese-perfúziós
zavar áll.
A fent felsorolt mechanizmusok többsége egymással szoros összefüggést mutat, s bármelyik tényezı felıl indul
a folyamat, egymást erısítı circulus vitiosussá állhatnak össze.

II./3.5.2. A heveny szívelégtelenség prezentációi
A sürgısségi orvos számára a heveny szívelégtelenség szindróma jellegzetes klinikai prezentációk formájában
jelentkezik. A kórkép régebbi kelető osztályozása gyakran egy-egy tünet köré rendezıdött (pl. külön
entitásként kezeltük a tüdıödémát, amely egyébként különbözı mechanizmusú és dinamikájú állapotok közös
tünete lehet). Régi – és felettébb haszontalan – csoport volt a „hyperdinám keringéssel járó szívelégtelenség”
kategóriája, mely olyan szélsıségesen eltérı mechanizmusú állapotokat próbált közös nevezıre hozni, mint az
arteriovenózus fisztulához, illetve a szepszishez társuló szívelégtelenség.
A korszerő beosztás egy gyakorlatias szempont, a beteg jelentkezésekor mérhetı vérnyomás köré szervezıdik
(1. ábra). Ez az érték nem csak a háttérben meghúzódó mechanizmusokra, de a prognózisra is utal. Az a szív,
amelyik a szívelégtelenség tünetei mellett „magas” nyomást képes generálni, még jelentıs tartalékokkal bír;
ezzel szemben az alacsony vérnyomás kritikus állapotot jelez. A vérnyomásértékek mentén kijelölt csoportokat
az izolált jobb szívfél-elégtelenség egészíti ki. Egyedi mechanizmusa, illetve a fel nem ismerésébıl származó
kockázat indokolja a csoport kiemelését. A heveny koszorúér szindrómákhoz csatlakozó szívelégtelenséget
logisztikai, betegirányítási szempontok alapján különítjük el.
II./3.5.2.1. Heveny hipertenzív szívelégtelenség
(szisztolés vérnyomás>140 Hgmm)

Ebben a prezentációban a tünetek rendszerint nagyon gyorsan lépnek fel. A kép középpontjában a diffúz
tüdıödéma tünetei állnak. A vérnyomás-emelkedés, illetve a kamrai töltınyomások emelkedése relatíve
megtartott szisztolés kamrafunkció (megtartott ejekciós frakció) mellett alakulnak ki. A betegek rendszerint
normovolémiásak, sıt olykor hipovolémiásak is lehetnek. A kép kialakulásában a vaszkuláris rezisztencia
emelkedése a döntı.
II./3.5.2.2. Normális szisztolés nyomással járó (100-140 Hgmm)
heveny szívelégtelenség, illetve pangás
Az elızı prezentációval szemben e csoportban a tünetek lassan fejlıdnek ki, többnyire testsúlynövekedés
kíséretében. A kép középpontjában a pulmonális pangás mellett a szisztémás ödéma áll. A betegek kamrai
töltınyomásai krónikusan eleváltak, az állapotromlás további töltınyomás növekedés és következményes
pulmonális pangás mellett következik be. A pulmonális pangás mindazonáltal koránt sem olyan markáns, mint
az elızı prezentációban, hallgatózással gyakran nem észlelhetı. Gyakori a vesediszfunkció, az anémia, a
hipoalbuminémia és a metabolikus acidózis.
II./3.5.2.3. Alacsony szisztolés vérnyomással (< 100 Hgmm) járó
szívelégtelenség, illetve pangás
E prezentációban a domináló tünet a szöveti hipoperfúzió, s szemben a két elızı prezentációval a pangás
(különösen a pulmonális pangás), kevésbé fontos tényezı. A tünetek kialakulhatnak hirtelen kezdettel, vagy
lassan, hetek-hónapok alatt. A kamrai töltınyomások ugyancsak (gyakran krónikusan) emelkedettek. A
kategóriát további két alcsoportra oszthatjuk: azokra, akik a súlyos hipoperfúzió, illetve kardiogen sokk tüneteit
mutatják, s azokra, akik nem. Mindkét esetben jelen lehet a metabolikus acidózis. A csoportba általában súlyos,
illetve végstádiumú szívbetegségben szenvedı betegek tartoznak.
II./3.5.2.4. Akut koronária szindrómához társuló heveny szívelégtelenség
E csoportot kizárólag az alapján különítjük el, hogy a szívelégtelenség tüneteit akut ischaemia precipitálta.
Elkülönítésüket feltétlen indokolttá teszi, hogy az elsı diagnosztikus lépéseket követıen az e csoportba tartozó
betegeket önálló, gyors kezelési ösvényre kell terelnünk.
II./3.5.2.5. Izolált jobb szívfél elégtelenség
A kép középpontjában jobb kamrai diszfunkció áll. A betegek nem szenvednek tüdıödémában. A tünetek
kialakulhatnak gyorsan, illetve kifejlıdhetnek lassan, fokozatosan is. A pulmonális hipertenzió az egyik
lehetséges kiváltó tényezı. Fizikális vizsgálattal trikuszpidális regurgitáció észlelhetı.

II./3.5.3. A heveny szívelégtelenség megközelítése
A heveny szívelégtelenség megközelítésének problémái összefüggnek az észlelés helyével, hiszen az elsı
észleléstıl a kórházi felvételig a betegösszetétel, a kockázat s ennek megfelelıen a feladatok jelentısen
változnak.
A kezdeti (sürgısségi) fázisban a diagnózis felállítása, a súlyosság megítélése és a kórházi felvétel
mérlegelése a fı feladat. A diagnózis nem mindig egyszerő, a légszomjjal, illetve a szívelégtelenség egyéb
tüneteivel jelentkezı betegek gyakran az idısebb korosztályból kerülnek ki, és számos társbetegségük színezi a
képet. A sürgısségi osztályokon a fals pozitív, illetve fals negatív diagnózisok aránya elérheti a 18%-ot.
Azonnali feladat az akut koszorúér szindrómában szenvedık kiszőrése – ıket alternatív kezelési útra tereljük
(optimális esetben a szívkatéteres laboratórium közremőködésével). Megközelítésünket döntıen meghatározza,
hogy a páciens melyik prezentációs csoportba tartozik (1. ábra).
A kórházi fázisban a beteg keringésének, vesefunkciójának, kamrai töltınyomásainak monitorozása, a
kardiológiai és nem kardiológiai társbetegségek feltárása a fı feladat.

II./3.5.4.Diagnosztikus eszközeink

Az anamnézis magába foglalja a korábbi betegségek történetét. Az ismert strukturális szívbetegség, koszorúér
betegség, hypertensio, a kórelızményben szereplı tüdıödémás epizód kulcsfontosságúak, de ki kell térni a
rizikótényezıkre, társbetegségekre is (különös figyelemmel a cukorbetegségre és a vesefunkció zavarára). A
beteg panaszai közt a leggyakoribb a terheléses dyspnoe, ez azonban a HSz tekintetében nem specifikus jel.
Ritkább, de jóval specifikusabb panasz az orthopnoe, illetve a paroxysmalis nocturnalis dyspnoe. A nagyon
gyakori (de kevéssé specifikus) panaszok közt szerepel a fáradékonyság, gyengeség, a meglassult gondolkodás,
illetve a depresszió. Az aluszékonyság ellenére gyakori az alvászavar. A jobb szívfél emelkedett
töltınyomására utalhat a hasi diszkomfort, étvágytalanság, teltségérzet és hányinger.
A fizikális vizsgálat magába foglalja a pulzus vizsgálatát: megítéljük annak regularitását, frekvenciáját. A
pulzus alternáns súlyos szívelégtelenségre utal. A vérnyomást fekve és állva is megmérjük. A Valsalva
manıverrel kombinált vérnyomásmérés érzékeny vizsgálat. Kivitelezéséhez a vérnyomásmérı mandzsettában a
nyomást 15 Hgmm-rel az elızıleg mért szisztolés érték fölé visszük, majd felszólítjuk a beteget a préselésre.
Egészséges emberben a manıver kezdetét követıen a Korotkov-hangok gyorsan eltőnnek, pulmonális pangás
esetén azonban tartósan hallhatóak. A proporcionális pulzusnyomást a pulzusnyomás és a szisztolés nyomás
hányadosaként határozzuk meg. Csökkent értéke (<0,25) alacsony perctérfogat szindrómára utal. Ugyancsak
erre utalhatnak a hővös végtagok és a tudatzavar. A juguláris véna disztenzióját félig ülı (45 fokosan emelt
felsı testfél) helyzetben határozzuk meg. Az angulus Ludovici, illetve a juguláris pulzáció magasságában
húzott képzeletbeli vízszintes vonalak távolsága a juguláris nyomás, melynek normális értéke 4-5 vízcentiméter
alatt van. Megítéljük a juguláris nyomás változását légzés során, illetve a hepatojuguláris reflux jelenségét.
Hallgatózással szívzörejekre figyelhetünk fel. Az ékelt pulmonális II. hang pulmonális hypertensióra utal.
Értékes, érzékeny jel az S3 galopp hang, mely a szisztolés diszfunkció prediktora, csakúgy, mint a kihelyezett
szívcsúcslökés. A tüdı hallgatózási lelete nagyon informatív diasztolés diszfunkcióval, illetve akut
szívinfarktushoz társuló HSz-ben. Az utóbbi kórképben széles körben alkalmazzák Killip klasszifikációt, mely
döntıen a tüdı hallgatózási leletén alapul:
I. Nincs szívelégtelenségre utaló jel
II. Szívelégtelenség tünetei: bázisok felett szörtyzörejek, S3 galopp
III. Súlyos szívelégtelenség jelei: egyértelmő pulmonális ödéma; a tüdık teljes
terjedelme felett pangás észlelhetı
IV. Kardiogén sokk tünetei észlelhetık
A krónikus szisztolés elégtelenség dekompenzációjakor a pulmonális congestio ellenére hiányozhatnak a
jellegzetes szörtyzörejek.
A 12 elvezetéses EKG az akut koszorúér szindrómák kiszőrésének fontos eszköze. Az EKG-abnormalitások
jellege egyébként az alapbetegségek megoszlásával függ össze. Az ischaemiás szívbetegség a kóros Q
hullámok, a hypertensio a kóros ST/T elváltozások arányát növeli. A negatív EKG-felvétel nem zárja ki a
szívelégtelenséget.
A laboratóriumi vizsgálatok mindig magukba kell, hogy foglalják a vérképet és a thrombocyta-számot. Az
INR vizsgálata igen fontos a véralvadásgátló kezelésben részesülı, illetve súlyos szívelégtelenséggel jelentkezı
betegeknél. A CRP, a D-dimer, a vércukor és az elektrolit-szintek vizsgálata minden esetben indokolt. A
karbamid (UN)- és kreatinin-vizsgálat a rizikó-stratifikáció elengedhetetlen eszköze. A CK-MB és a troponin
(I/T) vizsgálatokat minden esetben rutinszerően, és az elıírásoknak megfelelıen ismételten végezzük az akut
koszorúér szindrómák felismerésére. Érdemes emlékezni arra, hogy a laboratóriumilag detektálható troponin
nem szükségszerően jelez akut koszorúér szindrómát, vagyis a laboratóriumi leletet értelmezzük
összefüggéseiben. Az artériás vérgáz-analízis rendkívül sok információt szolgáltat, ha csak egy mód van rá,
végezzük el.
A plasma B-típusú natriuretikus peptid (BNP) a fokozott bal kamrai falfeszülés stimulációjára a kamrákból
kerül a keringésbe. Ezért a szívelégtelenség igazolására, vagy kizárására használható. A BNP a proBNP
hasadásával keletkezik, s az inaktív N-terminális fragmentum (NTproBNP) szintje ugyancsak vizsgálható.
Rövid ideje fennálló kórformában (pl. a hipertenzív „flash tüdıödémában”) a BNP szint betegfelvételkor
normális lehet. Más klinikai állapotok, mint az obesitas, a veseelégtelenség és a szepszis szintén
befolyásolhatják (csökkenthetik, illetve növelhetik) a BNP-szintet. A BNP/NTproBNP vizsgálatok a heveny

légszomjjal jelentkezı betegek sürgısségi diagnosztikájában kapnak növekvı szerepet (2. ábra).
Mind a BNP, mind az NTproBNP értékeknél meghatározhatóak olyan határértékek, melyek a heveny
szívelégtelenséget megerısítik („rule in” határérték), illetve biztosan kizárják („rule out” határérték). A két
határérték közti „szürke zónában” még mindig a klinikai kép egészére támaszkodunk. NT-proBNP esetén a
HSz:
● kizárási („rule-out”) határértéke: < 300 pg/ml
● megerısítı („rule-out”) határértéke:
○ < 50 éves betegnél: > 450 pg/ml
○ 50-75 évesnél > 900 pg/ml
○ > 75 éves betegnél: > 1800 pg/ml
●
●
●
●
●
●
●
●
1.
2.
3.

4.
5.

Ellátás a betegfelvétel idején
Noninvazív monitorozás (SaO2, vérnyomás, hımérséklet)
O2
Szükség esetén noninvazív lélegeztetés (NIV)
Fizikális vizsgálat
Laboratóriumi tesztek
Bizonytalan eredető fulladásnál BNP, vagy NT-proBNP
12 elvezetéses EKG
mellkas rtg
További kezelés
klinikai csoport (szisztolés nyomás >140 Hgmm): NIV és nitrovazodilatátorok; diuretikumok ritkán
kellenek, csak manifeszt folyadék retencióban indikáltak
klinikai csoport (szisztolés nyomás 100-140 Hgmm): NIV és nitrovazodilatátorok; diuretikumok manifeszt
szisztémás ödémában
klinikai csoport (szisztolés nyomás <100 Hgmm):
● ha nincs manifeszt folyadék retenció óvatos folyadéklökés
● pozitív inotróp szerek
●
refrakter, szöveti hipoperfúzióval járó esetekben jobb szívfél katéterezés,
vazokonstriktorok
klinikai csoport (Akut Koronária Szindrómák): kezelés a megfelelı vezérfonál alapján
klinikai csoport (Izolált jobb szívfél-elégtelenség):
● >90 Hgmm-es kezdeti szisztolés nyomásnál kerüljük a felesleges túltöltést (különösen, ha eleve
nagyvérköri pangás látható)
● <90 Hgmm-es szisztolés nyomásnál pozitív inotróp szerek; amennyiben hatástalanok,
vazokonstriktorok.
Terápiás célok
●
●
●
●
●
●

Csökkenı légszomj
Javuló közérzet
Mérséklıdı tachycardia
Óradiurézis >0,5 ml/kg/perc
Stabilizált/normalizálódó szisztolés nyomás
A perifériás szöveti perfúzió normalizálódása

Gyakori állapot-felmérés (klinikai kép és fizikális vizsgálat)
A légszomj perzisztál
További megfigyelés
a sürgısségi osztályon
● A szisztolés nyomás tartósan <100 Hgmm
● Szöveti hipoperfúzió jelei
● Jobb kamra elégtelenség jelei
● SaO2<90%, oxigén szupplementáció ellenére
● ITO felvétel
● Echhokardiográfia (ha eddig még nem készült)

●
●

Centrális és artériás kanülök
Transzfer kardiológiai központba
Az elsı 90-120 perc
A következı 6-12 óra
1. ábra
A heveny szívelégtelenség megközelítése
BNP< 100 pg/ml
A HSz
valószínőtlen (2%)
BNP 100-400 pg/ml
Meggyızı klinikai tünetek, illetve
anamnesztikus szívelégtelenség
mellett
a HSz
valószínősége 75%

Légszomjjal küzdı beteg
BNP> 400 pg/ml
A HSz
nagyon valószínő (95%)
2. ábra
A BNP-szint és a HSz valószínősége heveny légszomj esetén (6)
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II./3.6. Ritmuszavar
Szívritmuszavarok ellátása az oxyologiai gyakorlatban (Periarreszt ritmuszavarok)
Glosszárium:
● SVES: supraventricularis extrasystole
● VES: ventricularis extrasystole
● PSVT: paroxysmalis supraventricularis tachykardia
● VT: ventricularis tachykardia
A szívritmuszavar („aritmia” – helyesen: diszritmia, hiszen a ritmuszavar nem feltétlenül ritmustalan
szívmőködés); nem feltétlenül kóros: egészséges egyénben is fellép idınként (SVES, VES, esetleg elsı- vagy
másodfokú AV-blokk). A diszritmia jelentıségét elsısorban a kiváltó ok, ill. alapbetegség határozza meg:
elsısorban az iszkémiás eredető ritmuszavarok veszélyesek. A jelen útmutató a sürgısségi diagnosztikához és
kezeléshez ad támpontot, ennek érdekében jelentıs leegyszerősítéssel dolgozik: a keringésmegálláshoz
eshetılegesen vezetı, illetve a keringésmegállás rendezése után fellépı ritmuszavarokat tárgyalja, nem
foglalkozik a keringésmegállás elektropatológiai hátterével és ennek kezelésével. (E megközelítés a 90-es évek
elején mint „periarreszt aritmia” fogalomkör vonult be a szakirodalomba.)
A ritmuszavar jelentkezhet elsıdleges tünetként, máskor az általa elıidézett funkciózavar áll elıtérben, és csak
részletesebb vizsgálattal fedhetı fel az ok. Gyakran említett szubjektív panaszok ill. észlelt objektív tünetek:
rendetlen szívverés vagy a szívverés kihagyásának érzése, erıs szívdobbanás, megszédülés, elsápadás,
kipirulás, ritmustalan szívhangok ill. pulzus, vérnyomásméréskor aritmiás Korotkov-hangok, szélsıségesen
szapora, vagy szélsıségesen gyér frekvencia. Mindezek sokkal inkább a ritmuszavar tényére hívják fel a
figyelmet, mintsem annak klinikai jelentıségére vagy súlyosságára. A ritmuszavar klinikai jelentıségét a beteg
állapotának megítélésébıl mérjük fel (l. alább: fenyegetı tünetek). Általános szabály, hogy ha a ritmuszavar
nem okoz keringési instabilitást, általában nem igényel sürgıs beavatkozást („A beteget kezeld, ne a
monitort”). Ritkábban elektromos instabilitás tehet szükségessé sürgısségi beavatkozást.
Sürgısségi vonatkozásban 60-100/perc között beszélünk normofrekvenciáról; 100/perc felett tachykardiáról,
60/perc alatt bradykardiáról; megjegyzendı azonban, hogy a frekvencia az adott beteg kórtani sajátosságainak
függvényében értékelendı (rossz szívfunkció mellett akár a 60-70 közötti frekvencia is „kevés”, míg a 130
körüli frekvencia már „sok” lehet. (A hagyományos oxiológiai felosztás (tolerabilis: 100-150, intolerabilis: >
150; Tolerabilis: 60-40, Intolerabilis: < 40) is ennek tükrében értékelendı.
A ma használatos EKG készülékek rendszerint kijelzik a frekvenciát (adott esetben a mőtermékeket is
beleszámolva!); ennek hiányában a szokásosan 25 mm/másodperc sebességgel papírra rögzített EKG-n a
frekvenciát egyszerően és kielégítı pontossággal meghatározhatjuk, ha 300-at elosztunk a két szomszédos R
hullám közötti nagy kockák számával (ha nagyon szapora a ritmus: 1500-at osztunk a két szomszédos R hullám
közötti kis kockák számával).
Az EKG rendszerezett sürgısségi értékelése hat lépésbıl áll:
●
Van-e (bármilyen) elektromos aktivitás [ill. az csakugyan a betegbıl származik]?
●
Milyen a kamrai (QRS) frekvencia?
●
A QRS tartam normális vagy megnyúlt?
●
A QRS ritmus szabályos vagy szabálytalan?
●
Van-e pitvari aktivitás?
●
Mi a pitvari és kamrai aktivitás viszonya?
Sürgısségi helyzetben ez az értékelés legtöbbször elegendı; az eredmény természetesen nem hagyományos
EKG diagnózis, hanem a ritmus bizonyos mélységő minısítése, pl.: keskeny QRS tachykardia.
Az ellátás elvei

●
●
●
●

OMV - MOVE1
mielıbb 12 elvezetéses EKG: a ritmuszavar azonosítása érdekében
a beteg állapotának értékelése
elektrolitok „rendezése” (ez utóbbi kórházon kívül részint a diagnózis bizonytalansága, részint az idıbeli
és gyógyszerkorlátok miatt legfeljebb a beavatkozás megkezdése lehet)

A beteg állapotának értékelése az ún. riasztó tünetek alapján történik. Ezek:
● Sokk
● Syncope
● Szívizom-iszkémia
● Szívelégtelenség
Kezelési lehetıségek
Fizikális eljárások
Gyógyszerek (antiaritmiás és egyéb szerek)
Elektroterápia
●
Elektromos kardioverzió
●
Pacemaker-ingerlés
E kezelési módok mindegyik lehet proaritmiás. A gyógyszer lassabban hat, az elektroterápia gyorsabb és
többnyire megbízhatóbb. Vigyázat! Többféle gyógyszer kombinálása, ill. egy szer nagy adagja
szívizomdepressziót kelthet.
●
●
●

Fizikális eljárások
Vagus-ingerlés
● Valsalva-manıver (a beteget megkérjük, 20 ml-es fecskendı dugattyúját próbálja meg kifújni)
● Carotis-ingerlés (Kerülendı: digitálisz túlhatásban, heveny iszkémiában)
● Elıtte mindkét oldalt tapintani, meghallgatni
● Tilos az ingerlés, ha valamelyik oldalon nem pulzál, illetve ha zörej hallható (generalizált
verıérbetegségben zörejmentesség esetén is meggondolandó!)
● A beteg feküdjék! (vagy: üljön, felemelt alsó végtagokkal)
● Folyamatos monitorozás
● egyszerre egyoldali ingerlés; szünet, majd a másik oldalon ingerlés
Elektromos kardioverzió
Hatásos eljárás a tachyaritmiák szinusz-ritmusba váltáshoz
Akkor szükséges, ha
● Fenyegetı tünetek vannak, vagy
● A gyógyszerek hatástalannak bizonyultak
● Szedálás/anesztézia szükséges
● Szinkronizált ütés szükséges
●
●

A szinkron kardioverzió kivitelezése
●
●
●
●
●
●

1

Vénabiztosítás, preoxigenizálás
Monitor-elvezetések csatlakoztatása
Szedatoanalgézia
Bekapcsolni a defibrillátort
Szinkron funkció bekapcsolása, ellenırzése a monitoron, szükség esetén beállítás
Energia beállítása

Oxigén – Monitor – Véna; ill. Monitor – Oxigén – Véna – Evaluation = értékelés

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Elektródzselé a mellkasra
Defibrilláló elektródok felhelyezése
Figyelmeztetés
Töltés
Figyelmeztetés, körülnézni, monitor!
Az elektródok mellkasra nyomása
Sokk leadása
Monitor ellenırzése; ha a tahikardia perzisztál, az energia növelése
A szinkron funkció újrabekapcsolása
Figyelmeztetés
Töltés
Stb.

Noninvazív pacemaker ingerlés2
Monitorozás (elvezetést választani)
A bırt megtisztítani, szárazra törölni; borotválni?
Az ingerlı elektródokat felragasztani
Az elektródkábelt csatlakoztatni
Vénabiztosítás; szedatoanalgézia szükség szerint
A „Pacer” gombot megnyomni (érzékelı jel ellenırzése a monitoron!)
-ECG size/másik elvezetés?
Az ingerlı frekvencia beállítása (a „Rate/selector” gombbal ill. tárcsávalpercenként
percenként tízesével/ötösével változtatható a frekvencia; általában 60-90/perc
közé állítjuk)
Az ingerlı áramerısség beállítása (a „Current/selector” gombbal ill. tárcsával
(percenként 10 ill. 5 mA-rel változtatható az áramerısség; nulláról emeljük
50-100 mA-re)
Figyeljük, mikor jelentkezik vezérlés (capture)
A beteg spontán ritmusát bármikor ellenırizhetjük a „Pause” gomb benyomásával,
ami 25%-kal csökkenti az ingerlı frekvenciát a gomb lenyomva tartása alatt
Az ingerlést leállíthatjuk az áramerısség lecsökkentésével, vagy a „Pacer” gomb
újabb) benyomásával
● Defibrillálás: elıbbi + Energy select
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

Gyakori (és egyre gyakoribb) ritmuszavar a pitvarfibrilláció. Ennek sürgısségi kezelési lehetıségei:
● frekvenciakontroll gyógyszerrel (bétaantagonista, digitálisz, Mg, kombináció
● frekvenciakontroll a konverziót elısegítı gyógyszerrel
● elektromos kardioverzió
● szövıdmények megelızése (alvadásgátlás).
48 órán túl fennálló pitvarfibrillációban (riasztó tünetek hiányában) az elektromos kardioverzió vagy teljes
heparin védelemben, vagy pitvari trombus TEE útján történt kizárása után történhet.
A periarreszt ritmuszavarok ellátási algoritmusai (bradikardia és tahikardia algoritmus)

Bradikardia-algoritmus

2

Az utalások (példaként) a LP-12 defibrillátor-monitor-pacemakerre vonatkoznak

Tahikardia-algoritmus

Záró gondolatok:
● A sinus-tachykardia gyakori – nem ritmuszavar! Ne kezeljük antiarrhythmiás szerrel! Keressük és
kezeljük az okát (folyadékhiány, láz stb.)
● Nem indokolt minden ritmuszavart azonnal kezelni
● Hemodinamikai zavart okozó arrhythmiát ne hagyjunk kezeletlenül!

Függelék
VES oszályozás (Lown)
1. Ritka < 30/perc
2. Gyakori >30/perc
3. a. multiform
b. bigemin
4. a. kapcsolt (páros)
b. salve
5. Korai (R a T-n)
Waughan-Williams felosztás
I. Gyors Na-csatorna blokkolók
IA közepes seb. köt./lev.; lassult vezetés, megnyúlt repolarizáció
IB nagy seb. köt./lev.; lassult vezetés a depolarizált sejtekben; rövidült repolarizáció
IC lassú köt./lev.; erısen lassult vezetés, repol.~
II. Béta-antagonisták
III. A repolarizációt nyújtók
IV. Ca-csatorna blokkolók

II./3.7. E-learning tesztkérdések
Mellkasi fájdalom
A mellkasi fájdalom jellegének feltérképezését az alábbi betűszó segíti leginkább:
ABCDE
OPQRST
UEFA
NSTE-ACS
A mellkasi fájdalmak ún. letalis triászát az alábbiak alkotják, kivéve:
tüdőembólia
pericarditis
ACS
aorta disszekció
ACS esetén az alábbi terápiás lépések szükségesek, kivéve:
acetilszalicilsav (ASA)
sl. nitroglicerin
iv. heparin
minor analgeticum
ACS gyanúja esetén az EKG az alábbi módon készítendő:
összesen 3 elvezetés
összesen 6 elvezetés
legalább 12 elvezetés
legalább 15 elvezetés
ACS gyanújakor az első lépések az alábbiak, kivéve:
pozícionálás (félülő helyzet)
oxigén
vérnyomásmérés 1 karon
vérnyomásmérés mindkét karon
véna-biztosítás
EKG

Az ASA dózisa ACS esetén:
100 mg p.o.
150-200 mg p.o.

250-500 mg p.o.
1000 mg p.o.
A Shellong-tünetre az alábbi igaz:
a két kar közötti vérnyomáskülönbség > 15 Hgmm
a két kar közötti vérnyomáskülönbség > 15 H2Ocm
a beteg az egyik oldali karját ejti a paresis-vizsgálatnál
a betegnek elkent a beszéde
Az EKG-n az S1Q3T3 az alábbi kórkép nem specifikus jele lehet:
Aorta-disszekció
tüdőembólia
STEMI
NSTEMI
Lateralizáló mellkasi fájdalom, továbbá láz, köhögés, hallgatózásnál crepitatio esetén az alábbi kórkép
valószínű:
ACS
pericarditis
tüdőembólia
pneumonia
Az ACS-ra jellemző mellkasi fájdalom jellegzetességei, kivéve:
retrosternalis
tompa, nyomó jellegű
a beteg egy ujjal mutatja
a beteg egy vagy két tenyérrel, vagy ököllel mutatja
sugározhat a hátba, bal karba is.
Heveny szívelégtelenség
A heveny szívelégtelenség kiváltó okai lehetnek, kivéve:
ACS
aorta-disszekció
heveny szívritmuszavarok
alsó végtagi heveny ütőeres elzáródás
postpartum cardiomyopathia
A heveny szívelégtelenség korszerű beosztása a beteg jelentkezésekor mérhető vérnyomáson alapul, amely
értéke egyben a várható prognózisra is utal. – Az állítás:
igaz
hamis.

A heveny szívelégtelenség 1. klinikai csoportjára az alábbiak jellemzőek, kivéve:
Az érkezéskori szisztolés vérnyomás > 140 Hmm
A tüdők hallgatózási lelete: Killip I
A tüdők hallgatózási lelete: Killip III
A tünetegyüttes általában nagyon gyorsan alakult ki

A heveny szívelégtelenség kezelésénél igaz, kivéve:
A noninvazív lélegeztetés az 1-2. csoportnál javasolt.
A nitrovazodilatátorok az 1-3. csoportnál javasoltak.
Diuretikumok csak manifeszt szisztémás ödémában javasoltak.
Pozitív inotróp szerek a 3. csoportnál indokoltak.

A heveny szívelégtelenség kezdeti terápiájának célja:
Csökkenő légszomj
Javuló közérzet
Mérséklődő tachycardia
Diurézis > 0,5 ml/kg/perc
Stabilizált/normalizálódó szisztolés nyomás
A perifériás szöveti perfúzió normalizálódása
A fentiek közül mindegyik.

A kezdeti kezelést követően az ITO-felvétel indikációi, kivéve:
A szisztolés nyomás tartósan < 100 Hgmm
Szöveti hipoperfúzió jelei
Nem tartós kamrai tachycardia
Jobb kamra elégtelenség jelei
SaO2 < 90 %, oxigén adása ellenére
A laboratóriumi vizsgálatok közül a plazma B-típusú natriuretikus peptid (BNP) szintje összefügg a heveny
szívelégtelenség valószínűségével. – Az állítás:
igaz
hamis.

Légszomjjal küszködő betegnél, ha a BNP > 400 pg/ml, a heveny szívelégtelenség valószínűsége:
55 %
75 %
95 %
100 %.

Heveny szívelégtelenségben a kóros vesefunkciós (karbamid, kreatinin) értékek a kedvezőtlen kimenetel
független, erős prediktorai. – Az állítás:
Igaz
Hamis.

Az S3 galopp az alábbi Killip osztály jellegzetes tünete:
I
II
III
IV

II./3.8. Fájdalomszindrómák

Kérdés
Mi a fájdalom?

A fájdalom nemzetközileg elfogadott definíciója szerint egy olyan kellemetlen szenzoros
vagy emocionális élményrıl van szó, mely potenciális, vagy éppen aktuális
szövetkárosodással jár, vagy éppen a szövetkárosodás következtében alakul ki.
A fájdalom egyfajta védekezés a már kialakult, vagy kialakulóban lévı szövetkárosodással
szemben. Törések esetében pl. a törtvégek további elmozdulásának megakadályozására a
végtagot vagy a tört csontot igyekszünk nyugalomba helyezni, kerüljük a mozgatást. A
fizikai fájdalmat a félelem és a nyugtalanság fokozza, ezt a gyakran barátságtalan, zsúfolt
sürgısségi ellátóhelyek csak tovább rontják.
A fájdalom típusai: A fájdalom osztályozására számos próbálkozás történt, különbözı
szempontokat figyelembe véve. Az egyszerőség kedvéért az alábbi fájdalomtípusokat
különböztetjük meg:

Kérdés
Milyen típusú
fájdalmakat
különítünk el?

1. Akut fájdalom
Általában jól elkülöníthetı kóroka van (pl. törés, égés, egyéb trauma, PTX), egyfajta
figyelmeztetés, hatására a fájdalmat fokozó tevékenységet limitáljuk, pl. erıs hasi
fájdalom esetén összegömbölyödünk, a tört végtagot tartjuk. Az elfogadott álláspont
szerint
6 hónapnál rövidebb ideig áll fenn.
2. Krónikus, nem malignus fájdalom
A krónikus, nem malignus fájdalom egy komplex probléma, mely olyan fájdalmakkal jár
együtt, melyek 6 hónapnál hosszabb ideje állnak fenn. Oka gyakran nem egyértelmő,
ennélfogva kezelése, csillapítása sem olyan nyilvánvaló, mint az akut fájdalomé. Ugyan
oka lehet tisztázott (pl. trigeminus neuralgia), de leggyakrabban több ok együttes hatása áll
hátterében (pl. reflexes szimpátiás disztrófia). A krónikus, nem malignus fájdalommal
küzdı betegek – ellentétben az akut fájdalmat megélı betegek nyugtalanságával – inkább
depresszívek, gyakran manipulatívak. Utóbbi oka a fájdalom kezelésére esetlegesen
alkalmazott opiát dependencia.
3. Krónikus, malignus fájdalom
Mint neve is mutatja, malignus betegségekkel, mint pl. rákbetegség szövıdött fájdalom. A
betegek tartalékai kevesek, védekezıképességük gyenge, az alkalmazott kábító
fájdalomcsillapítók mennyiségének fokozatos növelése szükséges. A betegeket optimális
esetben multidiszciplináris alapon kezelik (pl. aneszteziológus, onkológus, sebész,
pszichológus, pszichiáter).
A fájdalom két gyakori alcsoportja az allodinia és a hiperalgézia. Az allodinia olyan
stimulusra jelentkezı fájdalom, mely normálisan nem okoz fájdalomérzést. Oka
legtöbbször neuropátia, komplex fájdalomszindrómák, posztherpeszes neuralgia,
fibromialgia, migrén. A hiperalgézia normálisan is fájdalmas stimulusra adott extrém
fájdalomválasz. Oka lehet pl. gyulladás; PAF, citokinek, kemokinek.
A fájdalom anatómiai háttere: A gerincvelı hátsó szarvába érkezı elsı rendő neuronok
egy csoportja a nociceptív-specifikus (NS) neuronok csak fájdalomra reagálnak, míg az
ún. wide dynamic-range (WDR) neuronok mind a non-nociceptív (pl. Aβ-rostok) mind a
nociceptív stimulusra reagálnak. Az Aδ neuronok szinapszisai az I, V, a C-rostoké a II
laminában vannak, a fájdalomérzés neurotranszmitterei a substance-P és glutamát. A
megfelelı laminákat elhagyva a már másodrendő neuronok keresztezıdnek és a
thalamusba (VPN) projektálódnak, ahonnan a cortexbe jut el a fájdalomérzés.
A felszálló rostok mellett a fájdalmat befolyásolják a leszálló pályák is: pl.
periaqueductalis szürkeállomány (itt is hatnak az opiátok).

A fájdalom élettani hatásai: Fájdalom hatására aktiválódik a szimpatikus idegrendszer,
ami vazokonstrikcióval, tachikardiával jár együtt, fokozódik a miokardium oxigénigénye,
nı a légzésszám, fokozódik az izzadás, és lassul a gyomorürülés. A neuroendokrin
rendszer aktiválódásának következménye az ACTH, kortizol, ADH, glukagon,
katekolaminok, renin, interleukin-1, GH szintek emelkedése, ezek szekunder változásokat
elindító hatásaival.
A szervezet automatikus fájdalomcsillapító mechanizmusokat indít be a fájdalomingerek
hatására. Ezek közé tartozik az enkefalinok, endorfinok elválasztása, vagy pl. a substance
P gátlás, de itt kell említsük a kapuzó mechanizmusokat is. Nem szabad elfelednünk, hogy
a fájdalom pszichésen rossz élmény (félelem, izgatottság, depresszió, hipochondria), mely
masszívan hozzájárul a rossz közérzet és betegségtudat kialakulásához.
Kérdés
Mik a fájdalom
élettani és
pszichológiai
hatásai?

A fájdalom mérése: Mivel a fájdalom megélése abszolúte szubjektív élmény, ezért
mérése is nehézkes. Meghatározására számos, a gyakorlatban is elterjedt módszer ismert.
Ezek közül a leggyakoribb a vizuális analóg skála, ahol egy képzeletbeli skálán a beteg
1 és 10 közt értékeli a fájdalmat: 0, ha egyáltalán nem fáj, 10, ha a fájdalom
elviselhetetlen. A fájdalom mértékének megítélésében olyan objektív tünetek és jelek is
felhasználhatóak, mint pl. a mimika, a vérnyomás, a pulzus, verejtékezés, bizonyos
kényszertartások.
Gyermekeknél a fájdalom mérése történhet smiley-k használatával:
[[ 1.abra_ II _3_8_fejezet.jpg
felirat: A fájdalom jellemzése smiley-k segítségével]]

Kérdés
Mik a fájdalom
mérésének
lehetıségei?

A fájdalom csillapítása egyértelmő kötelességünk. Túlhaladott és helytelen az a szemlélet,
hogy mindaddig nem csillapítjuk pl. a hasi fájdalmat, míg a beteget sebész nem látta. Ez a
mai képalkotók mellett elfogadhatatlan hozzáállás, mellyel felesleges stressznek tesszük ki
a beteget.
Hivatkozások
S. Mahadevan, G. Garmel: An Introduction to Clinical Emergency Medicine, Cambridge
University Press, 2005, 131. oldal-141. oldal
Pénzes I (szerk.): Aneszteziológia és intenzív terápia, Medicina, 1997, 453. oldal-454.
oldal

II./3.8.1. Fejfájás, etc.
A fejfájással jelentkezı betegek egy részénél a fájdalom mögött banális okok
állhatnak. Nem hagyhatjuk ugyanakkor figyelmen kívül azt a tényt, hogy fejfájás
lehet a jele pl. súlyos agyi katasztrófának, meningitisnek is.
Míg a krónikus fejfájás kezelése a fejfájás-ambulanciák feladata, az akut
fejfájással érkezı betegeknél a gyors triázsolás, ellátás a cél, figyelembe véve
persze azt is, hogy a csak tisztán fejfájással érkezı beteg ritka a sürgısségen.

Kérdés
Milyen kérdéseket kell
tisztázni olyan betegeknél,
akik fejfájással keresik fel a
sürgısségi ambulanciát?

A betegvizsgálat elengedhetetlenül fontos része a pontos anamnézis felvétele.
Az alábbi kérdéseket kell feltennünk a betegnek:
1. Hogy kezdıdött a fejfájás?
2. Van-e olyan napszak, amikor erısebben fáj a feje, vagy olyan, amikor a
fejfájás enyhül?
3. Mit csinált a beteg, amikor fájni kezdett a feje?
4. Hogyan, milyen modalitásokkal tudná leírni a fájdalmat?
5. Hova lokalizálja a fájdalmat?
6. Van-e olyan helyzet, amiben erısödik vagy gyengül a fejfájás?
7.Milyen gyógyszereket szed a beteg, vagy változtattak-e aktuálisan az eddigi
gyógyszerelésén?
8. Tapasztalt-e már a beteg hasonló fájdalmat?
A kísérı jelekre is figyelmet kell fordítani, így rá kell kérdezni, hogy volt-e, vane a betegnek hányingere? Tapasztalt-e fotofóbiát? Észlelt-e nyakmerevséget?
Volt-e láza?
A fejfájásokat alapvetıen primer és szekunder csoportba sorolhatjuk.

Kérdés
Jellemezze a migrént!

Kérdés
Mik a tenziós típusú fejfájás
jellemzıi?

