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1. FEJEZET 
A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS RENDSZERE, SZERVEZÉSI ELVEI A HELYSZÍNEN ÉS AZ 
INTÉZETBEN (BETLEHEM JÓZSEF DR, RADNAI BALÁZS DR) 
 
1.1 A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZERVEZÉSE ÉS OSZTÁLYOZÁS A HELYSZÍNEN ÉS AZ 
INTÉZETBEN 
(BETLEHEM JÓZSEF DR.) 
 
Az egészségügyi ellátás megfelelő, hatékony szervezése a fejlett társadalmakban az 
egészséges társadalom fenntartásának – a prevención túl – egyik alapvető eleme. A 
társadalmak egészségügyi ellátásra fordított kapacitásainak egyre hatékonyabb felhasználása 
valamennyi ellátás szervező és finanszírozó és egészségbiztosító alapvető érdeke. Az 
egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférés sokféle ellátás-szervezési modell alapján 
leírható, azonban ami mindegyikben alapvető kérdés, azaz akut betegellátás lehető 
legszélesebb biztosítása a rászorulók számára. A multidiszciplináris sürgősségi ellátás önálló 
fejlődése és az ellátásszervezésben való megjelenése az elmúlt 50 év vívmánya az 
egészségügyi ellátórendszerben, mely mára teret nyert a világ legtöbb fejlett országában. 
Világviszonylatban is igaz, hogy a sürgősségi ellátórendszer intézeten kívüli és intézeti 
részében egyre több beteg jelenik meg évről évre, és egyre többen választják az egészségügyi 
ellátásba való kerülés első kapujaként a sürgősséget. Ez a tendencia egyre nagyobb nyomást 
jelent a mentésben és az intézeti sürgősségi ellátó egységekben a humánerőforrás és a 
materiális kapacitások rendelkezésre állása tekintetében.  
Hazánkban is többféle koncepció látott napvilágot a sürgősségi ellátórendszer fejlesztése 
érdekében. A Nemzeti Fejlesztési Terv II. (2007-2013) részeként a hierarchikus sürgősségi 
ellátórendszer felépítését az alábbiakban képzelték el: 
 
0. szint – egészségvonal – laikus telefonos/internetes tanácsadó szolgálat 
1. szint – prehospitális sürgősségi ellátás: alapellátási központi ügyelettel és mentés 
2. szint – hospitális sürgőségi ellátás: sürgősségi ellátást végző kórházak (SO2) és regionális 
sürgősségi ellátást végző kórházak/centrumok (SO1), valamint speciális sürgősségi esetek 4-5 
központja 
 
Ennek eredményeként egységes irányítás mellett (diszpécserszolgálat) egy belépési ponton 
keresztül kerülnének a sürgősségi esetek az egészségügyi ellátórendszerbe. Ez lehetővé tenne 
egységes digitalizált betegdokumentáció és bizonyos helyzetekben a telemedicina 
bevezetését. Ezek alapján lehetne egységesíteni, tervezni és szervezni a szükséges sürgősségi 
humánerőforrás szükségletet. A sürgősségi ellátás egyes elemeinek egymáshoz illeszkedését 
az un. intervallum modell szemlélteti leginkább, mely felöleli a teljes ellátás időbeli főbb 
tevékenységeit is. Az egészség károsodás bekövetkezésének időpontjától számba veszi az eső 
segítség riasztásától a mentőegység intézeten kívüli bevethetőségének időpontjáig eltelt időt 
és a közben zajló eseményeket. (1.1. ábra) A szervezés folytatását jelenti az intézeti 
betegátadást követően az intézményben zajló algoritmizált tevékenységek sorozata, ami 
sokszor legalább annyira kritikus tud lenni magas időfaktorú folyamatok esetében, mint az 
első észlelés és ellátás. Erre már intézeti körülmények között is számos standardizált eljárás 
került kidolgozására és bevezetésre bizonyos nemzetközi irányelvek alapján, pl.: akut 
koronária szindróma, stroke ellátása. Ezeket a folyamatokat azonban csak standardizált és 
auditált egészségügyi ellátórendszerekben lehet minőségileg megfelelő módon biztosítani.  
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1.1. ábra A sürgősségi ellátás Intervallum Modellje Spaite et al nyomán 

 
Az egészségügyi ellátásban azonban a hirtelen jelentkező nagy létszámú és különböző 
súlyosságú betegek ellátását optimalizálni kell, melynek vannak egészségügyi ellátási 
szakmai szabályai és vannak szervezési (logisztikai) szempontjai. Ezeket az elveket már az 
ellátás legkorábbi szakaszától érvényesíteni kell ahhoz, hogy a rendszer tervezethető legyen 
és rendelkezzen olyan puffer kapacitásokkal is, melyek kiemelt káresemények alkalmával 
mobilizálhatók.  
 
BETEGOSZTÁLYOZÁS  
Az egészségügyi sürgősségi ellátás optimalizálásának egyik módja a betegek közötti 
különbségtétel, a betegosztályozás, annak érdekében, hogy minél több beteget lehessen 
optimális feltételek mellett ellátni. A betegosztályozással foglalkozó részben röviden 
áttekintésre kerül az egyidejűleg vagy közel egy időben jelentkező nagyszámú ellátására 
szoruló beteg ellátási filozófiájának kialakulása és fejlődődése, megemlítve a világon jelenleg 
legelterjedtebb betegosztályozási rendszereket.  
A betegosztályozás a sürgősségi ellátás során kritikus helyzetként merül fel, ahol a sürgősségi 
ellátás alapelvén túl, vagyis a rászorulók földrajzi helyüktől függetlenül azonos eséllyel, 
azonos időn belül jussanak azonos minőségű egészségügyi ellátáshoz, finanszírozhatóságot is 
meg kell tudni teremteni. Ezt az optimális elvet azonban nem sikerül tartani nagy számú, 
közel egy időben egy helyen jelentkező rászoruló beteg esetén.  
 
FOGALMA 
A betegosztályozás (triage francia szó) egy olyan folyamat, mely során a betegek között az 
ellátás sorrendje a betegségük súlyossága alapján kerül meghatározásra, mivel az ellátáshoz 
szükséges források valamilyen szempontból térben és vagy időben korlátozottak. Ez 
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gondolkodás nem csak a tényleges terápiás beavatkozások végzésére vonatkozik, hanem 
kiterjedhet a kimentésre, szállításra és intézeti progresszív, definitív ellátás biztosítására is.  
 
Az osztályozás végzésére számos helyzetben adódhat szükség, melyek közül kiemelkedő 
jelentőséggel bírnak a polgári életben a tömegbalesetek, tömegszerencsétlenségek, 
katasztrófák és a háborús vagy terrorcselekmény sújtotta körülmények között végzett 
osztályozó tevékenységek. Az betegosztályozás helyszíne szerint megkülönböztetünk 
intézeten kívüli, helyszíni (feltalálási helyen vagy ahhoz közel eső alkalmas helyen végzett 
tevékenységet) és intézeti (valamilyen szintű egészségügyi ellátó intézményben alkalmazott 
eljárást) osztályozást. Speciális helyzetnek minődül a terror vagy harci cselekmény sújtotta 
terülten végzett betegosztályozás, mely az átlagosnál nagyobb kihívást jelent. 
 

 
1.2. ábra Betegosztályozás tömeges kárhelyen repülőbalesetet követően Frankfurt am 

Mainban 
 
KIALAKULÁSA  
A legelső betegosztályozási elgondolás a katonai medicinához vezethető vissza, melyről a 
középkorból vannak írásos emlékek, azonban a legmeghatározóbb orvos-szakmai 
jelentőséggel bíró elgondolást és tettet Dominque Jean Larrey (1766-1842) Napóleon 
fősebésze hajtotta végre egy ma már egyszerűnek is nevezhető harctéri ellátási elv 
bevezetésével. A szelekciós elv a harctéri sebesült ellátásban került bevezetésre korábbi sérült 
ellátási megfigyelések alapján 1812-ben a Borogyinói csatában. A mozgó hadikórház 
fogalmának megalkotása mellett az ellátás alapelve alapján az elsősegély 15 percen belül 
kellett, hogy megtörténjen annak érdekében, hogy a sebészi definitív ellátás 24 órán belül 
megvalósulhasson. 
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Larrey-féle harctéri sérültosztályozás alapjai: 
– Azok, akik valószínűleg túlélik, függetlenül attól, hogy milyen ellátásban 

részesülnek 
– Azok, akik valószínűleg meghalnak, függetlenül attól, hogy milyen 

ellátásban részesülnek 
– Azok, akik esetében az azonnali beavatkozás pozitív eredményt hozhat 

1.1. táblázat Larrey-féle harctéri sérültosztályozás alapjai 
 

A gondolat egyszerűsége és logikus volta ellenére ma már nem használatos ebben a formában 
az elv, azonban kritikus és néha kaotikus helyzetekben „ösztönösen” leginkább ez az eljárás 
kerül alkalmazásra.  
A katonai orvosláshoz kötődő osztályozási elv nagyon sokáig tartotta magát, hisz ez volt a 
meghatározó, tömeges sérültet leggyakrabban eredményező helyzet a járványok mellett 
évszázadokon keresztül.  
 
1.1.1.NEMZETKÖZI RENDSZEREK 
A modern betegosztályozási rendszerek kórházi ellátásban való megjelenésével felmerült az 
osztályozás alapját képező kategóriák, skálák egységesítésének gondolata. Ez közel sem 
egyszerű kérdés, hisz a történelmi fejlődés nyomán különböző prioritási szintek jöttek létre, 
melyek különböző egészségügyi ellátási rendszerben gyökereztek, különböző társadalmi, 
egészségpolitikai és finanszírozási rendszerben fejlődtek. A sürgősség, mint alapvető 
egészségügyi ellátási fogalom meghatározza azt is, hogy miként viszonyul az ellátó az 
ellátásra szorulók tényleges kezeléséhez, vagyis kit tart az ellátásban előbbre sorolandónak és 
ki az, akinek a várakoztatása az állapotában számottevő rosszabbodást nem idéz elő az adott 
rendelkezésre álló körülmények között.  
A nemzetközi rendszerek ismertetését a triage megvalósulásának helye szerint fogjuk 
ismertetni: helyszíni (field triage) és intézeti (emergency department triage) alapján. 
 
HELYSZÍNI BETEGOSZTÁLYOZÁSI RENDSZEREK 
STaRT (Simple Triage and Rapid Treatment) 
A STaRT betűszóval rövidített helyszíni betegosztályozási rendszer elsajátítása viszonylag kis 
felkészültséget igényel, ezért mentőápolók, tűzoltók és katonák általános kiképzése során 
oktatott tömeges helyzet kezelési forma. Számos hadsereg vezette be és jelenleg is 
alkalmazza. A polgári életben tömeges balesetek, tömegrendezvények biztonsági terveiben is 
szerepel, mint ellátási elv és katasztrófahelyzetek esetén pl.: földrengésnél is alkalmazták már.  
Az ellátás lényege abban rejlik, hogy az ellátónak különbséget kell tennie a súlyos, azonnali 
szállítást igénylő esetek és a könnyű esetek között. Természetesen ezt több kategóriára 
bontható, melyekhez további pontosan meghatározott beavatkozási sor kapcsolódik.  
 
A START betegosztályozási kategóriák: 

- akiken már nem lehet segíteni 
- akik azonnali szállítást igényelnek 
- akik szállítása halasztható 
- könnyű sérültek, akiknek nincs sürgős ellátásra szükségük 

1.2. táblázat A START betegosztályozási kategóriák 
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Ahrweileri Tirage 
Németországban Bad Neuenahr-Ahrweiler-ben 2002-ben számos német és külföldi 
szakember részvétel konszenzus konferencia keretében döntöttek arról, hogy a még 
Németországon belül is sokféle elsősorban intézeten kívüli betegosztályozási rendszert ajánlás 
formájában egységesítik és időközönként felülvizsgálják, ha ennek újabb szakmai alapjai 
adottak.  
 

 
1.3. táblázat Az Ahrweileri Tirage kategóriák 

 
Az itt meghatározott osztályozási kategóriák T1-T4 Európa számos országának prehospitális 
ellátórendszerében nyertek teret és alkalmazzák jelenleg is. 
 
INTÉZETI BETEGOSZTÁLYOZÁSI RENDSZEREK 
Az intézeti sürgősségi osztályok kialakulása nem túl régmúltra nyúlik vissza a világ fejlett 
egészségügyi ellátással rendelkező országaiban. Az osztályok-fogadóhelyek létrejöttének 
szükségességét számos tény támasztja alá, mely az ellátórendszer szervezésének változását is 
jelenti. Az ellátás helyét tekintve a kórház fekvőbeteg ellátást nyújtó egységeihez közel kerül 
elhelyezésre a legalapvetőbb diagnosztikus (képalkotás, orvosi laboratóriumi háttér) 
egységesek könnyű elérhetőségével. A sürgősségi ellátó egység azonban nagyon gyakran nem 
csak egy szűrő funkciót tölt be, hanem ütköző ponttá is válhat az intézeten kívüli ellátás és az 
intézeti ellátás között. Az utóbbi időben a világ fejlett egészségügyi ellátással rendelkező 
országiban egyre többször az első fogadó pontja az egészségügyi ellátórendszernek, ami az 
egység szerepét is hangsúlyozza és előtérbe helyezi a betegosztályozás szakszerűségének 
fontosságát. A sürgősségi ellátó egységen megjelenő betegek súlyosságának összetétele 
bizonyos mértékig információt ad az alapellátási rendszer „gate keeper” funkciójának 
érvényesüléséről is. Hiszen minél kisebb az igazán intenzifikált, magas prioritású esetek 
száma a sürgősségi ellátó egységben, annál valószínűbb, hogy az alapellátás helyett kerül 
kihasználásra a sürgősségi ellátórendszer akut betegellátó egysége. Az ellátásra várók 
egészségügyi ellátási szükségletei időben akár jelentősen is változhatnak, mely megállapítást 
rendszerbe foglalt kezelés formájában az 1960-as években már  leírták, vagyis az ápolók 
időről-időre újraértékelték a várakozó beteg állapotát akár a belgyógyászati, akár a baleseti-
sebészeti ambulanciákon, mégis az általánosítása és széles rendszerbe emelése sokat váratott 
magára. 
 
Az intézeti sürgősségi ellátó egységben végzett betegosztályozás során az egységes elvek 
kialakításában komoly segítséget jelentett az un. osztályozó skálák standardizálásnak, 
konszenzusos fejlesztésnek igénye. Ez nem jelenti azt, hogy csak egy skála létezik, sőt a 
szakirodalom rámutat arra, hogy rengeteg félét alkalmaznak jelenleg is, hanem több is 
alkalmazható az ellátórendszer bizonyos sajátosságainak figyelembevételével.  
 
A betegosztályozási (triage) skálák szerepe 
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A betegosztályozási skálák azt a célt szolgálják, hogy a betegek várakozási idejét az állapotuk 
súlyosságának megfelelően úgy tudják optimalizálni, hogy olyan gyorsan amennyire csak 
szükséges kezeljék a vezető tüneteket és csökkentések a kezelés késlekedésének (megnyúlt 
várakozás) negatív következményeit. 
 
A vizsgálat és értékelés során meghozott döntések legtöbb esetben alapvetően két fő 
komponensen nyugszanak: 

- a beteg vitális paraméterein (légzés szám, pulzus szám, SpO2, vérnyomás, eszmélet, 
testhőmérséklet) 

- és az észlelhető vezető tüneteken. 
A skálák összetettsége és értékelési alapjuk az eltelt harminc év során elég változatos képet 
mutatott, melyről elmondható, hogy az alkalmazott egészségügyi ellátási sürgősségi 
koncepcióhoz illeszkedett leginkább. Az 1990-es évek óta egyre több új nemzeti sürgősségi 
osztályozási rendszert dolgoztak ki és vezettek be FitzGerlad nyomán, míg a 2000-es évektől 
a diverzifikált skálák terjedtek el.  
A skálák legfőbb típusai: 

– Egyéni értékelés (best guess) 
– Háromosztatú (jelzőlámpa) 

 Piros – életveszélyes 
 Sárga – sürgős 
 Zöld – nem-sürgős 

– Négyosztatú  
– Ötosztatú 
– Tízosztatú 

 
Természetesen érthető, hogy a nagyfokú diverzitás földrajzilag közel eső országok között nem 
szerencsés, ezért ezek állami szintű egységesítésére törekednek sok helyen. Erre kifejezetten 
jó példa Ausztrália, ahol az egész országban elsők között tették kötelező érvényűvé az egy 
rendszer használatát, míg Európában találunk olyan országot, például Svédország, ahol 37 
apró vagy nagyobb elemeiben különböző betegosztályozási rendszert számoltak össze. Ezzel 
együtt is a fejlett országok között is van legalább 30, ahol hivatalosan nem működik 
sürgősségi betegosztályozási rendszer és ahhoz kötődő skála. 
A 2000-es évektől a legelterjedtebb betegosztályozási rendszerek és a hozzájuk kötődő 
skálák: 

– Australian Triage Scale (ATS) 
– Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale (CTAS) 
– Manchester Triage System (MTS) 
– Emergency Severity Index (ESI) 
– Gruppo Formazione Triage (GFT) 
– Geneva Emergency Triage Scale (GETS) 
– Soterion Rapid Triage Scale (SRTS) 
– Cape Triage Score (CTS) 
– Taiwan Triage System (TTS) 

 
Ipswich Betegosztályozó Skála (Ipswich Triage Scale –ITS)  
A világon meghatározó intézeti betegosztályozási kategóriarendszerek alapját leginkább az 
Ipswich Kórházban (Ausztrália) kidolgozott skálához szokták visszavezetni. Ez olyan 
alapvetést fogalmazott meg, ami a későbbi intézeti osztályozási rendszerek alapját képezte. 
Az ITS magában foglalt egy a beteg állapotát vizsgáló gyors és egyszerű sürgősségi állapot 
értékelést, ami alapján a betegek egyes kategóriákba való elkülönítését végezték. A 
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megfigyelési rendszer alapvetően az akut betegellátás során az ápolók által végzett egyes 
tevékenységek szisztematikus megfigyelésével és leírásával formálódott. Ebben meghatározó 
szereppel bírt a betegállapotának ápolói értékelése és az ápoló által becsült idő, ami alatt a 
beteget orvosnak kell látni. Ez alapján alakult egy az időmértékhez köthető ötosztatú skála. 
 

1.4. táblázat Az Ipswich Triage Scale (ITS) kategóriái 
 
 A skálával végzett egy éves adatgyűjtést és validációt követően a skála alkalmasnak 
bizonyult arra, hogy országosan is bevezessék nemzeti, majd több országra kiterjedően 
Ausztrálázsiai Triage Skála néven (ATS - Australasian Triage Scale). Az ITS lehetőséget 
biztosított arra is, hogy megalkossák a hozzá kapcsolható finanszírozás szempontjából is 
értelmezhető, ráfordításokat tartalmazó Sürgősségi Betegség Csoportokat (Urgency Related 
Groups). Az ITS alapú betegosztályozási skálát 1994 óta vezették be országosan egységesen 
(National Triage Scale), majd 2000 óta újabb validációk és kutatások alapján Ausztrálázsiai 
Betegosztályozási Skálaként fogadták el. 
 
Ausztrálázsiai Betegosztályozási Skála (Australiasian Triage Scale – ATS)  
Ezt kutatási és fejlesztési folyamat olyan jelentőséggel bírt a sürgősségi rendszerek szervezése 
tekintetében, hogy alapja lett a később kidolgozott és bevezetett kanadai és brit 
betegosztályozási rendszereknek is. 
Az ATS szélesebb körű elterjesztésére oktatási anyagok is kidolgozásra kerültek, melyeket az 
ausztrál kormány a 2000-es évek elején jelentős összegekkel is támogatott a szakmai 
konszenzus erősítése érdekében is. 
 

Kategória Jellemzők ráfordítások az ellátó egység 
teljesítményéből 

ATS 1 azonnali ellátás 100% 
ATS 2 10 percen belüli ellátás 80% 
ATS 3 30 percen belüli ellátás 75% 
ATS 4 60 percen belüli ellátás 70% 
ATS 5 120 percen belüli ellátás 70% 

1.5. táblázat Az Ausztrálázsiai Betegosztályozó Skála (ATS) tagolása 
 
Az egyes prioritási kategóriákhoz azokat az időket rendelték, amin belül az első észlelést egy 
orvosnak is meg kell tennie, de alapvetően az osztályozást az ápoló végzi. Az ATS 
jelentősége abban is lemérhető, hogy számos országban klinikai indikátor, melyhez 
finanszírozási rendszer kapcsolódik.  
 
Kanadai Betegosztályozási és Akuitási Skála (Canadian Triage and Acutiy Scale – CTAS) 
A CTAS-t alapvetően az ATS alapján dolgozták ki elsőként New Brunswickben és vezették 
be 1999-ben Kanadában. Az alkalmazás közben szerzett tapasztalatok alapján 2004-ben és 
2008-ban aktualizálták. A fejlesztések során elkészült egy digitalizált változata is, mely 1997 

Ipswich Triage Scale (ITS) 
Milyen gyorsan kell orvosnak látni a beteget az osztályozó ápoló értékelése alapján? 

– Másodperceken belül 
– Perceken belül 
– Egy órán belül 
– Órákon belül 
– Napokon belül 
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óta  rendkívül megkönnyíti nemcsak az adatok archiválást, hanem későbbi tudományos 
elemzésének lehetőségét is.  Az osztályozás alapjául, hasonlóan az ATS-hez, az érkezés és az 
első orvosi észlelés közti idő szolgál. Az elsődleges értékeléskor viszonylag részletes tünet és 
panasz lista alapján dolgoznak az ápolók. Az osztályozást egy meghatározott idő múlva, vagy 
ha a páciens állapotában változás áll be, újra elvégzik.  
 

Kategóriák Jellemzők 
CTAS 1 újraélesztendő azonnali ellátás 
CTAS 2 életveszélyes 15 percen belüli ellátás 
CTAS 3 sürgős 30 percen belüli ellátás 
CTAS 4 halasztott sürgős (semiurgent) 1 órán belüli ellátás 
CTAS 5 nem sürgős 2 órán belüli ellátás 

1.6. táblázat A CTAS kategóriák jellemzői 
 
Módosított változata létezik gyermekgyógyászati és vidéki sürgősségi ellátásra is. A legújabb 
irányelv átdolgozás 2014-ben történt meg. 
 
Manchester Betegosztályozási Rendszer (Manchester Triage System – MTS) 
Az MTS kifejlesztése az Egyesült Királyságban Manchester városában történt meg szintén az 
ATS nyomdokain. Elterjedten főleg a Nagy Britanniában és Németországban alkalmazzák. 
Az osztályozás rendszere 52 vezetőtünetre épül, ami egy algoritmus (flowchart) alapját 
képezi, pl.: fejfájás, hasi fájdalom. Ezek közül kivételt képez, ha a beteg életveszélyes 
állapotban van, elviselhetetlen fájdalomról panaszkodik vagy eszméletlen. Ezeket figyelembe 
véve az ápoló érkezéskor osztályozza a beteget, ami alapján előáll a sürgősségi kategóriája. 
Gyermekgyógyászati alkalmazás is létezik. 
 
Sürgősségi Súlyossági Index (Emergency Severity Index – ESI) 
Az ESI szintén az 1990-es években kerül kifejlesztésre az USA-ban ötosztatú betegosztályozó 
skálaként. A prioritás felállításának alapját a betegség súlyossága és az ellátásához szükséges 
erőforrások határozzák meg. Az algoritmus négy kulcspontot tartalmaz, ahol az osztályozó 
ápoló kérdéseket tesz fel. Az ESI 1-2 életveszélyes állapotnak minősül, míg az ESI 3-5 
kategóriák esetén a vitális paraméterek és az ellátáshoz szükséges források határozzák meg a 
súlyosságot. A szükséges forrásokhoz tartozik a röntgen, intravénás gyógyszeradás is. A 
rendszert Európában svájci ellátási környezetre is adaptálták.  
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1.3. ábra Az ESI folyamatábra (Christ et al nyomán) 

 
HAZAI BETEGOSZTÁLYOZÁSI RENDSZEREK 
Intézeten kívüli 
Az országos mentőszolgálat a tömeges káresemények felszámolására megújítva Főigazgatói 
Utasításként bevezette az új betegosztályozási rendszert, iránymutatást adva Magyarországon 
a szervezett mentéshez kapcsolódó intézeten kívül sürgősségi betegosztályozásra. A z OMSZ 
főigazgatói Utasítás értelmében „azt a mentési helyzetet minősítik tömeges eseménynek, ahol 
primer mentés során egy körülírható helyen, egy időben történő behatás következtében 
legalább 7 személy bármilyen súlyosságú, vagy 3 fő T1 és/vagy T2 súlyosságú sérülést, 
mérgezést szenved”. 
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1.4. ábra Az OMSZ által használt betegosztályozó kártya 

 
Intézeti  
Magyar Betegosztályozási és Akuitási Skála (Hungarian Triage and Acuity Scale – HuTAS)   
Hazánkban is voltak törekvések arra, hogy a sürgősségi betegellátás 2000-es évektől 
megindult bevezetését követően egységes intézeti sürgősségi osztályozás valósulhasson meg. 
A sürgősségi ellátást végző hazai vezető intézetek és az Egészségügyi Szakmai Kollégium 
sürgősségért felelős szakmai tagozatának tagjai között a szakmai konszenzus elsősorban a 
CTAS elvek átvételében érhető tetten. Ugyan a jogszabályi szintű egységes bevezetése 
valamennyi sürgősségi ellátó egységben még nem valósult meg, ennek ellenére a legtöbb 
helyen bizonyos adaptációkkal ezt a skálát alkalmazzák. 
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1.7. táblázat A HuTAS A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház, Sürgősségi Betegellátó 

Centrum, 2014. 
 
A hazai jogi helyzet a sürgősségi ellátásban 
A sürgősségi ellátás hazai szintezése 
A sürgősségi ellátásban különböző intézeti szinteket jelöltek ki, melyek személyi és tárgyi 
minimum feltételeit az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet rögzíti. A jogszabály alapján 
a sürgősségi betegellátó osztályok általános feladatai közé tartozik a folyamatos oxiológiai 
készenlét, mely megfelelő tárgyi és személyi feltételeken nyugszik. A sürgőségi osztályokon 
törekedni kell az ambulánsan rendezhető kórképek végleges ellátására. Az akut betegek 
állapotstabilizálását el kell végezni és biztosítani kell a diferenciáldiagnosztika lehetőségét 
akut kórképekben. Intézeten belül mobil reanimációs team működtetése is az osztály feladata. 
Elsősorban a telemedicina térnyerésével meg kell teremteni a konzultáció lehetőségét a 
prehospitális ellátókkal. Átmeneti ideig biztosítani kell a bizonytalan és határesetek 
monitorozását. A sürgősségi betegellátó osztály be kell kapcsolódjon a graduális és 
posztgraduális oktatásba. Szerencsés lenne, ha a megfelelő feltételekkel rendelkező osztályok 
a tudományos kutatások számára is elérhetők lennének. Ezek alapján: 

- Sürgősségi fogadóhely (monoprofilú intézetben kialakított sürgősségi betegek 
fogadására alkalmas hely, melyben megtalálhatók a súlyos betegek ellátásához 
szükséges feltételek) 

- Sürgősségi Osztály 2 (SO2) (olyan kórházak, melyek 100 ezer fő alatti beteg ellátását 
végzik, ahol lehetőség szerint minden műszakban elérhető sürgősségi szakorvos) 

- Sürgősségi Osztály 1 (SO1) (olyan kórházak, melyek 200 ezer fő alatti beteg ellátását 
végzik, ahol lehetőség szerint minden műszakban kell sürgősségi szakorvos) 

- Sürgősségi centrumokkal rendelkező kórházak (SO1-szintű ellátáshoz kapcsolódik 
speciális háttér szakma) 
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1.5. ábra Egy működő sürgősségi osztály képe 

  
Ezen felül Magyarországon számos jogszabály határozza meg a sürgősség tárgykörébe tartozó 
legfontosabb fogalmakat. Ezek az alábbiak: 
 
 
47/2007 (V.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 
szervezési kérdéseiről 
4.§ (1) „A sürgősségi betegellátó rendszer az egészségügyi ellátó rendszer azon szervezeti 
egységeiből áll, amelyeket a beteg heveny tünete, hirtelen fellépő fájdalma, illetve 
egészségromlása miatt távközlési eszköz útján vagy személyesen felkereshet, és elsődleges 
ellátásban részesül ideértve, ha az alapellátó ügyelet az otthonában, illetve a tartózkodási 
helyén látja el a beteget.” „A sürgősségi betegellátó rendszer fekvőbeteg ellátáson kívül 
szervezett formája a mentés is.” 
4.§ (2) „A sürgősségi betegellátó rendszer keretében a heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást 
igénylő kórkép miatt jelentkező vagy beszállított beteg fogadására az egészségügyi 
szolgáltató a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeknek megfelelő 
a) fekvőbeteg-ellátáson kívül szervezett (alapellátási) ügyeletet, 
b) fekvőbeteg-ellátás keretében 
ba) sürgősségi fogadóhelyet (részleget), 
bb) sürgősségi betegellátó osztályt, 
bc) ügyeleti szolgálatot, 
c) a munkavégzés helyszínén kívül szervezett készenléti szolgálatot alakít ki. 
4.§ 6) A sürgősségi fogadóhelyre, sürgősségi betegellátó osztályra, felvételt teljesítő osztályra 
történő betegfelvételről, a sürgősségi egységből történő betegátadásról vagy más 
intézményből történő átvételről a kezelésért felelős orvos, vitás esetben az ügyeletvezető 
orvos dönt. 
(7) A (2) bekezdés b) pontja szerinti sürgősségi egység számára biztosítani kell a 
progresszivitási szintnek megfelelő diagnosztikai és konzíliumi hátteret, 
b) az újraélesztési feladatok ellátására szervezett szakmai egység (a feladatra kiképzett 
személyzet és megfelelő felszerelés) működését. 
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52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi 
szolgáltatásokról 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Ebtv.) 83. §-ának (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 
• 1. § Az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdése f) pontjának, valamint az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvény 142. § (2) bekezdése c) pontjának alkalmazásában a sürgős szükség körébe 
tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet a 
mellékletben meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű 
ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében - a 
beteg állapotának stabilizálásáig - végeznek. 
• 2. § Az Ebtv. 23. §-a d) és e) pontjának alkalmazásában a sürgős szükség körébe tartozó 
egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet a mellékletben 
meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása, valamint 
azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében fekvőbeteg-ellátás 
keretében végeznek, a diagnózis felállításától a tisztázott kórállapot első alkalommal történő 
szakszerű ellátásáig. 
 
Sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek: 
• 1. Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külső vagy 
belső) vérzés 
• 2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (Pl. embolia, Adams-Stokes-
Morgagni szindróma., syncope, fulladások, életet veszélyeztető 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, fejlődési rendellenesség, trauma) 
• 5. Eszméletlen állapotok 
• 6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok 
• 7. Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szemsérülés 
• 8. Szepszis 
• 9. Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen 
fellépő, vagy progrediáló, nem-sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása 
• 10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött 
ellátása, akut nőgyógyászati vérzés 
11. Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás állapotok, 
szisztémás és poliszisztémás autoimmun betegségek krízis-állapotai  
• 12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a csontvelői vérsejtképzés 
elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány-állapot  
• 13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövő heveny életveszély  
• 14. Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (Pl. gégeödéma, asthmás roham, idegentest, 
fulladás)  
• 15. Mérgezések  
• 16. Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, 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 nagykiterjedésű I-II. fokú, és/vagy az életminőség 
szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintő)  
• 18. Elsődleges sebellátás  
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• 19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdő, lép, máj, vese) 
sérülése  
• 20. Compartement szindrómák  
• 21. Nyílt törések és decollement sérülések  
• 22. Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül)  
• 23. Súlyos medencegyűrű törések  
• 24. Politraumatizáció, többszörös sérülések  
• 25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma  
• 26. Áramütés, elektrotrauma  
• 27. Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hőguta  
• 28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség  
• 29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggő közvetlen 
veszélyeztető állapot  
• 30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok  
• 31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövődményeik révén az életet 
veszélyeztető állapotot idéznek elő.  
 
 
1.2 A TRIAGE, MINT A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS SZERVEZŐ ALAPELVE, 
RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE (RADNAI BALÁZS DR) 
A sürgősségi osztályon folyó betegellátás az érkező betegek, valamint az ellátó személyzet 
létszáma között tartósan fennálló aránytalanság miatt valóságos katasztrófahelyzetnek 
minősíthető. Éppen ezért a honosodott meg – a katasztrófamedicinából kölcsönözve – a 
sürgősségi ellátásban is a triage, vagyis a betegosztályozás folyamata. 
A triage szó eredete a francia gazdákhoz nyúlik vissza: az almát, szedését követően, még piaci 
értékesítés előtt a fonnyadtság foka szerint válogatták. Ezt a műveletet nevezték triage-nak 
(trier [fr]= válogatni, szortírozni). (Iserson & Moskop, 2007) 
A fogalmat és a mögötte megbúvó filozófiát – ahogy azt a korábbiakban láttuk - Napoleon 
tábori sebésze Dominique Jean LARREY (1766–1842) alkalmazta elsőként. (Nestor, 2003) 
A katasztrófamedicinából a szemlélet fokozatosan szivárgott át a sürgősségi ellátásba, míg 
mára az ott megszülető döntések legfőbb segítségévé vált. 
A triage eljárás lényegében egy előszűrés, betegosztályozás, mely során gyors 
állapotfelmérést követően nyilatkozni tud az azt végző egészségügyi ellátó arról, hogy a 
szűkösen rendelkezésre álló erőforrás felhasználása indokolt-e, és amennyiben az, mikor és 
milyen mértékben indokolt. A triage folyamán tehát a szűkös erőforrásokat a magas 
prioritású betegekhez allokáljuk, míg az alacsony prioritású illetve a reménytelen kilátású 
betegektől megvonjuk azokat. (Moskop & Iserson, 2007) 
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6. ábra: A triage jelentése, alkalmazásának összehasonlítása. 
 
A triage a sürgősségi „diagnosztika” eszköze, mely nem is diagnosztika, inkább a beteg 
állapotának felmérése, a prioritás valamint az ellátási igény szükséges szintjének egyidejű 
meghatározásával. 
A triage tevékenység outputját a betegellátás szükségességére illetve annak időbeli 
végrehajtása képviseli. 
A triage tevékenység – annak ellenére, hogy egységes szemléletet jelent, egységes 
szempontrendszert alkalmaz – számos, egymástól szituációfüggően eltérő megvalósítást 
jelent. 
Az egyes szituációkban eltérő triage motivációt és szempontokat foglalja össze a következő 
ábra. 
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7. ábra: A triage alkalmazásának indoka és módja eltérő helyzetekben és szakterületeken. 
Módosítva átvéve, átdolgozva. (Iserson & Moskop, 2007) 

 
Ahogy az ábrán látható, a katonai és katasztrófahelyzetben találkozunk szűkös erőforrással, 
míg a sürgősségi ellátás során a triage elv alkalmazásának indoka inkább az ellátás 
adagolásában, a betegellátás sorrendjének meghatározásában keresendő, mely a közgazdasági 
mérlegelésnek is tárgya. 
Több okból kifolyólag is fontos a triage ismerete.  A prehospitális triage a bejelentések 
alkalmával történik meg. Ekkor dől el, hogy milyen szintű mentőegység, és - amennyiben 
egyidejűleg több esetbejelentés érkezik - mikor kerül riasztásra. A sürgősségi osztályok 
legtöbbje már a betegátadás során a prehospitális ellátótól elvárja a triage-szint megjelölését.  
Ez a törekvés azonban nem tekinthető helyes gyakorlatnak, mivel a triage megállapítása több 
kell legyen egyszerű numerikus szintmeghatározásnál (lásd későbbiekben). Ennek ellenére a 
sürgősség fokának prehospitális ellátó által történő meghatározása nemcsak támogatandó, 
hanem elvárt is, ez ugyanakkor nem pótolhatja a sürgősségi osztályos triage folyamatát! 
 
DÖNTÉSEK A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN 
 
Speciális helyzet, speciális döntési környezet 
Az erőforrások optimalizálása céljából meghozandó döntések –az egészségügyi ágazat 
sajátosságait figyelembe véve- általában: 

- Rövid időn belül, gyorsan meghozandóak. 
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- Gyakran nem ismertek és nem megjósolhatóak a döntés következményei. 
- Esetenként rosszul strukturált problémák esetében hozandók meg. 
- Döntéselméletben és társadalomtudományban nem járatos döntéshozók által 

születnek. 
- A döntés gazdasági, társadalmi és egyéni tényezői, továbbá a döntéshozó társadalmi 

helyzete gyakran konfliktus(oka)t szül. 
- A döntéshozó (orvos, egészségügyi szakdolgozó) és a következmények viselője 

(beteg) nem azonos személy. 
Az egészségügyi ágazat sürgősségi ellátási szintjében a fent vázolt problémák halmozottan 
jellemzőek, hiszen: 

- Az időfaktor jelentősége nem hangsúlyozható túl (8. ábra). 
A sürgősségi ellátást igénylő kórképek jellegzetes lefolyását jeleníti meg a 8. ábrán 
látható grafikon, melyen az állapot súlyosságát ábrázoltuk az idő függvényében. A 
kórképek zajlására jellemző, hogy az idő múlásával egyre gyorsabb ütemben 
romlanak: rapidan progrediálnak. Ennek oka az emberi szervezet fiziológiai védekező 
mechanizmusainak fokozatos kimerülésében keresendő. A sürgősségi ellátás célja, 
hogy az állapotromlás sebességét csökkentse, mint ahogy az az „a”, „b”, és „c” 
esetekben látható. A „d” helyzet a nem döntés kudarcát jeleníti meg. 
A beavatkozások megkezdése döntéshez kötött, így elmondható, hogy a döntés 
meghozatalának időpontja befolyásolja a beavatkozás megkezdhetőségének az 
időpontját, és addig a beteg állapota rohamosan romlik tovább. Ennek következménye, 
hogy a hezitálás (a döntés elhúzódása) idejének többszörösét veszti el az ellátó (és 
természetesen a beteg). 
Az ábrán vízszintes szaggatott vonal jelzi azt a kritikus súlyossági szintet, mely a 
beteg halálához vezet. Az ábrán jól látható, hogy a legkorábban meghozott döntés (Da) 
esetén áll rendelkezésre a leghosszabb idő (Ba) a beavatkozásokra, sőt a beteg 
állapotának súlyossága a kritikus szintet el sem éri. A kissé később megszületett 
döntés (Db) esetében a két döntési időpont különbségének többszörösét veszti el az 
ellátó (Bb itt is a kritikus szint eléréséig eltelt idő), így a beteg esélyei jelentősen 
csökkennek, vagyis „kétszer ad, aki gyorsan ad”, sőt, akár még többször is. A Dd 
pontban megszülető döntés esetén már nincs idő a végrehajtásra, így Dd=Ed, vagyis „a 
legrosszabb döntés a nem döntés”. 

- Még az adott helyzetben jónak ítélt döntés is a beteg visszafordíthatatlan 
egészségkárosodásához, esetleg halálához vezethet, a hibás vagy meg nem hozott 
döntés még inkább. 

- Nincs idő a tájékozódásra: nem csak a teljes informáltság hiányzik, de sokszor a 
részleges tájékozottsággal sem rendelkezik az ellátó a döntéshozatalhoz. 
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8. ábra: A döntés meghozatalának időpontja jelentősen befolyásolja a betegellátásra fordítható 
időt, így a beteg túlélési esélyét is. Részletes magyarázatot lásd a szövegben. 

 
A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS DÖNTÉSI HELYZETEIRŐL ÁLTALÁBAN 
A sürgősségi ellátás során meghozandó tipikus kritikus döntések: 

- Az erőforrás allokáció optimalizálása céljából szükséges az igény szükségletté 
szűkítése: Indokolt-e a sürgősségi ellátás adott szintjének igénybevétele? 
A mai magyar egészségügyi kultúrában a – saját hibáján kívül - tájékozatlan beteg 
kezdeményezi az ellátás igénybevételét (háziorvosi ügyeletet, mentőt hív, beutaló 
nélkül felkeresi a területi kórház sürgősségi osztályát), ugyanakkor nem feltétlenül 
indokolt az ellátás igénybevétele. Hazánkban is egyre inkább meghonosodik az a 
tendencia, mely során az igénybevételt kezdeményező beteg és a (valós) szükségletet 
kielégítő ellátó (orvos, szakdolgozó) közé -az Egyesült Királyság területén jellemző 
GP (general practitioner - háziorvos) kapuőr funkciójához hasonlóan - egy további 
szereplőt iktatnak be, aki az igénybevétel szükségességét hivatott megállapítani. Ez a 
szereplő a sürgősségi ellátásban a segélyhívást fogadó mentésirányító valamint a 
sürgősségi osztály triage-ápolója. Szerepük hasonló a beutalót kiállító háziorvoshoz, 
aki csak indokolt esetben utalja betegét a szakellátás bizonyos szakterületeire, a triage-
ápoló (és a mentésirányító is) valós szükséglet alapján szűri meg a telefonon vagy 
személyesen segítséget kérő betegeket. 

- Az ellátás mértékének pontos meghatározása, hiszen maga az ellátás is időbe telik, ez 
az idő pedig késlelteti a végleges ellátás időpontját (jellemzően mentőellátás során 
felmerülő probléma): Ellátási vagy szállítási elsőbbséget „élvez-e” a beteg? 

- Amennyiben indokolt az ellátás, arra mikor kerüljön sor, vagyis: Mi legyen az 
ellátásra jelentkező betegek ellátási sorrendje? 
Első megközelítésben e probléma jellemzően a gyógyintézetekben folyó sürgősségi 
ellátás sajátosságának tűnhet, különösen az egyre szaporodó és elhúzódó várólisták 
ismeretében, ugyanakkor ugyanezen probléma jelenik meg a mentőellátás során is, 
amikor a segélyhívás során a rendelkezésre álló szabad kapacitás helyszínre 
riasztásának sorrendjét határozzák meg a mentésirányítók, a telefonon keresztül 
rendelkezésükre álló információk alapján. 
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DÖNTÉSI HELYZETEK A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁSBAN 
Döntés a távolból – telefonos triage 
A nemzetgazdaság korlátos teherbíró-képessége miatt szűkös mentési erőforrásokkal 
(mentőegységek), a nemzetközi tendenciákhoz igazodóan, hazánkban is a mentésirányítás 
gazdálkodik. 
A mentésirányítás kommunikál elsőként telefonon a bejelentővel, aki gyakran nem a döntés 
következményeit viselő beteg, így általában nincs is a mentésirányító által meghozandó 
döntéshez szükséges és elégséges mennyiségű és minőségű információ birtokában. Ez azért is 
jelent különösen nehézséget, mivel az optimális erőforrás-allokáció érdekében ezen a döntési 
szinten kell(ene), hogy megtörténjen az igények szükségletté szűkítése. Sajnos az 
egészségügyi műveltség alacsony szintje miatt gyakran akkor is fennáll az előbbi probléma, 
ha a beteg és a bejelentő személye egybeesik. 
A fenti okfejtésből látható, hogy az első kulcsfontosságú döntési helyzetben a döntéshozó 
kifejezetten alulinformált. 
A mentésirányító döntését bizonyos kulturális, társadalmi tényezők is befolyásolják, hiszen 
az elmúlt évtizedek „örökségének” következményeként a bejelentők és betegek gyakran nem 
fogadják el az alternatív megoldás felkínálását (például: keresse fel háziorvosát, menjen el a 
szakrendelésre, stb.), sőt gyakran még a tájékozódás jogalapját is megkérdőjelezik („ne 
kérdezősködjön, hanem inkább küldje a mentőt!”), tekintettel arra a (tév)hitükre, hogy ma 
Magyarországon minden állampolgárnak alanyi jogon jár a mentőellátás. Ez az állítás 
természetesen megállja a helyét azzal a nem elhanyagolható kiegészítéssel, hogy abban az 
esetben bizonyul csak igaznak, amennyiben a felmerült igény valóban szükséglet is, ezt pedig 
épp a mentésirányítás hivatott megítélni. 
A mentésirányítónak - az információhiány miatt korlátozott racionalitás mellett - az alábbi 
döntéseket kell, hogy meghozza: 

- Indokolt-e a mentőegység riasztása? 
Ez a kérdés hivatott az igény-szükséglet konverziót lefedni. A nemzetközi 
gyakorlatban (és reményeink szerint hamarosan hazánkban is) döntéstámogató 
kérdezési algoritmusok állnak rendelkezésre, melyek a szükséglet megállapításához 
elengedhetetlen kérdéseket tartalmazzák úgy, hogy az egymást követő kérdésekre 
adott válaszok meghatározzák a következő kérdést.  

- Amennyiben indokolt az ellátás, milyen szintű és fokozatú riasztás rendelendő el? 
Az előző pontban említett algoritmus szerinti kérdések pontos megválaszolásával, a 
kérdéssor outputjaként a rendszer meghatározza a szükséglet által indokolt ellátási 
(riasztási) szintet (ellátás melységét) és fokozatot (ellátás időpontját) is (ld. 9. ábra). 
Ilyen algoritmus nélkül csupán a kérdező (mentésirányító) tapasztalatára 
hagyatkozhatunk, mely a szűkös rendelkezésre álló információkkal gyengítve gyakran 
vezet téves helyzetfelismeréshez, így téves döntéshez. 

- Melyik megfelelő szintű egység riasztása a leghatékonyabb? 
Ennek eldöntése jelenleg hazánkban teljes mértékben ad hoc módon történik. A 
mentésirányító által legközelebbinek vélt, megfelelő szintű mentőegység riasztása 
történik meg. E döntés alkalmával is megjelenik tehát az információhiány: a 
mentésirányítók nem rendelkeznek kellően pontos adatokkal az elérhető és riasztható 
mentőegységek helyzetéről. 

- A nemzetközi gyakorlatban a mentőegységek helymeghatározására is képes logisztikai 
informatikai alkalmazások működnek, melyek biztosítják a valóban legközelebbi 
bevethető erőforrás riasztását, ezáltal az üzemgazdasági szempontból is 
leghatékonyabb erőforrás allokációt. Hazánkban ennek bevezetésére épp a fejezet 
írásának időszakában kerül sor. 
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Összefoglalva megállapítható, hogy a mentésirányító mind a beteg, mind a rendelkezésre álló 
erőforrás állapotának illetve helyzetének tekintetében dominánsan alulinformált. E helyzetben 
a meghozandó döntések alkalmával gyakran él azzal a lehetőséggel, melyben az elérni kívánt 
célállapot jelen állapothoz történő közelítésével kívánja megoldani (sőt, inkább megszüntetni) 
az igények és a rendelkezésre álló erőforrás között fennálló diszkrepancia által eredményezett 
problémát. 
Ebben a helyzetben a választott megoldása tehát: a döntés meghozatalához elegendőnél 
kevesebb információ birtokában figyelmen kívül hagyja az abszolút vagy relatív erőforrás 
hiány problémáját, és - a beteg igényét szükségletnek fogadva el - mentőegységet küld a 
helyszínre. Ezt a folyamatot nevezzük mentési túlbiztosításnak. E tényező elfogadásával 
mentesítjük a mentésirányítót a fatális következményeket is eredményezhető nem 
megalapozott döntések meghozatala alól annak érdekében, hogy ezzel a beteg életesélyeit ne 
rontsa. 
 

9. ábra: Mentésirányítási algoritmus (Skócia). A segélykérő hívás közben elhangzó kérdések 
nincsenek feltüntetve. (RRU, FRU … gyors beavatkozó egységek. Hasonlóak a 

magyarországi mentőmotorhoz és mentőorvosi kocsihoz.) 
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DÖNTÉS A HELYSZÍNEN 
Amennyiben a döntési lánc előző szereplője (mentésirányító) kielégítő döntést hozott, a 
helyszíni ellátó joggal indul ki abból a feltevésből, hogy a betegnek - gyógyulása érdekében - 
szüksége van a ténykedésére. 
A kiérkező mentőerő a környezeti tényezők alapján kétféle döntési szinttel találkozhat: 

- A helyszínen csak annyi beteg található (általában egy), amennyinek az ellátásához 
kellő erőforrással rendelkezik. Ekkor az ellátás mértékét és az időráfordítást kell, hogy 
mérlegelje, vagyis operatív döntéseket hoz. 

- A helyszínen a rendelkezésre álló erőforrásokat meghaladó számú vagy súlyosságú 
beteg(ek) található(ak), további pótlólagos erőforrás bevonása pedig időbe telik, 
hiszen oda kell érnie a helyszínre. Ilyenkor a fentieken túl a betegellátás lehetőségeit 
(saját kompetenciájának ismeretében) és sorrendjét is meg kell határoznia. Ekkor 
taktikai döntéshozatalra (is) kényszerül. 

A fentiek értelmében első teendőnk annak megítélése, hogy kompetenciánk illetve a 
rendelkezésünkre álló erőforrások elégségesek-e a helyszínen fellelhető beteg(ek) ellátásához. 
Az aránytalanság ténye általában kényszerítő nyilvánvalóságként kerül felismerésre, 
ugyanakkor előállhat olyan helyzet, melyben a jelen állapot téves észlelése és/vagy értékelése 
nehezíti a probléma beazonosítását. A betegek abszolút száma nem képezi le valóságosan az 
ellátásuk erőforrásigényét. Egy háromfős mentőegység könnyen el tud látni akár négy-öt 
könnyű sérültet, ugyanakkor elképzelhető az is, hogy egy beteg ellátása is meghaladja 
kompetenciáját. Ezen döntésnél tehát elengedhetetlen az ahhoz minimális szükséges, de 
egyben elégséges információ begyűjtése. Erre szolgál segítségül a triage elv, mely a 
szükséges információmennyiséget hivatott csökkenteni, a megszerzett információk 
rendszerezésének segítése mellett. Az első helyszíni döntést tehát a triage elv az 
információrendszerezésen keresztül képes támogatni. 
Általánosságban elmondható, hogy a helyszíni ellátást a triage elv felhasználásával 
megkönnyíteni képes döntéstámogató „rendszer” nem az információtúlterheltség feloldására, 
hanem a rendelkezésre álló viszonylag kevés információ gyorsan történő felhasználása 
céljából (tehát inkább csak relatív információtúlterheltségről lehet beszélni) szükséges. Ennek 
következtében ezen „rendszernek” egyszerűnek, könnyebben alkalmazhatónak kell lennie: 
gyakorlatilag könnyen elsajátítható algoritmusokból kell, hogy álljon.  
 
OPERATÍV DÖNTÉSI HELYZETEK A HELYSZÍNEN 
Tisztán operatív döntési helyzetben az ellátó által meghozandó döntések rendre a 
következőek: 

- Szükséges-e beavatkozás elvégzése a kockázatosabbnak minősíthető helyszínen, vagy 
elégséges azt biztonságosabb gyógyintézeti körülmények között elvégezni (vagyis: 
ellátási prioritást élvez-e a beteg a szállítási prioritással szemben)? 
A helyszíni ellátás a szövődmények tekintetében mindenképpen és szükségszerűen 
kockázatosabb a kórházi beavatkozásoknál. Ennek megfelelően a helyszínen csak a 
beteg állapotának stabilizálásához mindenképpen szükséges, a kórházba jutáshoz, 
majd végleges ellátás megteremtéséhez elégséges beavatkozások elvégzése tekinthető 
szakszerűnek.  
A társadalmi elvárások („csináljanak már valamit”, „a Vészhelyzetben sokkal többet 
tesznek meg a betegért”, stb.), esetenként a döntéshozó saját képességeinek 
túlértékelését magában hordozó túlzott bizonyosság heurisztikája („még ezt az infúziót 
bekötöm”, „meg tudom ezt oldani én is, nem kell ehhez a kórház”, stb.) gyakran vezet 
a kockázatelemzés elmulasztásához, szándékos mellőzéséhez. Ennek következtében a 
beteg életesélyeinek javításához nem szükséges beavatkozások késleltetik a 



30 
 

gyógyintézetbe jutást, feleslegesen kockáztatva ezáltal a beteg életesélyeit. E 
ténykedést nevezzük polipragmáziának. 
A helyszíni ellátás során az a célunk, hogy a betegnek – állapotának stabilizálásával – 
megadjuk az esélyt a kórházi végleges ellátásnak. Gyakran helytelen a helyszíni 
célállapot kijelölése, vagyis tévesen a beteg meggyógyításának szándéka jelenik meg 
kívánatos állapotként. Amennyiben az ellátási döntésláncolat már a legelső pontban 
(probléma beazonosítása) hibás alapokon nyugszik, téves lesz a problémamegoldás 
folyamata is. Amennyiben ezt a hibásan felállított célállapotot kívánnánk elérni – 
néhány kivételtől eltekintve – a beteg életesélyeinek kockáztatásával (vagyis 
hazardírozva) túlzott, szükségtelen, időigényes és kevés sikerrel kecsegtető 
beavatkozásba kezdenénk, melynek végeredménye a beteg halála is lehet. Ebben az 
esetben elmarad tehát a kockázatkezelés és elemzés első lépése, vagyis a kockázat 
azonosítása, így nem kerül sor az elemzésére sem. 

- Meghaladja-e a szükséges beavatkozás a kompetenciámat? 
Ennek eldöntése a gyakorlatban nem jelent(het) nehézséget, mivel a jogrend és a 
munkáltató pontosan tudatja a munkavállalókkal – így a kivonuló mentődolgozókkal is 
– a kompetenciáikat. Hibás döntés meghozatala itt az előbbiek alapján csak 
szándékosan (például a túlzott bizonyosság esetén a saját ítélet helyességében) 
lehetséges. 

- Szükséges-e a beteg kórházba szállítás, vagy esetleg otthonában hagyható? 
Az ellátást követően a beteg állapotának érdemi javulása felveti a kérdést a betegben 
és ellátóban egyaránt: Vajon indokolt-e a kórházi elhelyezés? E kérdés 
megválaszolásához jelentős tapasztalat szükséges, a beteg otthonában hagyása jelentős 
kockázatokat hordoz magában (a korábban már vázolt 8. ábra és az 10. ábra súlyossági 
függvénye pontosan nem határozható meg, sőt még csak nem is becsülhető). Csak 
abban az esetben javasolt, ha tapasztalt, nagy tudással rendelkező ellátó tud kellő 
körültekintéssel döntést hozni a kérdésben. 
Az operatív döntések esetében tehát a megfelelő időpontban kell az optimális döntést 
meghozni úgy, hogy az pontosan definiált célállapot elérését segítse elő. Az idő és a 
döntés helyességének hangsúlyos szerepét szemlélteti a 10. ábra. 
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10. ábra: A döntés időpontjának és eredményének meghatározó szerepe. A jó időben 

meghozott jó döntés (a) eredményezi a beteg számára a legbiztosabb nyereséget. A késve 
meghozott jó döntés (c) a beteg életesélyeit rontja, akárcsak a megfelelő időben meghozott 

kevésbé ideális döntés (b). A legrosszabb döntésnek ebben az esetben is a nem döntés 
bizonyul (d.). 