A primer fejfájások közt tartjuk számon a migrént. A migrén gyakrabban
jelentkezik nıkben és gyakori a családi halmozódás (70-80 %). A migrénes
rohamok 4-72 órán át tarthatnak. A fájdalom lüktetı, alig elviselhetı, gyakran
társul hozzá hányinger, hányás, foto- és fonofóbia. Két nagy csoportja ismert, az
aurás és az aura nélküli migrén. Utóbbi esetben a szag és fény hallucinációk a
migrénes rohamot egy órával megelızıen jelentkeznek, típusosnak mondható az
égett gumiszag érzése. Ismertek továbbá a krónikus migrén, illetve az
ophthalmoplegiás, hemiplegiás, és a baziláris-típusú migrén alcsoportok.
Neurológiai jeleket nem találunk, de halmozott elıfordulás, súlyos migrén esetén
CT, MR készítése szükséges a mögöttes okok tisztázására.
Kezelésében elsı vonalban egyszerő analgetikumok jönnek szóba (paracetamol,
metamizol 1-1-g i.v./p.o., aspirin 500 mg p.o., diclofenac 65 mg i.v./p.o.),
amennyiben ezek hatástalanok - márpedig ez gyakran elıfordul -, akkor második
vonalbeli szerként alkalmazhatunk ergotamint (Kefalgin tabletta, 2 tbl. p.o.,
hatástalanság esetén ez további
2 tabl.-val emelhetı óránként), sumatriptant
(2x6 mg s.c./24 h, 50-100 mg p.o.), dopamin antagonistákat (metoclopramid 12x10 mg), steroidot (dexamethason 10-20 mg i.v.) és opiátokat (morfin 1-10 mg
i.v./i.m.).
A primer fejfájások másik nagy csoportját képezi a tenziós típusú fejfájás, mely
lehet epizódikus vagy krónikus. Az elıbbi forma gyakran hozható kapcsolatba
stresszel, intenzitását tekintve közepes, legtöbbször jó reagál vény nélkül
kapható fájdalomcsillapítókra. Utóbbi formája akár naponta is jelentkezhet, lehet
kétoldali, általában occipitofrontális, gyakran elızi meg a nyaki és fejizmok
görcsös összehúzódása, kényszertartása. Kialakulásában szerepe lehet az alvási
apnoénak és a mértéktelen koffeinfogyasztásnak is. Gyakori a családi

Kérdés
Hogyan különíthetı el a
tenziós típusú fejfájás az
egyéb primer fejfájásoktól?

halmozódás. Idıtartama változó, 30 perc és egy hét közötti is lehet, prodromális
szak, hányinger, hányás, fotofóbia, fonofóbia nem kíséri, viszont gyakran okoz
insomniát, koncentrációs zavarokat. Fizikális vizsgálattal általában durva jeleket
nem találunk, csupán kötött nyak- és tarkóizmokat, a triggerpontok nyomásra
nem érzékenyek. CT, MR csak akkor szükséges, ha neurológiai jelek kísérik,
illetve a fejfájás mintázatában jelentıs változás következik be.
Kezelésében a fentebb felsorolt egyszerő fájdalomcsillapítókon kívül
profilaxisként szóba jön amitriptylin 50-100 mg/nap, nortriptylin 25-50 mg/nap.
Kiegészítı kezelésként alkalmazható masszázs, gyógytorna a kötött izmok
lazítására.
A primer fejfájások harmadik csoportját a cluster fejfájás képezi.
Jellemzi a szigorúan egyoldali, orbitális, szupraorbitális, temporális vagy ezek
bármely kombinációjából adódó fejfájás, mely igen erıs, 15-180 perc
idıtartamú, napi
1-8 alkalommal jelentkezhet és leggyakrabban azonos
oldali konjunktíva belövelltség, könnyezés, orrdugulás, orrfolyás, homlok- és
arcizzadás, miosis, ptosis és szemhéjödéma kíséri. Kialakulásának
mechanizmusában szerepe van a n.trigemnius által szállított fájdalomingernek,
mely projektálódik a thalamusba, a cortexbe, reflexes könnyelválasztást, Hornertriászt triggerelve. Etiológiája nem ismert, de kialakulásában szerepet játszik az
alkoholfogyasztás, vazodilatátorok alkalmazása, magas hegyi levegı, alvási
apnoe okozta hipoxia, alvászavar, felfokozott érzelmi állapotok.
Kezelésében helye van az oxigénterápiának, a sumatriptannak, ergotamin
készítményeknek, igen súlyos esetben idegsebészeti referálás javallt esetleges
neurotomiák és ganglionectomiák céljából. Rövid távú profilaxisban jól bevált a
steroidkezelés, hosszabb távú profilaktikumként alkalmazható verapamil 23x120 mg p.o., melatonin, capsaicin, esetleg clonidin. Az akupunktúrás kezelés
gyakran jó hatású.
A szekunder fejfájások közül a sürgısségi ellátásban elıforduló gyakoribb
fejfájások fajtái, okai:
1. Arteriitis temporalis: nıkben gyakoribb elváltozás, melyet állandó vagy
intermittáló fejfájás kísér, mely éjszaka és hidegben erısödik. A fejbır artériái,
különösen az a. temporalis érzékenyek lehetnek, jellemzi a magas süllyedés.
Kezelése nagy dózisú steroiddal történik.
2. Epidurális és szubdurális hematóma: általában traumát követı állapot,
eszméletvesztéssel az anamnézisben. Fıként szubdurális vérzés esetén gyakori,
hogy a tünetek a kezdeti sérüléstıl számítva csak napok után jelentkeznek,
epidurális vérzés esetén a tünetek gyorsabban alakulnak ki. Gyanú esetén CT és
idegsebészeti konzílium szükséges!
3. Fizikai munkavégzést kísérı fejfájás: általában hajolgatás, munka melletti
tüsszentés, hasprés idézi elı, gyakran csupán percekig, de néha órákig tart.
Jelentısége abban áll, hogy felkeltheti subarachnoidealis vérzés gyanúját, így
ennek kizárása CT-vel néha elengedhetetlen.
4. Glaukóma okozta fejfájás: amennyiben ennek gyanúja felmerül (emelkedett
szemnyomás, közepesen tág pupilla, homlok, fül, sinusok felé sugárzó fejfájás,
homályos, vagy scotoma látás, gyakori hányinger, hányás) a beteget
sürgısséggel szemészeti vizsgálatra kell szállítani.
5. Hipertenzív fejfájás: általában diffúz, inkább reggel jelentkezik és a nap
folyamán gyengül. Hipertenzív enkefalopátia leginkább 250/150 Hgmm-es
vérnyomásnál, vagy afelett jelentkezik. A vérnyomás rendezésével és egyszerő
fájdalomcsillapítók alkalmazásával megszőnik.
6. Meningitis, encephalitis (esetleg agytályog) okozta fejfájás: erıs, egyre
fokozódó fejfájás, melyet láz, fotofóbia kísér, a Kernig- és Brudzinsky-tünet
általában pozitív, a tudatzavar viszont nem kötelezı. Meningitis gyanújának

Kérdés
Milyen terápiás lehetıségek
adottak akut fejfájás
ellátásában?

esetén lumbálpunkciót kell végezni és a likvor mikroszkópos és bakteriológiai
leoltása szükséges. Azonnali antibiotikum adása javallt, neurológia, infektológia
irányába referáljuk a betegeket.
7. Sinus cavernosus trombózis: arcfájdalom, beszőkült szemmozgások, láz,
hányinger, hányás kíséri, késıbb jelentkezhet tudtazavar, cellulitis is. Gyanúja
esetén azonnali CT szükséges, szemész és idegsebész lássa a beteget!
8. Stroke: lehet ischaemiás vagy haemorrhagiás eredető. A tudatzavar gyakran
maszkolja a fejfájást. Többnyire beszédzavar, cerebelláris tünetegyüttes és
hemiparesis is kíséri. CT végzése indokolt, mégha az az elsı 24 órában negatív
is, mivel a vérzés így kizárható és teret adhatunk a trombolízisnek.
9. Szén-monoxid mérgezés: általában annak enyhe formája okoz fejfájást,
gyanúja esetén co-oxymetria végzendı és a betegnek O2-t kell adni!
10. Szubarachnoideális vérzés: hirtelen kialakuló, iktális, igen erıs fejfájás
jellemzi. Eszméletvesztés, egyéb tudatzavar jelentkezhet. Elıfordul, hogy a
betegek hetekkel a felvételt megelızıen tapasztalnak fejfájást. Eszméletvesztés
az esetek 2/3-ában fordul elı, de gyakori a beszédzavar, dezorientáció, nyaki
merevség, görcsök; az EKG-n megnyúlt QT, nem specifikus ST-T elváltozások
jelennek meg, ugyanakkor ritka a motoros beidegzés zavara. Diagnózis
felállításához CT szükséges, azonban magas gyanú és negatív CT esetén
lumbálpunkció szükséges. Amennyiben bármelyik pozitív, a beteget sürgısen
idegsebésznek kell referálni.
11. Trigeminus neuralgia: másodpercektıl percekig tarthatnak a fájdalmas
epizódok, ütésszerő fájdalommal a n.trigeminus ellátási területén.
Differenciáldiagnosztika szempontjából CT, MR végzendı esetleges daganatos
elváltozások kizárására.
12. Tumoros fejfájás: gyakori, az agydaganatos betegek felére jellemzı tünet.
Gyakran jelentkezik reggel és gyakori a hányás is. A neurológiai vizsgálat
tisztázhatja a tumor lokalizációját, de a végsı diagnózis MR-rel erısíthetı meg.
Szekunder fejfájások esetén a megfelelı diagnosztikai lépéseket követıen a
beteget
az
adott
szakterület
irányába
referáljuk,
természetesen
fájdalomcsillapítást követıen. Fájdalomcsillapítóként i.v. alkalmazott NSAID
(diclofenac 75 mg, esetleg 50 mg orphenadrinnal), paracetamol, metamizol
alkalmazható elsı szerként, de szükség esetén adható tramadol (50-100 mg),
morfin (10 mg frakcionáltan). Ne feledjük, hogy a fejfájásokat gyakran kíséri
hányinger, hányás, így antiemetikum (ondansetron 4-8 mg i.v.), metoclopramid
(10 mg i.v.) adása gyakran szükséges.
Hivatkozások:
S. Mahadevan, G. Garmel: An Introduction to Clinical Emergency Medicine,
Cambridge University Press, 2005, 375-391. oldal
Sibell, David M.; Kirsch, Jeffrey R. The 5 Minute Pain Management Consult,
Lippincott-Williams, 2007, 124-127. oldal, 131-132. oldal

II./3.9. Tudatzavar
Nem múlik el úgy nap a sürgısségi ellátásban, hogy ne találkoznánk zavart tudatú
beteggel. A tudatzavarok diagnosztikájának egyik buktatója, hogy a beteg állapota
nem mindig korrelál a háttérben húzódó kórélettani folyamattal. Példa erre a
hipoglikémiás beteg súlyos, kómás tudatzavara, mely intravénásan adott cukor
hatására azonnal rendezıdik, de egyszerőbb aluszékonyság mögött is húzódhat pl.
meningitisz vagy intrakraniális vérzés.
Ennek megfelelıen a tudatzavarok diagnosztikájánál többek között figyelembe
kell venni a korábbi betegségeket, a különbözı kockázati tényezıket, szociális
helyzetet és faktorokat, alkati tényezıket, a beteg korát.
Gyakran elıfordul, hogy a tudatzavar valódi sürgısségi helyzetet teremt, ilyenkor
a mindennapi gyakorlatban alkalmazott ALS irányelvek a mértékadóak.
A zavart tudatú betegek esetében az alábbi kérdésekre keressük elıször a
választ:
1. Akut, vagy krónikus zavartsággal állunk-e szemben? Idıs betegekben gyakori,
hogy a zavart tudat egy elıremenı folyamatnak (pl. Alzheimer-kór) a
következménye. Ugyanakkor fiataloknál jóval gyakoribb, hogy a tudatzavar
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akutan alakult ki, pl. toxicitás, élvezeti szerek, tudatmódosítók használatának
talaján.
Mik a legelıször tisztázandó
2. Ha akutan kialakult tudatzavart látunk, akkor érte-e a beteget trauma, változottkérdések tudatzavar esetén?
e gyógyszerelése, volt-e családi, munkahelyi, kapcsolatbeli konfliktusa?
3. Szerepel-e a beteg anamnézisében pszichiátriai kórkép? Ennek megítélése
sokszor nehézkes, mert létezik olyan program (pl. e-Medsol), amely nem
szolgáltat információt a beteg pszichiátriai anamnézisére vonatkozóan. Gondolni
kell eddig nem felismert és kezelt depresszióra is, melynek elsı prezentációs
tünete lehet a zavart tudatállapot.
A tudatzavar mértékének megítélése
Legegyszerőbb és nemzetközileg is elfogadott módszer a Glasgow Kóma Skála
(Glasgow Coma Scale, GCS) alkalmazása.
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Mik a Glasgow Kóma Skála felirat: 1. ábra: Glasgow Kóma Skála ]]
elemei? Ismertesse
részletesen a pontozási
A GCS alapján adható pontok összege 15. Enyhe tudatzavarról 13-14-es GCS-nél
rendszert!
beszélünk, ez alatt a tudatzavar súlyos. A 8-as GCS azt jelenti, hogy a beteg
légútjai veszélyben vannak, azok biztosítása szükséges. Ennek módja általában
intubálás, majd amennyiben szükséges, lélegeztetés. Gyakran felmerül még 8-as
vagy az alatti GCS-nél, hogy intubáljunk-e vagy sem. Az irányelv egyértelmően
meghatározza, hogy a beteget intubálni kell - mégha a beavatkozásról késıbb ki is
derül, hogy már szükségtelen - mivel a késlekedésnek aspiráció, hipoxia lehet a
következménye.
A GCS meghatározása gyors, kellıen objektív alapokon nyugszik. Nem szabad
ugyanakkor elfeledkeznünk arról, hogy a tudatállapot fluktuálhat, gyakran
romolhat, de ugyanakkor spontán javulhat is, így a GCS meghatározása sosem
egyetlen alkalommal kell, hogy történjen, hanem többször, megfelelı
idıközönként, illetve akkor, ha a beteg tudatállapota azt megkívánja.
Egy másik egyszerő módszer az angolszász irodalomból átvett AVPU vizsgálat.
Az A (alert) arra utal, hogy a beteg éber, orientált, a V (verbal), hogy verbális
stimulusokra válaszol, a P (pain) azt, hogy csak fájdalomra reagál, az U
(unresponsive), pedig azt jelenti, hogy a beteg semmilyen ingerre nem válaszol.

A tudatzavarok alapvetıen hipnoid, illetve nem hipnoid tudatzavarként
csoportosíthatók.
A hipnoid tudatzavarok alatt azon állapotokat értjük, amikor az éberség, a
Mik a hipnoid tudatzavarok? tudatosság különbözı mértékben beszőkül, csökken. A hipnoid tudatzavar
vizsgálatakor a beteg ébreszthetıségét, pszichomotoros mőködésének
gyorsaságát, spontán viselkedésmintáit figyeljük. A tudatállapot elemzésekor
fény, hang és fájdalomingereket alkalmazhatunk. A tudatzavar mértéke függ a
beteg válaszadási sebességétıl és mértékétıl.
A hipnoid tudatzavarokat súlyossági fokuk szerint is tárgyalhatjuk. Ennek
megfelelıen lehet a beteg kábult, szomnolens, szoporózus tudatállapotú, a
legsúlyosabb esetben pedig kómás.
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A nem hipnoid tudatzavarok között tartjuk számon az integratív tudatzavarokat,
illetve azokat, melyek egy-egy agyi struktúra sérülésével hozhatók összefüggésbe.
Az integratív tudatzavarok azok, melyek a sürgısségi betegellátásban a
leginkább találkozunk. Ezek ugyanis azok a tudatállapot-változások, melyeket
mérgezések, hipoxia, fertızés, éhezés, diffúz koponyasérülés, de adott esetben
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súlyos pszichotrauma is elıidézhet.
Az integratív tudatzavarok egyik gyakori állapota a delírium.
Mi az a delírium és mi Delíriumban a tudat beszőkülése mellett hallucinációk, agitáltság, pszichomotoros
válthatja ki?
nyugtalanság is jelentkeznek. Leggyakrabban alkoholbetegeknél látjuk, mint a
megvonási tünetcsoport legjellemzıbb képviselıjét, közismertebb nevén delírium
tremensként. Jellemzi a zoopsia (kis állatok látása), gyakoriak a bizarr
hallucinációk (bogarak, furcsa viszketés), a nappal-éjszaka cirkadián
ritmicitásának felcserélıdése. Jelentısége abban rejlik, hogy a kísérıtünetek,
úgymint tachycardia, emelkedett vérnyomás, verejtékezés, tremor, kórosan magas
katekolamin-szinteket jeleznek, ennek megfelelıen a delírium életet veszélyeztetı
kórállapot lehet. Kezelésében a szedálás (haloperidol 2,5-5,0 mg i.v., 10 mg i.m.,
súlyosabb esetekben benzodiazepinek (clonazepam 1,0 mg/100 ml NaCl 0,9 %,
midazolam 1 mg sz.sz. idmételve) alkalmazhatók, korábban gyakran használtuk
az Andaxint (meprobamat), melyet 200-800 mg-os adagokban adtunk, azonban
jelen álláspont szerint a hozzászokás miatt ez rutinszerően nem ajánlott. A kezelés
része még a szedáláson kívül a keringés- és légzéstámogatás, inotrópokkal,
invazív monitorizálással és átmeneti gépi lélegeztetéssel.
A delírium egyéb okai közt szerepel pl. gyógyszer, vagy vegyszerhatás,
tudatmódosító szerek használata, metabolikus ok, vagy éppen a gázcsere zavara.
A sürgısségre érkezı, zavart tudatú betegek elsı ellátása a gondos
anamnézisfelvétel és a részletes fizikális vizsgálat után az artériás vérgázanalízis.
Ez a viszonylag egyszerő eljárás igen informatív és segítségével gyorsan
tisztázható számos kórok. Így például megfelelı gázcsere esetén a hipoxia, hipovagy hiperkapnia, mint a tudatzavar etiológiája azonnal kizárható. A legtöbb
vérgáz-analizátor alkalmas azonnali ko-oximetriára is, így pl. a pulzoximéter által
ki nem mutatott szén-monoxid-mérgezés gyanúja esetén a vér karboxihemoglobin
szintje azonnal mérhetı. (A pulzoximéter „nem látja” a szén-monoxidot, mivel a
méréshez használt 2 hullámhossz – 660 és 940 nm - nem alkalmas a
szénmonoxid-hemoglobin szint differenciálására, azt oxigénként „látja”. Így
lehetséges, hogy 15 % szénmonoxid-hemoglobin és 80 % oxihemoglobin mellett
a pulzoximéter 95 %-os szaturációt mutat.)
Megfelelı mőszer esetén ugyancsak az artériás vérgázanalízis során kaphatunk
információt a vér nátrium- és káliumszintjérıl. Hipo-, vagy hipernatrémiában
gyakori a tudatzavar: a sürgısségi betegellátásban inkább az elıbbi a jellemzı. A

hiponatrémia legtöbbször hosszabb idı alatt alakul ki, fıleg idısekben, akik
vízhajtót szednek és nem megfelelı a táplálék-, illetve a folyadékbevitelük.
Zavart tudat jellemzi a hipoglikémiás betegeket is. A hipoglikémiára jellemzı
tudatzavar lehet csupán zavartság, de lehet akár kóma is. Megszüntetése azonnali
sürgıs feladat, amennyiben a tünetek alapján – diabétesz az anamnézisben,
nyirkos bır, hipotenzió, tudatzavar, remegés, palpitáció, midriázis – hipoglikémia
gyanúja merülne fel, úgy azonnal adjunk 60 ml 40 %-os glukóz oldatot
intravénásan. Amennyiben a beteg tudata tiszta - de csak akkor - cukros vizet, teát
is itathatunk vele, de az aspiráció veszélye miatt ilyenkor is inkább az intravénás
adagolás a célszerő és egyben a gyorsabb, biztosabb megoldás.
Egyre nagyobb probléma a széles körben terjedı alkohol- és droghasználatból
adódó túladagolás. Az erısen ittas állapot is okozhat súlyos tudatzavart, ilyenkor
a vér alkoholszintje 3,5-5,0 ezrelék feletti. Ez valódi sürgısségi állapot, mivel
ilyenkor fenyegetı légzésleállással és keringési elégtelenséggel kell számolnunk.
A beteget intubáljuk, lélegeztetjük, folyadékpótlást végzünk. Diuretikum hatására
az alkohol ürülése gyorsul, de vigyázni kell az amúgy is fenyegetı
hipovolémiával: a beteg megfelelı hidrálása, szükség szerint invazív
monitorizálása (artériás vérnyomásmérés, CVP mérés) elengedhetetlen.
A legtöbb drogot éppen tudatmódosító hatása miatt alkalmazzák. Napjaink egyik
legismertebb tudatmódosító szere a gamma-hidroxi vajsav (GABA). Az utcán
„Gina”, vagy „Angyalpor” néven hozzáférhetı szer már néhány cseppje is
eszméletvesztést, amnéziát okoz. Fıleg fiatal lányok italába keverik, akik eztán a
történtekre nem emlékeznek, így a tudatzavar ellátása mellett a sürgısségi
orvosnak gondolni kell a szer használatának jogi következményeire is: a részletes
dokumentáció (külsérelmi nyomok, erıszak nyomai, stb.) rögzítése rendkívül
fontos. A betegek ellátásában szupportív kezelés szükséges, specifikus ellenszere
a drognak nincs.
Tudatzavart okozhatnak a stimulálószerek is, pl. az amfetamin, illetve annak
gyakoribb származékai (pl. mefedron [Kati, Mefisztó], az Ecstasy –
metiléndioximetamfetamin
[XTC, Adam, „E”, „Eve”, „Love drug”, „Hug
drug”, „Eki”, „X”, „kı”, „sárkány”, „Ekszi”, „bogyó”], Speed – metamfetamin) is
kiválóan alkalmasak tudatzavar elıidézésére. Kezelésükben nemcsak a
tudtazavarra kell összpontosítanunk, hanem a túlzott szimpatikus stimulációra és
az extrém hıtermelésre is. Az ilyen betegeknél a vénabiztosítást és monitorozást
követıen a testhımérséklet extrém emelkedése, hipertermia esetén külsı hőtést
kell alkalmazni, amennyiben görcsölnek, benzodiazepint szükséges adni (pl.
diazepam 5 mg i.v., midazolam, 2 mg i.v. sz.sz.). A vérnyomáskiugrás kezelésére
kezdetben elég a szedálás. Amennyiben ez hatástalan, úgy nitroprusszidnátriumot, gliceril-trinitrátot kell alkalmazni. Béta-blokkolók adása
kontraindikált, mivel különösen a szelektív béta-antagonisták hatására a
megmaradó alfa-stimuláció további vérnyomás-emelkedést, koronáriaáramláscsökkenést és a fokozott afterload miatt szívelégtelenséget okozhat! A vizelet
alkalizálása és furosemid adása meggyorsíthatja a szer eliminációját.
A tudatmódosító szerek közül a morfin és származékai (diacetilmorfin [heroin], a
krónikus és tumoros fájdalomcsillapításban használt oxicodon, hidromorfon, de a
kórházakból beszerezhetı fentanil, morfin injekció is) okozhatnak súlyos
tudatzavart, de túladagolásuk esetén légzés- és keringésleállás is bekövetkezhet.
Így minden zavart tudatú, feltehetıen kábítószer-élvezı, vagy morfint, illetve
annak származékát használó betegnél 0,4 – 1 mg naloxon adása célszerő lassan,
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frakcionáltan, i.v.
Az egyéb kábító- és élvezetei szerekkel a megfelelı toxikológiai fejezetek
Pupillareakciók alapján
milyen struktúrák zavara jön foglalkoznak.
szóba tudatzavar esetén?
A tudatzavarok másik nagy csoportját a funkcionális és strukturális agyi

folyamatokkal kapcsolatos kórképek adják.
Az ilyen betegek szisztematikus neurológiai vizsgálata elengedhetetlen, de a
zavart tudatú, illetve eszméletlen, vagy éppen komatózus beteg vizsgálatakor,
amennyiben egyértelmően ki nem zárható, mindig gondolni kell a nyaki gerinc
sérülésére. Ennek megfelelıen a vizsgálatok is csak ennek tudatában történhetnek.
A pupillák reakcióinak vizsgálata:
1. reaktív pupillák (fényre egyenként és konzenzuálisan is reagálnak): megtartott
középagyi funkciókra utalnak, azonban az extraokuláris mozgások hiánya
metabolikus zavarra (pl. hipoglikémia, hipoxia) hívhatják fel a figyelmet
2. Egyoldali tág, fénymerev pupilla: az érintett oldali n.oculomotorius
transtentioralis kompressziója, vagy egyéb károsodása okozhatja
3. Közepesen tág, fénymerev pupillák: a középagy károsodása állhat a háttérben
4. Mindkétoldali tág, fixált pupillák: súlyos középagyi károsodás okozhatja, de pl.
egyes mérgezésekben is láthatjuk, atropin, szimpatomimetikumok is hasonló
hatással bírnak.
5. Tőszúrásnyi pupillák: opiát, kolinerg mérgezésben a leggyakoribb
A tudatzavar okának megállapítására, a lézió helyének lokalizálására alkalmas a
kalorikus ingerlés, mely pl. nyaki gerinc sérülésekor is kivitelezhetı. A teszt
során a beteg felsı testét és fejét 30 °-ban megemeljük, hogy elkerüljük a
horizontális ívjáratok direkt ingerlését és az egyik hallójáratba 20-30 ml jéghideg
vizet fecskendezünk. Amennyiben pl. a hideg vizet a jobb hallójáratba
fecskendezzük, akkor az éber állapotú betegben nystagmust tudunk elıidézni
(3.ábra a. pontja). Amennyiben a szemek konjugáltan jobbra deviálnak, úgy
mindkét oldali agyféltekét érintı diszfunkcióval állunk szemben: a beteg lehet
kómás, de az agytörzs érintetlen (3. ábra b. pontja). Ha a jobb szem tér ki oldalra,
akkor a fasciculus longitudinalis medialis sérülése valószínősíthetı (3. ábra
c.pontja), de ha reakciót egyáltalán nem látunk, akkor az elváltozás a hídban
valószínő, agytörzsi lézióra illetve internuclearis ophthalmoplegiára utalva (3.
ábra d. pontja).
[[ 3_abra_II_3_9_fejezet.jpg
felirat: 1. ábra: Kalorikus ingerlés hatása a szemmozgásokra ]]
Amennyiben a zavart tudatállapotú betegnél nem merül fel nyaki gerincsérülés
gyanúja, úgy a strukturális vagy funkcionális lézió megítélésére ugyanígy
alkalmas a babafej tünet, illetve más néven az oculocephalicus reflex kiváltása. A
vizsgálat kivitelezésekor a fejet két kezünkbe fogva gyorsan jobbra és balra
fordítjuk. Intakt agytörzs esetén a szemek az ellenkezı irányba fordulnak, azaz
jobbra forgatáskor balra, balra forgatáskor jobbra. Pozitív a vizsgálat, azaz
agytörzsi lézió valószínősíthetı, ha a szemek fixáltak maradnak.
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A neurológiai vizsgálat ismétlése rendkívül fontos a progresszió megítélése
szempontjából. Ugyanakkor agyi történés, pl. vérzés, agynyomás-fokozódás,
Légzési minták alapján
hogyan ítélhetı meg az agyi koponyatrauma, akut ischaemia gyanújának esetén az azonnali koponya-CT, adott
esetben MR elengedhetetlenül fontos, csakúgy, mint a beteg neurológusnak
nyomásfokozódás
történı azonnali referálása.
súlyossága?
A progresszivitás jele lehet a légzési minta változása is, melyet egyéb jelekkel
együtt célszerő értékelni. Korai agytörzsi kompresszió, bilaterális cerebrális
károsodás esetén a betegnél Cheyne–Stokes-féle légzést látunk, azaz a légzés
periodikus, hypopnoés és hyperpnoés periódusok váltják egymást. A pupillák
ilyenkor reaktívak, de a Babinski-jel lehet pozitív. Amennyiben az agyi
nyomásfokozódás a középagyat és a híd felsı részét is érinti, úgy centrális
neurogén hiperventilláció látszik, dilatált, nem reagáló pupillákkal, decerebrációs
rigiditással. Ha a híd és a nyúltvelı felsı részén is fokozódik az agynyomás,
akkor a légzés ugyan megnyugszik, száma és mélysége normális lehet, de

megjelenhet a Cushing-reflex. Ennek során extrém magas vérnyomást és akár
kritikus bradycardiát is láthatunk. A beteg semmilyen stimulusra nem reagál.
Végül pedig a progresszió során érintett nyúltagyi struktúrák kompressziója
következtében a légzés lassul, irregulárissá válik, majd leáll, a pupillák fixek és
dilatáltak, a beteg hipotóniássá válik, a halál imminens.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a tudatzavar a sürgısségi betegellátás
egyik leggyakoribb problémája. Nagyon sokszor a társszakmák képviselıi, akár
neurológusok, pszichiáterek is elıbb az esetleges metabolikus, hipoxiás eredet
kizárására a sürgısségre küldik a beteget. Ilyenkor a lehetı legegyszerőbb
vizsgálatokkal kezdjük a tudatzavar okának tisztázását: alapos anamnézis,
panaszok feltárása, gyors, de részletes fizikális vizsgálat, beleértve a neurológiai
státusz felmérését is, artériás vérgázanalízis. Amennyiben központi idegrendszeri
kórok gyanúja merülne fel, úgy képalkotó vizsgálatok (CT, MR) sürgıs
elrendelése szükséges, illetve a beteg megfelelı diszpozíciója az érintett
társszakmák
(leggyakrabban
neurológia,
pszichiátria,
belgyógyászat)
képviselıinek bevonásával.
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II./3.10. Eszméletvesztés, syncope

Kérdés
Mi a syncope?

Kérdés
Mik az agyi vérellátás
zavarának okai?

Az eszméletvesztés az egyik leggyakoribb oka a sürgısségi osztályos
felvételeknek. Gyakorisága mellett ez a kórkép adja a diagnosztikus és terápiás
dilemmák legtöbbjét, hiszen az eszméletvesztés/syncope okának tisztázása
kifejezetten multidiszciplináris feladat, mely neurológiai, endokrinológiai és
kardiológiai ismereteket egyaránt feltételez.
A leggondosabb kivizsgálás ellenére is a syncope-k 45 %-ának oka tisztázatlan
marad!
A legtöbb eszméletvesztés oka banális, de hátterében akár életet közvetlenül
veszélyeztetı állapotok is állhatnak. Ugyanakkor gyakran elıfordul, hogy a
korábban eszméletét vesztett beteg a sürgısségi ellátás során tünetmentes, de
otthonába bocsátva panaszai újra jelentkeznek, így nemcsak diagnosztikus,
hanem medikolegális problémákkal is szembesülünk az ilyen betegek ellátása
során.
Fontos megjegyezni, hogy míg hosszabb eszméletvesztés során a tudat
feltisztulása elhúzódó lehet, addig az általában 20 másodpercnél nem hosszabb
syncope-t követıen a tudatállapot azonnal normalizálódik.
Az eszméletvesztés háttere, lehetséges okai
A normális tudatállapotot az agyféltekék és a retikuláris aktivációs rendszer
intakt mőködése tartja fenn. Amennyiben ebben bármiféle zavar keletkezik,
akkor az eszméletvesztéshez, syncope-hez vezethet. A végsı ok az agyi
folyamatok mőködéséhez nélkülözhetetlen oxigén- vagy glükózellátás átmeneti
vagy hosszabb ideig fennálló hiánya, melyben etiológiai tényezıként számos
kórokot sorolhatunk fel.
Az agyi vér- és energiaellátás zavarának okai:
1. Neurológiai okok: vérzéses vagy ischaemiás stroke, tranzitorikus ischaemiás
attak (TIA), koponyatrauma, szubarachnoideális vérzés, szubdurális hematóma.
2. Kardiológiai okok: arritmiák, szívmegállás, sick sinus szindróma, carotis
sinus hiperesztézia, ortosztatikus hipotenzió, masszív tüdıembólia,
szívtamponád, mőbillentyő funkciózavar.
3. Egyéb belgyógyászati, vagy sebészeti/traumatológiai okok: masszív, akut
vérzés; krónikus vérzés, mely addig panaszokat nem okozott, de ortosztázisnál
syncope-t idézhet elı; szepszis; megoszlási, neurogén vagy hipovolémiás sokk;
exszangvináció.
4. Metabolikus okok: hipoglikémia, súlyos hiperglikémia, hipoxia, hiperkapnia.
5. Toxikológiai okok: szándékos önmérgezés pl. altatókkal, nyugtatókkal;
drogok (kábítószerek, street-drogok, belladonna) hatása; szén-monoxidmérgezés, szerves oldószerek okozta mérgezés, antiarritmiás szerek,
antidepresszánsok, antikonvulzív szerek, antipszichotikumok, bétablokkolók,
kalciumcsatorna-blokkolók, diuretikumok extrém használata, laxatívumok
extrém használata.
6. Egyéb okok: epilepszia, epileptiform görcsállapotok, súlyos hipokapnia,
mely kritikus agyi vazokonstrikciót okoz, háztartási balesetek (pl. áramütés),
hı-kollapszus.
Releváns anamnézis eszméletvesztés/syncope kapcsán
A következı kérdések tisztázása elengedhetetlen eszméletvesztés/syncope
esetében:
1. Mit csinált a beteg, amikor eszméletét vesztette?
Hirtelen felegyenesedés okozhat ortosztatikus hipotenziót, ennélfogva átmeneti
agyi vérellátási zavart különösen fiatal nıkben, illetve meleg idıben. Fekvı

helyzetben történı eszméletvesztés oka
lehet pl.
ritmuszavar,
görcstevékenység. Munkavégzés közben kialakult eszméletvesztés oka megint
csak lehet ortosztázis, de kialakulhat kiáramlási pálya beszőkülése (pl. aorta
sztenózis) esetén is. Carotis sinus hyperaesthesia esetén típusosan a fej
elfordításakor alakulhat ki syncope, vagy éppen szoros nyakkendı, sál is
okozhat hasonló tüneteket. A syncope egy speciális fajtája a vazovagális vagy
vazomotoros syncope, mely általában erıs érzelmi állapotokkal vagy pl.
fájdalommal mutat összefüggést. Valsalva manıver (köhögési roham,
székrekedéskor erıs hasprés) elıidézhet oly mértékő intratorakális
nyomásemelkedést, hogy az a vénás visszaáramlást kritikus mértékben gátolja,
mely a szív alultelıdéséhez, ennélfogva a Frank–Starling törvény értelmében
súlyos verıtérfogat-csökkenéshez vezet. Nem megfelelı rehidrálás mellett
meleg környezetben végzett fizikai munka is vezethet syncope-hoz.
2. Milyen tünetekre emlékszik a beteg az eszméletvesztés elıtt és az után?
Az eszméletvesztést megelızı erıs fejfájás leggyakrabban szubarachnoideális
vérzésre utal. Ugyancsak az eszméletvesztést megelızı mellkasi fájdalom oka
lehet akut koronária szindróma, de lehet tüdıembólia is, csakúgy, mint spontán
pneumotorax, mellkasi aorta aneurizma ruptura. Erıs hasi fájdalom esetén hasi
aneurizma ruptura, méhenkívüli terhesség, lépruptura gyanúja merül fel.
Arritmiák, átmeneti keringésleállás esetén a betegek legtöbbször nem
emlékeznek prodromális tünetekre, míg pl. epilepsziás rohamokban gyakori (de
nem kötelezı) az aura. A hipoglikémiás epizódot verejtékezés, hányinger,
remegés elızheti meg, krónikus vérzésben az eszméletvesztés elıtt a beteg
fokozott oxigénszükséglettel járó tevékenységet (pl. lépcsızés) folytathatott.

Kérdés
Mik a tisztázandó
anamnesztikus kérdések
eszméletvesztés/syncope
esetén?

3. Látta-e valaki mi történt pontosan?
A beteg maga gyakorta nem emlékszik semmire, illetve emlékképei
homályosak, pontatlanok. Sok esetben nem megbízható az eszméletvesztés
idıtartamára vonatkozó információ sem, így mindig hasznos, ha van szemtanú,
aki pontosan vagy pontosabban emlékszik a történtekre. Leggyakrabban
epilepsziás görcsrohamok esetén jelent sokat a szemtanú beszámolója: ilyenkor
a görcsök gyakorta kezdıdnek egy hangos felkiáltással, mely a hozzátartozók
figyelmét a betegre vonhatja. Meglepıen pontosan írják le a laikusok is a
tónusos-klónusos görcsöket és jellemzıen pontos beszámolót adnak a
posztiktális zavartságról is. Amennyiben a beteg maga nem is emlékszik az
eszméletvesztés elıtti pillanatokra, a hozzátartozó pontos beszámolója nagyban
megkönnyítheti a differenciáldiagnózist.
4. Elıfordult-e hasonló esemény korábban, illetve elıfordult-e a családban
hirtelen halál?
E kérdéscsoport tisztázásakor nagy segítségünkre lehet a beteg korábbi
dokumentációjának tanulmányozása, illetve magától a betegtıl vagy
hozzátartozójától szerzett releváns információ. Nem szabad sajnálni az idıt a
korábbi dokumentációk áttekintésére, de ugyanakkor itt is érdemes felhívni a
figyelmet arra, hogy a beteg dokumentációjának megírásakor érdemes
törekedni a tömör, egyértelmő megfogalmazásra, a gyakran semmitmondó „mi
nem történt korábban” információk helyett a lényegre szorítkozni, hiszen nem
tudjuk, mikor lesz szükségünk anamnesztikus adatok lehívására, s ilyen
körülmények közt az idıfaktor fontos szerepet játszik!
Egyes szívritmuszavarok, mint pl. a hosszú QT-, Brugada-, Romano–Wardszindróma gyakorta asszociálódnak hirtelen halállal. Kötıszöveti gyengeség is
lehet öröklıdı (pl. aorta aneurizma), illetve agyalapi aneurizma ruptura és
szubarachnoideális vérzés esetén is megfigyelhetı a családi halmozódás.
5. Milyen gyógyszereket szed a beteg, esetlegesen volt-e már szuicid
intenciója?

A nem megfelelı gyógyszerhasználat – fıként szívgyógyszerek esetén –
természetesen okozhat eszméletvesztést, pl. bradycardia béta-blokker vagy
digitálisz túladagolásban, vérnyomásesés antihipertenzív szerek nem megfelelı
dózisban történı alkalmazása esetén, vagy antipszichotikumok, nyugtatók akár
véletlen, akár szándékos túladagolása esetén. Fontos lehet tudni, hogy a beteg
az eszméletvesztést/syncope-t követıen fogyasztott-e nagyobb mennyiségő
alkoholt, használt-e kábítószert?
Betegvizsgálat
Betegvizsgálat során a rutin neurológiai vizsgálaton felül részletesebb fizikális
vizsgálat is szükséges. Ennek során kerül megállapításra a Glasgow Kóma
Skála (GCS). Amennyiben a beteg össz. GCS-e 8 vagy az alatti, úgy a beteget
intubálni kell, mert légútjait nem képes a megfelelı mértékben védeni. A
prehospitális gyakorlatban elterjedıben levı AVPU pontrendszer lényege,
hogy a betőszó segítségével megállapítható a beteg reakciókészsége, illetve
tudatállapota gyorsan felmérhetı. Az angolszász irodalomban meghonosodott
rövidítés elsı betője, az „A” arra utal, hogy a beteg éber, orientált (alert), a „V”
arra, hogy verbális stimulussal ébreszthetı, a „P” arra, hogy fájdalomra (pain)
reagál, az „U” pedig azt jelenti, hogy a beteg nem reagál semmire sem
(unresponsive).
A részletes neurológiai vizsgálat kiterjed a II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI
és XII agyidegek vizsgálatára, a motoros és szenzoros körök, a mélyreflexek, a
finommozgások vizsgálatára, a Romberg-, illetve nehezített Romberg-tesztre, a
piramisjelek vizsgálatára.
A fizikális vizsgálat fontos eleme a keringési rendszer vizsgálata: addig
ismeretlen szívzörej megjelenése akut billentyő-rendellenességre utalhat,
bradycardia, tachycardia egyaránt okozhat keringési elégtelenséget, tompa
szívhangok perikardiális tamponádra hívhatják fel a figyelmet. Vérnyomást
mindkét karon kell mérni (aortadisszekció). Egyszerő, de gyakran feledésbe
merülı vizsgálat a kapilláris újratelıdési idejének mérése (normálisan 1-2 s, ha
megnyúlt, akkor az presokkra, sokkra utalhat). Pulzoximetria alkalmazható a
vér oxigéntelítettségének mérésére, megjegyzendı azonban, hogy szénmonoxid-mérgezés esetén a pulzoximéter megbízhatatlan! Légzési hangok
hiánya az egyik oldali mellkasfél felett utalhat pneumotoraxra vagy
hidrotoraxra csakúgy, mint az apró és közepes hólyagú szörtyzörejek
tüdıödémára valamint gyulladásra, illetve bármilyen okból felszaporodó
intraalveoláris vagy intrabronchiális folyadékra. A has vizsgálatakor tapasztalt
defenzus utalhat üreges szerv perforációjára, az ezzel együttjáró fájdalom pedig
okozhat vazovagális syncope-t. Ballotálható nagyobb mennyiségő folyadék
lehet ascites, de lehet vér is. Szabad hasi folyadék meglétének eldöntése a
sürgısségi osztályon is alkalmazható FAST technikával gyorsan lehetséges. A
FAST (focused assessment by sonography in trauma) technika lényege, hogy
négy alapnézetbıl (szubxifoideális, jobb és bal felsı kvadráns, valamint
szuprapubikus) áttekintve a hasüreget gyorsan (< 3 min) megállapítható, hogy
van-e szabad hasi folyadék az érintett részeken, vagy nincs.
Az alapos fizikális vizsgálatot képalkotó vizsgálatok követik. Politraumatizált
beteg esetén az ATLS ajánlása szerinti három röntgenvizsgálat (nyaki gerinc,
mellkas, medence) elvégzése kötelezı, mely nagyobb vérzést okozó törést,
illetve nyaki gerincvelı-sérüléssel együttjáró spinális sokkot mutathat ki,
melyek mindegyike agyi hipoperfúzióhoz vezet, következményes
eszméletvesztéssel, tudatzavarral.
Az eszméletvesztés neurológiai oka nemcsak traumás történés lehet, hanem
gyakran ilyenkor derül fény olyan intrakraniális térfoglalásra, mely akár

kompresszió, akár agynyomás-fokozódás révén eszméletvesztést idézhet elı.
Ennek megállapítására a CT nem mindig elegendı, gyakran MR vizsgálat
szükséges. Szerepe lehet továbbá az echokardiográfiának is, amellyel olyan
akut kardiális állapotokat diagnosztizálhatunk, melyek agyi hipoperfúziót
okoznak (pl. súlyos perikardiális folyadék, papilláris izom ruptura, masszív
szívinfarktus pumpaelégtelenséggel).
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felirat: 1. ábra: A syncope leggyakoribb okai, jelei s a sürgıs teendık ]]
* teljes test víz kiszámítása: (tettömeg kg * % víz) fiú és leánygyermek: 60 %
(0,6), felnıtt ffi: 60 % (0,6), felnıtt : 55 % (0,5), idıs ffi: 50 % (0,5), idıs nı:
45% (0,45)
Az eszméletvesztéssel, syncope-val érkezı betegek a sürgısségi betegellátó
helyek betegpopulációjának jelentıs részét képviselik. Mivel az
eszméletvesztés/syncope okai gyakran nem egyértelmőek, ezért a részletes
anamnézisfelvétel, a beteg alapos kikérdezése, a minden részletre kiterjedı
fizikális és képalkotó vizsgálat elengedhetetlenül fontos mind a
differenciáldiagnózis, mind pedig a betegdiszpozíció szempontjából. Az
eszméletvesztés/syncope okai még így is gyakran felderítetlenek maradnak,
ami a késıbbiekre nézve nem kis fejtörést okozhat mind a beteg, mind pedig az
ıt vizsgáló és ellátó sürgısségi orvos számára.
Hivatkozások:
1. S. Mahadevan, G. Garmel: An Introduction to Clinical Emergency
Medicine, Cambridge University Press, 2005 521-524
2. http://www.mdcalc.com/sodium-correction-rate-in-hyponatremia

2.3.1.

II./3.11. Görcsállapotok

Kérdés

A sürgısségi osztályok, betegfogadó helyek mindegyikén gyakori a görcsölı
beteg. A görcsállapotok - fıként laikusok számára - általában nagyon ijesztıek,
de ritkán okoznak közvetlen életveszélyt. Ez persze nem azt jelenti, hogy a
görcsállapotok kezelése nem igényel azonnali beavatkozást, illetve definitív
ellátást.
Görcsök elsısorban kisgyermekkorban és 60 év feletti felnıttekben jelentkeznek
gyakrabban. Elıbbi korcsoportban a lázgörcs a vezetı típus, utóbbiaknál stroke,
illetve primer vagy szekunder malignitás a fı ok.
A görcsök keletkezésük kiváltó okától függıen lehetnek primerek, illetve
szekunderek. Primer, ha a zavar magában a központi idegrendszer sejtjeiben van,
szekunder, ha a görcsállapot valamilyen más patofiziológiai folyamatra adott
válasz (pl. toxin, fertızés, trauma) eredménye.

Milyen csoportokba
[[ 1_abra_II_3_11_fejezet.jpg
sorolhatók a
felirat: 1. ábra: A szekunder görcsállapotok leggyakoribb okai ]]
görcstevékenység
leggyakoribb szekunder okai? A görcsök lehetnek generalizáltak és lehetnek fokálisak. Elıbbiek az egész agy,
azaz mindkét félteke zabolátlan elektromos tevékenységébıl adódnak, típusuk
szerint elkülöníthetünk konvulzív (tónusos-klónusos), illetve nonkonvulzív
(absence) állapotokat. Ilyen esetekben jellemzı az eszméletvesztés. A fokális
görcsállapotok csak az egyik agyféltekét érintik, ezeken belül is
megkülönböztetünk szimplex parciális görcsöket (megtartott tudat), illetve
komplex parciális görcsállapotokat (zavart tudat).
Görcsállapotokban a neuronok súlyosan károsodhatnak, mivel a fenntartott
stimuláció következtében a sejtekbe kalcium áramlik be, ez pedig toxikus hatású.
A legtöbb görcs magától megszőnik. Ha nem, akkor beszélünk status
epilepticusról, mely súlyos, életet veszélyeztetı állapot, megszüntetése
mihamarabb szükséges. Az ilyen beteg obszervációja intenzív osztályon,
leginkább neurológiai intenzíven történik. Definíció szerint status epilepticusnak
tartjuk mindazon görcsállapotokat, melyekben a görcstevékenység
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percnél hosszabb ideig tart, valamint a görcsök közt nincs ideje a szervezetnek
regenerálódni.
Amennyiben a görcsölı beteg tudatánál van, vagy tudta már feltisztult, az alábbi
kérdéseket kell tisztáznunk:
Kérdés
Milyen kérdésekre keresünk - Volt-e korábban hasonló görcstevékenysége?
választ görcsölı beteg
- Mi volt az utolsó dolog, amire a görcs elıtt és mi volt az elsı, amire a görcs
anamnézisének felvételekor? után
emlékszik?
- Ha már korábban is görcsölt, különbözött-e a mostani görcs a korábbiaktól?
- Beütötte-e a fejét a beteg?
- Milyen gyógyszereket szed a beteg?
- Ha ismert epilepsziás, milyen gyógyszereket szed, azokat mikor állították be és
rendszeresen szedi-e azokat?
- Volt-e bármilyen aura a görcs elıtt (pl. égett gumiszag epilepsziában)?
- Volt-e nyelvharapás?
- Volt-e bevizelés, széklet elengedése?
- Használ-e a beteg valamilyen drogot, szert?
- Iszik-e a beteg alkoholt és ha igen mennyit? Lehetnek-e elvonási tünetei?
- Megelızte-e a görcsöt magas láz?

A részletes anamnézis felvételét követıen a beteget alaposan megvizsgáljuk,
különös figyelmet fordítva a neurológiai gócjelekre. Minden görcsölı beteg
esetén dobhártya-hımérsékletet kell mérni A dobhártya-hımérséklet mérése mivel mérési pontja meglehetısen közel van a hıszabályozási központokhoz, így
az azok mőködésére döntı hatással bíró set-point hımérséklető struktúrákhoz elfogadott módja a maghımérséklet mérésének, feltéve, ha kivitelezése korrekt.
Javasolt a görcsölı betegekben az artériás vérgázminta elemzése is, mivel ezzel
perceken belül információhoz juthatunk esetleges metabolikus vagy hipoxiás
eredetre vonatkozóan.
A rutin vérvizsgálat mellett gyanú esetén toxikológiai mintavétel is szükséges,
illetve
ismert
epilepsziás
betegben,
aki
antiepileptikumot
szed,
gyógyszerszinteket is kell ellenırizni!

Kérdés
Mik a görcsállapot
megszőntetésének
gyógyszerei, azok dózisai?

Kérdés
Mi a status epilepticus?
Hogyan kell ellátni a status
epilepticusban szenvedı
beteget?

Kérdés
Mik a teendık gyermekek
lázgörcse esetén?

Különbséget kell tennünk elıször görcsölı, és már ismert, korábban is görcsölı
beteg sürgısségi ellátásának lépeseiben. Elıször görcsölı beteg esetén, ha a
görcstevékenység rövid volt és a beteg tudata tiszta, elegendı ellenırizni a
vércukorszintet, ionokat és koponya-CT-t kell végeztetni. Arra a kérdésre, hogy a
koponya-CT elvégzése sürgısségi feladat-e, a beteg állapota, illetve kooperációs
hajlandósága adja meg a választ, valamint természetesen a rendelkezésre álló
eszközös háttér. Amennyiben a beteg lázas és ennek oka nem tisztázott, úgy már
az elıször görcsölı beteg esetében is lumbálpunkció végzendı a
szubarachnoideális vérzés és esetleges központi idegrendszeri infekció
kizárására.
Ismert, korábban is görcsölı beteg esetében koponya-CT-t csak akkor érdemes
készíttetni, ha az aktuális görcstevékenység a korábbiakhoz képest változott,
illetve a beteg tudata nem tisztul fel.
A görcsök megszüntetésére leginkább benzodiazepineket alkalmazunk (diazepam
5-10 mg i.v., midazolam 3-15 mg i.v.), de adható propofol is (1-2 mg/kg i.v.).
Utóbbi esetben számolni kell légzésleállással, így a beteg légutainak biztosítása
szükséges lehet akár endotracheális intubálással is. Emlékeznünk kell arra, hogy
a beteg lehet telt gyomrú is, ilyenkor rapid szekvenciális indukció szükséges!
Status epilepticus megszüntetésére - amennyiben a fenti próbálkozások
sikertelennek bizonyulnak - adható fenitoin, melynek telítı dózisa 10-15 mg/ttkg,
az adagolás sebessége nem haladhatja meg az 50 mg/perces sebességet, majd a
telítı dózist követıen
6-8 óránként 100 mg oralis vagy iv. fenntartó
dózist kell adni. Ha ezzel sem sikerül terminálni a görcsöket, akkor barbiturát
kómát alkalmazhatunk. Erre jelenleg a thiopental alkalmas, melynek telítı adagja
5 mg/ttkg, majd bolusban 3-5 percenként 1-2 mg/ttkg adagokat kell adni egészen
addig, amíg az EEG-n a kisülések 5-10 másodpercen át elnyomhatók. Körülbelül
30 perc után óránként 5 mg/ttkg dózisban alkalmazott infúzió adása szükséges,
majd ha az EEG-n kisülések nem láthatók, az infúzió sebessége
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mg/kg/h-ra csökkenthetı. A görcsrohamok megszőnése után tanácsos az infúziót
további 12 órán át adni. Természetesen a barbiturát kóma megfelelı lélegeztetési
és monitorizálási háttérrel alkalmazható, csakúgy, mint az izoflurán anesztézia,
mely aneszteziológus és inenzív terápiás szakorvos feladata.
Gyakori sürgısségi feladat a gyermekek lázgörcsének ellátása. Kialakulásakor
nem az abszolút hımérséklet számít, hanem a hımérséklet emelkedésének üteme,
így a legtöbb lázgörcs megelızhetı, habár a gyermekek lázának alakulását
számos tényezı befolyásolja, pl. a pirogén mennyisége, egyéni válaszkészség.
Kezelésében így a gyors lázcsillapításé a fıszerep, a betegeknek paracetamolt (15
mg/kg i.v.), lázcsillapító kúpot (paracetamol 10-15 mg/kg, maximum 50

mg/kg/24 h), metamizolt (3 hónapnál fiatalabb és/vagy 5 kg-nál könnyebb
csecsemıknek nem alkalmazható, e felett 10 mg/kg i.m., max. 20 mg/kg/24 h)
adunk. Effektív lázcsillapító kúp az acetaminophent és phenobarbitált tartalmazó
Germicid-C kúp, mely barbituráttartalmánál fogva meg is akadályozhatja a
konvulziók kialakulását. Dózisa 3 hónapos korig naponta 3x1/2 végbélkúp,
magas láz esetén
3-4 óránként 1/2 végbélkúp, naponta maximum ötször. 312 hónapos korban naponta 3x1 végbélkúp, de magas láz esetén 3-4 óránként 1
végbélkúp is alkalmazható, naponta maximum 5 alkalommal.
Gyermekek lázgörcsének megelızésére alkalmas még a hőtıfürdı is,
antikonvulzánsok (diazepam, midazolam) adására csak ritkán kerül sor, ilyenkor
alapos a gyanú arra, hogy a görcsöt nemcsak láz, hanem pl. meningitis okozza.

Hivatkozások:
S. Mahadevan, G. Garmel: An Introduction to Clinical Emergency Medicine,
Cambridge University Press, 2005,473-484. oldal
G. Richard Braen: Manual of Emergency Medicine, Lippincott-Williams, 2010,
339-353. oldal

II./3.12. Stroke szindróma
cél

Egy magas mortalitású és morbiditású, klasszikusan sürgısségi kórkép korai felismerési és
megfelelı menedzsmenti készsége.

kompeterncia A stroke tünetegyüttesének felismerése. Az ellátó rendszer korai riasztása. A stroke teamben
való részvételre.
bevezetés

keys
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A stroke definíciószerően gyorsan kialakuló klinikai tünetegyüttes, mely az agymőködés globális
vagy fokális zavara, aminek bizonyíthatóan nincs más oka, mint az agyi érrendszerben kialakult
elváltozás és több mint 24 órán keresztül áll fenn vagy halált okoz . (WHO-1978.) Kórélettanilag
a tünetegyüttes hátterében az esetek 60-80%-ban ischaemia és közel 20%-ában vérzés (ebbıl 5%
SAH) áll. A stroke korai halálozása magas, de az életminıségre gyakorolt negatív hatása az
egyik legsúlyosabb az akut jellegő kórfolyamatok között. A stroke ellátásának hangsúlyai a korai
felismerés, a reverzibilis kórfolyamatok értékelése és menedzselése, a kórok mielıbbi tisztázása,
a szövıdmények korai menedzselése és az oki kezelés mielıbbi megkezdése. A stroke tünetek
nagyobb hányadát adó ischaemias eredet esetén az elsıdleges cél, egyben oki kezelés a
reperfúzió biztosítása és a másodlagos károsodás – a remodelling korai befolyásolása. A vázolt
stroke menedzsment egy klasszikusan sürgısségi szemlélető ellátásforma. A reperfúziós kezelés,
mint lehetıség paradigmaváltást jelentett a stroke ellátásában és mindez a sürgısségi
szemléletnek is köszönhetı.
stroke túlélési lánc; stroke tünetegyüttesek; stroke egység; fibrinolysis; reperfúziós eljárások;
idegsebészeti konzultáció; stroke team;
2 óra
A stroke formái, eredet és lokalizáció függı tünettana
A korai észlelés
A perhospitális ellátás alapelvei
Differenciál diagnosztika
Stroke sürgısségi menedzsment (tüneti kezelés, diagnosztika)
Reperfúziós lehetıségek
Diszpozició
A stroke-ot minden esetben hirtelen kezdet jellemzi – a neurológiai tünetek a kiesı vérellátás
lokalizációjának a függvénye. A tünetegyüttes kialakulásának dinamikája alapján
megkülönböztetünk progresszív és komplett stroke-ot.
Progresszív stroke: az egyoldali neurológiai tünetek (gyakran az egyik karon jelentkeznek,
majd ipsilateralisan) néhány óra - 1-2 nap alatt terjednek tovább. A progresszió többnyire
lépcsızetes, stabil szakaszok szakítják meg, de elıfordul folyamatos romlás is.
Akut komplett stroke (gyakoribb): a tünetek gyorsan fejlıdnek ki és többnyire néhány perc
alatt elérik maximális intenzitásukat.
A progresszív stroke vagy a nagykiterjedéső komplett stroke elsı 48-72 órájában a tünetek
súlyosbodhatnak, tudatzavar léphet fel, agy ödéma vagy ritkábban az infarktus továbbterjedése
miatt.
A lokalizáció függvényében az alábbi tünetegyüttesek utalnak stroke-ra:
ARTÉRIA CEREBRI MEDIA (leggyakoribb)
ACM proximális szakasz: (frontalis, parietalis és temporalis lebeny felszínének nagy részét
látja el)
● ellenoldali hemiplegia
● hemianaesthesia
● homonym hemianopia

● aphasia (domináns félteke) / apraxia és/vagy neglect (subdominans félteke)
ACM mélybe teriedı ágak: (basalis ganglionok, capsula interna és externa, thalamus ellátás)
● ellenoldali arcfél,
● ellenoldali kar és láb hemiplegiája,
● hemianaesthesia
ACM terminális ágak: motoros és sensoros tünetek kevésbé súlyosak
ARTÉRIA CAROTIS INTERNA: (azonos oldali félteke centrális-laterális részének infarctusa)
Az artéria cerebri media elzáródásának tüneteivel azonosak, emellett azonban ipsilateralis
ocularis tünetek is felléphetnek.
ARTÉRIA CEREBRI ANTERIOR - ritka: (parietalis lebeny medialis része, a corpus
callosum és néha a nucleus caudatus és a capsula interna)
● ellenoldali hemiplegia (alsó végtagi túlsúlyú)
● fogó-reflex
● vízelet-incontinentia
Bilaterális elzáródás: spasticus parapares, apathia, zavartság, néha mutismus
ARTÉRIA CEREBRI POSTERIOR (temporalis és occipitalis lebeny, a capsula interna, a
hippocampus, a thalamus, a corpus mamillare és corpus geniculatum, az agytörzs bizonyos
területeit érinti)
● ellenoldali homonym hemianopia,
● hemihypaesthesia,
● spontán thalamicus fájdalom és
● hirtelen fellépiı hemibaliismus
● alexia (domináns félteke)
VERTEBROBASILARIS RENDSZER
Cerebellaris, corticospinalis, sensoros és agyideg-tünetek kombinációja. Unilateralis károsodás
esetén az agyideg-tünetek gyakran a paresissel és érzészavarral ellentétes oldalon alakulnak ki.
ARTÉRIA BASILARIS TELJES ELZÁRÓDÁSA - gyors progresszió lehet!
● ophthalmoplegiát,
● pupilla-eltéréseket,
● kétoldali pyramis jeleket (tetraparesis, tetraplegia)
● tudatzavar
● pseudobulbaris tünetek (dysarthria, dysphagia, emotionalis labilitás)
Ez a finom funkcionális neuroanatómiai megkülönböztetés a másodlagos, harmadlagos értékelés
része. A korai felismerést elsısegélynyújtó szinten kell érvényesíteni, hiszen ez alapja a túlélési
lánc következı elemének a korai segélykérésnek. A prehospitális stroke skálák alapja a hirtelen
kezdıdı agyideg tünet, beszéd probléma fellépı végtag gyengeség. A stroke programokban a
FAST (Face-Arm-Speech-Time/Telephone) mozaik szó, utal a felismerés és segélykérés gyors,
sebes jellegére. A prehospitális helyszíni és telefon értékelés során sem használunk ennél
bonyolultabb skálát, ami a stroke tünetegyüttes fennálltát igazolná (Cincinati / Los Angeles
Stroke Scale).
A stroke tünetegyüttes fellépte triage szempontjából kritikus állapotot jelöl – diszpécser, mentés
és kórházi sürgısség szintjén egyaránt. A menedzselést ennek megfelelıen folytatjuk egészen
addig, amíg a rizikó orientált evakuáció elvei mentén, differenciál diagnosztikailag el nem
jutunk a nem sürgıs szintő kórfolyamatok igazolásához. Kritikus szinten differenciálandó a
hypertensiv encephalopathia, a nyaki verıér, vagy a vertebrális disszekciója, a sub-, vagy
epidurális vérzés. Veszélyeztetı állapotok, mely hasonló tünetekkel járhatnak: mérgezés,
hypoglikémia, diabeteszes ketoacidózis, központi idegrendszeri gyulladás, Wernicke féle
enkefalopátia, Todd’s paralízis, urémia, hyponatrémia. Kevésbé sürgıs állapotok a komplikált
migrén, az agydaganatok, a szklerózis multiplex, a Bell paralízis, a menier betegség és számos
pszichiátriai kórkép. Áttekintve azokat a kórfolyamatokat, melyek stroke-ra jellemzı tünetekkel
járnak, a sürgısségi orvostan rizikó orientált megközelítést kell követnünk, akkor is, ha
differenciál diagnosztikailag az epilepszia, az agydaganatok, a toxikus metabolitok és az infekció
jönne szóba.
A kiterjedtebb diagnosztikai igény és a rövid terápiás idıablak jelzi, hogy stroke iránydiagnózis
felállítása esetén, a helyszínen, kórházon kívül a legrövidebb idıt szabad csak eltölteni. Egyszerő

ABCDE vizsgálati elvet követve, ahol a neurológiai vizsgálat a végletekig egyszerősített – véna
biztosítás és vércukor kontroll mellett a gyors és atraumatikus transzport mellett kell dönteni.
A kórházi ellátást, lehetıleg specifikus stroke egységgel és neurointenzívvel rendelkezı
kórházban – elérhetı idegsebészet, intervenciók (neuroradiológiai és érsebészet) lehetıségének
biztosítása mellett a beteget belépése pillanat után 15 percen belül, de lehetıleg azonnal stroketeam látja el. A prehospitális és a primer triage-t követıen az ABCDE vizsgálat már célzott,
standardizált neurológiai vizsgálatot (NIHSS = National Institute of Health Stroke Scale) is
magába foglal. A perfúziós és oxigenizációs viszonyok optimalizálása ezen a ponton is
elsıdleges és a vérnyomás kontrollon túl a metabolikus (vércukor) és hı (láz) kontrollját is
magába foglalja. Ebben a fázisban a szükséges laborminták levétele is megtörténik (vércukor;
vérkép; ionok; renális mutatók; koagulációs állapot; vércsoport). Az anamnesztikus adatokban
idıfaktorokra (tünet fellépte) és a reperfúziós kezelést meghatározó, befolyásoló komorbid
állapotra és gyógyszerelésre fókuszálunk.
Célértékként jelölhetı, hogy a belépés pillanatától (door) a CT vizsgálatig ne teljen el
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percnél több idı – ez strukturált, hatékony team munkát feltételez.
A stroke ellátás minıségügyi indikátora, hogy 45 percen belül jussunk el a pontos kórok
tisztázásáig, értékeljük a képalkotó diagnosztikai adatokat és vessük össze a betegrıl nyert egyéb
adatokkal. Elvileg a stroke kimondását egy natív CT vizsgálat jó hatásfokkal támasztja alá. A
mai gyors technológia bizonyos esetekben egyéb modalitások (perfúzió, kontraszt, angió)
használatát is lehetıvé teszi. Az értékelés és döntés fázisa lehetıséget biztosít a beteg
állapotának újraértékelésére a diagnosztika szükséges további kiterjesztésére (EKG) és a
monitorizálására. Ugyancsak – már a kórok ismeretében – ebben a fázisban kerül sor a
szimptómás kezelésre (antihypertenzív, antipiretikus, antkonvulzív, ödéma ellenes / növekvı
ICP …). Hangsúlyos, hogy a sürgısségi ellátás tüneti kezelése soha nem preventív, mindig csak
megfelelı tünet mellett alkalmazzuk, megfelelı célérték elérése érdekében.
Az elkövetkezı percekben (egy órán belül) döntést kell hozni a reperfúzisó kezelés mibenlétérıl.
Ezt a döntést csekklisták (fibrinolysis indikációs-kontraindikációs csekklistája) és score-ok
segítik.
Alapvetı cél a reperfuziós idı csökkentése, ennek az alapelvnek a stroke ellátása során mindent
alá kell rendelni. A fibrinolítikus idıablak (intarvénás t-pA 0.9 mg/tskg = 10% bolusban egy
perc alatt, a további 90% egy óra alatt perfundálva) ma 4.5 óra. Az artériás, szelektív lízis
idıablaka 6, a mechanikus trombektómia 8 órás. Egy kitüntetet régió, artéria baziláris okklúzió
esetén az idıablak 12-24 órára terjeszthetı ki. Lízis alatt törekednünk kell a megfelelı
oxigénkínálat, a megfelelı perfúziós-hemodinamikai viszonyok, a megfelelı vércukor tartomány
és testhımérséklet fenntartására. Intrakarniális nyomásfokozódás jelei esetén elsıdlegesen
ozmoláris kezelést (mannitol, hyprtóniás só) alkalmazunk, ennek elégtelensége esetén
lélegeztetés, szedáció, relaxáció, barbiturát adása, invazív beavatkozások (kamra drenázs,
dekompresszió) jöhetnek szóba.
A megfelelı agyi átáramlást garantáló artériás középnyomás célértéke, stroke eredetének
ismeretében különbözı. A gyakoribb vérnyomás kiugrás esetén antihipertenzív kezelést
(labetalol, nicardipin, esmolol, enalapril …) csak 110- 130 Hgmm középnyomás felett
alkalmazunk. Túlságosan alacsony nyomást (80-90 Hgmm alatt) elsıdlegesen volumen
kezeléssel próbáljuk korrigálni, de sor kerülhet vazoaktív kezelés bevezetésére is.
A megkezdett oki kezelés és elsıdleges stabilizálás után a beteget neurológiai intenzív egységre
kell szállítani, a kritikus állapotú betegek transzportjának megfelelı körülmények között.
A stroke klasszikusan rövid terápiás idıablakú, sürgısségi szemléletben végzett ellátási igényő
kórfolyamat. A korai felismerésben, állapotstabilizálásban, megfelelı diagnózis felállításában és
az oki kezelés mielıbbi megkezdésében a sürgısségi ellátórendszernek meghatározó, integratív
feladata van. A közeli jövıben várható, hogy a tünet fellépte és a reperfúziós kezelés közti idı
csökkentése érdekében a diagnosztika és így maga a kezelés is a prehospitális ellátás irányába
tolódik (biomarkerek, mobil CT egységek …)
1. Richard V. Aghababian: A sürgısségi orvoslás alapjai (Medicina 2011)
2. Tintinalli’s Emergency Medicine / 7th.Ed: A Comprehensive Study Guide

3. Rosen’s: Emergency Medicine / 7th Ed. : Concepts and Clinical Practice
összefoglalás
www.strokecenter.org
www.acep.org
www.ifem.cc
www.eusem.org
www.msotke.hu
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II./3.13. (Izom)gyengeség
cél

A gyengeséggel járó kritikus és veszélyeztető kórfolyamatok felismerése és a közvetlen teendők,
további betegút ismerete.

kompeterncia A gyengeséggel járó egyéb kritikus tünetek értékelésére.
bevezetés

A gyengeség számos akut és krónikus kórfolyamat velejárója, köztük életveszélyes kórképeké is.
Sürgősségi megközelítésben, azt a gyengeséget, ami előrehaladott korban lép fel, alteráló
tudatállapot kíséri, légzési elégtelenséggel jár, jelentős vitálkapacitás csökkenést eredményez
(Vt<20 ml/tskg), súlyos dehidrációval és/vagy perfúzió romlás kíséri, azt kritikusnak kell
értékelni. Ilyen, kritikus tünetegyüttest okozhat a myasthenia, a Guillain-Barré tünetegyüttes, a
botulizmus, a mellékvesekéreg elégtelensége, a súlyos káliumhiány és bizonyos akut
izombántalmak.
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Kórélettani megközelítés – tünettan
Differenciáldiagnosztika
Sürgősségi teendők

téma

A sürgősségi ellátásban a tünetek együttesének helyes értékelése a meghatározó – olyan esetben
is, ahol azonos tünethez, tünetegyütteshez számos kórfolyamat vezethet, mint az izomgyengeség
esetén (direkt izom károsodás, transzmitter érintettség, idegrendszeri károsodás…). Az
elsődleges megközelítésben az ABCDE elveket követve garantáljuk a másodlagos károsodás
limitációját. Már maga a diagnózis is támogatja a differenciálást az izomgyengeség és a
fáradtság között. A klasszikus triage szintű vizsgálatok, például a testhő (láz) szintén orientáló.
Az ABCDE megközelítés azért is hasznos, mert a gyengeség hátterében számos, életet
veszélyeztető oxigenizációs-perfúziós zavar direktbe is (légzési elégtelenség, transzport hipoxia,
szívelégtelenség, alacsonyáramlás…) állhat. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy súlyos
primer kórállapotok mellett, másodlagos, szisztémás kórfolyamat részeként súlyos
neuromuscularis elégtelenség (pl. critical illness polyneuropathy-myopathy) mutatkozhat. A
klasszikusnak tekinthető neurológiai kórokok mellett az infekció (botulizmus, diftéria, tetanusz,
HIV miopátiák, egyéb virális fertőzések) metabolikus okok (ionháztartás zavar, cukorbetegség,
mellékvesekéreg elégtelenség, vese elégtelenség, pajzsmirigy működés zavara, vitamin
hiány/thiamin) mellett számos toxikológiai ágens is (szénmonoxid, lithium, nehézfémsók,
szervesfoszforsav, számos cytostaticum, steroidok, statinok,kokain) kifejezett gyengeséget
eredményezhet.
A klasszikusnak tekinthető neurológiai eredetet anatómiai szubsztrátokhoz köthetjük, azok
jellemző tünettana szerint differenciálva.
A felső-motoneuronok károsodását stroke és trauma eredményezheti – megjelenési formáját a
parézis jellemzi.
Az alsó-motoneuronok működési elégtelenségével magyarázhatóak az érzészavarral (így
fájdalommal) járó radikulopátiák, az egy-egy ideg lefutására jellemző tünetekkel járó
mononeuropátiák, a progresszív, felszálló gyengeséggel jellemezhető demyelizációs
folyamatok – Guillan-Barré tünetegyüttes és a disztálisan, szimmetrikusan megmutatkozó
anyagcserezavarral (diabetes) magyarázható krónikus polineuropátiák. A fentiek kombinált
motoneuront érintő, általában disztálisan és asszimetrikusan jelentkező gyengeség hátterében
ALS (amiotrófiás laterál-szklerózis) állhat. A neuro-muszkuláris transzmisszió elégtelenségével
magyarázható a botulizmus, a klasszikus myasthenia gravis (általában a szem-az arc- és a
bulbáris izomzat gyengeségével kezdődik, gyorsan elérheti a légzőizmok szintjét). Ugyan ezen a

szinten mutatkozik meg a preszinaptikus kolinerg-sejtek zavarával magyarázott, Lamber Eaton
tünetegyüttes a végtagok nyelési nehezítettséggel járó gyengesége. Végül említést érdemelnek
még a myopathiák, amik általában szimmetrikus, bilaterális proximális izomgyengeséggel
járnak.
Azokban a tünetegyüttesekben, ahol a gyengeség az egyik vezető tünet a bevezetőben társuló
tüneteket komoly figyelmeztető jelként (red flag) kell értékelni. A primer sürgősségi ellátásban
itt is az ABCDE elveket kell követni – ezen a szinten kiterjesztett laboratóriumi vizsgálatnak,
komoly immunológiai vizsgálatnak és fiziológiai vizsgálatoknak nincs értelme. Célunk, a
közvetlen életveszély elhárítása mellett, a megfelelő iránydiagnózis felállítása és a
hospitalizációs, ellátási szintet is jelölő igény megállapítása. A diagnosztikát ezek a célok, a
tünetek és rizikók meghatározta irány határozza meg (képalkotó, EKG…).
Az ellátás szempontjából klasszikus tüneti kezelésre szorítkozunk – fájdalomcsillapítástól, a
lélegeztetésig.
A klasszikus neurológia kóreredet kórélettani háttere, különösen etiológiai szempontból nem
egzakt, a kórlefolyás triggere dinamikája jelentős egyéni variabilitást mutat. Ezt a variabilitást a
diszpozíciós döntésnél figyelembe kell venni! Minden fennálló, potenciálisan trigger,
interkurrens betegség, gyors dinamika, súlyos tünetek és bármilyen perfúziós-oxigenizációs
zavar jele egyértelműen a kórházi ellátás, monitorizálás igény mellett szól.
A sürgősségi ellátásban, tünetként nagyon gyakran találkozunk gyengeséggel, amit a rizikóorientációs elvek megtartásával a helyén kell értékelnünk – csak végső lehetőségként eljutva a
krónikus fáradtság tünetegyütteshez. Szükséges ez azért is, mert a gyengeség vezette
tünetegyüttesek hátterében gyakran nagyon súlyos, életet veszélyeztető kórfolyamatok állnak.
Az ABCDE elvek szem előtt tartása segít a differenciálásban és a biztonságos betegmenedzsment választásában. Külön említést érdemel az időskori gyengeség, ami gyakoribb
összefoglalás vezető tünet, mint a fájdalom – metabolikus, keringési zavarok, vagy akár ACS és stroke
esetében is.
1. Richard V. Aghababian: A sürgősségi orvoslás alapjai (Medicina 2011)
2. Tintinalli’s Emergency Medicine / 7th.Ed: A Comprehensive Study Guide
3. Rosen’s: Emergency Medicine / 7th Ed. : Concepts and Clinical Practice
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II./3.14 E-learning-teszt
A fájdalom
1.
2.
3.
4.

mechanizmusa csak állatokban tisztázott.
élettani hatásai legtöbbször elhanyagolhatóak.
katekolamin-felszabadulással járó állapot.
csillapításában nem fontos az eredete.

A vizuális analóg skála
1.
2.
3.
4.

megbízhatatlan.
csak gyermekgyógyászatban alkalmazható.
pontos mértéket ad a fájdalom objektív voltáról.
jól használható a fájdalom megítélésére, mégha alkalmazásában sok is a szubjektív elem.

Fejfájás
A primer fejfájások közé NEM tartozik a
1.
2.
3.
4.

migrén.
tenziós típusú fejfájás.
cluster fejfájás.
poszttraumás fejfájás.

Mely megállapítás NEM igaz szekunder fejfájások esetében?
1. Arteriitis temporalis éjszaka és hidegben erősödik.
2. Az epidurális és szubdurális hematóma azonnal tüneteket okoz.
3. Glaukóma okozta fejfájásban emelkedik a szemnyomás, és a beteget sürgősséggel szemésznek kell
megmutatni.
4. Meningitis gyanúja esetén lumbálpunkció szükséges.

Tudatzavar
Tudatzavart okozhat
1.
2.
3.
4.

metabolikus kisiklás.
akut mérgezés.
15-18 mM/l-es vércukorszint.
hipoxia.

A Glasgow Kóma Skála (GCS)
1.
2.
3.
4.

megbízható, könnyen alkalmazható teszt.
a beteg látásának tesztelésére korlátozottan alkalmas.
három vizsgált tünetegyüttes alapján értékel.
ha 8-as vagy az alatti, a beteg légútjai veszélyben vannak.

A hipnoid tudatzavarok közé NEM tartozik a
1.
2.
3.
4.

kóma.
stridor.
szopor.
szomnolencia.

A nem hipnoid tudatzavarokra melyik állítás NEM igaz?
1.
2.
3.
4.

A nem hipnoid tudatzavarok egyik képviselője a delírium, melyet okozhat alkoholelvonás is.
A delírium súlyos állapot, de közvetlen életveszélyt nem jelent.
Delíriumban vegetatív tünetek léphetnek fel.
A delírium kezelésében nincs helye az opiátoknak.

A delírium egyéb okai közé NEM tartoznak
1.
2.
3.
4.

a drogok.
az aljzószerek.
a testépítő vitaminkompexek.
az inzulin nem helyes használata.

A pupillák reakciói alapján mely állítás nem igaz?
1. Reaktív pupillák (fényre egyenként és konzenzuálisan is reagálnak): megtartott középagyi funkciókra
utalnak, azonban az extraokuláris mozgások hiánya metabolikus zavarra (pl. hipoglikémia, hipoxia)
hívhatják fel a figyelmet.
2. Egyoldali tág, fénymerev pupilla: az érintett oldali n. oculomotorius transtentioralis kompressziója vagy
egyéb károsodása okozhatja.
3. Közepesen tág, fénymerev pupillák: a cortex károsodása állhat a háttérben.
4. Mindkétoldali tág, fixált pupillák: súlyos középagyi károsodás okozhatja, de pl. egyes mérgezésekben is
láthatjuk, atropin, szimpatomimetikumok is hasonló hatással bírnak.

Görcsök
Jelölje meg azt az állítást, ami NEM igaz!
1. Görcsök elsősorban kisgyermekkorban és 60 év feletti felnőttekben jelentkeznek gyakrabban. A
görcsök keletkezésük kiváltó okától függően lehetnek primerek, illetve szekunderek.
2. A görcsök lehetnek generalizáltak vagy fokálisak.
3. Görcsállapotokban a neuronok általában nem károsodhatnak súlyosan, mert ilyenkor csak jelentéktelen
mennyiségű intracelluláris kalciumbeáramlással kell számolni.
Melyik szer nem alkalmas görcsök megszüntetésére?
1.
2.
3.
4.

Benzoidiazepinek.
Barbiturátok.
Triciklikus antidepresszánsok.
Propofol.

Gyermekek lázgörcsére vonatkozóan mely megállapítás NEM igaz?
1.
2.
3.
4.

Gyakran az első választandó szer a benzodiazepin.
Hűtőfürdővel megelőzhető a hirtelen hőmérséklet-emelkedés, mely a lázgörcs oka.
Paracetamol alkalmas a testhőmérséklet csökkentésére.
Acetaminophen és barbiturát található a Germicid-C kúpban.

Sürgősségi szempontból speciális betegpopulációk: A zavart páciens
Melyik NEM oka a zavartságnak?
1.
2.
3.
4.

Alkohol okozta intoxikáció.
Szándékos önmérgezés pl. benzodiazepinekkel, egyéb pszichotróp gyógyszerekkel.
Drog okozta intoxikáció.
Hyperoxia.

Mely kérdés NEM releváns a zavart tudatú beteg vizsgálatakor?
1.
2.
3.
4.

Mióta zavart a beteg?
Fogyasztott-e alkoholt?
Szedett-e be bármilyen szándékkal nagyobb mennyiségű gyógyszert?
Volt-e a betegnek korábban kullancs okozta meningitise?

A mini mentális státusz teszt kérdéseire vonatkozóan melyik állítás NEM igaz?
1.
2.
3.
4.

Rákérdez a térbeli orientációra.
Rákérdez az időbeli orientációra.
Figyeli az új információk rögzítését.
Teszteli a hosszú távú memóriát.

Eszméletvesztés, syncope
Mely megállapítás NEM igaz syncope vonatkozásában?
1. A leggondosabb kivizsgálás ellenére is a syncope-k 45 %-ának oka tisztázatlan marad.
2. A legtöbb eszméletvesztés oka banális, de hátterében akár életet közvetlenül veszélyeztető állapotok is
állhatnak.
3. Syncope esetén gyakori az emlékezetkiesés.
4. Amennyiben a retikuláris aktivációs rendszer működésében bármiféle zavar keletkezik, akkor az
eszméletvesztéshez, syncope-hez vezethet.
Eszméletvesztés esetében melyik kérdés NEM releváns?
1. Mit csinált a beteg, amikor eszméletét vesztette?
2. Volt-e a családban Alzheimer-kór?

3. Milyen tünetekre emlékszik a beteg az eszméletvesztés előtt és az után?
4. Előfordult-e hasonló esemény korábban, illetve előfordult-e a családban hirtelen halál?
Eszméletvesztést követően a neurológiai vizsgálatnak NEM része
1.
2.
3.
4.

a II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI és XII agyidegek vizsgálata.
a motoros és szenzoros körök vizsgálata.
a mélyreflexek, a finommozgások vizsgálata.
a Dix–Hallpike teszt.

Politraumatizált, eszméletlen betegnél NEM tartozik az azonnal elvégzendő képalkotó vizsgálatok közé
1.
2.
3.
4.

a mellkasröntgen.
a koponya-CT.
a nyaki gerinc felvétel.
a medenceröntgen.

Válassza ki, melyik állítás igaz!
1. Gyógyszerhatásban a tudatzavar perzisztálhat, de nem releváns a beteg által szedett gyógyszerek
ismerete.
2. Tüdőembólia az esetek 30-35 %-ában jár syncope-val.
3. A stroke a syncope ritka oka, amennyiben a stroke olyan súlyos, hogy kétoldali iszkémiát okoz, akkor
valószínűtlen a tudat rendeződése, kivétel az a. cerebri post. területét érintő TIA/stroke.
4. Vazovagális syncope nem mutat összefüggést érzelmi stresszel, mert a vagus működéséhez nincs köze a
temporalis lebenynek.