 
A 11. ábra az operatív döntéshozatalt támogató egyik lehetséges algoritmust ismerteti. Az 
abban részletezett sorrend garantálja, hogy az azonnali beavatkozások a lehető leghamarabb 
megtörténhessenek. Az algoritmus csak a fenti döntési helyzetek támogatását tartalmazza, így 
nem szerepeltet betegellátásra, beavatkozásokra vonatkozó előírásokat. Azok megválasztása a 
beavatkozó tudásának, tapasztalatának és kompetenciájának függvénye. A triage-nak nem 
feladata ugyanis az ellátás lépéseinek meghatározása, csupán az erőforrások allokációjáról, az 
ellátás sorrendjéről, időpontjáról és mélységéről tájékoztatja az ellátót. 
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11. ábra: Operatív döntési algoritmus: a gyors betegvizsgálat folyamata. Az output NEM a 

terápia, hanem a beavatkozások időbelisége. 
 
TAKTIKAI DÖNTÉSI HELYZETEK A HELYSZÍNEN – A „KLASSZIKUS” TRIAGE 
Amennyiben az előzőek alapján valós aránytalanságot tapasztalunk a rendelkezésre álló 
erőforrás, és az ellátási szükségletet megtestesítő betegek száma között, a fennálló szűkős 
erőforrás allokációjának problémakörével szembesülve taktikai döntéshozatalra 
kényszerülünk. Ennek eredményeként egyes betegeket az ellátásból kizárva tudatosan 
magukra hagyunk, különösen abban az esetben, ha állapotuk olyan súlyos, hogy a 
beavatkozások sikerére az esély minimális vagy legalábbis nagyon csekély. Éppen azok a 
betegek maradnak tehát ellátatlanul, akikért rendelkezésre álló szabad erőforrások esetén a 
legelhivatottabb küzdelmet folytatva a legtöbbet vagyunk képesek megtenni. Ez a 
szentimentálisnak tűnő megközelítés nem az ellátók heroikus küzdelmét hivatott szemléltetni, 
sokkal inkább a helyzet etikai és társadalmi nehézségeire, az ellátó frusztráltságára kívánja 
felhívni a figyelmet. 
A triage formalizált logikája a következő: a súlyos állapotú betegek beavatkozási igénye 
rendkívül magas, az ellátókat nagyobb számban és hosszú időre köti le úgy, hogy a 
beavatkozások sikerére csekély, de inkább minimális az esély. Ezalatt az idő alatt több beteg 
marad ellátatlanul, sőt a progrediáló kórképek miatt többen kerülhetnek hasonlóan súlyos 
helyzetbe. A végeredmény –teoretikusan ugyan, de- az is lehet, hogy a további segítség 
megérkezéséig valamennyi betegünket elveszítjük. 
Gyakoribb döntési hiba az, hogy kiérkezve a mentőegység azonnal (késlekedés nélkül) 
megkezdi a legsúlyosabb beteg ellátását anélkül, hogy a többiek számáról, állapotáról, a 
további szükséges mentőerő mennyiségi és minőségi igényéről tájékozódna, és segítséget 
kérne. Ennek elmaradásával ugyanakkor jelentősen meghosszabbíthatjuk a betegek ellátáshoz 
jutásának idejét. E hibához leginkább paradigmák, etikai dogmák, mélyen rögzült társadalmi 
elvárások vezetnek. Ha belegondolunk, hogy saját rokonunk haldoklik számos sérült 
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társaságában, ki nem kezdené ekkor az ellátást a hozzá közelálló megmentésével még akkor 
is, ha ez a ténykedés több másik, ugyanakkor számára ismeretlen ember halálához vezetne? 
De mi lenne akkor, ha a hozzátartozónk nem a legsúlyosabb beteg lenne, hanem a kevésbé 
súlyosabb sérültek között hiába várna az ellátásra, mígnem emiatt életét vesztené? 
Továbbmenve: mit tennénk akkor, ha mi lennénk a helyszínen legsúlyosabb sérült, 
tiltakoznánk-e az ellátás ellen annak érdekében, hogy több embertársunk maradjon életben? 
A frusztrációt fokozza az a tény, hogy pontosan tudjuk, mit kéne tenni, a szükséges 
beavatkozás lépéseit, technikáját pontosan ismerjük, sőt más körülményben késlekedés nélkül 
meg is tesszük, ebben a helyzetben pedig a többi rászoruló érdekében nem tehetjük meg. 
A klasszikus triage folyamata ellentmond az igazságosságelmélet differenciaelvének, ugyanis 
a legnagyobb előnyt nem a leghátrányosabb helyzetben lévőknek juttatjuk.  
A triage során célunk az erőforrások optimális allokációja. Az optimális döntés 
meghozatalához azonban szükséges  

- az összes lehetséges cselekvési sor ismerete, 
- az egyes cselekvések eredményeinek ismerete, 
- ismerni az eredmények preferencia-sorrendjét. 

Miután a fent vázolt helyzetben az utolsó feltétel kivételével az alapvetések nem teljesülnek, 
kénytelenek vagyunk a bizonytalanságok csökkentése érdekében azokra az eredményekre 
fókuszálni, melyek kvantitatív formában kifejezhetőek (adminisztratív döntéselméleti 
modell), úgymint megmentett betegek száma, egyes osztályokba sorolt sérültek megoszlása, 
stb. Az előbbiek szerint valójában nem is optimalizálást végzünk, hanem csupán kielégítő 
döntést tudunk korlátozott racionalitás mellett hozni. Döntésünk helyességének 
alátámasztásakor, ugyanakkor gyakran érvelünk (köz)gazdasági szempontrendszerrel: 
össztársadalmi szempontból hatékonyabb erőforrás felhasználást valósítunk meg, melynek 
következtében több beteg életesélyét vagyunk képesek ily módon növelni (vagyis az allokatív 
hatékonyságot valósítjuk meg). 
A 12. ábra a klasszikus, taktikai döntéseket igénylő triage folyamatot ábrázolja a döntések 
outputjaival. A helyes döntésekhez szükséges inputok: 

- Szűkösek-e az erőforrások? 
- Mekkora kapacitás (ellátási és elszállítási) áll rendelkezésre? 
- Rendelkezésre áll-e elegendő fogadókapacitás (kórházi hely)? 
- Milyen az egyes betegek ellátási igénye? 

A fenti inputok ismerete nélkül nincs olyan algoritmus, melynek segítségével a kielégítő 
erőforrás elosztásról gondoskodhatnánk. E tényező is gyakran elkerüli az érintett döntéshozók 
figyelmét. 
A folyamatábra outputjainak számbavételekor látható, hogy a valószínűsíthetően sikertelen 
beavatkozásokat nem végezzük el (persze ennek megítélése szubjektív), e betegek a IV., 
várakozó kategóriába kerülnek és ellátatlanul maradnak mindaddig, amíg megfelelő számú és 
összetételű mentőerő nem érkezik a helyszínre, ha érkezik egyáltalán. A döntés e pontja 
szubjektív tehát, jelentősen a tapasztalatra és a tudásra épít. Az algoritmus mentén végzett 
triage nem pótolhatja ennek következtében az embert, nem mentes a valódi döntésektől és 
kockázatoktól. Ezt az állítást támasztja alá az a korábban említett tény is, miszerint a pontos 
helyzetfelismerés (valós aránytalanság felmérése, csak az aránytalanság mértékéig történő 
erőforrás megtakarítás) és helyzetértékelés (vagyis a jelen és a célállapot pontos 
meghatározása) elengedhetetlen feltétele a legkevesebb veszteséggel járó (és nem a 
legnagyobb nyereséget eredményező) megoldás megtalálásához. 
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12. ábra: Az állapotfelmérést követő taktikai döntések (i … igen, n … nem). Az algoritmus 
helyes alkalmazásához a helyzet (betegek állapota valamint rendelkezésre álló kapacitás) 

pontos ismerete és értékelése szükséges. (Mayer nyomán) 
 
DÖNTÉS A GYÓGYINTÉZETBEN 
A sürgősségi osztályokon folyó triage több szempontból eltér a klasszikus triage 
tevékenységétől: 

- Az erőforrások szűkössége inkább relatív tényező: átmenetileg (akár erőforrás 
kórházon belüli átvezénylésével) viszonylag gyorsan megszüntethető. 

- Ebből is következően inkább operatív tevékenység, mintsem taktikai. 
- Több objektíven mérhető adat áll rendelkezésre a döntés során, így jobban ismertek az 

inputok és az eredmények. 
- Az előbbi következtében az optimálishoz közelebb eső megoldásra nyílik lehetőség. 
- A szorosabb megfigyelési (obszervációs) lehetőség nagyban csökkenti a kockázatokat, 

legalábbis ezt vélelmezi az ellátó a döntés meghozatalakor, habár ez adott esetben 
csupán heurisztikának tekinthető. 

- A sürgősségi ellátásban gyakorlatilag nem marad ellátatlanul beteg (csak győzze 
kivárni azt). 

- A döntés kollektív meghozatalára, konzultációra is nyílik lehetőség. 
A fentiek következtében a sürgősségi osztályos triage algoritmus (lásd 13. ábra) outputjai 
egzaktabbak: az egyes fokozatoknál az első szakorvosi vizsgálat legkésőbbi időpontja is 
meghatározott. 
Az ábrán ismertetett ESI (Emergency Severity Index) 4. revíziója új elemként már tartalmazza 
azt a felismert tényt, hogy a betegellátást az ellátó egység fogadóképessége is befolyásolja. 
Bármilyen jól és pontosan folyik is a triage, amennyiben az ellátott betegek elhelyezése 
(például a sok vagy hosszadalmas diagnosztikus munkát igénylő esetekben) nem tart lépést a 
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beérkezés sebességével, könnyen az osztály működési képtelenségéhez vezethet. Ezen tény 
felismerése miatt módosították a struktúrát úgy, hogy nem súlyos állapotú, ugyanakkor nagy 
diagnosztikus igényű betegek előbb kerülhessenek az első vizsgálatra (a korábbi 4-es helyett 
2-es vagy 3-as szint), így hamarabb kezdődhessen meg a diagnosztikus munka is. Ezzel a 
minimális utólagos információbővítéssel lényegesen hatékonyabbá válhatott a sürgősségi 
osztályos betegosztályozó tevékenység. 

13. ábra: példa a sürgősségi osztályos triage algoritmusra. Nemzetközileg elfogadott és 
használt ESI 4.0 revíziójának magyar adaptációja (Radnai, 2006) 

 
1.3 ÖSSZEFOGLALÁS 
A sürgősségi betegellátó rendszerekben az intézetben a legelterjedtebb és kutatásokkal 
vizsgált rendszerek: ATS, CTAS, MTS. Az intézeten kívül az ahrweileri konszenzus alapján 
létrehozott négy-osztatú skála a legelterjedtebb. Az intézeti körülmények között elterjedt 
betegosztályozó skálák közül leginkább az ötosztatúak mutatkoznak a legmegbízhatóbbnak. 
Az Európai Unióban 24 országban van használatban intézeti és 21 országban prehospitalis  
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triage rendszer. Az EU-ban 11 országban létezik nemzeti szinten egységes triage irányelv 
(intézeti és intézeten kívüli) és számítógép által támogatott osztályozási rendszer működik 13 
országban. A francia gazdáktól, majd a katasztrófa-orvostanból (tábori sebészet) átvett triage 
elv alapja szűkös erőforrások optimálishoz közeli kielégítő allokációjának támogatása 
érdekében a betegek osztályozása ellátási sorrendjük, igényük, túlélési esélyeik alapján. A 
triage következtében a legsúlyosabb, legkisebb túlélési eséllyel rendelkező betegeket kizárjuk 
az erőforrások hasznosításából, mindezt annak ismeretében, hogy ezzel potenciálisan 
halálukat idézzük elő. A triage elv alkalmazásával, kompromisszumként megvalósítható a 
legkisebb veszteséggel járó (és nem a legnagyobb nyereséget eredményező) megoldás 
azonosítása. A triage a döntés információigényét csökkenti, a rendelkezésre álló információk 
strukturálásával fejti ki döntéstámogató szerepét. 
A triage folyamat algoritmizálásával kivédhetőek bizonyos heurisztikák érvényesülései, így 
segítve a döntés objektivitását. 
A triage helyes elvégzésének alapfeltétele az inputok pontos ismerete, mely feltételezi a jelen 
és a célállapot pontos beazonosítását és észlelését. Amennyiben hibás a jelen állapot 
értékelése (például nincs valós aránytalanság vagy olyan fokú, mint amilyennek a vizsgáló 
megítéli), vagy helytelen a célállapot kitűzése (például a beteg meggyógyítására törekszünk 
az állapotstabilizálás helyett) a triage vezette döntés nem lesz kielégítő. 
A triage elv etikai, társadalmi, szociokulturális konfliktusokat eredményez, esetenként 
paradigmákba és dogmákba ütközik. Ezt a tényezőt nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
mivel jelentősen megnehezíti, nemegyszer gátolja alkalmazását. 
Noha a telefonos, helyszíni (operatív és klasszikus taktikai) valamint a sürgősségi osztályos 
triage alapvetései némileg különbözőek, generálisan megállapítható, hogy a sürgősségi ellátás 
allokációs problémáinak megoldását hatékonyan képes támogatni. 
Végezetül meg kell jegyezni, hogy a triage nem betegellátási protokoll, abban betegellátási 
lépések nem találhatóak. Nem jelentéktelen szerepe a sürgősségi körülmények között, szűkös 
információk birtokában, gyorsan meghozandó döntések támogatásában merül ki. 
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2. FEJEZET 
A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS LOGIKAI SZEMLÉLETE 
AZ OXYOLÓGIA ALAPFOGALMAI (RADNAI BALÁZS DR) 
 
2.1. SÜRGŐSSÉG 
 
Az oxyológia a kórfolyamatok, kórállapotok miatti sürgős esetek ellátásával foglalkozik. 
Korábban ez döntően prehospitális ellátásra fókuszált, manapság, a sürgősségi osztályok 
szerencsés terjedésével a hospitális sürgősségi ellátást is magában foglalja. 
A munkánk során észlelhető kórképek jobb körülírása érdekében mindenképpen magyarázatra 
szorul a sürgősség fogalma és fokozatai (2.1. ábra). 
Életveszélyesnek akkor minősítjük a beteg állapotát, ha beavatkozás nélkül rövid idő alatt a 
beteg halálához vezet, valamint a folyamat visszafordítására (vagyis a zajlásdinamika 
befolyásolására) esélyünk van, vagyis a reverzibilitás esélye fennáll. Ennek megfelelően az 
infaust (állapotjavulás esélyével nem kecsegtető) eseteket nem tarthatjuk életveszélyes 
állapotoknak. A helyszíni betegellátás során a reverzibilitás megítélése gyakran lehetetlen, 
ilyenkor annak meglétét kell feltételeznünk.  
Megkülönböztetünk közvetlen és közvetett életveszélyes állapotokat. Közvetlen 
életveszélyben a betegség önmagában hordozza az állapot minősítését, mivel a vitális 
funkciók súlyos károsodásával jár. Ilyen például a shock, a tüdőödéma, illetve maga a klinikai 
halál is. 
Közvetett életveszélyről akkor beszélünk, ha a megbetegedés olyan szövődménnyel jár, 
illetve járhat, ami közvetlenül életveszélyes állapotot jelent. Így ilyen állapot a combcsont (és 
nem a combnyak) törése, az artériás vérzés, a szívizom infarktus. 
Súlyos állapotról akkor beszélünk, ha az észlelt állapot további (kór)élettani folyamatokat 
beindítva, hosszabb, beavatkozás nélküli idő elteltével életveszélyessé válhat, vagy tartós 
szervi károsodást eredményezhet. Súlyos betegség például a stroke, a szívelégtelenség, a 
hipertenzív krízis, vagy a glaukóma. 
Sürgős esetek a fentieken túl mindazok, melyek a beteget vagy környezetét egészségileg vagy 
pszichésen túlzottan terhelik. Így az oxyológiai foglalkozik az ön- és közveszélyes 
állapotokkal (psychosis, suicidium), hisztrionikus kórképekkel, a nem súlyos megbetegedések 
által okozott fájdalmakkal (húgyúti vagy epeúti kövesség okozta kólika, fejfájás). 
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2.1. ábra: Ami sürgős nem mindig súlyos, ami súlyos nem minden esetben életveszélyes. Az 
ábra a fogalmak egymáshoz való viszonyát szemlélteti: azok egymásnak nem feltétlenül 

valódi részhalmazát képezik. 
 

Az oxyológiai ellátás során felmerülő kórképek nem mindig igényelnek akut ellátást. Az 
észlelt állapot ellátási igénye mindig a helyszínen tartózkodó orvos vagy mentőtiszt 
kompetenciája és egyben felelőssége is. Az egyik legfontosabb döntésről van szó: az 
időveszteség elkerülése érdekében a beteg állapotának megfelelő terápia választandó, kerülve 
a hiányos és a túlzott betegellátást. 
 
2.1.1.SÜRGŐS SZÜKSÉG 
A sürgős szükség esetét az 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet szabályozza. Ennek 
mellékletében tételesen ismertetésre kerülő, „sürgős szükség körébe tartozó, életet 
veszélyeztető állapotok és betegségek” az alábbiak: 

- Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külső vagy 
belső) vérzés 

- Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (Pl. embólia, Adams-
Stokes-Morgagni  szindróma, syncope , fulladások, életet veszélyeztető 
ritmuszavarok, klinikai halál állapota) 

- Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- és ion- háztartás 
életveszélyes zavarai 

- Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó kórképek (Pl. agyödéma, 
fejfájás, szédülés, tumor, gyulladás, fejlődési rendellenesség, trauma) 

- Eszméletlen állapotok 
- Status epilepticus és tüneti görcsrohamok 
- Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szemsérülés 
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- Szepszis 
- Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának veszélyével járó 

hirtelen fellépő, vagy progrediáló, nem-sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása 
- Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött 

ellátása, akut nőgyógyászati vérzés 
- Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás állapotok, 

szisztémás és poliszisztémás autoimmun betegségek krízis-állapotai 
- Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a csontvelői vérsejtképzés 

elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány-állapot 
- Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövő heveny életveszély 
- Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (Pl. gégeödéma, asthmás roham, idegentest, 

fulladás) 
- Mérgezések 
- Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, nagy fájdalommal, görcsökkel járó 

kórképek (Pl. bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhen kívüli terhesség, 
petefészek ciszta megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, kizárt 
sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés) 

- Égés-fagyás (III.-IV. fokú és nagykiterjedésű I-II. fokú, és/vagy az életminőség 
szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintő) 

- Elsődleges sebellátás 
- Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdő, lép, máj, 

vese) sérülése 
- Compartement szindrómák 
- Nyílt törések és decollement sérülések 
- Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül) 
- Súlyos medencegyűrű törések 
- Politraumatizáció, többszörös sérülések 
- Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma 
- Áramütés, elektrotrauma 
- Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hőguta 
- Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség 
- Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggő közvetlen 

veszélyeztető állapot 
- Heveny pszichés zavarok, pszichózisok 
- Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövődményeik révén az életet 

veszélyeztető állapotot idéznek elő. 
 
2.1.2.SÜRGETŐ (PREZENTÁCIÓS) PANASZ ÉS TÜNET 
Nem csak a sürgősségi diagnózisok jellege, hanem – ahogy azt más fejezetben láthatjuk - 
megállapításának folyamata is eltér a többi klinikai területtől. Ez már a folyamat első 
lépésében, az anamnézis felvételében is megnyilvánul. Az oxyológiában törekedni kell a 
gyors, rövid, ugyanakkor a döntésünk szempontjából releváns információkat tartalmazó 
anamnézis felvételre.  
Ebben segítségünkre lehet, ha a betegtől első megközelítésben megpróbáljuk megtudni azt, 
hogy melyik az a panasza, esetleg saját magán általa vagy környezete által észlelt tünete, ami 
miatt állapotát sürgetőnek minősítve mentőhívás mellett döntött. Ezt a panaszt vagy tünetet –a 
gyermekgyógyászatból kölcsönözve a kifejezést- prezentációs vagy sürgető panasznak, 
tünetnek nevezhetjük. Ennek mentén haladva leszűkíthetjük az anamnézist a jelen 
kórállapottal valóban összefüggő tényezőkre. 
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Nemegyszer, döntően kommunikációs hiba következtében a beteg az erre irányuló kérdést 
félreértve, sértőnek érezheti. Gondoljunk bele, milyen érzéseket ébreszthet a betegben a 
„Miért kellett mentőt hívni?” kérdés! Ha a beteg megsértődik, érdemi és hasznos információra 
nem számíthatunk Tőle.  
 
2.1.3.HELYSZÍN 
Az oxyológus rendelője döntően a helyszín (valamint kevésbé ugyan, de a mentőautó). 
Ugyanakkor ez nem csak a helye a munkavégzésének, hanem egyben meghatározója is annak 
(ami az orvosi rendelőről nem mondható el). 
Az oxyológiai kórképek egyik fő jellegzetessége éppen a váratlan helyzetekben és általában 
helyszíneken történő kialakulásában keresendő, ennek következtében az oxyológiai 
szakember gyakran szembesül ezekkel. Kijelenthető ugyanakkor az is, hogy Ő az egyetlen, 
aki a beteget ebben a környezetben észleli, ezáltal az ellátási lánc fontos és nélkülözhetetlen 
láncszemét jelenti, az általa megszerzett információ nemegyszer nélkülözhetetlen a kórházi 
kezelőorvos számára is.  
Gyakran pusztán a baleseti mechanizmus miatt döntünk a beteg hospitalizációja mellett, vagy 
a körülmények és/vagy a helyszín értékelését követően olyan kórkép kizárása céljából szállítja 
a beteget kórházba, amely a hospitális ellátónak eszébe sem jutott volna. Természetesen 
sorolhatnánk még azon példák sorát, melyek a helyszín meghatározó szerepére hívják fel a 
figyelmet. 
A helyszín egyszersmind befolyásolja diagnosztikus munkánkat. Eszméletlen beteget észlelve 
eltérő helyszíneken más-más kórkép jelentkezik, mint első lehetséges iránydiagnózis. Például: 

- Furcsa szagú, nem szellőztetett helységben gázmérgezésre gondolunk. (Természetesen 
a szagtalan környezetben sem zárhatjuk ki azt!) 

- Mellékhelységben a pulmonalis embólia vagy subarachnoidealis vérzés lehetősége 
merül fel. 

- Ugyancsak mellékhelységben, amennyiben a beteg mellett fecskendőt, tűt illetve 
egyéb specifikus eszközöket találunk kábítószer abúzus a legkézenfekvőbb. 

- Ha a beteg mellett cukros vizet találunk, verítékezik, akkor hipoglikémiára gondolunk. 
(Habár lehet, hogy a beteg bőre nem a hipoglikémia, hanem a laikus általi borogatás 
következménye – ezt tisztázni illik!) 

- Étkezés közben, az asztalnál elsősorban idegentest aspirációt feltételezünk. 
- Ha a beteg mellett búcsúlevelet, üres gyógyszeres dobozt vagy levelet találunk (habár 

a beteg gyakran - megpróbálva eltüntetni vagy megsemmisíteni azt - kidobja a 
szemetesbe), gyógyszermérgezésre gondolunk. 

- Bírósági tárgyalóteremben, rendőrségi fogdában, munkahelyen, iskolában a rosszullét 
hátterében gyakran reaktív neurózis, egyfajta funkcionális menekülési reakció állhat. 

- Kocsma közelében közterületen észlelt eszméletlen beteg lehet, hogy ittas. 
Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy az ittas ember is lehet beteg! 

 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a helyszín értékelése nemcsak a topográfiai környezet 
felmérésére korlátozódik, magában foglalja a beteg elhelyezkedésének, környezetének 
értékelését is.  
A helyszíni tájékozódás nem passzív szemlélés, hanem aktív folyamat: gyakran keresni, a 
körülményekre és helyzetekre konkrétan rákérdezni szükséges. 
A helyszín azonban fontos információhordozó szerepén túl dezinformatív jelentőséggel is 
bírhat. Szem előtt kell tartanunk azt, hogy ne hagyjuk a helyszín dominanciáját mindenképpen 
érvényesülni, ha szükséges merjünk a helyszíni körülményekkel ellentétes eshetőségeket is 
mérlegelni! Például sok ittas ember hal meg subdurális vérzés következtében.  
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Akkor járunk el helyesen, ha a helyszín információit az auto- és heteroanamnézissel 
komplexen értékeljük. A helyszín korlátozó szerepéről a későbbiekben esik szó. 
A helyszín nem csak különleges környezet, informatív és dezinformatív tényező, hanem 
veszélyeket is hordozhat magában. Mindig tartsuk szem előtt, hogy „halott hősök nem 
mentenek életet”! 
Mindenképpen gyorsan tájékozódjunk a helyszínen: fennáll-e életveszély? Ha gázmérgezést 
gyanítunk, szelőztessünk, kerüljük az elektromos szikraképzést (csengő, villany). Baleseti 
helyszínen mérjük fel a veszélyzóna határát, gondoskodjunk az élet- és vagyonvédelemről. 
Baleseti helyszínen mérlegeljük az üzemanyagfolyás vagy –döntően kamionok balesete 
esetén- a vegyi szennyeződés lehetőségét. Gondoskodjunk a járművek elektromos rövidzárlat 
elleni védelméről, távolítsuk el az akkumulátor saruit. Tűzeset, vagy robbanás esetén 
mérlegeljük az omlásveszélyt, kellő védőfelszerelés hiányában a műszaki mentést 
mindenképpen várjuk meg! A helyszín veszélyeiről egyéb szakkönyvek bőven szólnak, így 
ezek további részletezésétől, valamint a közhelyektől megkímélem az Olvasót. 
 
2.1.4. IDŐFAKTOR 
Az időfaktor – a klasszikus megfogalmazás szerint - „olyan elvi szorzószám, amely az 
abszolút, egyben objektíven mérhető időtartamot az adott kórkép zajlásdinamikájához 
igazítja” (Gábor Aurél). 
Az időfaktor nem egyszerű számszerű adat, nem is egy statikus, absztrakt fogalom. Az általa 
jellemzett kórképhez hasonlóan az idő múlásával folyamatos változást mutató dinamikus 
jellemző. 
Az egyre inkább terjedő GPS navigátorok képernyőjén olvasható a végcélig hátralévő idő. Az 
az idő azonban nem úgy múlik, mint az objektív, órával mérhető idő: amennyiben dugóba 
kerülünk (vagyis csökken a forgalom zajlásdinamikája), az idő múlása is lelassul, sőt 
járművünkkel egyidejűleg meg is áll. Amennyiben gyorsabban haladunk a megengedettnél 
(melyet még a kísérlet kedvéért sem ajánlhatok egyetlen Olvasónak sem), akkor az objektíven 
mérhetőnél gyorsabbal telik a kijelzett idő. Ennek oka, hogy a navigátor a beállított út alapján, 
a forgalom dinamikájának (útminőség, megengedett maximális sebesség) megfelelően 
kikalkulálja a normaidőt, mely a cél eléréséhez szükséges. Amennyiben ezen normatívánál 
gyorsabban haladunk, akkor gyorsabban fogy a hátralévő idő, míg lassabb előrehaladás 
mellett, nem meglepő módon lassabban telik az. 
A kijelzett idő tehát függ a forgalom zajlásdinamikájától, vagyis a közlekedés időfaktorától. 
Hasonlóan befolyásolja az időfaktor az egyes kórképek esetében mérhető objektív időértéket 
is. 
Még meglepőbb hasonlat tán az, hogy az emberi élet is hasonlítható a navigátorhoz. A 
kiindulási pont a születésünk, míg a „végcél” a halálunk. Amennyiben egészséges életet 
élünk, az előre genetikailag kódolt életkort jelzi ki „navigátorunk”, míg azon személyek 
esetében, akik káros szenvedélyekben bővelkednek (ezek számbavételét az Olvasóra bízom), 
gyorsabban telik a kódolt idő, így az rövidebb objektív tartamban mérhető. 
Amennyiben nem vesszük figyelembe a külső noxa hatására szervezetünkben meginduló 
kompenzációs mechanizmusokat (legyenek azok adaptív vagy maladaptív jellegűek), az 
időfaktor minden kórkép esetében az eltelt időtől függetlenül konstans értéket mutatna. 
Vagyis a kórállapot súlyosságát (S) az idő (t) függvényében ábrázolva (S(t)) lineáris grafikont 
kapunk, melynek meredeksége az időfaktorral arányos. (2.2. ábra) 
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2.2. ábra: A betegségek zajlásdinamikája: az (a) betegség gyorsabban súlyosbodik, így 
időfaktora magasabb, mint (b) vagy (c) betegségé. Az időfaktor arányos az egyenesek 

meredekségével. 
 

A kompenzációs mechanizmusok következtében a kórképek zajlása azonban legkevésbé 
lineáris: amíg az adaptív hatások érvényesülnek, addig az időfaktor alacsonyabb, majd a 
regulációs mechanizmusok kimerültével rapidan progrediálóvá, vagyis folyamatosan növekvő 
időfaktorúvá vállnak. Példaként a szívelégtelenség említhető, mely dekompenzált állapotban 
válik egyre sürgetőbb betegséggé ( 
2.3. ábra „a” görbéje). 
Más esetekben a betegség kezdetekor találkozunk magasabb időfaktorral, mely később 
kevésbé jelentőssé módosulhat. Ilyen állapot lehet az ischaemias stroke, melynek első órái 
meghatározóak, ugyanakkor később, a definitív állapot kialakulásával az idő, mint sürgető 
tényező nem bír akkora jelentőséggel (2.3. ábra„b” göbéje). 
Ajánlatos tehát a továbbiakban az elterjedten használt progresszív (vagyis az idő múlásával 
súlyosbodó) és regresszív (vagyis az idő előrehaladtával jellemzően javulást mutató) 
kórképek mellett degresszív kórfolyamatokról is beszélni, melyek esetében a folyamat az idő 
előrehaladtával romlik ugyan, azonban a rosszabbodás mértéke folyamatosan csökken. Ezen 
olvasatban a  
2.3. ábra „a” grafikonja progresszív kórképet jelöl, míg ugyanezen ábra „b” grafikonja 
degresszív, vagyis időegységről-időegységre egyre kisebb intenzitással rosszabbodó kórképet 
reprezentál. 
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2.3. ábra: Valójában a kórképek zajlása nem lineáris. Az (a) betegség a TM időpontig kisebb 

időfaktorral bír míg (b) kórkép, ugyanakkor TM után már magasabb az időfaktora. Az 
időfaktort tehát a kórkép és az észlelés ideje egyaránt befolyásolja. 

 
Diagnosztikus munkánk során, a sürgősségi ellátás keretében a legtöbb orvosi 
szakterülettől eltérően nem betegségeket próbálunk meg igazolni, célirányos 
vizsgálatokkal alátámasztani, hanem kórképeket vagy állapotokat vetünk el egy speciális 
logika alapján: elsősorban a magas időfaktorú, vagyis a sürgető beavatkozást igénylő 
kórképeket törekszünk elvetni, egyre haladva az alacsony időfaktorú betegségek felé, 
míg a csoportdiagnózisunkhoz nem jutunk (ld. később).  
Az oxyológiai diagnosztikai munka során mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy az ilyen 
elven kialakított sorrend is változhat az idővel: bizonyos korképek az idő teltével átvehetik a 
magas időfaktorú betegségeknek „fenntartott” vezető helyet (2.3 ábra, TM időpillanat után).  
Az időfaktor tulajdonképpen nem más, mint a beteg állapotsúlyosbodásának sebessége, 
vagyis az S(t) grafikonok alapján a súlyosság idő szerinti első deriváltja. 
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2.4.ábra: Az időfaktor nem más, mint a kórkép idő függvényében ábrázolt súlyosság 
grafikonjának meredeksége. Az ábrán a legmeredekebb „a" kórképnek a legmagasabb az 

időfaktora, vagyis egységnyi idő alatt (Didő) e kórkép súlyosbodik a legtöbbet (Da). 
 
Ha ismernénk a kórkép zajlásdinamikáját (vagyis az ábrázolt grafikonokat), az időfaktor 
minden pillanatban meghatározható lenne, vagyis önmagát is ábrázolhatnánk az idő 
függvényében (2.5. ábra).  
Messzire vezet az az okfejtés, mely szerint az időfaktornak is létezik időfaktora, vagyis 
önmaga is meghatározóan függ az eltelt időtől. Ez a tény mindenesetre óva int attól, hogy 
mindenáron törekedjünk számszerű meghatározására. Az időfaktor jelentősége ugyanis 
szemléletformáló voltában rejlik. 
 

 
2.5. ábra: Az idő múlásával az időfaktor is folyamatosan változik. Az a, b, c egyenesek 

meredeksége az adott időpontban (Ta, Tb, Tc) fennálló időfaktort szemléltetik. Az időfaktort 
tehát a súlyosság fokának idő szerinti első deriváltja jellemzi. A piros zajlásgörbe 

deriváltjának grafikonját (vagyis az időfaktort az idő függvényében) a „felhőben” található 
ábra mutatja. 
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Az aktuális időfaktort meghatározza tehát: 

- A kórkép 
- Az állapot fennállásának időpontja, vagyis az objektív idő múlása 
- A beteg állapota, vagyis a regulációs mechanizmusok lehetősége és intenzitása 
- A betegellátás minősége 

Helyszíni gyógyító munkánk során, amennyiben definitív ellátásra nincs, lehetőségünk 
minimális célul azt tűzzük ki, hogy a gyógyintézetbe érkezésig az időfaktort csökkentsük, 
megteremtve a lehetőséget a hospitális ellátásra. 
Munkánk tehát nem merülhet ki pusztán az idő elleni küzdelemben (azaz a folyamatot nem 
pusztán a gyors szállítással igyekszünk lassítani), amennyiben módunkban áll az időfaktor 
csökkentésének lehetőségével is élnünk kell. Ezt szolgálja a prehospitális ellátás, mely 
szakszerűen végezve a fentiek alapján semmiképp sem tekinthető késleltető időhúzásnak. 
Az időfaktor maradjon inkább fogalom, ne törekedjünk számszerű kifejtésére. Határozza meg 
ugyanakkor diagnosztikus munkánkat, legyen segítségünkre az ellátás szükségességének és 
mikéntjének meghatározásában, így a két legsúlyosabb hibát elkerülhetjük: a hiányos, nem 
kielégítő betegellátást (amikor túlzottan bízunk a kórház közelségében, vagy a mentőgépkocsi 
vezetőjének rutinjában) és a legalább annyira veszélyes, habár kétségtelenül legtöbbször jó 
szándéktól vezérelt „túlgyógyítást”, vagyis a polipragmáziát. 
Az időfaktor diktálta „sebességet” leküzdhetjük helyváltoztatással, azaz a beteg gyors kórházi 
elhelyezésével. A másik lehetőség, a gyógyintézet helyszínhez közelítése, melynek egyetlen 
módja a helyszíni ellátás! Az ellátó helyzetváltoztató mozgása (vagyis tétova magatartása) 
azonban semmiképp sem szolgálja a beteg érdekét! 
A kórfolyamatok zajlásdinamikájának, valamint az időfaktor fogalmi ismeretének 
segítségével megtalálhatjuk az „arany középutat”: mennyi idő tölthető és töltendő el a 
helyszínen a beteg állapotának stabilizálása vagy javítása és az időfaktor csökkentése 
érdekében. 
 
2.1.5. AZ IDŐABLAK 
Ahogy azt az előző fejezetben láthattuk, az időfaktor - a kórfolyamatok zajlásdinamikáját 
szemléltetve - nem idő-jellegű jellemző. Mértékegysége súlyosság/idő (például 1/perc) 
lehetne, mely azonban az időfaktor meghatározhatatlansága és mérhetetlensége miatt 
irreleváns.  
Az időablak az időfaktortól élesen elhatárolandó fogalom, mely minden esetben idő-
dimenzióval rendelkezik, vagyis általában perc vagy óra mértékegységgel fejezhetők ki. 
Olyan folyamatok estén alkalmazandó, melyeknél valamely beavatkozásra meghatározott idő 
áll rendelkezésre, vagyis határidőként illetve normaidőként definiálható. Például: 
keringésmegállás esetén az agy anoxiás toleranciaküszöbe körülbelül 3-5 perc, vagyis az 
újraélesztés megkezdésének időablaka (és nem időfaktora) 3 perc. 
A következő – stroke kampány tájékoztatójában olvasható - példa egy tipikusan hibás 
időfaktor értelmezés következménye: 
„…Az időfaktor fontosságát jelképezi a kampány jelmondata is „Stroke-ne késlekedjen" - 
„Minden perc számít”…”. Nyilvánvaló, hogy a mondat szerzője nem az időfaktor, hanem az 
időablak jelentőségére hívta fel a figyelmet, mikor a percek jelentőségét taglalja. 
A két fogalom néhány szempont szerinti összevetését mutatja be a 2.6. ábra. 
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Ismérv Időfaktor Időablak 
Mérhetőség Nem mérhető Pontosan mérhető 

Mértékegység 
Sebesség jellegű fogalom, 
de nem rendelkezik 
mértékegységgel 

Idődimenzió 

Előírhatóság Nem előírható érték, sokkal 
inkább jellemző Protokollokban előírható 

Időbeli változás Folyamatosan változik Konstans érték 

Viszonya a betegellátáshoz Mértéke függ a betegellátás 
minőségétől Meghatározza a betegellátást 

2.6. ábra: Az időfaktor és az időablak összehasonlítása néhány szempont alapján. 

2.2.CSOPORTDIAGNÓZIS 
A diagnózis görög eredetű szó (dia = át, keresztül, gnózisz = megismerés, ítélet), kórismézést, 
betegség-megállapítást jelent. Részei a betegség oki hátterének tisztázása (etiológiai 
diagnózis), a kialakulás módjának megismerése (patogenetikai diagnózis), az elváltozás 
illetve a kórfolyamat zajlásának lokalizációjának leírása (anatómiai vagy morfológiai 
diagnózis). A kórismézés folyamata továbbá a betegség jellegének (patológiai diagnózis), 
előrehaladottsági fokának (stádium, staging), az általa okozott működési zavarok 
(funkcionális diagnózis), valamint a várható lefolyás (prognosztikai diagnózis) tisztázására is 
irányul.  
Az előbbi okfejtés alapján az oxyológiában kényszerűségből gyakran alkalmazott tüneti 
diagnózis, valamint a szindróma-diagnózis nem fogadható el teljes értékű klinikai 
diagnózisnak, hiszen jellegéből adódóan nem tartalmazhatja az etiológia, valamint patológiai 
folyamat tisztázást. Természetesen ez nem okoz fennakadást a betegellátásban, ha tisztában 
vagyunk korlátainkkal és nyugodt szívvel, szembesülünk ezzel a ténnyel! 
A diagnosztika folyamatát az analízis (a beteg aktuális állapotának feltérképezése) és a 
szintézis (az ismeretek összegzése, a mozaikelemek összerakása, vagyis gondolkodás) 
fázisaira oszthatjuk.  
Az oxyológiában alkalmazott diagnosztika nem kevesebb, sőt több a hospitális 
kórmegállapításnál, hiszen az analízis és a szintézis mellett a kórképek folyamatát, vagyis 
zajlásdinamikáját, mint „iránytűt” is magában hordozza. A csoportdiagnózis jellegéből 
adódóan ugyanakkor tágabb fogalom, mint a klinikai diagnózis, hiszen gyakorlatilag 
homogén terápiás beavatkozásokat igénylő betegségcsoportokat azonosít be. A nem kellően 
konkrét diagnosztikus munka ugyanakkor nem az ellátó hibája, annak magyarázata a helyszín 
korlátozó szerepében keresendő. 
A hospitális ellátás során az orvos diagnosztikus gondolkodását – talán a rendelkezésére álló 
információhalmaz nagysága miatt is - az általa gyanított kórképek igazolása tölti ki. Az 
anamnesztikus adatok alapján felállítja a legvalószínűbb iránydiagnózist, melyet 
vizsgálatokkal próbál igazolni, illetve annak alternatíváit (vagyis az alternatív diagnózisokat) 
kizárni. Amennyiben feltevése nem igazolódik, diagnosztikus irányt vált, míg végül –akár 
számos iránydiagnózison keresztül- eljut a legvalószínűbb, vizsgálatokkal leginkább 
alátámasztott kórképig. 
Ezzel szemben az oxyológiában nem kórképeket igazolunk, hanem diagnosztikus 
tevékenységünk betegségek, kórállapotok kizárásának folyamatában nyilvánul meg 
mindaddig, míg eljutunk egy ellátás szempontjából homogén csoporthoz, ezáltal felállítjuk a 
csoportdiagnózist. A fenti folyamatot az időfaktor vezérli, kijelöli ugyanis a helyes 
diagnosztikus sorrendet: elsőként a domináns tünetnek megfeleltethető legmagasabb 
időfaktorú kórképet kell kizárjuk, folyamatosan haladva a kisebb időfaktor irányába. Ezzel a 
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gondolkodásmóddal csökkentjük tévedési lehetőségeinket, gyorsítjuk a specifikus terápiás 
beavatkozások megtörténtét. 
A kórképek azon halmaza alkothat csoportdiagnózist, melyek: 

1) Azonos panaszokat okoznak, tüneteket eredményeznek 
2) Első ellátási lépéseiben megegyeznek 
3) Egyértelműen meghatározzák a szállítás irányát. 

Gyakran éri az oxyológust az az átgondolatlan vád, hogy előbb gyógyít, majd diagnosztizál. 
Ezt a jelenség szintjén elítélve, de hibaként a prehospitális ellátó szakemberre rovását 
határozottan vissza kell utasítani! A beavatkozást ugyanis minden esetben –akár tudat alatt is- 
csoportdiagnózis előzi meg, mely az aktuális időfaktor ismeretében kellően tág. Az 
aspecifikus terápia megkezdésével a folyamat zajlásdinamikája befolyásolható, az időfaktor 
csökkenthető, lehetőséget teremtve további diagnosztikus munkára. A helyénvaló válasz az 
előbbi vádra valahogy így hangozhat: ”Nem, az oxyológus aközben is képes adekvát 
beavatkozásokat végezni, miközben diagnosztizál. Mi így kerüljük el a diagnosztikus munka 
időveszteségét!”. Gondoljunk csak bele, ha tüdőödémában szenvedő betegünkről –a pontos 
diagnózis igénye miatt- mindenáron EKG-t szeretnénk készíteni, vérnyomását követnénk, 
mellkas röntgen leletére várnánk, mielőtt a kórállapot felismerésekor az életmentő 
beavatkozásokra sor kerülne. Ha ez így történne, betegeink többségének végleges 
diagnózisára a patológus deríthetne fényt… 
A csoportdiagnózis jelentősége abban áll, hogy kijelöli a nemegyszer életmentő, és gyakran 
csupán aspecifikus terápiát, mely mellett a beteg legalább állapotrosszabbodás nélkül a 
csoportdiagnózis szerinti intézményi célosztályra szállítható. A célintézmény helyes 
meghatározása nem igényel külön indoklást: az időveszteségen túl felesleges szállítási 
traumáktól kímélhetjük meg a beteget általa. 
Ha betegünknél véres köpetet észlelünk, legnagyobb valószínűséggel tüdőtumor, esetleg 
pulmonalis tuberculosis állhat a háttérben. Ha igazolni próbálnánk leggyakoribb, azaz 
legvalószínűbb iránydiagnózisunk helyességét, nemcsak a lehetetlennel kísérleteznénk (hiszen 
a helyszínen adekvát vizsgálóeljárásra nincs lehetőségünk), ugyanakkor mindeközben 
betegünket is elveszíthetjük pulmonalis embólia következtében bekövetkező 
keringésmegállásban! Helyes gondolkodásmód mellett elsőként a tüdőembólia, mint magas 
időfaktorú kórkép lehetőségét próbáljuk elvetni, amennyiben ez nem sikerül betegünket ennek 
megfelelően látjuk el, és természetesen felkészülünk a lehetséges szövődmények (így a 
klinikai halál) ellátására és megelőzésére. 
Ne törekedjünk hangzatos és minél pontosabb diagnózist alkotni. Fogadjuk el, hogy az 
oxyológia a csoportdiagnózisra épül. Ha ezt nem tudjuk megtenni, megpróbálkozhatunk a 
helyszínre gyorsan kórházat építeni, melynek körülményei, infrastrukturális adottságai 
lehetővé teszik a pontos diagnosztikus tevékenységet. Ezt természetesen még kevésbé 
tehetjük meg. Vigasztaljon minden oxyológiai szakembert az a tény, hogy a 
„csoportdiagnosztika” helyes alkalmazásának sok ember köszönheti az életét, hiszen 
legnagyobb haszna épp a gyorsaságában és a szükségesnek megfelelő pontosságában rejlik. 
 
2.2.1. SZÁLLÍTÁSI TRAUMA 
A betegellátás során az ellátásra szoruló önálló mozgásán túl, elkerülhetetlen a beteg helyzet- 
vagy helyváltoztató mozgatása. Ez a ténykedés önmagában is veszélyeket rejt, melyek 
hangsúlyosan jellemzőek a sürgősségi ellátás során.  
Ennek okai: 

- A sürgősségi ellátásra szoruló beteg nemegyszer (sőt: inkább legtöbbször) kritikus 
állapotú, így hatványozottan hatnak rá a későbbiekben részletezésre kerülő belső és 
külső fenyegető tényezők, 
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- az egészségkárosodás jellege önmagában nehezítheti a mozgatást (például a szédülés, 
mint tünet, vagy csontsérülés) 

- a veszélyeztető állapot pszichés megélése növeli a beteg szorongását, félelmét a 
mozgással, mozgatással szemben, 

- a mozgatásra hirtelen, nem előre tervezett módon kerül sor, 
- a mozgatás során az ellátó törekszik annak gyors kivitelezésére, 
- a helyszíni és környezeti tényezők korlátozó hatással bírnak (mely leginkább a 

prehospitális sürgősségi ellátásra jellemző), 
- a mozgatásra rendelkezésre álló idő és az általa potenciálisan előidézett 

állapotrosszabbodás mérlegelésével, általában kompromisszum eredményeként születő 
döntést követi (e sajátossággal legjellemzőbben a kimentés során találkozunk). 

Talán épp ezért foglalkozik az oxyológia a szállítási trauma fogalmával. 
 
SZÁLLÍTÁSI TRAUMA FOGALMA 
Elsőként magyar mentőorvosok figyeltek fel arra, hogy súlyos betegek állapota a szállítás 
alatt tovább romlik, panaszai, tünetei fokozódnak. 
A szállítási trauma a beteg hely és helyzetváltoztatásával szükségszerűen összefüggő, teljes 
mértékben ki nem küszöbölhető, legfeljebb minimalizálható állapotromlása. 
A fenti definícióból következően - a fogalmi félreértéseket elkerülendő - megállapítható, 
hogy: 

- A szállítási trauma nem (feltétlenül) sérülés,  
- nem is csak a sérülteket, sokkal inkább a súlyos illetve kritikus állapotban lévő 

betegeket veszélyezteti, 
- nem csak a szó szoros értelmében vett, járművel történő betegszállítás során 

jelentkezik, 
- nem is csupán az ellátó által végzett mozgatás, hanem a beteg általi mozgás során is 

fellép, 
- nem kizárólag a helyváltoztató mozgást jellemzi, így a csupán helyzetváltoztatást 

jelentő felültetés során is számolni kell vele. 
 
SZÁLLÍTÁSI TRAUMA TÉNYEZŐI 
A szállítási traumát kiváltó tényezők számbavételekor megkülönböztethetünk külső, döntően 
fizikai jellegű, valamint belső, a beteg állapotából következő hatásokat. 

- Külső tényezők 
• Sebességváltozás 

 Lineáris gyorsulás illetve lassulás 
 Szöggyorsulás 

• Függőleges irányú elmozdulás (fel-le irányuló „liftezés”) 
• A nyak „megtöretése”, fej „bólintó” mozgása 
• Rázkódás, vibráció 
• Ringató jellegű mozgás 

- Belső tényezők 
• Pszichés tényező 
• Mozgatás- és mozgásbeli szervi korlátozottság (sérülés, bénulás) 
• Orthostasis fokozott érvényesülése (exsiccosis, haemokoncentráció, 

keringési elégtelenség) 
• Mozgatás (és mozgás) közbeni, beteg által végzett izommunka 
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A mozgatás hatása az emberi szervezetre, a szállítási trauma következményei 
Az egészséges szervezetet is megviseli az aktív, egyén által végzett mozgás, valamint a 
passzív, mások (vagy eszköz) segítségével az egyénen végzett mozgatás. Gondoljunk csak a 
kinetózis jelenségére, mely betegség mértékét is öltheti, gyógyszeres beavatkozást téve 
szükségessé. Sokan panaszkodnak utazással kapcsolatosan szédülésről, hányingerről, 
fejfájásról miközben elsápadnak, verítékeznek. Ezen panaszok és tünetek a vestibularis 
rendszer izgalmával magyarázható, vegetatív tünetegyüttes elemei, melyek a vegetatív 
labilitásra hajlamos egyéneknél intenzívebben jelentkeznek. E labilitáshoz hasonló 
érzékenységet okozhat számos, a vegetatív idegrendszer izgalmát eredményező kórkép és 
panasz, így például maga a fájdalom is. 
A mozgatás nem csupán az azt végző, hanem a mobilizáció alanyától is kifejezett 
izommunkát igényel: a bizonytalanságérzés a beteget váltakozó, különböző izomcsoportokra 
kiterjedő izomösszehúzásra: kapaszkodásra, az ellátó által választott szállítási pozíció 
fenntartását elősegítő izomcsoportok kontrakciójára készteti. 
A szervezetben keringő folyadékok (vér, nyirok, liquor cerebrospinalis) áramlására a helyzeti 
energia, továbbá a sebességváltozás is befolyásoló hatást gyakorol: 

- Amennyiben a helyzeti energia csökken, az odairányuló áramlás javul (ezt például az 
artériás elzáródásban érintett végtag lógatásával érjük el), ugyanakkor az elfolyás 
kifejezetten romlik (amit például az ödémásan duzzadt végtag megemelésével, a 
koponyaűri nyomásfokozódás csökkentése esetén a felsőtest megemelésével 
küszöbölünk ki). 

- A mozgó jármű haladási irányának megfelelő gyorsulás és lassulás az áramló 
folyadékoszlop, tehetetlenségének köszönhető mozgását eredményezi: gyorsuláskor a 
menetiránnyal szembeni elmozdulással kell számolni, mely a mentőjárműben, fejjel a 
menetirányba fekvő beteg esetén agyi vérbőség csökkenést, míg a lassítás fordítva, 
annak fokozódását okozza. 

A keringés fenti változása fiziológiás regulációs mechanizmusokat indít, mely vitális 
paraméterek monitorozása (például: vérnyomás, szívfrekvencia) közben is érzékelhető. 
A szöggyorsulás (a test hossztengelyével szöget bezáró jellegéből fakadóan) kevésbé az 
áramlásra, sokkal inkább a csigolyaoszlopra, anatómiai szempontból kevésbé rögzített 
(hasűri) zsigerekre kifejtve gyakorol hatást a szervezetre. Ezt minimalizálandó alkalmazzuk a 
vákuummatracban történő szállítást, mellyel kapcsolatban megjegyezzük, hogy az csak jól 
leszívott állapotban képes ezen elvárásnak megfelelni, anélkül előnytelenebb helyzetet teremt, 
mintha a beteg alá sem helyeztük volna (ugyanis könnyebben lecsúszhat betegünk a 
hordágyról, ezzel akár valódi sérülésig fokozva a szállítási traumát). 
 
POZICIONÁLÁS 
A korábbiakban számba vett tényezők mellett az emberi szervezetre ható, gravitációs erő által 
kifejtett helyzeti energia bír ellátást és szállítást befolyásoló hatással. A helyzeti energia nem 
egyenletesen hat a szervezetre, az kifejezetten, egyenes arányosságban áll a föld 
középpontjától mért távolsággal, így a beteg elhelyezésével mértéke befolyásolható. A 
pozicionálás célja, a kényelmi, valamint praktikussági szempontok mellett éppen ennek a 
lehetőségnek a kiaknázása. 
 
BETEG ÜLVE VAGY FEKVE TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSA 
Ülve történő szállítás minden olyan esetben szóba jön, amikor a szakmai szabályai szerinti 
kötelező fekve szállítás nem indokolt. Ülve szállítás estében is törekedjünk a szállítási traumát 
kiváltó hatások minimalizálására valamint a beteg biztonságára. Az ember általában 
menetirány felé tekintő elhelyezkedést preferálja, azt tartja biztonságosabbnak. Ne 
feledkezzünk meg a biztonsági öv bekapcsolásáról sem! 
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A fekve történő szállítás abszolút indikált, amennyiben a beteg: 
- A beteg testtartást befolyásoló kórkép (például stroke, orthostaticus hypotensio, 

gyengeség) vagy állapot (meglévő hemiplegia) miatt nem tud biztonságosan megülni, 
- centrális vagy perifériás keringési zavarban szenved 
- eszméletlen. 

Javasolt a beteg fekve történő szállítása, amennyiben: 
- További (akár menet közbeni) beavatkozást igénylő szövődményre vagy progresszióra 

számítunk, 
- Megváltozott, kiszámíthatatlan magatartású (zavart, agresszív, nyugtalan). 