II./3.15. Hasi fájdalom
cél

A fájdalom tünetegyüttes helyes értékelési készsége, a sürgısségi differenciálás és folyamat
ismerete.

kompeterncia A sürgısségi fájdalom menedzsment (értékelés és kezelés) készsége. A hasi-fájdalom
menedzsmentben való részvétel.
bevezetés
A fájdalom tünetegyüttesek közül az egyik leggyakoribb a hasi-fájdalom, a teljes sürgısségi
betegforgalom 7-8%-a. A hasi fájdalommal járó tünetek differenciálása az egyik legkomolyabb
kihívás, el kell fogadnunk azt a tényt, hogy az esetek közel harmadában nem találunk igazolható
kórokot (UDAP = undifferentiated abdominal pain) és ezek 10%-a végül akut sebészi ellátást
igényel. Ez a tény, olyan jelentıs hibalehetıséget jelöl, ami külön hangsúlyt ad a hasi-fájdalom
tünetegyüttes sürgısségi menedzsmentjének. Bonyolítja a kórok megtalálását, hogy minden
fertilis korú nınél a ginekológiai kórokkal is számolni kell. Az idıs betegek hasi
kórfolyamatainak felismerését a fájdalom hiánya, illetve számos keringési kórfolyamat hasi
fájdalommal való jelentkezése nehezíti. A fájdalom instabilitásának jelei, a szélsıséges kor, az
immundepresszió, a súlyosan károsodott perfúziós-oxygenizációs státusz, a súlyos dehidráltság,
a peritoneális izgalmi jelek a tünetegyüttes vörös zászlói. A megfelelı menedzsment klasszikus
integratív team-munkát igényel – sebészek, képalkotó diagnoszták, nıgyógyászok, urológusok,
érsebészek, gasztroenterológusok, infektológusok és még számos szakterület bevonásával.
fájdalom tünetegyüttes; fájdalom menedzsment; vörös zászlók
keywords

2 óra

tan.idı (h)

Kórélettani és rizikó orientált megközelítés
Fájdalom menedzsment – hasi fájdalom esetén
Team jelleg
Diszpozició

tartalom

téma

A fájdalom egységes értékelésében a sürgısségi standardizált megközelítés jelentıs
differenciáldiagnosztikai segítséget biztosít. Így meg kell határozni a fájdalom jellegét, tartamát
és intenzitását, a triggereket, a lokalizációt és kisugárzást, valamint a kísérıtüneteket. A hasi
fájdalmat jellemzıen kisérı tünetek: gyomorégés, fokozott éhségérzet, hasi diszkomfort,
diszpepszia, csuklás, hányinger, hányás, idegentest-érzés, „globus érzés”, nyelési problémák,
puffadás, hasi disztenzió, korai teltségérzet, flatulencia, gázosodás, hasmenés, steatorrhoea,
sürgetı székelési inger, tenezmus, székrekedés, elégtelen kiürülés érzése, étvágytalanság, fogyás,
anorexia, cachexia, vérzések, izomvédekezés. A hasi fájdalom kórélettani eredet alapján lehet
viszcerális (vagus), szomatikus (lokalizált) és extraabdominális eredető (pl. ACS, diabéteszes
ketoacidózis). A fájdalom lokalizációja szintén iránymutató – jobb és bal alsó és felsı quadrans
vonatkozásában.
epehólyag
szív
máj
vese
tüdı
bır
gyomor
hasnyálmirigy
appendix
tuba

szív
vese
tüdı
hasnyálmirigy
bır
lép
gyomor
tuba
nyirokcsomók

vastag és vékonybél
nyirokcsomók
izom
ovarium
uréter

vastagbél
izom
ovárium
uréter

Hasi fájdalom esetén a kritikus kórképek gyors kizárására kell törekednünk (aorta aneurysma
ruptura, ACS, nyelıcsı ruptúra, bélelzáródás, bármilyen eredető mezenteriális iszkémia, hasi
szerv perforációja, rupturája, méhen kívüli rupturált terhesség). Hasi fájdalom szempontjából
kisebb rizikót jelöl keringés eredettel – a elégtelenséggel járó máj megnagyobbodás, tüdı
eredettel a – a bazális tüdıgyulladás, genito-uretralis eredettel – az aováriális ciszták okozta
kórfolyamatok (torzió), a kismedence gyulladásos betegsége (PID), a hugyúti kólikák, vagy az
egyéb eredet kórfolyamatok – sickle ócell krízis, diabéteszes ketoacidózis. Természetesen
számos gasztrointestinális kórfolyamat – abscessus, appendicitis, epeúti folyamatok,
divertikulitisz, bélgyulladások, hasnyálmirigy érintettsége, hashártyagyulladás, fekélybetegség –
jelölhetnek veszélyeztetı állapotot.
A hasi fájdalom csillapításában a diagnosztikai lehetıségek fejlıdésével paradigmaváltás
következett be. Ebbıl a szempontból is meghatározó a fájdalom standardizált és pontos leírása –
ennek a releváns információnak adatolása és az információ továbbadása, másik oldalról
elfogadása. A fájdalom ugyan a szervezet jelzése, de ugyanakkor számos kórfolyamat
beindításának, fenntartásának triggere is – csillapítása a sürgısségi ellátás egyik kezelési alapja.
A megfelelı szintő, gyakran maior analgetikummal biztosított analgézia biztosításától
semmilyen hasi fájdalom tünetegyüttes elsıdleges ellátásának szintjén sem lehet eltekinteni.
Az ABCDE elv kínálta állapotstabilizálás ennél a betegcsoportnál is alap – ennek része, a már
külön hangsúlyozott analgézia is. A diagnosztikai folyamatban – sürgısségi elveknek
megfelelıen – rizikó besorolás, megfelelı triage mentén a leghatékonyabb vizsgálatot,
modalitást (rtg, ultrahang, CT, kontasztos vizsgálatok, angio…) választjuk. Példaként
hemodinamikai instabilitással járó akut has tünetegyüttes (pár órás intenzív hasi fájdalom, hasi
érzékenység, gyulladásos jelek /SIRS, esetén az elsı képalkotó vizsgálat a CT. Egyebekben a
képalkotó vizsgálatok tárházának igénybevétele során, az irány-diagnózis vonatkozásában az
egyes vizsgálati modalitás érzékenységét és specifikus voltát figyelembe kell venni.
Labor vizsgálatok vonatkozásában szintén a célzott vizsgálatok elvét kell követni – ez
makroallokációs, gazdasági kötelezettségünk is. Talán külön hangsúlyt érdemel, hogy fertilis
korú nık alhasi fájdalma esetén a ß-hCG, mint biomarker vizsgálat elvégzése obligát. PoC
technológia részeként az EKG vizsgálat és laktát szint értékelése iránymutató.
Kritikus és veszélyeztetı állapot feltételezése estén az illetı szakterület képviselıjét mielıbb
involválni kell abba a csapatba, aki felelıs a beteg ellátásáért.
A sürgısségi ellátás itt is elsıdlegesen az állapotstabilizálásra fókuszál, megfelelı monitorizálás
és diagnosztikai folyamat menedzselése mellett.
A rizikószint megállapításához itt is score rendszereket vehetünk igénybe, például hasnyálmirigy
gyulladás esetén a Ranson score-t, JAQ fájdalom esetén az appendicitis valószínőségét jelölı
Alvorado score.
A szélsıséges kor és a fertilis nık speciális betegcsoportja mellett meg kell említeni az
immunszupprimált betegek csoportját akiknek tünetei soha nem a megszokott, klasszikus
formában jelentkeznek – ezért is, ık is mélyebb diagnosztikai szintet és tartósabb megfigyelést
igényelnek.
A hasi fájdalom tünetegyüttes hatékony és biztos kóroki vizsgálatára sürgısségi ellátás szintjén
nem törekedhetünk az elsıdleges cél itt is világos, szükséges a kritikus és veszélyeztetı
kórállapotok korai igazolása, a fájdalomcsillapítást magába foglaló állapotstabilizálás mellett
diagnosztikus folyamat menedzselése, korai célzott team beteghez rendelése. A kritikus és
veszélyeztetı kórállapotok korai felismerése meghatározó követelmény, aminek allokáció
szintjén mindent alá kell rendelni. A hasi fájdalom menedzsment kiemeli a sürgısségi ellátás

integratív és team-munka jellegét.

összefoglalás

1. Richard V. Aghababian: A sürgısségi orvoslás alapjai (Medicina 2011)
2. Tintinalli’s Emergency Medicine / 7th.Ed: A Comprehensive Study Guide
3. Rosen’s: Emergency Medicine / 7th Ed. : Concepts and Clinical Practice
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II./3.16. Sárgaság
cél

A sárgaság kóreredetének hatékony és gyors differenciálási készsége, a kapcsolódó betegutak
ismerete.

A sárgaság mint tünet rizikó szintő értékelésére. A szükséges betegutak ismeretére – az ellátási
kompeterncia folyamatban való részvételre.
bevezetés

keywords
tan.idı (h)
tartalom

téma

Definició szerően sárgaságról, mint tünetrıl akkor beszélünk, ha a bilirubin felhalmozódik a
szervezet szöveteiben, idegen kompartmenek szintjén – elsıdlegesen sclera, bır, mukózus
membránok.
bilirubin; rizikó;
1 óra
Egy kis élettan
Rizikó orientált differencál diagnózis
Hangsúlyok, menedzsment
A bilirubin a hem metabolizmusának sárga színő terméke – a napi bilirubin termelıdés 80-85%a az elöregedett hemoglobin bomlásból ered. Normális esetben az epén keresztül aHiba! A
hiperhivatkozás érvénytelen.Hiba! A hiperhivatkozás érvénytelen. kerül, ahol
urobilinogénre bomlik. Ennek egy része felszívódik és visszakerül a májba. Más része
oxidációval urobilinné alakul, és a vizelettel kiválasztódik – a vizelet sárga színe A vissza nem
szívódott urobilinogén redukcióval szterkobilinné alakul a bélben, és a széklettel ürül – széklet
barna színe A hem molekula elsı lebontási terméke a konjugálatlan bilirubin (indirekt bilirubin),
mely a májban konjugált bilirubinná (direkt bilirubin) alakul át. Míg az elsı egyáltalán nem ürül
a vesén keresztül, addig az utóbbinak kb. 1%-a szőrıdik ki a vizelettel, a többi a májon keresztül
az epével ürül, majd a bélben átalakul, és részben vissza is szívódik. A direkt és indirekt
bilirubin aránya differenciál diagnosztikai szempontból meghatározó. A total bilirubin szint a
széremban 20 µmol/L felett jelez sárgaságot.
A sárgaság ritkán magában jelentkezı tünet. Minden sárgaság esetén igazolnunk, vagy
kizárnunk kell a kritikus (felszálló epeút gyulladás, fulmináns májgyulladás, terhességgel
társulva – HELLP, preeclampsia …) és veszélyeztetı (toxin indukálta hemolízis, epeúti
obstrukció, cirrhosis, hasnyálmirigy gyulladás, epeúti gyulladás, térfoglaló folyamatok)
kórfolyamatokat. Nyilvánvaló, hogy maga a sárgaság, mely nem sürgıs jelleggel (Gilbert kór,
Grigler-Najjar tünetegyüttes, Rotor és Dubin-Johnson szindróma) is mutatkozhat, a sürgısségi
kórfolyamat szempontjából irreleváns formában.
A sárgaság differenciálása során az egyéb tüneteket, fókuszált anamnesztikus adatokat és az
ABCDE vizsgálatból adódó adatokat együtt kell értékelnünk. Primer allokáció szintjén a
kapcsolódó alteráló tudatállapot, vérzés, alacsony vércukorszint, hasi fájdalom, magas láz,
hányinger-hányás, potenciális toxikus eredet, shock állapot és maga a terhesség vörös zászló,
potenciálisan rizikót jelölı tünet.
A célzott diagnózisban abúzus betegségére, külföldi tartózkodás, infekció lehetıségére kell
rákérdezni.
Ennél a tünetnél a laboratóriumi diagnosztika meghatározó – bilirubin (totál és direkt) alkalikus
foszfatáz, laktát-dehidrogenáz, transzferázok (AST, ALT), gamma-glutamiltranszpeptidáz,
funkcionális szempontból a prothrombin idı, és a vérkép minimál szinten szükséges vizsgálat.
Magas direkt frakció, magas alkalikus-foszfatáz szint mellett obstruktív, magas transzamináz
szint mellett hepatocellularis eredet mellett szól. Indirekt farkció emelkedése hematológiai
folyamatot valószínüsít.
Képalkotó diagnosztika szintjén elsıdlegesen az ultrahang vizsgálat, az endoszkópos

beavatkozások (ERC), szövettani mintavételek és az MR jön szóba.
Tekintettel a sárgasággal járó, kontaminációs szempontból veszélyeztetı virális infekciókra , a
betegek ellátása során az ellátók védelmére is gondot kell fordítani.
A sürgısségi ellátás két specifikusabb eleme a szükséges analgézia és infekciót feltételezve a
korai antibiózis (kombinált széles spektrumú, anaerobokra is ható).
Külön hangsúlyú betegcsoport a terheseknél észlelt sárgaság. A JFQ-fájdalom, hányinger-hányás
minden esetben komoly odafigyelést és célzott vizsgálatot igényel HELLP tünetegyüttes
irányába. A terhesek akut zsírmája – sárgaság, fáradékonyság, fejfájás, gyors progresszió mellett
enkefalopátia, koagulopátia, görcsök és kóma – szintén életveszélyes kórfolyamat. A
terhességgel járó kolesztázis egy benignus kórkép.
A korai oki kezelés lehetıségét az irány-diagnózisnak megfelelı szakterület mielıbbi bevonását
biztosítja.
A betegek diszpozícióját, további sorsát meghatározó korai felismerés során a sárgaságot egy
tünetegyüttes elemeként, de az egész tünetegyüttes tükrében kell értékelnünk, külön odafigyelve
a kritikus rizikó lehetıségét hordozó jelek meglétére. A pontos irány és különösen a korai oki
kezelés biztosításához külsı szakterület képviselıit igénybe kell venni.
összefoglalás
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II./3.17. Hasmenés
cél

Ennek a gyakori tünet hátterének megismerése, az elsıdleges kezelés szemléleti ismerete.

kompetencia A hasmenés kóreredetének értékelésére, az elsıdleges kezelés megkezdésére, a diagnosztikai út
menedzselésére.
bevezetés

keywords
tan.idı (h)
tartalom

téma

A hasmenés, ami a széklet folyékonyságának és gyakoriságának növekedése, annak úgy nevezett
akut (4 héten belüli) formája gyakori oka sürgısségi rendszerbe való jelentkezésnek. A hasmenés
hátterében az esetek 85%-ban infekció áll. Az infekciós eredet kórokozója leggyakrabban vírus,
15% körül baktérium és csak ritkán parazita. A nem infekciós kóreredet hátterében diéta hiba,
gyógyszerek – ezen belül antibiotikus kezeléssel járó diszbakteriózis, étel allergia, laktóz
intolerancia, malabszorpció, bélgyulladás, vagy irritábilis bél-tünetegyüttes (IBD) állhat. A
hasmenés gyakran dehidrációval, lázzal, hányinger-hányással és hasi fájdalommal kísért.
hasmenés, láz, hasi fájdalom ion- és volumenháztartás zavara, akut has tünetygüttes
1 óra
A hasmenés sürgısségi hangsúlyai
Hasmenéssel kapcsolatos vizsgálatok és teendık
A hasmenéshez mint tünethez a társuló tünetek jelölik a vörös zászlót – súlyos hasi fájdalom,
magas láz (>38°C), hipotónia-tahikardia, szélsıséges kor, immunszuprimált állapot és
szignifikáns vérzés. Hasmenés kapcsán a sürgısségi ellátásban akut jellegő hasmenéssel
jelentkeznek – ebben a relációban a fókuszált anamnézis felvételnek, étkezés, endémiás területen
tartózkodás, gyógyszerelés … meghatározó szerep jut. Hasmenéssel összefüggı kritikus
állapotban a diagnózis irányát megalapozó autóanamnézis gyakorta limitált.
A hasmenés okozta ion- és folyadékháztartás zavarát vizsgálni és alapellátásként korrigálni kell.
A hemokoncentráció, és/vagy anémia, a renális funkció romlása kezelés meghatározó tényezı. A
széklet vizsgálata – gyors tesztek szintjén – súlyos sepsis esetén életmentı lehet (clostridium
difficile toxin, E.Coli toxin, Calici vírus antigén …), de contagenitásuk kapcsán a beteg
elhelyezése szempontjából is lényeges. Kritikus helyzetben a képalkotó diagnosztika szerepe is
felértékelıdik – elsıdlegesen klasszikus röntgen, vagy CT-vizsgálat jön szóba.
ABCDE szintő teendı elsıdlegesen volumen (fiatal, egészséges mebernél 1-2 liter NS,
idısebbeknél 250-500 ml NS, gyerekenél 20 ml/tskg NS) és ionpótlásra és az analgéziára terjed
ki. A tüneti kezelés székletfogók használat nem javasolt. Valószínősíthetı bakteriális fertızés
esetén a korai empirikus antibiotikus kezelés a sürgısségi menedzsment része.
Az infekciós eredető hasmenések nagyobb hányada virális eredető – emberrıl emberre, étellel,
vízzel terjed. A kapcsolódó – esetek több, mint felében calici- és rotavírus okozta –
gasztroenteritis hasmenése, hányással jár, magas láz, véres széklet, hasi fájdalom ritkán kiséri.
A bakteriális eredető hasmenések általában fertızött étellel és vízzel terjednek, a dizbakteriózissal
teret kapó, pszeudomembranózus kolitisszel járó clostridium endogén úton is terjedhet. A
hasmenés, bakteriális eredte mellett, lázzal és erıs fájdalommal kísért, a véres széklet sem ritka.
Empirikus antibiózis elsıdlegesen invazív kórokozók valószínősítésekor jön szóba
(campylobacter / tejtermékek – macrolid, salmonella / kacsatojás, hús – quinolon, shigella /
kontaminált élelmiszerek – quinolon, yersinia / nyers tej, disznóhús – quinolol). Igazolt
clostridium fertızéssel járó kolitisz esetén metronidazol és oralis vankomicin kezelés megkezdése
indokolt.
Paraziták okozta hasmenést leggyakrabban (gardia lamblia) fertızött víz okozhat.
A diszpozíció irányát a beteg általános állapota, komorbid státusza és a megkezdett kezelésre
adott válaszreakciója határozza meg. Tekintettel a gyakori kontaminatív lehetıségre, az ellátás
során az izolálás, az ellátók hygienes biztonságának garanciája és a lehetıség szerinti otthon

kezelés menedzselése a cél.
A hasmenés gyakori tünet – leggyakrabban infekt eredettel jelentkezik. A véres széklet és a
magas láz inkább bakteriális eredetre utal. A tartós hasmenés súlyos dehidrációt eredményezhet,
az ellátás ennek a tünetnek az elsıdleges korrekciójára alapul. Ritkán a hasmenés súlyos hasi
kórfolyamatok – mezenteriális keringészavar, bélgyulladás – velejárója. Ezeknek, a kritikus
állapothoz vezetı kórképeknek a kiszőrése elsıdleges feladat a sürgısségi ellátásban.
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II./3.18. Hányinger-hányás
cél

A kritkus kórfolyamatok felismerése, azokban a kórfolyamatokban, ahol a tünetgyüttes része a
hányinger-hányás.

kompetencia A hányással járó kórállapotok elsıdleges észlelésére, értékelésére és ellátására.
bevezetés

A hányinger-hányás számos tünetegyüttes része, az egyik leggyakoribb tünet – így értékelése, a
kritikus, vagy veszélyeztetett kórfolyamathoz való kötıdésének megállapítása nehéz feladat.
Ebben a relációban a sürgısségi vörös zászlóknak – szélsıséges kor, immuszuprimált állapot,
cardiovaszkuláris rizikó, toxikus állapot, oxigenizációs-perfúzios zavar, magas láz, dehidráció,
hirtelen kezdıdı súlyos fájdalom, alteráló mentális státusz, mellkasi-, vagy hasi fájdalom,
obstipáció, vérhányás, látás vesztés - külön hangsúlya van.

keywords

hányinger, hányás, tünetegyüttes része, rizikó orientált

tan.idı (h)

1 óra

tartalom

Rizikó orientált etiológia
Általános teendık
Speciális betegcsoportok

téma

A hányást meg kell különböztetnünk a regurgitációtól és fontos differenciáló jel, ha nem elızi
meg hányinger – ekkor a háttérben központi idegrendszeri kórfolyamat valószínősíthetı. A
hányás értékelésénél, annak tartamát, gyakoriságát, a bennék jellegét és mennyiségét figyelembe
kell venni. Számos kritikus és veszélyeztetı kórfolyamat velejárója a hányás, klasszikusan olyan
tünet, melynek helyes értékelése csak a tünetegyüttes egészével lehet hatékony. Számos központi
idegrendszer, kritikus kórfolyamatát kíséri hányás – így a koponyaőri nyomásemelkedéshez
vezetı kórfolyamatokat, koponyatraumát, gyulladásos folyamatokat, stroke-ot, vérzést.
Szemészeti szempontból a glaukomás, általában hányással kísért roham felsimerése kritikus
jelentıségő. Keringési eredettel magyarázható hányás esetén magas rizikójú kórképek, az ACS,
az aorta disszekció és az aneurizma repedése. A kritikus gasztrointestinális kórfolyamatok –
appendicitis, cholecystitis üreges szerv perforációja, bélelzáródás, hasnyálmirigy gyulladás,
hashártya izgalom/gyulladás – obligát velejárója a hányás. A gyulladásos bél folyamatok, a
májgyulladás, a fekélybetegség, a gyomorhurut, gyakran hányással kísért és a beteg számára
veszélyeztetı. Urogenytalis szempontból a hányás kritikus szinten ektópiás terhesség, vagy
ovariális torzó velejárója, míg veszélyeztetı szinten vese kólikát, gyulladásos folyamatokat
(pyelonephritis,PID) és terhességet (hyperemesis) is kisérhet. Metabolis zavarok esetén a súlyos
hiponatrémia, a ketoacidózis kritikus, az urémia, a pajzsmirigy alul mőködése, az adrenális
elégtelenség és a magas kálcium szint – idıbeliségében inkább – veszélyeztetı állapotot jelöl.
Súlyos szepszis, szeptikus sokk részjelensége lehet a hányás. Toxikológiai megközelítésben
számos kritikus és veszélyeztetı mérgezés, megvonás tünete. A rizikó orientált ürítés
rendszerében végül számos, nem sürgısségi jellegő kórfolyamat, állapot jár hányingerrel,
hányással – labirint izgalom, IBD, reflux betegség, gyomorrontás, maga a terhesség, alkohol
abúzus, bulimia. Mindebbıl kitőnik, egy nagyon gyakori, de aspecifikus tünettel van dolgunk,
ami magában nem értékelhetı, nincs allokatív hangsúlya, a tünetegyüttes komplexitásában, az
ABCDE elvek szem elıtt tartásával menedzselendı. A rizikó megítélését – a vörös zászlós
állapotokhoz rendelhetı egyébb tünetek segítik.
Maga a hányás obligát laboratóriumi vizsgálatot nem igényel – mértéke és tartama alapján a
volumen- és ionháztartás, a sav-bázis viszonyok eltolódását kell megítélni. Fertilis korú nı
hányásakor a terhesség lehetıségével mindig kell számolni (ß-hCG). A rizikó irányának
függvényében fókuszált laboratóriumi vizsgálatok (pl. ACS – cardiac marker, pancreastitis –
lipase és amiláz). Központi idegrendszeri eredetet feltételezve gyakran végzünk likvór analízist,

tenyésztést.
A PoCT vizsgálatok közül az EKG számos információt hordoz – kardiális eredetrıl, perfúziós
állapotról, ionzavarról.
Képalkotó vizsgálat végzése a tünetért magában nem indokolt, egyéb tünet jelentkezésekor
azonban a kérdésre választ adó megfelelı modalitás azonnali alkalmazása indokolt (pl. stroke CT, AAA – CT angio).
Glaukómás rohamot feltételezve intraokkuláris nyomásmérést (IOP) kell, hogy végezzünk.
Maga a kezelés ABCDE elveket követ. Specifikusan antiemetikum adása, leggyakrabban
metoclopramid, esetleg ondansetron, vagy DHBP adása indokolt a gyógyszerek mellékhatásainak
figyelembevételével. A fájdalomcsillapítás itt is elsıdleges. Súlyos szepszis, szeptikus sokk
állapot esetében a korai (egy órán belüli), deeszkalációs elveket követı, széles spektrumú,
kombinált, empirikus antibiotikus kezelés életmentı.
Orr-gyomor szondákat elsıdlegesen kiürítésre és detenzionálásra használunk, bármilyen kóreredet
esetén is. Hólyag katéter a vizelet kiválasztás monitorizálásához megfontolandó.
Hányás szempontjából is speciális betegcsoport a gyerekek, az öregek és a terhesek. Gyerekek
kritikus állapotát szinte obligát módon kíséri hányás.
A rendszerbıl való elengedés csak a tünet okának verifikálása, a tünet múltával engedhetı meg. A
speciális betegcsoportokat tovább kell obszerválni!
A hányás egy aspecifikus, látványos és igen gyakori tünet – ennek megfelelıen csak a tejes
tünetegyüttes részeként értékelhetı, menedzselendı.
1. Richard V. Aghababian: A sürgısségi orvoslás alapjai (Medicina 2011)
2. Tintinalli’s Emergency Medicine / 7th.Ed: A Comprehensive Study Guide
3. Rosen’s: Emergency Medicine / 7th Ed. : Concepts and Clinical Practice
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II./3.19. Láz
cél

A láznak, mint gyakori aspecifikus sürgısségi jellegő tünetnek az értékelési készsége, a
kapcsolódó kritikus állapotok felismerési készsége és a szükséges elsıdleges ellátás
megkezdésének készsége.

A lázzal járó kórállapotok értékelésére, a kritikus tünetegyüttesek felismerésére. A primer
kompetencia életmentı beavatkozások megkezdésére.
bevezetés

A láz gyakori tünet a sürgısségi ellátásban, a felnıtt jelentkezések közel 5, a gyermek
jelentkezések akár 40%-ban is a tünetegyüttes része. Értékelése csak a teljes tünetegyüttes
komplexitásában lehet hatékony. A láz a szervezet szisztémás válaszreakciójának része.
láz; UFO; szepszis;

keywords

2 óra

tan.idı (h)

Egy kis kórélettan
Rizikó orientáció alapjai lázas betegeknél
Evakuációs menedzsment – etiológia
Ritka kritikus nállapotok
Diagnosztika
Ellátás
Diszpozició

tartalom

téma

A láz kórelettani triggerei, az akut fázis reakció faktorai, prosztaglandinok a citokinek, az általuk
aktivált termoszenzitív neuronokon, a preoptikus hipotalamikus régión keresztől generálják test
maghımérsékletének növekedését, ezzel párhuzamosan az agyban endotel diszfunkció,
kapcsolódó vér-agy gát dezintegráció, memrán diszfunkció és gén expresszió lép fel, önkárosító
cirkulus viciózusz részeként. A láz célja az ágensekkel szembeni immunreaktivitás fokozása,
direkt hıhatással a mikroorganizmusok elpusztítása, az oxigén kínálat és a perfúzió lehetıség
szerinti növelése. A láz önmagában, feltéve, ha nem túl magas és tartós, ártalmatlan. A velejáró
tünetek, fokozott anyagcsere, a szapora szívverés, légszomj, kábultság, fejfájás, delírium,
folyadékvesztesség károsak és veszélyesek is lehetnek, számos alapbetegség (diabétesz,
szívbetegség, epilepsia …) dekompenzációját eredményezi.
Lázról akkor beszélünk, ha szervezet maghımérséklete meghaladja a 38,0°C-ot. A hypertermia és
a láz nem szinoním fogalmak, a hipertermiát külön fejezetben tárgyaljuk.
További intervenciós alapszabály, a lázcsillapítás a szimptomatikus támogatás része, eszköze
azonban nem az antibiotikum.
A lázzal járó tünetegyüttes sürgısségi vörös zászlói – a szélsıséges kor, a fejfájás, a petechia, az
alsó háti fájdalom, az alteráló mentális státusz, a hipotonia, immunszuprimált és/vagy lép
eltávolított állapot, a 41°C feletti láz, az éjszakai veritékezés és fogyás, az anamnesztikus drug
használat (intravénás), vagy endémiás területen tett utazás, az antibiotikus kezelés mellett is
perzisztáló láz, mind, mind súlyos fertızésre utalnak. Külön említendı még, az azonos
tünetegyüttessel halmozottan jelentkezı betegek, ami mint jelenség a bioterror jele lehet. Hazai
gyakorlatban ki kell emelni az úgy nevezett exotikus utazásokon beszerezhetı fertızéseket: a
brucellózist, a Q-lázat, maláriát, leptospirózist, sárga-lázat, tifuszt, a hanta vírus fertızést.
Mindebbıl adódik, a láz elsıdlegesen a fertızés tünetttanának része – a rizikó orientáció elve
szerint olyan betegeket kell kritikus állapotúnak tekinteni, akik szeptikus folyamata súlyos
szepszis, szeptikus sokk stádiumában van – ehhez az ABCDE rendszer, mint szőrı és trigger
elégséges. A másik kritikus csoportba olyan fertızések tartoznak, ahol a terápiás idıablak olyan
rövid, hogy a korai felismerés és korai kezelés az egyetlen lehetıség a rapid lefolyású betegség
magas halálozásának csökkentésére – menigococcaemia és a septicus shock syndroma.

Meningoccaemai esetén a meningitis tünetegyüttesébıl a láz melletti fejfájás, tudatállapot
változás, a jelentkezı hipotónia, valamint a bırtünetek – petechiak megjelenése, gyors
összefolyása, ezért vöröszászlók a lázzal járó tünetegyüttesek értékelésénél.
Az intravénás drog használók kiemelése azért meghatározó, mert hematogén fertızések nem
nyílvánvaló tünetekkel járnak. Gyakori az endokarditisz – fáradtsággal, romló terhelhetıséggel,
szívdobogással és lázzal és az epidurális abszcesszus – háti fájdalom és lázzal kisért gyöki
tünetekkel.
A szeptikus állapot elsıdleges értékelését score rendszerek (MEDS, PIRO) segítik, míg az
aktuális perfúzió megítélését PoCT vizsgálattal nyerhetı alap-biomarker, a laktát szint vizsgálata,
dinamizmusának követése támogatja.
Az „ ismeretlen eredető láz" (fever of unknown origin = FUO), fogalmát olyan esetekben
használjuk, amikor a lázas állapot elhúzódó, egy hétnél tovább tart, és az elsıdleges
diagnosztikával kiegészített ABCDE szintő fókuszált vizsgálat nem ad választ a láz eredetére. A
FUO hospitalizációja indokolt – további vizsgálatokkal, tenyésztéssel kiderül, a lázas állapot
50%-ban, gyermekkorban 80%-ban fertızéses eredető. A FUO másik nagy csoportja az
autoimmun-kollagén betegségek - juvenilis rheumaioid arthritis, polyarteritis nodosa, Crohnbetegség, colitis ulcerosa, elhúzódó magas láz esetén gondolni kell Kawasaki-szindrómára is.
Közel 10%-ban a lázas állapotot malignus eredető betegségek okozhatják - leggyakrabban a
leukémiák, limfómák jönnek szóba, de neuroblastoma is elhúzódó magas lázzal jár. Egyéb okok
között endokrin betegségek (hypertireozis), a krónikus granulomatózist, szarkoidozisokat, a
tehéntej allergiát, bizonyos gyógyszer indukálta (központi idegrendszeri tünetekkel és autonóm
diszfunkcióval kisért malignus neurolepticus, szerotoninerg tünetegyüttesek és a malignus
hipertermia – mindegyik inkább hipertermiával >41,0°C) lázas állapotokat és a központi
idegrendszer nem-infekt eredető, úgy nevezett centrális láza említendıek.
A láz mellett jelentkezı tünetek együttes értékelése segít a megfelelı iránydiagnózis felállításában
– a rizkó orientáció elvének szigorú betartása mellett. Itt kell megmelíteni, hogy sajnálatosan nem
minden infekció jár lázzal, különösen igaz ez az idıs betegek szepszisére.
Az ABCDE rendszerő vizsgálatban láz esetén a központi idegrendszer, a bır, a mozgásszervek
részletes vizsgálata sem hanyagolható el.
Az anamnézisben ki kell térni az infekciós belsı- és külsı és intervenciós faktorainak
értékelésére..
Laboratóriumi vizsgálat szintjén infekciót feltételezve specifikus biomarker (CRP, PCT) és minta
analízis elvégzése a kimenet szempontjából meghatározó. A mennyiségi és minıségi vérkép
alátámaszthatja a szepszis iránydiagnózisát. PoCT labor vizsgálatot, vérgáz analízist
alapvizsgálatként és a feltételezett légzési elégtelenség igazolására is készítünk. Kiterjedtebb
laboratórium vizsgálatok szükségesek az egyes szervek, szervrendszerek (vese, máj, alvadási
rendszer) elégtelenségének igazolására, a kapcsolódó score rendszerek adatolására – azok
értékelhetısége érdekében.
PoCT szinten az elkészített EKG ebben az esetben is többszörös információ tartalommal
(szívizom perfúzió, ionháztartás, kardiotoxicitás, gyulladás …) bír.
Képalkotó diagnosztikát és konziliárusok bevonását is célzottan, a feltételezett góc igazolására,
mintavételezésére, szanálására végezzük.
A beteg ellátásának elsı 3 órája a sürgısségi egységen történik célorientált, komplex
monitorizálással kisért beavatkozásokkal, melynek az oxigén kínálat biztosítása mellet a
voleumen resuscitatio, ennek elégtelensége esetén vazoaktív, szükség szerint inotróp kezelés,
faktor pótlás, metabolikus és ion egyensúly megteremtése, a fájdalomcsillapítás és a lázcsillapítás
(fizikai, gyógyszeres) éppen úgy része, mint az adott esetben a korai antibiozis. Ezt a komplex
kezelést a szepszis menedzsment újraélesztési csomagjának hívjuk.
Súlyos szepszis, szeptikus sokk, vagy kritikus állapotú FUO esetén a diszpozició az intenzív
egységre irányul.
A szepszis – bár külön tárgyalt fejezet – a XXI.század legnagyobb halálozással járó betegsége. A
tünetegyüttes felismerése a halálozás csökkentésének kulcsa. Nagyszámú beteg keresi fel a
sürgısségi rendszereket valamilyen fertızı betegséggel, melyek az enyhe, spontán
gyógyhajlamtól egészen a súlyos, életveszélyes kategóriáig terjedhetnek. Jó néhány betegség

gyakori és rutinfeladatot igénylı, míg mások csalókák, ritkák vagy teljesen idegenek az adott
földrajzi területtıl; ezért a sürgısségi orvosnak igen széles látókörrel kell rendelkeznie a fertızı
betegségek ismeretének – ezen belül is a láz differenciálásában és a szepszis reszuszcitatív
csomagjának gyakorlati készségében. A láz ebben a relációban az egyik meghatározó tünet a
sürgısségi gyakorlatban.
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II./3.20. Köhögés
cél

A köhögés hátterében meghúzódó kritikus és veszélyeztetı állapotok felismerésének készsége, a
szükséges elsıdleges ellátás megkezdésének ismerete.

Köhögéssel járó tünetegyüttesek alapvetı, rizikó vezérelt differnciálására – az ellátási filozófia
kompetencia követése.
bevezetés

A köhögés gyakori része a sürgısségi jelentkezések során észlelt tünetegyütteseknek. Klasszikus
besorolását a köhögés tartama határozza meg, a három héten túl is fennálól köhögést krónikusnak
tekintjük. Másik klasszikus, differenciálást segítı beosztás, a köhögés produktivitás megítélése
alapján történik. mint minden gyakori tünet, magában nem értékelhetı, hiszen éppen úgy lehet
jele közvetlen életveszéllyel járó folyamatnak, mint banális oknak. Értékelése csak a teljes
tünetegyüttes tükrében fajsúlyos.
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II./3.21. E-learning teszt
1. Milyen ajánlott időtartamon belül kellene a sürgősségi osztályra érkező betegnél a
triage-nak megtörténni?
a) 10 percen belül
b) 30 percen belül
c) nincs meghatározott időpont
d) 60 percen belül

2. Stroke szindróma esetén melyik a leggyakoribb lokalizáció?
a) arteria cerebri anterior
b) arteria cerebri posterior
c) arteria cerebri media
d) arteria basilaris
3. Mi a hasi fájdalom csillapításának korszerű szemlélete a sürgősségi ellátásban?
a) a hasi fájdalom csillapítására major analgetikumok a diagnózis felállítása előtt nem
adhatók
b) a hasi fájdalom önmagában a kórfolyamat triggere lehet, ezért major analgetikumok
is adhatók a diagnózis felállítása előtt
c) major analgetikumok csak a hasi CT vizsgálat elvégzése után adhatók
d) csak akkor adhatók major analgetikumok, ha a beteg légzésszáma nagyobb, mint
20/perc

4. Milyen mérgezés esetén javasolt az aktív szén alkalmazásának 4 óránkénti
ismétlése?
a) benzodiazepin
b) alkohol
c) digoxin
d) opioid


 

II./3.22. Vérzések
Egyes tanulmányok szerint a különböző vérzések az ED vizitek közel 20 % -t teszik ki. Felosztásuk
számtalan szempontrendszer alapján történhet.
A sürgősségi ellátásban a panaszokat okozó riasztó vagy ártalmatlan tünetek formájában előforduló
formáival egyaránt találkozhatunk.
A vér és elemeinek megismerése a XX század elején Karl Landsteiner neve által jegyzett – a vércsoportok
felfedezése után – időszakra tehető. Az első vérbankok az 1930 években jelentek meg. A II. világháborúban
a vérplazmát már, mint reszuszcitációs folyadékot alkalmazták. A csomagolási és hűtési technikák
fejlődésével egyre több indikációs területen terjedt el a vér és szeparált alkotóelemeinek adása a gyógyító
eljárásokban. Gátat ennek csak a XX század második felében felismert vérrel és vérkészítményekkel átvihető
betegségek (szifilisz hepatitis B,C, AIDS…etc) felismerése szabott.
Miért is fontos a vér és a vérzés a sürgősségi ellátásban?
A vér és alkotóelemei közismerten jelentős szerepet játszanak az oxigén szállításában, a szöveti
anyagcserében és az extracelluláris vízterek egyensúlyának szabályozásában egyaránt. A vér elvesztése akár akutan akár krónikusan - vezethet a kompenzáló mechanizmusok kimerülésekor az érzékeny egyensúly
felbomlásához. A kialakuló tünetekért az anémia vagy a sokkállapot felelős.
A vörösvértestekben megtalálható hemoglobin koncentrációja nagymértékben meghatározza a vér
oxigénszállító-kapacitását (>98 %-os oxigénkötő-kapacitás kihasználtság). Egy hemoglobin 4 hem
alegységből áll. 1 mol hemoglobin 4 mol oxigént tud megkötni. A vérben ténylegesen feloldott oxigén
mennyiségét számtalan más dolog, így a parciális nyomás és a pH egyaránt szabályozza. A Fick elv
segítségével kiszámolható az oxigén szállító kapacitás, melynek mindössze negyedét használjuk ki. Az
oxigen extrakció optimális körülmények között 0,25.
Ca (vér O2 tartalma) = Hgb(g/dl)× 1,34(mlO2/g Hgb)× Sa O2:100+0,0032 × PaO2
DO2 = CO x CaO2

kb. 1000 ml/perc 100 % SaO2 esetén

VO2= CO x CaO2-CvO2)

kb. 250 ml/perc

Az említett ph és hőmérsékleti változásokat az oxigén-hemoglobin disszociációs görbe
kompenzálják.(Bohr effektus)

eltolódásai

Bár az aktuális vértérfogatot nem lehet megbízhatóan meghatározni a klinikai gyakorlatban a vértérfogat a
testtömeg 7-8%-ra tehető, a hematokrit pedig 45%-ra.
Messmer 1987-ben írta le ma is érvényes gondolatait, miszerint:
„Bár legtöbben képesek túlélni akár 60%-nyi vörösvérsejt massza elvesztését is, amennyiben a normovolémia
biztosított, mindössze néhányan képesek arra, hogy a teljes keringő vérmennyiség 30%-ának elvesztését
túléljék, ha a hypovolémiát nem rendezik azonnal.”

Számtalan kísérlet és elmélet született az akut hemodilúció és a kritikus hematokrit megbecsülésére. A
kritikus hemoglobin-küszöbérték ismeretlen az emberben. Úgy tűnik hogy elméletileg a vér mennyiségének
kb.70%-a veszíthető el egyébként intakt viszonyok mellett. A normovolémiás hemodilúciót a miokardium
kapillárisok oxigénszállításának kimerülése korlátozza, mintsem a cerebrális perfúzió. Teoretikusan 4,4 g/dl
Hgb dilúció még akceptálható, ha normovolémia, normoxia, intakt tüdő viszonyok vannak (Zander 1988)
Ma a volumenterápia célja:
Volumenpótló szerekkel, és lehetőség szerint sajátvér-átömlesztéssel mindaddig elkerülni az idegen vér

átömlesztését, amíg annak kockázata nagyobb, mint a vérvesztésé.
A gyors és nagy mennyiségű vér elvesztése által okozott probléma jelent igazán nagy kihívást az ellátónak. A
vérzéses sokkra a keringés centralizáció tünetei hívják fel a figyelmet: sápadtság, hideg verejtékezés,
gyengült vagy hiányzó kapilláriskeringés, sokkindex, Htk, Hb, CVP, anamnézis.
A világban sok helyütt prediktorokat is használnak a sürgősségi betegek transzfúziós igényeinek felmérésére,
(Emergency Transfusion Score) csakúgy mint a masszív transzfúzió előrejelzésére. A fertőzések átvitelének
veszélye, a vérkészítmények kora valamint a vérkészítmények hiánya is akadályozza a transzfúziót.
Amennyiben nem kerülhető el a vérátömlesztés, törekedjünk a legfrissebb ajánlások figyelembevételére,
melyek közel 30 év és 300 000 transzfúzió tapasztalatai alapján megfogalmazott evidenciák:
A vvt-transzfúzió indikációira vonatkozó általános ajánlások válságos állapotú betegeknél:
1. szint
1. A vérátömlesztés indikált a vérzéses sokk előfordulása esetén.
2. Akut vérzés és hemodinamikai instabilitás vagy nem kielégítő oxigénellátás esetén.
3. A „korlátozó” transzfúziós stratégia (amikor a Hgb-szint <7 g/dL) ugyanolyan hatásos, mint a „liberális”
módszer (amikor Hgb <10 g/dL) válságos állapotú hemodinamikailag stabil anémiás betegeknél, kivétel akut
miokardialis iszkémia.
A különböző szervrendszerek betegségeire külön evidenciákon alapuló ajánlások elérhetők.
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II./3.22.1. Felső gastrointestinalis vérzések
  

 Felnőtt populációban évente 1-2 esetet jelent 1000 emberre vetítve. Mortalitásuk jelentős, kb. 10% (5-

20%). A betegek mielőbbi fekvőbeteg ellátást igényelnek. Szerencsére a mortalitásuk az elmúlt két

 évtizedben a bevezetett gyógyszeres és eszközös lehetőségek elterjedése miatt fokozatosan csökken. A

gastrointestinalis vérzés gyermekkorban is életet veszélyeztető állapot, de jóval ritkábban fordul elő, mint

 felnőttekben.

 Az akut ellátásban feltétlenül gondolni kell rá, ha a beteg véres, esetleg kávézaccszerű hányadékot ürít,








vagy amennyiben véres székletet, fekete székletet észlel..A vérhányás (haematemesis): típusos lehet a
felsőbb szakaszok vérzéseinél. A bélcsatorna felső traktusából származó, vagy lenyelt vér a gyomorban,
illetve a vékonybélben megemésztődik, a bélsarat feketére színezve ilyenkor szurokszékletről
beszélhetünk. A vér feltehetően a nyelőcső, a gyomor vagy a vékonybél területéről származik.
Az alsóbb bélszakaszokból származó vérzések esetén gyakrabban találkozhatunk élénkpiros vérrel. A
székletben megjelenő friss piros vagy sűrű málnalészerű vér alsó bélszakaszokról vagy felsőbb
bélszakaszokból eredő bőséges vérzésre utal. (haematochesia) Élelmiszereinkben gyakran előforduló állati
vért tartalmazó véres hurka, vörösbor, étcsokoládé, sötétvörös gyümölcsök, zöldségek (pl.cékla, áfonya,
fekete ribizli), vastartalmú gyógyszerek, széntabletták is okozhatnak szurokszéklethez hasonló
elszíneződést. A sötét széklet és a fenti elváltozások kapcsán három fontos kérdés tisztázása feltétlenül
fontos
●
●
●

Valóban vérzésről van-e szó?
A vér a gastrointestinalis traktusból származik-e?

Milyen mértékű a vérzés?
 A kérdések megválaszolásához segítségünkre lehetnek a laboratóriumi vizsgálómódszerek. Az akut és
krónikus vérzés kimutatására gyorsteszteket végezhetünk (pl. Haemocare, Hemoccult), melyek nagyfokú
 szenzitivitással és specificitással már 300 mg/dl hemoglobin jelenlétét is képesek kimutatni!
 A vérzés eredetének tisztázására endoszkópiás módszerek javasoltak. Az utóbbi időben egyre nagyobb






teret hódit a kapszula endoszkópia is. A gastrointestinalis vérzések a sürgősséggel végzett endoszkópos
vizsgálatok leggyakoribb indikációját képezik, egyúttal a terápiás endoszkópia leggyakoribb okai. A
vérzés mennyiségének megítélésére több fajta score rendszer is használatos (Rockall score, GlasgowBlatchford score) melyek többnyire endoszkópos vizsgálathoz kötöttek.
A kockázati tényezők, életkor, társbetegségek, rendszeres gyógyszerszedés, keringés megingás,
vérnyomásesés, a vérkép,endoszkópia nélkül is felvethetik a vérzés fennállását.A vérzések eredetének
helye szerinti csoportosítás szerint beszélhetünk felső gasztrointesztinalis vérzésről (UGB), amikor a
vérzésforrás a Treitz féle szalag felett található. Az összes gastrointestinalis kb. 80-90 %-a ebből a
régióból származik.

 Leggyakoribb vérzésforrások: a gyomor és nyombélfekély, oesophagus varix, Mallory-Weiss szindróma.
 Kevésbé gyakori vérzésforrások: gyomor eróziók, reflux oesophagitis, Dieulafoy-lézió, teleangiectasiák,

portalis hipertensiv gastropathia, Watermelon stomach (GAVE), gyomorvarixok, malignomák



Gyomor és nyombélfekélyek

 (Pepticus fekélybetegség, PUD (peptic ulcer diases) ma is nagy terhet ró szerte a világban az egészségügyi

ellátásra. A károsodás alapja a védő mechanizmusok (nyáktermelés, bikarbonát, vérellátás) és az agresszív
faktorok (savtermelés, pepszin) közötti egyensúly eltolódása. Az egyensúly megbomlásában szerepet
 játszhat súlyos betegség, stressz, különböző gyógyszerek és drogok, melyek a mukozális barriert
károsítják. A nyálkahártya a normális gyomorsav és pepszin sekrécióval szemben sérülékennyé válik. A
 pathomechanismusban az esetek közel 80 %-ában szerepet játszik a Helicobacter pylori kolonizáció is.


A leggyakoribb szövődmény a vérzés maradt. Ugyan a legutóbbi közlemények alapján előfordulásuk és



 mortalitásuk nagymértékben csökkent, az idősebb, társbetegségekben szenvedő betegek aránya nőtt.

Háttérbe szorultak a sebészi eljárások az endoszkópos beavatkozások megjelenésével. Jelentős előrelépést

 hoztak a proton pumpa gátlók megjelenése, valamint az eredményes Helicobacter eradikációs eljárások is.
 Az előfordulás helye és formája szerinti százalékos megoszlás:
 Fekélyek előfordulása:







- Bulbus duodeniben (25%) - nyombél kezdeti szakaszán
- Gyomorban (21%)
- Alsó nyelőcső szakaszon (2%)
- Anasztomózis területén, (részleges) gyomorrezekció,
műtétek után
Eroziók:
- Gyomorban (23%)
- Bulbus duodeniben (6%) - nyombél kezdeti szakasza
- Alsó nyelőcső szakaszon (6%)

 Az endoszkópos kép alapján több évtizede használt beosztás Forrest nevéhez fűződik. Különösen

veszélyes lokalizáció gyomornál a magas kisgörbületi, nyombélben a hátsó fali előfordulás és a 2 cm-t

 meghaladó nagyság.







●
●
●
●
●
●
●

Forrest I/a: spriccelő vérzés
Forrest I/b: csordogáló vérzés
Forrest I/c: szivárgó vérzés a fekélyszélből
Forrest II/a: aktuálisan nem vérző ércsonk ún. őrröggel vagy anélkül
Forrest II/b: koagulummal fedett fekély
Forrest II/c: nem vérző fekély savhematinos beivódással
Forrest III:nem vérző, tiszta alapú fekély
A fekélybetegek kb. 80-85%-a H. pylori asszociált fekélybetegségben szenved, az esetek kb. 20%-ában
NSAID-kezelés áll a háttérben.
A kezelés során ezen gyakori okok megszüntetésére kell törekedni. A tünetei terápia (görcsoldás) mellett a

 savszekréció csökkentése H2 receptor antagonistákkal, valamint az ismételt vérzések megelőzésére proton

pumpa

gátlók

adása

 A Helicobacter fertőzés verifikálása után ennek eradikációjá után van csak esély a gyógyulásra.

fontos.

 A legfrissebb közleményekben biztató eredményekről számolnak be hemosztatikus spray (TC 325


nanopowder) alkalmazásával akut vérző fekélyekben 93,3% sikeresség, 7,1 %-os újravérzési rátával.
Özofagusz várix vérzések



Oka minden esetben a portális hipertenzió. Kiindulásául szolgálhat bármilyen betegség, mely a portális
 véráramlást gátolja, shuntöli! Egyaránt szerepelhetnek pre-, post- és hepaticus okok. Az egyik
leggyakoribb populáció azonban az alkoholbetegek népes családja. A visszér tágulatok a nyelőcsőben
 gyomorfunduson is előfordulhatnak. A heveny vérzések kb.10-20%-a az oesophagus ill.
gyomorvarixokból ered. Nagy mortalitású (10-30%) kórkép.
 A gyomor varixok vérzése esetén a mortalitás elérheti az 50%-t is.
Kezelése:
Elsődleges a sokk ellenes terápia, valamint keringés stabilizálása. A legalább két nagy lumenű min 16G
véna nyitásával azonnali masszív volumenpótlást kell kezdenünk. A masszív vérvesztés miatt nem lehet
elkerülni a transzfúziót sem. Vegyük figyelembe a korábban leírt alapelveket és célértékeket.
Gyógyszeres kezelések közül jelen ismereteink szerint a terlipressin az egyedüli farmakológiai szer, mely a
varixvérzés prognózisát javítani képes.
Adagolása: intravénásan

2 mg 4-6 óránként 2 napig, majd 24 órás vérzésmentesség után az adag

felezendő, 5 napig.
Szomatosztatin bólus adása is szóba jöhet 250 mikrogramm dózisban, majd folyamatos infúzióban 250
mikrogramm/óra kb. 5 napig.
Adjuváns terápiaként az irodalmi adatok alapján antibiotikum adása is feltétlenül szükséges.
Nem gyógyszeres kezelések:
Az akut ellátás minden szintjén szóba jövő megoldás a varixok fizikai összenyomása. Endoszkópos
jelenlét nélkül is kivitelezhető technikák állnak rendelkezésünkre. A ballon tamponád BlackmoreSengstaken, Linton szondák segítségével.
Endoszkópos varix ligáció, melynek célja a keringés fizikai megszüntetése.
Endoszkópos szkleroterápiás eljárások során a paravazálisan adott kémiai anyagok, melyek trombotizálják
a varixokat és vérzés környékét fizikai összenyomást is biztosítva.
Radiológiai intervenciós módszer a:
Transzjugularis intrahepaticus portoszisztémas shunt (TIPS)
Uralhatatlan várix vérzéseknél lebomló, biológiai anyagból készült öntáguló sztent
és eltávolítható öntáguló fémsztent használatáról is beszámoltak már.
Mallory Weiss szindróma
A nyelőcső-gyomor átmenet nyálkahártya léziója miatti vérzés. A legsúlyosabb szövődménye – a primer
nyelőcső átszakadás (Boerhaave-syndroma) – önálló néven is ismert. Főként középkorú alkoholista
férfiaknál fordul elő.
Erőltetett hányást, öklendezést vagy csuklást követően a nyelőcső-gyomor átmenet területén hosszanti
nyálkahártya-berepedések alakulnak ki. A nyálkahártya sérülések teóriája, hogy a hányásokhoz
kapcsolódóan olyan erős antiperisztaltikus (a gyomortól a nyelőcső felé, a táplálék haladásával ellentétes
irányú) hullám alakul ki, mely a nyelőcső alsó záróizmát és a falát is szétfeszíti.
Kezelése :
Az esetek többségében spontán gyógyul. Súlyosabb esetekben szkleroterápia jön szóba. Masszív vérzés
esetén nyelőcső ballontamponád (Linton szonda, Sengstaken-Blackmore szonda alkalmazása).
Gyógyszeres kezelés:
Súlyos vérzés esetén vasopressin 0,2-04 U/min folyamatos infúzióban vagy somatosztatin, vagy
szomatosztatin analóg octreotid
25-50 mikrogramm/óra dózisban hasznos lehet. H2 receptor
blokkolók, proton pumpa gátlók adása elengedhetetlen.
Irodalom
A sürgősségi orvoslás alapjai, Richard V.Aghababian,Medicina 2011p .552-556
(Wright G. et al. Gastrointest Endosc. 2010 Jan;71(1):71-8.)

Sung JJ, Luo D, Wu JC et al. Early clinical experience of the safety and effectiveness of Hemospray in
achieving hemostasis in patients with acute peptic ulcer bleeding, Endoscopy 2011 Apr;43(4):291-5.)
Loperfido S et al. Changing trends in acute upper GI bleeding: a population based study. Gastrointest
Endosc 2009;70:212-24
Felső gastrointestinalis vérzés gyermekkorban / Kovács Márta, Kelemen Ágnes, Rácz IstvánBibliogr.: p.
339. - Abstr. hun., eng.in: Gyermekgyógyászat. - ISSN 0017-5900. - 2007. 58. évf. 5. sz., p. 335-339. : ill.
Stenley AJ et al: Outpatient management of patients with low-risk upper gastrointestinal
haemorrhage:multicentre validation and prospective evaluation. Lancet 2009;373:42-47.
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II./3.22.2. Alsó


 

gastrointestinalis vérzések

Alsó gastrointestinalis vérzésről beszélünk, amikor a vérzésforrás a Treitz-féle szalagtól distalisan
helyezkedik el.
 Gyakoriságuk az összes gyomorbélrendszeri vérzések mintegy 20%-t teszi ki.














Jellemzően vékonybélvérzés (jejunum, ileum) vagy colorectális vérzés formájában észleljük. Alsó
tápcsatorna vérzésre jellemző a korábban említett „piros bélvérzés” (haematochesia), de előfordulhat bordó,
alvadékkal kevert székletürítés is. A betegek gyakran bagatellizálják a panaszaikat, betudva a régóta fennálló
aranyeres csomókból induló vérzéseiknek.
E mellett sajnos nem ritkák a vastagbél és a vékonybél egyéb szakaszaiból kiinduló vérzések sem.
A nyákos véres széklet, illetve a véres hasmenés gyulladásos bélbetegségeknél jelentkezik. A bélgyulladás
lehet ismeretlen eredetű is, de sok esetben fertőzéses eredet igazolható.
Okozhatják baktériumok (Salmonella, Shigella), a vérhas (dysenteria) kórokozója vagy a helytelen
konyhatechnikával összefüggő a Campylobacter jejuni vagy amőba, (amőbás dizentéria) is. Ez a fajta vérzés
lehet ismeretlen eredetű fekélyes gyulladás következménye is, nem ritka egyes allergiáknál
pl.tehéntejfehérje allergia sem.
Az alsó tápcsatorna szakasz vérzései etológia szerint:
Vékonybél vérzések:
Leggyakrabban vékonybél tumorból erednek, ritkábban: Chron betegség, Meckel diverticulum,
angiodisplasia, mesenterialis infarktus (hasi erek elzáródása) állhat a háttérben.
Vastagbél és végbél vérzések:
A leggyakrabban előforduló vérzést az aranyeres csomók (80%) okozzák.
Gyakoriak a beavatkozást ( polypectomiát, biopsziát, aranyér sclerotisaló
kezelést vagy ligaturát követő utóvérzések, sérülés, gyulladás és a karcinómák is.
Ritkán az ectopiásan előforduló méhnyálkahártya endometriosis is előfordul.

 Vastagbél vérzései életkor és gyakoriság szerint csoportosítva:




Gyermek/fiatal < 25 év
Colitis ulcerosa / M. Chron
(gyulladásos betegségek)
Polypok



Felnőtt < 60 év
Diverticulosis
Colitis ulcerosa / M. Chron
Polypok, Carcinoma
Infekciós colitis
Angiodysplasia

Felnőtt > 60 év
Angiodysplasia
Diverticulosis
Carcinoma
Polypok
Ischaemiás colitis


 Idős betegeknél gyakori az angiodiszplasia (érrendellenesség pl. haemangioma, érdaganat, arteriovenosus

fejlődési rendellenesség, teleangiectasia). Ezek az elváltozások főleg az ileocökális területen, a vastagbél

 kezdeti szakasza és a felszálló szár mentén fordulnak elő. A vérző divertikulumok zöme a felszálló


vastagbélben helyezkedik el.
Alsó tápcsatornából származó vérzések kezelési lehetőségek:

 Elsősorban az endoszkópos vércsillapító eljárások preferáltak.



Célzott vérzéscsillapítás szelektív arteriográfia során (vazopresszin adása vagy embolizáció jön szóba.
Kontrollálhatatlan, veszélyes vérzés esetén nem kerülhető el a műtéti beavatkozás.
Diverticulosis



A diverticulosis a betegek 2/3-ában tünet nélkül gyakorlatilag melléklelet formájában észlelhető.Tünetei az
 esetek 20-33%-ban nem jellegzetes panaszok formájában jelennek meg. A bal oldali hasi fájdalom és
nyomásérzékenység, haspuffadás, köteges tapintatú szigma hivhatja fel rá a figyelmet. Laboratóriumi eltérést
sokszor
nem észlelünk.

Gyakori társbántalom az irritábilis bél szindróma. A diagnózis felállításához jól alkalmazható módszer:

 irrigoszkópia vagy a kolonoszkópia. A beavatkozások

1%-ban előfordulhat perforáció. A betegség
egyik gyakori szövődménye lehet a vérzés. A betegek 5%-ban, többnyire jobb kolonfélben futó kis artériából
 induló vérzés heveny kezdettel, görccsel, vagy akár megelőző panaszok nélkül indulhat. Nagy mennyiségű,
világos piros, vagy barna vér ürül. Nem különíthető el az egyéb alsó tápcsatornai vérzésektől. Órákig napokig tarthat. Az esetek 80%-ban spontán szűnik, 25% recidivál, sokkot okozhat, transzfúziót igényelhet.
 Diagnózis: izotóp vizsgálat. Technéciummal jelzett vörösvértestekkel, mesenterialis

lehetséges. 6-24 órával a vérzés megszűnése után mosó folyadékkal
 szükséges.


angiográfiával
előkészített bélen kolonoszkópia

Colitis ulcerosa, M. Chron

 Az ismeretlen eredetű gyulladásos bélbetegségek közé tartozik a colitis ulcerosa és a Crohn betegség.






Fekélyes bélgyulladást okozhat a Colitis ulcerosa (gyulladásos, fekélyképződéssel járó krónikus
vastagbélbetegség) vagy a Crohn-betegség (a vékony- és vastagbelet egyaránt érintő gyulladásos kór). Az
előbbi előfordulási gyakorisága az utóbbi pár évtizedben megduplázódott, a Crohn betegségé pedig
nyolcszorosára
nőtt.
A görcsös – tenezmussal - járó hasi fájdalom a 4 hétnél régebben fennálló hasmenés, a laza, híg, gennyes
véres széklet hívhatja fel rá a figyelmet. Az első hasmenéses tünetek, vagy egyéb bélgyulladásra utaló
panaszok esetén fontos feladatunk a széklet bakteriológiai és parazitológiai vizsgálata, ezek negatív
eredménye esetén léphetünk tovább egyéb vizsgálatok irányába. A gyulladásos bélbetegségek (IBD) szinte
mindig vérzéssel járnak, ennek egy jelentős részét nem észleljük, de székletteszttel ki tudjuk mutatni.


 Karcinómák
 Vastagbéltumorból kiinduló daganat (kolorektális karcinóma, a fejlett országok népességének leggyakoribb





daganata). A második leggyakoribb daganatos halálozási ok..
Incidencia: fejlett országokban: 40/100.000 fő/év
Életkor: > 50 felett jelentősen nő az előfordulás, 65-75 év felett a leggyakoribb
Magyarországon 8500 esetet regisztrálnak évente, halálozás: 5000 beteg /év
Öröklődő formája a familiaris adenomatosus polipozis (FAP) mely a 40 év felett gyakorlatilag 100 %-ban

 kolorektális karcinóma kialakulásához vezet.
 A fogyás, fáradékonyság mellett a húslészerű vérzés lehet az első jele a vastag- vagy végbéldaganatnak. A

vér származhat végbélpolipból (a bélfal rendszerint nyélen ülő, ujjhegynyi vérzékeny, jóindulatú
 daganatából, melyből székelés után szokott vérzés jelentkezni, és amely idővel többnyire rosszindulatúvá
válik). Gyanú esetén a minél korábbi kolonoszkópia a diagnosztikus az „arany-standard”. Az egy ülésben
 elvégezhető endoszkópos polipektómia megelőzi a kolorektális karcinóma kialakulását. Előrehaladott
folyamatoknál onkológus sebész bevonásával kombinált kezelés jön szóba.



Aranyeres vérzés

Igazi civilizációs betegség az alsó tápcsatornai vérzések 80 %-ért felel. Ne feledjük az alapszabályt, hogy
 gyakran felsőbb szakaszon is lehetnek vérzés források!
 A betegség alapvető oka a kötőszöveti gyengeségben kereshető, melyet a rostszegény táplálkozás, az ülő,

mozgásszegény életmód, a székrekedés miatti hasprés, valamint a vénás billentyűk hiánya tesz teljessé.
Irodalmi adatok alapján a betegek mintegy harmadát érinti kisebb vagy nagyobb mértékben. Ötven éves
életkor felett az előfordulása meghaladja a 60 %-t. Két fő formája a külső tapintható és látható, valamint a
belső aranyeres csomók különböztethetők meg. Ez utóbbi igen sokáig nem okoz tüneteket. Később azonban a
tágult vénák vérezhetnek, jellegzetesen a székletürítést követően, vércsíkot húzva a székleten vagy a
toalettpapíron. A vérzés nem jár fájdalommal, mennyisége rendszerint csekély, általában ritkán vezet jelentős
vérvesztéshez. A külső aranyeres csomók gyakrabban begyulladnak és fájdalmasabbak is. Kezelésükben a
súlyosságtól függően tüneti terápia kenőcs, végbélkúp éppúgy hatásos lehet, mint a ligatúrak vagy az

injekciós sclerotisaló kezelések.
Súlyosabb esetekben – a III. és IV. stádiumban – műtét hozhat csak megoldást.. Leggyakrabban a MilliganMorgan és Parks féle műtétet alkalmazzák. Egyre gyakrabban alkalmazott a 8-10 perc alatt elvégezhető
Longo- műtét egy speciális, egyszer használatos eszköz segítségével egyszerre vág és varrja be a sebet.
Irodalom
Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja ;
A polypectomiát követő gondozási tevékenység
Készítette: A Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium
Vastagbél- és végbélrák ,Készítette: A Sebészeti Szakmai kollégium
Rosen’s Emergency Medicine Concepts and Clinical Practice(6th Edition 2006
http://www.gastroenterologyupdate.com.au/latest-news/nsaids-can-almost-triple-risk-of-ibd--study






II./3.22.3. Hemoptoe




A heamoptoe (haemoptízis, vérköpés) gyakori riasztó tünet a sürgősségi osztályon jelentkezők körében.
Megjelenése figyelem felhívó, tisztázása minden esetben felelősségteljes szakmai hozzáállást igényel. Az
esetek többségében a közhiedelemmel ellentétben nem a légutak és a tüdő betegsége áll a háttérben
mindannak ellenére, hogy megjelenése a köpetben többnyire köhögés után észlelhető. Formáját és
mennyiségét tekintve lehet az ürített váladékban, köpetben-nyomokban előforduló, festenyzett vagy pettyes
a vér megjelenése, de előfordulhat tisztán bőséges vérzés formájában is. A friss bőséges - légutakból
származó - vérzések sokszor habosak! Nehézséget jelent az extra pulmonális eredet és a tüdőből származó
vérzés elkülönítése. A tüdőből származó vérzés jellemzően piros, fényes, kissé lúgos hatású és a perifériás
artériás szaturációval korrelál, míg az extrapulmonális vérzés jellemzően sötétebb, ételmaradékokkal lehet
szennyezve, a vénás szaturációval korrelál és többnyire savas kémhatású!
Masszív hemoptízis: A hangrés alatti vérköpés mennyisége eléri 24 óra alatt a 600 ml-t vagy 1 óra alatt a
150 ml.-t, masszív vérköpésről beszélünk. Masszív haemoptysis azonnali sürgősségi beavatkozást, kezelést
igényel. Elsődleges a beteg stabilizálása és az ép tüdő védelme.
A vérköpés csoportosítása a különböző határterületi diszciplínák különböző szempontrendszere szerint
szerteágazó.
Didaktikai szempontból a gyakorlatlan vizsgáló által is gyorsan tisztázható és ellenőrizhető tünetek és leletek
alapján a tápcsatorna mentén disztál felé haladva a felső légút elváltozásait célszerű vizsgálni.
. Szájüreg, garat sérülései vagy megbetegedései.
A beteg szájüregének alapos áttekintése után hámsérülést, sebzést, irritációt, gyulladást keresünk a
nyálkahártyán. Vizsgáljuk a beteg fogínyét, valamint fogazatát és esetlegesen protézisét, a hátsó garatíven
esetlegesen lecsorgó vér nyomait.
Légúti eredet
Leggyakoribb oka az akut és krónikus bronchitis, a tüdőgyulladás, a tuberkulózis a tüdőrák és a
bronchiektázia.
A vérköpések 20%-ában daganat áll a háttérben. Dohányzó beteg esetén vérköpés jelentkezésekor mindig fel
kell merüljön bennünk a daganat lehetősége akkor is, ha a köpet a vérrel csak festenyzett volt. Gyanúnk
tisztázására a bronchoszkópia elvégzése javallt.
Kardiovaszkuláris okok
Tüdőembólia, kisvérköri nyomásfokozódással járó állapotokban is gondolnunk kell rá. Keressük ilyenkor a
jobb szívfél terhelés EKG jeleit és a McGinn White szindróma jelenlétét, ahogy az a vasculitis, arteria
pulmonalis aneurysma miatt kollagén érbetegség, vagy örökletes vérzéses telangiektazia.
Véralvadással összefüggő okok
DIC, hemofilia és egyéb faktorhiányok
Mérgezések
Az akut ellátásban nem ritkák a vétlen vagy szándékos mérgezések. A NSAID-k rendszeres szedése a
szívbetegségek prevenciójában használatos ASA és clopidroge l, valamint az egyéb véralvadást gátlók,
kumarin származékok okozta mellékhatás is állhat a háttérben.
Iatrogén okok
Amennyiben a kórelőzményben eszközös vizsgálatok történtek gondoljunk ezek szerepére is. Endotracheális
intubáció, gasztroszkópia, bronhoszkópia kapcsán hámsérülés érsérülés, monitorizáláshoz szükséges invazív

katéterezés okozta pulmonalis artéria szakadás egyaránt lehet a vérköpés kiváltó oka.
Kezelés:
Elsődleges a kiváltó ok tisztázása. A képalkotó vizsgálatok AP mellkas rtg, CT és bronhoszkópia elvégzése
kötelező.
Masszív hemoptízis esetén azonnali bronhoszkópos beavatkozás indikált. A vérzésforrás lokalizálása után
lokális gyógyszeres és eszközös vérzéscsillapítás.
Irodalom
E. Hakanson et al :Management of life threatening haemoptysis
Br J.Anaesth.2002) 88 (2) :291-295



Adal AT et al :Haemoptysis: aetiology, evaluation and outcome--a prospective study in a third-world
country.
Respir . Med 2001 Jul;95(7):548-52
E. Håkanson * , 1 ,http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/1039.html




 

II./3.22.4. Epistaxis

 






Az orrvérzés (epistaxis) az egyik gyakori fül-orr-gégészeti panasz, mellyel a betegek sürgősségi ellátáshoz
fordulnak. Gyakorisága 1,5 ezrelék, azonban ezen betegek csak tizede igényel kórházi felvételt. A tünet
riasztó is lehet, azonban szerencsére ritkán életveszélyes .Az esetek jó részében az orrvérzés spontán szűnik,
de előfordulhat masszív életet veszélyeztető vérzés formájában is. Az előfordulása leggyakoribb a 10 év alatti
gyerekeknél, majd gyakorisága az életkorral csökken. Télen a hidegebb idő, a légutak kiszáradása, illetve a
csökkent páratartalom kedvez a nyálkahártya sérülések kialakulásának, így az orrvérzések előfordulása is
gyakoribb. Ezekben az esetekben feladatunk a vérzés helyének és okának tisztázása, mely az orrüreg
eszközös áttekintésével többnyire sikerrel jár. Alapvetően az orrvérzések két anatómiai területen fordulnak
elő, melyek szoros összefüggést mutatnak az orr vérellátásával.

 Megkülönböztetünk elülső orrvérzéseket, melyek helye az elülső alsó ún. Kisselbach area, melyből az


orrvérzések 80-90 %-a indul. Vérellátását az elülső ethmoidális és a felső labiális artériákból kapja.
A hátsó orrvérzések szerencsére ritkábbak, melyek a sphenopalatinális artériákból eredő szeptális fonat

 ereinek sérüléséből jönnek létre. E három ér sűrű összeköttetésben van egymással, bőséges vérellátást

biztosítva a sérülékeny nyálkahártyának. Az orrvérzések leggyakrabban valamilyen mechanikus inzultus

 következtében fordulnak elő, melyek a nyálkahártya sérülésén keresztül vezetnek vérzéshez. Az okok között

szerepelnek a különféle traumák, de véletlen sértés éppúgy okozhatja, mint a direkt ütés vagy orrtörés.

 Sérülhet a nyálkahártya gyulladásos vagy allergiás folyamat következményeként is. A szövetburjánzások,

jóindulatú polipok éppúgy szerepelhetnek kiváltó okként mint a malignus folyamatok. Előfordulhat a
különféle rutin beavatkozások mellékhatásaként, így a nazogasztrikus szonda levezetéskor vagy nazális
intubáció
esetén egyaránt.









A rendszerbetegségek, így az örökletes hemofilia, trombocitopátiiák vagy egyéb véralvadási-faktor hiányok
az orrvérzés fokozott rizikóját jelenthetik. Fontos rákérdeznünk olyan ismert betegségekre, mint magasvérnyomás, szívbetegségek, májbetegségek, daganatos megbetegedések, ismert hematológiai betegségek, és
a rendszeresen szedett gyógyszerek is fontosak. Fokozott rizikót jelentenek a non szteroid
gyulladáscsökkentők, a trombocita aggregációt gátló gyógyszerek (acetilszalicilsav, clopidrogel) és egyéb
antikoaguláns terápia (kumarin és warfarin származékok), esetleg kemoterápiás szerek rendszeres szedése.
Minden esetben fontos a betegek vitális paramétereinek (vérnyomásának) rendezése. Masszív orrvérzés
esetén nem kerülhető el a laborvizsgálat sem, különös tekintettel a vérképre, májfunkciós értékekre, illetve az
alvadási paraméterekre.

 Ellátás:
 Elülső vérzések: amennyiben vizualizálható a vérzés, 10-15 perces direkt nyomás az orrnyilásokra

eredményes lehet. Eredménytelensége esetén szóba jöhet a kémiai kauterizáció pl. ezüst nitráttal vagy az

 elektromos kauterizáció is. Szakértelmet igényel a nyálkahártya alatti porcos terület sérülésének elkerülése.
 Sikertelenség esetén az orrüreg teljes kitamponálása is szükséges lehet. Ez esetben a tampon felületére

hemosztatikus szereket rakhatunk, de léteznek már prokoaguláns anyaggal átitatott előre gyártott tamponok

 is. A hátsó orrüregi vérzéseknél hasznos lehet a Foley katéter (10-16F) használata, melyet bevezetése után

fiziológiás sóval töltünk meg és a hátsó choanákra való felfekvésig húzunk vissza. Legvégső esetben az

 ellátó artériák sebészi lekötése vagy radiológia intervenció hozhat megoldást. A makacs vérzéseknél minden


esetben javasolt fül-orr-gégész szakorvos bevonása is.
Hemodinamikai instabilitás, volumenterápia vagy transzfúzió szükségessége, alvadási zavar, légzési

 elégtelenség, valamint elesett állapotú beteg esetén kórházi felvétel indokolt.
 Irodalom

 A sürgősségi orvoslás alapjai Richard V.Aghababian,Medicina Budapest 2011

 Rosen’s Emergency Medicine Concepts and Clinical Practice(6th Edition 2006)



























II./3.22.5. Urológiai vérzések

A húgyutakban megjelenő vérzés (hematuria) a sürgősségi ellátásban megjelenő páciensek közel 25-30%-át
érinti. Vérvizelés, amely nem magyarázható nyilvánvaló alapbetegséggel (pl. hólyaghurut, húgyvezeték kő)
meglehetősen gyakori. Sok ilyen esetben, különösen a fiatal felnőtt betegeknél a vérvizelés csak átmeneti, és
nincs jelentősége. Középkorú (pl. 40 év feletti) betegeknél a vérvizelés, még ha átmenet is, onkológiai
kockázattal bír. Idősebb betegeknél a vérvizelésnek urológiai oka van, melynek gyakorisága egyes irodalmi
adatok alapján eléri a 60%-ot is. A vizelet gondos értékelése gyakran vezet bennünket a helyes diagnózishoz,
de az esetek mintegy 10 százalékában a vérzésforrás nem azonosítható az alapos keresés ellenére sem. Fontos
tudnunk, hogy bár a vizelet elszíneződése makroszkóposan észlelhető az esetek nagy részében nem vérzés
felelős az elváltozásért.
Az egyik első lépés a beteg vérvizelésének megítélésében a glomeruláris és extraglomerularis vérzés
megkülönböztetése. A vérzés mértéke (makroszkópos vagy mikroszkopikus) nem sokat segít, de a
makroszkópos haematuria (alvadt vér jelenléte, szinte mindig húgyúti vérzésre utal .
Az értékelés kezdeti lépése a vizelet centrifugálása annak tisztázására, hogy az elszíneződés az üledékben,
vagy a felülúszóban észlelhető-e?Feltehetően vérvizeléssel állunk szemben, amennyiben az üledék
színeződik el és a felülúszó megítélése bizonytalan. Amennyiben a felülúszó vörös vagy barna, és a
tesztcsíkkal történő vizsgálat pozitív, az oka mioglobinuria vagy hemoglobinuria. Természetesen csak a friss
vizelet használható erre a célra, hiszen a régi állott vizeletben az alakos elemek enzimatikus bomlása,
szétesése egyaránt okozhatja a vörös vagy a barnás színt .Ha a felülúszó tesztcsíkkal történő vizsgálata
negatív, más okot kell keresnünk. Ezek közé tartozhat a fájdalomcsillapító phenazopyridine vagy számos
egyéb gyógyszer pl. rifampicin, szulfonamidok, hidroxokobalamin használata. Egyes élelmiszer-színezékek,
a cékla fogyasztása (betanin) valamint az arra hajlamos egyénekben porfíria egyaránt lehet kiváltó ok.
A vizeletben intakt vörösvértestek jelenléte esetén szóba jöhető leggyakoribb okok.
● extrém megerőltetés (futás aerobic,futball)
● pielonefritisz
● glomerulonefritisz
● urológiai infekciók
● vesekövesség, hólyagkövesség
● tumorok
● benignus prosztata hiperplázia
● traumás sérülések
Differenciáldiagnosztikai problémát jelenthet a menstruáló nőkné való előfordulása .Ezen esetekben a vérzés
forrása többnyire a nőgyógyászati eredethez köthető. Hemoglobinuria formájában észleljük
∉
∉
∉
∉

hemolítikus anemia
transzfúziós reakció
égés
malaria esetén
Mioglobinuriát okozhatnak
∉
∉
∉
∉

izomsérülés
izombetegségek
elektromos sérülések (áramütés)
alkoholistáknál (az alkohol direkt toxikus hatása)
A károsodás mértéke egyenes arányban állhat a mioglobin mennyiségével.
Traumás elváltozások.
A szervrendszer vérzései retroperitoneális elhelyezkedésük miatt gyakran csak késve ismerhetők fel.

Tekintettel a jól nyomon követhető anatómiai képletekre, a vesék az uréterek, a hólyag és a húgycső
sérüléseinek felderítése jön szóba. Minden sérült esetén urológus konziliárus bevonása kötelező! A vese
sérülései többnyire tompa trauma kapcsán fordulnak elő. Az esetek 85%-ban a parenchima zúzódása, 5%-ban
áthatoló sérülés áll a háttérben. Az ureter és a húgycső sérülései leginkább medencesérülésekhez társulnak.
Nem ritka sérüléstípus a telt hólyag mellett elszenvedett nagy erejű tompa alhasi sérülések előfordulása sem.
A telt hólyag gyakorlatilag szétrobbanhat a trauma kapcsán vérzést és fertőzést okozva. Amennyiben az
urológiai vérzés hemodinamikai instabilitással vagy peritoneális izgalmi jelekkel jár, az akut műtét nem
kerülhető el.
Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok széles választéka áll a rendelkezésünkre. Az UH vizsgálat szenzitivitása
jóval szerényebb az intravénás kontrasztanyagos vizsgálatokénál, de sok esetben a kontrasztos CT ad igazán
pontos képet a környező szervek áttekinthetősége okán.
Teendőink:
Vénabiztosítás, vérkép ionok, alvadási paraméterek, vércsoport meghatározás, antibiotikum adása, urológus
bevonása

Irodalom
A sürgősségi orvoslás alapjai, Richard V.Aghababian,Medicina 2011 p .1005
Canadian guidelines for the management of asymptomatic microscopic hematuria in adults Tim Wollin et al.
Can Urol Assoc J. 2009 February; 3(1): 77–80.

http://www.emedicinehealth.com/blood_in_the_urine/article_em.htm

II./3.22.6. Nıgyógyászati vérzések
Sürgısségi osztályon a jelenlegi gyakorlat szerint nıgyógyászati vizsgálatokra csak korlátozottan van
lehetıségünk. Ilyen jellegő panaszok jelentkezésekor fontos feladatunk a vérzés és a normál ciklus
viszonyának tisztázása.
Az utolsó vérzés tisztázása segíthet a vérzés jellegének kiderítésében. Tisztázatlan ciklus esetén a terhességi
gyanújelek keresése mellett célszerő terhességi tesztet is elvégeznünk. Tisztáznunk kell a panaszok
jelentkezése elıtti szexuális történéseket és az esetleges kriminális vagy traumával összefüggı eseményeket.
Fontos a kardiovaszkuláris stabilitás biztosítása valamint az alapvetı laborparaméterek (vérkép) ismerete.
Ki kell zárnunk az életet veszélyeztetı állapotokat.
A folyamatos vérvesztés bármely okból is indul anémiához, sokkhoz vezethet ennek minden
következményével. A kórállapot további tisztázásához nıgyógyász konzíliumot kell kérnünk.
A nıgyógyászati vérzések alapvetıen két nagy csoportra oszthatók.
Az uterusból kiinduló funkcionális és organikus vérzésekre
és egyéb traumával összefüggı vérzésekre.
Uterinális funkcionális, vérzések
Hypermenorrhoea:
Szabályos idıközönként jelentkezı, de az átlagosnál lényegesen erısebb vérzés. A menorrhagiáról vagy
hypermenorheáról a szabályos ciklust tartó, az élettani mennyiséget meghaladó (80 ml nagyobb mennyiségő)
vérzés esetén beszélünk.
A fertilis életkorban a nık kb. 9-14%-ánál fordul elı. 60 év alatti nıknél a méheltávolítás egyik leggyakoribb
oka.
Dysmenorrhoea (algomenorrhoea):
rendes idıben jelentkezı, heves, görcsös alhasi fájdalommal járó menses.
teendı: ágynyugalom ,görcsoldás
Praemenstrualis syndroma:
A menses elıtti napokban heves alhasi panaszokkal és általános rossz közérzettel járó tünetegyüttes.
teendı :tüneti terápia, görcsoldás, NSAID adása
Organikus vérzések
Metrorrhagia, menometrorrhagia
alatt súlyos elhúzódó szabálytalan idıszakokban jelentkezı, áttörı pecsételı változó erısségő vérzést értünk,
melynek oka mielıbb tisztázandó.
Számtalan oka lehet: mioma, adenomiosis, kismedencei endometriosis, IUD, endometrialis polypus,
Hormonalis diszsfunkció okozta vérzés,
Jó-, illetve rosszindulatú daganatok okozta vérzés: endometrium karcinóma ,hormontermelı ovarium tumor
Gyulladásos eredető vérzések endometritis,
Fı szempont a vérzési rendellenesség okának kiderítése és annak kezelése.
általános tennivalók:
Perifériás vénás bemenet biztosítása; vérkép, vércsoport meghatározás, görcsoldás pearenterális
folyadékpótlás, fájdalomcsillapitás ,tranexamsav 3x 1,0-1,5 gr adása.