 
FEKTETÉSI MÓDOK HORDÁGYON 
Hanyattfekvő helyzet (lapos fektetés) 
Általában kerülendő, hiszen a törzs tengelyének irányába történő elmozdulást elősegítheti. 
Gyakorlatban kizárólag kemény alapon, újraélesztés alkalmával, továbbá vákuummatracban 
rögzített beteg esetén, gerincsérülés gyanújakor alkalmazzuk. 
Hanyattfekvő helyzet, megemelt alsó végtagokkal 
Az úgynevezett sokkfektetés: a beteg csípőben hajlított, térdben nyújtott alsó végtagjait 
megemeljük. Hypovolaemiás shock esetén kifejezetten javasolt, ugyanakkor hosszabb ideig 
történő fenntartása, továbbá mozgó járműben kifejezetten nehéz, ezért csak ritkán, a 
Trendelenburg helyzet kialakításáig kerül sor alkalmazására. 
Ugyancsak megemelt alsó végtagokkal szállítjuk az alsó végtagi mélyvénás thrombózisban 
szenvedő betegeket, de ennél a fektetésnél a megemelés elvárt magassága az előbbitől 
elmarad (ügyelve mindazonáltal arra, hogy a mellkas szintjét meghaladja), így ezt 
kivitelezhetjük a bokaízület (például pokróccal történő) alátámasztásával vagy Trendelenburg 
helyzet kialakításával. Célja: az érintett végtag vénáinak „kiürítése”, a stasis csökkentése, 
kivédve ezáltal a szövődményt jelentő tüdőembólia kialakulását. 
Hanyattfekvő helyzet, megemelt felsőtesttel 
A speciális pozicionálást nem igénylő esetekben leginkább alkalmazott mód. Ha más 
szempont nem mérlegelendő, akkor a hordágy fejvégét a beteg kívánságának megfelelő 
magasságig emelhetjük, ezzel is növelve egyrészt a stabilitást, másrészt a beteg 
biztonságérzetét. 
Koponyasérültek esetében az emelés kívánt döntési szög 15-30⁰, mellyel az intracranialis 
nyomás csökkenése már elérhető. 
Mérsékelten emelt felsőtest javasolt kardiogén shockban szenvedő betegeknél. 
Hanyattfekvő helyzet, megemelt felsőtesttel és csípőben és térdben hajlítva felhúzott alsó 
végtagokkal 
Az előző helyzethez képest, a csípőben és térdben hajlítva felhúzott alsó végtagokat a 
térdízületnél (helyesebben: fossa poplitea-nál) alátámasztva szállítjuk az akut hasi 
katasztrófában szenvedő betegeket. 
Félülő helyzet 
45-60⁰-ban megemelt felsőtesttel alakítjuk ki. Javasolt: akut myocardialis infarctusban, 
hypertóniás krízisben szenvedő, továbbá fulladásra panaszkodó betegek esetében.  
Félülő helyzet, lógatott végtaggal 
Speciális fektetési mód: kizárólag artériás elzáródásban az érintett végtag lógatásával 
alakítjuk ki, segítve a végtag esetlegesen még meglévő artériás keringését. 
Ülő helyzet 
60-90⁰-ban megemelt felsőtesttel alakítjuk ki. Súlyos bal-szívfél elégtelenségben, 
tüdőödémában alkalmazott fektetési mód. Segítségével lassítjuk a folyadék filtrációját a tüdő 
szövetében. Ilyenkor a beteg alsó végtagjai lógattathatjuk is, így felhasználva az alsó végtag 
vénáinak tágulását a szív tehermentesítésére (preload csökkentésére). 
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Vigyázzunk, mivel a teljesen ülő helyzet a beteg számára bizonytalanabb elhelyezést biztosít, 
így az esetek jelentős részében erősen kapaszkodni próbál, ez jelentős izommunkával is 
járhat, mely ronthatja a zajló kórfolyamatot! 
Trendelenburg helyzet 
Kialakításában a járműbe szerelt hidraulika nyújt segítséget: kb. 15⁰-ban az alsó végtagok 
emelkedésével megdöntött fektetés. Segítségével a keringő vérvolumen redisztribúcióját 
valósíthatjuk meg: serkentve az alsó végtagokban feltódult vér áramlását, megakadályozva a 
csökkent volumen alsó végtagokba tódulását. Túlzott megdöntés (mintegy 20 cm-t meghaladó 
mértékű) nem javasolt, mivel a hasűri zsigerekre gyakorolt nyomás gátolja a rekesz kitérését. 
Alkalmazzuk hypotensio, collapsus, hypovolaemias, anaphylaxias shockos, alsó végtagsérült, 
betegek esetében, továbbá hüvelyi vérzés, köldökzsinór előreesése illetve annak gyanúja 
esetén  
 
FORDÍTOTT TRENDELENBURG HELYZET 
Az előző fektetési mód fordítottja: a megdöntésre az alsó végtagok süllyedésével kerül sor. 
Ritkán alkalmazzuk, leginkább abban az esetben jön szóba, amennyibe a lapos fektetést a 
felső test megemelésével kell kombináljuk, így például politraumatizált beteg esetében 
gerincsérülés és koponyasérülés (vagy ezek gyanúja) esetében. 
 
OLDALFEKTETÉS 
Általában megemelt felső test mellett alakítjuk ki, elsősorban mellkassérült betegek esetében 
(ilyenkor a sérült mellkasfél kerüljön alulra, így nem gátolt az ép oldal kitérése), vena cava 
kompressziós szindrómában szenvedő várandósoknál (bal oldalukra fordítva csökkenthető a 
nagyérre kifejtett nyomás). 
Esetenként eszméletlen, kielégítően légző, stabil keringéssel bíró beteg szállítható stabil 
oldalfekvő pozícióban, amennyiben az endotrachealis intubatio (vagy más átjárható légút 
fenntartására alkalmas eszközös beavatkozás) nem kivitelezhető. 
 
HASON FEKVŐ HELYZET 
Ritkán alkalmazott fektetési mód. Arckoponya sérült betegnél előnyös, ilyenkor a homlokot 
és állat alátámasztva (például pokróccal vagy lepedővel) elérhetjük, hogy a sérült területet 
felszabadítjuk a nyomás alól, mindezek mellett a légutak átjárhatóságát is fenn tudjuk tartani. 
 
2.3. OXYOLÓGIA DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKA 
Diagnosztikus módszerek értékelése 
Prediktív (jóslási) érték: a tesztet értékelve megmutatja a betegek arányát a pozitív lelettel 
bíró egyének között (pozitív prediktív érték=PPV), illetve az egészségesek arányát a negatív 
lelettel rendelkező egyéneken belül (negatív prediktív érték=NPV). 
Ezek alapján a magas PPV-el bíró vizsgálatok az egyes kórképek igazolására, míg a magas 
NPV-el rendelkező vizsgálatok azok kizárására alkalmasak! 
A teszt szenzitivitása az adott kórfolyamatra vonatkoztatott fogalom, mely megadja a pozitív 
leletek arányát a betegek körében. Magas szenzitivitású vizsgálatok esetén (szenzitivitás ≈ 1) 
alacsony az álnegatív esetek valószínűsége, azaz (majdnem) minden beteg esetében a teszt 
pozitív eredménnyel zárul. 
A teszt specificitása az adott kórfolyamatra vonatkoztatott fogalom, mely megmutatja a 
negatív eredmények arányát az egészséges egyéneken belül. Magas specificitású vizsgálatok 
esetén (specificitás ≈ 1) alacsony az álpozitív esetek valószínűsége. 
Általánosságban megjegyzendő, hogy egy vizsgálat szenzitivitása csak specificitásának 
rovására növelhető, mely fordítva is igaz: magas specificitású vizsgálat általában alacsony 
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szenzitivitású. Ebből következik, hogy gyakorlatilag nem található egyidejűleg magas 
szenzitivitású és magas specificitású vizsgálat! 

 
Egyén 

 
 
A teszt  

Beteg Egészséges Összesen 

Pozitív 
TP 

(tényleges 
pozitív) 

FP 
(fals-pozitív) 

Összes 
pozitív lelet 

(TP+FP) 

Negatív FN 
(fals negatív) 

TN 
(tényleges 
negatív) 

Összes 
negatív 

lelet 
(TN+FN) 

Összesen Összes beteg 
(TP+FN) 

Összes 
egészséges 
(FP+TN)  

 
 
 
 

 

2.7. ábra: A diagnosztikus érték jellemző paraméterei 

A diagnosztikus érték (prediktív érték) növelhető, amennyiben előzetes vizsgálatokkal 
valószínűsített kórképek esetében végezzük a tesztet. Az e szempontot is magába foglaló, 
módosított prediktív érték ismertetése és levezetése meghaladja e könyv kereteit. 
Összességében megjegyezhető, hogy: 

- Ha vizsgálatainkat csak megalapozott klinikai gyanú esetén végezzük, növelni lehet a 
lelet pozitív prediktív értékét.  

- Ha növeljük a teszt szenzitivitását, a teszt egyre növekvő negatív prediktív értékénél 
fogva alkalmassá válik szűrésre, vagyis egy kórfolyamat kizárására 

- Ha növeljük a teszt specificitását, a teszt egyre növekvő pozitív prediktív értékénél 
fogva alkalmassá válik egy kórfolyamat fennállásának igazolására 

A vizsgálatok prediktivitásának növelése a következő lehetőségeink vannak: 
- Kvalitatív vizsgálat helyett kvantitatív vizsgálat végzése. Ezt a módszert alkalmaztuk a 

D-dimer vizsgálat pozitív prediktív értékének növelésekor. 
- A vizsgálat adott idő múlva történő ismétlésével. Ilyenkor a változás dinamikáját 

értékeljük, ahogy azt a Tropionin laborteszt esetében is tesszük (ld. acut coronaria 
syndroma). 

- Több, önmagában alacsonyabb prediktivitású vizsgálatot együtt értékelünk, így 
kiaknázzuk a szinergizmusban rejlő lehetőségeket. A sürgősségi ellátásban gyakran 
alkalmazott módszer, valamennyi score-rendszer ezen az elven alapul. 

 
AZ OXYOLÓGIAI DIFFERENCIÁLDIAGMOSZTIKA LOGIKAI FOLYAMATA 
A differenciáldiagnosztika, vagyis az elkülönítő kórismézés gyakorlatilag a végleges 
diagnózis megállapításának folyamata. A folyamaton –a belgyógyászati tankönyvek tanulsága 
szerint- két út vezethet végig: vagy kiválasztjuk a tünet(ek)nek legmegfelelőbb diagnózist, 

NPV (Negatív prediktív 
érték)=TN/(TN+FN) 

PPV (Pozitív prediktív 
érték)=TP/(TP+FP) 

Specificitás= 
TN/(TN+FP) 

Szenzitivitás= 
TP/(TP+FN) 
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melyet bizonyítani próbálunk (fenomenológiai megközelítés), vagy a többi lehetséges kórkép 
kizárásával próbáljuk meg iránydiagnózisunk helytállóságát igazolni (nozológiai 
megközelítés). Az iránydiagnózis megválasztásának szempontja mindkét esetben a kórkép 
gyakorisága, vagyis előfordulásának valószínűsége. 
A diagnózis valószínűségi változó, azaz a számos lehetséges kórfolyamat között azok 
valószínűségében tapasztalható különbség. Ebből következik, hogy a diagnózis felállítása egy 
folyamat, melynek során az egyes lehetséges kórokok valószínűségét pontosítva jutunk el a 
legvalószínűbb kórfolyamatig.  
A klasszikus diagnosztikus megközelítés alkalmával a lehetséges diagnózisokat (úgynevezett 
alternatív diagnózis) valószínűség szerinti sorrendbe rendezve, minden lépés során a 
legvalószínűbb diagnózis (iránydiagnózis) igazolására törekszünk.  
Amennyiben az elvégzett vizsgálatok a diagnózis valószínűségét nem növelik, hanem 
ellenkezőleg: csökkentik, az adott kórfolyamatot elvetjük, majd az alternatív diagnózisokat 
valószínűség szerint ismételten rendezve, a következő legmagasabb valószínűségű 
kórfolyamat igazolására teszünk kísérletet. Mindez addig zajlik, míg az aktuális diagnózis 1 
körüli valószínűséggel nem igazolható. Ekkor elfogadjuk az iránydiagnózisunkat, az alternatív 
lehetőségek egyidejű elvetésével. Ezen megközelítést fenomenológiai diagnosztikus útnak 
nevezzük. 
Mint azt korábban láthattuk, a kórfolyamatok igazolása céljából magas pozitív prediktív 
értékű vizsgálatok végzendőek. De mi a helyzet akkor, ha az adott kórfolyamat esetében nem 
áll rendelkezésre magas pozitív prediktív értékű vizsgálat? 
Ekkor – könnyen belátható módon – a fenomenológiai diagnosztikus út nem járható. Ezekben 
az esetekben az ellátó a nozológiai diagnosztikus utat követi. Ennek során a kórfolyamatok 
sorrendiségének felállítása, a fenomenológiai megközelítéshez hasonlatosan a valószínűség 
szerinti sorrendben történik, ugyanakkor a vizsgálatok célja, a magas pozitív prediktív 
értékkel rendelkező vizsgálatok hiányában nem lehet a legvalószínűbb iránydiagnózis 
igazolása, hanem az alternatív kórfolyamatok kizárása. Ezen alternatív kórfolyamatok 
kizárásának alkalmas eszközét a magas negatív prediktív értékű vizsgálatok jelentik. 
Az oxyológiai gyakorlatban inkább a nozológiai megközelítést alkalmazzuk (azzal a 
kikötéssel, hogy nem az alternatív diagnózist, hanem az iránydiagnózist kell kizárnunk). 
Mindezt úgy tesszük, hogy a kórképek sorrendiségének meghatározásánál nem azok 
gyakorisága (vagyis valószínűsége), hanem zajlásdinamikája (vagyis az időfaktor) dominál. 
Tisztában kell lenni azzal, hogy differenciáldiagnosztikai munkánk során kevesebb 
lehetőséggel kell rövidebb idő alatt legalább helytálló csoportdiagnózist megalkotnunk. 
Mindenképpen említést érdemel a blick-diagnózis fogalma, mely a betegről és - oxyológiai 
alkalmazása során - környezetéről szerzett első benyomások meghatározó voltára utal. 
Önmagában nem helytelen a blick-diagnózis alkalmazása, arra legtöbbször tudat alatt is sor 
kerül. Mindössze túlzott meghatározó volta írható az ellátó rovására. Az oxyológiában éppen 
a környezet értékelése miatt van meg a helye, itt jelzem ismételten a helyszín meghatározó 
szerepét. Segítségünkre lehet továbbá az időfaktorral vívott harc során. 
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2.8. ábra Az ábra a differenciáldiagnosztikai megközelítéseket mutatja be, „A”-val a valódi 
betegség jelölve. Látható, hogy az oxyológiai megközelítés esetében a kórállapot időfaktora 

jelöli ki a sorrendet, amennyiben a létező, A-val jelölt betegséget nem tudjuk kizárni, 
elfogadjuk azt. C és D betegségek irányába vizsgálatokat nem is végzünk. 

Ne törekedjünk mindenáron a csoportdiagnózisnál szűkebb differenciáldiagnosztikára, hiszen 
terápiás konzekvencia nélkül pusztán időhúzássá válhat. Sajnos, vagy éppen szerencsére (?) 
nincsenek meg a helyszíni komplett diagnosztikához szükséges eszközeink. 
 
2.4 ELGONDOLKODTATÓ KÉRDÉSEK 

Mit tegyünk elsőként, ha betegünk vizsgálata közben egyik irányba eltekint, 
majd mind a négy végtagra kiterjedő görcsrohamát észleljük? 
Az általános klinikai megközelítés alapján epilepszia-betegség a 
legvalószínűbb, ez alapján e kórkép igazolásával kezdenénk diagnosztikus 
munkánkat. 
Ugyanakkor a felmerülő betegségek közül nem a morbus sacer a 
legsürgetőbb. A keringésmegállás jóval kisebb számban állhat az előbbi 
panasz hátterében, ugyanakkor ennek gyors észlelésével a beteg életét 
menthetjük meg. 
Ezek alapján helyes oxyológiai gondolkodás mellett elsőként a legmagasabb 
időfaktorú kórképet zárjuk ki, így meggyőződünk arról, hogy a betegnek a 
görcsroham közben van-e keringése (vagyis tapintható-e a carotis 
pulzáció). Ezzel ki tudjuk zárni a Morgagni-Adams-Stokes roham 
lehetőségét, amennyiben azonban szükséges, azonnal CPR-t tudunk kezdeni. 

2.5 ÖSSZEFOGLALÁS  
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A sürgősségi kórfolyamatok megítélése sajátos logikai gondolatmenet követését követeli meg, 
mely lehetővé teszi a heveny, magas időfaktorú történések mielőbbi megtalálását, kezelését és 
az alacsonyabb időfaktorú kórfolyamatok elkülönítését. Ezzel a gondolkodási sémával lehet a 
legcélszerűbben és leghatékonyabban megítélni nem csak egy személy, hanem akár több 
bajbajutott egészségi állapotát.  
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3. FEJEZET 
A SÜRGŐSSÉGI KÓRKÉPEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, JELEK ÉS TÜNETEK 
ÉRTÉKELÉSE (RADNAI BALÁZS DR) 
 
Ebben a fejezetben a sürgősségi ellátás általános jellemzőivel, alapfogalmaival, a sürgősségi 
diagnosztikus gondolkodásmód specialitásaival és a betegvizsgálat módjával és értékelésével 
ismerkedhet meg az Olvasó. 
A sürgősségi ellátást gyakran illetjük a Gábor Aurél (1923-1976) belgyógyász-mentőorvostól 
származó oxyológia elnevezéssel (1973), melyet a sürgősségi gyógyászat, sürgősségi 
orvostudomány kifejezésére ajánlott. Az elnevezés a magyar mellett leginkább a francia 
nyelvterületen terjedt el.  
Napjainkban a sürgősségi ellátás szinonimájának tekinthető, azonban korábban – művelői 
szándékától függetlenül, a sürgősségi ellátás iránt kórházi fogadókészség hiánya miatt – a 
prehospitális (vagyis a kórházi ellátás megkezdése előtti) sürgősségi gyógyászatra 
alkalmaztuk. Mára már e tevékenység egyre hangsúlyosabb részévé válik a kórházi gyógyító 
munkának, így a sürgősségi ellátás operációs területének kiterjedését tapasztalhatjuk. 
 
AZ OXYOLÓGIA TÁRGYA 
Az oxyológia a klinikai szakterületek sürgősségi metszete (lásd 3.1. ábra). Gyakran és joggal 
emlegetünk belgyógyászati, sebészeti, neurológiai, urológiai stb. betegségeket, ugyanakkor az 
előbbiekből kifolyólag kizárólagos „oxyológiai kórképek”-ről nem beszélhetünk: 
gyakorlatilag oxyológiai ellátást igénylő betegségek és kórfolyamatok léteznek. Az oxyológia 
mégis külön diszciplínaként való megjelenését speciális diagnosztikus megközelítése, 
valamint a helyszín különleges, szokatlan és korlátozó volta indokolja. Az oxyológia egyik 
specialitását a gyors beavatkozások igénye mellett a nemegyszer különleges és a legtöbbször 
nehezített körülmények, korlátozott lehetőségek jellemzik, így gyakran kell érvényesíteni a 
kompromisszum-medicina elveit. 
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3.1. ábra: Az oxyológia az egyes szakterületek sürgősségi metszete (piros mező) 

 
AZ OXYOLÓGIAI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ KÓRKÉPEK KÖZÖS JELLEMZŐI 
Hirtelen kezdetűek: váratlan időben, váratlan helyzetben, gyakran nem szokásos helyszíneken 
észlelhetőek. Sokszor még krónikus betegség heveny súlyosbodása esetén is váratlanul éri a 
beteget vagy környezetét. Ezek miatt az oxyológiai helyzetekre nem készülhetnek fel sem a 
beteg, sem az ellátó személyzet tagjai. 
Folyamat jellegűek (processzívek): vagyis olyan kórfolyamatok, amelyek „zajlanak”, így a 
zajlásdinamika (vagyis az időfaktor) mérlegelendő tényezővé válik, azt a betegellátással – és 
csak azzal – lehetőségünk van befolyásolni. Az oxyológiai ellátás során ritkán találkozunk 
„állapotokkal” (status), ha mégis, azok önmagukban súlyos állapotok (pl. status epilepticus, 
status asthmaticus). 
A folyamat során súlyosbodóak: ez nem csak kvantitatív, hanem kvalitatív jelleggel is bír. Az 
idő múlásával nem csak a tünetek súlyosodnak, hanem mind újabb tünetek jelentkezésével is 
számolni kell. 
Az oxyológia sajátosságai 
Az egészségügy helyzetét ismerve egyedülállónak mondható a kiemelkedően magas 
beteg/ápoló/orvos (mentőtiszt) arány, ugyanis a prehospitális ellátási szakaszban egy beteget 
egy orvos és egy mentőápoló láthat el. 
Első, de tegyük hozzá felületes megközelítésben az oxyológia az intenzív terápia 
„testvérének” tűnhet, hiszen a betegek – általában - akut beavatkozást igényelnek, az ellátás 
során használt eszközök is átfedést mutatnak.  
Alaposabban szemlélve a rokonságot ugyanakkor inkább a sürgősségi (osztályos) ellátás, 
valamint a katasztrófa-medicina tekinthető az oxyológia „édes”-testvérének. 
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A SÜRGŐSSÉGI DIAGNOSZTIKAI LÉPÉSEI 
 
ANAMNÉZIS 
Anamnézisen, vagyis kórelőzményen azon tényezők összességét értjük, melyek a kórfolyamat 
kifejlődéséhez közvetve vagy közvetlenül hozzájárultak, azzal ok-okozati összefüggésbe 
hozhatóak. 
A sürgősségi ellátás során a közvetett tényezőket veszi számba a távoli anamnézis (a nem 
akut jellegű gyógyászatban ez kiegészül a családi, szociális továbbá környezeti 
előzményekkel), míg a közvetlen okokra a közeli anamnézis mutat rá. 
Az információgyűjtés során forrásként a beteg illetve a környezete is szerepet játszik. A 
betegtől autoanamnézist, míg környezetétől heteroanamnézist nyerhetünk. 
Az anamnézis felvétele szintén eltér a hagyományostól: a sürgősségi ellátásban gyors, 
ugyanakkor pontos anamnézis felvételére törekszünk, ennek érdekében célzott kérdésekkel 
irányítjuk a folyamatát. Nehézsége abban rejlik, hogy a betegellátás folyamatát meghatározó 
döntések meghozatalához szükséges, egyben elégséges információk a lehető legrövidebb időn 
belül rendelkezésre álljanak. 
Ebben lehet segítségre a következő oldalon ismertetett séma (3.2. ábra), mely a döntésekhez 
szükséges információkat veszi strukturáltan számba. 
A betegellátást – akárcsak általában a túlhajszolt sürgősségi ellátók a napot – mindig „kávéval 
kezdjük”, vagyis értékeljük (és természetesen elhárítjuk) a környezeti veszélyeket, 
gondoskodunk a beteg és saját magunk biztonságáról, védelméről. 
Ezt követi az anamnesztikus információk összegyűjtése. Ennek folyamatát könnyíti meg a 
káros kávézási szokásról leszoktató „tegye le” felkiáltás. (A séma eredeti angol megfelelője a 
SAMPLE, ahol S: Signs and Symptoms, A: Allergies, M: Medications, P: Past medical 
history, L: Last meal/intake, E: Events). 
  

K
ör

ny
ez

et
 

K 

Környezet veszélyei 
 Fizikai veszélyforrások 
 Kémiai veszélyforrások 
 Megmaradó forgalom veszélyei 

V 

Védelem (ön- és a további segélynyújtók védelme) 
 Gumikesztyű 
 Védőszemüveg 
 További védőeszközök (maszk, ruha, stb.)  

A
na

m
né

zi
s 

T 

Tünetek (prezentációs panasz/tünet) 
 Mi az, mikor kezdődött, hogyan kezdődött? 
 Van-e kiváltó ok? 
 Fájdalom van-e? 
HELYE 
IDEJE 
JELLEGE 
KIVÁLTHATÓSÁGA 
LEFOLYÁSA 
MEGÉLÉSE 

E 
Érzékenység (allergia) 
Gyógyszer 
Egyéb 
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Gy 

Gyógyszerei 
Mit? 
Mióta? 
Mennyit? 
Nem vett be többet vagy kevesebbet? 
Jelenleg vett-e be? 

E 

Előzmények:  
Korábbi betegségek 
Milyen betegség? 
Mikor? 
Hasonló panasz/tünet?  

L 

Legutolsó étkezés: 
Mikor? 
Mit? 
Alkohol? 

E Egyéb környezeti információ  

3.2. ábra: Gyors anamnézis felvételi séma. 
 
Amennyiben a beteg nem tud pontos választ adni kérdéseinkre, kínáljunk Neki alternatívákat. 
Azok sorrendjénél mindenképpen figyeljünk arra, hogy az iránydiagnózisunknak megfelelő 
választ rejtsük el, ne az első vagy az utolsó elem legyen a felsorolásunkban. A betegek 
hajlamosak az elsőként vagy utolsóként elhangzó lehetőséget választani, mely ezáltal 
objektivitását vesztve félrevezető lehet. 
Például mellkasi fájdalmat panaszoló betegtől a fájdalom jellegére kérdezve a lehetséges 
helyes felsorolási sorrend: „égő, lüktető, szúró, szorító, görcsös, tompa, éles”. A beteg így - 
pusztán véletlenségből - kisebb valószínűséggel minősíti fájdalmát a miokardiális eredetre 
jellemző szorító jellegűnek. 
A gyors betegvizsgálat algoritmusa 
A gyors anamnézis-felvételt a gyors betegvizsgálat követ. Senkit ne tévesszen meg a 
betegvizsgálat gyorsasága: ez csupán az első tájékozódást szolgálja annak eldöntése céljából, 
hogy a beteg vitális funkciókat veszélyeztető (pre-arreszt) kórfolyamatban szenved-e. Az 
egyes lépéseket vázlatosan mutatja be a következő, 3.3. ábra. Mnemotechnikai könnyítésként 
az AÁBCDE betűsorral jellemezzük az egyes tevékenységeket, mely mozaikszó a 
sorrendiséget is kijelöli (habár egyes lépések párhuzamosan is végrehajthatóak, illetve 
egyértelműségük miatt külön nem értékelendőek). Az egyes vizsgálatok részletes menete a 
későbbiekben kerül kifejtésre. 
 

A 

Eszmélet gyors vizsgálata (AVPU) 
A: ALERT (éber) 
V: VOICE (verbális stimulusra reagál) 
P: PAIN (fájdalomingerre reagál) 
U: UNRESPONSIVE (eszméletlen) 
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Á 

Légút átjárhatósága (megtartott, veszélyeztetett, elzáródott?) 
Füllel hallható 
Köhögés (száraz vagy „ugató” jellegű) 
Sípolás 
Stridor 
Szabad szemmel látható 
Juguláris behúzódás 
Légzési segédizmok használta 
A beteg a nyakát fogja 
Környezeti tényezők (étkezőasztalnál, stb.)  
Betekintés a szájüregbe 

B 

(Be)légzés meglétének és paramétereinek vizsgálata 
 Légzés megléte: hármas érzékeléssel 
 Légzésszám (fiziológiás: 12-16/perc) 
 Légzés mélysége (mellkasi kitérés) 
 Légzés típusa (kóros légzés?) 
 Nehézlégzés 
 Oxigenizáció  
Küllem: cyanosis (acro-, ajak-, fej-nyak-) 
Tudat 
Pulsoxymetria  

C 

Cirkuláció (keringés) meglétének vizsgálata 
Keringési jelek: 
légzés 
bármilyen mozgás (kivéve: convulsio) 
nyelés, csámcsogás 
a. carotis communis  
Mechanikus működés vizsgálata: 
Pulzusszám (centrális, perifériás) 
Pulzuskvalitás 
Vérnyomás 
Kapilláris újratelődési idő (CRT<2 s) 
Elektromos működés vizsgálata: 
Quick-look  
12 elvezetéses EKG 
Speciális elvezetések (inkább az E-nél!) 
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D 

Tudat és éberség szintjének (eszmélet) vizsgálata:  
 
GCS 
 

 Szemnyitás Motoros válasz Verbális válasz 

6  
Felszólításra 
cselekszik  

5  
Fájdalomra 
lokalizál Orientált 

4 Spontán Fájdalomra elhárít Zavartan fogalmaz 

3 Felszólításra Abnormális 
flexiós tónus 

Helytelen 
szóhasználat 

2 Fájdalominge
rre 

Abnormális 
extenziós tónus 

Érthetetlen 
hangokat ad 

1 Nincs Nincs Nincs 

  R: relaxált T: tubus a 
tracheaban 

 
Idegrendszer vizsgálata 
Reflexvizsgálat  
kiválthatóság, 
szimmetria,  
kóros reflexek) 
Meningealis izgalmi jelek 
Oldaliság: két oldal közti eltérés, gócjelek 
Vércukormérés (!) 
Testhőmérséklet meghatározása 

E Egész beteg, egész eset, egyéb környezeti tényező 

3.3. ábra: Gyors betegvizsgálati algoritmus AÁBCDE séma alapján. 
 
Első lépésként („A”) az AVPU skálán megítéljük a beteg éberségi (vigilitási) szintjét. Ez a 
lépés meg kell, hogy előzze a légút átjárhatóságának vizsgálatát („Á”), mivel ez a megtartott 
és elzáródott lehetőségek mellett veszélyeztetett is lehet, melynek fő oka az eszméletlen („U”) 
állapot. A légzés („B”) vizsgálatát a keringés („C”) megítélése követi, mely után az 
idegrendszeri funkciók („D”) vizsgálatára kerül sor. A gyors vizsgálatot a környezeti 
tényezők komplex, az egész eset együttes értékelése zár („E”), mely során a környezeti 
veszélyek felmérése, és a beteg ezektől történő megóvási stratégiájának meghatározása is meg 
kell, hogy történjen. 
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Bizonyos lépések elvégzése – ahogy arra korábban már utaltunk – nem feltétlenül kell, hogy 
megtörténjen: amennyiben a beteg, vele való első találkozásunkkor beszél, a kérdésekre 
érthetően és normál beszédhangon válaszol, az „A” és „Á” lépések külön vizsgálata nem 
szükséges, a „B” és „C” pontokban pedig nem kérdéses az egyes életfunkciók (légzés és 
keringés) megléte, mindössze annak minőségi jellemzőit törekszünk megállapítani. 
Amennyiben a gyors betegvizsgálati algoritmus során az életfunkciókat veszélyeztető 
kórfolyamatot azonosítunk be, azonnal megkezdjük annak korrekcióját. Amennyiben pre-
arreszt folyamatot nem azonosítottunk be, következhet a tradicionális betegvizsgálat, melynek 
lépéseit a következőkben ismertetjük. 
 
AZ INSPEKCIÓ 
Inspectio alatt a beteg megfigyelését, megtekintését értjük. A fejezet tárgyalása során az 
általános jellemzőket követően az egyes szervrendszerek specifikus inspectios lépéseit 
ismertetjük. 
 
ÁLTALÁNOS INSPECTIO 
Már a beteggel történő találkozás alkalmával szembesülünk habitusával, amennyiben nem 
eszméletlen. Éber beteg ugyanis viselkedik, így habitusa megfigyelhető, mely a sürgősségi 
ellátásban is fontos, hiszen számos kórfolyamat habitusváltozással jár (például a 
pajzsmirigybetegségek). 
A beteg viselkedésével inkább szembesülünk, míg testalkatáról már az első megpillantásakor 
általában informálódhatunk. Vizsgálva a beteg alkati jellemzőit, az alábbiakat észlelhetjük: 
Astheniás: sovány alkatot jelöl 
Piknikus: telt tetalkat 
Muscularis: e sportos testalkatot másként atlétikus alkatnak is neveznek. 
A testalkatnak megfelelő tápláltsági, fejlettségi szintet is minden esetben ajánlott felmérni. Ez 
lehet: 
Cachexia, anorexia: kóros lesoványodás. A cachexia senyvesztő betegségek (például 
rosszindulatú daganat esetén, mint paraneoplázia – ld. ott), az anorexia pedig táplálkozási 
zavar jele. 
Obesitas: a beteg kóros elhízása. Jellemzője alapján alma (mely szív- és érrendszeri 
kockázatot is jelez) és körte típust különíthetünk el. 
Járóképes illetve fennjáró beteg esetén mindig figyeljük meg mozgását, járását, hiszen a kóros 
járástípusok kórjelzőek. Néhány példát mutat be a 33.4. ábra. 
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3.4. ábra: Kóros járástípusok 

 
Amennyiben a beteg nem mozog vagy abban gátolt, értékeljük a mozgásakadályozottságot és 
képtelenséget. Itt fontos felismerni a hypo- és akinesis állapotait, melyekben 
mozgásszegénység (hypokinesis) illetve hiány (akinesis) észlelhető. Különösen 
Parkinsonismus (Parkinson kór vagy Parkinson tünetegyüttes) eredményezi a motoros 
funkciók megváltozását. Az ekkor észlelhető jellemző eltéréseket mutatja be a 3.5. ábra. 
 

 
3.5. ábra: Parkinsonismusban észlelhető motoros eltérések 
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A testhelyzet értékelése nem csak járóképes vagy fennjáró betegek esetében értékelendő. Az 
ágyhoz kötött fekvőbeteg testhelyzete nemegyszer diagnosztikus értékű. Így például mikor a 
beteg oldalt fordulva fekszik, térdét hajlítva felhúzza, miközben fejét hátrafeszíti, meningealis 
izgalom, így meningitis diagnosztikus jele lehet. Ezt a tartást nevezzük „vadászkutya fekvés’-
nek, mely helytelen magyar fordítást tükröző elnevezés, ugyanis semmi köze nincs a vadász 
kutyájához.  
Háton, felhúzott (térben és csípőben is hajlított) alsó végtagokkal fekszik a hasi fájdalomról 
beszámoló (például pancreas betegségben szenvedő) beteg. Ebben a helyzetben antalgiát 
biztosít a hasfal izomzatának ellazítása, mely a peritoneum izgalmát is csökkenti. 
Ágyban ülő, vagy jelentősen megemelt felsőtesttel fekvő helyzet orthopnoe jele lehet, a beteg 
kisvérköri pangás miatti fulladását jelezve. Ezzel a testhelyzettel a pulmonalis pangás, így az 
azt jelző nehézlégzés is csökkenthető ugyanis. 
Pleurális fájdalom antalgiás pozíciója lehet a beteg oldalfekvő elhelyezkedése. 
Megtekintve a beteget, az észlelteket összefoglalva értékelhetjük a testalkati eltéréseket, 
melyek lehetnek általános alkati rendellenességek, melyek között a Parkinsonismushoz 
kapcsólódóakat korábban már áttekintettük. A gerincet érintő Bechterew-kór (spondylitis 
ankylopoetica) a gerincet alkotó ízületeknek és a keresztcsonti ízületnek olyan gyulladásos 
megbetegedése, mely hónapok, évek alatt egyre súlyosabb tünetekhez, 
mozgáskorlátozottsághoz vezet. Mégsem csupán a gerinc betegségének tekinthtjük, hiszen a 
gerinfájdalom és mozgáskorlátozottság miatt több funkció, így például a beteg járása is 
megváltozik. Sürgősségi jelentőségét a nyaki gerinv érintettsége hangsúlyozza, mely a nehéz 
légúti feltárás egyik okozója. 
A mozgás értékelésekor feltűnik a plegia (paralysis), vagyis a bénulás, azonban enyhébb 
formája az izomgyengeség (paresis) nem mindig egyértelmű, így szükséges a latens 
mengnyilvánulásának vizsgálata is (úgynevezett latens paresis próbák). A mozgáskoordináció 
zavarát (ataxia) is könnyen megfigyelhetjük. Valamely végtag remegése (nem reszketése, 
azaz nagyobb amplitúdójú, ritmikus kitérése) észlelésekor (tremor) mindenképp értékeljük a 
formáját. Eszerint beszélünk: a végtag remegése. Két formája ismert: 
Nyugalmi tremor: mely a végtag nyugalmi helyzetében jelentkezés, mozgás indításakor 
(inicializációjakor) csillapodik vagy szűnik. Parkinsonismus esetén észlelhető. 
Intentios tremor: az előző ellentéte: épp mozgás indításakor lép fel, egyre nagyobb 
amplitúdójú kitérések formájában. Mozgáskoordinációs zavar (kisagyi laesio) 
következménye. 
A mellkas megtekintésekor annak deformitásit észlelhetjük, melyek súlyos légzésmechanikai 
(ventilációs) funkciózavart is eredményezhetnek. Ilyenek a pectus excavatum (kivájt mellkas), 
a pectus carinatum (előemelkedő sternum) és az emphysemas, hordó alakú mellkas. 
A gerinc deformitásai is gyakran pregnáns, jól megfigyelhető inspekciós leletek. A 
fiziológiásan is meglévő görbületek közül megkülönböztetjük a kyphosis-t (hátra konvex 
görbület), a lordosis-t (előre konvex görbület), valamint beszélhetünk az egyértelműen kóros, 
frontális síkbeli görbületről (scoliosis), továbbá annak gyakran kyphosissal kombinálódott 
formájáról a kypho-scoliosis-ról, valamint a púpról (gibbus). 
A végtagok morfológiai rendellenességei közül inspekcióval beazonosítható az 
arachnodactylia (hosszú, vékony ujjak, Marfan szindrómára utalhat), a gigantismus 
(óriásnövés), az acromegalia, mely az akrák (ujjak, áll, orr, fül) megnagyobbodása, valamint a 
sürgősségi szempontból csekély jelentőségű pes planus (statikai következményekkel járó 
lábboltozat-süllyedés, „lúdtalp”). Oxyológiai jelentőséggel bír ugyanakkor a dobverőujjak 
észlelése, mely tartós hypoxia hatására alakul ki. A valódi dobverőujj morfológiai jellemzőit 
mutatja a 3.6. ábra. Az ízületi duzzanat, deformitás, mozgáskorlátozottság értékelése csekély 
sürgősségi jelentőséggel bír. 
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3.6. ábra: A dobverőujj és a nem kóros, familiáris variáns közti különbség 

 
A bőr inspekciója során oxyológiai jelentőséggel nem bíró bőrbetegségek mellett 
megfigyelhető a bőr sárgás elszíneződése az icterus, a vérszegénységre (anaemia) utaló 
sápadtság, továbbá a cyanosis, mely a nyálkahártyák és a bőr livid elszíneződése. Centrális 
formája a hypoxia, míg perifériás megjelenése (acrocyanosis) lokálisan mikrocirkulációs, míg 
globálisan fennálló módon a keringési elégtelenség (sokk) jele. A fej-nyak cyanosis fulladás 
következménye. Feltűnő lehet a plethor(e)a, vagyis az arc kipirulása, akárcsak a spider-
naevus, ami pókszerű teleangiectasias értágulat, mely májelégtelenség következtében alakul 
ki leginkább a törzsön, arcon. A bőr vörös elszineződése az erythema, mely szisztémás 
betegséget (pl. lupus eythematosus), de lokális eltérést (erythema chronicum migrans) is 
jelezhet. Figyeljük meg a bőr és nyálkahártya felszínén feltűnő vérzéseket (purpura és 
petechia). Xanthoma lipidanyagcsere zavarára utalhat. 
A szőrzet és haj vizsgálatakor feltűnik az alopecia (kopaszság), mely lehet körülírt, lokális 
jelenség (alopecia areata) és teljes kopaszság (alopecia totalis) is. 
Az inspekciónál említjük, noha másik érzékszervünk segítségével észleljük (szaglás) a beteg 
leheletét, mely kóros eltérésként lehet acetonos, uraemiás, de alkoholos is. 
A nyálkahártyák (kötőhártya, száj, garat) megtekintését se hanyagoljuk el. A cyanosis itt is 
észlelhető, ezen felül aphta-t, soor-t és gyulladásos eltéréseket is beazonosíthatunk. 
Inspectio keringési betegségek esetén 
A következőkben az előző fejezetben bemutatottak szerinti, keringési betegségek tipikus 
inspekciós leleteit tekintjük át. A beteg habitusának értékelésekor keringési betegség esetén 
például hyperthyreosisra utaló hyperaktivitás, neurosis tapasztalható. A tápláltsági eltérések 
rizikofaktorok meglétére utalhatnak. 
A beteg bőrét vizsgálva már több, specifikus eltérés is beazonosítható, így például: 
Facies mitralis: mitralis stenosis esetén észlelhető karakterisztikus eltérés: 
Arcon mitralis rózsa (rózsavirág-szerű hyperaemia) 
Perioralis pallor: száj körül jelentkező sápadtság 
Oedema, anasarca: a subcutan kötőszövet vizenyője (oedema), mely az ujjbenyomatot 
megtartja (anasarca) 
Suffusio: lap szerint terjedő, térképszerű rajzolatot mutató vérömleny leginkább a végtag 
bőrén. Véralvadási zavar jele lehet. 
Varicositas: felületes vénák tágulata 
Nyálkahártyán cyanosis 
Acrocyanosis: microcirculatio zavara esetén észlelhető 
Bőrön sápadtság vagy kipirulás 
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Egyéb karakterisztikus inspekciós eltérések: 
Dobverőujjak megléte (krónikus hypoxia jele lehet) 
A beteg légzési tevékenysége:  
auto-peep: a beteg kilégzés végén nem fújja ki a teljes levegőmennyiséget, hanem azzal 
felfújja buccáját (pofazacskóját), így tartva pozitív értéken a kilégzés végén a légúti nyomást 
(PEEP). Kisvérköri pangás (bal szívfél elégtelenség) jele. 
súlyos dyspnoe: jellegzetes testhelyzet és másodlagos jelek (ld. légzési zavarok) 
Nyaki vénák teltsége: telt nyaki vénák emelkedett centrális vénás nyomásra (CVP) utalnak. 
Szívcsúcs-lökés és intenzitása: a szívcsúcs-lökés vagy látható, vagy nem. Kórosnak a korábbi 
viszonyokhoz képesti változást ítéljük csak. 
Inspectio légzési zavarok esetén 
Az inspekció jelentősége légzési zavarok esetén sem becsülhető túl. Néhány jellemző lelet: 
Mellkas alakja: az egyes mellkasi deformitások súlyos légzésmechanikai akadályt 
jelelnthetnek. 
Beteg elhelyezkedése: Gravis dyspnoe esetén jellegzetes testhelyzet észlelhető: a beteg ül, 
nyújtott karokkal, kezeivel a szék oldalát fogja. Ennek segítségével rögzíti vállövét, így a 
légzési segédizmok mellkas kitérését segítő mozgása fokozható. 
Jugularis behúzódás: a jugulum tájéki behúzódás súlyos nehézlégzésben, légúti szűkületben 
észlelhető 
Légzési segédizom-használat: Légzési segédizmok alatt a szervezet fokozott O2 igénye 
következtében fellépő nehézlégzésben (annak in-, exspiratoricus ill. kevert formájától 
függően) működésbe lépő izmok összességét értjük. A belégzési tartalékvolumen 
mozgatásakor a be-, míg a kilégzési tartalékvolumen ventilációjakor a kilégzést segítő 
segédizmok működnek. A segédizmok s következőek: 
A kilégzést segítik (minden izom, amely süllyeszti a bordákat): 
mm. intercostales interni et intimi 
m. subcostalis 
m. transversus thoracis 
Hasizmok 
m. transversus abdominis,  
m. obliquus externus et internus abdominis,  
m. rectus abdominis)  
m. quadratus lumborum 
m. serratus posterior inferior 
A belégzést segítik (minden izom, amely emeli a bordákat): 
Mély és felületes nyakizmok 
m. scalenus anterior / medius / posterior  
m. sternocleidomastoideus 
Thoracohumeralis izomcsoport 
m. pectoralis major et minor         
m. subclavius 
m. serratus anterior 
mm. intercartilaginei 
m. serratus posterior superior 
mély hátizomzat  
orrszárnyi légzést segítő izmok főleg csecsemőben 
m. nasalis,  
m. levator labii superioris alaeque nasi,  
m. zygomaticus minor 
Kóros légzéstípus: A fiziológiás légzés megváltozása, mely lehet: 
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Kóros frekvencia 
Tachypnoe: a légzésszám emelkedése 
Bradypnoe: a légzésszám csökkenése 
Apnoe: légzésleállás 
Kóros légzési kitérés (amplitúdó) 
Hyperventillatio: emelkedett légzési térfogat (mély légzés) 
Hypoventillatio: csökkent légzési volumen 
Kóros légzésmintázat 
Kussmaul légzés: tachypnoe-hyperventillatio jellemzi. Acidózis kompenzációjakor, 
anyagcserezavarokban (például: hyperglicaemia) jellemző. 
Cheyne-Stokes légzés: periodikus jellegű légzés (hypo-, hyper-, hypoventillatio majd apnoe 
jellemzi), idegrendszeri zavarokban jellemző 
Biot légzés: periodikus, hyperventillaló légzés. Idegrendszeri károsodást valószínűsít. 
Gasping: egyesek terminális légzésnek nevezik, ugyanakkor nem valódi légzés, mivel 
légáramlás nem kíséri. 

 
3.7. ábra: Kóros légzésmintázatok 
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A HAS INSPECTIOJA 
A has megtekintésének oxyológiai jelentősége abban rejlik, hogy súlyos, hemodinamikai 
instabilitást is eredményezni képes szövődményt okozó kórfolyamatra következtethetünk az 
észlelt kóros leletekből. Ezek a következőek: 
Általános inspectio részeként: 
Bőr színe, mely lehet 
Sárga: icterus. Legkorábban a scleran látható. Természetes fénynél vizsgálandó. 
Sápadt: anaemiara utalhat 
Spider-naevus: előzőekben ismertetett, pókháló-szerű értágulat 
Suffusio: testszerte jelentkezhet. Véralvadási zavar következménye (véralvadási faktor-
peptidek elégtelen szintézise következtében, mely a májelégtelenség miatti sejtpusztulás 
következménye) 
A has helyzete a mellkas szintjéhez viszonyítva: hanyatt fekvő betegen vizsgálva a következő 
helyzetű lehet: 
Has a mellkas szintjében: fiziológiás állapot 
Has a mellkas szintje alatt: cachexia állhat hátterében 
Has a mellkas szintje felett, elődomborodó 
Graviditas 
Obesitas 
Meteorismus: fokozott bélgázfelszaporodás következménye 
Hasi terime: térfoglalás, leggyakrabban tumor következtében 
Ascites (hasvízkór): a hasüregben felszaporodó folyadék vascularisan decompensalt cirrhosis 
hepatisra utal. 
Értágulat a hasfal bőrén: 
Caput medusae: a köldök körüli (periumbilicalis) vénák sugár irányú tágulata, mely a vena 
portae megemelkedett nyomásának (portalis hypertensio) tünete, melyet parenchymalisan 
decompensalt cirrhosis hepatis okoz. A venae umbilicales ugyanis a vena portae és a vena 
cava (inferior) rendszere közti, úgynevezett porto-cavalis anastomosisrendszer egyik eleme. 
Hasonló shunt található a cardia tájékán, az oesophagus alsó harmadában, a rectum distalis, 
anus-al szomszédos régiójában valamint retroperitonealisan is. 
Hosszanti (és nem radier!) lefutású vénatágulat (hózentróger – Hosenträger shunt): cavo-
cavalis anastomosis kitágulása, így nem májbetegségre utal! Hátterében leggyakrabban vena 
cava inferior thrombosisa, vagy vena cava compressios szindróma áll. 
Peristalticus mozgás a hasfalon: normális körülmények között legfeljebb gracilis egyénekben 
észlelhető 
Körülírt elődomborodás 
Rectus diastasis: a m. rectus abdominis kötőszövetes tokjának (rectus-hüvely) 
meggyengülésekor látható, leginkább hasprés hatására. A beteget megkérve, hogy hanyatt 
fekvő helyzetben üljön fel úgy, hogy nem kapaszkodik, a musculus rectus abdominis előugrik 
a hasfal szintjéből. 
Sérv (hernia abdominalis): sérv esetén a sérvkapun keresztül a sérvcsatornába tóduló tartalom 
körülírt kidomborodást eredményez. Haspréssel a jelenség provokálható. 
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A BŐR INSPECTIOJA, BŐRJELENSÉGEK 
Az elemi bőrjelenségek részletes ismertetése meghaladja a fejezet tartalmi kereteit, így csak 
fogalmi egyértelműség céljábol megemlítjük, hogy az elsődleges elemi bőrjelenségek a 
közvetlenül a kiváltó kórok következményeként létrejövő, a bőr különböző rétegeit érintő, jól 
látható, de nem specifikus elváltozások. A másodlagos elemi bőrjelenségek az elsődleges 
elemi jelenségekből külső hatások következtében vagy gyógyulás során maradványtünetként 
létrejövő, a bőr különböző rétegeit érintő, jól látható, de nem specifikus elváltozások. 
Fontosabb szerephez jutnak az úgynevezett dermadromok. Az olyan bőrelváltozásokat, 
melyek nem primeren bőrgyógyászati kórkép, hanem más szervrendszer kórfolyamat 
következtében észlelhetőek dermadromnak nevezzük, melyek tehát nem bőrbetegségek, 
hanem bőrtünetek! 
Néhány dermadrom: 
Májbetegség: bőrtüneteit nagyrészt már ismertettük, így most összefoglalásukra kerül sor: 
Spider (pók) naevusok 
Xanthoma (hypercholesterinaemia következménye) 
Xanthelasma palpebrarum (xanthoma a szemhéjon) 
Decompensalt májcirrhosis 
Vascularis decompensatio 
Caput medusae 
Parenchymalis decompensatio 
Icterus 
Erythema palmo-plantare: a tenyér és a talp diffus vérbősége 
Gyneacomastia: női másodlagos nemi jellegre jellemző emlőfejlődés 
Szőrzet elvesztése 
Suffusio 
Diabetes mellitus: jellemző bőrtünetei a következők: 
Pruritus: a bőr viszketése, generalizált (száraz bőr) vagy lokális (általában hajlatok, genitáliák) 
mycosis következtében. Jellemző másodlagos elemi bőrjelenség az excoriatio. 
Rubeosis diabetica: arc, ritkábban kéz- és lábfej kipirosodása 
Dermopathia diabetica: atrophias foltok a bőrön 
Xanthoma, xanthelasma 
Lypoatrophia insulinica: insulin injekció helyén a subcutan zsírszövet vesztése 
Carotinaemia: túlzott sárgarépa, papaja, narancs fogyasztása a bőr sárgás elszíneződését 
okozza, icterus benyomását keltve. Jellemző a tenyéren is jelentkező sárga szín. 
Hypothyreosis az A-vitaminná történő konverzió elmaradásán keresztül hasonló tünetet okoz. 
Neurofibromatosis (von Recklinghausen kór): testszerte neurofibromák (papulosus 
elváltozások), további jellegzetesség a café au lait (tejeskávé) foltok. 
Veseelégtelenség: jellemző tünete az arcon és a szem körül jelentkező (periorbitalis) oedema. 
Hyperthyreosis: 
A bulbus(ok) protrusioja látható, a szemhéj felhúzódott, a sclera láthatóvá válik az iris felett 
Meleg, nyirkos, „fiatalos” jó turgorú bőr 
Selymes, vékony szálú, megritkult haj 
Hypothyreosis: 
Ujjbenyomatot meg nem tartó, szemhéj, arc és kézfej-oedema (myxoedema) 
A bőr testszerte megvastagodott, tészta tapintatú, száraz, hideg 
Morbus Addison: másik elnevezése, a „bronzkór” találóan jellemzi a betegség bőrtünetét: 
döntően a hajlatokra lokalizálódó hyperpigmentalt elváltozás észlelhető. 
Morbus Cushing: 
Holdvilág arc 
„Bivalynyak” 
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Livid striák megjelenése a hasfalon 
Palpatio 
Palpatio alatt a két (ritkán egyetlen) kézzel történő tapintásos vizsgálatot értjük. Ennek céljai 
lehetnek: 
egy adott terime (fiziológiás vagy kóros) alakjának, nagyságának, felületének, állományának 
megismerése, 
a tapintott régió hőmérsékletének megítélése, 
fiziológiás és kóros mozgások (pl. szívcsúcslökés, mellkasi rezonancia) érzékelése 
a vizsgált régióban nyomásérzékenység, fájdalmasság,  
a szöveti ellenállás (rezisztenciát) megítélése. 
A tapintásos vizsgálattl, a fentieken túl, információt nyerhetünk a kövtkező tényezőkről is: 
A bőr állapotáról (felületes tapintás) 
A bőr alatti területekről (mély tapintás) 
Zsigerek méretéről (például: máj, lép) 
Szervek, szervrendszerek működéséről (például pulzuskvalitások) 
Kóros terimékről (például: tumor, pajzsmirigy, kóros nyirokcsomók) 
 
A BŐR PALPATIOJA 
A bőr tapintásának egyik célja, a milyenségének megállapítása. Palpatioval a bőr lehet 
atrophiás, száraz, hámló, nedves, s mint ilyen lehet generalizáltan nyirkos, vagy lokális 
jelenség, mely szintén karakterisztikus jel lehet (például csuklótájéki nyirkosság 
hypoglicaemiara utal), hyperkeratotikus. 
Miután inspekcióval meggyőződtünk a látható elemi jelenségekről, tapintással vizsgáljuk az 
észlelt elváltozás bőr síkjához való viszonyát (kiemelkedése). 
A vizsgálta másik célja a bőralatti szövetek megítélése (oedema, anasarca, myxoedema, 
gyulladásos lelet). Végül az esetlegesen észlelhető hegek megítélése következik. 
 
A NYIROKRENDSZER PALPATIOJA 
A nyirokrendszer tapintása nagyrészt a nyirokcsomók palpációját foglalja magába. A 
vizsgálatba bevonandó fontosabb nyirokcsomó-régiók a következőek: 
fej-nyak: fontos a musculus sterocleidomastoideus előtti és mögötti nyirokcsomórégió 
tapintása is! Az izom mögötti nyirokcsomók az epipharynx folyamataira (gyulladás, tumor) 
utalnak, mely nehezen vizsgálható tájék! 
axillaris nyirokcsomók 
inguinalis nyirokcsomók 
Az egészséges (nem kóros) nyirokcsomókról úgy tartjuk, hogy nem tapinthatók, habár 
inguinalisan nem feltétlenül kóros a tapintható nyirokcsomó. 
Általánosságban elfogadhatjuk, hogy a tapintató nyirokcsomó azért válik tapinthatóvá, mert 
megnagyobbodott (ezt lymphadenomegalianak nevezzük). Ez minden esetben, mikor 
észleljük kórosnak tekintendő és dokumentálandó! A megnagyobbodott (vagyis tapintható) 
nyirokcsomó acut vagy krónikus, esetleg lezajlott gyulladás jele lehet, esetleg anyagcsere-
betegségekre utalhat, azonban gyakran malignus folyamatok következménye, esetleg 
metasztázis kialakulását jelzi. 
Emlők palpatioja 
Bármily meglepő is, nem csak nők, hanem férfiak esetében is elengedhetetlenül fontos 
vizsgálat az emlők tapintása, így az még a sürgősségi ellátásban dolgozó orvosoktól is elvárt 
tevékenység, mahy az emlőszövet szisztematikus áttapintásából, majd a regionális 
nyirokcsomó-régiók vizsgálatából áll. 
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Segítségével megítélhetőek a fiziológiás mirigyes tapintattól eltérő terimék, melyek lehetnek 
rosszindulatú neoplasiak, de jóindulatú elváltozások is, így benignus daganat, gyulladások 
(mastitis), degenerativ folyamatok (például mastopathia) következményei. 
 
A PAJZSMIRIGY PALPATIOJA 
A pajzsmirigy palpatiojara a beteg háta mögül kerül sor (ahogy azt a 3.8. ábra mutatja), 
melyet a szemköztről történő palpatio követ (3.9. ábra).  
 

 
3.8. ábra: A pajzsmirigy tapintása a beteg háta mögött állva 

Hátulról tapintva a pajzsmirigyet, a beteg állás két kezünk mutatóujjaival megtámasztjuk, 
majd III-V. ujjainkkal áttapintjuk állományát. 

 
3.9. ábra: A pajzsmirigy palpatioja szemből 
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A tapintás során a pajzsmirigy mirigyes tapintatú állományának szisztematikus áttapintására 
kerül sor, mely során kóros eltérésként különböző nagyságú és konzisztenciájú göb tapintható. 
A vizsgálat befejezésekor mindenképp vizsgálandó az állomány mobilitása: nyelésre 
felszólított betegen a pajzsmirigy követi a garat mozgását. 
 
PALPATIO A MELLKASON 
A mellkasi tapintásos vizsgálatot számos célból végezzük. E célok a következőek lehetnek: 
A mellkas alakjának megítélése (így a deformitás súlyossági fokának vizsgálata) 
Mellkasfal kitérésének, mozgásának megítélése 
Mellkasfali rezonancia, vibráció vizsgálata 
Pectoralfremitus: a mellkas rezonanciájának vizsgálata 
Két tenyerünket a beteg két mellkasfelére helyezzük, majd megkérjük, hogy mondja azt, hogy 
„33” vagy „66” (vagy bármilyen zöngés hangot halmozó szót). Tenyerünkkel érzékeljük a 
rezgést, mellyel a két oldal közti eltérés (és csak az) összehasonlítható. Férfiak esetében 
intenzívebb a pectoralfremitus, így náluk annak gyengülése jobban észlelhető. Ezzel szemben 
nőknél, a fiziológiásan gyengébb rezgés miatt a pectoralfremitus erősödése érzékelhető 
jobban. 
Vitiumok (szívbillentyű-hibák) keltette vibráció (surranás) 
Szívcsúcslökés tapintása: az apex cordis fölé helyezett tenyérrel egyes (de nem minden) 
egyénekben a szívcsúcslökés érzékelhető. 
Megítélendő a szívcsúcslökés helye: 
fiziológiásan: bal medioclavicularis vonaltól medialisan 1-2 cm-rel az V. bordaközben 
(körülbelül 1 cm2-es területen)  
Kihelyezett (kamrai dilatatio vagy hypertrophia következtében) 
Jobbra helyezett  
Feltolt 
A szívcsúcslökés jellege: 
emelő (kamrai hypertrophia következménye) 
szétterülő (kamrai dilatatio következtében) 
A szívcsúcslökés tapinthatóságának hiánya nem kóros, de korábban meglévő szívcsúcslökés 
eltűnése kórjelző! 
A szívcsúcslökés tapinthatósága nem kóros, azonban korábban nem tapintható szívcsúcslökés 
novumként megjelenése kórjelző lehet! 
Fentiek miatt mindenképp fontos a szívcsúcslökés dokumentálása, ha nem érzékelhető, akkor 
is! 
 
AZ EREK PALPATIOJA 
Palpatio alkalmával döntően a perifériás ereket vizsgáljuk, centrális erek tapintása (arteria 
carotis communis, arteria femoralis) döntően a keringés meglétének vizsgálatakor 
alkalmazandó. 
Tapintandó erek: 
Felső végtag: 
Arteria radialis,  
Arteria ulnaris 
Arteria brachialis 
Arteria axillaris 
Alsó végtag: 
Arteria dorsalis pedis 
Arteria tibialis posterior 
Arteria poplitea 
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Arteria femoralis 
A perifériás erek tapintását distal felől proximal felé haladva (vagyis a fenti sorrendnek 
megfelelően) végezzük: amennyiben a legtávolabbi érben tapintható pulzáció, akkor a 
proximalisabban elhelyezkedő erekben is van áramlás. Minden esetben mindkét oldalon 
tapintani kell a pulzust! 
A perifériás erek tapintásánál értékelendő paraméterek: 
Pulzusqualitasok 
Teltség, tapinthatóság 
Frekvencia (szaporaság) 
frekvens (szapora) 
rarus (ritka) 
Amplitudó (altitudo vagy pulzusnagyság) 
altus (magnus) 
parvus 
Elnyomhatóság 
durus (nem nyomható el) 
mollis (elnyomható) 
Celeritas (emelkedés) 
celer 
tardus 
Ritmusosság 
ritmusos 
arrhythmias 
arrhythmia absoluta – teljes ritmustalanság (pulzus megítéléséből származó diagnózis) 
Aequalitas (időbeli lefolyás, egyenlőség) 
aequalis (időben állandó)  
inaequalis (egyenetlen) 
Pulzusdeficit: a tapintható pulzusszám elmarad (kevesebb) a kamrai összehúzódások 
fonendoszkóppal hallható frekvenciájától 
 
A SZEM PALPATIOJA 
Gyakran indokolt esetben sem kerül sor a bulbusok tapintására, holott csak speciális 
eszközökkel pótolható információval szolgál a szemben uralkodó nyomásviszonyokról. 
Azon esetekben, amikor a szemnyomás fokozódik (glaucoma – zöld hályog), palpatio 
segítségével érzékelhető a két bulbus nyomása (keménysége) közti különbség. 
A tapintás helyes kivitelezése: 
Kérjük meg a beteget, hogy tekintsen lefelé! Ne szemeinek behunyására szólítsuk fel, mivel 
akkor a szemhéjakat is akaratlanul összeszorítva magasabb nyomásérték becslését okozza. 
Mindkét kezünk II-V. ujjait a beteg homlokán illetve halántéktájékán megtámasztjuk, majd a 
bulbus mindkét kéz mutatóujjával a szemhéjon keresztül megtapintjuk. 
A két bulbust külön-külön vizsgáljuk, a nyomáskülönbséget a két oldali érzet összevetésével 
becsüljük meg. Nagy megbízhatósággal érzékelhető az egyoldali szemnyomás-fokozódás e 
vizsgálat segítségével. Pontos nyomásmérésre speciális szemészeti eszköz (tonometer) 
alkalmas. 
A váz- és mozgatórendszer palpatioja 
A váz és mozgatórendszer tapintásának célja: 
Alaki rendellenességek tapintása: szisztematikus végigtapintás 
Sérülések felfedezése: melyek hámsérüléssel fedett, vérző tájékokon is felléphetnek, így e 
vizsgálatra minden esetben gumikesztyűben kerüljön sor! 
Törések felfedése. 
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Álizület keletkezése 
Kóros hangjelenségek (crepitatio): a törések esetén ne törekedjünk a ropogó hangként 
jelentkező crepitatio érzékelésére, mivel azt a törvégek egymáson való elmozdulása 
eredményezi, így észlelése során további csontsérülés is bekövetkezhet!  
Funkcionális rendellenességek beazonosítása: végtag mozgatásával 
Mozgásterjedelem vizsgálata.  
Fiziológiás mozgásterjedelmek: 
Kóros esetben lehet beszűkült (például peiarthritis humeroscapularis). 
 
A HAS PALPATIOJA 
A hasüregi fizikális vizsgálatok közül a legfontosabb eljárás a palpatio, így helyes 
kivitelezésének ismerete rendkívül fontos! 
A beteg elhelyezése során az alábbiakra kell figyelni: 
Fedetlen has: a beteg vetköz(tet)ése elkerülhetetlen. Amennyiben hűvös kezünk zavarná a 
vizsgálatot, inkább tapintó kezünk hőmérsékletét emeljük (kezeink összedörzsölésével vagy 
langyos vizes kézmosással) 
Hanyattfekvő testhelyzet (kivéve lép tapintása) 
Csípőben és térben behajlított (felhúzott) alsó végtagok 
Egyenletes, szájon keresztüli légzés 
Csiklandós beteg esetén: a beteg saját kezét helyeztessük vizsgálókezünkre, így csökken a 
kiváltó inger 
Gyerekek esetén várjunk a sírásszünetben bekövetkező belégzésig: közben a hasfal izomzata 
ellazul, így betapinthatóvá válik. 
A tapintás módjai, folyamata: 
 „Bemutatkozó” tapintás: a teljes has felületes áttapintás, mely során a beteg hozzászokik 
tapintó kezünkhöz, annak hőmérsékletéhez, a vizsgáló pedig a beteg hasfalának 
betapinthatóságához. 
 

 
3.10. ábra: A bemutatkozó tapintás 

 
Kétkezes tapintás: célja a mélyebb rétegekben történő tájékozódás. Egymásra helyezett 
kezeinkkel valósítjuk meg. 
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3.11. ábra: Kétkezes tapintás 

 
„Hatujjas” tapintás: Nagyobb szerv (leginkább a máj) széleinek, méretének tapintása. 
Belégzés (sóhajtás) közben megismétlendő! 
 

 
3.12. ábra: Hatujjas tapintás 

 
„Csúsztató” tapintás: Egy adott zsiger felszínének megítélése céljából alkalmazott palpatio. 
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3.13. ábra: Csúsztató tapintás 

 
Ballotálás (bimanualis tapintás): Egyik kezünkkel alátámasztást végzünk, míg másik 
kezünkkel tapintunk. Alátámasztó kezünkkel az érintett zsiger (például vese) meglökhető 
(ballotátció), ekkor tapintó kezünkkel a mélyebben fekvő zsiger elérhetővé és tapinthatóvá 
válik. 
 

 
3.14. ábra: Ballotáció 

 
A HAS PALPATIOJÁNAK CÉLJAI: 
Défense musculaire (izomvédekezés) megítélése: peritonealis izgalom jele. Lokális és diffus 
formában észlelhetjük 
Hasfali eltérések (például sérvek, sérvkapuk), illetve átjárhatóságának és 
repositionálhatóságának megítélése 
Nyomásérzékenység megfigyelése: beteg arcán látható, nem biztos, hogy említi → beteggel 
szemben, arcát nézve vizsgáljuk! 
Fájdalomérzés felmérése 
Hasi ellenállás (resistentia) megítélése, mely térfoglalásra (terime) utalhat 
Zsigeri méretek (máj, lép) és felszínek megítélése 
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Ascites vizsgálata: feszes, elődomborodó has esetén az ascites elkülönítésére a következő 
műfogás alkalmazandó: A has egyik oldalára helyezzük egyik tenyerünket. Másik kezünk 
ujjbegyeivel enyhe koppantást mérünk a hasra az ellenoldal felől. Ascites esetén az így 
kiváltott folyadékhullám a másik kezünkhöz csapódik, így érezhetővé válik. 
 
Terime tapintásakor egyértelműen tisztázandó: 
Lokalizációja: lehetőleg pontos lokalizáció, minimum a kilenc-régiós felosztásnak 
megfelelően: 
 

 
3.15. ábra: A has kilenc régiója 

 
Viszonya a hasfal rétegeihez: vizsgálata céljából tapintás mellett megkérjük a beteget, hogy 
karjai segítsége nélkül üljön fel az ágyból. Ennek során a hasfali izomzat megfeszül, így az az 
alatti terimét elfedi, az afölöttit azonban nem. 
Környezethez való viszony: jól elkülönülő vagy a környezettel összekapaszkodó 
(összefolyó). 
Nagysága és alakja: méretét metrikus skálán általában nem tudjuk meghatározni, inkább 
ismert alakzatokhoz hasonlítjuk (diónyi, almányi, stb.). 
Konzisztencia: a tapintott állomány minőségi jellemzői (keménység, tömöttség). 
Tésztatapintattól (puha) porckeménységig változhat 
Cystosus (folyadékkal telt) képlet rugalmas tapintatú 
Felszíne: egyenletes, sima vagy finoman, esetleg durván egyenetlen (göbös) felszínű lehet. 
Időnként a terime felszínén behúzódások is tapinthatóak. 
Széle: éles vagy lekerekített. 
Elmozdíthatósága: két kézzel történő tapintással vizsgálandó a mobilitás. A rezisztencia 
lehet a környezethez rögzített vagy mobilis. Ugyancsak vizsgáljuk a sérvtömlő sérvkapun 
keresztül történő reponábilitását. 
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Légzőmozgások követése: különösen subphrenicus (rekesz alatti) képletek esetén (például 
máj, lép, epehólyag) terimék esetén fontos. Ilyenkor belégzéskor felfelé történő elmozdulást 
észlelünk 
Nyomásérzékenység: enyhe, közepes vagy kifejezett nyomásérzékenységet említhet a beteg. 
A lép palpatioja során a beteg jobb oldalára fordul, (esetleg bal karját a feje fölé emelve 
kinyújtja). 
 
 

 
3.16. ábra: A lép palpációja 

 
RECTALIS DIGITALIS VIZSGÁLAT 
A rectalis digitalis vizsgálat nem más, mint a végbélnyíláson keresztül bevezetett ujjunkkal 
(általában a domináns kéz mutatóujja) végzett palpatio, melynek célja: 
Elérhető magasságban elhelyezkedő terime azonosítása 
Prostata palpatioja (férfiakban!) 
Székletminta nyerése 
Douglas üreg (excavatio rectouterina) illetve férfiakban excavatio rectovesicalis tapintása: a 
hasüreg legmélyebb területe lévén a hasüregi gyulladásos folyamatok során keletkező savó itt 
gyűlik fel, mely tapintható is. 
Bimanualis nőgyógyászati vizsgálat kiváltása céljából (virgo, illetve gyermek esetén) 
Kivitelezési technikája: 
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3.17. ábra: A rektális digitális 

vizsgálat 

 
 
 
Térd-könyök, vagy előrehajolt, megtámaszkodott 
helyzetben: legkevésbé traumatikus módszer.  
Amennyiben nem kivitelezhető: bal oldalfekvés 
választandó. Közben a beteg az alul lévő (bal) alsó 
végtagját nyújtva, felül lévőt (jobb) térben 
behajlítva tartsa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanyattfekvő helyzet: felhúzott alsó végtagokkal, a 
Douglas üreg vizsgálatára ideális elhelyezkedés, 
illetve ez alkalmazandó, amennyiben a beteg nem 
mozgatható. 

 
Tekintettel arra, hogy a vizsgálat a beteg (és őszintés szólva, kivételesen a vizsgáló számára 
is) kellemetlen, minden esetben a betegvizsgálat utolsó lépéseként történjen! 
Percussio 
Percussio (kopogtatás) alkalmával az egyes testüregek tartalmának meghatározására nyílik 
módunk. Ennek alapja a tömött és légtartalmú üregek eltérő rezgésminősége. E technikát 
elsőként a borászok alkalmazták, annak eldöntésére, hogy a boroshordó milyen szintig telt 
borral. 
A vizsgálat alkalmával a vizsgált testüreget rezgésbe hozzuk, melyet a testfelület alatti 
szövetek átvesznek, így végső soron az üreg tartalmának függvényében különböző 
frekvenciájú visszhangot eredményeznek. Ezt érzékelve (és akár hallgatva is) 
következtethetünk a testüreg tartalmára. Elsőként Auenbrugger Lipót írta le a vizsgálóeljárást 
(1761-ben), de az csak később, a XIX. században, Skoda bécsi professzor munkásságának 
köszönhetően terjedt el. 
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PL 

PC 

PL: plessimeter; PC: percussor 
18. ábra: A percussio technikája 

A kopogtatási hang függ: 
 
A kopogtatás technikájától, módjától (melyet épp ezért részletesen ismertetünk), 
a kopogtatott felület és terület rugalmasságától, továbbá 
a megkopogtatott szerv konzisztenciájától, végső soron légtartalmától. 
 
 

Auenbrugger a testfelszínen, 
közvetlen kopogtatási technikát 
javasol, ugyanakkor az energia 
nagy részét a rugalmas bőr és 
subcutan zsírszövet elnyeli, így 
csökken a visszhang intenzitása. 
Skoda már egy szilárd alap, 
úgynevezett plessimeter 
közbeiktatását javasolja, mely egyik 
(leggyakrabbal bal középső vagy 
mutató) ujjunk közbeiktatását 
(plessimeter ujj) jelenti. Erre ütve 
kopogtató (percussor) ujjunkkal 
(jobb kéz mutató vagy középső 
ujja) a rezgés intenzitása, így 
érzékelhetősége javítható. A 
plessimeter ujj szerepe ezt 
meghaladja: annak segítségével a 
visszhang rezgése érzékelhető, így 
hallható hang nélkül is 
diagnosztikus vizsgálatot 
eredményez (nagyothalló vizsgáló 
is kitűnően tud kopogtatni!). A 
percussiot során kizárólag 
plessimeter-ujj közbeiktatásával 
végezzük, mely alól a 
melléküregek, valamint a mellkas 
clavicula-n keresztüli mellkas-
kopogtatás jelent kivételt. Az előbbi 
kivételektől eltekintve kerülni kell a 
csontok feletti percussiot, mivel az 

nagy területen elosztva a rezgést, a 
vizsgálat diagnosztikus értékét csökkentő pontatlanságot eredményez. 
A kopogtatás során nyert rezgés kvalitásai: 
 
Erősség: a rezgés intenzitását (hangerejét) jellemzi, mely lehet: 
Halk (tompa) 
Hangos 
Magasság: vagyis a hangmagasság (rezgésfrekvencia), mely szerint lehet: 
Magas 
Mély 
Időtartama: vagyis tartóssága szerint megkülönböztetünk: 
Hosszan hangzó (úgynevezett: teljes) 
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Röviden hangzó (nem teljes) hangot 
A hangos és mély hangot együttesen éles hangnak nevezzük. 
A fentiek szerint megkülönböztethető kopogtatási hangok a következők: 
 
Tompa kopogtatási hang: mely magas, nem teljes (röviden hangzó) és halk. Csekély 
légtartalmú, vagy levegőt egyáltalán nem tartalmazó szövetek esetén, továbbá 
folyadéktartalmú üregek felett kopogtatható. Gyakorolni combunkat kopogtatva lehet, innen 
ered másik elnevezése: combhang. 
Teljes, éles, nem dobos (TÉND) kopogtatási hang: légtartalmú, de parenchymat is tartalmazó 
üregek felett (tüdő felett) kopogtatható a hangos, mély (együttesen éles), hosszan hangzó 
(teljes) hangjelenség. További (és a szerző által javasolt) elnevezése: sonor kopogtatási hang. 
Dobos kopogtatási hang: légtartalmú, parenchymat nem tartalmazó testüreg felett 
kopogtatható (például: belek felett vagy légmell esetén). Alternatív elnevezése: hypersonor 
kopogtatási hang.  
Dobozos kopogtatási hang: amennyiben a hypersonor kopogtatási hangot rezonancia is kíséri, 
mint például nagy kiterjedésű légmell (pneumothorax - PTX) esetén vagy a gyomorléghólyag 
felett. További elnevezése: tympanicus kopogtatási hang. 
A dobos (hypersonor) és dobozos (tympanicus) kopogtatási hangok között egyes szerzők nem 
tesznek különbséget, melyben valójában igazat kell nekik adnunk: csak rendkívül tapasztalt 
ellátó képes e két hangjelenséget differenciálni, de ekkor is a képalkotó vizsgálatok leletét kell 
diagnosztikusnak tekintenünk! 
A percussio során nyerhető hang függ: 
A plessimeter hosszától, mely az átkopogtatott terület nagyságát befolyásolja. 
A plessimeter testfelszínre gyakorolt nyomásától, azaz annak testfelületre való rászorításának 
erejétől. Amennyiben erősebben nyomjuk a felszínhez, mélyebb rétegig kopogtatunk, így a 
kevésbé felületes elváltozások is vizsgálhatóak. 
A percussor ujj erejétől: minél erősebben ütünk, annál erősebb visszhang nyerhető, annál 
nagyobb területről. 
A fentieken túl percussio során figyeljünk arra, hogy csak a plessimeter ujjunkat helyezzük a 
felületre (és ne egész kezünket szorítsuk rá), továbbá arra, hogy a percussor ujjal csak 
csuklóból végzett, rövid koppintást (helyesebben: percussor ujjunk ráejtését) végezzünk, mely 
után azonnal engedjük fel ujjunkat, ellenkező esetben elnyeri a plessimeter rezgését. 
Percussiot három célból végezhetünk: 
Topográfiai kopogtatás: ennek során egy adott zsiger nagyságának meghatározását tűzzük ki 
célul. Fontos szabály, hogy topográfiai kopogtatás alkalmával minden esetben a várt határra 
merőlegesen haladva, plessimeter ujjunkat azzal párhuzamosan tartva haladunk! 
A vizsgálat technikájának ismeretében egyértelmű, hogy csak olyan zsigerek esetén 
alkalmazhatóak, melyek légtartalma eltér a környezettől. Így topográfiai percussio folytatható: 
A tüdő méretének meghatározására: mivel a légtartó szövet a környező tömör szövetektől 
elkülönül. 
A szív nagyságának megítélése céljából: tekintettel arra, hogy a mellkast nagyrészt kitöltő, 
légtartalmú tüdőszövettől konzisztenciájában eltér. Kivételt a szív alsó határa jelenti, mely az 
esetek zömében nem kopogtatható (mivel a rekeszen nyugodva, alulról a máj tömör szövete 
határolja). 
A máj nagyságának megítélésére: mivel cranialisan a légtartó tüdőszövet, míg caudalisan a 
szintén légtartalmú belek határolják. 
A lép nagyságának meghatározására: a májnál ismertetett okokból kifolyólag. 
A húgyhólyag méretének megítélése céljából: amennyiben az a symphysist meghaladja. 
A rekeszkitérés megítélése céljából: mely tulajdonképp topográfiai kopogtatás. Célja a 
ventillatio megítélése. Az alsó tüdőhatár kopogtatását követően a beteget mély belégzésre 
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szólítjuk fel, miközben plessimeter ujjunkat elmozdítva vizsgáljuk az eközben bekövetkező 
rekeszkitérést, melynek mértékét harántujjban határozunk meg. 
Összehasonlító kopogtatás: melynek célja a törzs hossztengelyére szimmetrikus területek 
hangminőségeinek összehasonlítása, mely során a kóros hangjelenségek megjelenését ítéljük 
meg és értékeljük. Jelentősége abban rejlik, hogy az ép szövet kopogtatási hangjellemzői 
heterogenitást mutatnak, megnehezítve ezáltal a kóros lelet diagnosztikus értékelhetőség. Az 
összehasonlításnak köszönhetően az egyén saját fiziológiás viszonyaihoz képesti változást 
értékeljük. 
A mellkas percussioja 
A mellkas percussio-át a mellüreg, a fiziológiásan légtartó tüdő és a szív vizsgálata céljából 
végezzük. 
 
A MELLÜREG VIZSGÁLATA PERCUSSIOVAL 
A mellüreg kopogtatása során, a következőkben részletezett tüdőszövet eltérések mellett 
olyan esetben is kóros lelethez jutunk, amikor nem a parenchyma, hanem a pleuralemezek 
közti cavum pleurae állománya változik. Az összehasonlító kopogtatással nyerhető, kóros 
leletek a következők: 
Levegő kerül a pleura lemezei közé (pneumothorax – PTX): ekkor a felszínhez közeli 
levegőtartam miatt hypersonor, kiterjedt PTX esetében tympanicus kopogtatási hang 
érzékelhető. 
Folyadék (exsudatum vagy transsudatum) felgyülemlése a pleuraürben: a szigetelőrétegként 
megjelenő folyadék tompulatot eredményez. Ehhez a folyadék mennyiségének el kell érnie a 
400 ml-t. 
Gyulladás (callus) vagy daganat következtében a pleuraürbe tömör szövet kerül: ilyenkor 
tompulat kopogtatható. 
 
A TÜDŐ VIZSGÁLATA PERCUSSIOVAL 
A tüdő kopogtatását ülő betegen végezzük. A pulmo vizsgálata szempontjából a percussio 
célja hármas: 
Topográfiai kopogtatással vizsgáljuk a tüdőhatárokat: mely alkalmával az alsó tüdőhatárok 
meghatározására kerül sor. Ezek: 
 

Percussio helye Rekeszállás ≈ alsó tüdőhatár 
Jobb oldali medioclavicularis vonal VI. borda alsó széle 
Bal oldali medioclavicularis vonal IV. borba 
Középső axillaris vonal VIII. borda 
Linea scapularis IX. borda 
Paravertebralis XI. borda 

3.19. ábra: Az alsó tüdőhatár kopogtatási helyei, valamint a fiziológiás rekeszállás. 
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E határok középállású rekesz esetén észlelhetőek, melyek kilégzés során kb. 2 cm-el feljebb, 
mély belégzésben mintegy 5-6 cm-el lejjebb mozdulnak. 
Fokozott figyelmet igényel a jobb oldali medioclavicularis vonalban folyó kopogtatás: itt 
ugyanis a tüdő alsó széle csak enyhe (úgynevezett halk) kopogtatással határozható meg. 
Ennek oka, hogy a rekesz kupolájába belefekvő, tompulatot adó májszövetet csak vékony 
rétegben fedi tüdőszünet, így intenzív kopogtatás esetén azt átkopogtatva tévesen magas 
tüdőhatárt észlelhetünk, hiszen ekkor a máj felső széle által okozott tompulatot (relatív 
tompulat), és nem a tüdőhatárt (abszolút tompulat) kopogtatjuk ki. 
A tüdő bal elülső határát nem szoktuk kopogtatni, tekintettel arra, hogy a gyomorléghólyag 
dobos kopogtatási hangja lehetetlenné teszi a tüdőhatár meghatározását, e vizsgálat inkább a 
szívhatár meghatározását szolgálja. 
 
A tüdőhatárok kóros eltéréseit a következő táblázat foglalja össze: 
 

Magasabban álló rekesz 
Egyoldali Kétoldali 
N. phrenicus paresis esetén 
Felfelé vongálódó tüdő (retractio), mely 
zsugorodással járó pleurafolyamatok 
következménye lehet 
Egyoldali hasüregi folyamat (például 
subphrenicus abcscessus), mely az 
azonos oldali rekeszfélt felnyomja 

Hasüregi nyomásfokozódás 
következtében (feszülő ascites, 
várandósság, hasüregi neoplasia) 
Kétoldali pleuralis folyadékgyülem 
esetén, amikor is a tompulat a folyadék 
felső határát és nem a tüdő alsó határát 
jelzi 

Mélyebben álló rekesz 
Egyoldali Kétoldali 
Pneumothorax: a pleura-sinust levegő 
tölti ki 

Emphysema pulmonum 
Heveny hörgi asthma esetén (volumen 
pulmonum auctum acutum) 
Csökkent hasüregi nyomás 
következtében ellapult rekeszkupola 
miatt (például enteroptosis esetén) 

 
Megítéljük a rekesz kitérését belégzés során: mély belégzéskor (sóhajtás) a rekesz lefelé tér 
ki, eltolva ezáltal az alsó tüdőhatárt. 
Összehasonlító percussio-t végezve a tüdő légtartalmának megváltozását eredményező 
eltéréseket azonosítjuk be. Ez lehet: 
Infiltratum: mely a tüdő légtartalmát helyileg csökkenti, így tompulatot eredményez(het). 
Tumor: mely tömött konzisztenciájú állományként ékelődik a légtartó tüdőszövetbe, így 
tompulatot okoz. 
Emphysema: mely fokozott légtartalom miatt a teljes tüdő felett (így nem az összehasonlító, 
hanem már a topográfiai kopogtatás alkalmával is) hypersonor kopogtatási leletet 
eredményez. Ennek speciális esete a lokálisan, így csak összehasonlító kopogtatással 
észlelhető bullákból álló, úgynevezett bullosus emphysema.  
A tüdő légtartalmának csökkenése (atelectasia) esetén tompulat kopogtatható. 
Vékony tüdőszövet által kevéssé fedett gyomorléghólyag felett, a bal tüdő basisan hypersonor 
kopogtatási hang észlelhető (Traube tér), mely nem kóros jelenség. 
 
Külön, habár inkább történelmi jelentőségű említést érdemel a tüdőcsúcs háti vetületének, az 
ún. Krönig-tér kopogtatása, melyet a musculus trapezius felett tehetünk meg. 
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A bal medioclavicularis vonalban és elöl kopogtatva észlelhető speciáls terület a Traube tér, 
mely a gyomorléghólyag által adott hypersonor kopogtatási hangjával elkülönül a sonor 
kopogtatási hangot szolgáltató tüdőszövettől. A tér határai: Felülről a tüdőszövet, jobbról a 
szív és a máj, balról a lép, alul a bordaív. Jelentőségét bal oldali pleuralis folyadékgyülem 
esetén érzékeljük: ekkor ugyanis a Traube tér beszűkül. 
A deformált mellkas (ld. mellkas inspectioja) a kopogtatási leletezést ellehetetleníti. 
 

 
3.20. ábra: Az összehasonlító kopogtatás 

 
A SZÍV PERCUSSIOJA 
A vastag falú és vérrel telt szív, amennyiben a kopogtatási felülethez, vagyis a mellkasfalhoz 
közel fekszik, tompulatot eredményez. A szív széli területei (különösen bal oldalon, a lingula 
területén) a légtartó tüdővel részben fedettek. Ekkor intenzív kopogtatással a mélyebb 
területek tompulata, vagyis a szívhatár kopogtatható (relatív szívtompulat), míg enyhe 
kopogtatással a felületesebb rétegek (tüdő) sonor kopogtatási hangja észlelhető. Ebből 
következik, hogy enyhe kopogtatással a tüdő határát (abszolút szívtompulat), míg intenzív 
kopogtatással a szív nagyságát (relatív szívtompulat) határozhatjuk meg.  
A fentiekből is látható, hogy a szív vizsgálata során (egyetlen kivételtől eltekintve) topográfiai 
kopogtatást végzünk, általában fekvő testhelyzetű betegen. 
A szívhatár kopogtatásának sorrendje: 
 
Tájékozódó kopogtatás: a mamma és a sternum között, a IV. bordaközben jobb és bal oldalon 
1-1 koppantást végzünk a mellkason, mely segítségével a dextrocardia jelensége jól szűrhető. 
E területen ugyanis a szív oldalán tompulat, míg a másik oldalon sonor hang kopogtatható. Ez 
az egyetlen olyan mozzanat a szív percussioja során, amikor összehasonlító és nem 
topográfiai kopogtatást végzünk! 
A szív alsó tompulatának kopogtatása: közvetlenül nem kopogtatható az alsó szívhatár, 
ugyanis az összemosódik a májtompulattal. Abból kiindulva, hogy a szív a diaphragmán 
nyugszik, annak helyzetét határozzuk meg jobb oldalon, a medioclavicularis vonalban. 
Amennyiben a szívcsúcslökés tapintható, ezt a pontot a rekeszhatárral összekötve kapjuk meg 
a szív alsó határát. 
Relatív szívtompulat jobb oldali határának kopogtatása: a sternumra merőlegesen haladva, 
azzal párhuzamosan tartott plessimeteren kopogtatjuk. Fiziológiás esetben a szegycsont jobb 
szélével esik egybe. 
A szív felső határának meghatározása: bal oldalon a parasternalis vonalban haladunk a rekesz 
irányába. A III. bordaközben kopogtatható tompulat a szív cranialis határát jelzi. 
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Bal oldali szívhatár percussioja: a sternum bal szélére merőleges irányba haladva 
kopogtatunk. Fiziológiásan 1-2 cm-el a medioclavicularis vonaltól jobbra, a 
szívcsúcslökésnek megfelelően kopogtatható. 
 
A fenti vizsgálati sor alkalmazásával következtethetünk a szív térbeli méreteire (tehát 
nagyságának meghatározására a kopogtatás nem alkalmas).  
 
Nagyobb relatív szívtompulat kopogtatható: 
 
Bal kamrai dilatatio esetén: balra és lefelé megnagyobbodott szív észlelhető. 
Jobb kamrai tágulat esetén: jobbra, balra és felfelé irányuló megnagyobbodás tapasztalható. 
Pericardialis folyadékgyülem (tamponad): minden irányba megnagyobbodott szív. 
 
Nem csak a szívtompulat növekedését, hanem eltolódását (dislocatio) is észlelhetjük 
különösen akkor, ha a mediastnum eltolodását eredményező kórfolyamat vagy féloldali, nagy 
mennyiségű pleuralis folyadékgyülem zajlik. 
A has percussioja 
A has percussioja alkalmával döntően topográfiai kopogtatást végzünk. A gázos, így 
hypersosnor kopogtatási hangot adó belek környezetében viszonylag kevés zsiger 
kopogtatható: a máj, a lép, a (symphysis szintje fölé érően telt) húgyhólyag és a várandós 
méh. 
 
A MÁJ KOPOGTATÁSA 
A máj felső határa a rekesz magasságában, a jobb alsó tüdőhatárnak megfelelően helyezkedik 
el. Mivel a máj szöveti állományát 1-2 centiméterrel cranialis irányba vékony tüdőszövet fedi, 
erősebb kopogtatással, relatív tompualtként feljebb kopogtatható a májhatár. A gyakorlatban a 
máj abszolút (tüdőszövettel nem fedett) tompulatát határozzuk meg, melynek felső széle így 
nagyjából horizontális vonalat követ: 
parasternalisan a VI. borda alsó élének megfelelően, 
a mammalis vonalban a VII. borda felső ívénél, 
a középső hónaljvonalban a VII. borda alsó szélénél hald. 
A máj alsó szélét tapintással vizsgálhatjuk, így percussioja nem szükséges! 
A májtompulat helyzetének megváltozása nem bír jelentős diagnosztikus következménnyel, 
nem így a májtompulat eltűnése: ez minden esetben üreges hasüregi zsiger perforatio-jára 
(gyomor, duodenum, bél) utal! 
 
A LÉP KOPOGTATÁSA 
A lépet jobb oldalára fordult betegen kopogtatjuk, a középső hónaljvonalban. Itt a IX. és a XI. 
bordák között helyezkedik el fiziológiás körülmények között. Ekkor a lép által okozott 
tompulat nem éri el az elülső hónaljvonalat (elülső határ). A léptompulat hátsó határa nem 
kopogtatható. 
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AZ ASCITES KOPOGTATÁSA 
Ascitesnek a szabad hasüregi folyadékot nevezzük. Szabad, mivel a gravitációnak megfelelő 
elmozdulása lehetséges, vagyis helyzetét a testhelyzettel változtatja, és hasüregi, hiszen a 
peritoneum két lemeze (parietalis és visceralis) helyezkedik el.  
 
 

 

Hanyattfekvő helyzetben a 
gravitációnak megfelelően a hasüreg 
oldalára, majd aljára tódul, így a has 
felszínén körcikk alakú határvonalat 
képez. Kopogtatni tehát a processus 
xyphoideus felől, radier irányba 
haladva lehetséges, így a határvonal 
mentén tompulat kopogtatható. 

 
3.21. ábra: az ascites kopogtatása 

Amennyiben a beteget oldalára 
fordíttatjuk, a szabad folyadék követve 
a helyzetváltozást elmozdul, mégpedig 
úgy, hogy a határvonal ekkor a test 
hossztengelye irányába mutató 
körcikkelyként válik észlelhetővé. 
 

 
Kis mennyiségű folyadék esetén a tompulatot a fenti módon nem tudjuk meghatározni. Ekkor 
a beteget tér-könyök helyzetbe elhelyezve a has köldökkörüli területén gyűlik össze és válik 
kopogtathatóvá a hasüregi fluidum. 
Auscultatio 
Hallgatózás során leginkább az egyes zsigerekben végbemenő áramlás által keltett 
hangjelenségeket detektáljuk. Ezek: 
 
Vér áramlása az érrendszerben és a szívben 
Levegő áramlása a légutakban 
Béltartalom áramlása a gastro-intestinalis traktusban. 
 
Ezen felül, egyes esetekben külső mechanikai inger hatására keletkező rezgéseket vizsgálunk, 
mint például az alábbi esetekben: 
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Bronchophonia: a pectoralfremitushoz hasonló módon keltett rezgést auscultatioval észleljük 
a pulmok felett hallgatózva 
Ascitessel telt, feszülő hasüreg megkoppintásával észleljük a rezgésbe hozott folyadék 
hanghatását 
Elsőként Hippocrates alkalmazta, elsőként írta le a pulmonalis TBC, a pleuralis dörzsölés, 
valamint a pleuralis seropneumothoraxot kísérő loccsanás hangjelenségeit. 
A tüdő és a szív hallgatózásának módszerét Laënnec (René Teofil Jácint, francia orvos) 
dolgozta ki és publikálta („De l’auscultation médiate ou traité du diagnostie des maladies des 
poumons et du coeur”, 1819) elsőként. Technikáját Skoda (1839) és Müller dolgozta ki és 
tökéletesítette. 
Kezdetben a testfelszínre helyezett, 12-20 cm hosszú, fából vagy kemény gumiból készített 
tölcsér (stethoscope) segítségével hallgatóztak, később megjelentek a membránt tartalmazó, 
kifejezettebb mechanikai erősítésre képes, binauricularis phonendoscope-ok. Napjainkban 
elektronikus erősítést is alkalmazó digitális phonendoscope-ok is megvásárolhatóak. A 
stethoscope alkalmazása mára szinte kizárólag a magzati szívhangok megítéléséhez 
használatos. 
Megjegyezzük, hogy bizonyos esetekben az eszköz nélküli, úgymond szabad füllel történő 
hallgatózásnak is megvan a létjogosultsága: jelentős mennyiségű légúti váladékképződés, 
hörgőszűkület illetve légcsőszűkület esetén bír diagnosztikus jelentőséggel. 
A phonendoscope általában két lehetőséget biztosít: membrános és harangos (tölcséres) fejjel 
biztosítja az érintett tájék meghallgatását. Általában a membrános hallgató alkalmazására 
kerül sor, ugyanakkor dörzs-zörejek illetve a jugulum felett a stridor auscultatioja a harangos 
felszínnel kell, hogy történjen. 
Hallgatózás a tüdő felett 
A tüdő feletti hallgatózásnak kitüntetett pontjai nincsenek: szisztematikusan, a két tüdő 
szimmetrikus pontjait kell összehasonlítani. 
A vizsgálat elején a beteget felszólítjuk, hogy lélegezzen nyitott szájjal, egyenletesen, mélyen, 
de jegyezzük meg, hogy e légzés, hosszasan végezve a beteg kimerüléséhez vezethet, a 
hyperventillatio pedig a beteg hypocapniájához vezetve respiratorikus alkalosist eredményez! 
Mezítelen felsőtest felett hallgatózzunk, így a beteg vetkőz(tet)ése nem megkerülhető. A 
mellkas szőrzete, hangjelenséget okozva zavaró lehet, mely a felület benedvesítésével 
csökkenthető, illetve kiküszöbölhető. 
A tüdő felett, a mellkason hallgatózva több szöveti struktúra által keltett hangjelenség 
észlelhető: 
Az alveolusokba áramló levegő hozza létre az úgynevezett vesicularis (hólyagos, illetve 
helytelenül, de tradicionálisan elnevezve sejtes vagy puhasejtes) légzési hangot. E mély, fúvó 
jellegű, belégzésben hallható hangot leginkább úgy szimulálhatjuk, ha „u” betű kiejtésér 
formált ajkaink között erőteljesen fújjuk ki a levegőt. Fiziológiás viszonyok között, tekintettel 
arra, hogy a phonendoscope-hoz közel az alveolusokat találjuk, dominánsan ezen alveolaris 
eredetű, vesicularis légzési hangot észleljük. Mivel kilégzés során nem keletkezik, élettani 
viszonyok mellett akkor a hörgőkből eredő, halkabb hangot észlelhetjük. 
Megjegyezzük, hogy az urbanizációnak köszönhetően érettebb korban (25-30 éves kor felett 
szinte kivétel nélkül) érdesebb alaplégzés hallható. 
A tracheából és hörgőkből eredő, úgynevezett tracheo-bronchialis (hörgi) légzési hang, mely 
magas, éles hangot szolgáltat. Csecsemőkön és kisgyermeken fiziológiásan a teljes pulmo 
felett hallható (puerilis légzés), mivel ekkor, életkori sajátosságként a bronchusrendszer a 
mellkashoz közelebb fut. Felnőtt egyénekben a trachea felett és a jobb interscapuláris térben, 
ahol is a mellkasfalhoz közel kerül a trachea és a főhörgő. Minden olyan kóros esetben válik 
alaplégzésként hallhatóvá, amikor az alveolaris légzés eltűnik vagy elhalkul, így el nem 
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nyomva azt, teret enged a tracheo-bronchialis légzési hangnak. Itt jegyezzük meg, hogy a 
bronchusokból eredő hang be- és kilégzésben egyaránt hallható. 
A pleura lemezeiből, mely fiziológiás viszonyokat nem jellemez. Amennyiben a 
pleuralemezek közti tér folyadéktartalma csökken, a lemezek összetapadása, majd erőltetett 
elmozdulása következtében dörzszörej válik hallhatóvá. 
A fentiek alapján az egyes életkorokra jellemző, fiziológiás alaplégzések a következőek: 
Kisgyermekkorban: puerilis légzés: érdes hangzású, tracheo-bronchialis és alveolaris légzési 
hangok. 
Fiatalkorban: vesicularis (puha-sejtes) alaplégzés, mely a belégzés során hallható, alveolaris 
eredetű légzési hang. 
Felnőttkorban: érdes légzés: mely bronchialis színezettel rendelkező, érdesebb hangzási, de 
döntően vesicularis eredetű légzési hangjelenség. 
 

 
3.22. ábra: hangjelenségek a tüdő hallgatózása során. 

 
KÓROS HANGJELENSÉGEK 
Az egyes hangjelenségeket foglalja össze a 3.22. ábra.  
Az alaplégzések között az eddig megismert fiziológiás hangjelensgek mellett két kóros 
hangjelenséggel is találkozhatunk. 
Bronchialis légzés akkor hallható, ha az alveolusok elhalkuló hangja nem nyomja el 
belégzéskor a bronchusokban áramló levegő keltette hangjelenséget. Bronchialis légzés 
észlelésekor tehát nem a légzési hang forrását jelentő bronchialis rendszer kórfolyamata 
azonosítható be kórokként, hanem azt az alveoláris hang elhalkulása eredményezi. Ennek okai 
között szerepel a pneumonia (mikor az alveolusokat exsudatum tölti ki, így azok nem tudnak 
megnyílni), valamint az alveolusok légtelenné válása (így például atelectasia során, amikor 
levegőtartalmuk felszívódik). Ahogy azt korábban említettük, nem tartjuk kórosnak a jobb 
interscapuláris térségben.  
Spasztikus alaplégzés: ekkor a nagy légutak szűkülete miatt a bronchialis légzési nag durvává 
válik és felhangosodik, így felülmúlva a vesicularis légzést és hallhatóvá válva a kilégzés 
mellett a belégzés során is. Gyakran kíséri a légúti szűkület zöreje (sípolás-búgás, ld. ott). 
A teljes légzési fázis alatt hallható alaplégzésre különböző zörejek rakódhatnak rá, melyek 
megjelenése minden esetben kóros jelenség. Megkülönböztetünk alveoláis, bronchialis és 
pleurlis zörejeket. 
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ALVEOLÁRIS ZÖREJ: 
Amennyiben gyulladás következményeként az alveolusokat sűrűbb, gyulladásos exsudatum 
tölti ki, megnyílásukkor ropogó hang hallható (ha fülünk előtt hüvelyk és mutatóujjunk közé 
szorított hajszálainkat megdörzsöljük, hasonló, hóropogásszerű zörejt hallhatunk). Ez a csak 
belégzésben hallható zörej a crepitatio. A hang keletkezési mechanizmusából következik, 
hogy csak akkor hallható, ha az alveolusba áramló levegő meg tudja nyitni azt. Ebből 
következik, hogy amennyiben a teljes alveolust exsudatum tölti ki, a hangjelenség nem 
hallható. A crepitatio diagnosztikus értékű lobaris tüdőgyulladásban, melynek az előbbiek 
elején bevezető (crepitatio indux) és gyógyulási (crepiatatio redux) szakaszaiban hallható 
(3.23. ábra). 
 
 

 
3.23. ábra: A crepitatio keletkezése is hallhatóságának időszakai. 

 
A tüdőgyulladás kezdetén (ábra bal oldala) Az alveolust részben exsudatum tölti meg, így 
megnyílása lehetséges, vagyis crepitatio hallható. Amint a nagyobb mennyiségű exsudatum a 
teljes alveolust kitölti, abba nem képes a levegő beáramlani, így ekkor crepitatio nem 
hallható. A gyógyulás során (ábra jobb oldala) ismét csökken a váladék mennyisége, ezáltal a 
crepitatio ismét hallhatóvá válik (crepitatio redux). 
 
BRONCHIALIS ZÖREJEK: 
A bronchialis zörejek – az alaplégzéshez hasonlóan – a teljes légzési ciklusban, vagyis mind 
be-, mind kilégzésben hallhatóak. A bronchialis zörejeket szörcszörejnek (vagy 
szörtyzörejnek) is nevezzünk, melyek között kétféle különíthető el: 
Száraz szörcszörej: rendkívül sűrű tracheo-bronchialis váladékképződés esetén a nyúlós, 
tapadós váladék a broncsusok falához tapadva szűkíti lumenét, és az átmérő függvényében (a 
sípokhoz hasonlóan) különböző karakterű és hangmagasságú zörejt eredményez, mely a be- 
és kilégzésben egyaránt hallható. Ilyen száraz szörtyzörej hallható például asthma bronchiale 
esetén is (sípolás-búgás). 
Amennyiben a váladék az előbbinél hígabb, folyékonyabb, az a légzés során „bugyborékoló” 
hangjelenséget produkál (mintha szívószállal folyadékal telt pohárba fújnánk), így szörcsögét, 
vagyis nedves szörcszörejt hozva létre. A hang jellemzői alapján megkülönböztetük apró 
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hólyagú (kishólyagú), közepes és nagyhólyagú (nagy bronchusokban keletkező) szörcszörej. 
A hang hasonló a crepitationál leírthoz, azonban mivel nem az alveolusból ered, így mindkét 
légzési fázisban hallható. Ilyen hangot észlelünk pulmonális pangás esetén, de a bronchusokat 
infiltráló gyulladás (bronchopneumonia) alkalmával is. 
 
PLEURÁLIS ZÖREJ: 
A pleura lemezei között található híg folyadék helyét, leginkább száraz gyulladás esetén 
fibrinfelrakódás veszi át. Ekkor hallható a két lemez egymáson való elmozdulása során a 
dörzszörej. Jellemzően kétszakaszos (be- és kilégzésben is hallható) zörej, mely általában 
körülírt terület felett észlelhető. 
 
BRONCHOPHONIA: 
Külön említést érdemel a bronchophonia vizsgálata, mely a pectoralfremitus technikájával 
megegyezik, ugyanakkor itt nem a kezünkkel történő palpatio segítségével, hanem a 
mellkasra helyezett phoendoscope-al érzékeljük a keletkezett rezgést. Gyengül a 
bronchophonia pleurális folyadékgyülem és bronchuselzáródás vagy szűkület esetén. 
Hallgatózás a szív felett 
A tüdő hallgatózásával ellentétben, a szív egyes szájadékainak megfelelően, kitüntetett 
pontokon kerül sor az auscultatiora, melyek: 
 
Jobb oldalon, a II. bordaközben, parasternalisan: Aorta-billentyű hallgatózási pontja 
(leginkább stenosis valvulae aortae esetén) 
Bal oldalon a III. bordaközben parasternalisan: Aorta-billentyű (leginkább az insufficientia 
valvulae aortae esetén) 
Bal oldalon a II. bordaközben parasternalisan: Pulmonalis billentyű hallgatózási pontja 
Szívcsúcs területén: itt a mitralis (bicuspidalis) bilentyű vizsgálható 
Bal oldalon a IV. bordaközben parasternalisan (Erb pont): Mitralis billentyű hallgatózási 
pontja 
Jobb oldalon a IV-V. bordaközben sternalisan: Tricuspidalis billentyű hallgatózási pontja 
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3.24. ábra: A szív hallgatózási pontjai: Aorta billentyű, Tricuspidalis billentyű, Apex 

cordis, Erb pont, Pulmonalis billentyű 
 
FIZIOLÓGIÁS SZÍVHANGOK ÉS NORMÁL VARIÁNSOK 
A fenti hallgatózási pontokon vizsgálva, az alábbi fiziológiás szívhangok észlelhetőek 
(előzetesen megjegyzendő, hogy a hangok elnevezésénél használt S betű a sound – hang 
rövidítése és nem másra utal!): 
S1 hang: szisztolés szívhang, mely három komponensből áll: kamrai izomfeszülés hangja, a 
mitralis (M1) és a tricuspidalis (T1) billentyűk záródási hangja. E billentyűk a szisztole elején 
záródnak, így e szívhang is akkor hallható. A három hang időben olyan közel esik egymáshoz, 
hogy auscultatio alkalmával egy hangként (S1) észlelhető, legjobban az apex cordis felett. 
Amennyiben a két kamrai systole egymástól időben eltávolodik (például jobb tawara-
szárblokk), a hang hasadttá válhat. Az S1 hang leginkább dobbanásként jellemezhető. 
S2 hang: diasztolés szívhang, mely két komponensű: az aorta (A2) és a pulmonalis (P2) 
billentyűk záródása eredményezi, mely a diasztole kezdetét jelöli ki. A két komponens 
fiziológiásan, belégzés közben is szétválik, így belégzésben hasadt S2 hallható. E 
hangjelenség leginkább koppanásra emlékeztet, és a 2. bordaközben parasternalisan, bal és 
jobb oldalon észlelhető. 
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S3 hang: gyermekeken és fiatalokon fiziológiás, mely ülő testhelyzetben nem észlelhető. 
Eredete: kamrai telődés hangja, így a diasztolé ideje alatt hallható, leginkább a szívcsúcs és a 
bal 4. bordaközben, harangos phonendoscope-fejjel vizsgálva észlelhető. Felerősödésekor 
galoppritmus (S3-galopp) jelentkezik. 
S4 hang: a pitvari systole hatására keletkező hang, mely legintenzívebben a szívcsúcson és a 
bal 4. bordaközben hallható. Gyermekekben fiziológiás jelenség, ülő testhelyzetben szinte 
sosem hallható. Felerősödésekor S4-galopp keletkezik, mely az előbbiek ismeretében 
pitvarfibrilláció esetén (pitvari systole hiányában) nem keletkezhet! 
A fentiek alapján a systole az S1 szívhang kezdetétől az S2 szívhang kezdetéig tartó, rövidebb 
időszak, a diastole az S2 elejétől az S1 hang megjelenésig tartó, hosszabb időszak. Ennek 
ismerete segít az S1 és S2 szívhangok beazonosításában. E célból (is) célszerű a szív 
auscultatioja közben a pulzus tapintása: pulzációval egybeeső (valójában azt röviddel követő) 
szívhang az S1 hang. 
A szívzörejek (vitiumok) 
A fentieken túli, pathologias szívhang (zörej) észlelésekor a következők megfigyelése és 
dokumentálása szükséges: 
Milyen testhelyzetben észlelhető: ahogy láttuk, az egyes szívhangok jellemzői a testhelyzettel 
összefüggnek. 
A szívciklus mely szakaszában keletkeznek: nem elég a systole vagy diastole beazonosítása, 
ezen időszakokon belüli elhelyezkedés ismerete is szükséges. A szívciklus tagolása a 
következő: 
Systole: a teljes systolen átívelő zörejt holosystoles zörejnek nevezzük. 
Protosystole: a systole kezdeti időszaka 
Mezosystole: a systole középső időszaka 
Telosystole: a systole utolsó időszaka 
Diastole: a teljes diastolen átívelő zörejt holodiastoles zörejnek nevezzük. 
Protodiastole: A diastole kezdeti időszaka 
Mezodiastole: A diastole középső időszaka 
Telodiastole (praesystole) : A diastole utolsó időszaka 
A teljes szívcikluson átívelő zörej a continua (folytonos) zörej. 
Mely hallgatózási ponton hallható legintenzívebben a zörej: ezt punctum maximumnak (p.m.) 
nevezzük. 
Merre vezetődik a zörej: egyes zörejek a keringés irányának megfelelően vezetődni képesek. 
Ekkor a vezetődés iránya (például carotis communis felé) megadandó. 
A zörej időbeli változása: miként változik a hangintenzitás az idő múlásával. ezek szerint 
megkülönböztetünk: 
Crescendo: idővel erősödő zörejeket 
Decrescendo: idővel halkuló zörejeket 
Crescendo-decrescendo: hangosodó, majd halkuló, úgynevezett orsó alakú zörejeket 
Decrescendo-crescendo: halkuló, majd hangosodó zörejeket 
Szalagszerű: időben nem változó intenzitású zörejeket.  
Milyen intenzív a zörej: azaz legintenzívebb időpontjában mennyire hangosan hallható. 
Mérése hatodokban történik: 
1/6: alig hallható zörej, azonnal nem, csak hosszabb aucultatio során érzékelhető. 
2/6: halk zörej, de a hallgatózás elején már észlelhető zörej 
3/6: közepes hangerejű zörej 
4/6: hangos zörej 
5/6: rendkívül hangos zörej, a mellkasfaltól távolabb tartott phonendoscope-al is hallható 
6/6: messze tartott (több, mint 1 cm) phonendoscope-al is észlelhető hangjelenség 
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A billentyűk funkciója kettős: egyfelől a megelelő időpontban, teljes mértékben ki kell 
nyílnia, majd be is kell záródnia. A billentyűk nyílási zavara a szűkület (stenosis), záródási 
zavara a visszaáramlás (regurgitatio) vagy más néven az elégtelenség (insufficientia). 
Alapszabály, hogy a zörej a szívciklus azon fázisában hallható, ahol az érintett 
billentyűfunkciónak (nyílás vagy záródás) működnie kell. Ebből következik például, hogy az 
aortabillentyű szűkülete a szisztoléban (vagyis akkor, amikor a billentyűnek teljesen nyitva 
kellene lennie), míg aaz aortabillentyű insifficientiája (vagyis regurgitációja) a diszatoléban 
(vagyis akkor, amikor a billentyűnek záródnia kéne) okoz hallható hangjelenséget. 
 
NÉHÁNY FONTOSABB VITIUM 
Aortastenosis: Az aortabillentyű hallgatózási pontja felett hallható, arteria carotis communis 
felé vezetődő, crescendo-decrescendo mezosystoles zörejt eredményez. A vitium intenzitása 
összefügg a szűkület súlyosságával. 
Aortabillentyű insufficientia: decrescendo tipusú, proto- és mezodiastolés zörej, mely 
elnyúlva a telodiastoléba is hallhatóvá válhat. Punctum maximuma a bal II. bordaközben 
parasternalisan vagy az Erb pontban van. 
Pulmonalis stenosis: a pulmonalis hallgatózási pontban, crescendo-decrescendo tipusú zörej, 
mely a bal váll irányába vezetődik. 
Pulmonalis insufficientia: A pulmonalis hallgatózási pontban hallható, decrescendo jellegű, 
protodiastoles zörej 
Mitralis billentyű stenosis: jellegzetes decrescendo-crescendo zöreje (más vitium nem 
eredményez ilyen jellegű hangot) holodiastoles zörej, melynek punctum maximuma az apex 
felett hallható. Enyhébb esetekben csak a telodiastoles, crescendo komponens hallható. 
Mitralis insufficientia: a szívcsúcs felett hallható, holoszisztolés, szalagszerű zörejt 
eredményez. S3 hang megjelenhet, ekkor galoppritmus is észlelhető. 
Mitralis billentyű prolapsusa: ilyenkor a cuspidalis billentyű vitrolái szisztoléban a bal 
pitvarba nyomulnak. Ennek megfelelően mezoszisztolés click hallható a pitvarba feszülő 
vitorla által, melyet telpszisztolés zörej követ, mely a vér kései regurgutációját jelzi. 
A vitiumok összefoglalása látható a 3.25. ábran, melyről a fiziológiás szívhangok mellett 
leolvasható a vitium időbelisége, jellege, punctum maximuma és egyéb jellemző 
tulajdonságai is. 
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3.25. ábra: Vitiumtérkép. Értelmezése a szövegben.  1Belégzéskor A2 és P2 távolodik, így S2 

hasadttá válik. 2Pitvari összehúzódás jele. Pitvarfibrillációban nem hallható, mivel nincs 
pitvari kontrakció. 3Kilégzésben jobban hallható, felüléskor, előrehajláskor fokozódik. 4Bal 

oldalra fordulva erősödik. 5Belégzésre erősödik. 
 
AZ EREK AUSCULTATIOJA 
Fiziológiás áramlás mellett, az erek felett áramlási hang nem hallható. Szűkület esetén 
azonban az áramlás turbulenssé válik, mely zörej keletkezését eredményezi. E célból 
leginkább az arteria carotis communis auscultatiojat végezzük, az esetleges carotis-stenosis 
meglétének igazolása céljából. A vizsgálatot a phonendoscope harang-fejével végezzük. 
 