Felhasznált irodalom
Rosen’s Emergency Medicine Concepts and Clinical Practice(6th Edition 2006)
Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja
Hypermenorrhoearól (Menorrhagia)
Készítette: A Szülészeti és Nıgyógyászati Szakmai Kollégium
http://www.nmihi.com/m/menstrual.htm
1.
Dysfunctional uterine bleeding; 1 Feb 2010
2.
emedicine.medscape.com/.../795587-o... - H

II./3.22.7. Szülészeti vérzések
Sürgősségi osztályon vérzészavarral megjelenő valamennyi fertilis korban lévő nőbetegünknél
fel kell merüljön bennünk a terhesség megléte.
A terhességgel összefüggésben számtalan ok vezethet vérzéshez. Ezek közül a klinikailag nagy
jelentőséggel bíró és gyakori formákat a terhesség előre haladásával kronológiai sorban
tárgyaljuk.
Abortusz:
jellemzően a terhesség első felében fordul elő. A magzat vagy a „pete” valamely részének az
uterus üregéből való kilökődését értjük alatta. Feltétele a 24. gesztációs hét előtti időszak és
500 grammnál kisebb magzati súly.
Mechanizmusa: megszűnik az elhalt embrió stimuláló hatása. Csökken a trofoblasztok hCG,
ösztrogén és progeszteron termelése, ami az arteriolák vazokonstrikcióját okozza. A decidua
iszkémiás nekrózisa miatt vérzés alakul ki, ami leválasztja a placentát. A fokozódó
prosztaglandin szint pedig uterus kontrakciót hoz létre.
Korai abortuszról beszélünk 12. gesztációs kor alatt, későiről a 12-24. gesztációs hét között.
Számtalan ok befolyásolhatja apai, magzati és legtöbb esetben anyai oldalról, azonban a
legtöbbször a kiváltó ok ismeretlen marad.
Fajtái:
1. Abortus imminens (fenyegető vetélés)
2. Abortus incipiens (kezdődő vetélés)
3. Abortus imperfectus (megindult vetélés)
4. Abortus completus (befejezett vetélés)
5. Missed abortio (megkésett vetélés)
6. Habitualis abortus (szokványos vetélés)
A különböző előfordulási fajtái többnyire minden esetben nőgyógyász bevonását és szinte
kötelezően hospitalizációt igényelnek. Beavatkozásra a komplett abortusz esetén ritkán van
szükség. Különösen veszélyes formája a missed ab, amikor az elhalt magzat hosszan (több
hétig) a méh üregében maradva DIC kialakulásához vezető, életet veszélyeztető véralvadási
zavart okoz .
Méhen kivüli terhesség (extrauterin graviditás)
A megtermékenyített petesejt a petevezetékben vagy egyéb rendellenes helyen beágyazódva
növekedése közben kürtvetélés vagy kürtrepedést követően akut has klinikai tüneteivel életet
veszélyeztető vérzést hoz létre. Ikerterhességekben előforduló speciális formája a szimultán
terhesség, amikor a normális, méhen belül fejlődő magzat ikertestvére méhen kívül, jellemzően
a tubában tapad meg.
Előfordulás: Minden fertilis korban lévő nőbetegnél gondolnunk kell rá. Az összes terhesség
0,6-0,9%-ban a szülések 1,0-1,5%-ban fordul elő.
A halálozási aránya: 1-2 ‰. Napjainkban is az anyai halálozás 10%-ért felelős!
a rendellenes tapadás előfordulási gyakorisága:

A tubában tapad
●
●
●

ampulláris
isztmikus
intersticiális

98%
60-70%
30-40%
1-2%

az ovárium felszínén 1 -2 %
a nyakban tapad

1-2%

hasűri terhesség

0,2 %

Tünetei:
terhességi gyanújelek, hányinger, hányás, duzzadt, érzékeny emlők
terhes teszt pozitív vagy negatív (HCG termelés alacsonyabb), mennyiségi HCG
meghatározás
● kávéalj szerű vérzés
● érintett oldalon alhasi fájdalom
● előrahaladott állapotban akut has klinikai tünetei
●
●

Tennivalók:
Potenciálisan életet veszélyeztető kórállapot. Szigorú fektetés minden esetben kötelező
hospitalizáció.
Vitális paraméterek felmérése, laborvizsgálatok, képalkotó vizsgálat UH kérése szabad hasi
folyadék vér keresése.
Nagy lumenű perifériás véna biztosítása, vércsoport meghatározás, szülész-nőgyógyász
konzílium kérése, azonnali műtői háttér megszervezése indokolt.
Elölfekvő lepény (Placenta praevia)
Előfordulási gyakorisága 0,5-1,0%. Gyakoribb korábbi császármetszésnél (6X) multiparáknál
(2,6) valamint dohányosoknál. A lepény általában a méh fundusában vagy a mellső vagy a
hátsó falon tapad. Előlfekvő lepény esetén a tapadás a méh passzív szakaszán történik. A belső
méhszájhoz való viszonya alapján 4 formája különíthető el.

Placenta praevia totalis

Placenta praevia parciális
Placenta praevia marginális
Mélyen tapadó lepény
Klasszikus klinikai tünetei a harmadik trimeszterben megjelenő friss piros vérzés, melyet
kontrakciók és egyéb tünetek nem kísérnek. A magzat haránt vagy ferdefekvésű, mert az
elölfekvő lepény nem engedi az beilleszkedést. Az első és a második trimeszterben megjelenő
pecsételő vérzések már utalhatnak rá.
Teendők:A hüvelyi vizsgálat szigorúan tilos. A vitális paraméterek biztosítása, azonnali
hospitalizációt igényel. Nagy lumenű perifériás véna biztosítása, folyadékbevitel, sokktalanitás
megkezdése, vércsoport meghatározás, szülész-nőgyógyász konzílium kérése, azonnali műtői
háttér megszervezése indokolt.
Részleges korai lepényleválás (abrupció placentae)
A perinatális mortalitás vezető haláloka. Előfordulása 0,5-15-ra tehető.
Kiválthatja a decidua bazális károsodása, hasi trauma, hipoxia iszkémia, infekciók, kokain
abúzus, a méh anatómiai rendellenességei.
Az anamnézisben előforduló abrupció a rizikóját tízszeresére növeli. Klasszikus klinikai képe
az állandó kontrakcióban lévő deszkakemény tapintatú uterusz. A vérzés körömlakkszerű sötét
folyós, a magzati szívhangok bradikardiásak. Az anya tűrhetetlen fájdalmat jelez, a méh
nagyon érzékeny. Sokkos presokkos állapot jellemzi. Diagnózisában az UH szenzitívitása 50
%.

Teendő:
Sokktalanitás megkezdése, vénabiztositás, massziv folyadékterápia transzfúzió, műtéti
beavatkozás szervezése.
Burokban futó ér megrepedése (insertio velamentosa, vasa preavia)
Többnyire az anamnézisben nőgyógyászati vizsgálat vagy eszközös beavatkozás szerepel.
Amniotómia után gyakran előfordul.

Szülés alatti vérzések
Méh repedés
Életet veszélyeztető kórállapot, rendkívűl erős fájdalommal. Oka a megindult méh tevékenység
ellenére a magzat nem tud megszületni. Ez esetben fájáskeltőt oxitocint adni műhiba! A
héttérben lehet téraránytalanság, korábbi méhműtét, de akár a fájáskeltők helytelen adagolása
is. A has deszka kemény, kétoldalt jól tapinthatók a ligamentum rotundumok. A hüvelyből
változó mennyiségű véres folyás észlelhető. A szülőfájások mind gyakoribbá és erősebbé
válnak, majd folyamatos kontrakcióba kerülő méh többnyire a korábbi császármetszés hege
mentén szétreped, súlyos vérzéses sokkot okozva. Az erős fájdalom hirtelen megszűnik, nagy
mennyiségű piros vér ürül a nyitott méhszájon át a hüvelyből.
Azonnali műtét mentheti csak meg az anya életét.
Szülés utáni vérzés(post partum vérzés)
A WHO leirat szerint a világon minden percben meghal egy nő post partum vérzésben.
Előfordulás a szülések 5%-ban. Az összes szülés körüli haláeset 70-80 % elvérzés miatt
következik be.
A post partum vérzésről a szülés utáni 24 órában az 500 ml-t meghaladó vérzés esetén
beszélünk. A kiváltó okokat négy fő csoportba soroljuk és 4T –vel jelöljük.
A 4 T: TONUS-TISSUE –TRAUMA-TROMBIN

Tónus:Az izmok elveszítik kontrakciós képességüket, az izomrostok tónustalanok maradnak, az
erek nem kontrahálódnak.
Tissue vagy szöveti ok: méhlepény rezidumok maradnak a méh üregében
Trauma: a méhnyak sérüléseiből, ellátási elégtelenségéből adódó folyamatos vérzés
Trombin a korábbi három ok kapcsán elhasználódott alvadási faktorok hiánya
Teendők:

Nagy lumenű perifériás és centrális véna biztosítása
Masszív volumenbevitel és transzfúzió
Uterotonikumok (oxytocin,methergin adása)

Bimanuális kompresszió
a placenta maradvány eltávolítása küret segítségével
laparotómia során az uteruszt ellátó artéria lekötése
legvégső estben az uterusz eltávoltása:

II./3.22.8. E-learning-teszt
1.Teoretikusan milyen mértékő vérvesztés viselhetı el normoxia és normovolémia és intakt tüdıviszonyok
viszonyok mellett?
A: a keringı vérmennyiség 30%-a?
B: a keringı vérmennyiség 39%-a
C: a keringı vérmennyiség 44%-a?
D: a keringı vérmennyiség 60%-a?
2.Az oxigén szállítás kapacitása kiszámolható
A: a Bohr effektus segítségével
B: Messmer képlete alapján
C: a Fick elv segítségével
D: Kuhne képletével
3.Mikor beszélhetünk felsı gasztrointesztinalis vérzésrıl(UGB)?
A: Helicobacter fertızés verifikálása után
B: a vérzésforrás a nyelıcsıben vagy a felett van
C: a Treitz szalag feletti vérzéseknél
D: a vérzésforrás a gyomorban van
4. özoofagusz várix vérzésekre jellemzı
A: gyakoriak fiataloknál bulizást követıen
B: a Mallory Weiss szindrómát takarja más néven
C: oka a gyakori kontrollálatlan NSAID használat
D: életveszélyes vérzést okoz
5.Colitis ulcerosara-jellemzı
A: jobb kolonfélben futó kis artériából induló vérzés heveny kezdettel, görccsel, vagy akár megelızı
panaszok nélkül indulhat
B: a fogyás, fáradékonyság mellett a húslészerő vérzés lehet az elsı jele
C: oka a kötıszöveti gyengeségben kereshetı, melyet a rostszegény táplálkozás, az ülı
mozgásszegény életmód
D: az összes gyomorbélrendszeri vérzések mintegy 80%-t teszi ki.
E: gyulladásos, fekélyképzıdéssel járó krónikus vastagbélbetegség
6. Melyik betegségrıl van szó?
„Klasszikus klinikai tünete a harmadik trimeszterben megjelenı friss piros vérzés, melyet kontrakciók és
egyéb tünetek nem kísérnek”.
Melyik betegségrıl van szó?
A: részleges korai lepényleválás
B: burokban futó ér megrepedése
C: elölfekvı lepény
D: méhrepedés
7. A masszív vérköpésre jellemzı!
A: jellemzıen sötétebb, a vénás szaturációval korrelál és többnyire savas kémhatású
B: vérköpések 20%-ában ez áll a háttérben

C: mennyisége eléri 24 óra alatt a 600 ml-t
D: mennyisége eléri 1 óra alatt a 60 ml-t
8. Mioglobinuriát okozhat
A: vesekövesség, hólyagkövesség
B: tumorok
C: benignus prosztata hiperplázia
D: elektromos sérülések(áramütés)
E: égés
9. Az orrvérzés (epistaxis) az egyik gyakori fül-orr-gégészeti panasz, melyre jellemzı
A: nyáron gyakrabban fordul elı
B: gyermekeknél alig fordul elı
C: Kisselbach area-ból az orrvérzések 80-90 %-a indul
D: a hátsó orrvérzésekért mindig a nazogasztrikus szonda a felelıs
10. Hypermenorrhoea:
A: a menses elıtti napokban heves alhasi panaszokkal és általános rossz közérzettel járó
tünetegyüttes.
B: súlyos elhúzódó szabálytalan idıszakokban jelentkezı, áttörı pecsételı, változó erısségő vérzést
értünk alatta
C: rendes idıben jelentkezı, heves, görcsös alhasi fájdalommal járó menses
D: a fertilis életkorban a nık kb. 9-14%-ánál fordul elı, 60 év alatti nıknél a
méheltávolítás
egyik leggyakoribb oka.

II./03.23. Sérülések
II./3.23.1. Jelentőség

A korszerű, az élettani prioritásokat
figyelembevevő trauma ellátásnak
meghatározó szerepe van a korai és
késői halálozás és a szövődmények
gyakoriságának csökkentésében.

Kérdés
Ki a politraumatizált?

A sürgősségi ellátásban a sérültek, sérülés okozta kórképek
ellátásának kiemelt jelentősége van. Ennek egyik oka, hogy a
sürgősségi osztályokon megjelenő betegek jelentős hányadát a
sérültek jelentik (évente több mint 100.000 kórházi felvétel történik
ilyen okból hazánkban), noha például a közlekedési balesetek száma
örvendetesen csökkent az elmúlt évtizedben. Másik oka, hogy a fejlett
országokban a súlyos sérülés maradt a halálozás vezető oka a fiatalaktív (1-45 év közötti) korosztályban! Tudjuk, hogy a sérüléshez
társuló halálozás jellegzetes időbeni eloszlást mutat. Az első csúcsot
az azonnali, helyszíni halálozás jelenti. Ennek oka általában súlyos
agy- vagy gerincvelői sérülés, illetve nagyér sérülés. Elhárításának
egyetlen módja a megelőzés, a biztonsági előírások és eszközök
fejlesztése. A második csúcsot a korai (egy-két napon belüli) kórházi
halálozás jelenti, amelyért legtöbbször szintén súlyos agysérülés vagy
kivérzés, illetve ritkábban feszülő pneumothorax, perikardiális
tamponád okozhatja. A korai halálozás megelőzésében, okainak
kezelésében, így a mortalitás csökkentésében a korszerű, sürgősségi
szemléletű ellátásnak elsőrendű szerepe van! A harmadik csúcsot
klasszikusan a késői kórházi halálozás jelenti napokkal-hetekkel
később a kialakuló többszöri diszfunkció, szeptikus szövődmények
következtében. Azonban az ilyen szövődmények száma az utóbbi
években, köszönhetően a fejlődő primer ellátásnak, jelentősen
csökkent. Jelentőségét mégis az adja, hogy, ha ilyen szövődmény
mégis fellép, mortalitása továbbra is igen magas (akár 40-50%-os).
De a sérülések korszerű ellátásának nem csak a mortalitás
csökkentése a célja, hanem a társadalom számára igen komoly anyagi
terhet is jelentő munkaképesség-csökkenés, rokkantság megelőzése,
mérséklése is. Emellett az öregedő társadalmakban egyre jelentősebb
tényező a kisenergiájú sérülésekhez társuló halálozás, amikor
jellemzően egy idős, csökkent biológiai tartalékokkal rendelkező
szervezetet érő kis trauma (pl. elesés miatti csípőtáji törés)
következtében is olyan szövődmények lépnek fel, amelyek végül a
beteg halálához vezetnek. Ennek a sérültcsoportnak az ellátása is csak
akkor lehet sikeres, ha korszerű, a sérülések és a betegek sajátosságait
is figyelembevevő alapelvek mentén történik.

II./3.23.2. Típusok
A sérüléseket többféle módon csoportosíthatjuk. Egyik lehetőség,
hogy a szervezetet érő erőbehatás mértéke és típusa alapján osztjuk
fel, hiszen ennek meghatározó szerepe van a trauma által kiváltott
kórélettani válasz tekintetében. Ilyen alapon megkülönböztethetünk
mechanikus sérüléseket (kis-, illetve nagyenergiájú), termikus
sérüléseket (meleg-hideg), vagy egyéb hatás (pl. áramütés) okozta
károsodásokat. Jelen fejezetben döntően a mechanikus eredetű
sérülésekről ejtünk szót. Csoportosíthatjuk a sérüléseket anatómiai
alapon, a sérülés kiterjedése szerint: monotrauma (egy testtáj sérülése,
pl. mellkasi sérülés), multitrauma (több testtáj, életet nem
veszélyeztető sérülése), politrauma (több testtáj sérülése, amelyből

A sérültellátás sikerében az időfaktor minimum egy potenciálisan életveszélyes – testüregi vagy
koponyasérülés). Az anatómiai alapú sérülés felmérés legismertebb
meghatározó!
pontrendszere az „injury severity score” (ISS), amely a traumához
kötődő mortalitással jó korrelációt mutat. A sürgősségi ellátásban,
gyors állapotfelmérésre jól használhatóak azok a felmérő skálák,
amelyek a sérülés hatására bekövetkezett változásokat követik vitális
paraméterben. Ilyen például a „polytrauma score” (PTS) vagy a
„revised trauma score” (RTS). Ezek alapján gyorsan eldönthető, hogy
a sérült milyen szintű és sürgősségű ellátást igényel (triage). A sérülés
által kiváltott kórélettani reakciók alapján pedig feloszthatjuk a
sérüléseket
csupán
lokális
választ
kiváltó,
alacsony
szövődményrizikójú sérülésekre, illetve generalizált gyulladásos
válaszreakciót (SIRS) aktiváló, későbbi szervelégtelenségek, szepszis
szempontjából magas rizikójú csoportokra is.

II./3.23.3. Alapelvek
Noha a fent említett sérülés súlyossági értékelő rendszerek segítenek
a veszélyeztetett betegek kiszűrésében, a sérültek ellátásának
alapelvei minden csoportra igazak és alkalmazandóak. A sérülések
jellemzően magas időfaktorú betegségek, azaz az ellátás gyorsasága
meghatározó a sikeresség, a későbbi szövődmények elkerülése
szempontjából. Emiatt szükséges a korszerű sürgősségi alapelvek
mentén végezni a sérültek kivizsgálását és ellátását. Ennek összetevői
a szisztematikus, fókuszált diagnosztika („sürgősségi ABCDE”), az
ellátási prioritások igazítása az okozott veszély mértékéhez („ismerd
fel és kezeld azt, ami először öli meg a beteget”), a beteg állapotának
rendszeres újraértékelése és a szoros interdiszciplináris
együttműködés. Nem feledhetjük, hogy a sérülés alapvetően sebészi
betegség, a kiváltó/veszélyeztető kórokok elhárítása általában sebészi
feladat, így a sürgősségi ellátás során a mielőbbi, adekvát műtéti
ellátás biztosítására (pl. vérzéscsillapítás, törésrögzítés) kell
törekednünk. De éppen a sérülés által megindított komplex kórélettani
folyamatok
miatt
napjainkban
a
hatékony
sérültellátás
elképzelhetetlen a prehospitális ellátók, a sebész,
az
aneszteziológus/sürgősségi orvos és a radiológus szoros
együttműködése nélkül.

I./3.23.4. Felmérés/ellátás
A súlyos sérültek érkezése előtt érdemes a fogadószemélyzetet időben
értesíteni, hogy felkészülten várhassák a beteget. Érkezéskor tisztázni
kell a sérülés mechanizmusát, körülményeit és idejét. Mindez segíthet
a rejtett sérülések, a kísérő kórállapotok (pl. hipotermia)
felismerésében és értékelésében. Ezután a betegen egy célzott, gyors,
tájékozódó vizsgálatot végzünk néhány perc alatt, amelynek célja az
életet potenciálisan veszélyeztető kórállapotok felismerése és azonnali
ellátása. Sérültek vizsgálatánál a védőeszközök (gumikesztyű,
védőruha, esetleg szemüveg) használata kötelező! Az elsődleges
vizsgálat vezérfonalát a sürgősségi ABC-ben leírt prioritások adják
meg:
A (airway) - szabad légút ellenőrzése, szükség esetén biztosítása a
nyaki gerinc védelmében. A légút vizsgálatában a beteg beszéd-,
illetve légzési hangja, a szájüreg-nyak megtekintése, a

Kérdés
Mik a traumás sürgősségi ABC
sajátosságai?

légzőmozgások vizsgálata és az auscultatio lehet segítségünkre. A
légút fenyegetettségére, az aspiráció veszélyére a száj-garatűri vérzés,
a gyomortartalom regurgitációja, fej-nyaki égési sérülés, a kómás
állapot hívja fel a figyelmet. A szabad légút biztosítása elsődleges
feladat. Ebben lehetséges eszközeink az idegentestek, váladékok
eltávolítása, leszívása, a nyelvgyök elemelése a hátsó garatfaltól
(állcsúcs megemelésével vagy a mandibula subluxatiojával vagy oro-,
nasopharyngeális légúti eszközökkel), de a végleges és biztonságos
megoldást az orotracheális intubáció jelenti. A légúti manőverek és a
beteg primer vizsgálata kapcsán, a nyaki gerinc sérülés kizárásáig
(éber, kooperáló, tiszta tudatú betegnél a negatív fizikális vizsgálatig,
egyebekben negatív eredményű natív CT vizsgálatig) a nyakat
neutrális helyzetben rögzítenünk kell (kemény gallérban, vagy
kézzel), a fejet extendálni tilos! Emiatt a sérültek sürgősségi
intubációját optimális esetben három fő végzi: egy rögzíti a nyakat
neutrális helyzetben, egy a Sellick-műfogás segítségével a
gyomortartalom regurgitációját akadályozza meg (minden súlyos
sérült telt gyomrú betegnek tekintendő), egy pedig végzi az
intubációt. A tubus pozícióját a beavatkozás után ellenőrizni kell.

B (breathing) – kielégítő légzés ellenőrzése, nagyáramlású oxigén
adagolása. A kielégítő oxigenizáció és széndioxid elimináció
biztosítása is igen rövid időablakkal szükséges. Ennek ellenőrzésében
segít a légzőmozgások, légzésszám felmérése, a mellkasi hallgatózás,
kopogtatás és eszközös vizsgálatok, mint a pulzusoximetria és a
Kérdés
vérgáz analízis. A légzési elégtelenség okának felderítésében (pl.
Miért fontos egy koponyasérült CT-be hemothorax, pneumothorax, tüdőzúzódás, bordatörések), ebben a
szállítása előtt kizárni a komoly vérzéssel szakban az antero-posterior irányú mellkasi röntgenfelvétel, illetve
ultrahang vizsgálat segíthet. A hipoxiás légzési elégtelenség esetén
járó sérüléseket?
nagyáramlású oxigén adására van szükség, amelynek jó állapotú
betegeken is van előnye, hiszen a tüdő funkcionális reziduális
kapacitásának oxigénnel való „feltöltése” által a szervezet olyan
tartalékot kap, amely hirtelen állapotromlás esetén is percekig
késleltetheti a hipoxia fellépését. Amennyiben az oxigénadagolás
önmagában nem kielégítő, illetve teljes légzési elégtelenség alakult ki,
(pl. súlyos mellkasi sérülés) a beteg intubációja és lélegeztetése
szükséges.
C (circulation) – keringés ellenőrzése, korai vérzéscsillapítás. A
sérülések miatti korai kórházi halálozás leggyakoribb és nagyrészt
elkerülhető oka a kivérzés. Emellett a súlyos sérülést követő
szövődmények jelentős részéért is (pl. traumás véralvadási zavar,
korai többszerv-diszfunkció, szepszis) a vérzés következtében
kialakuló szöveti hipoperfúzió tehető felelőssé. Emiatt a sérülések
ellátása során az egyik legfontosabb feladat a vérzések mielőbbi
megszüntetése és a szöveti perfúzió helyreállítása. A keringés
felmérése során a jól ismert vitális paraméterek mellett (vérnyomás,
pulzusszám, pulzusamplitúdó), a szervek perfúzióját jellemző (bőr
hőmérséklete, kapilláris újratelődési idő, vizeletkiválasztás, tudatvigilitás) és a szöveti oxigénellátást leíró laboratóriumi értékeket is
(szérum laktátszint, báziseltérés, hemoglobin) figyelnünk kell. A
sürgősségi vérzéscsillapítási eljárásokhoz tartoznak a külső vérzések
nyomókötéssel történő ellátása, a vénás visszaáramlást gátló
akadályok (pl. ruhadarab) eltávolítása, a törött végtagok neutrális
helyzetben rögzítése, az instabil medencegyűrű hevederrel történő
rögzítése is. A nagy, belső vérzésforrások felismeréséhez mellkasi

(hemothorax) és medence (retroperitoneális és kismedencei vérzés)
röntgenfelvételre, illetve hasi (máj-, lép-, vese-, bél-,
mesenteriumsérülések) ultrahang vizsgálatra van szükség. A
kezelőszemélyzet célja a mielőbbi, definitív vérzésellátás mellett, az
oxigénszállító kapacitás helyreállítása a kellő mennyiségű
vérkészítmény, véralvadási faktor korai transzfúziója és kontrollált
folyadékterápia által.
D (disabilities) – neurológiai állapot ellenőrzése. A gyors, tájékozódó
vizsgálat során egyrészt a beteg kontaktusképességét, vigilitását
mérjük fel. Ennek legelterjedtebb és validált eszköze a Glasgow-i
kóma skála (GCS). Tisztázzuk továbbá a pupillák állapotát és az
esetleges góctüneteket (végtagi sensomotoros funkciók). Noha
időnként a beteg állapotában az idegrendszeri károsodás tünetei, az
eszméletlenség a legriasztóbb, mégsem kerülhetjük meg a magasabb
prioritású életfunkciók vizsgálatát és ellátását, mert a légzésbenkeringésben fellépő problémák, a beteg életének közvetlen
veszélyeztetésén túl további, másodlagos neurológiai károsodásokhoz
is vezetnek.
E (environmental control) – egyéb, környezeti hatások ellenőrzése.
Az elsődleges vizsgálathoz hozzátartozik a beteg levetkőztetése, az
ártó környezeti hatások (hideg-meleg, vegyszer, szennyeződés, stb.)
eltávolítása, de ide tartozik a beteg melegen tartása, felmelegítése is,
hiszen jól ismert, hogy a hipotermia a sérüléshez társuló halálozás
független tényezője. Mielőbb gondolnunk kell a fenyegető infekciók
megelőzésére, amelynek az antiszeptikus sebellátás mellett fontos
eszköze az antibiotikum és a tetanusz profilaxis (nyílt sérülések
esetén). Törődnünk kell a beteg fájdalomcsillapításával, komfortjával
is.

I./3.23.5. Betegutak
Az elsődleges állapotfelmérést és az életmentő beavatkozások
elvégzését követően döntünk a beteg további útjáról. A klinikai
állapot (stabilitás) megállapítása során értékeljük, hogy fennáll-e aktív
vérzése, véralvadási zavara, van-e komolyabb szöveti hipoperfúzió
(metabolikus acidózis), légzési elégtelenség és milyen a beteg
testhőmérséklete. Ha klinikailag stabil állapotúnak ítéljük,
elvégezhetőek a további diagnosztikai vizsgálatok (kiegészítő röntgen
felvételek, CT, egyéb), a részletes fizikális vizsgálat, majd a
szükséges műtétek is. Amennyiben állapota azonnali műtéti
stabilizálást igényel, akkor erre kell sort keríteni, csak ezután lehet
folytatni a diagnosztikát és a részletes fizikális vizsgálatot. Végül a
beteg az állapotának megfelelő szintű, adott esetben intenzív
osztályos elhelyezést kell biztosítani.
Irodalom
Renner A. (szerk): Traumatológia. Medicina. 2011
William C. Wilson, Christopher M. Grande, David B. Hoyt: Trauma
Informa Healthcare, 2007.
Advanced trauma life support for doctors: ATLS student course
manual.ACS American College of Surgeons (COR). American
College of Surgeons, 2008.
www.trauma.org - Független, nonprofit szakmai oktatási,
információszolgáltató és kommunikációs fórum

II./3.23.1. Idegrendszeri sérülések
Bevezetés
Az egy éven felüli gyermekek és a fiatal felnőttek halálának és
maradandó rokkantságának első számú oka a trauma, melyért
leggyakrabban a koponyát ért sérülések tehetők felelőssé.
Néhány alapvető és egyszerű beavatkozással mind a koponya-, mind a
gerincvelő- sérülteknél megelőzhetjük/mérsékelhetjük a további
neurológiai állapotromlást és javíthatjuk a hosszú távú kimenetelt. A
prioritások betartása rendkívül fontos. A sérültek nagyobb százaléka
nem igényel azonnali műtéti ellátást.
A koponya-agysérülés súlyosságának értékelése az ún. Glasgow Coma
Scale (GCS) alapján történik. Ez alapján megkülönböztetünk könnyű
(GCS 13-15), középsúlyos (GCS 9-12) és súlyos (GCS≤8) sérülést.
Az intracranialis sérülések radiológiai vizsgálata akut esetben
túlnyomórészt CT vizsgálatot jelent. Ezt középsúlyos és súlyos
sérülésnél mindig, enyhe sérülésnél a kísérő tünetek és anamnézis
ismeretében csak az esetek egy részében el kell végezni.
II./3.23.1.1. Koponya-agysérülés
II./3.23.1.1.1. Fizikális vizsgálat
A sürgősségi ellátásban csak a légút (A), a légzés (B) és a
keringés/vérzés (C) megítélésére irányuló tájékozódó vizsgálatok,
valamint a nyaki gerinc rögzítése után végezzük el az idegrendszer
rövid vizsgálatát. Utóbbi során felvesszük a GCS-t, vizsgáljuk a
vigilitást, a pupillaméretet és fényreakciót, oldalisági tünet vagy
perifériás motoros és szenzoros deficittünet meglétét, a
végtagmozgásokat, intoxikációra utaló jeleket.
II./3.23.1.1.2. Diagnosztikus és terápiás prioritások
Az agysérültek nagyobb része nem a primer károsodás következtében
A kóma felléptétől a craniotomiáig hal meg, hanem az elégtelen agyi perfúzió (hypotonia, emelkedett
eltelt idő és a kimenetel között szoros intracranialis nyomás, hypovolemia, rávérzés) és oxigénellátás miatt
összefüggés van.
később kialakuló másodlagos okok miatt. Az oxigenizáció, a légzés és a
keringés súlyos zavarait okozó társsérülések (pl. pneumothorax,
hasüregi vérzés) sürgősségi diagnosztikájának és terápiájának
(konzervatív és műtéti) ilyen okból elsőbbsége van az idegrendszeri
sérülés ellátásával szemben. Mindemellett azonban erőfeszítéseket kell
tennünk, hogy az indokolt idegsebészeti beavatkozás (térszűkítő
koponyaűri vérömleny eltávolítása és nyomásmérő eszköz behelyezése)
mielőbb megtörténhessék: A kóma felléptétől a craniotomiáig eltelt idő
és a kimenetel között szoros összefüggés van.
II./3.23.1.1.3. Elsődleges kórházi ellátás - a másodlagos károsodások
Jelen tudásunk szerint a szisztémás megelőzése
hipotenzió és a hipoxia az agysérülés
utáni kimenetelt legmesszemenőbben
1. A tiszta tudatú és – a nyakát tekintve – panaszmentes,
befolyásoló másodlagos ártalom.
neurológiai hiánytünetet nem mutató sérülteket leszámítva
minden beteget gerincsérültnek kell tekinteni, ameddig az
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Kómás betegeknél az intracranialis
nyomás monitorozása lehetővé teszi
a különböző nyomáscsökkentő
terápiák célzott alkalmazását.

9.

ellenkezője nem igazolódik. A gerincet nyaki gallér
felhelyezésével kell rögzíteni.
GCS≤ 8 esetén a hipoventiláció és légúti aspiráció veszélye
miatt az intubáció kötelező. A szükséges normo- vagy enyhe
hiperventilációt kapnográfia alkalmazásával kell biztosítani.
Biztosítani kell a megfelelő oxigenizációt (oxigénmaszk vagy
lélegeztetés) és a normotenziót.
Beékelődési tünetek vagy gyors neurológiai progresszió esetén
– de csak akkor – mérsékelt hiperventiláció és empírikus
ozmoterápia indokolt. Stabil keringés esetén mannitolt,
instabilitás esetén pedig hipertóniás sóoldatot adunk. Instabil
állapotú beteg soha ne kapjon mannitolt, mert az az okozott
polyuria révén a hipovolémiát súlyosbítja, s így végső soron a
másodlagos agykárosodás kialakulásának kedvez.
A rutinszerű hiperventiláció kerülendő, mert az okozott agyi
vasoconstrictio révén hypoxiás károsodást okozhat.
Stabil keringés esetén a fejvég enyhe emelésével biztosíthatjuk
az agy jobb vénás eláramlását.
A gyakori véralvadási eltéréseket azonnal korrigálni kell.
A koponya-agysérülés „magas időfaktorú betegség”:
Amennyiben a klinikai és radiológiai kép alapján craniotomia
indokolt, törekedni kell a műtét feltételeinek mielőbbi
megteremtésére. A gyors ellátásnak különösen nagy jelentősége
van a korai evacuatio esetén potenciálisan jó kórjóslatú, de
gyors expanziója miatt fatális kimenetelt is eredményezni képes
epidurális vérzéseknél, de minden egyéb, növekvő és a
neurológiai állapot hanyatlását eredményező vérzésnél is (lásd
később).
Koponyaalapi törésénél antibiotikum terápia rutinszerű
alkalmazása nem indokolt – az infekció kialakulásának esélyét
nem csökkenti, rezisztens kórokozók szelektálódásának viszont
kedvez.

II./3.23.1.1.4. Az intracranialis nyomás (ICP) monitorozása

Az acut subduralis hematomát
többnyire agyzúzódás – tehát
agyállományi károsodás – is kíséri.

Az epidurális vérzések az esetek
nagy részében nem járnak
jelentősebb primer agysérüléssel.
Ilyenkor színvonalas ellátás esetén a
prognózis jó.

Bár kezdeményezése nem tartozik a sürgősségi ellátás első tennivalói
közé, jelentőségének ismerete mégis fontos: A különböző intenzív
osztályos ellátási protokollokban az ICP mérése központi helyen van.
Segítségével empírikus helyett célzott nyomáscsökkentő terápiát
alkalmazhatunk, és elkerülhetővé is teszi a potenciális
mellékhatásokkal bíró terápiás módok felesleges alkalmazását.
Emelkedő értéke az agyödéma fokozódására, újkeletű vérzés
kialakulására hívhatja fel a figyelmet,
s hozzájárulhat az
idegsebészeti beavatkozások indikálásához. Kurábilis betegeknél
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alatti GCS értéknél minden esetben indokolt az ICP monitorozása.
II./3.23.1.1.5. Agyi contusiós vérzések
A leggyakoribb vérzéssel járó intracranialis sérülésfajta. A
lokalizációtól függő deficittünetet okoz. A közvetlen agykárosodás
mellett térszűkítő hatásuk lehet. Lehetséges, hogy a vérzéses gócok és
az alkalmanként számottevő perifocalis ödéma csak napokkal a sérülés
után ér el olyan méretet, hogy progresszív neurológiai állapotromláshoz
vezessenek. Sebészi eltávolítás általában csak nagyobb, térszűkítő
vérzéseknél indokolt.

II./3.23.1.1.6. Acut subduralis hematoma
Leggyakrabban az agyfelszíni ún. hídvénák szakadásából, ritkán
artériasérülésből származik. Általában – vérzéses vagy anélküli –
agyzúzódás is kíséri, ezért a vigilitászavar átmeneti megszűntével járó
lucidum intervallum típusos esetben hiányzik. A kisebb, térszűkületet
nem okozó vérzéseket nem kell sebészileg evakuálni. A vérzés és a
kísérő agyzúzódás kiterjedésétől függően – főként idősebb korban, és
ha a vérzés kómát eredményezett – a prognózis rossz. Fiatalabbaknál és
jelentősebb agykárosodás nélkül azonban a kimenetel ennél a
sérüléstípusnál is lehet jó, amennyiben az állapotromlást eredményező
vérömlenyt hamar eltávolítják.
II./3.23.1.1.7. Epidurális vérzés
A típusos esetben artériás vérzés többnyire a direkt trauma helyén,
koponyatöréshez társulóan alakul ki. A fentiekkel ellentétben az agy
gyakran nem károsodik, ezért az agyrázkódás okozta rövidebb
tudatzavart követően a betegek átmenetileg kontaktusképessé válhatnak
(lucidum intervallum). A magas nyomás miatt gyorsan növekvő vérzés
progresszív intracranialis nyomásfokozódáshoz és neurológiai
állapotromláshoz vezet. Ritkán az epidurális vérzés spontán megállhat,
kis kiterjedésű maradhat, és nem jár neurológiai romlással. A
potenciálisan jól gyógyítható epidurális vérzések késői felismerése
és elkésett sebészi ellátása jóvátehetetlen hiba, mivel ilyen
esetekben katasztrofális kimenetellel járhat. Kísérő agysérülés
(contusio) esetében a prognózis jó ellátás mellett is rosszabb.
II./3.23.1.1.8. Chronicus subduralis hematoma
Elsősorban idős embereknél, cerebralis atrophia, gyakran többszöri kis
trauma hatására vagy véralvadásgátló szedése mellett alakul ki, s a
sérülés körülményei gyakorta nem is válnak ismertté. A tünetektől
függően csak az esetek egy részében igényelnek idegsebészeti ellátást.
II./3.23.1.1.9. Traumás subarachnoideális vérzés
Az agysérüléshez hasonlóan a
gerincvelő traumáját követően a
hypoxia és hypotenzió annak további A vérzéstípus akut idegsebészeti ellátást nem tesz indokolttá, de a
napokkal később kialakuló vasospasmus az agy ischaemiás károsodását
károsodását okozza.
okozhatja.
II./3.23.1.1.10. Diffúz axonális sérülés (DAI)
Az agyállomány nyírásos jellegű sérülése CT-vel kimutatható vérzések
nélkül is okozhat diffúz agyödémát és súlyos állapotromlást, akár
kómát is.
II./3.23.1.2. Gerincvelősérültek kórházi sürgősségi ellátása

Ajánlott irodalom

Minden jelentős traumát
elszenvedett
beteget
potenciális
gerincsérültként kell kezelnünk addig, amíg azt a fizikális és radiológiai
vizsgálatokkal nem zártuk ki. Bármely gerincszakasz sérülése esetén
nagy százalékban sérül egyéb gerincrégió is, ezért ezeknél a sérülteknél
a teljes gerincoszlop radiológiai tisztázása szükséges.

A tartós neurológiai károsodás és hosszú távú szövődmények
mértékének csökkentése érdekében szükséges elemi tennivalók:
1. A gerinc immobilizálása. Ellenőriznünk kell, hogy a betegen
pontosan felhelyezett és megfelelő méretű gallér van-e, mert az
csak így biztosít megfelelő rögzítést. Kiterjedt szalagsérülésnél
a félkemény nyaki gallér elégtelen rögzítést ad, ezért
betegmozgatáskor a nyak manuális stabilizálása is szükséges.
Hasonlóan gondoskodnunk kell a háti és ágyéki gerinc
immobilizálásáról is (vákuummatrac/ lapáthordágy / gerincágy).
2. A megfelelő gázcsere biztosítása. C IV (n. phrenicus) feletti
harántlézió esetén az életben maradás feltétele a lélegeztetés
helyszíni megkezdése. Alsó nyaki- és felső háti komplett
gerincvelői sérülés után a mellkasfali izomzat innervációjának
hiánya miatt paradox légzés és expektorációs képtelenség alakul
ki, ezért az akut ellátásban (sokktalanító, műtő vagy intenzív
osztály) szinte minden beteget intubálni, lélegeztetni kell.
Magas spinális sérülésnél a légúti manipulációk
bradycardiát, asystolét okozhatnak, ezért kötelező
profilaktikusan atropint adni. Az emphysemás, merev
mellkasú betegeknél a légzési paradoxia hiányozhat, emiatt
átmenetileg meglepően jól tolerálhatják akár az alsó nyaki
harántléziót is.
3. A gerincvelői perfúzió javítása. A szimpatikus kiáramlás
kiesése okozta neurogén sokk miatt a középső háti szakasz
feletti harántlézió esetén nagy valószínűséggel, a nyaki szakasz
sérülésénél pedig biztosan katekolamin támogatásra szorul a
beteg az első ellátás során. A normovolémia feltételezett
elérését követően vazopresszor adásával kell minimum 85-90
Hgmm-es artériás középnyomást biztosítani.
4. Mielőbbi gerincvelői dekompresszió. Ez az életet
veszélyeztető sérülések ellátása után történhet konzervatív
módon, húzókezeléssel, vagy műtétileg.
5. Megadózisú szteroidkezelés. Létjogosultsága régóta vita tárgya.
A terápia jelenleg csak a választható kategóriába tartozik.
Amennyiben alkalmazása mellett döntünk, abban az esetben
sem tartozik a legelső teendőink közé.
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II./3.23.2.Mellkas sérülések sürgősségi ellátása
II./3.23.2.1.Bevezetés
A mellkas a törzs felsőrészében helyezkedik el, fentről a nyak, oldalról a vállöv, hátulról a lapockák és a
hátizomzat, lentről a rekeszizom biztosítja az anatómiai határokat. A mellkas vázát a gerincoszlophoz ízesülő
bordakosár képezi, ami erős és egyben rugalmas védelmet jelent a mellkasi szervek számára. Ventrálisan a
bordák a szegycsonthoz porcosan ízesülnek. Biomechanikai szempontból a lefelé szélesedő és enyhén lejtő
bordaívek kellő rugalmasságot biztosítanak a bordakosárnak kisebb behatások elnyelésére és a mellkasi
szervek védelmére, ugyanakkor a nagyobb rekeszi felszín a rekeszi légzés elégségességének a feltétele.
Dorzálisan a gerincoszlop adja a rendszer stabilitását.
II./3.23.2.2. A mellkasi sérülések előfordulása
Amerikai adatok alapján ismert, hogy a mellkasi sérülések 2/3 részében más sérülések is együtt járnak
(politrauma, multitrauma). Ellátásuk során fontos a sürgősségi ellátás területén felállított ellátási rend betartása
(ATLS, ETC protokollok). Ennek segítségével, valamint az ellátási idő csökkentésével számottevően javulnak
a társadalmi eredményességi elvárások jelzőszámai, mint a kórházi ellátás ideje, a túlélési arány,
költségfelhasználás.
A mellkasi sérülések ellátása során különösképpen fontos az időfaktor („platinum ten minutes” és a „golden
hour”) szerepének hangsúlyozása (ld. később). A fejlett világban a közlekedési balesetek, a magasból esés, a
lövedék okozta és szúrásos, áthatoló sérülések adják a mellkasi sérülések jelentős részét.
II./3.23.2.3.1. Súlyos életveszélyes mellkas sérülések
- Szívtamponád
- feszülő és nyitott légmell
- ablakos sorozat bordatörés
- légúti elzáródás (obstrukció)
- masszív hemothorax képezik az életveszélyes mellkasi sérülések csoportját. A felsorolt kórállapotok
mindegyike gyors és szakszerű ellátás hiányában fatális kimenetelű lehet. A szívtamponád esetében a sérült
szívizmon keresztül a perikardium zsákban fokozatosan meggyűlő vér meggátolja a diasztolés telődést és a
keringés összeomlásához vezet. A feszülő vagy nyitott légmell (pneumothorax) esetén a mellűrben felgyülemlő
levegő összenyomja, de legalábbis nem engedi levegővel feltelődni a tüdőt, és következésképpen rontja, majd
meggátolja a gázcserét. Feszülő pneumothorax kialakulása során a tüdő összenyomatásán túl a középvonali
képletek eltolásával a centrális vérkeringést is akadályozva az állapot keringési és légzési elégtelenséget okoz
ellátás nélkül. Az azonnali szakszerű ellátás életet menthet („platinum ten minutes”). Az ablakos bordatörés
esetén az instabil mellkas („flail chest)” terminológia jobban kifejezi a kórállapot mibenlétét. Ablakos sorozatbordatörés kialakulásakor az érintett bordák legalább két törésvonallal rendelkeznek, így a belégzés során
létrehozott térfogatnövelő mellkasmozgás (a bordák ventrális végének emelkedése a bordaközi izmok
összehúzódása révén) akadályozódik az ablakosan sérült bordaterület paradox mozgása révén. Így a tüdő nem
tágul és a gázcsere romlik az érintett tüdőterületen. Kétoldali, sorozat-bordatörés esetén, lélegeztetés nélkül
légzéselégtelenségbe torkollik a folyamat. Amennyiben az ablakos törések mögött nagyobb parenchymás
károsodás (tüdőkontúzió) jelenik meg, még kifejezettebb a légzési paradoxia és gyorsabban fejlődik ki a
légzéselégtelenség. A nagylégúti obstrukció fennállása részben a mellkas traumákhoz, részben a nyaki
maxillofaciális terület traumáihoz tartozik. A megjelenő horkoló, vagy stridoros légzés, nyaki szakaszon
kialakuló subcutan emphysema, a gége crepitatioval járó kóros mozgathatósága, esetleg a régióban megjelenő
vérömleny tüneteinek értékelésekor mindenképpen gondolni kell légúti obstrukció lehetőségére és a betegnek
megbízható légutat kell biztosítani. Ez általában intratrachealis tubus bevezetését, sikeretelenség esetén
konikotómia kivitelezését jelenti. Masszív haemothorax diagnózisa esetén a fizikális és radiológiai tünetek
egyértelműen jelzik, hogy a mellkasban lévő jelentős mennyiségű vér gátolja a gázcserét, másfelől evvel
párhuzamosan keringésmegingás tüneteit okozza. A kórállapot gyakran azonnali thoracotomia végzését teszi
indokolttá, és folyadékpótlást, ezzel együtt a transzfúzió megkezdését igényli.