VÉRNYOMÁSMÉRÉS RIVA-ROCCI MÓDSZERE ALAPJÁN (RR) 
E non-invazív artériás vérnyomás meghatározási módszer elve az, hogy a gumimandzsettával 
leszorított arteria brachiálisban a véráramlás megszűnik, amennyiben a systoles vérnyomás 
feletti értékkel fejtünk ki nyomást az artériára. A mandzsettából a levegőt fokozatosan 
kiengedve, amint annak nyomása eléri a systoles értéket, megnyílik az artéria, azonban 
kezdetben szűkületen keresztüli véráramlást téve lehetővé. Ekkor turbulenssé válik az 
áramlás, mely jellegzetes, koppanó hangjelenséggel észlelhető az arteria brachialis felett 
hallgatózva (Korotkov hang). E hang mindaddig hallható, míg a szűkület fennáll, vagyis az ér 
teljes lumenében meg nem nyílik. Ez akkor következik be, amikor a levegő kiengedésével 
folyamatosan csökkentett nyomású mandzsetta tenziója a diastoles vérnyomásértékkel 
megegyezik. Ekkor az eddig fokozatosan hallható Korotkov hangok eltűnnek, jelezve a 
vizsgálónak a diastoles érték elérését. A manométerről a Korotkov hangok megjelenésekor 
leolvasott nyomás tehát a systoles, míg a Korotkov hangok eltűnésekor észlelhető érték a 
diastoles vérnyomásértékkel egyezik meg. 
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3.26. ábra: A vérnyomásmérés 

fizikai alapja. 

Systoles vérnyomásérték felett nincs áramlás, így 
Korotkov hang nem hallható 
 
A systoles és a diastoles értékek között turbulens 
áramlás észlelhető, így Korotkov hang hallható 
 
A diastoles érték alatti mandzsetta-nyomás esetén 
laminárissá válik az áramlás, turbulencia nem 
észlelhető, így Korotkov hang sem hallható 

 
Itt jegyezzük meg, hogy palpatios módszerrel (vagyis a mandzsetta felengedésével 
párhuzamosan megvalósított arteria radialis tapintással) csak a véráramlás megindulása, azaz 
a systoles érték állapítható meg, a diastoles vérnyomás meghatározásával ne is 
próbálkozzunk! 
Szükséges lehet az érpályában átlagosan uralkodó, úgynevezett artériás középnyomás (MAP – 
mean arterial pressure) meghatározására, mely a systoles és diastoles érték időtartam szerinti 
súlyozott átlagaként határozandó meg. Mivel a diastole mintegy kétszerese a systole 
időtartamának, így: 
 

MAP =
systoles  vérnyomás+   2  x  diastoles  vérnyomás

3  
 
 
A HAS AUSCULTATIOJA 
A has hallgatása során legjellemzőbben a peristaltikus tevékenység intenzitásának 
meghatározása a célunk. Fiziológiás esetben, a normál perisztaltikus tevékenység korgó és 
bugyborékoló hangjelenséget eredményez. Ettől való eltérések: 
Fokozott perisztaltika: a gastrointestinalis rendszer nyálkahártyájának mindennemű izgalma 
(gastritis, enteritis) kiválthatja, akár vegetatív oka is lehet. Figyelmet igényel, hogy – 
leggyakrabban lokális jelenségként – teljes bélelzáródás kezdeti szakaszában is észlelhető, 
úgynevezett erőltető bélhangok formájában. 
Spriccelő zörej: a még teljes egészében el nem záródott, szűkült bélszakaszon, nagy erővel 
átjutó bennék jellegzetes hangjelensége. 
 A szűkület vagy elzáródás mögött kialakuló tágulat (dilatatio) területén loccsanás hallható. 
Meteorismus, vagyis a bélgáz lokális felszaporodási helyén, a légtartalmú üregben visszhang 
képződik, így a bélhang itt metallikussá válik 
A perisztaltika megszűnését eredményező, teljes bélelzáródás (ileus), különösen annak 
paralyticus formája esetén jellemző a síri csend, vagyis a néma has: ekkor még hosszas 
hallgatózással sem hallható bélműködésre utaló hangjelenség. Az előbbiek okán peritoninealis 
izgalom esetén e hangtalanság észlelhető. 
Loccsanás: e hang, a hasfal ütögetésével akkor váltható ki, amikor a gastrointestinalis 
rendszer üregeiben levegő és folyadék együtt van jelen, így gyomor-ürülési zavar esetén, 
továbbá ileusban. 
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AUSCULTATIO A SZEM FELETT 
A bulbusok feletti hallgatózásra nagyon ritkán, mindössze exophthalmus pulsans esetén kerül 
sor. Ekkor az orbita mögött elhelyezkedő sinus cavenosusban futó arteria carotis interna 
sérülése folytán, az artériás pulzációs hullámnak megfelelően artériás vér áramlik a sinus 
cavernosus vénás véréhez, létrehozva így a carotideo-cavernosus shunt-őt (fistulát). Ebben az 
esetben a zárt felső szemhéjra helyezetett phonendoscope-on keresztül jellegzetes, az artériás 
vér sérült érszakaszon keresztüli áramlása miatt keltett, surranó hang hallható a bulbus felett, 
alátámasztva a kórkép meglétét. 
 
ÖSSZEFOGLALÁS 
A sürgősségi kórképek megítélésénél rendkívül lényeges, hogy a vizsgálónak képesnek kell 
lennie korábbi diszciplináris szakmai ismereteinek szintézisére, annak érdkebén, hogy a 
sürgősségi betegvizsgálat szempontjati érvényesíteni tudja. Néha áltlaános jelek, tünetek akut 
megjelenése más-más következtetés levonsását teszi lehetővé egy sürgősségi és egy 
klasszikus medicinát művelő szakember számára. 
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4. FEJEZET  
A SÜRGŐSSÉGI ÁLLAPOTOK ÉLETKOR-SPECIFIKUS JELLEMZŐI (SZÉLL KÁLMÁN 
DR, SULYOK ENDRE DR) 
 
4.1.A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS VISELKEDÉS NORMÁI (SZÉLL KÁLMÁN DR) 
Valamennyi egészségügyi szakszemélyzetnek (de a laikusoknak is) szem előtt kell tartaniuk, 
hogy a sürgős ellátást igénylő esetekben nem egészséges egyénekkel, de még csak nem is 
valamely szokványos, - nem közvetlen életveszélyt jelentő – betegségben szenvedő 
betegekkel van dolguk, ezért ellátásuk során a szigorúan tárgyiasult szakellátáson kívül az 
életkortól is függő, specifikus humanitárius és lélektani meggondolásokat fokozott mértékben 
figyelembe kell venniük. Ez kitüntetetten érvényes a mentőszolgálatra, (katasztrófa ellátásra, 
a sürgősségi osztályok dolgozóira) akik gyakorlatilag először (vagy az elsők között) 
találkoznak a segítségre szoruló beteggel (sérülttel). A gyógyítás folyamatban kitüntető 
szerepe van az első láncszemnek. 
 
4.1.1. A HEVENY MEGBETEGEDÉS, (BALESET, SÉRÜLÉS) ÁLTAL OKOZOTT SZEMÉLYISÉG 
VÁLTOZÁSOK. 
Minden betegség a testi tüneteken kívül lelki megrázkódtatást, pszichés tüneteket is okoz. A 
beteg (vagy sérült) nem csupán betegségének (sérülésének) elviselője, hanem elszenvedője is, 
amely testi és lelki fájdalmakkal, kényelmetlenségekkel, különböző egyéni problémákkal jár. 
Amíg pl. egy krónikus, vagy lassan kialakuló betegségben ez az átalakulás fokozatosan megy 
végbe, sürgősségi esetekben, - éppen a váratlan és hirtelen kezdeti események miatt, - mindez 
szinte egy csapásra, sokkszerűen alakul ki.  
Minden betegség átalakítja a beteg személyiségét. Ennek foka függ az életkortól, a nemtől, 
iskolázottságtól, a beteg lelki felépítésétől (alkatától). Ezek a kisebb nagyobb mértékben 
fellépő, rövidebb-hosszabb ideig tartó pszichés elváltozások, állandó tünet együttesként is 
jelentkezhetnek, de az idő függvényében változhatnak is. Léteznek önfegyelemmel bíró, a 
csapásokat jobban elviselni tudó egyének, de a pánikba eső, a racionális gondolkodást 
nélkülöző, önkontroll nélküli szélsőségekkel is számolnunk kell. A pszichés sokkhatást 
elszenvedők akár apátiába (szenvtelenségbe) is süllyedhetnek, ez a látszólagos közömbösség 
azonban nem (feltétlenül és nem is mindig) azonos a belenyugvással. Mindez fokozottan 
vonatkozik a gyermekekre és az öregekre.  
A betegség (baleset) minden emberben leveti a szereplés álarcát. Ahogy Lénárd - a brazíliai 
őserdőbe vetődött orvos - írja: „A betegség sors és nem szerep”. Sors, amelynek áldozata a 
beteg. A betegség - testi és lelki tüneteiben - a betegben jelenik meg, válik felismerhetővé. .A 
betegség átformálja, szinte hatalmába keríti az embert. Gondolatait, tetteit szinte maga alá 
gyűri. Nem létezik más olyan erő (származzon az akár a szülőtől, házastárstól, pedagógustól 
vagy munkahelyi főnöktől stb.) amely olyan erősen és gyorsan hasson az emberre, mint a 
betegség (sérülés). A tegnap még alkotó munkát végző egyén egyszeriben „beteggé” változik. 
A betegség legtöbbször bizonyos megalázottság és kiszolgáltatottsági érzéssel jár. A beteg 
ember teljesítő, sőt olykor önellátó - képessége - hosszabb rövidebb időre – korlátozódik, 
vagy akár meg is szűnhet. A gyógyítás során elkerülhetetlenül előfordulhatnak megalázó, 
vagy szeméremsértő helyzetek, mozzanatok. Emiatt a beteg – betegségén túl is – csökkent 
értékűnek érzi magát, s ebben a lelki állapotban sebezhetősége, érzékenysége megnövekszik. 
Számára beszűkül a világ, mindent a betegség ural. Ennek során óhatatlanul „belülről” ismeri 
meg az egészségügyi ellátás minden láncszemét, és ebben is meghatározó az első találkozása 
az egészségüggyel. Ezt általában a természetesnél (vagy szükségesnél) is szigorúbban éli meg, 
bírálja el. Előfordulhat, hogy elveszti igazságérzését, szubjektívvé válhat. Megváltozik az 
érdeklődési köre. Kevesebbet gondol a külső világra, többet a saját betegségére. Egyedülinek 
és elhagyatottnak érzi magát, vágyik a vigasztalásra, társaságra. Ám az is lehet, hogy a 
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magányba menekül s elzárkózik mindenkitől. Kisebb nagyobb mértékben minden betegen 
úrrá lesz a szorongás, aggodalom, félelem s a borúlátás. A beteg – az esetleges bizalom 
ellenére - fél az orvostól, ápolótól, a vizsgálattól, a betegségtől, a kórismétől, szinte 
önmagától is. Kizökken mindennapi életritmusától, elszakad megszokott környezetétől, retteg 
a bizonytalan jövőtől, tele van megválaszolatlan kérdéssel, idegen emberek veszik körül, 
esetleg meglegyinti a halál közelsége. 
Mindez szenvedéssel jár. A szenvedés nem csak fájdalom, hanem annál részben más, részben 
több. A testi mellett lelkileg is lehet szenvedni, aminek mértéke, elviselhetősége akár meg is 
haladhatja a testi szenvedést. A szenvedés segítség, türelem és vigasz után kiált. (Ezért 
nevezik a beteget „paciensnek”, azaz „türelmesnek”, akinek a szenvedést el kell tudnia 
viselni.).  
 
4.1.2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZEMÉLYZET HELYES MAGATARTÁSA 
Úgy kell viselkednie, ahogy azt egy sérült lelkű, kiszolgáltatott egyén helyzete és lelki világa 
megkívánja. Udvariasan, megértéssel és barátságosan kell közelíteni hozzá anélkül, hogy az 
szerepjátszásnak, bizalmaskodásnak tűnne. Jó néven veszik a betegek, de az illendőség is 
megköveteli, ha az őt ellátó egészségügyi szakember bemutatkozik, közli, hogy ki ő, milyen 
minőségben van a beteggel kapcsolatban, és az is megnyugtató, ha megígéri, hogy – 
csapatával együtt - minden tőle telhetőt megtesz a beteg javáért. Jó hatású, ha az ellátó a 
beteget arra bíztatja, hogy bármi gondja van, nyugodtan fordulhat (forduljon) hozzá.  
Fontoljuk meg, hogy kinek mit és hogyan mondunk. Szavaink – még a beteg felépülése után 
is – sokszor megmaradnak, vagyis sokszorosan visszhangzanak a beteg tudatában. Kerülni 
kell az álszent mű kedvességet, pl. az „Aranyoskám”, vagy „Kedvesem” és egyéb modoros 
megszólításokat, még inkább a lekezelő „Fater”, „Öreg”, „Nyanya” stb. stílust. Leghelyesebb 
őt nevén, esetleg foglalkozásának megfelelően szólítani. (Horváth Úr, vagy Ügyvéd úr, 
Igazgatónő stb.) Nem szerencsés bizalmaskodásnak tűnik – hacsak erre a beteg felhatalmazást 
nem ad, vagy azt nem kéri -  őt keresztnevén szólítani. Beszédünk legyen lényegre törő, 
megértő és vigasztaló, de kerüljük a fecsegést. A beteg kérdéseire egyenes, őszinte választ 
adjunk, ám ne lépjük túl kompetenciánk határain. Pl. a mentőtiszt ne helyezzen kilátásba 
valamely meghatározott műtétet, mert annak eldöntése és közlése nem az ő dolga. Bármit 
teszünk a beteggel, azt közölni kell vele, s szükség esetén meg is kell magyarázni 
cselekedeteink értelmét, amelyből mindig ki kell derülnie annak, hogy minden a beteg 
érdekében történik. 
Kerülni kell a – akár vigasztalás céljából mondott - verbális bagatellizálást, mindig a reális 
képnek megfelelően tájékoztassuk a beteget, akinek joga van állapotával kapcsolatban az 
igazat megtudni. Ám ez a felvilágosítás olyan legyen, hogy ne csorbítsa, sőt akár erősítse 
benne a reményt. Ezáltal az ellátó személyzet verbálisan is hozzájárulhat a beteg 
szenvedésének csökkentéséhez. Mindezt jól kiegészítheti a testbeszéd, az érdeklődést mutató, 
vagy bíztató arckifejezés, esetenként a mosolygás. 
Úgy viselkedjünk, hogy a beteg mindenkor érezze, hogy ő a főszereplő, minden őérte történik. 
Jelenlétében mellőzni kell a magán telefon beszélgetéseket, a munkatárssal (bajtárssal) történő 
magán eszmecserét, de arra is vigyázni kell, hogy a szakmai telefon vagy hallható beszéd ne 
legyen ellentétes azzal, amit a betegnek mondtunk, s ne támasszon benne gyanút vagy 
aggodalmat. Számolnunk kell azzal, hogy a beteg sok mindent hall, megfigyel és a maga 
módján értelmez. Nem gyakran, de előfordulhat, hogy a beteg ugyan nem képes beszélni, 
nincs tudatánál, de egyes szavakat, vagy akár a beszédet megérti, megjegyezi. Ez azt jelenti, 
hogy még a tudat nélküli betegnél is fontoljuk meg szavainkat, sőt a beteggel történő 
manipulációt egy eszméletlennek is meg kell magyarázni, mintha értené a beszédet. 
Magatartásunkkal a beteg bizalmát nem csak megnyernünk kell, de  fenn is kell azt tartanunk. 
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Külön említést érdemel a beteg szemérem érzése, pl. a vetkőzés, vetkőztetés, harisnya 
lehúzás, az alsó végtag, vagy a has illetve mellkas kitakarása stb. A nemi szervek és végbél, a 
női emlők szabaddá tétele a beteg számára egyfajta megalázást, szégyenérzetet kelt. Úgy 
viselkedjünk, hogy csak elengedhetetlen okból és mértékben keltsük fel szégyenérzetét. 
Arckifejezésünkkel a betegben azt az érzetet keltsük, hogy számunkra a látvány természetes. 
A nemi szerveken és emlőkön kívül a betegnek lehetnek más kényes helyei, pontjai. Ilyen pl. 
a műfogsor, a paróka, testi deformitások, a pikkely sömör vagy más kiütések, a test 
rendellenes szőrzete, a hájas has, férfiaknál a nőies mell stb. 
Rendkívüli lelki állapotában a betegek egy része ingerült, támadó, védekező, nem 
együttműködő. A somnolens, mérgezett, alkoholt fogyasztó vagy kábítószert élvező beteg 
nyugtalan, dulakodhat, sőt sértegetheti az ellátó személyzetet. Ilyenkor a legnagyobb 
önmérsékletet kell tanúsítani. Megnyugtatással, megértéssel többre megyünk mint az oktalan 
vitával. Nem szabad felvenni a kesztyűt. De még a teljesen tudatánál lévő beteg is félreérthet 
bármit, támadhat, vádaskodhat, akár sértegethet is. Az egészségügyi dolgozónak ezeket nem 
szabad úgy venni, mintha ugyanezt egy egészséges embertársa tette volna. A magyar 
egészségügyben hagyományos elv az, hogy: „a betegnek mindig igaza van, még akkor is ha 
nincs” Más szóval a beteggel nem szabad vitatkozni, őt lekezelni, inkább hallgatnunk kell. 
Félre kell tenni saját önérzetünket és bizonyos helyzetekben el kell viselni akár az 
igazságtalanságokat is. Ha pedig a beteget – feltéve, de nem megengedve - valóban 
megsértettük, akkor a bocsánatkéréssel sem szabad késlekednünk.  
 
4.1.3. KAPCSOLAT A HOZZÁTARTOZÓKKAL 
Külön bánásmódot érdemelnek a hozzátartozók, akiket a betegség ugyancsak érint, s éppen 
ezért kicsit hasonló személyiség változásokon esnek át, mint a beteg. A velük való udvarias 
beszéd és viselkedés elengedhetetlen. A hozzátartozók esetleg olyan fontos 
felvilágosításokkal is szolgálhatnak, ami a betegellátás szempontjából akár életbevágó is 
lehet. (Pl. egy cukorbetegség közlése, az aznapi táplálkozás és inzulin adagolásról való 
tájékoztatás, gyógyszerek szedése stb.) Ezek főleg akkor lehetnek jelentősek, ha a beteg nem 
tud válaszolni, zavart vagy eszméletlen.  
 
 4.1.4. ETIKAI SZEMPONTOK AZ ELLÁTÁSBAN 
A betegellátás szakmai és humanitárius szabályai kötelességszerűen, - racionális 
megközelítéssel, azaz érzelem mentesen - is biztosíthatók, de ha valakinek morális (etikai) 
megalapozottsága (indítéka) van, akkor az ellátás követelményeinek teljesítése könnyebb és 
tudatosabb. Éppen ezért kívánatos, hogy minden egészségügyi dolgozó ismerje és tiszteletben 
tartsa az egészségügyi etika ide vonatkozó elveit és kívánalmait. 
Az egészségügyi etika legfontosabb elve az élő anyag (elsősorban az ember) tisztelete és 
védelme. Híppokratész nyomán (1.) „a beteg java a legfőbb törvény”, fontos szempont, hogy 
(2) „a betegnek ne ártsunk”, sőt vele (3) mindig „jót tegyünk” . A beteget, autonómiával 
rendelkező önálló személyiségnek kell tekintenünk, akinek önrendelkezési joga, emberi 
„méltósága” van, ezért a legnagyobb tisztelet és szabadság illeti meg. Szem előtt kell 
tartanunk az un. „arany szabályt”, vagyis: „amit nem akarsz magadnak, ne csináld másnak”, 
(avagy „azt cselekedd a beteggel amit magaddal tétetnél” ). Ez alól csak egyetlen kivétel van, 
nevezetesen soha, semmiféle jogcímen nem rendelkezhetünk más ember élete felett. 
Az ellátó személyzet beteghez való viszonya ne legyen paternalisztikus, azaz atyáskodó. A 
XX. szd.-ig az volt az elv, hogy az orvos és az egészségügyi személyzet úgy bánjon a 
beteggel, mint a szülő tulajdon gyermekével. Ez alapjában véve nemes törekvés, hiszen a 
szülő a legjobbat akarja gyermekének. Ugyanakkor ez a viszony lehetővé teszi (megengedi) 
az elrendelő, megparancsoló, megtiltó, nem közlő stb. magatartást. Ma az egészségügyi etika 
– legalábbis az ép tudatú, érett ifjú és felnőtt betegek esetén - a mellérendeltségen alapuló 
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partneri viszonyt helyezi előtérbe. A beteg egyenrangú fél, akinek saját autonómiája van, s 
akinek emberi jogait tisztelni kell, s akit – lehetőség szerint - személy szerint is be kell 
vonnunk az ellátásba, hiszen végeredményben nem egy tárgyról (munkadarabról), hanem egy 
érző emberről van szó. A mellérendeltségi viszony nem zárja ki a szakmai asszimetriát, (az 
egészségügyi személyzet nyilván jobban ért a gyógyításhoz, mint a laikus beteg), sőt az esetek 
zömében olyan belátásra segíti a beteget, hogy megbízzon abban a személyben, aki őt 
segíteni, gyógyítani akarja. Ez az a bizalom, amit magatartásunkkal meg kell nyerni és őrizni, 
ami egyik legfontosabb feltétele a zavartalan ellátó-beteg kapcsolatnak. 
Minden ember egyfajta empátiával (sajnálkozó együttérzéssel) születik. Ez az empátia az 
egészségügyben dolgozók különleges kincse és segítője. Olyan ajándék, amely megkönnyíti 
az etikus, humánus bánásmódot. Az empátia nem pusztán érzelem, hanem egyúttal segítésre 
való késztetés is. Ám, mint minden érzelmi motiváció, az empátia is kophat, sőt a munka 
során el is sorvadhat. Az etikus munka érdekében ébrentartása, tudatosítása, önmagunkban 
való megerősítése időről időre elengedhetetlen. Az empátia, - akár egy virág, amit locsolni 
kell – folyamatos gondozást, értelmi megerősítést igényel. Nyitottságot a megértésre, 
indíttatást a segítőkészségre, s annak tudatos megélését, hogy egy ránk szoruló 
embertársunknak segítségre, mégpedig az ellátó személyes segítségére van szüksége. Ennek 
során az érzelmi empátia egyfajta tudatosan fenntartott cselekvő empátiává változik, mint 
ahogy a keresztény szeretet sem pusztán érzelem, hanem un. cselekvő szeretet. Ezek az 
erőfeszítések egyúttal az egészségügyi szakmát fenyegető kiégés ellen is eredményes 
kapaszkodókat nyújthatnak. 
 
4.1.5. A BETEG KÉRÉSEI 
Ha csak lehet, s azt a rendelkezésre álló idő is engedi, a beteg személyes kéréseinek lehetőleg 
tegyünk eleget. Elsősorban a beteg nevezze meg azt a hozzátartozót, aki őt a kórházba 
elkíséri. A maroktelefon, egy-egy kedves tárgy, könyv, fénykép, cím- vagy telefonjegyzék – 
ha könnyen elérhető – a teljesíthető kívánságok közé tartozhat. (Ezekre a figyelmet akár fel is 
lehet hívni!) Mentőszállításkor, ha a sürgősség ezt megengedi, akkor módot kell adni a 
hozzátartozóktól való búcsúzásra is.  
Ebbe a kérdéskörbe tartozik a vallásos emberek lelki igénye is, ami a beteg vagy a 
hozzátartozók részéről többnyire a lelkipásztor segítségét jelenti. Ezt az igényt rendesen a 
hozzátartozók továbbítják, de ha nincs jelen hozzátartozó (barát, ismerős stb.), akkor - 
legalábbis a kérés továbbításában - célszerű az ellátóknak is segítséget nyújtani.  
4.1.6. Az egészségügyi ellátás a beteg és az ellátó személyes ügye 
Az első ellátáskor lehetőség szerint megoldandó, hogy a szükséges személyzeten és a 
hozzátartozókon kívül idegenek ne legyenek jelen. Sokszor már a mentők megjelenése előtt 
kíváncsiskodók hada verődik össze, a mentő pedig nem rendőr, aki a tömegoszlatással 
foglalkozzon, hanem a beteg segítője. Éppen ennek érdekében legtöbb esetben udvariasan 
meg lehet kérni a bámészkodókat a távozásra, vagy legalább a hátrahúzódásra, hogy a 
mentőorvos, mentőtiszt vagy ápoló közti kommunikációt és a betegellátást ne zavarják. 
Ugyanez vonatkozik értelemszerűen a sürgősségi osztályon fekvő betegre, ahol a látogatás 
pozitív hatással lehet a betegre, de fáraszthatja is, s adott esetben az ellátást is akadályozhatja. 
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4.2. A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZEMPONTJAI IDŐS EGYÉNEK ESETÉN 
 
4.2.1. ÁLTALÁNOS SAJÁTOSSÁGOK 
Ahogy egy gyerek nem nevezhető miniatűr felnőttnek, úgy az öreg (idős, agg) ember sem 
egyszerűen koros felnőtt. Az idős ember testileg és lelkileg is más, mint javakorbeli 
embertársa. Kortól és alkattól függően több kevesebb mértékben észlelhető nála a testi és lelki 
teljesítmény csökkenés. Izmai gyengülnek, gyakoriak a szervrendszeri elváltozások (főleg az 
érelmeszesedés, cardio-respirációs zavarok, magas vérnyomás, cukorbetegség, mozgásszervi 
betegségek stb.). Mindkét nemnél aránylag gyakoriak a vizelet tartási és ürítési zavarok. Az 
öregek bélműködése gyakran renyhe, s vannak, akik ezt elhanyagolják, mások túlértékelhetik. 
Több kevesebb mértékben megváltozik a személyiségük, bizonyos mértékben gyermekessé, 
naivvá, feledékennyé és bizalmatlanná válnak, akik gyakran meglopatási, éhenhalatási, vagy 
más vonatkoztatásos „túlértékelt eszmékkel” küszködnek. Gyakori a látás- és az öregkori 
hallászavar. Utóbbit főként a beszéd megértés képessége (szótévesztés, félrehallás) jellemzi. 
Az öregeket jobban megviseli a megszokott környezetből való kiszakadás, könnyen zavarttá 
válnak. 
Az elmondottak miatt az orvoslásnak már -  több, mint fél százada - jól körülhatárolt külön 
szakterülete a gerontológia (geriatria), vagyis az idős emberekkel és betegekkel foglalkozó 
szaktudomány, ám az öregek problémája egyre inkább, - nem utolsó sorban a lakosság 
fokozódó elöregedése folytán is – szinte valamennyi szakterületen jelentkezik. Amit a felnőtt 
lakosság ellátásával kapcsolatban e fejezetben már érintettünk, az az öregekre fokozott 
mértékben vonatkozik. Hangsúlyozottan kell biztosítanunk, hogy az öregek az átlagnál több 
odafigyelést, törődést kapjanak. Egészségük fenntartása érdekében az egészségügyi 
személyzetnek többet kell az egyéntől átvállalnia, mert legtöbb szépkorú egyre kevésbé képes 
magát egyedül ellátni. (Pl. gyógyszerét elfelejti bevenni, a lázmérőről elfeledkezik stb..) A 
legnagyobb figyelmet természetesen az eszméletlen (vagy önkontrollját elvesztett zavart) 
betegek igénylik, ahol az ellátó személyzetnek az egészség fenntartásának teljes felelősségét 
át kell vállalniuk.  
 
4.2.2. TÜNETTAN ÉS KÓRLEFOLYÁS IDŐS KORBAN  
A megváltozott szervrendszeri működések következtében a morfológiai különbségek mellett 
jelentős funkcióváltozásokkal is számolni kell idős korban. Ezek a folyamatok érintik a 
keringési rendszert, légzőrendszert, kiválasztó működést és anyagcserét, gasztrointesztinális 
rendszert. A változások hátterében az elöregedés mellett kb 20-25%-ban genetikai okok is 
kimutathatók, míg jelentősen az életmód is befolyást gyakorol.  
Idős korban mindezekből adódóan sokszor eltérő állapotfelmérésre és leginkább 
tünetértékelésre van szükség. Az állapotfelmérésnek jelentősen ki kell terjedni a tartás és 
járászavarok megítélésére, táplálkozási szokások változására, kogntitív funkciókra, önellátási 
képesség alakulására és a fájdalom megélésére. Az apró jeleknek is jelentősége lehet, 
különösen multimorbid betegek esetén, amely jelenség szinte minden időskorú betegnél jelen 
van. Mindemellett egyes betegségek megjelenése nem követi a klasszikus kórfolyamat 
mintázatot, ami a betegségre alapvetően jellemző. Ezek közül legjelentősebb, a sürgősségi 
ellátásban is relevanciával bíró állapot közé tartozik, pl.: a szívizominfarktus esetében az 
esetek kb. egyharmadában nincs klasszikus fájdalomkép, viszont a fulladás, gyengeség 
fokozódása, esetleg hányás valószínűsíthet ilyen kórképet. Fertőzések esetén gyakran nem 
kíséri láz, leukocitózis a bakteriális infekciót, és tüdőgyulladás esetén is az általános rossz 
közérzet, étvágytalanság és zavartság lehetnek a valószínűsítő tünetek minimális köpet és 
köhögés mellett. A hasi panaszok gyakran egész hasra kiterjedő diffúz tünetek formájában 
jelennek meg, sokszor izomvédekezés nélkül. A folyamatosan gyógyszert szedő páciensek 
esetében tapasztalható tartós nem szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID) szedése mellett 
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ulcus megjelenése, esetleg vérzése kialakulása. Az idős korban a malignus folyamatok 
kialakulásának esélye is nagyobb, mely nem mindig okoz alarmírozó tüneteket.  
Összegezés, következtetés 
Az egészségügyi ellátó gárda mindenegyes tagjának, minden korosztályban törekednie kell az 
eszményi ellátásra. Ennek egyik – nem szorosan szakmai - előfeltétele, ha ismerjük azokat a 
testi és főleg lelki (pszichés) elváltozásokat, amiket a betegség a betegben szinte azonnal 
létrehoz, s ami rendkívüli lelki állapotot eredményez. Ezek ismerete megkönnyíti a velük való 
bánást, ám az is kívánatos, hogy cselekedeteink tudatos etikai alapra épüljenek.  
Az optimális bánásmód természetesen  – objektív és szubjektív okokból –  nem mindig 
kivitelezhető, de amennyire az tőlünk telhetően megvalósítható, teljesítenünk kell. A betegben 
mindenkor egy érző, szenvedő, testileg, lelkileg sérült, segítségre szoruló embertársunkat kell 
látnunk, aki az egészségügyi ellátó rendszer főszereplője, központi alakja, akiért (velünk 
együtt) az egészségügyi ellátó rendszer létezik, és akinek kiszolgálása valamennyi 
egészségügyben dolgozó szent kötelessége. 
 
4.3. A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS GYERMEKGYÓGYÁSZATI VONATKOZÁSAI 
ÁLTALÁNOS SAJÁTOSSÁGOK (SULYOK ENDRE DR) 
 
A sürgősségi betegellátás minden olyan betegség, kórállapot szakszerű és időben történő 
ellátását jelenti, amelyek esetében az ellátás elmaradása, vagy késése a beteg állapotának 
rosszabbodását, nehezen helyrehozható, vagy helyrehozhatatlan következményeit 
eredményezheti. A gyermekgyógyászati sürgősségi ellátás feladatai, tevékenységi köre 
alapvetően nem különbözik a felnőttek sürgősségi ellátásától, azonban figyelembe kell venni 
a gyermekek életkori sajátosságait és ki kell elégíteni az azokhoz társuló speciális igényeket. 
Különös gondot kell fordítani az egyes kórformák változatos klinikai megjelenésére és a 
megbetegedések összetett pathophysiologiai hátterének megértésére.  
A sürgősségi ellátásnak szorosan egymásra épülő, egymást segítő, de hierarchikusan rendezett 
elemei vannak. A prehospitalis ellátást jelenti a helyszíni segítség, az alapellátás és a szállítás. 
A hospitalis ellátás a sürgősségi fogadóhelyekből/részlegekből és osztályokból áll. Kívánatos, 
hogy az intézeti ellátás gyermekosztályok sürgősségi egységében történjék. A legmagasabb 
szintű sürgősségi ellátást az egyetemi gyermekklinikák és a szakosított gyermekkórházak 
nyújtják, ahol rendelkeznek a megfelelő diagnosztikus és terápiás feltételekkel, a társszakmák 
konziliáriusi lehetőségeivel és biztosítani tudják a betegek definitív ellátását.  
A gyermekgyógyászat általános törekvéseinek megfelelően a sürgősségi ellátásban is 
érvényesül az egyénre-szabott, család-központú orvoslás. A bizonyítékokon alapuló szakmai 
irányelvek, protokollok, algoritmusok mellett is lehetőség van arra, hogy ne az egyes 
betegségeket, hanem a beteg gyermeket gyógyítsuk a család bevonásával. A 
felnőttgyógyászat analitikus szemléletével szemben szintetizáló törekvés jellemzi; a konkrét 
betegség adatain túl értékelni kell a perinatalis történéseket, a fejlődésneurológiai státust, a 
gyermek szomatikus-, motoros-, intellektuális-, pszichés,-érzemi és szociális fejlettségét. Az 
informált családtag bevonása az ellátás folyamatába javítja a szakmai munka hatékonyságát.  
 
4.3.1. EPIDEMIOLÓGIA 
A közelmúlt felmérései igazolták, hogy a sürgősségi ellátást igénybe vevő összes beteg 25 %-
a 0-18 éves gyermek. Az ellátott gyermekeket korcsoportonként analizálva megállapítható, 
hogy az életkor növekedésével a sürgősségi esetek száma nagymértékben csökken: a 0-5 
évesek 56 %-ban, a 6-11 évesek 24 %-ban, míg a 12-18 évesek 20 %-ban részesültek 
sürgősségi ellátásban. Kiemelendő, hogy 0-1 éves csecsemők esetében a 8-10 %-os 
gyakoriság különösen jelentős. Valamennyi korcsoportra fiú dominancia (55-60 vs 40-45 %) 
és szezonális ingadozás jellemző. A téli- kora tavaszi hónapokban ellátott betegek száma 15-
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20 %-al magasabb, mint az év többi időszakában. Fontos mutatószám, hogy a sürgősségi 
ellátásban részesültek közül hány esetben volt szükség kórházi felvételre. Minden 
korcsoportot figyelembe véve a hospitalizáció aránya 5-10 %, ezen belül a 0-5 éves 
gyermekek részesedése 3-4-szer magasabb, mint az 5 éven felüliek esetében. Ez az adat már 
önmagában is arra utal, hogy a legfiatalabb csecsemők és kisdedek súlyosabb állapotban és 
összetettebb problémákkal kerülnek észlelésre. Érdekes megfigyelés, hogy a sürgősségi 
osztályokon megjelent betegek 30-35 %-a nem igényelt sürgősségi ellátást, a felmerült 
diagnosztikus/terápiás kérdések megoldása az alapellátás feladatát képezte. 
 
4.3.2. ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK  
A koraszülöttek, újszülöttek, fiatal csecsemők testösszetétele sajátosan változik. Minél kisebb 
a test tömege, annál nagyobb a súlyegységre számított össz-víz és extracelluláris víz aránya. 
Az életkor növekedésével mind az össz-víztér, mind az extracelluláris tér volumene csökken, 
ugyanakkor az intracelluláris tér folyamatosan növekszik. A test magasabb víztartalma 
alapján az lenne várható, hogy az újszülöttek, fiatal csecsemők a vízhiányt jobban tolerálják, 
mint a felnőttek. Abban az esetben azonban, ha az összehasonlítást felületegységre 
vonatkoztatjuk, nyilvánvalóvá válik, hogy a test víztartalma és a keringő plazma volumene 
nem éri el a felnőtt értékek felét. Ezzel szemben a testfelületre korrigált energiaforgalom 
(oxigénfogyasztás), perspiratio insensibilis és percvolumen a felnőttekével csaknem azonos. 
Alacsony vízbevitel esetén a fiatal szervezet nagyobb energiaforgalma miatt arányosan 
megnövekedett extrarenalis (perspiratio) és renalis (csökkent koncentráló képesség) 
vízvesztés a vízkészletek gyorsabb kimerüléséhez, a plazmavolumen további csökkenéséhez 
és a periferiás keringés zavaraihoz vezet.  
Az energiaforgalom testfelület-függéségét leíró Rubner-féle felülettörvény újszülöttkorban 
azonban csak részben érvényes, mivel a súlyegységre számított energiaforgalom növekedés 
elmarad a súlyegységre számított testfelület növekedés mögött. Az újszülöttek, fiatal 
csecsemők hőlabilitása is energiaforgalmi sajátosságaikkal magyarázható. A nagyobb 
testfelület/testsúly arány, a vékonyabb külső izolációs köpeny, a jelentősebb perspiratio 
fokozott hőleadással jár, amit a szerényebb hőtermelő kapacitás kedvezőtlen környezeti 
feltételek mellett nem tud ellensúlyozni. 
Sürgősségi szempontból fontos ismerni a légzőrendszer anatómiai és funkcionális 
sajátosságait. Szűk légutak, relatíve nagy nyelv, csökevényes melléküregek, rövid nyitott 
Eustach-kürt, gyakori adenoid vegetáció jellemző. A bordák vízszintes lefutásúak, a mellkas 
térfogata és a funkcionális residuális kapacitás kisebb, a holttér megnövekedett. A belégzés 
állapotában lévő mellkas miatt a csecsemő kóros körülmények között volumen növeléssel 
nem tudja fokozni a légcserét. A légzésszám növekedése pedig gazdaságtalan, megnövekedett 
légzési munkával jár. Az alveolusok érettsége és felületi feszültsége változó, könnyen alakul 
ki atelectasia és ventilatio/perfusio zavar. A centrális szabályozás éretlensége miatt gyakori a 
paradox hypoventilatio, a periodikus légzés és az apnoe. 
A cardiovascularis rendszert illetően figyelemre méltó, hogy a cardiomyocytákban a 
kontraktilis fehérjék aránya csupán a szív tömegének 30-60 %-a, ezért a verőtérfogat alig 
növelhető. Szükség esetén megfelelő perctérfogat biztosítása csak magasabb 
szívfrekvenciával lehetséges, ami nagyobb oxigén felhasználással és többlet energia igénnyel 
jár. Az éretlen szív fokozottan érzékeny volumenterhelésre és vagus stimulációra. Vegetatív 
innervációja nem teljes, a parasympathicus tónus dominál, de jól reagál exogén sympathico-
mimetikumokra. 
Központi idegrendszer vonatkozásában kiemelendő, hogy az agyi keringés autoregulációs 
tartománya beszűkült, a vér-agy gát permeabilitása fokozott, a myelinisatio befejezetlen, az 
agyi volumen megőrzését szolgáló adaptív mechanizmusok teljesítménye limitált és a 
glutaminerg serkentő/GABA-inerg gátlórendszerek egyensúlya még nem alakult ki; a 
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glutaminerg túlsúly fokozott görcskészséggel jár. A koponyacsontok varratai és a kutacsok 
nyitottak, a koponya plasztikus, ezért az intracranialis nyomásfokozódás tünetei csak késéssel 
jelentkeznek. 
Pharmacologiai szempontból jelentős, hogy a gyógyszerek megválasztásánál, az egyes 
gyógyszerek dózisának, adagolásuk módjának megállapításakor figyelembe kell venni azok 
sajátos felszívódását, metabolizációját és eliminációját. A test magasabb víztartalma miatt a 
vízoldékony gyógyszerek megoszlási tere nagyobb, a fiziológiás hypoproteinaemia miatt 
szerényebb a gyógyszerek fehérje-kötése és magasabb a plazma szabad gyógyszer frakciója. 
A beszűkült máj- és vesefunkciók a gyógyszerek elhúzódóbb eliminálásához vezetnek. A vér-
agy gát fokozott permeabilitása miatt gyakrabban számolhatunk központi idegrendszeri 
hatásokkal, vagy mellékhatásokkal. A várható gyógyszer hatás megítélését az is nehezíti, 
hogy a gyógyszer receptorok száma és affinitása életkor-függő változásokat mutat. 
 
4.3.3 A GYERMEKGYÓGYÁSZATI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS FELADATAI  
Első teendő a beteg általános állapotának megítélése és a vitális paraméterek meghatározása 
(légzés- és pulzusszám, vérnyomás, EKG, pulse-oxymetria). Hangsúlyozni kell, hogy a vitális 
paraméterek vizsgálata nem késleltetheti a sürgős terápiás beavatkozások megkezdését. Az 
első benyomás alapján meg kell állapítani, hogy a/ a gyermek általános állapota mennyire 
súlyos, b/ vannak-e légúti obstrukcióra, nehézlégzésre utaló jelek, c/ bőre feltűnően sápadt, 
márványozott vagy cyanotikus, d/ milyen a tudatállapota és e/ teremthető-e a beteggel 
kontaktus.  
A vitális paraméterek közül ismerni kell az életkor-specifikus légzésszámot. Tachypnoe 
esetén elsősorban pulmonalis megbetegedésre kell gondolni, de okozhatják izgalom, láz, vagy 
a központi idegrendszer betegségei. Az alacsony funkcionális reziduális kapacitás, a fokozott 
légzési munka- és oxigénfogyasztás miatt megjelennek a nehézlégzés tünetei (bordaívmenti-, 
intercostalis-, jugularis- és xyphoidealis behúzódás, orrszárnyi légzés). A Kussmaul-féle 
magaslégzés diabeteszes ketoacidosisra jellemző. A légzésszám csökkenése (bradypnoe) 
alarmírozó tünet; intracranialis nyomásfokozódás, intoxicatio, vagy súlyos hypothermia 
lehetőségét veti fel.  
A keringési státus megítéléséhez alapvetően szükséges a szívfrekvencia meghatározása. Mivel 
az újszülöttek és csecsemők verőtérfogatukat nem tudják növelni, a megnövekedett 
perctérfogat igényt csupán a frekvencia növelésével lehet kielégíteni. A pulzus tapintása 
technikailag sokszor nem, vagy csak nehezen kivitelezhető, ezért megbízható információt a 
szív hallgatásával, vagy EKG elvezetéssel nyerhetünk. Tachycardia általában lázas állapot, 
nyugtalanság, vagy hypovolaemia következménye. Tartós bradycardia, intracranialis 
nyomásfokozódás, hypoxia, vagy intoxicatio lehetőségét veti fel. Különös gondot igényel a 
vérnyomás értékelése. Hypertonia a gyermeksürgősségi ellátásban rendkívül ritka, ezzel 
szemben súlyos volumen-hiány esetén hypotensio alakulhat ki. Megjegyzendő, hogy a 
hypovolaemiás vérnyomás csökkenés késő jel, a szívfrekvencia növelésével és a vascularis 
tónus fokozásával a normotensio sokáig fenntartható. Ezen kompenzációs lehetőségek 
kimerülésével következik be a cardiovascularis collapsus. A volumenhiány megítélésére 
egyszerű, gyors és megbízható módszer a capillaris telődés vizsgálata; ha ez elhúzódó (>2 
sec) azonnali folyadékpótlás indokolt. (1. Táblázat) 
Véna biztosítás.A folyadék-és gyógyszeres kezelés megkezdéséhez bármely perifériás véna 
alkalmas. Csecsemők esetében sikeresnek bizonyult a fejbőr vénák használata. A pre-
hospitális ellátásban a centrális vénák punkciója nem javasolt. Amennyiben 1.5-2 perc alatt a 
vénabiztosítás eredménytelen, sor kerülhet az intraossealis eljárás alkalmazására, mivel a 
sürgősségi eljárásban iv használt valamennyi gyógyszer intraossealisan is adható. Európai 
ajánlás szerint gyermekek esetében az intraossealis eszközt a proximalis tibia mediális 
felszínén a tuberositas tibiae alatt 1-2 cm-re célszerű bevezetni. Az invaziv eljárásnak súlyos 
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szövődményei lehetnek, ezért csak megfelelő feltételek esetén (személy, eszköz) életveszély 
elhárítására javasolt.  
A légutak biztosítása. A felső légutak sajátos anatómiája miatt légút biztosításhoz a 
kisgyermekek fejét minimális extenzióban kell pozicionálni. Sürgősségi helyzetekben az 
orotrachealis intubáció javasolt, bár a nasotrachealisan bevezetett tubus jobban fixálható. 
Nehéz intubáció esetén a hypoxia megelőzésére maszkos ventiláció alkalmazandó. Sikertelen 
maszkos, vagy tubusos lélegezetetés esetén coniotomia elvégzése indokolt. Alapvetően fontos 
az életkornak megfelelő méretű endotrachealis tubus és laryngoscop megválasztása. 
Resuscitatio. A cardiopulmonalis resuscitatio alapvető eleme a mellkasi kompresszió és 
lélegeztetés. Gyermekek sürgősségi ellátásában, ha az élesztést egy személy végzi, 30 
mellkasi kompressziót követ két levegő befúvás, két élesztést végző esetében az arány 15:2. 
Szükség esetén 4 J/kg dózisban defibrillálunk. Az iv vagy intraossealisan adandó epinephrin 
dózisa 10 µ/kg, intratrachealisan 100 µ/kg. Újszülöttek esetében a szívmasszázs-lélegeztetés 
aránya 3:1, különös gondot kell fordítani a hyperventilatio elkerülésére. A belégzett levegő 
magas O2 koncentrációja hyperoxiát és oxigén-toxicitást, a hypocapnia pedig az agyi erek 
vasoconstrictióját és perfusio csökkenést okozhat.  
Gyógyszeres kezelés. Általános gyermekgyógyászati gyakorlat, hogy a felnőttkori gyógyszer 
adagokat testsúly egységre korrigálva alkalmazzák. Tekintettel arra, hogy az egyes 
gyógyszerek pharmacokinetikája újszülött-, csecsemő- és kisgyermek korban lényegesen 
különbözik a felnőttkori értékektől, ez a megközelítés nem feltétlenül elégíti ki a gyermekek 
aktuális igényeit. A gyermek sürgősségi ellátásban javasolt gyógyszeres kezelési útmutatók 
széles körben hozzáférhetők (www.aerzteblatt-international.de/article09m739). 
 
4.3.4. A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ MEGBETEGEDÉSEK FŐBB MANIFESZTÁCIÓI 
A sérülések mellett az alábbi megbetegedések/tünetek miatt kell a leggyakrabban 
gyermekgyógyászati sürgősségi ellátást biztosítani: 1/ respiratoricus distress, 2/ tudatzavar, 3/ 
convulsiók, 4/ shock állapotok. 
Respiratoricus distress. A felsőlégúti obstrukció inspiratorikus, az alsóbb légutak obstrukciója 
exspiratorikus, vagy kombinált ex- és inspiratorikus dyspnoet és stridort okoz. A felsőléguti 
obstrukció leggyakoribb oka a pseudocroup, mely kisgyermekekben felsőléguti infekció 
kapcsán alakul ki. Jellemző tünetei: ugató köhögés, rekedtség, inspiratorikus stridor és 
dyspnoe. Hasonló tüneteket okoz az epiglottitis, de ezt jellemzően magas láz, súlyos általános 
állapot, dysphagia és nyálzás kiséri. A Haemophilus influenzae b elleni védőoltás általánossá 
válásával ez a kórkép már ritkábban fordul elő. A pseudocroup kezelésében látványos 
eredményt hozott a steroidok és az epinephrin inhalációs alkalmazása. 
A legkisebb légutak obstrukciójával találkozuk asthma bronchialeban és bronchiolitisben. 
Súlyos asthmában kilégzési dyspnoet, meghnyúlt exspiriumot, hangos sipolást-búgást 
észlelünk. A hypoxia és hypercapnia viszonylag későn alakul ki; a légzési elégtelenséget 
idegrendszeri tünetek (nyugtalanság, majd aluszékonyság, zavartság) és néma tüdő jelzi.  
Oxigén, inhalációs β2-mimetikumok, steroidok, anticholinerg szerek adásától gyors javulás 
várható. Intubáció és mesterséges légzés bevezetésére ketamin narkózis javasolt. A 
bronchiolitist a csecsemők RSV (respiratorikus syncytialis virus) fertőzése okozza. A 
rizikócsoportba tartozó csecsemők védelmére passzív immunizálás áll rendelkezésre.  
Sürgősségi ellátást igényel a légúti idegentest aspiráció. Típusosan kisdedekben és 
kisgyermekekben fordul elő, akiknél evés, vagy játék közben hirtelen fuldokló köhögés, 
dyspnoe, stridor, cyanosis, esetleg eszméletvesztés és apnoe alakul ki. Eredménytelen 
mellkasi kompresszió, vagy Heimlich manőver után az idegentest bronchoszkópos 
eltávolítása szükséges. 
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Tudatzavarok. Tudatzavarral járó belgyógyászati megbetegedések esetén alapvetően fontos a 
beteg részletes fizikális vizsgálata, a neurológiai státus rögzítése, beleértve a csecsemő- és 
kisgyermekkorra adaptált Glasgow Coma Skála meghatározását. (2. Táblázat) A kísérő 
tünetek segítik a helyes diagnózis felállítását. Láz esetén a központi idegrendszer gyulladásos 
megbetegedéseire gondolunk, a keringés centralizációja a septicus shock lehetőségét veti fel. 
Traumás koponyasérülésre az anamnézis utal. A hypoglycaemia (diabetes mellitus, 
veleszületett anyagcsere betegségek) gyakori oka gyermekkori tudatzavarnak – vegetatív 
tünetekkel, vagy azok nélkül, de lehet tünetmentes is. Sürgősségi ellátása 0,1-0,2 g glucose/kg 
iv bolus, majd 10%-os glucose infuzió adásával történik. A szimptómás hyperglycaemia 
diabeteses ketoacidosisban fordul elő. Segíti a diagnózist a polyuria, polydipsia, fogyás, 
dehydratio, Kussmaul légzés és acetonaemia/acetonuria. Prehospitalis ellátása volumenpótlás 
fiziológiás NaCl odattal (15-20 ml/kg iv 20-30 perc alatt). Az inzulin kezelés és kálium pótlás 
nem része a sürgősségi ellátásnak.  
Mérgezés minden életkorban okozhat tudatzavart. Kisgyermekkorban a mérgezés baleset-
szerű (gyógyszerek, mérgező növények), adolescens korban gyakori az alkohol és drog 
intoxikáció, vagy a suicid szándékú gyógyszer bevétel. Első ellátásként hánytatás, 
gyomormosás és orvosi szén (1 g/kg) adása javasolt. Eszméletlen betegnél a hánytatás 
ellenjavalt, a gyomormosást intubálás után végezzük. A mérgező anyag azonosításához mintát 
kell biztosítani, lehetőség szerint antidótumot alkalmazunk. 
Convulsiók. Convulsio esetén elsődleges a légutak átjárhatósága - a megfelelő légzés és 
oxigenizáció biztosítása. Status epilepticusban endotracheális intubáció  és gépi lélegeztetés 
választandó. Cél a convulsiók megszüntetése, a pontos etiológiai diagnózis felállítása 
másodlagos. További feladatok: egyértelmű etiológia esetén a kiváltó tényező megszüntetése, 
a vitális funkciók folyamatos biztosítása, anticonvulsiv kezelés gyors hatású szerekkel (iv 
diazepam, clonazepam), ismételt rohamok esetén átmeneti antiepilepsziás gyógyszerelés (iv 
fenitoin, phenobarbital, valporátok), majd az akut görcs csillapítás után az agyi funkciók és 
vegetatív paraméterek gondos követése. ½-5 éves kor között gyakori a lázas convulsio. A 
fizikális és gyógyszeres lázcsillapitás mellett rectalis diazepam adandó. 
Shock állapotok. A shock haemodynamikai elégtelenség, melyet a keringő vérvolumen és az 
érpálya befogadóképessége között akutan fellépő aránytalanság okoz. Következménye a 
szöveti perfúzió és oxigenizáció csökkenése, a szervműködések progresszív károsodása. 
Lefolyásában két fázis különíthető el; a kompenzált fázisban vasoconstrictio és a keringés 
centralizációja következtében a vérnyomás és a vitális szervek perfúziója megtartott. A 
dekompenzált fázisban a védő mechanizmusok kimerülnek, a vérnyomás esik, a szöveti 
perfúzió tovább romlik és sokszervi elégtelenség alakul ki. 
A shock etiológiai osztályozása négy fő shock-formát különít el: a hypovolaemiás, a septicus, 
az anaphylaxiás és a cardiogen shockot. A sürgősségi gyermekellátásban leggyakrabban a 
hypovolaemiás és septicus shock-al találkozunk. Hypovolaemiás shockot gastroenteritisek, 
vérzés, égés, polyuriás állapotok, extrém trascutan folyadékvesztés okozhatnak. A dehydratio 
mértékét a klinikai tünetek és a testsúly csökkenés alapján ítéljük meg (nyálkahártyák, 
bőrturgor, kutacs, pulzusszám, capillaris telődés). A vérnyomás csökkenése, oligo-anuria, 
tudatzavar, megnövekedett kéreg-maghőmérsékleti grádiens, megnyúlt capillaris telődés 
jelzik a keringés összeomlását. A folyadék resustitatio: 20 ml/kg fiziológiás NaCl oldat 20 
perc alatt, szükség esetén ismételhető. A káliumpótlás csak megbízható diuresis mellett 
kezdhető meg.  
A septicus shock komplex pathogenetikai történések következménye. A véráramba kerülő 
baktériumok szisztémás gyulladásos reakciót váltanak ki disszeminált intravasalis 
coagulatióval (DIC), generalizált vasoparalysissel, myocardium depresszióval és kóros 
capillaris áteresztéssel. Az egymást gerjesztő folyamatok többszervi elégtelenséghez 
vezetnek; a halálozás az érintett szervek számával növekszik. Kezelése: agresszív folyadék 
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resuscitatio és antimikróbás kezelés mellett az értónus gyógyszeres növelése (noradrenalin, 
adrenalin, dopamin, vasopressin), a szív pumpa funkciójának javítása (dobutamin), a 
gyulladásos reakció csökkentése (steroidok) és a hypercoagulaio megfékezése (antithrombin 
III, protein-C). 
 
4.5 TÁBLÁZATOK 
 
Kor 
 

Újszülött 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 6 év 8 év 12 év 14 év 

Szív fr 
 

80-190 80-
160 

80-
160 

80-
160 

80-
130 

80-
130 

80-
120 

75-
115 

70-
110 

65-
110 

60-
105 

Légzésszám 
 

30-50 24-38 24-38 22-30 22-30 22-30 20-24 20-24 18-24 16-22 14-20 

Vérnyomás 
systoles 

60-90 70-
110 

70-
110 

70-
110 

74-
110 

76-
110 

78-
115 

82-
115 

86-
120 

94-
125 

98-
130 

Vérnyomás 
diastoles 

35-60 40-60 40-60 40-60 45-60 50-65 50-70 55-75 60-80 60-80 65-85 

4.1. Táblázat. Vitális paraméterek 
 

 Életkor < 1 év Életkor > 1 év  Pontszám 
Szemnyitás Spontán Spontán  4 

Kiáltásra Kiáltásra  3 
Fájdalomra Fájdalomra  2 
Nincs Nincs  1 

Motoros 
válasz 

Spontán mozgás Kérés teljesítése  6 
Fájdalom lokalizálás Fájdalom lokalizálás  5 
Fájdalomra 
végtagelhúzás 

Fájdalomra 
végtagelhúzás 

 4 

Kóros flexiós tartás Kóros flexiós tartás  3 
Kóros extenziós tartás Kóros eextenziós tartás  2 
Nincs reagálás Nincs reagálás  1 

 Életkor > 5 Életkor 2-5 év Életkor 0-2 év  
Verbális 
válasz 

Orientált, beszélget Odaillő szavakat mond Adekvátan gügyög 5 
Összefüggéstelenül 
beszél 

Oda nem illő szavakat 
mond 

Sír, de 
megvigasztalható 

4 

Ode nem illő szavakat 
mond 

Fájdalomra sír, 
sikoltozik 

Fájdalomra sír, 
sikoltozik 

3 

Érthetetlen hangokat ad Fájdalomra nyög Fájdalomra nyög 2 
Nincs Nincs Nincs 1 

Összesen    3-15 
4.2. Táblázat. Glasgow Coma Skála (GSC) 

 
Értékelés: < 8 pont: súlyos tudatzavar (neurológiai károsodás) 

9-12 pont: közepesen súlyos tudatzavar (neurológiai károsodás) 
> 13 pont: enyhe tudatzavar (neurológiai károsodás) 
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5. FEJEZET 
KOMMUNIKÁCIÓ A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN (DEUTSCH KRISZTINA DR) 
 
5.1. A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS JELENTŐSÉGE A SÜRGŐSSÉGI 
ELLÁTÁSBAN  
A kommunikáció az ember létének, társas érintkezésének szükségszerű velejárója. Ahhoz, 
hogy ezt működtetni tudjuk, ugyanúgy tudásra: ismeretekre, készségekre és képességekre van 
szükségünk, mint az élet bármely más területén. 
Mit értünk a kommunikáción? Egy olyan dinamikus folyamatot, amely során információcsere 
történik az adó és a vevő között. Az adó, a kommunikáció forrásaként küldi az üzenetet a 
csatornán a vevőnek, amit a vevő dekódol (felfog és értelmez), s ha válaszol vagy visszajelez, 
akkor a kommunikáció tovább folytatódik. A kommunikáció a közvetítőcsatornát tekintve 
mindig két szinten folyik: az adott nyelv szókészletének felhasználásával verbálisan (szóbeli 
közlés), valamint a nem szavakhoz köthető (nonverbális) elemek segítségével. A nem verbális 
elemek körébe tartozik a szemkontaktus, a mimika, a gesztusok, a testtartás, de a beszéd 
kísérő jelenségei is, mint a beszédstílus, a hanghordozás, vagy a hangerő. A fogalom 
tisztázásakor feltétlenül szót kell ejteni a metakommunikáció fogalmáról is, amit sok esetben 
helytelenül a nonverbális kommunikáció szinonimájaként használnak. Ugyanis, ez azzal a 
többletjelentéssel bír, hogy a kommunikációs partnerek miként viszonyulnak egymáshoz 
illetve közlésük jelentőségéhez, vagy akár annak igazságtartalmához. Mivel erről 
elsődlegesen valóban a nonverbális jelzések informálnak, ezért érthető, hogy amennyiben 
ellentmondásban van a két csatorna egymással, akkor a vevő (közlés befogadója) inkább a 
metakommunikatív jelzéseknek tulajdonít döntő jelentőséget. Ezért a kongruencia, azaz a 
verbális és nem verbális tartalom egymással való teljes egybeesése a hitelesség alapvető 
feltétele a kommunikációban.  
 A sürgősségi ellátással kapcsolatos kommunikáció számos aspektusból szerepel nemzetközi 
kutatások fókuszában is. E vizsgálatok feltárják, hogy a sérült személyek ellátással 
kapcsolatos elégedettségének egyik meghatározó eleme a kommunikáció minősége, amely 
megerősíti a kommunikáció fontosságát. Másrészt rávilágítanak az ezzel kapcsolatos 
problémákra mind a mentőellátás, mind pedig a sürgősségi osztályon való betegellátás 
tekintetében.  
A JCAHO 2006-os (Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organisations, 
Egészségügyi Szervezetek Akkreditációs Bizottsága) jelentése szerint a betegbiztonsággal 
kapcsolatos ellátási hibák hátterében 65%-ban kommunikációs hibák állnak, s a 
kommunikációs hibák több mint fele az átadások során történik.  A kommunikációs 
akadályok kiküszöbölését szolgálják azok az egységes kommunikációs modellek/sémák, 
melyek például a betegátadás folyamatát standardizálják.  Ilyen például a SBAR, illetve az 
ISOBAR modell. (A modellek tartalmának ismertetésére a 11.5.4. Kommunikáció a hospitális 
ellátást végző szakemberekkel c. fejezetben kerül sor.) 
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5.2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI KOMMUNIKÁCIÓ FELTÉTELEI  
A beteg/sérült emberekkel történő kommunikáció az egészségügyi ellátórendszer minden 
szereplőjétől megkívánja az empatikus viselkedést, amely a betegben az ellátókkal 
kapcsolatos bizalomérzésen keresztül vezet el a problémamegoldás és terápiás együttműködés 
megfelelő szintjéig, a compliance-ig. 
Buda Béla a következőképpen határozza meg a fogalmat: ”az empátia a személyiség olyan 
képessége, amelynek segítségével a másik emberrel való közvetlen kommunikációs kapcsolat 
során bele tudja élni magát a másik lelki állapotába. Ennek a beleélésnek nyomán meg tud 
érezni és érteni a másikban olyan emóciókat, indítékokat és törekvéseket, amelyeket az 
szavakban direkt módon nem fejez ki, és amelyek a társas érintkezés szituációjából nem 
következnek törvényszerűen. A megérzés és megértés fő eszköze az, hogy az empátia révén a 
saját személyiségben felidéződnek a másik érzelmei és különféle feszültségei. Ezt úgy is ki 
lehet fejezni, hogy a személyiség beleéli, mintegy a másikba vetíti önmagát." (Buda,1985:67) 
Az empátia kifejezését szolgálja a segítségnyújtó őszinte, kongruens viselkedése, a beteg 
feltétel nélküli elfogadása és az empátia kommunikációja oly módon, hogy a beteg 
mondanivalóját, de érzelmeit is visszatükrözzük, alkalmazva az újrafogalmazás és reflektálás 
technikáit.   Mindez azzal a haszonnal jár, hogy a segítségre szoruló ember kiszolgáltatottság 
érzését csökkenti, az ellátó pedig jobban érti a bajba jutott embert. A beteg élményeinek, nem 
verbális jelzéseinek az átérzése segíti az ellátót a beteg fájdalmának, vagy éppen 
állapotváltozásának a megítélésben. Az empátián alapuló vigasz és megnyugtatás pedig 
szintén fájdalomcsillapító hatású. A bizalom a másik feltétele a  beteg/bajba jutott személy és 
az ellátó együttműködésének, melynek kialakulásában a segítő empatikus viselkedése 
alapvető fontosságú. Az ellátásra szoruló ember feltétel nélküli elfogadásban részesül ez által. 
Ennek pozitív hatása az, hogy a beteg biztonságérzete növekszik, védekező mechanizmusai 
csökkennek, az események kiszámíthatóbbá - átláthatóbbá válnak. A bizalom kialakulását 
gátolja azonban az ellátó közömbössége vagy szakmai tekintélyének fölényes hangsúlyozása, 
valamint az értékelő, ítélkező magatartása.  
A nemzetközi irodalom is megerősít néhány alapvetést az ellátandókkal kapcsolatos 
kommunikációt illetően: 
– A kölcsönös bemutatkozás jelentőségét, amely a tisztelet kifejezése. 
– A nonverbális kommunikáció súlyát, amelyben a szemkontaktus, a mosoly, a testtartás 

mind önálló jelentőséggel bír.  
– A teljes figyelem, a teljes odafordulás jeleként az aktív hallgatás képességét.  
– A betegekkel folytatott párbeszédben a nyitott kérdések fontosságát és az olyan 

válaszokat, amelyek választási lehetőségeket hordoznak magukban.  
– Az öregekkel, a gyermekekkel és az eltérő kultúrájú személyekkel való kommunikáció 

kihívásai esetén tett erőfeszítések fontosságát.  
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5.1. ábra 

A mentőellátást végző szakember empatikus viselkedése 
Forrás: Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet 

 
KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK, FELADATOK ÉS PARTNEREK A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN   
A további fejezetekben kerülnek feldolgozásra azok a konkrét helyzetek és feladatok, 
amelyek a prehospitális és hospitális sürgősségi ellátást végző szakemberek napi munkájában 
a beteggel, a beteg hozzátartozóival, a társszervekkel, az ellátó team tagjaival való 
kommunikáció során megjelennek, s azok a szempontok, melyek a szakmai feladatok 
megoldását a hatékony kommunikáció segítségével előmozdítják, illetve a konfliktusok 
megelőzését vagy megoldását szolgálják. Az érthetőség és a sikeres alkalmazás előmozdítása 
érdekében konkrét példamondatokkal és fotókkal tesszük élményszerűvé és adaptálhatóvá ezt 
a tartalmi egységet. 
 
5.3.KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGGEL/SEGÍTSÉGRE SZORULÓVAL  
A segítségre szoruló észlelését követően az első feladat a beteg megszólítása. Minden 
körülmények között meg kell szólítani a beteget/sérültet, ami elsőként napszaknak megfelelő 
köszönést és bemutatkozást jelent. Ez részben udvariassági kérdés is, de így azt is megtudja 
az ellátó, hogy reagál-e egyáltalán a bajba jutott. Ezután érintsük meg a beteg vállát! Ha 
nyilvánvaló életjelenségek láthatók (mozog, beszél, stb.) akkor az érintésnek inkább pszichés 
támogató szerepe van. Ha nem látni ilyen jeleket, akkor a megérintés (megrázás) inkább 
ingerként szerepel. Ha lehetséges, akkor a szemkontaktust is vegyük fel. 
Példamondatok: 
– Jó napot kívánok! XY mentőtiszt vagyok. Mi történt? Miben segíthetek?/Segíteni 
szeretnék Önnek! 
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5.2. ábra 

A sérült megérintése a kontaktusba vonás és az állapot megítélése céljából 
Forrás: Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet 

 
A következő lépés a beteg kikérdezése a történtekről és a beteg vizsgálata. A kikérdezés 
tartalmában nem csupán a fennálló panaszokra és tünetekre terjed ki, hanem azok 
keletkezésének körülményeire (megerőltető fizikai igénybevétel, bőséges étkezés, gyógyszer 
elhagyása stb.), a korábbi hasonló tünetekre, más fennálló betegségekre, ezek öngyógyítására 
illetve a korábbi orvosi kezelésre/kezelésekre egyaránt kitér. A kikérdezés és a betegvizsgálat 
során fontos, hogy az ellátó érthetően és határozottan beszéljen, mellyel bizalmat kelt. Vádló, 
utasító hangnem gátolja a bizalom kialakulását. A beteg vizsgálata során mindent el kell 
magyarázni, mert ez csökkenti a kiszolgáltatottság érzését és javítja az együttműködést. 
Mimikánk, gesztusaink is érdeklődést, együttérzést és határozottságot fejeznek ki.  
 
Példamondatok: 
- Mi történt? Mit érez? Mi a panasza? Hol érez fájdalmat? 
- Van valamilyen alapbetegsége? Szed valamilyen gyógyszert? 
- Most megmérem a vérnyomását, hogy ellenőrizzem a vérkeringését.   
- Most eltávolítom a nadrágját, hogy megnézzem, hogy nincs-e a sérülés az alhasán, 

illetve a lábain. 
- Most áttapintom a hasát, hogy tudjam, nincs-e hasi izomvédekezés.  
- Most eltávolítom a nadrágját, hogy megnézzem, hogy nincs-e a sérülés az alhasán, 

illetve a lábain. 
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A beteg ellátása során folyamatosan tájékoztatjuk őt arról, hogy mit és miért teszünk, a 
biztonságérzésének növelése érdekében. Ezzel párhuzamosan folyamatosan visszacsatolást 
kérünk a fájdalmának, állapotának változásairól. A beteg ezen információi, valamint 
szemének, arcának és testtartásának folyamatos megfigyelése is fontos információkat 
szolgáltat érzéseiről, állapotáról (félelem, rettegés, másért való aggódás, fokozódó fájdalom 
stb.)  
 
Példamondatok: 
- Csökkent-e valamennyire a fájdalma?  
- Megnyugodott kicsit? 
- Rögzítem a karját ezzel az eszközzel, hogy ne mozduljanak el a sérült csontvégek. 
- Most szúrást fog érezni és egy kanült helyezünk a vénájába, hogy infúziót tudjunk 

bekötni.  
 
Lehetségesek olyan speciális esetek is, amelyek tovább nehezítik a kommunikációt, általában 
a bajba jutott személy életkorából, speciális élethelyzetéből adódóan. Ennek oka lehet, hogy a 
beteg kisgyermek, várandós, vagy idős személy, illetve fogyatékkal élő, vagy a nyelvünket 
nem beszélő ember is lehet. Ezekben az esetben az ellátás hatékonyságában a mimika, a 
gesztusok, a kézjelek fokozott szerepet játszanak. 
– Hallássérülttel kommunikálva használjunk kézjeleket, beszéljünk úgy, hogy szájról 

tudjon olvasni, fokozottan ügyelve a testtartásra, a gesztusokra és a mimikára! 
– Látássérült esetén ne feledjük, hogy a kimondott szó helyettesít mindent. 
 
2.4. KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTEL: HOZZÁTARTOZÓVAL, LAIKUS 
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓVAL, SZEMTANÚVAL 
A rosszullét/baleset során, vagy azt kövezően – akár otthon, munkahelyen, iskolában, utcán 
vagy más színtéren vagyunk – családtagok, munkatársak, tanulók vagy járókelők is jelen 
lehetnek, vagy megérkezhetnek a eset színhelyére. Ijedtségük pánikreakciót indíthat, 
kíváncsiskodásuk vagy az ellátással kapcsolatos megjegyzéseik nehezíthetik a mentőellátók 
tevékenységét, ezért laikus személyekkel is hatékony kommunikációt kell alkalmaznia. A 
laikusokkal kapcsolatos kommunikáció főként három dologra irányul: a veszélyes helyszínre 
való figyelmeztetésre, a heteroanamnézisre, valamint esetlegesen a feladatmegosztás 
kérdéseire. Előfordulhat tehát az, hogy a helyszín veszélyesnek bizonyul. Ebben az esetben 
határozottan utasítani kell a jelenlevőket, hogy hagyják el a helyszínt. Példaként: 
– Vigyázzon, mert fennáll az áramütés gyanúja. Kérem, ne érintse meg a sérültet! 
– A másik helyiségből füst szivárog, kérem, hogy hagyják el a terepet!  
A heteroanamnézis azt jelenti, hogy a történtekről – a betegen kívül – a többi jelenlévőtől is 
információkat gyűjtünk. Ennek azért van jelentősége, mert a környezet olyan kiegészítő 
információkkal szolgálhat, amivel a beteg nem tud, vagy nem képes (eszméletlen beteget 
kontaktusba sem tudunk vonni). Például a rosszullétet, vagy a sérülést folyamatában látták, 
tisztában vannak annak körülményeivel, esetleg előzményeivel (pl. droghasználat, 
öngyilkosság), illetve az eltelt idővel. Láthatták a beteg/sérült állapotváltozását, illetve olyan 
tüneteket, melyeket még az eszméleténél levő beteg sem észlel (pl. elsápadás, szederjessé 
válás). Tisztában lehetnek azokkal a tettekkel, melyeket a beteg, vagy az elsősegélynyújtó tett 
meg az állapot javítása érdekében, illetve e tevékenységek eredményével, hatásaival. A 
jelenlévők tehát a szituációból adódóan lehetnek a beteg hozzátartozói, munka- vagy 
iskolatársai, de lehetnek barátok, járókelők illetve más ismeretlen szemtanúk is. 
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A következő mondatok szinte bármely szituációban alkalmazhatók:  
– Aki jelen volt a rosszullétnél/balesetnél, az kérem, hogy mondja el pontosan mi 

történt!  
– Kapott-e/vett-e be a beteg valamilyen gyógyszert a rosszullétet követően? 
– Ki és milyen módon segített a betegnek?  
– Vannak-e még valahol betegek/sérültek?  
A hozzátartozóknak a következő kérdéseket is célszerű feltenni, további információk gyűjtése 
céljából.   
– A betegnek milyen ismert betegsége(i) van/vannak? Elérhetőek ezzel kapcsolatban az 

orvosi dokumentációk, kórházi zárójelentések? 
– Voltak-e olyan korábbi tünetek, amit a beteg most nem mondott el? 
Akár családtag, akár csak szemtanú volt jelen a rosszullétnél, szolgálhat olyan információval, 
amely az iránydiagnózis felállításában rendkívüli fontosságú. Gondolhatunk itt például arra, 
hogy a jelenlevők észlelhették, hogy a kóros állapot hirtelen alakult ki, vagy fokozatosan. 
Megfigyelhették például egy görcsroham bevezető szakaszát, a görcsök jellegét, helyét és 
időtartamát. Ebben az esetben ugyanis a tüneteket a jelenlévő objektíven, ezáltal pontosabban 
észleli, mint maga a beteg.  
Egy utcai, munkahelyi, vagy közlekedési balesetnél a szemtanúk megfigyelései is igen 
informatívak lehetnek. Láthatják ugyanis a baleset körülményeit, mely utóbbira vonatkozóan 
példaképpen a következő kérdéseket teheti fel a mentőellátást végző szakember: 
- Milyen sebességgel ment az autó, amely elgázolta a sérültet?   
- Mi történt a sérülttel az ütközés után?  
- Értesítette-e valaki a tűzoltókat és/vagy a rendőrséget? 
Amennyiben a bajba jutott embert elsősegélynyújtásban részesítették, akkor a fenti 
kérdéseken túl feltétlenül meg kell kérdeznünk az elsősegélynyújtótól, hogy ő mit tapasztalt a 
beteg állapotával, és annak változásával kapcsolatban, valamint mit tett, milyen segítséget 
nyújtott számára. 
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5.3. ábra 

A mentőellátást végző szakember információgyűjtése és tájékoztatása a beteg környezetében  
Forrás: Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet 

 
Az irányítás szempontjából az adott szituációban a szakellátást tevőlegesen megkezdő az 
irányító személy, aki szükség esetén a laikus segítő(k) feladatmegosztásáról is gondoskodik. 
Itt a feladatmegosztás vonatkozhat arra, hogy a mentőellátó segítséget kér a helyszín 
biztosítására, illetve valamely tevékenységbe való bevonásra. Ezeket a kéréseket, utasításokat 
a lehető legpontosabban kell megfogalmaznia a segélynyújtónak, részben a további lépések 
megvalósításának bizonyossága, részben az időtényező szempontjából. Példamondatok: 
– Most újraélesztjük a beteget, kérem, hogy tartsa az infúziót!  
– Ön jöjjön ide és tartsa megemelve a beteg lábát!   
Ezzel párhuzamosan érdemes a hozzátartozókat/jelenlévőket is röviden informálni az ellátás 
menetéről a pánikreakciók elkerülése céljából, és a megnyugtatásuk érdekében. Például: 
– A beteg eszméletlen, ezért biztosítom a szabad légutakat, hogy azok átjárhatók 

legyenek.  
– A beteget azért fektettem így, mert ettől csökken a fájdalma. 
– A betegnek hűtöttem az égési sérülését, mert ez csillapítja a fájdalmát és most 
lefedem, hogy ne fertőződjön. 
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5.5. SZAKEMBEREK KOMMUNIKÁCIÓJA A PREHOSPITÁLIS ELLÁTÁS SORÁN 
 
5.5.1. A MENTÉSIRÁNYÍTÁS ÉS A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÓ SZAKEMBEREK KOMMUNIKÁCIÓJA  
A betegek/sérültek, azok hozzátartozói, vagy a szemtanúk a mentőhívás alkalmával (104-es 
hívószám) minden esetben a mentésirányítással veszik fel a kapcsolatot, tájékoztatva a 
mentésirányító szakembert a történtekről, a beteg/sérült állapotáról, és a helyszínről. A 
mentésirányító szakemberek a feladatot rádión keresztül közlik a kivonuló szolgálatot teljesítő 
szakemberekkel, a megyei irányító központok kivételével, ahol személyesen történik a feladat 
adása. A rádiózás írott szabályai a következők: 
- Kocsiszámnak megfelelő kapcsolatfelvétel. 
- Napszaknak megfelelő köszönés. 
- Az információk szabatos, lényegre törő közlése. 
- Visszajelzés adása (a kivonuló szolgálatot teljesítők részéről az információk 

megismétlése a hallottak pontos megértését igazolja, azonban további 
információszerzést is lehetővé tesz). 

Az alábbi példa a mentésirányító és a kivonuló szolgálat közötti rádión keresztül zajló 
kommunikációs aktust szemlélteti.   
- 601-es jelentkezz! 
- 601-es jelentkezem! XY vagyok. Jó napot kívánok! 
- Jó napot kívánok! Pécsett a Balfasor 33/B-ből érkezett a bejelentés Szabó Katától. A 

hölgy elesett a jégen, ráesett a lábára, a bal lábát fájlalja nagyon. Nem tudott felállni, 
így a járókelők felsegítették a 2. emeleti lakásába. Egyre fájdalmasabbnak érzi a bal 
láb megmozdítását. Kérem, hogy lássák el a sérültet. 

- Indulunk a sérültért Pécs Balfasor 33/B-be. Ismétlem az elhangzottakat: Esést 
követően Szabó Kata a bal lábát fájlalja, nem tudja mozgatni, a 2. emeleti lakásába 
vitték fel. Hogy jutunk be az épületbe? 

- A szomszédok fogják kinyitni a ház ajtaját, illetve a lakást is a csengetés után. A hölgy 
21 éves és nagyon meg van ijedve. Ha minden érthető, akkor sikeres mentést kívánok! 
Viszonthallásra! 

- A házat a szomszédok fogják kinyitni. Elindultunk a sérültért. Viszonthallásra! 
A rádión, vagy személyesen történő feladatátadást követően a sürgősségi szakellátó kiállítja a 
menetlevelet, amely tartalmazza a kivonulás helyszínét és körülményeit. 
 
5.5.2. KOMMUNIKÁCIÓ A MENTŐELLÁTÁST VÉGZŐ TEAM TAGJAI KÖZÖTT  
A prehospitális sürgősségi ellátást végző team tagjai között már kivonulás közben 
megkezdődik a szakmai kommunikáció, amely a mentésirányítástól kapott információk 
alapján az ellátásra való felkészülést jelenti, például a szükséges eszközök megbeszélését. 
A helyszínre érkezve az egységvezető felméri a helyszínt, hogy az veszélyes-e, majd felveszi 
a betegtől, illetve a hozzátartozóktól/jelenlévőktől az anamnézist.  
Ezzel párhuzamosan egyértelmű utasításokat ad az egység tagjainak a szükséges vizsgálatokra 
és beavatkozásokra vonatkozóan. Azonban a kommunikáció kölcsönös és kétirányú kell, hogy 
legyen, mind a beteggel, mind annak környezetével, mind az ellátó egység tagjaival. Ez azt 
jelenti, hogy a betegnek és a jelenlévőknek feltett kérdésekre reagál, visszakérdez illetve az 
elhangzottak alapján további kérdéseket tesz fel. Az egység tagjai pedig folyamatos 
visszajelzést adnak az elvégzett vizsgálatokról és beavatkozásokról, illetve azok 
eredményéről. Példa a beteggel való kölcsönös, kétirányú kommunikációra: 
- Mentőtiszt: Azt mondta, hogy a ház előtt esett el. Ez mikor történt pontosan? Hogy 

hozták fel a járókelők a lakásba? Rálépett a fájó lábára? 
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- Beteg: Reggel munkába indulva 7.50-kor estem el. Nem tudtam felállni, mert nagyon 
fájt a lábam, jött két ember, ők segítettek fel a jégről. Rájuk támaszkodva bicegtem fel 
a másodikra. De most még jobban fáj a lábam, rettegek, hogy eltörött. 

Az alábbi példa a hozzátartozókkal való kétirányú kommunikációt eleveníti meg: 
- Mentőtiszt: Azt mondta az előbb, hogy a hozzátartozója szívbeteg. Ezt hogy érti 

pontosabban? Van erről orvosi dokumentáció: kórházi zárójelentés vagy egyéb?  
- Hozzátartozó: A testvéremnek magas a vérnyomása, és azt mondja az orvos, hogy 

keringési elégtelensége van. Egy csomó gyógyszert szed: a vérnyomására, meg a 
szívére, meg még vízhajtót is. Volt már emiatt kórházban, meg háziorvoshoz is jár. 
Már elővettem az orvosi papírokat. 

Végül egy példa a kétirányú kommunikációra az egységvezető és az egység tagjai között:  
- Mentőtiszt: Legyen szíves, mérje meg a beteg vérnyomását! Azután helyezze fel a 

pulzoximetert!  
- Mentőegység tagja: A vérnyomást megmértem, értéke 160/100 Hgmm. A 

pulzoximetert felhelyeztem. A pulzusszám: 64, az oxigénszaturáció: 98%.   
 
5.5.3. KOMMUNIKÁCIÓ A TÁRSSZERVEKKEL SZAKEMBEREK  
Különösen közúti baleset, veszélyes helyszín vagy katasztrófahelyzet kívánja meg azt, hogy a 
prehospitális ellátást végző szakemberek a társszervekkel, azaz a rendőrséggel, a 
tűzoltósággal, vagy a katasztrófavédelemmel együttműködve dolgozzanak a kárhelyszínen. A 
mentésirányító segítségével a helyszínre delegált társszervek ma már Egységes Digitális 
Rádió rendszeren (továbbiakban EDR) keresztül kommunikálnak közvetlenül egymással a 
kárhelyen. Az EDR egy zárt láncú, nem lehallgatható rendszer, melynek segítségével a 
helyszínen minden ellátó szerv azonos időben jut különböző információkhoz. Ily módon a 
közvetítő személy(ek) nélkül és egy időben zajló kommunikáció pontos és gyors 
(időveszteség nélküli) információszerzést tesz lehetővé.  
Az EDR-en történő kommunikációnak is megvannak a maga szabályai: 
- az információcsere szabályhoz kötött (több társszerv jelenléte esetén a legszigorúbb 

szabályrendszer az irányadó) 
- az információátadás szabatos: rövid, lényegre törő mondatok és utasítások. 
- A társszervekkel való kommunikáció tartalmára a következők a jellemzők: 
- A társszervek feladatprofiljának megfelelően más jellegű információk a fontosak. 
- A társszervek kérdéseinek megfelelő adekvát válaszok adandók. 
 
5.5.4. KOMMUNIKÁCIÓ A HOSPITÁLIS ELLÁTÁST VÉGZŐ SZAKEMBEREKKEL  
A beteget/sérültet a mentőellátás részéről az egységvezető adja át a fogadó intézmény 
személyzetének (triage, fogadó orvos). Az egységvezető az átadás során olyan 
alapinformációkat ad át, mint a beteg/sérült anamnezise, jelen panaszai, illetve a prehospitális 
ellátás során végzett vizsgálatok, beavatkozások, és állapotváltozások. Kiegészítő 
információként jelennek meg a hozzátartozóktól szerzett infók, illetve a beteg korábbi 
dokumentációi.  A fogadószemély írásban, az OMSZ Mentési dokumentációs lap (esetlap) 
aláírásával, és egy példányának átvételével nyugtázza a beteg átvételét.  
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5/4. ábra Az OMSZ Mentési dokumentációs lapja 
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A standardizált átadási folyamat elemei a SBAR modellben a következők: 
- Situation: A helyzet, a beteg állapotának ismertetése (életfunkciók, tünetek, vizsgálati 

eredmények) 
- Background: A háttér (előzmények, körülmények) és az anamnézis ismertetése. 
- Assessment: A probléma összegzése, értékelése, az állapotváltozás alátámasztása 

adatokkal. 
- Recommendation: Kérés vagy javaslat megfogalmazása a további ellátásra 

vonatkozóan. 
Az ISOBAR kommunikációs séma az átadás-átvétel folyamatát a következők szerint építi fel:  
- Identify: A szakember és páciens azonosítása, bemutatkozás.  
- Situation: A probléma/helyzet rövid ismertetése. 
- Observations: A páciens életfunkcióival kapcsolatos megfigyelések, adatok. 
- Background: A pácienssel kapcsolatos háttérinformációk.   
- Agree to plan: A tervek (célok és teendők) meghatározása.  
– Read back: A megértés ellenőrzése az információk visszaismétlésével. 
 
5.6. KOMMUNIKÁCIÓ A HOSPITÁLIS SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN  
A hospitális ellátásban történő kommunikációs folyamat a beteg/sérült sürgősségi ellátásba 
kerülésének alternatívái és az ellátás igénybevétele esetén feltáruló betegút szituációi mentén 
kerül tárgyalásra. S miután a sürgősségi ellátásban a betegfelvétel és a további ellátás 
szempontjából meghatározó szerepe van a triage-nak, ezért e fejezet tárgyalását is a triage 
szerepéből adódó kommunikációs helyzetek tisztázásával kezdjük.  
 
5.6.1. A BETEG TALÁLKOZÁSA A TRIAGE-AL  
Klasszikusan a triage az első hely, ahol a beteg az ellátóval találkozik (egy kivétel van ez alól, 
amit ebben az alfejezetben a későbbiekben fogunk tárgyalni). A triage szerepe, hogy 
információkat gyűjtsön a betegről, az információkat szűrje, és a beteget irányítsa.  A 
megszerzett információk alapján a triage egy kategóriába sorolja a beteget 1-5-ig, amely azt 
jelöli, hogy mennyi időn belül kerül sor a vizsgálatra. A triage a szűrt információk alapján 
kitölt egy triage dokumentációs lapot, amellyel a beteg a sürgősségi ellátást végző orvoshoz 
kerül. A dokumentációs lap a jellegéből, azaz a kért adatok kiválasztásos jellegéből adódóan 
szükségszerűen információvesztést jelent, miközben a kommunikációra szánt időt is 
lerövidíti.  Ez azonban hátrány abból a szempontból, hogy a súlyos állapotú betegek ellátása 
esetén a döntést befolyásoló információk vesztését is jelentheti. 
A beteg leggyakrabban úgy kerül a sürgősségi ellátásba, hogy a mentőszolgálat indikálja a 
sürgősségi ellátás igénybevételét. Ez esetben a fent leírtaknak megfelelően történik a triage- 
ban a beteg felvétele és irányítása. Kivétel ez alól az, amikor a kritikus állapotú beteget a 
mentőellátók közvetlenül a schoktalanítóba juttatják. Ez esetben a beteg átadásában a 
prehospitális ellátók, valamint a sürgősségi ellátó team vezetője és annak tagjai vesznek részt. 
Kommunikációs szempontból rendkívül fontos, hogy az átadás előzetes telefonos értesítés 
alapján történik. Ez biztosítja az ellátáshoz ugyanis a legteljesebb körű informáltságot és a 
legkisebb időveszteséget. Ebben az esetben a triage szerepe az adminisztrációra szűkül le.  
A sürgősségi ellátás igénybevételét kezdeményezheti maga a beteg is. Ez esetben az időfaktor 
okán a triage által irányított beszélgetés dönti el a tünetek függvényében, hogy a segítséget 
kérő további ellátása valós szükséglet alapján a sürgősségi ellátás keretében történik, vagy 
nem áll fenn a sürgősségi ellátás valós szükséglete, s ez esetben más ellátóhelyre delegálják a 
beteget (háziorvosi ügyelet, munkaidőben különböző szakrendelések).   
A triage által besorolt beteget az ellátó orvos, vagy ápoló a beteg aktuális állapota illetve saját 
információszerzése alapján felülbírálhatja (retriage).  
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Ugyanakkor ez konfliktushelyzetet teremthet az ellátandó és az ellátók között. Ebben az 
esetben az a ténykonfliktus oka, hogy a beteg figyelmetlenségként, a szakellátókhoz képest 
eltérően értelmezve és értékelve ítéli meg az ismételten feltett azonos kérdéseket. Így könnyen 
kialakulhat a következő párbeszéd a beteg és a szakemberek között: 
– Hölgyem/Uram! Meg tudná nekem mondani azt pontosan, hogy hol érzi a fájdalmat és 

milyen jellegű a fájdalom?  
– Ezt ma már háromszor megkérdezték tőlem és a beutalón is rajta van. Miért nem 

olvassák el?  
Ez esetben az ellátók agresszív, de legalábbis tekintélyelvű megközelítésen alapuló 
válaszadása a konfliktushelyzetet mélyíti, a beteg bizalmát csökkenti vagy leépíti, s ezáltal a 
beteg együttműködését a további ellátásban akadályozza. A szituációban az empatikus, 
konfliktushelyzetet feloldó válasz a következő lehet: 
– Hölgyem/Uram! Megértem, hogy ingerült a sok hasonló kérdés miatt, miközben azt 

szeretné, hogy végre ellássák. De a helyes döntéshez a további teendőket illetően a 
legpontosabb és legaktuálisabb információra van szükségem. Így a kérdéseim az Ön 
érdekét szolgálják. 

 
5.6.2. A BETEG VIZSGÁLATA SORÁN FELMERÜLŐ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK  
A betegvizsgálat folyamata akkor lenne ideális, ha a sürgősségi szakápoló és a sürgősségi 
ellátást végző szakorvos (oxiológus) egyidőben lenne jelen a vizsgálat megkezdésekor. 
Azonban a hazai gyakorlatban a betegvizsgálat többnyire úgy történik, hogy először az ápoló 
végzi el a rutinvizsgálatokat, és teszi fel az anamnesztikus kérdéseit, melyek a tájékozódáshoz 
és az adatrögzítéshez egyaránt szükségesek, s ezt követi a szakorvos által történő 
betegvizsgálat és részletes anamnézisfelvétel.  
Így ismételten előáll az a kommunikációból fakadó konfliktushelyzetet, amely a szakemberek 
által rövid időn belül feltett azonos/hasonló kérdések megfogalmazásából ered, s a betegben 
azt az érzetet kelti, hogy itt valóban nem figyelnek rá, nem is tekintik partnernek a 
gyógyításban. Ez a folyamat azzal a következménnyel is járhat, hogy a beteg a türelmét és az 
ellátókkal kapcsolatos bizalmát elveszítve kevésbé informatív, egyre rövidebb és pontatlanabb 
válaszokat ad a feltett kérdésekre, amely végső soron akár a betegellátás minőségére is 
kihatással lehet. A konfliktushelyzet kialakulásához járulhatnak hozzá a beteg negatív 
emóciói is: nyugtalansága, állapotával kapcsolatos félelmei, és a kimerültsége, melyet a 
sürgősségi ellátásban gyakran előforduló akár több órás várakozás eredményezhet. A 
konfliktushelyzet megelőzésére szolgál, ha a vizsgálatokat megkezdő ápoló empatikus 
kommunikációval felkészíti a vizsgálatra az ellátása szoruló személyt.  Például az alábbiak 
szerint: 
– Hölgyem/Uram! XY szakápoló vagyok. Először rutinvizsgálatokat fogok elvégezni, 

melyek eredményére a további beavatkozások eldöntéséhez szükségünk van.  Közben 
számos kérdést is felteszek Önnek, melyek részben adatjellegűek, részben azt a célt 
szolgálják, hogy az állapotát, és a betegsége előzményeit az eddigieknél pontosabban 
megismerjük. Ezt követően a szakorvos alaposan megvizsgálja Önt, és újabb 
kérdéseket fog feltenni az Ön aktuális állapotának a legpontosabb feltérképezésére. 
Mivel az orvos nem ismer minden részletet az Ön betegségével kapcsolatban, ezért 
egyes kérdéseket meg fog ismételni, ami tehát nem figyelmetlenségből fakad. 
Megértjük, hogy kimerült és nyugtalan. Azonban az Ön legjobb ellátása érdekében 
kérjük a türelmét a vizsgálatok alatt.   

A beteg vizsgálata során további eszközös vizsgálatok szükségessége is felmerülhet. A 
konfliktusok elkerülését szintén a beteg empatikus megközelítése, továbbá a vizsgálatok 
indokoltságának és körülményeinek (pl. további várakozási idő tartama, telt hólyag 
szükségessége, a vizsgálat menete stb.) a tisztázása segítheti.   
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5.6.3. A BETEG HAZABOCSÁJTÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK 
Ha a beteg állapota nem kívánja meg a kórházi felvételt, akkor a vizsgálati leletek birtokában 
megtörténhet az emissziója. Ebben az esetben is szakmai feladat, hogy a beteget el kell látni 
olyan preventív jellegű tanácsokkal, hogy mit tehet otthon az egészsége helyreállítása 
érdekében.  Azonban részben szakmai, részben kommunikációs probléma, hogy az esetek egy 
részében sablonos, nem személyre szabott utasítások fogalmazódnak meg, melyek nem 
segítik az egészségmagatartás megváltoztatását. Például: 
– Le kell szoknia a dohányzásról! 
– Mérsékelje/hagyja abba az alkoholfogyasztást! 
– Csökkentse a szénhidrátbevitelt! Kevesebb zsíros ételt fogyasszon! 
– Rendszeres mozgásra/sportra lenne szüksége! 
Ehelyett néhány adekvát tanács – amely a beteg személyiségéhez és körülményeihez igazodna 
a következőképpen szólhatna:  
– A dohányzást első lépésben mérsékelnie kell. Azonban végső cél a teljes leszokás 

lenne. Kérjen a leszokásban segítséget a háziorvosától, ha elhatározta magát!  
– Azt mondta, hogy szinte minden nap fogyaszt alkoholt. Fontos lenne a jövőben annak 

a betartása, hogy ezután csak ünnepek alkalmával és akkor is maximum 1-2 pohár 
alkoholt fogyasszon!  

– Azt mondta, hogy a tészták és péksütemények a kedvencei. Lemondania nem kell 
ezekről. Azonban ha legalább a felére csökkenti a napi kenyér és tészta mennyiséget, 
és a fehér pékáru mellett teljes kiőrlésű gabonából készült péksüteményt is beépít az 
étrendjébe, akkor már sokat tett az egészségéért. 

– Szüksége lenne arra, hogy mindennap mozogjon. Addig is, amíg megtalálja az Önnek 
leginkább alkalmas sportot, napi fél óra séta is kifejezetten egészségvédő hatású!      

– Amennyiben az elvégzett vizsgálatok súlyos betegséget, például tumoros állapotot 
igazolnak, akkor a kommunikáció tartalmára és körülményeire különösen nagy 
figyelmet kell szentelni az ellátó szakorvosnak. Ez esetben a következő szempontokat 
kell figyelembe venni: 

– A rossz hír közlésére időt kell szentelni! 
– A megbeszélésnek a beteggel négyszemközt kell megtörténnie (akár egy üres 

vizsgálóhelyiségben).  
– A beteget empatikusan fel kell készíteni a rossz hírre.  
– Ezt követően tényszerűen ismertetni kell a vizsgálatok tükrében a betegség tényét, és 

annak várható lefolyását. 
– A betegnek lehetőséget kell adni, hogy kérdéseit megfogalmazhassa.  
– Informálni kell arról, hogy mely klinikai egység fogja a betegséggel kapcsolatos 

kezelését/gondozását végezni.  
– A jelenlévő hozzátartozók közül a beteg által megjelölt személynek adhat a szakorvos 

felvilágosítást a betegségéről.  
 
5.6.4. KOMMUNIKÁCIÓ A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÓ TEAMBEN ÉS KONZÍLIUM ESETÉN  
Az ellátó teamben a szakemberek egymással párhuzamosan folyó és egymásra szorosan épülő 
munkája csakis partnerszemléleten alapuló, kölcsönös kommunikációra épülhet. A sürgősségi 
ellátásban az ápolók által észlelt jelek, paraméterek, tünetek esetleg anamnesztikus 
információk közlésének különös jelentősége van, mivel ezek a szakorvos döntéseit az egyes 
betegek ellátásával kapcsolatban megkönnyíthetik és meggyorsíthatják.   
A konzílium partneri jellegű, döntést előkészítő párbeszéd két szakorvos között a beteg 
további speciális vizsgálatára/vizsgálataira, vagy osztályos felvételére vonatkozóan.  
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 A partnerszemlélet szimmetrikus kommunikációt feltételez, amely kölcsönös jelzésekből 
(vizsgálat indokoltsága, helye, ideje), és adekvát visszajelzésekből (vizsgálat megtörténte, 
eredménye, osztályos felvétel szükségessége, therápia megkezdése) áll. A konzílium hazai 
gyakorlatában azonban időnként az együttműködést gátló/nehezítő tényezőként jelenik meg 
az aszimmetrikus kommunikáció, amely a konziliárus látszólagos, vélt hierarchia helyzetéből 
adódik. Ebben az esetben a konziliárus felsőbbrendűségének a verbális megjelenése a további 
vizsgálat szükségességének megkérdőjelezése, de akár a feladat és a felelősség teljes 
elhárítása is lehet. Ez esetben a szakemberek között kibontakozó konfliktusra az írásbeliség 
megkövetelése lehet a megoldás. Nevezetesen, hogy a konziliárusnak a vizsgálat 
visszautasítását írásban kell megindokolni, illetve a vizsgálatról szóló leletet írásban kell 
közölni. Amennyiben a beteg további ellátása osztályos felvételt kíván meg, akkor a 
sürgősségi osztály dönt arról, hogy melyik osztályra kell felvenni a beteget. Az átadást 
telefonos egyeztetés előzi meg. Amennyiben az átvevő osztály akár a felvétel szükségességét, 
akár a therápia megkezdését illetően más véleményt képvisel, s ezáltal a két osztály között 
konfliktus generálódik, akkor is az írásbeliség megkövetelése lehet a megoldás eszköze. A 
beteg osztályra való átadását-átvételét azonban kifejezetten segíti és gördülékennyé teszi, ha 
az érintett osztály szakorvosa konziliárusként részt vett a beteg vizsgálatban, hiszen a 
vizsgálat során megismerte az érintett személyt és a szituációt.  
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6. FEJEZET 
A KERINGÉS ÉS LÉGZÉS LEÁLLÁS (ARRESZT ÉS PERIARRESZT ÁLLAPOTOK) 
(KÖCSE TAMÁS, RADNAI BALÁZS DR, VARGA CSABA DR) 
 
6.1. A KERINGÉSMEGÁLLÁSHOZ VEZETŐ KÓRFOLYAMATOK (RADNAI BALÁZS DR) 
A keringésmegállás folyamat nem az effektív keringés megszűnésével kezdődik, mint ahogy 
nem a spontán keringés visszatérésével (ROSC) ér véget. E két végpont közötti időszak az 
arreszt (keringésmegállás) időtartama. Az ezt megelőző időszakot pre-arreszt, az ezt követőt 
pedig poszt-arreszt időszakként definiáljuk (6.1. ábra). A pre-arreszt időszak a 
keringésmegállás prevenciós lehetőégét hordozza magában, míg a poszt-arreszt időszak 
helyes vezetésével a kimenetel és a beteg életminősége javítható. 

 
6.1. ábra: Az arreszt, pre-arreszt és poszt-arreszt időszakok és egymáshoz való viszonyuk. 

 
A pe-arreszt időszak eseményeinek zajlássebességét szemlélteti a 2. ábra. Amint látható, a 
sürgősségi kórfolyamatokat jellemző progresszív (vagyis egyre gyorsabban romló állapotot 
eredményező) zajlásdinamika következtében a pre-arresztként jellemzett, meredekebben 
súlyosbodó időszak alatt csak a mielőbbi, és az időfaktort leginkább csökkenteni képes 
adekvát beavatkozással (6.2. ábra, b egyenes) van esély a folyamat reverzibilitásának 
kihasználására. 
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6.2. ábra: A pre-arreszt időszak jellegzetessége. A klinikai halált jelentő arreszt súlyosságot 
(szaggatott vonal) röviddel megelőző időszakban a beteg állapotának súlyossága rohamosan 

emelkedik, így csak a megfelelő időben, a lehető legoptimálisabb, vagyis az időfaktort 
leginkább csökkenteni képes beavatkozással (b egyenes) van esély a definitív terápiáig történő 

életben maradásra. Szuboptimális terápia (a egyenes) esetén az időnyereség lényegesen 
kevesebb. 

 
Az előbbiekből is látható, hogy sürgősségi kórfolyamatok esetén csak a pre-arreszt állapotok 
mielőbbi felismerése esetén kínálkozik reális esély a keringésmegállás megelőzésére, és az is 
csak abban az esetben, ha az ellátó minél előbb felismeri, és a lehető leghamarabb, a 
legoptimálisabb terápia megválasztásával be is avatkozik a folyamatba. Éppen ezért a 
sürgősségi ellátás kulcsfontosságú területei a pre-arreszt kórfolyamatok, melyekkel a 
következőkben foglalkozunk. 
 
6.1.1 PRE-ARRESZT JELEK: A TÁJÉKOZÓDÓ BETEGVIZSGÁLAT ÉS ÁLLAPOTSTABILIZÁLÁS – AZ 
„AÁBCDE SÉMA” 
A korábbi fejezetekben már említett gyors betegvizsgálati és ellátási algoritmus („rapid 
assessment”) célja, hogy a lehető legrövidebb időn belül megbizonyosodjunk arról, hogy 
betegünk nem szenved vitális funkcióit közvetlenül veszélyeztető, vagyis pre-arreszt 
kórfolyamatban (és természetesen a vitális működések pótlását igénylő arreszt állapotban). 
Épp ezért csupán az ennek megítéléséhez szükséges és elégséges információk összegyűjtésére 
törekszünk e lépésben, így a gyors betegvizsgálat semmiképp sem helyettesítheti a részlete 
betegvizsgálatot még akkor sem, amennyiben pre-arreszt állapotot észlelünk. Ekkor ugyanis a 
vizsgálati lépések során megtörténik a vitális paraméterek korrekciója, így stabilizált állapotú 
beteg esetében, a részletes betegvizsgálattal folytathatjuk diagnosztikus munkánkat. A 
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vizsgálatsor lépéseit csupán vázlatosan ismertetjük, ám ezt megelőzően összefoglaljuk a főbb 
szempontokat. Ezek: 
- A vizsgálat ne gyors, hanem tájékozódó legyen, vagyis ne azzal nyerjünk időt, hogy 

kapkodunk, hanem azzal, hogy csak az arreszt és pre-arreszt állapot fennállásának 
megítéléséhez szükséges, és ahhoz elégséges vizsgálatokat végezzük el (ne feledjük: 
„aki sokat markol, keveset fog”). 

- A vizsgált paraméterek és az egyes vizsgálati lépések tudatos sorrendiséget jelölnek ki, 
azokat ne cseréljük fel! 

- Amennyiben vitális funkciót veszélyeztető eltéréseket észlelünk, avatkozzunk be 
olyan mértékig, míg a veszélyt el nem hárítjuk, a beteg állapotát nem stabilizáljuk! 

- Abban az esetben is, amennyiben életműködést veszélyeztető eltérést nem észlelünk, 
gondoskodjuk a paraméterek monitorozásáról (például vérnyomásmérés, 
pulzoxymetria, EKG monitor) annak érdekében, hogy  

 
6.1.1 A - AVPU FELMÉRÉS 
Ebben a lépésben azt szükséges megítélnünk, hogy a beteg eszméletlen-e. Az AVPU skála a 
tudat éberségi szintjének durva megítélésére szolgál. Amennyiben a beteg éber, akkor 
kérdéseinkre válaszol, nem verbális reakciókra is képes („A” – alert, vagyis éber). 
Amennyiben spontán nem, csak verbális kommunikáció hatására, vagyis meg- illetve 
felszólításra reagál, éberségi szintje rosszabb ugyan, de védekezési reflexei (így a garatreflex 
is) megtartottak („V” – verbal stimulation, vagyis verbális ingerekre reagál). Rosszabb 
éberségi szintet jelent a kizárólag fájdalomingerre nyerhető válaszreakció („P” – painful 
stimulation), azonban a vitális funkciókat védő reflexek ekkor is lezajlanak. Eszméletlen 
beteg esetén erre nem számíthatunk, így ez az állapot pre-arreszt helyzetnek minősítendő, így 
azonnali közbelépést igényel („U” – unresponsive, eszméletlen). Ekkor a légút biztosítását 
vagy fenntartását célzó beavatkozás (ld. az ezzel foglalkozó fejezet) szükséges, melynek 
megítélésével, így a beavatkozás kivitelezésével is meg kell, hogy várjuk a következő 
vizsgálati lépést. Az előbbiekből látható, hogy a gyors vizsgálattal a célunk csupán az, hogy 
az eszméletlen állapotot kizárjuk (vagyis a megfelelő kérdés: a beteg „U” vagy nem „U”?), 
így a „V” és „P” szintek differenciálását lehetővé tevő verbális és fájdalominger együttesen 
alkalmazandó! 
 
6.1.1 Á – A LÉGÚT ÁTJÁRHATÓSÁGÁNAK MEGÍTÉLÉSE 
A légút – levegő számára átjárhatóság szempontjából – lehet átjárható, nem átjárható 
(elzáródott vagy szűkült) és veszélyeztetett. Ez utóbbi eset akkor áll fenn, amikor a légutat 
védő reflexek (garatreflex, köhögési reflex) az eszméletzavar miatt, „U” éberségű beteg 
esetén nem váltódnak ki szükséges esetekben sem. 
Nem átjárható légút esetén, késlekedés nélkül biztosítjuk átjárhatóságát, veszélyeztetett légút 
esetén pedig gondoskodunk az átjárhatóság fenntartásáról. 
Nem átjárható légútra utal a száraz vagy ugató jellegű köhögés, a füllel is hallható sípolás 
valamint a stridor. Emellett diagnosztikus értékű jelként értékeljük a juguláris behúzódás 
meglétét, a légzési segédizmok használatát. Egyes esetekben a beteg a nyakát fogja, 
nemegyszer az étkezőasztalnál lesz rosszul. 
 

Vizsgálati lelet Következtetés Korrekciós teendő Monitorizálási 
lehetőség 

Fuldoklás, juguláris 
behúzódás, paradox 
légzőmozgás, légzési 
hang nem hallható 

Légúti elzáródás 
látható akadállyal 

Az akadály eltávolí-
tása eszközzel 
(leszívás, Magill 
fogó), endotrachealis 
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ÉS látható légúti 
akadály (idegentest, 
hányadék) 

intubatio 

Fuldoklás, juguláris 
behúzódás, paradox 
légzőmozgás, légzési 
hang nem hallható 
ÉS nem látható 
légúti akadály 

Felső légúti elzáró-
dás 

Eltávolítás műfogá-
sokkal: háti ütést, 
hasi lökést alkalma-
zunk, eszméletlen 
beteg esetében mell-
kasi kompressziót 
kezdünk. Amint elér-
hető ETI, vagy 
conicotomia 

 

Hallható stridor Felső légúti szűkület, 
teljes elzáródás 
nélkül 

Szűkület megszünte-
tése oki kezeléssel: 
ödémacsökkentő ke-
zelés, korábban is-
mertetett műfogások, 
továbbá a beteget 
köhögésre bíztatjuk, 
súlyos esetben ETI 

 

Eszméletlen beteg 
(„U”), esetleg 
horkoló légzés 

Veszélyeztetett légút 
(potenciális 
elzáródás) 

A légút átjárhatósá-
gának fenntartása 

 

6.3. ábra: Pre-arreszt állapotra utaló légúti paraméterek és az azokkal kapcsolatos teendők 
 
6.1.1 B – A LÉGZÉS ÉRTÉKELÉSE 
Számos pre-arreszt állapot ját a légzés kóros változásával, így e vitális funkció vizsgálata a 
háttérben álló kórfolyamat reverzibilitásának megőrzése szempontjából is rendkívül fontos. A 
légzés meglétének hármas érzékeléssel történő vizsgálata (melyet eszméletlen beteg esetében 
a keringés vizsgálatával együtt végzünk, melynek magyarázatát ld. később) mellett számoljuk 
a légzésszámot (fiziológiás: 12-16/perc), a légzés amplitúdóját, vagyis a mellkasi kitérés 
mélységét, a légzés mintázatát (kóros légzésmintázatot, mint például a Kussmaul, a Cheyne-
Stokes vagy Biot típusú légzések). Értékeljük a nehézlégzésre utaló jeleket (például a beteg 
testhelyzetét, segédizomhasználatot). Próbáljunk következtetni a szöveti oxigenizáció 
mértékére a beteg külleméből (acro-, ajak-, fej-nyak-cianózis megléte), a beteg tudati 
állapotából, továbbá amennyiben rendelkezésünkre áll a pulsoxymetria eredményéből. 
Amennyiben az első, légzés meglétét vizsgáló lépésben légzési tevékenységet nem észlelünk, 
az arreszt állapotok teendőivel folytassuk! Ebből is következik, hogy a légzés meglétének 
vizsgálata, eszméletlen beteg esetén minden esetben a keringés meglétének vizsgálatával egy 
időben zajlik, e körülmény ugyanis potenciálisan keringésmegállással járó állapotra utal. 
Manifeszt vagy fenyegető légzési elégtelenség észlelésekor gondoskodjuk a szükséges 
korrekcióról: parciális légzési elégtelenség esetén elsőként az oxigenizáció javításáról 
(oxigénadással), globális légzési elégtelenségben a lélegeztetésről („inkább egy órával előbb, 
mint egy perccel később”). 
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Vizsgálati lelet Következtetés Korrekciós teendő Monitorizálási 
lehetőség 

Bradypnoe 
cyanosissal 

Fenyegető 
légzésleállás 

ETI és lélegeztetés Pulzoxymetria 

Tachypnoe légzési 
nehezítettséggel, 
cyanosissal 

Dyspnoe légzési, 
keringési okból 

Rossz oxigenizáció 
esetén ETI és 
lélegeztetés 

Pulzoxymetria 

Kussmaul légzés Súlyos metabolikus 
acidózis, esetleg 
hiperglikémia 

Korrekció Pulzoxymetria, arté-
riás vérgázanalízis 

Cheyne-Stokes vagy 
Biot légzés 

Intracranialis kórok 
vagy mérgezés 

Légzési elégtelenség 
kezelése, kórok 
szerinti terápia (pl. 
dekontamináció) 

Pulzoxymetria, GCS 

Megnyúlt exspírium, 
kilégzési nehezített-
ség 

Súlyos asztmás 
roham 

Oki gyógyszeres 
terápia megkezdése 

Pulzoxymetria 

Tüdőbázisok felett 
vagy diffúzan 
hallható nedves 
szörtyzörejek, 
cyanosis, esetleg 
ödémás hab ürülése 
a szájon át 

Súlyos heveny bal 
szívfél elégtelenség 
pulmonalis 
ödémával 

Azonnali 
pozicionálás (ülő 
testhelyzet, lógatott 
alsó végtagok), 
tüneti kezelés  

Pulzoxymetria, 
EKG-monitor, 
vérnyomásmonitor 

6.4. ábra: Pre-arreszt állapotra utaló légzési paraméterek és az azokkal kapcsolatos teendők 
 
6.1.1 C – A KERINGÉS ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE 
A keringési rendszer vizsgálata a cirkuláció meglétének megítélésével kezdődik. Ez egyrészt 
a keringés jeleinek (bármilyen mozgás, így a légzés, nyelés, csámcsogás, köhögés, 
ugyanakkor a terminális légzés és a keringésmegállásra is jellemző convulsio nem tekinthető 
annak), másfelől a centrális pulzus vizsgálatán nyugszik. Itt kell, hogy megjegyezzük, hogy a 
centrális pulzus csupán egy paraméter a keringés jelei közül. Bizonytalan esetben mégis akkor 
járunk el helyesen, ha a keringés hiányát feltételezzük, így az ekkor szükséges beavatkozás 
(vagyis az újraélesztés) megkezdésével nem késlekedünk. 
Amennyiben keringés illetve annak jele detektálható, vizsgáljuk a szívizomzat mechanikai 
(pumpafunkció) és elektromos funkcióját, továbbá a mikrocirkulációt. A szív 
pumpafunkciójának értékelése során vizsgáljuk a centrális (és/vagy perifériás) pulzusszámot, 
továbbá a pulzushullám minőségi jellemzőit, vagyis a pulzuskvalitásokat. Emellett a 
mechanikai szívműködés eredményeként létrehozott artériás vérnyomásértékeket (szisztolés, 
diasztolés és artériás középnyomás) is mérjük, indokolt esetben szimmetrikusan, és az alsó 
végtagon is. Extrém bradycardia vagy tachycardia esetén a háttérben álló kórfolyamat 
kezelésével korrigáljuk a paramétereket (ld. pre-arreszt ritmuszavarok). Filiformis vagy 
elnyomható pulzus esetén gondoljunk a zajló sokkfolyamatra. Extrém szélsőséges 
vérnyomásértékek korrekciója – a háttérben álló lehetséges kórfolyamat illetve következmény 
függvényében – beavatkozást igényelhet, melyet minden esetben az artériás középnyomás 
értékéhez titráljunk. A két felső végtag között mérhető szignifikáns vérnyomáskülönbség 
(egyes irodalmakban eltérő értékkel említett, átlagosan 10-20 Hgmm-t meghaladó) aorta 
ascendensre illetve az arcus aortae-ra terjedő érdisszekcióra (ritkábban az alacsonyabb 
nyomású artériás rendszer erét szűkítő coarctatiora vagy trombózisra esetleg embolizációra) 
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utal, míg az alsó végtagok közti különbség esetén az aorta abdominalis, iliaca oszlásának 
tájékára lokalizálódott disszekciójára kell, hogy gondoljunk. 
A miokardium elektromos működésének vizsgálata során a gyors betegvizsgálat alkalmával a 
testfelszínről, EKG-defibrillátor készülék elektródalemezeivel („lapátok”) elvezethető 
elektrokardiogramot értékeljük (úgynevezett quick-look vizsgálat). Indokolt esetben (például 
mellkasi fájdalom) sztenderd, 12 elvezetéses EKG vizsgálatot is végezhetünk, egyéb esetben 
azonban javasolt ennek a gyors betegvizsgálat „E” lépésébe történő posztponálása. Speciális 
kiegészítő elvezetéseket a gyors állapotfelmérés alkalmával nem végzünk. 
A mikrocirkulációt a kapilláris újratelődés idejének meghatározásával (CRT – capillary refill 
time) vizsgáljuk. Az agyi mikrocirkuláció intaktságára a tudat éberségi szintjének 
megtartottsága utal. Kielégítő perifériás keringés hiányában elsőkét perifériás cianózis, 
úgynevezett akrocyanosis (akra – a test végződései, így az ujjak, áll, orr, fülek) észlelhető (a 
törzsre is ráterjedő centrális cianózis jellemzőbben az oxigenizáció romlását jelzi). 
 