II./3.23.2.3.2. Potenciálisan életveszélyes mellkasi sérülések
Ide tartozó kórállapotok egyszerűbb, kisebb traumatizáció okozta kórképek. Az
- egyszerű pneumothorax,
- tüdőkontúzió,
- mellkasi folyadékgyülem,
- tompa szívsérülés,
- traumás aorta disszekció,
- sorozat bordatörések, a rekeszizom sérülése (ruptura),
- nyelőcsősérülések
- tracheo-bronchiális sérülések tartoznak ebbe szerteágazó, népes a csoportba. Ezek a mellkasi szervsérülések
potenciálisan életveszélyesek, alacsonyabb időfaktorral rendelkeznek (lassabban romlik az állapot, több idő
van az ellátásra) így ellátásuk a légutak biztosítása, a keringés és légzés biztosítása és stabilizációja
(reszuszcitációs ABC) után történhet.
II./3.23.2.3.3. A mellkas sérültek sürgősségi diagnosztikája
A mellkasi sérülések ellátása során részletes fizikális vizsgálat mellett részletes diagnosztika végzése indokolt.
Ez a reszuszcitációs ABC szabályai szerint történik. A beteg kórházi sokktalanítóba érkezését követően az
átjárható légutak vizsgálata a légzés és gázcsere megfigyelése, szükség szerinti biztosítása és a keringés
állapotának felmérése, állapottól függő mértékű sokktalanítás az elsődleges feladat. A beteg transzportja
vákummatracon vagy gerincágyon kell, történjen az esetleges gerincsérülés propagációja vagy kialakulásának
meggátlása céljából. Eszméleténél lévő beteg esetében feltételezhető, hogy megtartott keringéssel és
gázcserével bír a beteg, mert a tudat megléte kielégítő keringést feltételez. Eszméletlen beteg esetében a
felsőlégutak elsődleges vizsgálata (száj-garat szemellenőrzése), a légutak nyaki szakaszának hallgatózással és
fizikális vizsgálattal történő ellenőrzése, a mellkasi légzéshangok hallgatózása, légzési hang nem léte esetén a
mellkas kopogtatással való vizsgálata segíthet a hiperszonor vagy tompa kopogtatási lelet ismeretében
eldönteni milyen kórállapottal állunk szemben (pneumothorax, vagy atelektázia/mellkasi folyadék). A látott
nyílt mellkasi sérülés magyarázhatja a fizikális leleteket. Az orvosi fizikális vizsgálatok alatt az
asszisztensi/nővéri szakdolgozók többféle diagnosztikai modalitással szereli fel a sérültet (EKG elektródák,
pulzoximéter, vérnyomásmérő, ill. legalább két G 18-16 vagy nagyobb átmérőjű) vénás elérést biztosítanak a
sokktalanítás céljára.
II./3.23.2.3.4. Radiológiai diagnosztika
A mellkasi sérültek elsődleges ellátása során mellkasi röntgenfelvétel (AP) és a hasi ultrahang vizsgálat
(FAST= focused abdominal sonography for trauma) során az szívburok gyors vizsgálata illetve a mellűr gyors
vizsgálata szükséges. Az ultrahangos, célzott vizsgálat a szívburokban és mellűrben folyadék (vér) jelenlétét
mutatja meg, perikardiális folyadék és haemothorax diagnosztizálására alkalmas.
Stabil keringés meglétekor a háti gerinc röntgen vizsgálata szükséges.
Manapság a sokszeletes CT berendezések alkalmasak alig 1 perc alatt gyors és részletes mellkasi vizsgálatra.
Több testtáj (fej-nyaki sérülések, koponya trauma, mellkasi-gerinc és hasi-medencesérülések) sérülések esetén
egyre gyakrabban készítünk ún. teljes test CT vizsgálatot, ami a koponyatetőtől a gáttájig készít felvételt a
testről.
II./3.23.2.4. Mellkasi sérülések ellátása
A közvetlen életveszélyt okozó mellkasi sérülések (feszülő légmell, fenyegető szívtamponád, nyílt mellkasi
sérülés, és ablakos sorozatbordatörés) mind súlyos légzési-keringési tünetekkel kerülnek az ellátó helyre. A
sérülés sürgősségi mechanikai ellátása (a mellkasi feszülés megszüntetése tű-detenzionálással vagy
szívókezeléssel, a perikardiális folyadék lebocsátása, a mellűri folyadék szívódrén kezelése, a nyílt mellkas
zárttá tétele fedéssel) mellett a sokktalanítás megkezdése párhuzamosan történik. A primer fizikális vizsgálat
közben a vitális paraméterek monitorozása és a vénás folyadékbevitel megkezdésével indul a reszuszcitáció
folyamata.

Amennyiben légút biztosításra van szükség (GCS≤8) ennek biztosítása prioritást élvez. Meglévő
légzőmozgások esetén oxigén adása esetleg asszisztált lélegeztetés elégséges az oxigenizáció és gázcsere
biztosítása céljából. Mikor a légzőmozgások elégtelenek, vagy frusztrán légzőmozgásokat látunk, kontrollált
lélegeztetésre lehet/van szükség.
A képalkotó diagnosztika eredménye segít eldönteni, vajon pneumothorax vagy mellűri vérgyülem (
haemothorax) a sürgősségi ellátást igénylő állapot. Légmell diagnózisa esetén a mellűri feszülést tűpunkcióval
vagy thoracotomiával (légiszállítás esetén) szüntetjük meg majd mellűri szívódrenázs bevezetésével folyamatos
mellűri szívás biztosítása mellett folytatjuk az ellátást. Mellűri vérgyülem diagnózisa esetén a vér lebocsátása és
mellkasi szívókezelés megkezdése alapvető beavatkozás. Folyamatosan fennálló vérzés esetén a mellkas műtéti
feltárása indokolt a vérzésforrás megszüntetése céljából. Az
1000-1500 ml-es vérvesztés a folyadék
reszuszcitáción túlmenően általában vértranszfúzió igényével is jár. A folyadékpótlás szabályai szerint a
reszuszcitáció általánosságban alkalmazott kezdeti 2000 ml krisztalloid oldat adásával indul, és ennek
keringésre kifejtett hatásának értékelésével döntünk a további infúziók adásáról (reszponder és non-reszponder
sokk állapotok meghatározása).
Nagyobb perikardiális folyadék és fenyegető szívtamponád fizikális és radiológiai diagnózisa esetén urgens
perikardiocentézist kell végezni ultrahangvezérlés mellett. Amennyiben műtéti ellátást indokol a mellkasi
trauma, urgens thoracotomia, vagy a perikardium fenestratioja jön szóba terápiás lépésként, a vérzésforrás
sebészi ellátása mellett.
Az instabil mellkas (”flail chest”) és tüdőkontúziók esetében légzési fizioterápia és nazális oxigénterápia
elégséges lehet megfelelő folyadék terápia és fájdalomcsillapítás esetén. Idős, rosszabb légzési statusú betegek
esetén a gépi lélegeztetés elkerülhetetlen lehet. A gépi lélegeztetés a sérült területek alveoláris tér
visszaszerzésével és megtartásával javítja a gázcserét. Ez jól kooperáló betegnél akár nem-invazív lélegeztetés
mellett is lehetséges. A felsorolt életveszélyt okozó mellkas sérülések ellátása során alkalmazott
fájdalomcsillapítás lehet szisztémásan adott és kombinált, több hatáspontú terápia. Ennek elégtelensége vagy
légzésdepresszív hatása esetén epidurális érzéstelenítés vagy interkosztális érzéstelenítés jön szóba. Az effektív
fájdalomcsillapítás a jól végzett terápia alapja. A rekeszizom sérülése a légzésparaméterek romlását idézi elő, a
nyomásviszonyok szerint hasi tartalom kerülhet a mellkas térbe. Mielőbbi operatív ellátása szükséges, de nem
életet veszélyeztető állapot. A nyelőcsősérülések nem sürgősségi, de rövid időn belüli sebészi ellátást
igényelnek.
A légcső és nagy légúti sérülések sürgős sebészeti ellátást igényelnek. A légút biztosítás kötelező ellátás része.
Szükség szerint oldalszétválasztott lélegeztetést kell biztosítani a légzés biztosítása és a tüdők átlélegeztetése
céljából.
II./3.23.2.5. Összefoglalás
A mellkasi sérülések életveszélyes és potenciálisan életveszélyes állapotokat idézhetnek elő. A sebészi
mechanikai ellátás (perikarium fesztelenítés, mellűr feszülésének csökkentése, drenálása) és evvel
párhuzamban az életfunkciók monitorozása és a folyadékterápia megkezdése szükséges. A képalkotó
diagnosztika (mellkas röntgen és ultrahang vizsgálat) segít a terápiás lépések megkezdésében. a nagyobb
vérvesztés és nem stabilizálódó sokk állapotok transzfúziót igényelnek. A sürgősségi ellátás a beteg állapotától
függően a műtőben vagy az intenzív osztályon folytatódik.

II./3.23.3. Hasi és medencei sérülések sürgősségi ellátása
II./3.23.3.1. Hasi sérülések előfordulása
A hasi sérülések közlekedési balesetek, szúrásos sérülések, kompressziós sérülések, magasból esés során
jönnek létre. Különböző etiológiájúak, különböző mechanizmust takarnak. A régió érdekessége, hogy a
képletek egy része a hasüregben helyezkedik el, más képletek (pancreas, nagyerek, retroperitoneális vénás
fonatok, vese mellékvese, női belső nemiszervek, húgyhólyag és a szigmabél és végbél) a hashártya mögött és
alatt terülnek el. A has felső része a rekesz hypochondiumában helyezkedik el, az alsó bordák törése jellegzetes
sérüléseket okozhat. A has kompressziós sérülései során a belek és a lép és máj tok sérülései fordulnak elő.
Ezen belül is a Laplace törvénynek megfelelően a nagyobb sugarú bélátmérő nagyobb falfeszülést eredményez,
így a haustrált vatagbelek sérülései gyakoribbak. Szúrásos sérülések nagyerek, vékony-és vastag belek
sérülését, májsérülést egyaránt okozhatnak.A vékonybelek sérülése nem gyakori ütközéses balesetek során, de
a mesenteriumot ért gyorsító erők okozhatnak bélfodor és érképlet sérülést. Röntgen felvételen a lumbalis
csigolyák chance törése hívja fel a figyelmet a területre fókuszált nagyenergiájú behatásra.
II./3.23.3.2. Hasi és kismedencei baleseti sürgősségi állapotok tünetei
A hasi sérülések tünetei nem szembetűnőek. A has anatómia felépítése miatt nehéz megítélni a traumás
eltéréseket. A hasi szervek ventrálisan és laterálisan is izmos hasfallal körbevettek. Dorsalisan a gerincoszlop
legerősebb csigolyái adnak védelmet.
Megtartott tudatú beteg jelzi a hasi érzékenységet, de csökkent vigilitású multitraumatisalt beteg esetében nincs
objektív jele a hasi érzékenységnek. A hasi érzékenység kialakulásához sokszor több idő kell. A hasi terület
abráziói, sebzései felhívják a figyelmet a hasi sérülés lehetőségére. Éppen ezért a fizikális vizsgálat mellett
sürgősségi ultrahang vizsgálatot végzünk. Ez a vizsgálat a hasűr mélypontjaiban megjelenő és meggyűlő
folyadékról ad felvilágosítást. Így a Douglas üreg, a máj-vese szeglet, a lép-vese szeglet, a húgyhólyagvizsgálat
és szükség szerint a szívburok vizsgálata tartozik a gyorsan elvégzendő vizsgálatok közé. Amennyiben a
baleseti mechanizmus hajlamosít rá, hogy parenchymas szervsérülés előfordulására számítunk, részletesebb
hasi UH ( áttekintő vizsgálat) kivitelezése kívánatos. Amennyiben a léptok és hílus UH képe alapján nem
ítélhető meg annak sérülése, diagnosztikus hasi próba punkció és hasűri lavage végezhető. Ennek azonban
egyre ritkább az indikációja. A stabil keringésű vagy stabilizálható status esetén elvégezhető hasi vagy teljes
test („whole body”) CT vizsgálat jó minőségű képet ad mind a lép, mind a máj, mind a nagyerek
morfológiájáról, sérüléseiről. A belek vizsgálatához enterális kontrasztanyag adás szükséges. A gyomor és a
béltraktus belvilágot is érintő sérülése shasfal rétege alatt ventrálisan gázgyülem megjelenésére (hasi
oldalirányú felvétel), majd 24-48 órán belül peritonitis jeleire számíthatunk.
II./3.23.3.3. Kismedencei szervek sérülésének tünetei
A kismedencei szervek közül a sigma- és végbél sérülései, a gát és az anus gyűrű sérülései, a hólyag és urethra
sérülései és a női belső nemiszervek sérülései tartoznak. A csontos medencegyűrű sérülése súlyos állapotot
okozhat. A medence bizonyos típusú törései nagyobb retroperitoneális vérzéssel járhatnak, ami akár súlyos
keringési instabilitást is okozhat. A húgycső szájának véres hozadéka urethra és hólyagsérülésre hívja fel a
figyelmet. Amennyiben a herezacskó bevérzése, a szeméremcsont törése, és rectális vizsgálattal a dülmirigy
magasabb állása tapasztalható, a húgyúti sérülés megállapítása céljából retrograd cystogaphiat végzünk,
szükség szerint a húgyúti katéter helyett epicystotomiát végzünk a vizelet átmeneti elvezetése céljából. A
rektális és vaginális digitális vizsgálat segít a kismedencei sérülések megítélésében. Súlyos kismedencei
komplex sérülés esetén a stabilizáció után az exploratio során a végbél tehermentesítésére lehet szükség.
II./3.23.3.4. A csontos medencegyűrű sérülései
A medencegyűrű képezi a has és kismedencei szervek csontos alapját, illetve rajta tapadnak a hasfal és
lumbális táj izmai. A medencegyűrű elöl és hátul kétoldalt szoros izesüléssel képez egységet (a symphysis
syndesmosis és a sacroiliacalis izületek). A medencegyűrű stabilitásának vizsgálata alapvetően fontos mind

magasból esés mind járműbalesetek esetében. Kézzel vizgálható a stabilitás. A röntgen felvétel jól mutatja a
csontos és feszes izületek sérüléseit. Mechanizmua alapján A, B, C, típusú medencetöréseket különböztetünk
meg. Az A típus esetén az AP irányú kompresszió kinyitja a medencegyűrűt (open book típus) és a
syndesmosis szétválik. A B típusú sérülések esetén az oldalirányú behatás (motoros balesetek) a medence
gyűrű zárt marad, a kismedencei szervek kompressziós sérüléseire kell gondolnia az ellátónak. A verticális
sérülést is okozó C típusú sérülések esetén szintén a gát és a kismedencei szervek sérülése fordul elő.
Jellegzetes tünete a lábak eltérő hossza, jelző törések lehetnek az alsó lumbális csigolyák (L4-L5) processus
transversusain.
II./3.23.3.5. Diagnosztikai lehetőségek és alkalmazásuk
Hasi, kismedencei és gáttáji sérülések esetén a gyomorszonda levezetése és a húgyúti katéter bevezetése fontos
információt adhat. A fizikális vizsgálat szegényes. A medence AP röntgen felvétele a csontos eltéréseket jól
ábrázolja. A hasi sürgösségi UH jó érzékenységgel mutatja a hasűrben lévő nagyobb mennyiségű folyadékot.
Ha kismennyiségű a folyadék, a hasban a CT vizsgálat megbízhatóbb, ez egyben a sérülés helyét is segít
azonosítani. Az urethra és a húgyutak megítélése céljából a retrograd hólyagtöltés megbízható eredményt ad.
II./3.23.3.6. A hasi-kismedencei sérülések sürgősségi ellátása
A nagyobb mennyiségű vér, bélperforáció, komolyabb szervsérülés kimutatása esetén műtéti ellátás szükséges.
A léptok vagy a májtok sérülésének diagnosztizálását követően is hasi feltárás igényeltetik a megkezdett
folyadék reszuszcitáció folytatása mellett. Nagyobb vérzésre a műtét végéig számítani kell. A nagyerek, hasi
aorta dissectioja, véna cava sérülések, a vesék és mellékvesék sérülései a retroperitoneum megnyitását igénylik,
komoly érsebészi feladat ellátásuk. Ér graft beültetés szükséges lehet. A csontos medence sérülésekor
kialakuló jelentős vérzéssel is járó retroperitoneális vérzések ellátása a „damage controll” sebészeti terápiás, de
nem definitív ellátás keretében a tér kitamponálásával történik („packing”). A lép sérülés esetén az
immunológiai következmények figyelembevételével törekszünk a lépmegtartó műtétre, splenectomiát végső
esetben végzünk. Az ún.kétszakaszos (később bekövetkező) lépruptura lehetőségére gondolni kell. A medence
instabilitása esetén a vizsgálatok során medence övet, vagy medence kapcsot helyezünk fel a további sérülések
és vérzések csökkentése céljából. A megállíthatatlan medencei vérzések gyakran halált okozhatnak. A speciális
szelektív embolizáció technikája Magyarországon még gyerekcipőben jár, de ez egy lehetséges út a
vérzéscsillapítás területén.

II./3.23.3.7. Folyadékterápia, keringés és légzés stabilizációja
A hasi sérülések alattomos, nagy vérzésekkel járhatnak, a vérzésforrás azonosítása sokszor csak exploratív
laparatómia során sikerülhet. Több, nagy lumenű vénás kanülön keresztül lehet a megfelelő mennyiségű és
ütemű volument a beteg keringésébe juttatni. A folyadékpótlás először krisztalloid adását, majd vértranszfúzió
biztosítását jelenti. Az alvadási faktorok adását, koagulopátia esetén mielőbb meg kell kezdeni. Súlyos
keringési instabilitás esetén oxigén adása kötelező, a pozitív nyomású gépi lélegeztetés megkezdése tovább
rontja a keringést, így megkezdése csak indokolt esetben történjen.
II./3.23.3.8. Összefoglalás
A hasi és medence sérülések gyors ellátásának alapfeltétel a korai diagnosztika, instabil keringés esetén a korai
exploráció, sebészi ellátás. Az aneszteziológus-sürgősségi orvos a több vénás úton megkezdett folyadékpótlás,
transzfúzió segítségével vesz részt a normális keringés rendezésében. Itt is, mint általában a korai célorientált
terápiának alapvető szerepe van a sikeres ellátásban. Ilyen célpontok a bázisdeficit és laktátacidózis gyors
rendezése (24 órán belül) és az oxigenizáció fenntartása ( PaO2 >80 hgmm). A sürgősségi kármentő vagy
definitív ellátás után a beteget az intenzív egységben kell felügyelni a következő napokban.








II./3.23.4. A gáttájék és a kismedence sérülései
Bevezetés
A gáttájék tompa és áthatoló sérüléseivel gyakran komplex trauma részeként találkozunk.
Magasból esés, motorkerékpár és sportbalesetek, illetve robbanásos és beszorulásos sérülések
esetén gyakori a távolabbi és közeli testrészek kiterjedtebb traumája (polytraumatizáció). A
medencegyűrű töréseit nemritkán kísérik a húgyhólyag, az urethra (nőknél nem gyakori), az erek
(artériák és kismedencei vénás plexusok), valamint ritkábban a belek és a vagina sérülései. Az
urogenitális szervek sérülései már az akut ellátás során urológus vagy nőgyógyász bevonását
teszik indokolttá. Bár a gát területének műtéti ellátásához a gerincközeli (spinális) érzéstelenítés
logikus döntés lehet, a gyakran társuló kismedencei és hasi sérülések miatt az általános anesztézia
választása mérlegelendő, illetve erre való áttérés lehet indokolt.
II./3.23.4.1. Fizikális vizsgálat
A medencesérült és polytraumatizált betegek fizikális vizsgálatának kötelező része a külső nemi
szervek, a húgycsőnyílás, valamint a rectum és a vagina – gyakran elmaradó – vizsgálata. Utóbbi
kettő traumája, részben az előbbi okból, a gyakran elnézett sérülések közé tartozik.
A gát kiterjedtebb sérülése intenzív fájdalmat okoz, a fájdalomcsillapítás elmaradása súlyos hiba,
az alapos fizikális vizsgálat pedig általános érzéstelenítés nélkül általában nem lehetséges.
A rectalis digitális vizsgálat révén szerezhető információk:
magasan lévő prosztata: urethrasérülés
vérzés a végbélben / vaginából: sérülés
csökkent sphincter tónus: gerincvelői károsodás / harántlézió
II./3.23.4.2. A perineum sérülései
A súlyos perineális sérülések mortalitása eléri a 30%-ot (vérzés, szepszis). A szúrásos és
nyársalásos sérülések (pl. magasból esés, motorkerékpár és egyéb közúti balesetek) esetén még
társuló bélsérülés nélkül is a gát és a kismedencei szervek a masszív bakteriális kontaminációja
jöhet létre. A sebészi ellátás mellett kiemelt jelentőségű a szóba jövő enterális kórokozók ellen is
hatékony antibiotikum profilaxis megkezdése. Ez amiatt különösen is nagy jelentőségű, mert a
testrégió anatómiai adottságai következtében a későbbi infekciók miatt szükségessé váló
debridement-ok jelentős szöveti traumatizációval járnak és komoly műtéttechnikai kihívást is
jelentenek. A külső nemi szervek is gyakran sérülnek.
II./3.23.4.3. Húgyhólyag és urethrasérülések
A hólyagruptura jellemzően a medencegyűrű első részének sérülése következtében alakul ki
(extraperitonealis sérülés), többnyire tompa trauma részeként. Az esetek kisebb részében a
csontos medence sérülése nélkül rupturálódik, amikor a symphysis fölé emelkedő telt hólyag a
hasat érő tompa trauma hatására összenyomódik (intraperitonealis sérülés). A baleseti
mechanizmus, erős fájdalom és kevés, véres vizelet ürülése alapján kell gondolnunk rá. A
sérüléstípus nagy erőbehatás elszenvedésére hívhatja fel a figyelmet, a betegek kétharmada
polytraumatizált. A diagnózist a retrográd cystográfia adja meg.
A húgycső sérülésének gyanújakor (magasra helyezett prosztata, húgycsővérzés, vagy ezek
hiányában a katéter felvezetési kísérletekor tapasztalt elakadás) a katéterezés kontraindikált, mert
az a sérülést súlyosbíthatja és a kismedencei hematoma infekcióját okozhatja. A feltételezett
sérülést a retrográd urethrográfia igazolja. Ilyen esetekben szuprapubikus katéter behelyezése
(epicystostomia) szükséges.

II./3.23.4.4. A rectum sérülései
A legnagyobb biztonsággal tükrözéssel (rectoscopia, sigmoidoscopia) mutatható ki. Pozitív
rectalis digitális vizsgálati eredmény, a végbélből észlelt vérzés, a gát kiterjedtebb sérülése és a
hátsó medencegyűrű törése esetén megfontolandó az elvégzése. A rectum sérülését még a negatív
hasi exploráció sem zárja ki biztonsággal.
Magasból esést követően, amennyiben a sérült ülő helyzetben ér földet, nem ritka a hátsó
medencegyűrű sérülése, amelynek következtében a sacrum vagy os coccygeum csontszilánkjai
rectumsérülést okozhatnak. A kezdetben akár csak kismértékű vérzést okozó bélsérülést rectalis
digitális vizsgálat végzése nélkül könnyen elnézhetjük, és később alattomos módon képes
szepszist okozni.
II./3.23.4.5. A vagina sérülései
A gát és a medence első felének sérüléseit kísérhetik. Ha a fizikális vizsgálat alapján felmerül a
sérülés lehetősége, a pontos diagnózishoz altatásban végzett vizsgálat szükséges. Amíg
ellenkezőképp nem igazolódik, a medence traumája mellett észlelt hüvelyi vérzést ne
tulajdonítsuk a menses következményének.
Ajánlott irodalom
1. Renner A. (szerk): Traumatológia. Medicina. 2011.
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II./3.23.5. Végtagsérülések
Bevezetés
A végtagok a leggyakrabban sérült testrészek. A mozgásban,
munkában,
alkotásban,
önkifejezésben
és
mindennapi
tevékenységeinkben betöltött szerepük miatt a hosszú távon megfelelő
funkciót eredményező kezelés nagy jelentőségű. A radiológiai
kivizsgálás előtt végzendő fizikális vizsgálat kiemelten nagy szerepet
kap. A sérüléseket kezelhetjük műtétileg és konzervatívan (húzás,
gipsz, brace, sínezés, fásli).
II./3.23.5.1. Fizikális vizsgálat
Nyilvánvaló törés esetén hiba azt a
végtag ismételt, fájdalmat okozó
mozgatásával bizonyítani.

A nagy ütemű külső vérzés
azonnali ellátást indokol, még a
részletes fizikális vizsgálat előtt.

A baleseti mechanizmus és a sérülés körülményeinek ismerete
segítséget nyújthat a sérülések várható jellegének azonosításában.
Vizsgáljuk a mozgásterjedelmet, a szenzoros és motoros innerváció
esetleges zavarát és a keringést. A mozgásterjedelem megítélésénél
fontos a nem sérült végtaggal való összehasonlítás. A megtekintéssel,
tapintással és mozgatással deformitást, kóros mozgathatóságot,
crepitatiot, fájdalmat, feszességet, külsérelmi nyomokat és fluktuációt
észlelhetünk. Nyilvánvaló törés esetén nem szabad fájdalmat okoznunk
a felesleges mozgatással, a szükséges radiológiai vizsgálatokkal
enélkül is pontos diagnózishoz jutunk.
II./3.23.5.2. Sürgősségi ellátás
Jelentős, kifelé irányuló vérzésnél azok azonnali csillapítása (sutura,
lefogás, nyomókötés, ritkán tourniquet) szükséges. A végtag artériás
keringését veszélyeztető luxációk és luxációs törések esetén sürgetően
– fedett vagy feltárásos – repozíciót kell végezni. Nyílt sérülések esetén
mihamarabb meg kell kezdeni az antibiotikum profilaxist.

Az ér- és idegkárosodást okozó
töréseket és ficamokat
haladéktalanul el kell látni (fedett
vagy véres repozíció +/- synthesis
+/- a sérült ér és ideg ellátása).

Egyes törés és ficamtípusok az okozott kompresszió és vongálás révén
meghatározott ér és idegkárosodásokkal járhatnak együtt és ezért
haladéktalan ellátást tesznek szükségessé:
sérülés
károsodás

neurovascularis

első vállficam

n. és a. axillaris

humerus diaphysis törés

nervus radialis

sypracondyler humerustörés

a. brachialis

distalis radius törés

n. medianus

perilunaris ficam

n. medianus

hátsó csípőficam

n. ischiadicus

supracondyler femurtörés, hátsó térdficam

a. poplitea, n. tibialis

proximalis fibulatörés

n. peroneus

II./3.23.5.3. A végtag rögzítése

A sérült végtagot kívülről rövid és hosszú távon is rögzíteni kell (gipsz,
brace, sínek). Konzervatív kezelés esetén önmagában alkalmazzuk,
műtéti stabilizálás után pedig a synthesis, ínvarrat, stb.
terhelhetőségétől függően, ill. a seb nyugalomba helyezése érdekében,
kiegészítésként. Az akut ellátásban a végtag rögzítés előnyei:
analgézia
a vérellátás javulása, a feszülés mérséklődése
a vérzés csökkenése
az elmozdulás megakadályozása
A gipsz felhelyezését követően ellenőrizni kell a végtag keringését és
röntgenfelvételt kell készíteni.
II./3.23.5.4. Időskori csípőtáji törések
Az egyik leggyakoribb sérüléstípus. Tünetei: a betegek általában (!)
járásképtelenek, a végtag típusos esetben megrövidült, kifelé rotált
helyzetben van, azt a beteg aktívan nem képes emelni.
Az elmozdulással járó
combnyaktörés hosszútávon a
combfej nekrózisát okozhatja.
Ennek az esélyét a sérüléstől
számított 6 órán belüli műtét
csökkenti.

A gyakorta előrehaladott életkorú sérültek anamnézisében számos
kísérőbetegség szerepelhet. A perioperatív ellátást nehezítheti, hogy az
anamnézis (betegségek és szedett gyógyszerek) és a sérülés pontos
körülményei sok esetben nem ismertek. Gyakran nem tisztázható, hogy
a sérülés rosszullét következtében jött-e létre. A betegek sok esetben
hipovolémiásak, nem ritkán a véralvadást befolyásoló gyógyszert
szednek. Mindezek bizonytalanságok és nehezítő körülmények ellenére
törekedni kell a mielőbbi műtéti stabilizálásra. Enélkül ugyanis
combnyaktörés esetén a combfej elhalhat, bármely csípőtáji töréstípus
esetén pedig a beteg nagy fájdalmakkal és mozgásában erősen
korlátozva fekszik napokig, s zavartság, felfekvések, tüdőgyulladás,
húgyúti infekció alakulhat ki.
A különböző aneszteziológiai technikák alkalmazása esetén a
perioperatív major szövődmények előfordulási gyakoriságában nincs
érdemi különbség.
A combnyaktörés intracapsularis sérülés, az ízületi tok térfogata
limitálja a vérvesztést – ha nincs vérzékenységi hajlam és társsérülés,
az kevesebb 200 ml-nél. A diszlokációval járó törések esetén a törési
résbe kerülő hematoma komprimálja a combfejet ellátó artériát,
melynek következtében késői szövődményként combfej elhalás
alakulhat ki. Emiatt az elmozdulással járó töréseket ideális esetben 6
órán belül meg kell operálni, de ekkor sem garantált a nekrózis
elkerülése.
A per- és subtrochanter törések a diszlokációtól, és a subtrochanterikus
komponenstől függően 300-2000 ml vérveszteséggel járnak
(extracapsularis törés). A tipikus vérveszteség pertrochanter törésnél
kb. 500 ml, per-subtrochanter törésnél 1000 ml. Mivel itt a combfej
keringése nincs veszélyben, a műtét elvégzése kevésbé sürgető.
Subtrochanter törésnél gyakran már a preoperatív szakban transzfúzió
szükséges.
II./3.23.5.5. Végtagi compartment szindróma
Többnyire, de nem feltétlenül törést követően akkor alakul ki, ha
kiterjedt szövetkárosodás, vérzés vagy reperfúzió következtében a
fasciák által határolt izomrekeszben a kapilláris nyomást meghaladó

nyomásérték alakul ki. A kompresszió és vérellátási zavar
következtében károsodhatnak a szövetek. A fájdalom nem specifikus
jel. A végtag duzzanata hívhatja fel a figyelmet a veszélyére. További
korai jelként érzészavar jelentkezhet. A mozgáskiesés és artériás
keringészavar már késői, fenyegető jel, megoldatlan esetben a
végtag elvesztéséhez vezethet. Leggyakrabban a lábszáron észleljük,
törés szövődményeként, de bármely végtagterületen (sőt más
testtájékon is) kialakulhat. A korai jelek észlelésekor sürgősséggel
elvégzett fasciotomiák segítségével elkerülhető az izomnecrosis és a
rhabdomyolysis, valamint a maradandó neurológiai károsodás
kialakulása. A szekunder zárásra a feszülés csökkenésének ütemétől
függően 3-10 nap múlva kerülhet sor.
II./3.23.5.6. Aneszteziológiai ellátás
A preoperatív előkészítés célja:

Ajánlott irodalom

az intra- és posztoperatív szövődmények lehetőségének
csökkentése (pl. gyógyszerek; a vércukor háztartás, a
véralvadási és elektroliteltérések rendezése)
fájdalomcsillapítás: per os és iv., ill. a különböző regionális
fájdalomcsillapító technikák – alsó és felső végtagi plexus
blokádok – már preoperatíve alkalmazhatóak.
sz.e. transzfúzió adása, a normovolémia biztosítása
a társsérülések következményeinek azonosítása és terápiája (pl.
mellkasi és koponyasérülés)
cardiovascularis stabilizálás (pl. hypertensio, tachycardia,
ritmuszavarok, dekompenzáció)
felvilágosítás, megnyugtatás
Ezek a célok gyakran csak részben valósíthatóak meg a sürgető ellátási
igény és a kísérőbetegségek természete miatt. Idős, rossz általános
állapotú betegeknél sok esetben a korai mobilizálhatóságot és csökkenő
fájdalmat eredményező műtét előzi meg leghatékonyabban a
cardiovascularis és pulmonális és mentális státusz további romlását.
Emiatt az immobilizációt vagy nagy fájdalmat okozó sérülésfajták
esetén az elhúzódó, kompromisszummentes preoperatív előkészítés
nem szolgálja a betegek érdekét.
A kooperáló, hemodinamikailag stabil állapotú sérültek műtéti
érzéstelenítése többnyire különböző regionális technikákkal történik:
gerincközeli (spinális) érzéstelenítés (alsó végtag), plexus blokádok
(alsó és felső végtag), intravénás regionális anesztézia (felső végtag).
Véralvadási zavar esetén a gerincközeli érzéstelenítés ellenjavallt.
A biztonságos perioperatív betegvezetés feltétele többek között a
sérülés, ill. műtéti ellátás típusától függő várható szövődmények (pl.
zsírembólia) és a vérvesztés mértékének ismerete.
A megfelelő posztoperatív fájdalomcsillapítás csökkenti a
cardiovascularis szövődmények gyakoriságát és hozzájárul a jobb
sebgyógyuláshoz is.
Ajánlott irodalom
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II./3.23.6. Lágyrészsérülések
Bevezetés
A gondos fizikális vizsgálat a lágyrészsérülések pontos
megítélésénél különösen nagy jelentőségű, a radiológiai
vizsgálatoknál pontosabb és megbízhatóbb információval
szolgál. Vizsgáljuk a bőr színét, tapintatát, fluktuáció meglétét,
devitalizált szövet, idegentest vagy szennyeződés jelenlétét, a
fájdalom jellegét, a sérült terület beidegzését és keringését. Az
erőbehatás jellege és a külsérelmi nyomok alapján
következtethetünk a szöveti traumatizáció mértékére és ezáltal a
kiterjesztett feltárás és debridement szükségességére. A
lágyrészek a test leggyakrabban sérülő területei, melyek
azonosítása sok esetben segít felismerni az alattuk lévő területek
sérülését. A csontokat vagy belső szerveket érő trauma esetében
törvényszerűen sérülnek.
II./3.23.6.1. Az egyes sérülésfajták sebellátása, alapelvek

A szennyezett, roncsolt, devitalizált
szövetet vagy idegentestet tartalmazó
sebek primer zárása, valamint az ilyen
esetekben szükséges antibiotikum
profilaxis megkezdésének elmaradása
súlyos hiba.

A banális, felületes sérülések csupán dezinficiálást és sebkötözést
igényelnek. A bőr, mint biológiai barrier károsodását okozó
trauma esetében sebtoilette végzése, illetve a később esetleg
kialakuló retenció lebocsátását biztosító dréncső behelyezése
indokolt. A sebben lévő szövettörmelék és idegentest
kimosódását hidrogénperoxid befecskendezésével segíthetjük
elő. A fiziológiás sóoldattal végzett irrigálásokkal pedig a
szennyezett sebekbe inokulálódott kórokozók csíraszámát
csökkenthetjük. A szöveti roncsolással járó és szennyezett
sérülések esetén a sebet nem zárjuk teljesen, a sebszéleket ún.
szituáló öltésekkel közelítjük vagy a sebet nyitottan kezeljük,
hogy így lehetőség legyen a retenció ürülésére. A feszülést nem
okozó vérömlenyeket általában nem szükséges kiüríteni.
A sebtoilette-et, debridement-t követően az elsődleges sebzárás
kontraindikált: gyulladásos jelek láthatók; a seb erősen
szennyezett; az idegentestet nem sikerült maradéktalanul
eltávolítani; tasakos, erősen roncsolt sebeknél; bizonyos
foglalkozások speciális sérüléseinél (pl. hentes, állatorvos,
bakteriológus); harapott, lőtt, mély szúrt sebeknél. Viszont
mindig elsődleges sebzárást kell végezni a mellüregbe, a
hasüregbe hatoló és a kemény agyburkon áthatoló sérülésekkor.
A kiterjedt szöveti traumatizációt eredményező kompressziós és
ún. crush sérülések esetén a devitalizált szövetek debridement-ja
indokolt. A lőfegyver által okozott sérüléseknél a lövedék
sebességétől függő mértékű lágyrészkárosodás alakul ki, mely
miatt kiterjesztett debridement végzése szükséges. Szúrt
sérüléseknél az előbbinél enyhébb fokú a szöveti károsodás, a
jelentős kontamináció viszont gyakori, a sebtoilette-et követően
általában nem szabad zárni a sebet. A harapott sebek igen
hajlamosak az inficiálódásra, gondos sebtisztítást és feltárást
tesznek szükségessé. Az éles szélű, felületes és érdemben nem
szennyezett sérüléseket leszámítva tetanus-profilaxis szükséges.

A szennyezett, roncsolt sebek ellátásakor
adott antibiotikum nem helyettesíti,
hanem csupán kiegészíti a szükséges
sebtoilette-et.

Ízület környéki nagyobb lágyrész-károsodásoknál még csontos
vagy szalagos sérülés hiányában is szükség lehet tehermentesítő
gipszsín felhelyezésére a nyugalomba helyezés és a seb
feszülésének megelőzése érdekében.
II./3.23.6.2. Helyi érzéstelenítés
Amennyiben a társsérülések, illetve kiterjesztett feltárás és
sebtisztítás igénye miatt regionális vagy általános érzéstelenítés
nem indokolt, a lágyrészsérülések java része helyi
érzéstelenítésben ellátható. A leggyakrabban alkalmazott
lokálanesztetikum a lidocain. Maximális dózisa 4 mg/tskg, illetve
tonogénes oldatból 7 mg/tskg. Utóbbi a necrosis veszélye miatt
nem alkalmazható az orr, a fül, az ujjak és a penis
érzéstelenítésekor. Egyes végtagi lágyrészsérülések ellátásakor a
fájdalommentességet különböző plexus blokádokkal is
biztosíthatjuk.
II./3.23.6.3. Antibiotikum profilaxis
Alkalmazása nem indokolt felületes, jelentősebben nem
kontaminált, nem roncsolt sebeknél. Szükséges azonban adni:
nyílt törések és ficamok; jelentős kontamináció vagy
szövetelhalás, roncsolt sérülések esetén, illetve immundeficiens
állapotnál (cukorbetegség is) és perifériás vascularis betegségnél.
II./3.23.6.4. Rándulások és ficamok
Elsődleges teendőink az esetleges keringés és beidegzési zavar,
valamint az instabilitás mértékének megítélése, illetve a csontosszalagos sérülések azonosítása. A ficamokat mihamarabb
reponálni kell.

Ajánlott irodalom

A fentieken túl a konzervatív terápia elemeit a PRICE szóval
írhatjuk le: P: protekció a másodlagos károsodások megelőzése
érdekében; R: rest, nyugalomba helyezés; I: ice, intermittáló
fizikális hűtés és jegelés a balesetet követő 24-48 órában; C:
kompresszió a kóros mozgások megelőzése és a duzzadás
csökkentése céljából; E: eleváció, felpolcolás a vénás
visszaáramlás javítása és a duzzadás mérséklése érdekében.
II./3.23.6.5. Fájdalomcsillapítás
A kiterjedtebb lágyrészsérülések jelentős fájdalommal járnak,
ennek csillapítása elengedhetetlen.
II./3.23.6.6. Dokumentáció
A későbbi összehasonlíthatóság, és a szövődményekre való
felkészülés, azok felismerése érdekében fontos a sérüléseknek és
ellátásuknak a pontos dokumentálása.
II./3.23.6.7. Decollement (Morel-Lavallée sérülés)
A testfelszínt érő tangencionális irányú masszív erőbehatás (pl.
személygépkocsiból való kirepülés utáni csúszás-sodródás az
úttesten, nagy erejű tompa végtagi vagy medencetájat érő
trauma) hatására alakul ki. Lényege, hogy a bőr és a subcutis
leszakad az alatta lévő fasciáról, s az így keletkezett üreg

bevérzik, ill. hosszabb távon a sérült zsírszövet elfolyósodik.
Gyakran késve azonosítható, alattomos sérüléstípus, a tünetek
kezdetben nem szembetűnőek. Felismerése viszont fontos, mert
az üreg napokkal később inficiálódhat és szepszist okozhat. Az
akut ellátásban általában csak a nyílt formája igényel műtétet.
Ajánlott irodalom
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II./3.23.7. Csontsérülések
Bevezetés
A csontok törései a traumatológiai gyakorlatban a leggyakrabban
műtéti ellátást igénylő sérülések. A sérülés körülményeinek, a
baleseti mechanizmusnak, a beteg panaszainak és a fizikális
vizsgálat során találtaknak az ismeretében valószínűsített töréseket
leggyakrabban röntgenfelvételek készítésével, ritkábban CT
vizsgálattal
azonosítjuk.
A
biomechanikai
ismeretek
gyarapodásával,
a
törésgyógyulás
folyamatának
jobb
megismerésével, az ún. biológiai osteosynthesisek, minimál invazív
technikák és a szofisztikált implantátumok kifejlesztésével ma
számos, korábban konzervatívan kezelt töréstípus műtéti
stabilizálására van lehetőség. Egy adott sérülésfajta esetében az
alapján történik a konzervatív vagy műtéti töréskezelés melletti
döntés, hogy melyik biztosít jobb funkcionális kimenetelt és melyik
jár kevesebb szövődménnyel.
II./3.23.7.1. Anamnézis és baleseti mechanizmus

Az I-es vagy II-es bordák, a lapocka, a
medence többszörös törése vagy több
nagy csöves csont törése nagy erejű
traumára, polytrauma lehetőségére
hívhatják fel a figyelmet.

Bizonyos
baleseti
mechanizmusok
gyakran
tipikus
sérüléskombinációkat okoznak, így a sérülés körülményeinek
ismerete segíthet a nagy eséllyel várható sérülések gyorsabb
azonosításában. Néhány példa: Magasból esésnél gyakori a
sarokcsont és lábszártörés a thoracolumbalis átmenet csigolyáinak
törései mellett; személygépkocsi gázolás esetén nem ritka a
lábszár-, borda- és koponyasérülés együttese; kerékpárral történt
bukáskor a koponyasérülés mellett a kormány borda- és lépsérülést
okozhat. Ugyanakkor egyes sérülések az anatómiai közelség miatt
járhatnak együtt: Például a bal oldali alsó bordák törését nem ritkán
lépruptura kíséri, a jobb oldaliakét pedig májsérülés, a felső testfélt
vagy a koponyát érő nagyobb erőbehatás esetében tünetszegény
esetben is gondolnunk kell a nyaki gerinc sérülésére. További
példák: sorozatbordatörés igazolódásakor troponin és EKGvizsgálatokkal ki kell zárnunk a tompa szívsérülés lehetőségét, a
háti gerinc sérülése pedig sok esetben a sternum törésével jár
együtt. Monotraumánál a beteg beszámolója és megtekintése
alapján könnyű azonosítani a sérülés lokalizációját. Néhány csont
törése – annak robosztussága vagy vaskosabb lágyrészköpeny általi
védettsége miatt – nagy erőbehatás elszenvedésére kell, hogy
felhívja a figyelmet. Ilyen esetekben a környező vagy akár
távolabbi szervek sérülésére is gondolnunk kell. Példák erre: a
medence kiterjedtebb sérülése, a scapula, az I-es és II-es bordák
törése.
II./3.23.7.2. Fizikális vizsgálat
Törésre utaló direkt jelek: crepitatio, deformitás és kóros
mozgathatóság. Indirekt jelek: fájdalom, duzzanat, vérömleny,
felszínes sérülések. Egyértelmű vagy valószínűsíthető töréseknél,
amikor amúgy is készíttetünk röntgenfelvételt, kerülendő, hogy a
beteg számára fájdalmat okozó ismételt mozgatásokkal erősítsük
meg a feltételezést. Komplex medencesérülések esetében ez nem
csak indokolatlan, de káros is lehet, mert az instabilitás megítélését

A nem megfelelő gipszelési technika és
a kontrollok elmaradása súlyos
keringési és beidegzési zavarokat,
Sudeck disztrófiát és elégtelen
törésgyógyulást eredményezhet.

célzó ismételt vizsgálatok (a symphysis és a medencelapátok
nyomása) az okozott súlyos fájdalom mellett – az elmozdulás révén
a medence belső térfogatának átmeneti növelése következtében
ismételt belső vérzést okozhatnak. Meg kell állapítani, hogy a törés
zárt vagy nyílt. Nyílt törésről akkor beszélünk, ha a törés
összeköttetésben áll a külvilággal vagy a szájüreggel / rectummal /
vaginával (utóbbiakat befelé nyílt töréseknek is nevezik). Már a
definitív műtéti ellátást megelőzően szükséges a seb kimosása és
steril fedése. Az infekciók (lágyrész, osteomyelitis, szepszis)
kialakulásának megelőzése érdekében a nyílt sérülések sebészi
ellátásának a kórházba szállítást követő néhány órán belül meg kell
történnie.
II./3.23.7.3. Radiológiai diagnosztika
A radiológiai vizsgálat az esetek zömében kétirányú
röntgenfelvételek készítését jelenti. Ízületközeli töréseknél a pontos
sugárirány fontos a törés ízületre terjedésének felismerése
érdekében. Alapelv, hogy közvetlenül a töréstől disztális és
proximális ízület is ábrázolódjék a felvételeken. Speciális
esetekben (pl. kéz- és lábtőcsontok, ízületkörnyéki törések) a CT
adhat pontosabb képet. A radiológiai vizsgálatokra csak a fizikális
vizsgálatot, megkezdett fájdalomcsillapítást követően kerülhet sor.

A sérült beteg fájdalmának hatékony
csillapítása alapvető kötelességünk.

II./3.23.7.4. Konzervatív töréskezelés (gipsz, brace, sínek,
korzett)

A gerinc sérülései az esetek 15-20%ában több magasságot is érintenek.

A sürgősségi ellátásban a törött végtagok átmeneti rögzítésére a
különböző pneumatikus és tépőzáras szivacs rögzítők és sínek
alkalmasak. Amennyiben a kórházi kivizsgálást követően
konzervatív töréskezelés mellett döntünk, ezt a végtagok esetében
kezdetben kötszerrel rögzített gipszsínnel valósítjuk meg. A gipsz
megkötése után a rögzítő pólyát felhasítjuk, majd átpólyázzuk. A
gipszelést követően 24 óra elteltével ellenőrizni kell, hogy
megfelelő-e a perifériás keringés és beidegzés, valamint, hogy nem
szorítódik, nyomódik-e a testrész. A végleges és már körkörös
gipsz, vagy üvegszál plusz poliuretán gyanta alapú rögzítő
(„műanyag gipsz”) felhelyezésére csak napokkal később,
röntgenkontrollt követően, a duzzanat múltával kerülhet sor. A
megfelelő törésgyógyulás és a szövődmények megelőzése
érdekében szigorú szakmai szabályok írják le, hogy a gipszeléskor
a végtag ízületeit hány fokos szögbe kell beállítanunk. Az ún.
brace-ek a funkcionális-konzervatív végtagkezelés eszközei. Egyes
lumbális és háti gerinctörések rögzítésére a gipsz korzettek
alkalmasak. Tartós viselésre ma általában műanyagból készítik el
ezeket az orthesiseket.
II./3.23.7.5. Fájdalomcsillapítás

Ajánlott irodalom

A törések az elmozdulás és a lágyrész károsodás, csonthártyaizgalom, feszülés mértékétől függően jelentős fájdalommal járnak.
Ennek csillapítása a beteg elemi joga, az ellátóknak alapvető
kötelessége. Az alap hatás melletti további járulékos előnyei:
csökkenő kóros szimpatikus aktiváció, oxigénigény és agitáció,
társuló agysérülés esetén csökkenő intracranialis nyomás. A
gyógyszerválasztásnál figyelembe veendő szempontok: a fájdalom
mértéke; légzésdepresszió (opiátok), hányás (opiátok, tramadol),

vérzés
(nonszteroid
gyulladáscsökkentők),
nyugtalanság,
hallucináció (ketamin). Stabil állapotú, rövid úton nem műtőbe
kerülő, nem lélegeztetett végtagsérült betegnél hatékony
fájdalomcsillapítást érhetünk el akár már az ambulancián /
sokktalanítóban végzett végtagi plexusblokádok végzésével.
Azoknál a sérüléstípusoknál, ahol a fájdalom oka részben a feszes
szövetekben létrejövő nagyfokú duzzadás (pl. sarokcsonttörés), a
nonszteroid gyulladáscsökkentők különösen hatékonyak lehetnek.
II./3.23.7.6. Egyes töréstípusok sajátosságai
Az agykoponya törései közül akut műtéti ellátás csak jelentős
impresszió esetén indokolt. A bordatörések ritka kivételtől
eltekintve – a légzésmechanikát súlyosan károsító vagy nagy
diszlokációval járó sorozattörés – konzervatívan kezelendőek.
Kezdettől fontos a hatékony fájdalomcsillapítás és a légzési
fizioterápia. A gerinc bármely szakaszának sérülése esetén kötelező
a teljes gerincoszlop radiológiai kivizsgálása, mert az esetek 1520%-ában a sérülés több területet érint. Az instabilitást okozó
sérüléseknél a neurológiai károsodás veszélye miatt külső vagy
műtéti rögzítés szükséges. Bár a bordakosár és mellkasfali izmok
révén a háti gerinc rotáció és hajlás ellen relatíve védett, a canalis
spinalis ebben a magasságban a gerincvelőhöz viszonyítva szűkös,
így már kisfokú diszlokáció is gerincvelői károsodást okozhat. A
nyaki gerinc kiterjedt szalagsérülése a csigolyák törése nélkül is
okozhat instabilitást – a szükséges stabilizálás, a választandó nyaki
gallér megítélése idegsebész vagy gerincsérülések ellátásában
járatos traumatológus kompetenciája. A medencegyűrű első felének
sérülését a kismedencei szervek (leggyakrabban a húgyhólyag)
sérülése, a hátsóét pedig vénás – ritkábban artériás – vérzés,
következményes kiterjedt retroperitonealis vérzés kísérheti. A
komplex medencesérülések gyakran polytrauma részei. A kéz és a
láb sérüléseinek elnézése monotrauma esetén hiba, de
polytraumatizált betegeknél primeren 15-20%-ban nem ismerik fel.
Az ízületbe terjedő töréseknél a késői jó funkció és
fájdalommentesség érdekében nagy jelentőségű az ízfelszíni
kongruencia helyreállítása.
Ajánlott irodalom
1. Renner A. (szerk): Traumatológia. Medicina. 2011.
2. Simon BJ et al: Pain management guidelines for blunt thoracic
trauma. EAST Practice Management Guidelines Work Group. J
Trauma. 2005 Nov;59(5):1256-67.
3. www.trauma.org - Független, nonprofit szakmai oktatási,
információszolgáltató és kommunikációs fórum.



II./3.23.8. Sérülések, E-learning-teszt
1.

A sérültek elsődleges felmérésének helyes sorrendje:
tudat – vérnyomás – légzésszám – törések
vérnyomás – pulzus – oxigénszaturáció – pupillák
légút – légzés – keringés – tudat
légzés – keringés – hőmérséklet – tudat

2.

Melyik nem része a koponyasérültek elsődleges ellátásának?
normokapnia
nyaki gerinc rögzítése
aszpirin
normotenzió

3.

Melyik a halaszthatóan ellátható mellkasi sérülés?
kétoldali sorozat-bordatörés (instabil mellkas)
feszülő pneumothorax
tüdőzúzódás hipoxia nélkül
bronchusruptura

4.

Melyik kórállapot nem lehet vérzéses sokk oka?
koponyaűri vérzés
hemothorax
kétoldali femurtörés
hasűri vérzés

5.

A medencegyűrű sérülése mellett melyik társsérülés a legritkább?
rectum
vagina
urethra
húgyhólyag

6.

Végtagi compartment szindrómának nem tünete:
lokális fájdalom
végtagi zsibbadás
erythema
duzzanat

7.

Sebellátás során antibiotikum adása szükséges, ha:
harapott seb
felületes horzsolás fejen
gyermeksérült
más testtájon csonttörése van

II./3.24. Mérgezés
cél

kompeterncia

bevezetés

keys
tan.idő (h)

A korszerű, farmakológiai alapokra épülő, tünetorientált klinikai toxikológia
alapjainak a kapcsolódó toxikológiai menedzsment megismerése. Egy fajta
szemléleti megközelítés.
Alapvető tünetegyüttesek ismerete mellett, annak differenciálása során a toxikológia
lehetőség megjelenítése. Toxikológiai kórképek rizikó szerinti súlyozása, az
alapmenedzsment értelmezési készsége.
A klinikai toxikológia a sürgősségi orvostan szerves részeként annak szubspecialitása
lett. Exogén mérgezések tárháza, ágens vonatkozásában szinte végtelen, a
természetes mérgekétől, a kémiai anyagokon keresztül, az élvezeti szerekig és a
gyógyszerekig. A mérgezések kialakulhatnak heveny, vagy krónikus formában
véletlen eredettel, illetve akár szándékosan is. A mérgezéseket súlyossági fok szerinti
rizikó besorolása (Poisoning Severity Score - PSS) az egyes szervek, szervrendszerek
működési zavara, tünetek alapján jelöli a kritikus állapotot, a teendőket illetve az
ellátói szint igényét. A súlyos állapotok minden esetben intenzív jellegű ellátási
igényelnek, de a közepes károsodás halmozódása, illetve a komorbid állapot szintén
indokolhatja az intenzív jellegű korai kezelést.
tünetorientáció; PSS; kompartment-elmélet; aspecifikus kezelés,; dekontamináció;
elimináció; antidótum; toxidróma
3 óra

tartalom
Számos tünetegyüttes menedzselése során egyéb ok hiányában fel kell, hogy
merüljön a toxikológaiai eredet lehetősége. A toxikológia befogadásához,
megértéséhez farmakológiai megközelítésen keresztül vezet az út. A
farmakokinetikai és farmakodinamikai ismeretekre alapuló gondolkodás nem csupán
a toxikológiai menedzsment megértését segíti, hanem a más okkal kritikus állapotú
betegek korrekt gyógyszeres kezelésének is az alapja. Súlyosabb sürgősségi
esetekben a perfúziós és oxigenizációs viszonyok romlásával együtt a szervezet saját
metabolikus – detoxikáló és kiválasztó funkciója, az egyes kompartmentek
kapacitása, integrációja is károsodik. Így az adott gyógyszer metabolizmusának,
farmakokinetikájának ismerete alapvető – elkerülendő annak toxikus hatását, a
iatrogén mérgezést.
Az egyes anyagok toxikus hatásának megértéséhez és különösen a megfelelő kezelés
megválasztásához – a behatási idő és út, valamint a mennyiség ismeretén túl szükséges az adott anyag farmakokinetikai tulajdonságainak ismerete. Azt, hogy a
szervezetbe bekerülő, potenciálisan magában vagy bomlástermékei útján toxikus
ágens milyen hatást fejt ki a célszerven, az a bejutó anyag mennyiségének és
minőségének, a szervezet saját detoxikáló és eliminációs készségének a függvénye.
Az ágens szervezeten belüli megoszlásának ismerete az alapja a specifikus
toxikológiai ellátásnak. Ha mód van rá célszerű az adott ágens megtisztulásának,
beleértve metabolizmusát, fél-életidejének, fehérje kötődésének ismerete.
A toxikológiai menedzsment alapja:
1. aspecifikus kezelés
2. specifikus kezelés
1. dekontamináció

2. elimináció
3. antidótum kezelés
A kórtörténet, a pontos anamnézis felvétel számos alkalommal nem ad alapot kritikus
állapotú mérgezés feltételezésére. Tekintettel a gyakorlatilag az egész tünettant
felölelő lehetőségekre a továbbiakban olyan tünetegyütteseket tárgyalunk, melyek
fennállta mérgezés lehetőségét is valószínűsíti. A nemzetközi irodalomban ezeket
toxidrómának nevezik. A tünetek, jelek javarésze egyszerű fizikális vizsgálattal, az
ABCDE-szemléletbe illesztetten felfedhető.
A toxikológiai ismeretek részletes ismertetése a III./17. fejezetben található.
A toxikológiai menedzsment alapja:
1. aspecifikus kezelés
2. specifikus kezelés
1. dekontamináció
2. elimináció
3. antidótum kezelés
összefoglalás

irodalom

e-hivatkozás

A toxikológia a sürgősségi orvostan szerves része. A toxikus ágensek száma,
expozíció, dózis függvényében végtelen. A toxikológia iránydiagnózis felállításához
tünetegyüttesekhez rendelünk potenciális méreganyagokat. A farmakológiai
ismeretekre épülő toxikológiai menedzsment megfeleltetető az sürgősségi orvostan
rizikóorientált, ABCDE-alapú ellátási rendszerének.
1. Richard V. Aghababian: A sürgősségi orvoslás alapjai (Medicina 2011)
2. Tintinalli’s Emergency Medicine / 7th.Ed: A Comprehensive Study Guide
3. Rosen’s: Emergency Medicine / 7th Ed. : Concepts and Clinical Practice

www.acep.org
www.ifem.cc
www.eusem.org
www.msotke.hu

II./3.24.1. E-learning teszt
1. Milyen ajánlott időtartamon belül kellene a sürgősségi osztályra érkező betegnél a
triage-nak megtörténni?
a) 10 percen belül
b) 30 percen belül
c) nincs meghatározott időpont
d) 60 percen belül
2. Stroke szindróma esetén melyik a leggyakoribb lokalizáció?
a) arteria cerebri anterior
b) arteria cerebri posterior
c) arteria cerebri media
d) arteria basilaris
3. Mi a hasi fájdalom csillapításának korszerű szemlélete a sürgősségi ellátásban?
a) a hasi fájdalom csillapítására major analgetikumok a diagnózis felállítása előtt nem
adhatók
b) a hasi fájdalom önmagában a kórfolyamat triggere lehet, ezért major analgetikumok
is adhatók a diagnózis felállítása előtt
c) major analgetikumok csak a hasi CT vizsgálat elvégzése után adhatók
d) csak akkor adhatók major analgetikumok, ha a beteg légzésszáma nagyobb, mint
20/perc
4. Milyen mérgezés esetén javasolt az aktív szén alkalmazásának 4 óránkénti ismétlése?
a) benzodiazepin
b) alkohol
c) digoxin
d) opioid

II./3.25. Terhességhez kapcsolódó tünetek/panaszok
A terhes vagy várandós beteg annak ellenére, hogy állapota fiziológiás, különös figyelmet érdemel az akut
ellátás során. Alapvető a terhesség tényének felismerése. Mindahhoz, hogy kellő szakértelemmel fogjunk az
akut beteg ellátásához, tudnunk, ismernünk kell a terhességgel együtt járó panaszokat, tüneteket. Különösen
körültekintően kell eljárnunk a képalkotó vizsgálatokkal, hiszen a magzat veszélyeztetettsége az első
trimeszterben jelentős. A terhesség gyanújának felmerülésekor röntgen és CT vizsgálatot rendkívül indokolt
esetben, a kockázat haszon mérlegelése után szabad csak végeznünk.
A terhesség az utolsó menstruáció kezdő napjától tíz holdhónapig, azaz 280 napig tart. Ezt a negyven hetet
tovább oszthatjuk trimeszterekre. (első 1-14 hét, második
14-28 hét, harmadik 28-40 között) A
mindennapokban a szülés várható időpontjának kiszámolásához segítségünkre lehetnek a különféle
korongok, melyek többnyire a Naegele szabály elvén alapulnak. (az utolsó menstruáció első napjához kell
adnunk
3 napot, majd ebből az időpontból kell levonnunk 3 hónapot.
A terhes beteg vizsgálata kapcsán figyelemmel kell lennünk a gesztációs korra, melyre jellemzőek,
specifikusak vagy éppen aspecifikusak egyes tünetek.
A terhesség gyanúját kell felvesse a menstruáció kimaradása, a mellek feszülése, valamint a hüvelybemenet
livid elszíneződése, vérbősége. Ezek a tünetek aspcifikusak.
Jellemzően a terhesség kimutatása a gyanújelek észlelése után kereskedelmi forgalomban is kapható
gyorstesztekkel, laborvizsgálatokkal, és ultrahang vizsgálattal bizonyítható.
A terhesség követésére egyaránt használható a már említett ultrahang vizsgálat mellett fizikális külső és
bimanuális hüvelyi belső vizsgálat is. Ez utóbbit a rutin sürgősségi ellátás során csak rendkívül indokolt
esetben szabad elvégeznünk.
A gyakorlott vizsgáló a 12. gesztációs hetet követően észleli a szimfizis felett az uteruszt. Sztetoszkóppal a
12-14 héttől észlelhetők a típusos helyeken a magzati szívhangok. A 20. hétre az uterusz eléri a köldök
magasságát és ugyanezen időre tehetők az első anya által észlelhető magzati mozgások is. A terhesség
előrehaladtával a méh fundusa jóval meghaladja a köldök magasságát.
Az előrehaladott terhes vizsgálata esetén az úgynevezett Leopold féle műfogásokat célszerű használnunk.
Fizikális vizsgálat során a gesztációs kor megítélése telt hólyag mellett tévedésre ad lehetőséget, ezért mindig
üres hólyag mellett vizsgáljuk a terhesség előrehaladását jelző, akár a szimfizistől, akár a köldöktől mért
távolságot. Fontos a magzat helyzetének megítélése, melyet mindig az anya hossztengelyéhez viszonyítunk.
Beszélhetünk hosszanti, haránt és ferde fekvésről. Az esetek több mint 98%-ban hosszanti fekvéssel
találkozunk.
Miben lehetnek segítségünkre a Leopold féle műfogások?
∉
∉
∉
∉

méhfenék magasságának megítélésében, mi helyezkedik el a fundusban?
magzat állásának megítélésében
elől fekvő rész és a medencebemenet viszonyának tisztázásában
elől fekvő részek megítélésében

Leopold I-II műfogás

Leopold III-IV műfogás
Élettani változások a terhesség alatt:
Hányás
A menstruáció kimaradását követően sok esetben a terhesség ténye még nem ismert. Az egyik aspecifikus
figyelem felhívó jel lehet a többnyire reggeli órákban jelentkező csuklás, hányinger, hányás, mely a terhesek
közel 60%-t érinti. Fontos ismérve, hogy a tünetek enyhék, elektrolit zavart nem okoznak és az első
trimesztert követően megszűnnek.
A nem befolyásolható nyálzással, elektolitzavarral, sav-bázis kisiklással járó formáját hiperemezis
gravidárumnak hivjuk. Néha májfunkciós zavarok (emelkedett transzaminázok) is kisérhetik. Terápiásan az
elektolitok pótlása, B vitamok és metoclopramid adása jön szóba. Súlyos esetben hospitalizációt igényelnek.
Testtömeg gyarapodás
A graviditás legmarkánsabb jele, mely kortól, genetikai adottságoktól függően
5-30 kilogramm között
széles tartományban mozoghat. Hátterében az extravaszkuláris víz mennyiségének növekedése áll, mely a

kialakuló ödémákért is felelős. Jellemzően a gyarapodás az első trimeszterben nem jelentős, míg ezt
követően hetente akár
0,5-1,0 kg is lehet. Sok esetben az obezitás mögött észrevétlen maradhat a
terhesség, akut hasi betegségeknél differenciáldiagnosztikai problémát okozva.
Visszértágulatok az alsó végtagon
A visszértágulat normál esetben is gyakoribb nőbetegeknél. A terhesség alatt a már meglévő visszértágulat
tovább fokozódik. Hátterében a terhességben fellépő hormonális változások mellett a méh növekedése során
létrejövő vénás pangás áll, mely akadályozza a vénás vér visszafolyását. Az alsó végtag felületes vénái
akárcsak a végbélben lévő aranyeres fonatok kitágulnak, megvastagodnak és kanyargóssá válnak. Ez a
szituáció kedvez az erekben gyakran kialakuló gyulladásos elváltozásoknak is.
A megvastagodott,
fájdalmatlan vénák panaszt ugyan nem okoznak, de az említett gyulladás esetén több szövődmény forrásai
(felületes trombózis, aranyeres vérzés) lehetnek. A terhesség előtt már észlelt elváltozásokat érdemes a
terhesség vállalása előtt sebészeti vagy gyógyszeres kezeléssel felszámolni. A terhesség alatt jelentkező
panaszokat
rugalmas pólyával, lokális gyulladáscsökkentő krémekkel, az alvadást befolyásoló
gyógyszerekkel és a vénák tónust növelő gyógyszereivel kezelhetjük
Magasabb vércukorszint
A terhesség alatti hormonális változásoknak köszönhetően egyaránt változik a zsír, a szénhidrát és lipid
anyagcsere is. Jellemzően a terhesség diabéteszre hajlamosít. Csökken a glükóz tolerancia, fokozódik az
inzulin termelés, de a perifériás inzulinrezisztencia miatt a vércukor magas maradhat. A kialakuló gesztációs
diabétesz számtalan szövődményre hajlamosít anyai és magzati oldalon egyaránt. Az anya
szénhidrátháztartása felborul, melynek tünete a gyakori, nagy mennyiségű vizeletürítés, szomjazás, a
fokozott folyadékbevitel, eszméletvesztés. Kezeletlen esetben látászavarok, görcsök, vérnyomáspanaszok és
a húgyúti fertőzések sem ritkák. A magzat kórosan megnövekedik, óriásmagzat alakul ki. Számos tanulmány
igazolta a fejlődési rendellenességek, koraszülések számának növekedését.
Anémia(vérszegénység)
A terhesség alatt bekövetkező változások a keringést is érintik. A megnövekedett szállítási igény az uterusz
és a placenta jobb vérellátást célozza, a verőtérfogat növekedését észlelhetjük. A növekedés inkább a
plazmatérfogatot és sokkal kevésbé a vér alakos elemeinek növekedését jelenti, így a kialalakuló
hemodilució miatt létrejön a fiziológiás terhességi anémia. Gyengeségérzés, sápadtság, aluszékonyság,
fejfájás, palpitáció, bőr és köröm elváltozások jelentkezhetnek. Az elégtelen vasbevitel tovább ronthatja ezt
az állapotot. A 30. gesztációs héttől a fehérvérsejtszám tartósan emelkedhet lényegi gyulladásos vagy egyéb
betegség nélkül.
Feltehetően a hemodilúciónak köszönhetően csökken (<150000/mm3) a vérlemezkék száma is. Az alvadási
faktorok szintje emelkedik, mely a korábban említett anatómiai és élettani változásokkal, vénás pangással
együtt kedvez a trombembóliás szövődményeknek.
Keringési változások
A terhesség előrehaladtával egyre szembetűnőbbé válnak az uterusz növekedésével összefüggő keringési
változások. A terhesség középső trimeszteréig kialakuló kb. 50%-os perctérfogat növekedés ellenére, fekvő
helyzetben az uterusz nyomásának következtében a vénás visszaáramlás csökkenése jelentős perctérfogat
csökkenést eredményez. Kompenzáló tahikardia jelentkezik. Mind a diasztolés mind a szisztolés vérnyomás
(5-15 Hgmm-rel) csökken.
Respirációs változások
A terhességben a keringés csak a magzat és a placenta vérellátásának növelésével tudja kiszolgálni a
megnövekedett (20-30%) O2 igényt. A ventilláció változása ezt próbálja segíteni. A respiráció fokozásának a
célja kettős: a megemelkedett oxigénigény és a széndioxid elimináció biztosítása. A légzésszám lényegileg
nem változik, azonban a tidal volumen mintegy 40%-a növekedése észlelhető. Így a fokozott respiráció egy
élettani kompenzált respiratórikus alkalózist tart fenn.

Vese húgyutak
A terhesség során a hosszanti irányban megnőtt vesékben - többnyire inkább a jobb oldalon - nem ritka az
ureter megtöretéséből adódóan a pangás. A bekövetkező anatómiai változások hatására nőhet a fehérjevizelés
(proteinuria), előfordulhat gkükózuria, valamint vörösvértestek (látóterenként 2-3) előfordulhatnak
fiziológiásan a vizeletben. A vizeletben megjelenő fehérvérsejteket azonban kórosnak tekintjük, mindig
felvetik a húgyúti infekciók gyanúját, melyet ki kell vizsgálnunk. A kialakuló hidronefrózis a szülés után pár
hónap alatt regrediál.
Irodalom:
A sürgősségi orvoslás alapjai, Richard V.Aghababian,Medicina 2011 p .509-510
Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice, 6th ed., 2006
Chapter 21,28,35
A szülészet nőgyógyászat tankönyve Papp Z.( szerk.) 1999 p 224-240

II./3.25.1. E-learning-teszt
1.A terhességre jellemző respirációs változások:
A: a respirációs acidózis 7,25-7,3 fenntartása
B: a légzési frekvencia növelése
C: a légzési volumen 40 % -os növelése
D: a nagyobb 02 igény biztositása
2.A terhességben fiziológiásan előfordul
A: a hiperemezis gravidárum
B: a perctérfogat 50%-s növekedése
C: a fehérvérsejtszám csökkenése
D: a trombocita szám növekedése

II./3.26. A gyermekkorra jellemző tünetek / panaszok
Cél: a sokszor banálisnak látszó tünetek hátterében felismerni a folyamatot, mely előrehaladva
életveszélyes állapot kialakulásához vezethet.
Cél
Kompetenciák: a fejezet tartalmának elsajátítása segítséget nyújt a panaszok alapján felállított
„főbb csapásirányok”, a csoportdiagnózisok minél pontosabb leszűkítéséhez és a megfelelő
Kompetenciák terápia mielőbbi elkezdéséhez.

II./3.26.1. Bevezetés
A különböző, felnőttkorban is jelentkező tünetek, panaszok hátterében az életkori jellemzők
miatt más és más betegségek állnak. Ebben a fejezetben azokkal a szimptómákkal foglalkozunk,
melynek kiváltó oka progresszió esetén kritikus állapotot okozhat. Terjedelmi és szakmai
okokból nem részletezhetjük azokat a kórképeket, melyek úgynevezett szűk időablakos
folyamatok, és amelyek a különböző szakterületek sürgős ellátást jelentő tevékenységét érintik.
Kulcsszavak: láz, köhögés, hányás, görcs.
Kulcsszavak
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Irodalom
Internetes hivatkozások

II./3.26.2. Láz
(Bal: A csecsemőkorban bevezetett oltások nem csak az érintett korcsoportban, de a felnőtt
lakosság körében is csökkentették a streptococcalis szepszisek gyakoriságát.)
A gyermekkorban előforduló talán leggyakoribb, infekcióhoz társuló tünet. Ugyanakkor az
immunrendszer fejletlensége miatt 2 éves kor alatt a láz alacsony mértéke vagy éppen hiánya
nem zárja ki akár súlyos fertőzés jelenlétét sem. Különösen igaz ez a perinatális infekciók
esetében. 3 hónapos kor alatt a vizsgálatok célja a súlyos bakteriális infekció (SBI) kizárása,
melynek hátterében állhat meningitis, pneumónia, húgyúti fertőzés, baktérium okozta enteritis
Ilyenkor a beteg általános állapotát, elesettségét, csecsemők esetében a táplálási nehezítettséget,
aluszékonyságot kell alarmírozó jelként értékelni. A láz okának keresése közben kutatni kell a
szepszis tüneteit, a „toxikus küllem” összetevőit: tachikardia, hipotenzió, tachipnoé, rossz
szöveti perfúzió (megnyúlt CRT), megváltozott tudati állapot.
Bármelyik tünet esetén a betegek szoros obszervációt igényelnek: O2 adása, bólus
folyadékpótlás, szükség esetén monitorizálás.. A 3 hónapos lázas csecsemők körében az SBI
előfordulása 6 és 10% között van. Ebben az életkorban a vezető infekciós ágens a Streptococcus
B, így a kötelező oltás bevezetése óta a súlyos fertőzések száma 78%-kal csökkent.

II./3.26.3. Köhögés
(Bal: Az anamnézis alapján felmerülő aspiráció gyanúja egyenlő a bronchoszkópia
indikációjával!)
A köhögés a gége alatti légutak izgalma. Okozhatja gyulladás, (laryngitis subglottica, tracheo-

bronchitis, bronchopneumonia), lecsorgó váladék (rhinitis, adenoiditis, tonsillitis), lokális
izgalom (idegentest, maró gőzök, illékony folyadékok). A diagnózis felállításában fontos az
anamnézis: hogyan kezdődött (étkezés, játék, futás közben, vegyi anyagok közelében), mikor
jelentkezik (fekvő helyzetben, alváskor), illetve a köhögés kvalitásának tisztázása: „ugató”
(laryngitis), hurutos (gyulladás), száraz ingerköhögés (idegentest, tracheitis). Kiemelten fontos
az auszkultáció: inspriratórikus / expsiratórikus stridor, főleg a jugulum felett (laryngitis),
nedves szörtyzörejek (bronchitis), kilégzésben jelentkező
sípolás-búgás (obstruktív
bronchitis), gyengült légzési hang az egyik tüdőfél felett (bronchopneumonia, idegentest). A
kezelés csak akkor lesz effektív, ha a megfelelő gyógyszert, módszert és adagolást választjuk.
Egyidejűleg értékelni kell a beteg általános állapotát: 6 feletti croup score, kezelésre nem
reagáló tachidiszpnoé, beszűkült tudati állapot intenzív osztályos elhelyezést, intubációt
igényelhet.
[[1_tablazat_2_03_26_fejezet.jpg
felirat: 1. táblázat: Croup score számítása]]

II./3.26.4. Hányás
(Bal: Hányás esetében korrigálnunk kell a következményeket (elektrolit és folyadék hiány), de
ezzel egy időben keresni és kezelni kell az esetleges kiváltó okokat.)
Míg a köhögés szinte mindig a légutak érintettségére utal, addig a hányásnak igen különböző
okai lehetnek: agynyomás fokozódás (neuroinfekció, trauma, hydrocephalus), enterális infekció,
nefrológiai eredet (pielo-ureterális lithiasis, urémia), intoxikáció (gomba, étel, gyógyszer),
mechanikus ileusz (pylorus stenosis, malrotáció, volvulus, invagináció postoperatív adhézió),
peritoneális izgalom (gonadális eredet, tompa hasi traumát követő), metabolikus okok
(hiperglikémia). A tüneti terápia alapja a megfelelő mennyiségű krisztalloid oldat adása, de a
számított mennyiségnél figyelembe kell venni az elvesztett volument, az esetleges
alapbetegséget (metabolikus vagy nefrológiai eredet), a gyakran megfigyelhető ionvesztést.
Kiegészítésként szükség lehet cukor tartalmú infúzió adására is, de csak abban az esetben, ha a
metabolikus okot biztosan kizártuk.
[[2_tablazat_2_03_26_fejezet.jpg
felirat: 2. táblázat: Hányással járó, sürgősségi vonatkozással bíró kórképek]]

II./3.26.5. Görcs
Alkalmi rohamok esetében legtöbbször nem találunk EEG eltérést. Bizonyos fajtái életkorhoz
kötöttek, mások bármely életkorban előfordulhatnak. Akut epilepsziás rohamról beszélünk, ha a
roham oka: valamilyen rohamkészséget provokáló tényező, trauma, infekció, hipoxia, vérzés,
metabolikus eltérések.
Újszülöttkori rohamok típusai: szubtilis roham (a magatartás, a vegetatívum, a motoros
működés enyhe változásai: apnoe, nystagmus, orális automatizmusok, sztereotip végtag
mozgások), klónosus görcsroham (multifokális: nem Jackson-féle, fokális: lokális
agykárosodás), tónusfokozódással járó roham (fokális, generalizált), mioklónosus görcsroham:
fokális (főleg a felső végtagokban), multifokális (rossz prognózisú). Fontos elkülöníteni a
reszketést az éppen fennálló görcstevékenységtől.
[[3_tablazat_2_03_26_fejezet.jpg
felirat: 3. táblázat: Reszketés és görcs elkülönítése]]
(Bal: Elsődlegesen kizárandó az esetleges neuroinfekció lehetősége!)
A csecsemő és kisdedkori rohamok közül kiemelendő a lázgörcs., mely leggyakrabban 9 hó –
5 év közötti időszakban jelentkezik. Lehet az infekció korai tünete, mivel a láz felszálló
szakaszában jelentkezik generalizált tónusos – klónusos görcsök formájában,
eszméletvesztéssel. Komplikált lázgörcsről beszélünk, ha: 15 percnél tovább tart, ha
24 órán

belül kétszer jelentkezik, ha a lázas betegség kezdete után 24 órával indul, ha fokális
megjelenésű és lezajlás után neurológiai góctünet van, illetve ha korábban a betegnél
agykárosodást igazoltak.
(Bal: Az esetek 75 %-ban benignus, de az epilepszia kialakulásának kockázata ezen betegeknél
háromszoros.)
[[4_tablazat_2_03_26_fejezet.jpg
felirat: 4. táblázat: Görcsroham terápiája]]
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II./3.26.1. E-learning teszt
1. Újszülött korban a bakteriális szepszis leggyakoribb kórokozója:

Haemophilus influensae B
HSV
Staphilococcus aureus
Streptococcus B
1. Melyik tünet nem tartozik a „toxikus küllem” jellemzői közé:

tachipnoe
megnyúlt CRT
hipertenzió
megváltozott mentális státusz
2. Idegentest lehetőségét csökkenti az alábbiak közül:

vizsgálatkor 97%-os O2-szaturáció
alvás közben kezdődő köhögés
hosszabb idő (napok – hetek) óta meglévő tünet
nincs hallgatódzási eltérés a tüdő felett
3. Mi nem jellemző a croup-ra:

hiperaktív mozgások
stridoros légzés
interkosztális behúzódás
cianozis
4. Biztosan nem okoz hányást:

idegrendszeri fertőzés
petefészek ciszta csavarodás
obstipáció
invagináció
5. Folyadékvesztés esetén pótolni kell:

Na-ion
lipidek
Mg-ion
albumin
6. A szubtilis rohamra nem jellemző:

apnoe
bulbáris fixáció
négy végtagi klónusos görcsök
inadekvát szopó mozgások
7. Remegésre jellemző:

kóros szemmozgás
zaj vagy fény stimulálhatja
vegetatív tünet (enuresis) kisérheti
a rángó végtag passzív mozgatása nem szünteti meg
8. Lázgörcsre jellemző:

a legmagasabb hőmérsékleti értéknél jelentkezik
komplikált esetben antikonvulzív kezelést igényel
infekció első tünete lehet
nem jár eszméletvesztéssel
9. Kisdedkori komplikált lázgörcs ellátásánál elsődlegesen választandó gyógyszer:

diazepám
propofol
rivotril
clonazepam