Vizsgálati lelet Következtetés Korrekciós teendő Monitorizálási 
lehetőség 

Tachycardia keringé-
si elégtelenség jelei-
vel 

Tachycardia instabi-
litás jeleivel 

ld. tachycardia algo-
ritmus 

RR, P, EKG 

Bradycardia keringé-
si elégtelenség jelei-
vel 

Bradycardia instabi-
litás jeleivel 

ld. bradycardia algo-
ritmus 

RR, P, EKG 

Filiformis vagy 
elnyomható pulzus 

Zajló hypovolaemias 
sokkfolyamat 

Volumenteráipia (ld. 
ott) 

RR, P, EKG, 
(Óradiuresis) 

Hypotensio és 
tachycardia 

Zajló hypovolaemias 
sokkfolyamat 

Volumenteráipia (ld. 
ott) 

RR, P, EKG, (óra 
diuresis) 

Hypotensio és 
bradycardia 

Bradycardia-
hypotonia szindróma 
(vagus tónusfokozó-
dás) 

Vagolysis RR, P 

Hypertensio és 
bradycardia 

Fenyegető tonsillaris 
beékelődés 
(Cushing-reflex) 

Pozicionálás, sz.e. 
intracranialis 
nyomáscsökkentés 

RR, EKG, légzés, 
pulsoxymetria 

Szignifikáns vérnyo-
máskülönbség a két 
oldal között 

Eret szűkítő kórfo-
lyamat: aorta-
dissectio, coarctatio, 
adott artériát szűkítő 
thrombus vagy em-
bolizáció 

Oki kezelés, 
immobilizáció 

RR, P, EKG 

Ischaemias EKG el-
térések és sztenokar-
dia 

ACS Ld. ACS protokoll. EKG (12 elvezetés) 

CRT < 2 s Rossz perifériás ke-
ringés és/vagy mik-
rocirkuláció 

Haemodilutio, 
oxigenzáció javítása 

EKG monitor (puls-
oxymetria desinfor-
matív, indokolt eset-
ben artériás vérgáz-
analízis) 

6.5. ábra: Pre-arreszt állapotra utaló keringési paraméterek és az azokkal kapcsolatos teendők 
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6.1.1 D – AZ IDEGRENDSZERI FUNKCIÓK TÁJÉKOZÓDÓ VIZSGÁLATA 
Az idegrendszer tájékozódó vizsgálatának célja a neurológiai deficitek (D- Disability, 
hiányosság, fogyatékosság) beazonosítása, az idegrendszeri érintettség meglétének és 
mértékének megítélése abból a célból, hogy az esetlegesen szükséges beavatkozások 
meghatározásával a lehető leghamarabb biztosíthassuk az optimális neurológiai kimenetelt. A 
korábban összegyűjtött paraméterek is utalhatnak idegrendszeri kórfolyamatra, így a 
légzésmintázat változása, a szívfrekvencia valamint a vérnyomás együttes eltérései (Cushing 
reflex), esetleg az észlelt EKG eltérések. 
A tudat éberségi szintjét korábban már értékeltük (AVPU vizsgálat az algoritmus „A” 
lépésénél), e lépésnél az informatívabb Glasgow kóma skálán (6.6. ábra) határozzuk meg 
kvantitatív módon az eszméleti (vigilitási) szintet. 
 

Pont Szemnyitás Motoros válasz Verbális válasz 

6  
Felszólításra 
cselekszik  

5  
Fájdalomra 
lokalizál Orientált 

4 Spontán Fájdalomra elhárít Zavartan fogalmaz 

3 Felszólításra Abnormális flexiós 
tónus 

Helytelen 
szóhasználat 

2 Fájdalom-
ingerre 

Abnormális 
extenziós tónus 

Érthetetlen 
hangokat ad 

1 Nincs Nincs Nincs 
  R: relaxált T: tubus a trachea-

ban 
6.6. ábra: A Glasgow kóma skála 

 
A neurológiai vizsgálat során sor kerül a mélyreflexek vizsgálatára mely keretében értékeljük 
a reflex szimmetrikus kiválthatóságát, továbbá a reflexválaszt (pontosabban annak 
intenzitását), mely lehet renyhébb, élénkebb és fokozott (ekkor az élénkebb reflex mellett az 
érintett oldalon piramispálya-lézió jelei is észlelhetőek). Amennyiben a reflex távolabbról is 
kiváltható, kiterjedt reflexzónáról beszélünk. A proprioceptvív mélyreflexek közül a felső 
végtagon a biceps, triceps, radius reflexeket, míg az alsó végtagon a patellareflex, az Achilles 
ínreflex vizsgálata elkerülhetetlen. Renyhe alsó végtagi reflexek esetén alkalmaztassuk a 
Jendrassik műfogást, mely során a beteg két kezének ujjait egymásba akasztja, és felszólítjuk, 
hogy húzza szét erősen, anélkül, hogy kezei elszakadnának egymástól (Jendrassik, 1855). 
Még abban az esetben is, ha mélyreflex-eltérés nem észlelhető, vizsgáljuk a piramispálya 
sérülésének következtében kiválthatóvá váló kóros reflexeket, illetve reflexválaszokat. Ennek 
során, a felső végtagon vizsgáljuk a Trömner és Hoffmann reflexek, esetleg a Mayer-féle 
alapízületi reflex kiválthatóságát, míg alsó végtagon a Babinski jelet (nem reflex ugyanis, 
hanem a talpreflexre adott kóros válasz). A többi alsó végtagi kóros reflexet (Chaddock, 
Schaefer, Gordon és Oppenheim) legfeljebb a részletes vizsgálat alkalmával keressük. A 
liberációs jelek és az idegen (felületes) reflexek vizsgálata nem szükséges eleme a tájékozódó 
vizsgálatnak. Ne feledjük, hogy a tonusos-clonusos harántcsíkolt izomgörcs roham 
(convulsio) keringésmegállásra illetve a cerebrális keringés hirtelen megszűnésére utalhat 
(Morgagni.Adams-Stokes roham), mely mindkét etiológia esetén pre-arreszt állapotot jelez, 
így bizonytalan esetben ezt kell, feltételezzük (6.7. ábra)!  
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Szempont Morgagni-Adams-Stokes Epileptiform görcsroham 
Auraérzés Nem fordul elő Előfordulhat 
Zajlás Priméren generalizált 

(azonban időnként gócjellel, 
például oldalra tekintéssel 
kezdődik) 

Priméren parciális vagy 
generalizált is lehet 

Postictalis időszak Eszméletlenség vagy éber 
állapot 

Postictalis tenebrositas 

6.7. ábra: A tonusos-clonusos görcsroham két etiológiai tényezőjének (epilepsia és MAS) 
elkülönítési lehetősége a lefolyás alapján 

 
A vizsgálatsor célja tehát a neurológiai gócjelek feltárása, így a pre-arreszt állapotok 
beazonosítása. Emellett a kórokot is törekszünk verifikálni, így e vizsgálati lépésben 
mindenképp meghatározzuk a vércukorszintet (agy melletti, POCT segítségével) és a 
testhőmérsékletet is, mely a neurológiai eltérések hátterében álló leggyakoribb anyagcsere 
okot illetve lehűlést vagy a testhő emelkedését is jelezheti. 
Mindenképp keressük az intrakraniális nyomásfokozódás jeleit, vagyis a fokozatosan mélyülő 
tudatzavart, a pupilladifferenciát, a Cushing reflexet (vérnyomás emelkedéssel kísért 
bradycardia), a periodikus légzésmintázatot (Cheyne-Stokes, Biot), valamint az extensios 
tónusbelövelléseket. A korai panaszok és tünetek (6.8. ábra) is informatívak lehetnek, melyek 
felismerése a beavatkozás megkezdéséig eltelő időt jelentősen csökkenti, így a kimenetelt 
javítja. 
 
Supratentorialis beékelődés Infratentorialis beékelődés 
Pangásos papilla, következményes látászavar Tarkótáji fejfájás 
Hányinger, émelygés Hányinger, émelygés 
Hányás Hányás 
Confus tudatállapot (zavartság) Ataxia, szédülés 
Fejfájás Szemmozgás zavarok 

6.8. ábra: A supra- és infratentorialis beékelődés korai jelei 
 
A legfontosabb kisiklásokat és a korrekciós feladatokat foglalja össze a következő, 6.9. ábra. 
 

Vizsgálati lelet Következtetés Korrekciós teendő Monitorizálási 
lehetőség 

GCS≤8 Súlyos vigilitási 
zavar 

Kórok keresése, en-
dotrachealis intuba-
tio, lélegeztetése 

Puloxymetria, RR, P, 
EKG monitor 

Convulsio (tonusos-
clonusos görcsro-
ham) 

Gondoljunk kerin-
gésmegállásra, 
syncope-ra! 

Oki kezelés, szükség 
esetén CPR 

EKG monitor 

Alacsony vagy ma-
gas vércukorszint 

Neurológiai eltérést 
okozó anyagcsere 
rendellenesség 

Oki kezelés, vitális 
funkciók biztosítása 

Vércukor, légzés-
mintázat, ha elérhető 
pH 

Gócjel, reflexeltérés Intracranialis lézió 
valószínű (vérzés 
vagy ischaemia) 

Vérnyomáskontroll, 
légútvédelem 

Légzési 
paraméterek, RR, P, 
EKG 

Mélyülő tudatzavar, 
periodikus légzés-
mintázat, Cushing 

Intracranialis 
nyomásfokozódás, 
beékelődéssel 

Pozicionálás, ICP 
csökkentés, RR 
kontroll, 

Légzési 
paraméterek, RR, P, 
EKG 
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reflex, pupilla-
differencia 

légútvédelem 

6.9. ábra: Pre-arreszt állapotra utaló idegrendszeri paraméterek és az azokkal kapcsolatos 
teendők 

 
6.1.1. E – KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK ÉS EGÉSZ ESET-EGÉSZ BETEG 
E pontban, miután felmértük a környezeti tényezőkben rejlő potenciális veszélyeket (például 
alacsony környezeti hőmérséklet), gondoskodnunk kell a beteg, feltárt kockázatookal 
szembeni védelméről. Részletesebb visgálatra ad lehetőséget e lépés, mely során a tüneteket 
az eddiginél részletesebben vizsgálhatju. Keressük a rejtve maradt külsérelmi nyomokat, 
végezzük el a korábban feltárt kórokok által indokoltá váló kiegészítő vizsgálatokat (például 
speciális EKG elvezetések). 
 
6.2 A KRITIKUS ÁLLAPOT FELISMERÉSÉT SEGÍTŐ EGYÉB PARAMÉTEREK 
ÉSZLELÉSE, MONITOROZÁS 
Az előbbiekben ismertetett tájékozódó vizsgálattal, az aktuálisan fnnálló pre-arreszt állapotok 
rövid időn belül beazonosíthatóak. Amint az látható volt, ezekben az esetekben a beteg 
általános és célzott monitorozása javasolt. 
Amennyiben pre-arreszt állapotot nem találtunk, a monitorozás jelentőségét az esetlegesen 
későbbiekben bekövetkező pre-arreszt korai felismerésének megteremtése szolgáltatja. E 
monitorozás során tehát a korai figyelemfelkeltő jelek megfigyelése, a mérhető paraméterek 
követése mindenképpen indokolt. 
Az általánosságban javasolt, megfigyelendő paraméterek a tudati állapot, a légzésszám, a 
szívfrekvencia, a szisztolés vérnyomás, és a testhő, melyet ajánlott az óradiurézis 
monitorozásával kiegészíteni. 
A legelterjedtebb, követett paramétereket együttesen értékelő pontrendszer a MEWS 
(Modified Early Warning Score, 6.10. ábra). 5, vagy annál több pont esetén a pre-arreszt 
állapotra tekintettel szoros megfigyelés (hospitális körülmények között intenzív osztályos 
kezelés) mindenképpen indokolt.  
 

Pont 3 2 1 0 1 2 3 

BPsyst 
(Hgmm) 

45%-al 
csökkent 

30%-al 
csökkent 

15%-al 
csökkent Normál 

15%-al 
emelke-

dett 

30%-al 
emelke-

dett 

45%-al 
emelke-

dett 
Szívfrek-
vencia 
(/min) 

— ≤40 41-50 51-100 101-110 111-129 ≥130 

Légzésszám 
(/min) — <9 — 9-14 15-20 21-29 ≥30 

Testhő (⁰C) — <35 — 35,0-
38,4 — ≥38,5 — 

AVPU — — — A V P U 
6.10. ábra: MEWS (Modified Early Warning Score). BPSYST a szisztolés vérnyomást jelöli. 
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6.3 PREARRESZT ÁLLAPOTOK – A „6H-A-T6 SÉMA” 
Az eddigi lépések során, az AÁBCDE értékelés kapcsán csupán tüneti kezelést, 
beavatkozásokat végeztünk annak érdekében, hogy a vitális funkciókat a lehető leghosszabb 
ideig fenntarthassuk. A továbbiakban a tünetek hátterében álló kórokokat ismertetjük, oki 
kezelésükkel együtt. 
Az Európai Újraélesztési Társaság (ERC) újraélesztési ajánlása a keringésmegállás 
lehetséges, potenciálisan reverzibilis okait 4H-4T mnemotechnikai könnyítéssel taglalja, ahol 
a 4H: Hypoxia—Hypovolaemia—Hypo- és Hyperkalaemia/metabolikus okok—Hypothermia, 
míg a 4T: Thrombosis (coronaria, pulmonalis)—Tamponad (cardialis)—Toxinok—Tenziós 
PTX. Ezek gyakorlatilag azon pre-arreszt állapotok, melyek a kezelés lehetőségétől válnak 
potenciálisan reverzibilisekké, vagyis korai felismerésükkel és az alkalmazott célzott 
terápiával a keringésmegállás megelőzhető, illetve bekövetkezte esetén az újraélesztés 
sikeressége növelhető. 
A továbbiakban a pre-arreszt állapotok tárgyalása során, egy részletesebb felosztást 
alkalmazva, a 6-HAT-6 sémát követjük (6.11. ábra). 
 

6 H A T 6 

Hypovolemia 

A
rrhythm

ya: bradycardia vagy 
tachycardia 

Toxinok 

Hypoxia Tamponád (pericardialis) 

Hypo- hyperkalemia/egyéb ionok Tenziós pneumothorax 

Hidrogén-ion (sav-bázis eltérések) Thrombosis (coronaria - ACS) 

Hőháztartás (hypothermia és 
hyperthermia) Tüdőembólia 

Hypoglycemia Trauma 

6.11. ábra: Periarreszt állapotok összefoglalása: a 6H-A-T6 séma. 
 
6.3.1 HYPOVOLAEMIA 
A súlyos hypovolaemia a preload csökkentésén keresztül csökkenti a perctérfogat, így a szív 
pumpafunkcióját, ezáltal arreszt állapotot eredményezhet. Jelentős volumenvesztés (3-4. 
osztályú vérvesztés) esetén a folyamat pre-arreszt jellegére is tekintettel kell lenni. 
Általánosságban elmondható, hogy a becsült volumenvesztés kontrollált vérvesztés esetén 
teljes mértékben visszapótolandó, míg nem kontrollálható esetben csak mértéktartó 
folyadékbevitel javallt a permisszív hipotenzió előnyeinek, és a jelentős volumenbevitel káros 
következményeinek kiküszöbölése céljából. 
Hypovolaemia nem csak folyadék (és vér vagy plazma) vesztése következtében állhat fenn 
(abszolút hypovolaemia), de azokban az esetekben is, ahol a keringés megnövekedett 
össztérfogatát nem képes kitölteni a rendelkezésre álló keringő vérvolumen (relatív 
hypovolaemia). A fontosabb okokat foglalja össze a 12. ábra. 
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Abszolút hypovolaemia okai Relatív hypovolaemia okai 
Vérvesztés: 
 Trauma 
 Sebészeti beavatkozás 
 Szivárgó aorta aneurizma 
 Haematemesis 

 Anaphylaxia 
 Szepszis 
 Vasodilatátor szerek 
 Neuraxiális helyi érzéstelenítés 
(spinális, epidurális) 

Plazmavesztés: 
 Égés 
Extravascularis folyadékvesztés: 
 Hányás 
 Hasmenés 
 Verítékezés (extrém mértékben) 
 Ileus 
 Vesztés a harmadik térbe (savós 
hártyák által határolt terek) 
 Fokozott renális vesztés 
 Dialízis, haemoperfúzió 

6.12. ábra: A hypovolaemia okai 
 
A betegvizsgálat éberséget igényel, mivel a keringő volumen 10%-os vesztése is észrevétlen 
maradhat, mivel tüneteket nem okoz. Mindenképpen gondoljunk hypovolaemiára, 
amennyiben a beteg végtagjai hűvösek, cyanotikusak, a kapilláris újratelődés (CRT) 
megnyúlt, a vizeletürítés mennyisége csökken (oliguria), a beteg hónalja száraz, a 
szívfrekvencia emelkedett (de bradycardia sem szól ellene), a beteg szomjúságról 
panaszkodik. Ugyancsak erősíti a gyanút, ha a vérnyomás csökken, azonban a folyamat 
kezdetén inkább emelkedik, így e tünet hiánya félrevezető lehet. A beteg kezdetben feszült, 
ingerült, melyet konfúz tudati állapot, később somnolentia vált fel a folyamat előrehaladtával, 
a vérvesztés mennyiségének emelkedésével. A centrális vénák teltsége csökkenhet. 
Semmiképp ne vessük el hypovolaemia lehetőségét pusztán azért, mert a nyitott véna 
biztosításáról, esetleg voluemn bevitelről már gondoskodtunk! 
Teendőink kezdetben az autotranszfúziós helyzet biztosítása (például Trendelenburg helyzet 
kialakításával), majd a perifériás véna biztosítása (mely a volumenvesztés előrehaladtával 
esélytelenné válik) még akkor is, ha nem kontrollálható vérvesztés miatt jelentős 
volumenterápiát nem tervezünk. Mérlegeljük oxigén adását, a másutt leírt nem kívánt 
következmények (például oxigén szabadgyökök képződésének fokozódása, légzésdepresszív 
hatás krónikus légúti betegségben) mérlegelésével. Ugyancsak hozzátartozik az iniciális 
ellátáshoz a volumen-reszuszcitáció (mint folyadékpótlás) megkezdése parenterális úton. Ez 
kezdetben krisztalloid oldat legyen, majd ezt követően mérlegelhetjük kolloid oldatok, esetleg 
volumen expanderek alkalmazását. Ezt megelőzően azonban, mivel jelentős volument 
képesek az intravazális térbe mobilizálni, a vér alakos elemeinek, továbbá az endothel sejtek 
zsugorodásának megelőzése céljából az intersticiális teret mindenképpen fel kell tölteni 
krisztalloid oldat segítségével. Centrális véna punkciója legfeljebb a centrális vénás nyomás 
monitorozása céljából indokolt, volumenbevitelre csak ritkán alkalmazzuk. A 
hypovolaemiaval részletesen a Súlyos sérült ellátása fejezetben foglalkozunk. 
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6.3.2 HYPOXIA 
A szöveti oxigenizáció csökkenése könnyen belátható módon, az oxidatív anyagcseréhez 
szükséges feltételek hiányában a vitális funkciók romlását, majd megszűnését eredményezi. 
A szöveti hipoxiát elsőként a beteg bőrének színváltozása jelzi, mely a livid cyanózistól a 
cseresznyepirosig (szén-monoxid mérgezésben) terjedhet. Emellett akut szöveti hipoxiára 
utal, ha a beteg zavart, tachycard, légzése szapora, ziháló jellegű, vertékezik vagy 
légszomjról, nehézlégzésről számol be. Pre-arreszt hipoxia egyik leggyakoribb oka a súlyos 
asztmás roham, ekkor jellegzetes légzési eltérések (megnyúlt exspírium, hallható sípolás-
búgás) is tapasztalhatóak. Az arreszt állapotok másik gyakori oka a fulladás (aspiráció), mely 
esetén a hipoxiával töltött idő függvényében változik a klinikai kimenetel: minél hosszabb 
időt tölt a beteg a hipoxia pre-arreszt állapotában, annál nagyobb eséllyel alakul ki 
keringésleállás (arreszt) állapota. A hipoxia leggyakrabban az indukált arrhythmyak miatt 
vezet keringésmegálláshoz. Asthma bronchiale esetén a beteg által alkalmazott gyógyszerek 
(így a béta adrenoceptor agonisták) is ritmuszavart okozhatnak, de az esetenként bilateralisan 
jelentkező pneumothorax is a keringésmegállás veszélyével fenyeget. 
Meg kell jegyezzük, hogy nem csupán a hypoxia, hanem a „hyperoxia”, vagyis a vér magas 
oxigén parciális nyomása is eredményezhet pre-arreszt állapotot. Amennyiben túl magas a 
PaO2, a haemoglobin CO2 szállítási kapacitása csökken (Haldane vagy fordított Bohr 
effektus), így következményes CO2 retenció alakul ki a szövetekben, végül idegrendszeri 
tünetekkel kísérten kialakul a CO2 kóma. Ennek mérlegelése különösen azokban az esetekben 
fontos, amikor a beteget kiegészítő oxigénkezelésben, esetleg mesterséges lélegeztetésben 
részesítjük. 
Általunk kontrollált lélegeztetés esetén, helyes respirációs beállítások mellett nagyban 
csökken a hypoxia esélye, de a lélegeztetési szövődmények ismeretében, ekkor sem zárhatjuk 
ki teljes mértékben e pre-arreszt állapot fennállásának lehetőségét. 
 
6.3.3 HYPO- ÉS HYPERKALAEMIA ÉS EGYÉB IONOK PLAZMASZINTJÉNEK VÁLTOZÁSA 
A hyperkalaemia az arreszt állapotok leggyakoribb metabolikus oka. A legfontosabb 
intracellularis kation extracellularis koncentrációjának emelkedése csökkenti s sejtmembrán 
két oldala között fennálló elektrokémiai grádiens nagyságát, így jelentősen befolyásolja a 
nyugalmi membránpotenciál és az akciós potenciál kialakulását. Leggyakoribb, és kumuláltan 
is ható okai között szerepel a veseelégtelenség, egyes gyógyszerek (így az ACE inhibitor, 
ATII receptor antagonisták, kálium megtartó diuretikumok, NSAID, b-blokkoló), az 
intracelluláris térből való vesztés (rhabdomyolysis, tumorlysis, hamolysis), emellett a 
metabolikus acidózis, endokrin kórfolyamatok (M. Addison), valamint diétahiba (különösen 
krónikus veseelégtelenség esetén). 
A plazmakoncentráció erősen pH függő: alkalózisban a sejtbeli felhalmozódás következtében 
a szérum koncentráció csökken, acidózisban a Na+-H+ antiporter (Error! Reference source 
not found.) intenzitása csökken, így a Na+-K+-ATPáz kevesebb káliumot mozgat 
intracelluláris térbe, ezért a plazmakoncentráció emelkedik. 
A fenti esetekben gondolnunk kell hyperkalaemia lehetőségére, melyről 5,5 mmol/l 
plazmakoncentráció felett beszélünk. A klinikai kép alapján fokozatokat különböztethetünk 
meg: 
1. Enyhe hyperkalaemia: 5,5 mmol/l ≤ [K+]SE ≤ 5,9 mmol/l 
2. Mérsékelt hyperkalaemia: 6,0 mmol/l ≤ [K+]SE ≤ 6,4 mmol/l 
3. Súlyos hyperkalaemia, életet veszélyeztető EKG eltérések nélkül: 6,5 mmol/l ≤ [K+]SE 
4. Súlyos hyperkalaemia, életet veszélyeztető EKG eltérések mellett: 6,5 mmol/l ≤ [K+]SE 
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A hyperkalaemia leggyakoribb tünetei a paraesthaesia, a gyengült ínreflexek, flaccid 
(petyhüdt), gyakran progressiv izombénulás. A leggyakoribb EKG eltérések az I ° AV-block, 
lapos, vagy nem is észlelhető P hullám, a magas, csúcsos T hullámok, ST depressio, S és T 
hullám összefolyása, széles QRS komplexumok, VT, bradycardia (6.13. ábra). 
 

seK (mEq/dl) Tünet 

5,5-6,5 Prominens T hullámok: 
•  magas 
•  keskeny 
•  szimmetrikus 
•  leginkább a mellkasi elvezetésekben 

6,5-8 •  Csökkenő p amplitudo 
•  Megnyúlt PR 
•  Prominens T hullámok 
•  QRS kiszélesedés 
•  Dysrythmia 
•  AV-block 
•  Intraventricularis block 
•  Bradycardia 
•  Kamrai ectopia 

>8 •  VT 
•  VF 
•  Asystolia 

6.13. ábra: A hyperkalaemia által okozott koncentrációfüggő EKG eltérések 
 
A kálium extracelluláris térből való eltávolítása önmagában legfeljebb mérsékelt 
hyperkalaemia esetén elégséges. A 15-30 g calcium-resonium vagy 15-30 g natrium-
polystyrensulfonat (Kayexalate) 50-100 ml 20 %-os sorbitol oldatban per os vagy retentios 
beöntésben történő alkalmasának hatása 1-3 óra alatt kezdődik, hatásmaximumát 6 óra 
elteltével éri el. Emiatt sem alkalmas pre-arreszt állapotban egyedüli terápiaként. A sürgősségi 
ellátásban mérsékelt és súlyos hyperkalaemia esetén az intracellularis kálium shifttel 
próbálkozunk, mely súlyos esetben további kezelési módokkal egészítendő ki. Hatáskezdete 
15-30 perc, a hatásmaximum 30-60 perc alatt érhető el. A beavatkozás során minden 10 NE 
gyors hatású insulin mellé 25 g glucosum-ot adunk intravénásan, így az insulin 
hipoglikémizáló hatását kivédjük, ugyanakkor az extracelluláris káliumot intracelluláris 
helyzetbe juttathatjuk (14. ábra). A kálium shift elérésének másik módja a béta adrenoceptor 
agonista Salbutamol (5 mg dózisban történő) nebulisatoron keresztüli adagolása, melynek 
dózisa szükséges esetben emelhető (10-20 mg). Hatására a cAMP koncentráció emelkedik, 
mely a Na+-K+-ATP-áz aktiválásával intracelluláris kálium felhalmozást eredményez. 
Metabolikus acidózisban 50 mmol natrium-bicarbonate intravénásan, 5 perc alatt történő 
beadásával szintén kálium sejtbe történő bejuttatása érhető el, mely hatás önmagában kevésbé 
kifejezett, azonban salbutamol és glucose-insulin hatását erősíteni képes. Súlyos esetben, 
intézeti keretek között haemodialysis is megfontolandó. Amennyiben ritmuszavar is 
észlelhető, cardioprotectiv (vagyis nem kálium koncentrációt csökkentő) célzattal 10 ml 10%-
os calcium-chloride alkalmazandó intravénásan, 2-5 perc alatt történő beadással. 
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6.14. ábra: A hyperkalaemia kezelési lehetőségei 

 
3,5 mmol/l plazmakoncentráció alatt hypokalaemiáról, 2,5 mmol/l alatt súlyos 
hypokalaemiáról beszélünk. Ennek leggyakoribb okai a gastrointestinalis vesztés (diarrhoea), 
egyes gyógyszerhatás (így a diureticum, laxativum, steroid), a renalis vesztés (tubularis 
betegségek, diabetes insipidus, dialysis) továbbá egyes endocrin kórállapotok (M. Cushing, 
hyperaldosteronismus), az előbbiek alapján a metabolikus alkalosis. Ugyancsak 
hypokalaemiat eredményez a magnézium depléció (a két ion eltéréseit gyakran párhuzamosan 
észleljük), a táplálkozási zavar és a hyperkalaemia rosszul titrált kezelése, mint iatrogénia. 
Minden, szívritmuszavartól szenvedő beteg esetében gondolni kell a hypokalaemia 
lehetőségére, akárcsak szívmegállás esetén. Haemodializált betegekben (főleg a kezelés 
végén, valamint peritonealis dialíziskor (a kezelés teljes időtartamában) gyakrabban 
jelentkezik. A szérum káliumkoncentráció csökkenésekor leginkább az idegrendszeri és 
izomelemek érintettek. Panaszként a fáradtság, gyengeség, a lábikragörcs és a székrekedés 
lehet jellemző. Súlyos esetben ezekhez aszcendáló paralysis, légzési nehezítettség és 
rhabdomyolysis társulhat. Jellemzőnek tartott EKG eltérések az U hullámok megjelenése, T 
hullám ellapulása vagy eltűnése, ST szakasz változások, továbbá arrhythmya megjelenése, 
különösen digitalisalt beteg esetén. A szívmegállás valamennyi iniciális arreszt ritmus 
következtében (EMD, pnVT, VF, ASY) beállhat. 
A terápia során általában megfontolt, lassú visszapótlás javasolt, de sürgősségi környezetben 
az intravénás terápia preferált, mely során a maximális mennyiség (és sebesség): 20 mmol/h 
lehet, fenyegető keringésmegállásban frakcionáltan, folyamatos EKG monitorozás mellett 
alkalmazandó (2 mmol/min 10 percen keresztül, majd 10 mmol 5-10 perc alatt). Ahogy 
korábban már említettük, gyakran társul hypomagnesaemiaval, így annak korrekciója is 
szükséges lehet. 
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Pre-arreszt állapotot eredményez a kalcium és a magnézium plazmaszintjének változása is, 
melyek felvetése szintén feladatunk. Az egyes ioneltérések jellemző okait, a tüneteket és a 
kezelés főbb pontjait foglalja össze a 6.15. ábra. 
 

Eltérés Okok Tünetek EKG 
elváltozások Kezelés 

Hyper-
calcaemia  
[Ca++]>2,6 
mmol/l 

 Hyperpara-
thyreosis 
 Neoplasia 
 Sarcoidosis 
 Gyógyszerhatás 

 Zavartság 
 Gyengeség 
 Hasi fájdalom 
 Hypotensio 
 Ritmuszavar 
 Keringés-
leállás 

 Megrövidült 
QT távolság 
 Kiszélesedett 
QRS 
 Lapos T hullá-
mok 
 AV-block 
 Szívmegállás 

 Parenteralis 
folyadékbevitel 
 Furosemid (1 
mg/ttkg) 
 Hydrocortison 
(200-300 mg ) 
 Pamidronsav 
(30-90 mg) 
 Kiváltó ok 
kezelése 

Hypo-
calcaemmi
a 
[Ca++]<2,1 
mmol/l 

 Krónikus vese-
elégtelenség 
 Pancreatitis 
 Kalcium 
csatorna blokkoló 
túlhatás 
 Toxikus shock 
szindróma 
 Rhabdomyolysi
s 
 Tumor szétesés 

 Paraesthaesia 
 Tetania 
 Convulsio 
 AV-block 
 Keringés-
leállás 

 Megnyúlt QT 
távolság 
 negatív T hullá-
mok 
 Ingerület-veze-
tési block 
 Szívmegállás 

 Kalcium-klorid 
10 % (10-40 ml) 
 Magnaesium 
sulphate 50 % (4-8 
mmol szükség 
esetén) 

Hypermag
-nesaemia 
[Mg++]>1,1 
mmol/l 

 Veseelégtelen-
ség 
 Iatrogénia 

 Zavartság 
 Gyengeség 
 Légzés-
depressio 
 AV-block 
 Keringésleállás 

 Megnyúlt PR 
és QT 
 Csúcsos T 
hullámok 
 AV-block 
 Szívmegállás 

Amennyiben 
[Mg++]>1,7 
mmol/l  
 Kalcium-klorid 
10% (5-10 ml, 
sz.e. ism.) 
 Légzéstámogat
ás sz.e. 
 Forszírozott di-
uresis (0,9 % NaCl 
+ 1 mg/ttg 
Furosemid) 
 Haemodialysis 

Hypomag-
nesaemia 
[Mg++]<0,6 
mmol/l 

 GI vesztés 
 Polyuria 
 Éhezés, 
malnutritio 
 Alkoholizmus 
 Malabsorptio 

 Tremor 
 Ataxia 
 Nystagmus 
 Convulsio 
 TdP 
 Egyéb 
ritmuszavar 
 Keringésleállás 

 Megnyúlt PR 
és QT 
 ST depressio 
 T inversio 
 Lapos P hullá-
mok 
 Kiszélesedett 
QRS 
 TdP VT 

Súlyos, tünetek 
okozó esetben: 
 15 perc alatt 2 
g 50% MgSO4 (4 
ml=8 mmol) 
TdP esetében: 
 1-2 perc alatt 2 
g 50% MgSO4 
Convulsio esetén: 
 10 perc alatt 2 
g 50% MgSO4 

15. ábra: A hyper- és hypocalcaemia valamint a hyper- és hypomagnesaemia jellemző okai, 
tünetei és a kezelés főbb elemei 
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6.3.4 HIDROGÉN-ION ELTÉRÉSEK - ACIDÓZIS ÉS ALKALÓZIS 
A szervezet sav-bázis egyensúlyának fenntartása a homeosztázis egyik fontos elemének, a pH 
szabályozásának záloga. Az isohydria (a hidrogén-ion állandó koncentrációjának) fenntarása 
elengedhetetlen tüöbbek között a szervezet funkcióit biztosító fehérjék térbeli szerkezetének, 
és működésének fenntartásához. A metabolikus és respiratórikus alkalózis sürgősségi 
terápiája általában a kiváltó ok kezelésére, folyadék- és káliumpótlásra korlátozódik. A pre-
arreszt állapotot eredményező súlyos és igazolt acidózis, kielégítő légzéssel rendelkező beteg 
esetén NaHCO3 adásával korrigálható (szükséges mennyiségének kiszámítása: NaHCO3 
mmol=-BEx0,3xttkg, mely 8,4%-os oldat esetén megegyezik az oldat milliliterben mért 
térfogatigényével, mivel az 1 mólos koncentrációnak felel meg), melyet minden esetben a 
számított szükséglet felének beadásával kezdünk, majd ismét kontrolláljuk a paramétert. 
Kussmaul légzés észlelése, szívritmuszavarok fellépése, veseelégtelenség, hasmenés esetén 
gondoljunk metabolikus acidózis lehetőségére. Felületessé váló légzés, convulsio, krünikus 
diuretikus kezelés esetén metabolikus alkalózis lehetősége merül fel. A respirációs eltéréseket 
a tájékozódó betegvizsgálat „B” lépésében azonosíthatjuk be. 
 
6.3.5 HŐHÁZTARTÁS ZAVARAI: HYPOTHERMIA ÉS HYPERTHERMIA 
Hypothermiáról abban az esetben beszélünk, ha a testhőmérséklet 35 °C alá csökken. A 
mérhető maghőmérséklet alapján megkülönböztetünk enyhe (32 °C < T < 35 °C), mérsékelt 
(28 °C < T <32 °C) és súlyos (T < 28 °C) hypothermiát. Az észlelt klinikai kép alapján 
történő osztályozás, a Svájci klasszifikáció alkalmazása javasolt.  
Eszerint: 
 I. stádium: tiszta tudat, a beteg fázik 
 II. stádium: zavart tudat, fázás nélkül 
 III. stádium: eszméletlenség 
 IV. stádium: légzésleállás 
 V. stádium: halál (irreverzibilis hypothermia) 
A szervezet maghőmérsékletének minden 1 °C mértékű csökkenése, mintegy 6%-al csökkenti 
az oxigénigényt (28 °C alatt az oxigénigény így a fiziológiás szükséglet 50 %-ára, míg 22 °C 
alatt 75 %-ára esik vissza). Emiatt a hypoxiával szembeni tolerancia megnő, mely előnyökkel 
is jár (ld. terápiás hypothermia), azonban az arreszt lehetősége megnő, így a szélsőséges 
hypotherm állapot korrekciót igényel. 
Mérsékelt övi éghajlatú országokban gyakran rejtve marad, így csak akkor észlelhető, ha 
gondolnak rá. A környezeti hőmérséklet nem annyira alacsony, hogy felmerülne az ellátóban, 
hogy a köpenyhőmérsékletet kritikus értékre csökkenthetné. Megfontolandó ugyanakkor, 
hogy még normál termoregulációjú betegek esetén is előfordulhat, így különösen hideg, szeles 
időben, a környezeti hőmérséklet csökkenése miatt, de hideg vízben történő elmerülés esetén 
is. gyakori az idős beteg otthoni kihűlése az immobilizáció és az elégtelen fűtés miatt. A 
termoreguláció károsodik ugyanis immobilisatio esetén, az életkorral összefüggően idős vagy 
fiatal (különösen a csecsemőkorban) egyénekben, emellett drog- vagy alkoholhatás 
következtében, különösen eszméletlen beteg esetén. 
A testhőmérséklet mérése a pontos diagnózis érdekben mindenképp alacsonyabb hőmérséklet 
mérésére is alkalmas hőmérővel történjen (maghőmérő). Az oesophagus alsó harmadának 
hőmérséklete jól közelít a szívizomzat hőmérsékletéhez, mely pathofiziológiai és 
pharmakológiai szempontból jelentős paraméter. A thermistor technikájú hőmérővel 
meghatározott (epi)tympanicus hőmérséklet jó közelítéssel szolgál, ugyanakkor az 
oesophagealisnál alacsonyabb értéket mutathat, ha a környezeti hőmérséklet nagyon alacsony 
(az általa mért hőmérséklet ugyanis jobban függ a környezeti értéktől), ha a mérőszonda nem 
kellően izolált vagy a külső hallójárat elzáródott. Keringésleállás esetén, a carotis-áramlás 
csökkenése, megszűnése miatt ugyancsak helytelen értéket mérünk, így zajló újraélesztés 
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közben nem megbízható az alkalmazása. Ne felejtsük el, hogy a tympanicus hőmérséklet 
magasabb helyi gyulladásos folyamatok esetén is. A háztartásokban (és a sürgősségi 
ellátásban is a testhő rutin meghatározásához) általában elérhető tympanicus, infravörös 
technikájú (fül) hőmérők nem alkalmasak az alacsonyabb hőmérséklet mérésére és nem 
izoláltak kellőképp, így hypothermia diagnosztikájában egyáltalán nem használhatóak. 
Klinikai körülmények között csak a sensoros technikájú (thermistor) hőmérő alkalmazása 
fogadható el oesophagealis, hólyag, rectum vagy tympanicus szondapozicióval. 
Pre-arreszt hipotermia észlelésekor a teendők sorában elsőként az átázott, hűvös ruházatot 
távolítsuk el (levágva és nem levetkőztetve). A további hővesztés megakadályozása céljából 
alkalmazzunk izolációs fóliát (fémszínű oldal a beteg felé, aranysárga felszín a környezet felé 
mutasson), természetesen a beteg szárazra törölését követően, amennyiben az szükséges. Az 
eszméletén lévő beteg mozoghat, az izommunka segítségével ugyanis gyorsabban melegszik 
vissza, mint amennyi idő alatt lehűlt, azonban ne felejtsük el, hogy ez újabb lehűléshez is 
vezethet. Eszméletlen beteg esetén alacsonyabb a fibrillációs küszöb, így a VT és pnVT 
kivédése céljából laposan fektetve immobilizálandóak. A kellő oxigenizáció biztosítása 
érdekében eszméletlen beteg esetében a légút biztosítása és fenntartása, továbbá szükség 
esetén a mesterséges lélegeztetés is indokolt. A beteg testhőmérsékletét (maghő) és a 
szívizomzat elektromos tevékenységét (EKG) folyamatosan monitorozzuk. Amint lehetséges, 
a helyszínről történő gyors transport indokolt, vagyis a hosszú betegvizsgálat és ellátást 
mellőzése javasolt. Melegítés (különösen aktív) esetén nagy mennyiségű folyadékbevitel 
szükséges, így a nyitott vénáról mindenképpen gondoskodjunk. 
A passzív melegítés közepes hypothermia esetén, olyan megtartott eszméletű betegeknél 
alkalmazható, akik hidegrázási (didergési) reakcióra képesek. Fizikai melegítési lehetőséget 
jelent a teljes test izolációs fóliával, esetleg pokróccal történő betakarása. Kémiai hőtermelő 
eszközök (melegítő párna) alkalmazása a további kihűlést előzheti meg enyhe és középsúlyos 
esetekben. 
Aktív melegítés prehospitális körülmények között alig hatásosak (40°C-os infúziós oldal 
28°C-os maghőmérsékletű, 70 kg-os beteg hőmérsékletét csak 0,3°C-al emeli literenként), így 
a betegek passzív melegítés mellett, a legközelebbi kórházba kell szállítani (szállítási 
prioritás). 
Az aktív külső melegítés történhet meleg légfúvással, melegített infúziós oldattal (42°C-ig). 
Aktív belső melegítés meleg párásított gázzal történő lélegeztetés, melegített folyadékkal 
(40°C) történő gastricus, peritonealis, pleuralis, hólyag, lavage-al érhető el. Az extracorporalis 
melegítés, amennyiben elérhető, keringésmegállás esetén elsőként választandó. 
A hyperthermia okai között endogén és exogén okokat azonosíthatunk be. Az endogén, 
secunder, thermoregulációs zavar által kiváltott hyperthermia ritkább. A malignus 
hyperthermia (MH) a vázizomzat kalciumanyagcsere-zavara, melyet izomkontraktúra és életet 
veszélyeztető hypermetabolikus krízis kísér. Genetikailag predisponált betegek esetében 
gyakran halogéngáz inhalatio (altatás) és depolarizáló izomrelaxans kezelés után alakul ki. A 
malignus hyperthermi-szerű hyperthermia leginkább amphetamin és ecstasy (3,4-metilén-
dioxi-metamphetamin – MDMA) fogyasztását követően alakul ki. A primer, exogén 
hyperthermia környezeti tényezők által kiváltott, ekkor a magas környezeti hőmérséklet 
sugárzó energiája gyorsabban nyelődik el a testben, mint attól a szervezet a termoregulációs 
szabályozáson keresztül meg képes szabadulni. 
Fokozatai az etiológiától függetlenül: 
 Hő-stressz, mely lehet lokális hő-stressz, vagyis napszúrás, mely steril meningitisnek 

felel meg. Egyik formája a hőség-collapsus, mely a perifériás értágulat miatt 
bekövetkező collapsusról kapta nevét 

 Hő-kimerülés 
 Hő-stroke (hőguta) 
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A hő-stressz és a hő-kimerülés (6.16. ábra) nem tekinthető pre-arreszt állapotoknak, így 
részletesen csak a hő-stroke-al foglalkozunk. 
 

Hőártalom Tünetek Kezelés 
Hő-stressz  Normális vagy mérsékelten 

emelkedett testhő 
 Oedema: boka és lábszárda-
gadás 
 Collapsus: Vasodilatatio 
 Hőség-görcs: nátriumvesz-
tés miatt 

 Nyugalomba helyezés 
 A duzzadt végtag mege-
melése 
 Hűtés 
 Per os folyadék- és sópótlás 

Hőkimerülés  Prolongált hőártalom (órák, 
napok) következtében szisztémás 
válaszreakciók: Fejfájás, szédülés, 
hányinger, hányás, tachycardia, 
hypotensio, verítékezés, izom-
fájdalom, gyengeség, görcsök 
 37 °C<T<40 °C 
 Haemoconcentratio 
 Hypo- vagy hypernatraemia 
 Hőgutáig progrediálhat 

 A fentieken túl  
 i.v. folyadékpótlás és  
 jéggel történő hűtés 
megfontolandó 

6.16. ábra: A hő-stressz és a hőkimerülés tünetei és kezelése 
 

A hő-stroke esetén a testhő 40,6 °C feletti, minden esetben eszmélet- és tudatzavarral jár. 
Mortalitása rendkívül magas (10-50%), így joggal tárgyaljuk a pre-arreszt állapotok között. 
Etiológiai szempontból két formája különíthető el. A klasszikus hő-stroke (CHS) magas 
környezeti hőmérséklet mellett fejlődik ki (exogén ok), leginkább idős betegeken. 
Amennyiben a beteg 60 év feletti életkorú, a meglévő endogén okok következtében a 
keringésmegállás fokozott kockázatával kell számolnunk. A másik forma az exercionalis hő-
stroke (EHS), mely magas külső hőmérsékletben vagy páratartalom mellett végzett fokozott 
fizikai igénybevétel következménye, így döntően egészséges fiatalokon alakul ki. 
A hő-stroke predisponáló tényezői közé tartozik az életkor (döntően a fennálló betegségek, 
gyógyszerhatás, csökkent thermoregulatio és szociális okok következtében), a csökkent 
alkalmazkodóképesség, dehidráció, elhízás, cardiovascularis kórképek, egyes bőrbetegségek 
(psoriasis, ekcema, scleroderma, égés, CF), a hyperthyreosis. Egyes gyógyszerek és drogok is 
növelik a kockázatát, így az alkohol, anti-cholinerg szerek, diamorohine, cocaine, 
amphetamine, phenothiazidok, sympathomimeticumok, kalcium csatorna- és béta-receptor-
blokkolók. 
A mérhető magas maghőmérséklet mellett, a jellemző tünetek közé tartozik a meleg, száraz 
bőr (az esetek csupán 50 %-a jár verítékezéssel, különösen EHS esetén). Korai tünetként az 
extrém mértékű fáradtságot, a fejfájást, az ájulást, arckipirulást (flush), hányást, hasmenést 
említhetjük. A szeptikus shock-hoz hasonló tünetek - úgy, mint arrhythmia, hypotensio, 
légzési elégtelenség (incl. ARDS), központi idegrendszeri tünetek (görcsrohamok, kóma), 
máj- és veseelégtelenség, coagulopathia, rhabdomyolysis - később jelentkeznek. 
A drogabúzustól és drog megvonástól, a szerotonin-szindrómától, a malignus neurolepticus 
szindrómától, a szepszistől, központi idegrendszeri fertőzésektől, thyreotoxicus krízistől és a 
phaeochromocytomától el kell különíteni, de kérdéses esetben mindenképp pre-arreszt 
helyzetet feltételezzünk! 
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A beteg kezelése során a már megismert AÁBCDE beavatkozásai mellett a test hűtése 
szükséges, melyet már a prehospitalis szakaszban el kell kezdeni. 39 °C eléréséig a beteg 
gyors hűtése szükséges monitorozás és parenteralis folyadékbevitel mellett. Mért vagy 
feltételezett elektrolitzavar esetén annak korrekciója szükséges. A hűtés során elsőként az 
egyszerű hűtési eljárások alkalmazására nyílik lehetőség, így a hideg folyadékkal történő 
itatás, a vetkőztetett beteg legyezése, hideg vízzel történő fújása, jeges zacskók axilláris, 
lágyék, nyaki régiókra helyezése. Eszméletén lévő, kooperáló beteg hideg vízbe fektetése 
megfontolandó, de súlyos állapotú betegek esetén kerülendő. A későbbiekben hűtött oldat 
intravénás bevitele, hideg oldattal történő lavage, extracorporalis hűtés megfontolandó. 
Malignus hyperthermiaban Dantrolen, görcs esetén Diazepam alkalmazható. 
 
6.3.6 HYPOGLICAEMIA 
A szövetek funkcióihoz szükséges energiát biztosító oxidatív lebontó folyamatokhoz az 
oxigén mellett oxidálható tápanyag is szükséges, melyből lebontási végtermék (CO2) és víz 
mellett energia (vagyis adenozin-trifoszfát – ATP) képződhet. A legtöbb ATP glükóz 
katabolizmusakor képződik, így ez tekinthető a szöveti anyagcsere legfontosabb 
szubsztrátjának. Egyes szervek (így az agy is, melynek percenként kb. 77 mg a glüköz-
szükséglete) csak a szőlőcukor lebontásából képes energiaigényét fedezni. Éppen ezért is kell 
a vér glükóz szintjének tartós csökkenését pre-arreszt állapotnak tekintenünk. A 
hypoglikaemia tünetegyüttesét a Whipple triásszal (Allen Oldfather Whipple, 1881-1963) 
szoktuk jellemezni (elsőként az insulinoma tünetegyütteseként írta le), vagyis az alacsony 
vércukorszint (<3,5 mmol/l) mellett jelentkező, glükóz hatására azonnal javuló tünetekkel 
találkozunk, melyeket adrenerg, cholinerg és neuroglikopenias tünetcsoportokra osztunk. A 
vegetatív idegrendszer aktivációjának tünetei döntően az adrenerg rendszerhez köthetőek, így 
ezek a palpitatioérzés, remegés, szorongás. másfelől a kolinerg transzmisszión keresztül 
valósulnak meg, mint az izzadás, éhségérzet, nausea és a paresztéziák. A neuroglikopenias 
tünetek a központi idegrendszer glükózhiány miatti csökkent anyagcseréjének 
következményei, melyek lehetnek organikusak (akadozó, dadogó beszéd, bizonytalan járás, 
kóros reflexek megjelenése) és mentális tünetek (leggyakrabban somnolenciától a kómáig 
súlyosbodó eszméletzavar, késleltetett reakcióválasz, inadekvát viselkedés, zavart 
tudatállapot, és epileptiform görcsök megjelenése). Félrevezető, hogy egyes betegek vigilitása 
nem csökken, hanem épp ellenkezőleg: kezdetben agitáltak, agresszíven viselkednek. A 
hypoglikaemia diagnózisát cukorbetegekben 3,9 mmol/l, míg egészséges egyének esetében 
3,0 mmol/l vércukorszint alatt állapítjuk meg. A diagnózishoz elengedhetetlen vércukorszint 
meghatározására akkor, amikor gondolunk a hypoglicaemiara, de legkésőbb a tájékozódó 
vizsgálat „D” lépésénél kerüljön sor! A kórok pontos ismerete és feltárása nélkül korrigáljuk a 
paramétert. Ennek során vegyük figyelembe, hogy perifériás vénába legfeljebb 20% 
töménységű oldat adható. A korrekciót titrálva végezzük, a normoglikaemia eléréséig. 
Meg kell említeni, hogy a cukoranyagcsere másik eltérése, a hyperglicaemia is pre-arreszt 
állapot forrása lehet, különösen az azt kísérő metabolikus acidózis következtében. 
 
6.3.7 PERIKARDIALIS TAMPONÁD 
A pericardiaum parietalis és viscerális lemezei között található folyadék megszaporodása 
következtében a szívburok ráfeszül a miokardiumra, így jelentős külső nyomást kifejtve 
gátolja telődését, ezáltal a pumpafunkcióját. Szívműtétek után is kialakulhat, de fertőzések 
(pericarditis), generalizált vizenyőképződéssel járó kórfolyamatok (uraemia, 
veseelégtelenség) esetén, malignus kórfolyamatokban, de mellkasi trauma, pleurális 
folyadékgyülem mellett is kialakulhat. Jellemző tünete a perctérfogat csökkenése mellett az 
EKG görbén észlelhető low voltage (alacsony amplitúdó), tachycardia, tág nyaki vénák (mely 
azonban hipotónia esetén hiányozhat) és az alternáló pulzushullám (változó pulzushullám 
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morfológia). Súlyos esetekben shockot eredményezhet. A diagnózist echocardiográfia 
megkönnyíti. A tünetek és panaszok észlelése esetén gondolni kell rá. Akut esetben perkutan 
(lehetőség szerint echokardiográfia által vezérelt) pericardiocentézis javasolt. Amennyiben 
echocardiografia nem érhető el, a punkciós tűt elektródaként használva, EKG vezérelt 
punkció is végezhető 
Amennyiben pericardiocentézis nem végezhető, vagy sikertelen, sebészeti pericardialis 
fenestratio elvégeztetése javasolt. Ennek elvégezhetőségéig a keringést minden lehetséges 
módon biztosítani kell az alacsony verőtérfogat mellett, mely kizárólag magas 
szívfrekvenciával érhető el, így bradycardizáló és hypotenziót eredményező gyógyszerek 
alkalmazása kerülendő. 
A többi, itt nem taglalt kórokkal (toxinok, tenziós pneumothorax, coronaria-thrombosis, 
tüdőembólia és a trauma) más fejezetekben már foglalkoztunk, illetve foglalkozunk 
részletesen. 
 
6.4 A PRE-ARRESZT ARRHYTHMYAK 
A keringésmegálláshoz vezető ritmuszavarok (6H-A-T6 séma A betűje) olyam arrhythmyákat 
foglalnak magukba, melyek a perctérfogat csökkenésén (hipodinám) vagy annak patológiás 
emelkedésén (hiperdinám) keresztül rontják a szív pumpafunkciójának hatékonyságát, így 
tartós fennállásuk esetén, a sürgősségi ellátó hatékony közbelépése nélkül 
keringésmegálláshoz vezetnek. 
Mindkét esetben az AÁBCDE szerinti aspecifikus beavatkozásokkal kezdjük az ellátást, mely 
során szükség szerint oxigénterápiában részesítjük a beteget, átjárható vénát biztosítunk a 
későbbi gyógyszeres kezelés kivitelezését elősegítendően, a monitorizálás megkezdését 
követően pedig sztenderd 12 elvezetéses EKG-t készítünk a betegről. Ugyancsak aspecifikus 
ténykedés a háttérben meghúzódó okok, így a potenciális elektrolitzavarok számbavétele és 
korrekciója. 
Ez követi az instabilitás megítélése, melynek jelei (a 4S) a zajló shockfolyamat, a syncope 
vagy collapsus, a szívelégtelenség tünetei és a stenocardia, mint a szívizom-ischaemia jele. 
A hipo- és hiperdinám aritmiák algoritmusa itt kettéválik, így ezt a logikát követve 
ismertetjük ezeket a továbbiakban. 
 
6.4.1 HIPODINÁM RITMUSZAVAROK – A BRADYCARDIA ALGORITMUS 
Miután az AÁBCDE tájékozódó vizsgálat során felismertük a bradycard szívműködést, ahogy 
azt az előzőekben említettük, a stabilitás megítélése következik. Amennyiben a beteg 
hemodinamikailag stabil, a bradycardia legjellemzőbb következményének, az aszisztóliának a 
kockázatát kell megítélnünk. Ezek alapján amennyiben az azonosított kórok Mobitz típusú II⁰ 
vagy magasfokú (mikoris egymást követően több supraventricularis akció levezetődése marad 
el) AV-block, III⁰ AV-block kamrai pótritmusra utaló, széles kamrai komplexussal, továbbá 
asystolés periódusok észlelésekor, különösen 3 másodpercet meghaladó kamrai pauzakor 
magas aszisztólia kockázatot feltételezünk. Amennyiben ez nem áll fenn, megfigyeljük a 
beteget. 
Instabil és magas aszisztólia kockázat esetén elsőként Atropin-t (500 mg i.v.) alkalmazunk. 
Amennyiben ez nem hatásos, folytathatjuk adását a fenti dózisban, frakcionáltan 3 mg 
összdózisig. Ez a farmakológiai kezelés mindössze áthidaló megoldás a transzkután vagy 
kavitális pacemaker terápia elérhetőségéig. Atropin alternatívájaként Isoprenalin (0,5mg/min), 
Adrenalin (0,2-1 mg/min), valamint további alternatív lehetőségek állnak rendelkezésre (6.17. 
ábra). 
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6.17. ábra: A pre-arreszt bradycardia algoritmusa – ERC, 2010 
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6.4.2 HIPERDINÁM RITMUSZAVAROK – A TACHYCARDIA ALGORITMUS 
A bradycardia algoritmushoz hasonlóas, az iniciális lépések után az instabilitás megítélésére 
kerül sor. Instabil tachycardia definitív ellátását a kardioverzió jelenti. Ez lehet elektromos, 
amikor legfeljebb 3 alkalommal, szinkronizált DC shock (széles kamrai komplexumok vagy 
pitvarfibrillatio esetén 120-150 J, pitvari flattern és supraventricularis tachycardia esetén 70-
120 J bifázisos energiával) leadására kerül sor mély altatott betegen. Sikertelenség esetén 
gyógyszeres cardioverziós kísérlet (300 mg Amiodarone i.v. 10-20 perc alatt), majd ennek 
sikertelenségekor ismételt (most már gyógyszeresen előkészített, vagyis hibrid) elektromos 
kardioverziós kísérletre kerül sor. Az Amiodaron kezelés a 24 óráig hátralévő időben további 
900 mg Amiodarone adandó. 
Stabil állapotú beteg esetében a kamrai komplexumok szélességét értékeljük. 120 ms-ot 
meghaladó, széles komplexumok esetén, irreguláris ritmust fenntartó pitvarfibrilláció 
intraventricularis vezetési zavarral, vagy polimorf kamrai tachycardia (például TdP - Torsades 
de Pointes) állhat fenn. Reguláris tevékenységgel a kamrai tachycardia esetén találkozunk, 
esetleg korábban már azonosított, aberránsan levezetődő supraventricularis paroxismus járhat. 
Előbbi esetben Amiodarone, utóbbiban Adenosin az elsőként választandó terápia. 
Keskeny (<120 ms) kamrai komplexumot észlelve, ugyancsak a regularitás megítélése az első 
teendő. Regulás ritmus esetén, supraventricularis eredetet valószínűsítve, EKG monitorozás 
mellett elsőként vagus (leginkább a Valsava) manővert alkalmazzunk, majd sikertelensége 
esetén Adenosine-t választunk elsőként. Ennek hatástalansága pitvari flatternra utal, mely 
esetben magasabb szintű segítség igénybevétele szükséges, így a sürgősségi ellátásban 
mindössze frekvenciakontrollra törekedhetünk. Irreguláris, keskeny kamrai komplexumú 
ritmust tarthat fenn a pitvarfibrilláció. Bizonytalan kezdő időpont, valamint krónikus esetben 
frekvenciakontrollra törekedve, indokolt esetben csökkenthetjük a kamrai frekvenciát. 
Amennyiben időtartama a 48 órát meghaladja, gondoskodjunk az antikoagulációról, a 
cardioversio mielőbbi kivitelezhetőségének megteremtése céljából.  
A differenciáldiagnosztikát és a terápiás lépéseket foglalja össze a 6.18. ábra. 
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6.18. ábra: A pre-arreszt tachycardia ellátási algoritmusa – ERC, 2010 

 
6.5. A HIRTELEN SZÍVHALÁL (RADNAI BALÁZS DR) 
 
Hirtelen szívhalálnak (SCD - Sudden Cardiac Death) nevezünk minden váratlan szíveredetű 
halált, mely az első tünetek fellépése közben, vagy az azt követő 1 órán belül következik be. 
Leggyakoribb oka az akut miokardiális infarktus 3. típusa, mely definíció szerint hirtelen 
szívhalál szívmegállással, gyakran a myocardiális ischaemia jeleivel, illetve a következő 
eltérésekkel kisérve: új ST eleváció vagy új balszár blokk (LBBB), és/vagy friss thrombus 
képe a coronarographián és/vagy boncolási anyagban, DE a halál előbb bekövetkezett, 
minthogy vérmintát lehetett volna szerezni, vagy mielőtt észlelhető lett volna a biomarkerek 
eltérése. Hirtelen szívhalál szempontjából a legkockázatosabb időszak a téli hónapok hétfő 
reggele. 
A hirtelen szívhalál, mint valamennyi oxyológiai kórkép, folyamat jellegű. Különböző, 
egymást követő szakaszai a prodroma, melyben mellkasi fájdalom, palpitatioérzés, dyspnoe és 
fáradékonyság jelentkezhet, majd a hirtelen állapotromlással jellemezhető terminális szakasz 
következik. Ekkor az arrhythmiák kialakulása, a hypotensio, továbbá az erősödő mellkasi 
fájdalom, a súlyosbodó nehézlégzés és a feledékenység lehet jellemző tünet. A folyamatot a 
szívmegállás szakasza zárja, melyet a váratlan collapsus (syncope), az eszméletvesztés és a 
keringési elégtelenség jellemez. A kórokot gyakran csak a kórbonctani vizsgálat képes 
igazolni, az gyakran a klinikus előtt rejtve marad. 
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6.6. A KERINGÉSMEGÁLLÁS (CARDIAC ARREST) DEFINÍCIÓJA ÉS A PROBLÉMA 
MEGHATÁROZÁSA (KÖCSE TAMÁS) 
 
A hirtelen halál alatt a legalább egy órával megelőzően még tünetmentes, vagy stabil állapotú 
betegek, nem trauma okozta keringésmegállását értjük. A hirtelen-váratlan keringésmegállás 
világszerte jelentős klinikai és népegészségügyi probléma. Az USA-ban évente mintegy 
225.000 esetben történik hirtelen-váratlan keringésmegállás, míg Európában ez a szám közel 
400.000 személyt jelent, így a hirtelen halál Európában a 75 év alatti lakosság halálozásának 
közel 50 %-áért felelős. 
 Mivel a meghalt betegek mintegy 75%-ában jelentős koszorúér szűkület mutatható ki, ezért is 
használják gyakran a „hirtelen szívhalál” (Sudden Cardiac Arrest) szinonimát is.   
 
A „Túlélési esély lánc” a hirtelen, váratlan keringésmegállás túlélési esélyeit jelentő, 
egymásba kapaszkodó szakaszait és a bennük foglalt teendőket ábrázolja. Ábránkból 
láthatóan a legnagyobb rossz, a megállt keringés és a legnagyobb jó, a lehető legjobb 
minőségű túlélés közötti szakadékot az egyes tevékenységek hatékonysága, és azok 
egymáshoz kapcsolódása révén hidalhatjuk át.  
 

Keringésleállás Korai 
felismerés 

és 
segélykérés 
 

Korai 
BLS 
 

Korai 
defibrillálás 

Korai 
ALS 
 

Minőségi 
túlélés 

 
 

     

 
 

     

19. ábra A túlélési lánc 
 
 
6.7 A KERINGÉSMEGÁLLÁS ETIOLÓGIÁJA 
A hirtelen, váratlan keringésmegállás mögött rejlő kórokokat a napjainkban használt 
„ABCDE” sürgősségi betegvizsgálati és ellátási algoritmus alapján áttekintve a légúti-légzési-
keringési eredetűre oszthatjuk fel: 
 
6.7.1. LÉGÚTI OKOK: 
Központi idegrendszeri deprimáltság a védőreflexek kiesésével fejsérülés, stroke, térfoglaló 
folyamatok, anyagcserezavarok (pl. hipoglikémia), mérgezések (hipnoszedatívumok, opiát, 
szerves oldószerek, szénhidrogének miatt. 
Vér, váladék, hányadék, légúti idegentest a felső és az alsó légutak szakaszában, 
tracheosztóma nyílásának elzáródása 
Sérülés, összenyomatás, a légutak különböző szakaszaiban 
A légúti nyálkahártya ödémája (allergia, anafilaxia), a gége-, és bronchospasmus. 
 
6.7.2. LÉGZÉSI OKOK: 
A légzés elégtelensége akut betegség, vagy a krónikusan fennálló probléma heveny romlása 
következtében léphet fel néha önállóan, máskor több, különböző tényező hatására (pl. COPD-
hez társult infekció, emphizémás mellkas sérülése, PTX, stb...)  
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A légzési drive csökkenése, kiesése a központi idegrendszer deprimáltsága miatt (Lásd. a 
légúti okoknál). 
A légzőizmok bénulása (nyaki gerincvelő szakasz sérülése), gyengesége (myasthenia gravis, 
Guillan-Barre szindróma, SM) 
Restriktív mellkasi eltérések (kyphoscoliosis) 
A mellkaskosár sérülései (borda-, szegycsonttörések) 
A tüdő károsodásai  
A tüdők tágulását akadályozó okok (PTX, HTX, mellűri folyadék) 
A légzőfelület működését akadályozó tényezők, betegségek (infekció, COPD, aszthma, 
aspiráció, tüdő infarktus, tüdőkontúzió, ARDS, alveoláris folyadék)  
 
6.7.3. KERINGÉSI (KARDIOVASZKULÁRIS) OKOK: 
Primér kardiális okok: 
Major ritmuszavarok, amelyek iszkémia, vagy szívinfarktus talaján alakulnak ki: pulzus 
nélküli ventrikuláris tachycardia (pnVT), ventrikuláris fibrilláció (VF), magas fokú AV blokk, 
nagyon alacsony frekvenciájú kamrai pótritmussal, aszisztóliával, 
szívelégtelenség, blokkok, szívizomgyulladás, hipertrophiás kardiomiopátia, szívizom ruptura 
 
Egyéb keringési okok: 
Nem elsődlegesen a szív megbetegedései, és amelyek leggyakrabban Pulzus nélküli 
elektromos aktivitás képében jelennek meg: tenziós PTX, perikardiális tamponád, toxikus 
hatások, pulmonális embólia, hipoxia, hipovolémia, hipotermia, ionzavarok, 
 
6.7.4 A KERINGÉSMEGÁLLÁS KLINIKUMA 
Az oxigenizáció súlyosbodó zavara a kialakulás sebességétől függően fokozódó légszomj, 
nyugtalanság, mélyülő eszméletzavar képében jelenik meg, amelyet az agyi anoxia 
fellépésekor tónusos vázizomgörcs követhet. A cianózis, a súlyos hipoxia jele, észlelése a 
beteg bőrkeringésétől, fényviszonyoktól függően nehezített lehet. A kritikusan romló SpO2 
érték, a légzés mutatóinak romlása figyelmeztet a légzési elégtelenség miatt fenyegető 
keringésmegállásra. Klinikai körülmények között természetesen az artériás vérgáz mintából 
meghatározott PaCO2, PaO2, és a pH érték meghatározása is nagyon fontos lehet az 
állapotromlás megítéléséhez. 
A primer keringésmegállás olykor a beteg „meghalok” érzésével, összeeséssel (syncope) 
kezdődik, rövid idő (10-30 sec) alatt kialakul a  mély eszméletlenség, és generalizált 
görcsroham, majd a hörgő jellegű, ritkuló légvételeken át az agonális légzésbe (gasping) és 
teljes apnoéba való átmenet következik. Mindezeket 1-3 percen belül a teljes mozdulatlanság, 
areflexia, tónustalan állapot követi. Mindezekkel egyidőben a centrális pulzus sem tapintható, 
a bőr sápadt, szürkés, cianotikus lesz.  A záróizmok elernyedése miatt gyakori a vizelet 
elengedése is.  
  



 156	  

6.8. A KERINGÉSMEGÁLLÁS KEZELÉSE: 
 
6.8.1. A BASIC LIFE SUPPORT SZEMTANÚ (LAIKUS) ÁLTAL VÉGZETT,- ESZKÖZ NÉLKÜLI - 
ÚJRAÉLESZTÉS FOLYAMATA 

 
6.20. ábra 

 
Biztonság teremtése: Minden helyzetben alapvető, hogy az esetleg fennálló veszélyt 
megszüntessük, a továbbiakat kivédjük (Safety). Szükség lehet az elektromos áram 
kikapcsolására, a helyiség kiszellőztetésére, a forgalom leállítására, rendőrség, tűzoltók, 
helyszínre hívására. Egyes esetekben a beteg biztonságos helyre való áthelyezése a megoldás: 
pl. úttesten talált személy esetében. 
Reakcióképesség vizsgálata: Hangosan szólítsuk meg a beteget (Shout) Kérdezzük meg, 
segíthetünk-e? Ha nem reagált, rázzuk meg a vállait. (Shake) 
 
Segélykiáltás révén a közelben lévő személyek közül segítségül hívhatjuk az(oka)t, aki(k)re 
segítség hívásához, a telefonon való kapcsolattartáshoz a beteg esetleg szükséges 
mozgatásához, az AED készülék, az elsősegélydoboz helyszínre hozatalához és használatához 
van szükségünk. Amennyiben nincs a közelben segítő személy, úgy magunknak kell a 
segítség hívását és a szükséges eszközök előteremtését, vagy a beteg mozgatását is 
megoldanunk, ha erre képesek vagyunk. 
 
A légút megnyitása: A hanyatt fektetett beteg állának emelését és a fej kíméletes 
hátrabillentését jelenti (pozicionálás). Ezzel a mozdulattal az eszméletvesztés állapotában 
ellazult izmok miatt hátracsúszott nyelvet előre húzzuk, ill. megnyitjuk a hangrést. A fej 
reklinációját kerülni, de mindenképpen minimalizálni kell a nyaki gerinc valószínű 
sérülésének gyanúja esetén. Itt az állkapocs előre emelésével kell megoldanunk a légutak 
megnyitását. Amennyiben a száj körül ételmaradék, vagy hányadék látható, nyissuk ki a 
száját, tekintsünk bele, majd próbáljuk eltávolítani az idegen anyagot.  
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A légzés/keringés vizsgálata: A módszer lényege a szabaddá tett légutak mellett a légzés 
megfigyelése, a „hármas érzékelés”, amely a légzési hang hallgatását, a kiáramló levegő 
arcunk bőrén való érzékelését, valamint a mellkas - légzéssel együtt járó - mozgásainak 
megfigyelését jelenti. Miközben a fejet hátrabillentjük és az állat előre emeljük, 10 
másodpercig hajoljunk közel az orrához, hallgassuk a légzés hangját, próbáljuk érezni az 
arcunkon a kiáramló levegőt, figyeljük a mellkas mozgását. (A normális légzés 10 másodperc 
alatt legalább 2-3, amely nem görcsösen erőlködő.) A hiányzó, vagy kórosan gyér, vagy 
agonális légzés (gasping) a laikus ellátó által keringésmegállásként értékelendő.  
 
A segítségkérés reanimációhoz: a mentők, vagy az intézeti reszuszcitációs team értesítésével. 
A segítő feladata a kórházon kívüli környezet esetében a 104 hívása, és az AED készülék 
helyszínre hozatalának megszervezése is. A fentebb már említett folyamatos telefonkapcsolat 
tartása a mentők diszpécserszolgálatával, segítséget nyújthat a bizonytalan segélynyújtók 
számára a tennivalókat illetően. A mentésirányítás számára előírt „Telefonon irányított BLS 
protokoll (TeleCPR)” követésével a reanimációs készségekkel nem rendelkező személyek is 
hatékony beavatkozásra lehetnek képesek.  
 
A külső mellkasi kompressziók: 
 
Az újraélesztési tevékenység során végzett hatékony és minőségi mellkaskompresszió 
igazoltan a túlélést növelő beavatkozás.  
Folyamatosan végezzük a mellkasi kompressziókat (Chest only CPR, Continous Chest 
Compression), ha nem tudunk, nem akarunk befújni.      
30:2 arányban lélegeztetéssel váltogatva végezzük, ha eszköz nélkül, vagy alapeszközökkel 
kiegészített (pocket-maszk, ballon-maszk) újraélesztést végzünk.   
A mellkaskompressziók technikája:  
A lehetőleg kemény alapra, hanyatt fektetett beteg válla mellett kisebb terpeszben térdelve, - 
vagy ágyon fekvő beteg esetében állva - helyezkedünk el. Egyik tenyerünk kéztői részét a 
szternum alsó felére helyezzük, másik kezünket efölé. Ujjaink az ellenoldali mellkasfél 
irányába mutassanak. Felülre került kezünk ujjait az alulsó ujjakkal összekulcsolva csuklónkat 
hátrafeszítjük, hogy tenyerünk ne nyomja a bordákat.  
Optimálisan függőleges karokkal, nyújtott könyökkel, csípőben előredőlve nyomjuk le a 
mellkast 5-6 cm mélyen, majd teljesen engedjük fel. A lenyomás és a felengedés időtartama 
azonos legyen, így nagyjából azonos időtartamban segítjük a cerebrális és a miokardiális 
keringést is. 
 
Ismételjük az azonos idejű lenyomást és felengedést másodpercenként majdnem kétszer, 100-
120/perc frekvenciával. Az alábbi módon leírt számolással mind az egyéni, mind a 
segítőtárssal együtt végzett (Lásd: Szakellátók által végzett újraélesztés) CPR optimalizálását 
elősegíthetjük az alábbi számolással: egy-éés, két-éés, hár-éés, négy-éés, öt-éés,...tíz-éés… 
húsz-éés, … harminc.  
 
Lélegeztetés:  
Az újraélesztési tevékenység közben a fentett említett CoCPR-t kivéve kötelező. Módszerei: a 
szájból-szájba (szájból-orrba), szájból szelepes maszkon át, kézi lélegeztető ballonnal, vagy 
lélegeztető géppel. A segélynyújtó kilégzett levegőjében a kb.16%-os oxigéntartalmú 
befújások még kielégítő gázcserét eredményezhetnek. Ennél mindenképpen jobb a legalább 
körlevegővel, de optimálisan 100% O2-vel való lélegeztetés, amely korai segélyhívás révén, a 
szakellátók érkezését követően valósulhat meg.  
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Az eszköz nélküli BLS során az alábbiak szerint végezzük a lélegeztetést: a 30 
mellkaskompresszió után a homlokon lévő kezünkkel befogjuk a beteg orrát, megemeljük az 
állát, majd a másik kezünkkel az állat emelve, ajkunkkal a kissé megnyitott szájnyílását 
körbefogva, kb. egy másodperc alatt befújunk egy normál kilégzésnek megfelelő mennyiségű 
levegőt. Ezután fejünket elemelve a mellkast mozgását figyeljük, miközben arcunkkal, 
fülünkkel érzékelni próbáljuk a kiáramló levegőt. Hatékony befújáskor emelkedik, majd 
spontán visszasüllyed a mellkas. Ha nem hatásos a befújás, ellenőriznünk kell a légutakat és a 
pozicionálást is. Ismételjük a befújást, majd folytassuk a mellkaskompressziókat. 
Törekedjünk arra, hogy a lélegeztetések miatti kompressziós szünet ne legyen hosszabb 5 
szekundumnál, és kerüljük a hirtelen, nagy nyomás befújásokat is (Előbbi az életfontos 
szervek elégtelen perfúziójához, míg utóbbi a gyomor felfújásához, ezzel következményes 
gyomortartalom regurgitációhoz és aspirációhoz vezethet.). 
 
Végezzük folyamatosan az újraélesztést a 30 mellkaskompresszió és a 2 befújás 
váltogatásával mindaddig amíg: átveszi a segítség, megérkeznek a mentők, (intézeti  
reanimációs team), a beteg megmozdul, normálisan lélegzik, szemét nyitja, a helyszínre 
hozott és a betegre felhelyezett félautomata defibrillátor készülék erre utasítást ad, vagy 
egyedül lévén, segítség hiányában erre képesek vagyunk. 
 
Az életjelenségek visszatérése esetén figyelje meg, hogy a beteg saját légzése folyamatos-e. 
Amennyiben újra észlelné annak megszűnését, ismét újraélesztést kell kezdenie. A 
fennmaradó életjelek folyamatos észlelése szükséges mindaddig, amíg magasabb 
szakellátónak át nem adjuk a beteget.   
 
6.8.2 A (FÉL)AUTOMATA DEFIBRILLÁTOR (SEMI)AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR) 
HASZNÁLATA 

 
6.21. ábra Az alapszintű újraélesztés folyamata (fél)automata defibrillátor alkalmazásával 
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A (fél)automata defibrillátorok laikusok számára való elérhetőségének javításával jelentős 
mértékben javulhat a keringésmegállás túlélése. Ezt számos tanulmány igazolta.   
Ha van a helyszínen, vagy a közelben félautomata defibrillátor, hozassa oda, azonnal 
kapcsolja be, majd kövesse annak utasításait. A mentők megérkezéséig segítője, vagy a saját 
telefonján keresztül próbáljon kapcsolatban maradni a mentésirányítással, ők segítséget 
nyújtanak a teendőkhöz. A defibrillátor helyszínre hozataláig a fentiekben részletezett 
folyamat követendő. A készülék használatához néhány biztonsági feltételt szükséges 
betartani: a beteget el kell húzni áramot az áramot vezető aljzatról, víztócsából, 
robbanásveszélyes térből. A lemeztelenített mellkast szárazra kell törölni.  
 
Bekapcsolás: 
A készülékek egy része a fedél kinyitásával bekapcsolódik, más részükön nyomógomb 
szolgál erre a célra. 
 
Az elektródák felragasztása és a készülékhez csatlakoztatása: 
 
A két öntapadó elektróda egyikét fel kell ragasztani a mellkasra a jobb oldalon a klavikula alá, 
a szegycsonttól jobbra, a másikat a bal oldalon az elülső-középső hónaljvonalba az V-VI. 
bordák magasságába, a szívcsúcs fölé. Ezalatt is folytatódjanak a mellkasi kompressziók. A 
felragasztás előtt az esetleg ott lévő gyógyszertapaszokat le kell venni, az elektróda 
felragasztási helyén lévő dús szőrzetet pedig a célszerűen a készülék táskájában elhelyezett 
borotvával, ill. ollóval el kell távolítani. Az elektródák vezetékét a készülékhez kell 
csatlakoztatni. 
 
Ritmusanalízis 
 
Az elektródák érzékelése után a készülék ritmusanalízist fog végezni, emiatt figyelmeztet, 
hogy ne érintsük a beteget. Emiatt kb. 6-10 mp-re fel kell függeszteni minden mozgatást, 
beleértve a mellkaskompressziókat és a lélegeztetést is.  
 
Sokk leadása: 
 
Ha a készülék sokkot javasol, győződjünk meg arról, hogy senki nem ér a beteghez, és 
nyomjuk meg a pirosan villogó „Sokk” gombot. Egyes – valóban „Automata” készülékek – a 
figyelmeztetést követően ezt a saját programozásuk alapján meg is teszik. 
A sokk leadása után két percig folyamatosan végezzük az újraélesztést, ezután a készülék 
újabb ritmusanalízist fog végezni. 
 
Ha nem javasolt sokkot a készülék, akkor újabb két perc CPR következik. 
Az újraélesztést tehát csak a készülék utasítására, vagy a beteg által adott életjelek 
észlelésekor hagyjuk abba, továbbá, ha a szaksegítség átveszi a tevékenységet.  
 
6.8.3 SZAKELLÁTÓI – ESZKÖZÖKKEL KIEGÉSZÍTETT- EXTENDED BASIC LIFE SUPPORT (X-BLS) 
 
Ez a tevékenységet akár kórházon kívüli mentőegység, akár kórházi sürgősségi ellátók 
végezhetik, átmenetet képezve a laikus szintű és az emelt szintű (Advanced Life Support) 
újraélesztési tevékenység között. A szakellátói BLS folyamata alapvetően megegyezik a 
laikus BLS algoritmusával. Itt most a különbségeket vázlatosan kiemelve tekintjük át a 
folyamatot.  
Biztonság teremtése – védőeszközök (kesztyű, védőszemüveg) használatával. 
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Segítségkérés- magasabb ellátási szintű team hívásával, „segélykocsi” kérésével.  
 
A légutak szabaddá tételében a manuális eljárások kiegészítése a leszívó készülék és a 
laringoszkópos feltárást nem igénylő légúti alapeszközök (oro-, nazofaringealis tubusok), 
lehetőség esetén szupraglottikus, alternatív eszközök (Laringeal Mask Airway, I-gel, kombi-
tubus) használatával.  
 
A légzés és a keringés jeleinek, közöttük - jártasságtól függően - a karotisz pulzusnak a 
vizsgálata.  
 
A lélegeztetés „zsebmaszk”-on át, még jobb esetben pedig öntelődő ballon segítségével, O2-
dúsítással történik. Gyakorlott ellátók esetében így két személy összehangoltan végezheti a 
mellkaskompressziót és a lélegeztetést. 
 
Ha a beteg életjeleket mutat, az ABCDE protokollnak megfelelően vizsgálja, és az 
észlelteknek, -valamint a rendelkezésére álló lehetőségeknek - a függvényében monitorozza 
az alapvető életfunkciókat (légzésszám, pulzus, vérnyomás, SpO2), és látja el a beteget az 
ALS szintű ellátó egység érkezéséig. Lehetőség szerint begyűjti a fontos dokumentációkat, 
majd valamennyi- az esettel kapcsolatos lényeges információt megoszt a beteget átvevő 
csapat vezetőjével. 
 
6.8.4 EMELT SZINTŰ ÚJRAÉLESZTÉS (ALS)  
 

 
   

6.22. ábra A felnőtt emeltszintű újraélesztés folyamatábrája (Forrás: ERC, 2010) 
 
A keringésmegállás állapotába került betegek ellátásának ez a szakasza a mentési láncban 
elfoglalt pozíciójából adódóan a korai felismerésre és a segélyhívásra, a korán megkezdett 
BLS-re, illetve a VF/pnVT fennállása esetén a korai defibrillációra alapozott. A 
vizsgálatokban ugyan magasabbnak találták az ROSC megjelenését, az adrenalin adását és az 
emelt szintű légút biztosítást követően, azok a kórházi elbocsátást azonban nem befolyásolták. 
Így alapvetően le kell szögezni, hogy az ALS során is elsődleges szerepe van a megfelelő 
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minőségű és –megszakítás nélkül végzett- mellkasi kompresszióknak és a korai 
defibrillálásnak.  
 
Az ALS algoritmus követése során végzett tevékenység nagyobb létszámú munkacsoport 
összehangolt tevékenységét feltételezi, mint a szakellátói kiterjesztett BLS esetében. Ennek 
irányítása során a team vezetőjének nemcsak az algoritmus lépéseinek követését, hanem az 
egyes tevékenységek hatékonyságát is felügyelnie kell (mellkasi kompressziók, lélegeztetés). 
Alapvető a csapat összehangolt munkájának megszervezése, a résztvevők közötti hatékony 
kommunikáció.  
 
Az ALS algoritmus követésének kezdeti lépései: 
 
A légzés és keringés vizsgálata: 
Erre akkor is szükség van, ha érkezéskor már zajlik az újraélesztés. Fontos hangsúlyozni, 
hogy ezzel alapvetően nem a mások általi bizalmatlanságot fejezi ki az ALS team vezetője, 
hanem a további döntések meghozatalát alapozza meg. Ebben a helyzetben mintegy „külső” 
szakértőként – érzelmileg nem bevonódva- végzi el az életjelek vizsgálatát, amellyel akár a 
mások által végzett újraélesztés sikerességét is detektálhatja.  
Amennyiben további segítség (pl. specialista) van szükség, annak értesítése 
 
CPR megkezdése, a monitor csatlakoztatása:  
 
Optimális esetben monitorelvezetésként a defibrillálásra is alkalmas nagy felületű, öntapadó 
(Hands-free) elektródák felragasztása lenne a megoldás, alternatívaként gyors tájékozódásra 
(Quick Look) a fém defibrillátor lapátjait is használhatjuk, különösen figyelve a készüléken 
beállított elvezetés megválasztására. A rendelkezésünkre álló készülékek gyorsan 
felhelyezhető monitor elvezetése megbízható jelforrást biztosít.  
 
Ritmuselemzés: 
A keringésmegállást okozó/kísérő szívritmus azonosításának idejére (néhány másodpercre) 
megszakítjuk a mellkaskompressziókat. Itt kell elkülönítenünk a VF/pnVT–t, azaz a 
sokkolandó ritmuszavarokat más, sokkot nem igénylő ritmusoktól. A nagyon alacsony 
hullámú kamrafibrillációt tekintsük nem sokkolandó ritmuszavarnak. 

 
6.23. ábra Sokkolandó ritmuszavarok (VT,VF) 
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6.24. ábra Nem sokkolandó ritmuszavarok (ASY, PEA) 

 
A sokkolandó ritmussal járt keringésmegállás kezelése az ALS-ben: 
 

 
6.25. ábra A sokkolandó ritmuszavarral járt keringésmegállás kezelése 

 
Azonnal folytatott mellkaskompressziók és lélegeztetés mellett a defibrilláló energia 
kiválasztása (Első sokkhoz:150-200 J a bifázisos, 360 J a monofázisos készüléken, felnőttek 
esetében) és feltöltése. Fém lapátok esetén azokat tartva, a helyükről kibillentve, a rajtuk lévő 
„Charge” gombbal aktiváljuk a töltést. Töltés alatt a kompressziót végző társunk kivételével 
mindenkit felszólítunk, hogy lépjen hátra, a szabad áramlású oxigént távolítsa el a betegtől. 
 
Első sokk leadása 
A sokk biztonságos leadása: figyelmeztetés a mellkaskompressziók felfüggesztésére és 
hátralépésre, körülnézés, monitorra pillantás után a sokk leadása következik, (A készüléken a 
„Shock”, a két kézi lapáton lapátokon egy időben a két piros gomb benyomásával, miközben 
a lapátokat az előzőleg bezselézett határozott erővel a mellkasra nyomjuk). A kompressziós 
szünet itt sem lehet hosszabb pár másodpercnél. 
 
2 percig tartó CPR szekvencia 
A következő két percben folyamatosan és hatásosan végzett CPR mellett kerülhet sor az 
oxigenizáció optimalizálása érdekében az eddig elmaradt magasabb szintű légúti eszközök 
(elsősorban SAD, szükség esetén ET) alkalmazására, oxigén csatlakoztatására), vagy a 
fentebb már említett mellkaskompressziós eszköz alkalmazására, vénabiztosításra. 
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Második sokk leadása 
Két perc elteltével újabb ritmusanalízis, majd perzisztáló VF/pnVT esetén újabb sokk 
következik a fentebb leírt töltés, „figyelmeztetés-ellenőrzés-sokk leadás” lépéseit követve.  
 
A második sokkot újabb két perc CPR követi. Ebben a szakaszban készítjük elő a harmadik 
sokk után beadandó gyógyszereket (adrenalin, amiodaron).  
 
Harmadik sokk leadása 
A két perces ciklus leteltével ritmuselemzés, VF/pnVT esetén töltés 360-Joul-ra, majd 
defibrillálás következik, amelyet az újabb két perces CPR közben 1 mg adrenalin és a 300mg 
amiodaron beadása követ.  
A harmadik sokkot követő további szekvenciákban a még egyszer adott 150 mg amiodaron, 
és négy percenként beadott adrenalin, az általános teendők és a „Reverzibilis okok” (Lásd: 
alább) lehetőleg már eddig is megkezdett azonosítása és terápiája következik. 
 
Amennyiben a ritmuselemzés során nem sokkolandó ritmus látunk, térjünk át a „Nem 
sokkolandó” ágra. 
 
A nem sokkolandó ritmussal járt keringésmegállás kezelése az ALS-ben:   

 
6.26. ábra A nem sokkolandó ritmuszavarral járt keringésmegállás kezelése 

 
A pulzus nélküli elektromos elektromos aktivitás (PEA) esetében a ritmus ellenőrzésekor 
rendezett, vagy legalább is pulzusképes ritmust találunk, amely azonban nem jár tapintható 
centrális pulzussal, vagy mérhető vérnyomással, így az életfontos szervek perfúziójának 
megszűnésével, így következményes hipoxiával jár. Hátterében gyakran olyan reverzibilis 
okok („4H-4T”) húzódnak meg, amelyeket eredményesen kezelve a kórfolyamat 
visszafordítható. Ennek a kórformának a túlélése alacsony, kivéve, ha időben és hatásosan 
kezelni tudjuk a reverzibilis okokat.  
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Az aszisztólia (ASY) az EKG görbén az elektromos tevékenység hiányát jelenti. Észlelésekor 
ellenőrizni kell a monitor elvezetés beállítását, az elektródák tapadását. Fontos megítélni az 
esetleges P hullámokat, mert ezek megléte esetén az észlelt „kamrai aszisztólia” PM kezelése 
sikeres lehet. Teljes aszisztóliában a PM kezeléstől kevéssé várhatunk eredményt. 
 
 Nem sokkolandó ritmus azonosítása után azonnal folytatott mellkaskompressziók és 
lélegeztetés (30:2) közben mielőbbi vénás/intraosszeális úton 1 mg adrenalin adása szükséges.  
 
További két percet követően néhány másodpercre megszakított mellkaskompressziók mellett 
ritmuselemzés, és - pulzusképes ritmus észlelésekor - karotisz pulzus tapintása következik.  
 
Folytatva a 30 kompresszió:2 befújás (emelt szintű légút esetén folyamatos kompresszió 
mellett kb.10/min frekvenciájú lélegeztetés) arányú CPR-t, 2 percenként végezzünk 
ritmusanalízist, és minden második 2 perces „körben” (3-5 percenként) adjunk 1 mg 
adrenalint.  
 
Mielőbb kezdjük meg a fent már említett reverzibilis okok azonosítását és lehetőség szerinti 
kezelését. Ha a ritmusanalízis során VF/VT ritmust észlelünk, járjunk el a sokkolandó ágon 
leírtak szerint.  Amennyiben a 30:2 arányú CPR közben a lélegeztetési kompressziós 
„szünetben észlelnénk a VF/VT-t, akkor is a kétperces szekvencia végén adjuk le minimális 
idő alatt a megfelelően előkészített sokkot (mellkas zselézése, energia beállítása, töltés, 
figyelmeztetés, stb…). 
 
Általános teendők az ALS-ben:  
 
A tevékenység szervezése: A reanimációt végző team munkájának irányítása meghatározó 
lehet annak sikerességét illetően. A vezető feladata a döntések meghozatala, a feladatok 
kiadása, a visszajelzések kérése és értékelése, valamint a környezettel való interakciók 
bonyolítása is. A csapat összetételétől és létszámától függően lehetősége van 
résztevékenységek delegálására, de a beteg életjeleinek vizsgálatát, a ritmusanalízist, az 
alapvető beavatkozások hatásosságát neki kell megítélnie. A reanimáció befejezéséről szóló 
végső döntést is neki kell meghoznia. 
 
Biztonság teremtése 
 
Már a beteg megközelítésekor, megérintésekor ügyelni kell a környezetből származó 
biztonsági kockázatokra, a fertőzésveszély minimalizálására, és a beavatkozásainkkal együtt 
járó kockázatokra is. 
 
Környezeti kockázatok:  
Fel kell mérni a beteg követlen környezetében nem vagyunk-e zajló forgalom, omlás, dőlés, 
működő berendezése, áramhatás, mérgező, maró, vagy robbanásveszélyes gázok, gőzök, 
valamint égés, robbanás veszélyének kitéve. Kockázatot jelenthet az állatok, emberek 
agresszivitása is. 
 
A beavatkozásaink közben jelentkező veszélyforrások:  
Fertőzésveszély: A legtöbbször ismeretlen etiológiájú keringésmegállás hátterében, de tőle 
függetlenül is jelen lehetnek fertőző ágensek a betegen, vagy annak közvetlen környezetében. 
Elengedhetetlen tehát a védőeszközök (kesztyű, maszk, szemüveg) használata, valamint a 
többször használatos eszközök fertőtlenítése, a szúró-vágó eszközök (nyársak, szike, olló) 
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biztonságos használata. Ahogyan az AED használatánál említettük, a defibrillálásnál itt is 
fokozott figyelmet kell fordítanunk a sokk biztonságos leadására. (Lásd. „Első sokk leadása”) 
 
A mellkaskompressziók 
Az ALS szintű újraélesztésben is meghatározó a folyamatos és jó minőségű 
mellkaskompressziók végzése. (A szternum alsó felén végzett folyamatos lenyomás-teljes 
felengedés, 100-120/min. frekvencia, 5-6 cm mélység A BLS-nél leírtak szerint végzett 
tevékenységet csak rövid másodpercekre szabad megszakítani a ritmuselemzés, a defibrillálás 
és az endotracheális tubus hangrésen való átvezetése idejére. A nem izolált légút mellett 
végzett CPR során is törekedjünk max. 5 sec alatt elvégezni a 2 befújást.  
A mellkasi kompressziók hatékony végzése érdekében optimálisan két percenkénti váltásra 
kell felkészülnünk, amit elsősorban több, felkészült ellátóból álló team esetében tudunk 
megvalósítani.  Az újraélesztésben elterjedőben lévő mechanikus mellkaskompressziós 
eszközök (LUCAS2, Autopulse) előnyöket mutatnak a manuális művelettel szemben, 
elsősorban az állandó frekvencia és a lenyomási mélység tekintetében.  Magyarországon az 
Országos Mentőszolgálat emelt szintű újraélesztés protokolljában szerepel az erre vonatkozó 
utasítás.   
 
Légútbiztosítás, lélegeztetés az ALS során: 
 
Bár ideálisan az endotracheális intubáció jelentené a lélegeztetéshez vezető leghatékonyabb 
megoldást, különösen az újraélesztés kezdeti kezdeti szakaszában, amikor egyszerűbb légúti 
eljárással is tudunk hatékonyan lélegeztetni, nem lehet cél a mindenáron való intubáció. Ez 
ugyanis azzal a veszélyekkel jár, hogy a gyakorlatlan ellátó nemcsak időveszteséggel, de a 
gyakran sikertelen beavatkozással rontja a beteg túlélési esélyeit. Csak jól kiképzett, és 
rendszeres rutinnal rendelkező beavatkozó próbálkozzon intubációval. Bizonyos speciális 
esetekben korai intubáció lehet indokolt: aszthmás roham, előrehaladott terhesség, víz alá 
merülés miatti keringésmegállás.  
A légutak szabadon tartását a lélegeztetés során alapvetően a fej pozicionálásával, a maszknak 
ujjainkkal alkalmazott „C fogásával”, illetve még jobban „négykezes lélegeztetéssel” is tudjuk 
biztosítani. Hatásosabb lehet a légútbiztosítás a megfelelő méretű száj-garat (OPA) és orr-
garat (NPA) tubusok behelyezésével. A szakellátói BLS-ben már említett alternatív 
légútbiztosító eszközök: LMA, I-GEL, laringeális tubus gyakran problémamentes 
lélegeztetést tesznek lehetővé még folyamatos mellkaskompressziók mellett is. Amennyiben 
ez utóbbiakkal, vagy endotraheális tubussal lélegeztetünk, úgy a lélegeztetési frekvencia 
10/perc legyen. Az endotracheális tubus helyzetét a legmegbízhatóbban kapnográffal lehet 
ellenőrizni, a monitoron látható légzési görbe, és a kilégzett CO2 érték révén, ez utóbbinak 
hirtelen, és jelentős megemelkedése a keringés visszatérésére utal. A tubushelyzet 
megítélésére szolgál a tubus végére illeszthető gumi gömböcske, az özofágusz detektor is, 
amely összenyomás után elengedve kitágul, ha a tubus vége a tracheában van, visszaáramló 
levegő hiányában viszont összenyomott állapotban marad, ha esetleg a nyelőcsőbe vezettük 
be a tubust. Az SpO2 monitorozása az újraélesztés alatt ritkán ad értékelhető adatot.    
 
Reverzibilis okok megítélése és kezelése az ALS során 
 
A korábban már említett, keringésmegállást kiváltó, de mindenképpen a helyzetet súlyosbító, 
kezeléssel visszafordítható okokat mnenotechnikailag a „4H-4T” csoportokba gyűjtötték a 
„H” illetve a „T” kezdőbetűik alapján. Ezek az okok természetesen nem csak a 
keringésmegállás időszakában, de a periarreszt időszakban is felderítést, és lehetőség szerinti 
kezelést igényelnek. 
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A „4H-4T” csoportba foglalt potenciálisan reverzibilis okok: 
 
Hipoxia: Mind az etiológiára nézve, kísérő következményként tekintve kezelendő veszély. A 
beteg tüdejének 100%-os oxigénnel való hatékony lélegeztetése a reanimáció alatt kivédi, ill. 
segít megszüntetni. A lélegeztetés hatékonyságának kontrolljában alapvető a befújás során a 
mindkét oldali mellkasfél emelkedésének és a légzési hangnak az ellenőrzése. 
 
Hipovolémia: Látható külső, vagy a testnyílásokból ürülő, gyakran rejtett testüregi 
(gasztrointesztinális, aorta ruptura, terhességgel, szüléssel, sérüléssel összefüggő) vérzés, 
folyadékvesztés egyaránt lehet kiváltó ok. A gyors volumenpótlás mellett a nem tamponálható 
vérzés műtéti megoldása is mielőbb szükséges lehet, ennek mielőbbi megszervezése és a 
beteg odajuttatása meghatározó lehet a beteg túlélése szempontjából.     
 
Hiper-, hipokalémia, hypoglikémia, hipokalcémia, acidózis, metabolikus eltérések a 
laborvizsgálatok során igazolódhatnak, máskor a beteg anamnézise utalhat rájuk 
(pl.veseelégtelenség), esetleg EKG vizsgálattal azonosítható, figyelmeztető jelek lehetnek. Az 
eltérés korrekciója nélkül, amely mért adatok függvényében való kezelést jelenti, gyakran 
sikertelen lesz a reanimációs kísérlet.  
 
Hipotermia: minden vízből kimentett, vagy nedves ruhában talált, illetve alacsony környezeti 
hőmérsékletű környezetben fellelt áldozatnál gondolni kell rá. Megbízható hőmérő 
alkalmazásával nagyban segíthetjük az adekvát kezelést. A lehűlt beteg reanimációja során 30 
Celcius fok maghőmérséklet érték alatt ne adjunk gyógyszert és maximum 3x defibrilláljunk. 
A testhőmérsékletre való visszamelegedés előtt nem mondható ki a halál beállta. Ebben az 
esetben folyamatos CPR közben kell kórházba vinni  a beteget, hol döntenek a továbbiakról..   
 
Tenziós PTX: Nem csak külső tényező, de légzőszervi megbetegedés (pl.: emfizéma), vagy 
magas nyomású lélegeztetés, esetleg centrális véna szúrási kísérletek is okozhatják. A fizikális 
vizsgálattal felfedezhető eltérés leggyorsabban kivitelezhető megoldása a „tű-
dekompresszió”, amelyet az érintett oldalon a 2. bordaköz medioklavikuláris vonalában 
végzünk el. Megfelelő felkészültséggel thoracostomia végzendő. 
 
A perikardiális tamponád  típusos fizikális tünetei (telt nyaki vénák, hipotenzió) 
keringésmegállásban nem fedezhetők fel, itt a lehetőség szerint mielőbb elvégzett UH 
vizsgálat erősítheti meg a gyanút, amelyet a szívtáji szúrt sérülés, vagy a transzmurális MI, 
ismert perikarditis esetén vetünk fel, és amelyet az EKG-n látott „low voltage” is 
megerősíthet.  
 
Toxikus hatások, amelyet a típusos „mérgek”-en kívűl a gyógyszerként használt vegyületek 
túlzott hatása okoz. Amennyiben biztosak vagyunk a mérgezés kiváltó okával, és 
rendelkezünk megfelelő antidótummal, annak adása mellett a tüneti kezelést tudjuk elvégezni. 
 
 
Thromboembólia: Az ACS és a pulmonális embólia (PE) okozta keringésmegállás kezelése a 
koronáriákban ill. a pulmonális(ok)ban keletkezett vérrög eltávolítása/feloldása révén 
valósulhat meg. Ennek érdekénben a mielőbbi katéteres laborba szállítás, PE esetén pedig a 
fibrinolízis és a legalább 60-90 percen át folytatott újraélesztés lehet a megoldás.  Újabban 
felvetik a mellkaskompressziós eszközök használatának ilyetén alkalmazási lehetőségét is.   
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6.9 GYÓGYSZEREK AZ ALS-BEN: 
 
6.9.1 ADRENALIN 
Indikáció: Mind a sokkolandó, mind a nem sokkolandó ritmussal járt keringésmegállásban 
adandó. VF/pnVT esetén a 3. sokk után, a CPR közben, ASY/PEA fennállásakor a 
vénabiztosítás után azonnal. 
Dózis: 1mg i.v./i.o. 3-5 percenként ismételve (felnőtt betegnél). 
Megjegyzés: a beadás nem hátráltathatja a mellkaskompressziókat. 
Hatás: Alfa receptor izgató hatása révén emeli  a perifériás erek ellenállását, ezzel emeli a az 
agyi és a koronária keringést is. Béta adrenerg hatása alapján pozitív inotróp és kronotróp 
hatással bír, a miokardium oxigén igényét emeli. 
 
6.9.2. AMIODARON  
Indikáció: VF/PnVT esetén standard módon adjuk. Nem sokkolandó ritmus esetén nem 
indikált. 
Dózis: 300 mg i.v. a harmadik sokk után, majd a továbbiakban még 150 mg a reanimáció 
közben, ha a sokkolandó ritmuszavar nem szűnik. 
Hatás: Membránstabilizáló hatású antiaritmiás szer, amely az akciós potenciált, valamint a 
pitvari és a kamrai izomzat refrakter periódusát nyújtja. enyhén negatív inotróp, és alfa 
receptor gátló hatása miatt vazodilatációt is okoz. 
 
6.9.3. MAGNÉZIUM-SZULFÁT 
Indikáció: VT, Torsade de Point, hipomagnéziával járó digitális intoxikáció. PEA-ban  
Dózisa: 2 g perifériás vénába adva, 10-15 percenként ismételhető. 
Hatása: Elősegíti a neurokémiai transzmissziót, gátolja az acetil-kolin felszabadulást, 
csökkentve a motoros véglemez érzékenységet. Kontraktilitást javító effektusa van a stunning 
myokardium jelenség alatt. 
 
6.9.4. TOVÁBBI, MEGFONTOLANDÓ GYÓGYSZEREK: 
 
Kalcium-klorid, amelyet hiperkalémiában adhatunk 10 ml (10%-os) iv. dózisban, 
hiperkalémia okozta PEA, vagy Kalcium-csatorna blokkolók okozta mérgezés esetében.  
 
Nátrium bikarbonát, amelyet rutinszerűen nem alkalmazunk, de megfontolandó hiperkalémia, 
TCA mérgezés esetében 50 mmol (50 ml 8.4%) mennyiségben. Ismétlés csak a sav-bázis 
viszonyok függvényében megengedett (Astrup). 
 
Trombolítikumok: Pulmonális embólia megalapozott gyanújában (labor, UH) Tenecteplase 
500-600 mcg/ttkg iv. bolusban, vagy Alteplase (r-tPA) 10 mg iv. 1-2 perc alatt beadva, majd 
90mg/2 óra infúzióban. A fibrinolítikum beadását legalább 60-90 perc CPR kövesse.  
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6.10. ELEKTROTERÁPIA AZ ÚJRAÉLESZTÉS SORÁN (KÖCSE TAMÁS 
 
6.10.1. TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK 
Az elektroterápia napjainkra az eredményes újraélesztés elengedhetetlen velejárója lett. A 
jelenkor gyakorlatáig azonban hosszú és rögös út vezetett.  
Az első dokumentált történések a XVIII. század végére tehetők. Egy dán állatorvos Peter  
Abilgart 1775-ben észlelte, hogy az áramütés következtében elpusztult csirkék szíve 
újraindulhat.1850 -1900 közé esik az orvosi elektroterápia úttörője, Duchenne de Boulogne 
tevékenysége aki, Moritz Hoffaval 1850-ben demonstrálta,hogy állatkísérletben a szívet érő 
erős egyenáramú vagy indukált váltóáramú stimulus kamrafibrillációt vált ki. 1872-ben egy 
német orvos Hugo Ziemssen egy kísérletsorozatot végzett, melyben a mellkasfalon keresztül 
egyenárammal, illetve indukált váltóárammal stimulálta egy fiatal nőbeteg Catherina Serafin 
szívét. A pulzus vizsgálatával igazolta, hogy az emberi szív mindkét stimulussal ingerelhető. 
Az 1880 évek elején Carl Ludwig tanítványa egy fiatal skót orvos, John MacWilliam 
megállapította, hogy kémiai és elektromos ingerekkel is kiváltható  a kamrafibrilláció sőt a 
fibrilláló kamra újraindítható a szíven keresztül leadott indukciós sokkal.1899-ben két francia 
élettanász jutott hasonló következtetésre. Jean Louis Prevost és Frederic Batteli 
állatkísérletben igazolták, hogy akár közvetlenül a szíven, akár mellkasfalon keresztül leadott 
gyenge áramütéssel kamrafibrilláció váltható ki, mely egy újabb, erősebb áramütéssel 
megszüntethető.  
A zárt mellűri kompresszió 
A XX. század húszas éveiben az egyre szaporodó elektromos balesetek miatt az ipar részéről 
igény merült fel ezen eredmények mindennapokban történő hasznosítására. A kor neves 
kutatóit a clevelandi és baltimore-i egyetemen bízták meg a korábbi kísérletek 
reprodukálásával és a kutatás folytatásával Donald R. Hooker 1933-ban kutyákon 
munkatársaival demonstrálta a kamrafibrilláció elektromos indukcióját és a váltóáramú 
elektromos defibrilláció lehetőségét. Ezen munkacsoport tagja volt William Bennett  
Kouvenhoven elektromérnök -később a John Hopkins egyetem orvosi díszdoktora-, akinek 
nevéhez fűződik a zárt mellűri kompresszió kidolgozása és az első modern  defibrillátor 
megalkotása (1957). Később őt a ” defibrillátor atyjaként” is említik.  
 

 
6.27. ábra: William Bennett Kouwenhoven (1886-1975) elektromérnök a zárt mellűri 

kompresszió kidolgozója, a defibrillátor megalkotója 
 
Ezen időszak alatt, párhuzamosan számtalan munkacsoport dolgozott a megoldáson. 1933-ban 
Dr. Albert Hyman kardiológus és C. Henry Hyman villamosmérnök egy olyan eszközt 
fejlesztett ki, amely a közvetlenül a szívbe fecskendezett gyógyszereket helyettesíti 
áramütéssel. Találmányuk az ún. Hyman Otor egy üreges tű, amely belsejében egy szigetelt 
vezeték található, ez juttatja az elektromos áramot a szívbe. Az üreges acél tű az áramkör 
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egyik, míg a szigetelt vezeték a másik vége. A mai napig nem tisztázott, hogy a Hyman Otor 
valóban sikeresen használható eszköz volt-e vagy sem. 
 
Az első sikeres defibrilláció  
 
A clevelandi Carl Wiggers és munkatársai is nagyon fontos megfigyeléssel járultak hozzá a 
fejlődéshez. Észrevették, hogy manuális szív kompressziókkal javítható a defibrillálás esélye, 
és 1936-ban már a két eljárás kombinációját javasolták. Ebben a munkacsoportban dolgozott a 
később szívsebészként is  híressé vált  Claude Beck  aki protokollt dolgozott ki a kutatások 
alapján . Az endotracheális intubációt követően lélegeztették a kísérleti állatokat, majd 
komprimálták a szívet. Ezt követően alkalmazták a defibrillálást.  Sikertelenség esetén  
Frederic Mautz megfigyelései alapján - gyógyszeres kezelést- a szívre csepegtetett prokaint is 
alkalmaztak.1934-és 1947 között Beck professzornak több (öt)sikertelen kísérlete volt operált 
betegeken bekövetkező fibrillácó kezelésében ,azonban 1947-ben megtört a jég. Sikereses 
kezelt egy 15 esztendős tölcsérmell miatt operált fiút. Ezt követően írta híres mondatát: 
„There are hearts too good to die.” azaz „A szív túl jó ahhoz, hogy meghaljon” 
 

 
6.28. ábra: Claude Beck első defibrillátorával Forrás: Circulation december 19/26 2006 vol 

114no 25 2839-2849 
 
A történelmi jelentőségű dátumig kizárólag nyitott mellkasban történtek ezek a 
beavatkozások, jelentősen korlátozva a beavatkozások körét. 
 
A zárt mellkasi defibrilláció 
A 300 V vagy annál nagyobb feszültség alkalmazása és a "lapát" elektródák megjelenése 
lehetővé tette a mellkas megnyitása nélküli defibrillációt is. Ebben úttörő szerepet játszott  a 
Frunzében (ma Kirgizisztán) élő szovjet  orvos, Dr. V. Eskin és munkatársa A. Klimov . Az 
első beavatkozást  először az 1950-es évek közepén hajtották végre. 
1959-ben Bernard Lown, kondenzátorokat - elektromos töltés tárolására alkalmas eszközöket 
- töltött fel100-200 Joule energiatartalommal majd az így kapott töltést induktoron vezette át. 
Az induktor egyenáramból nagyfeszültségű váltóáramot állít elő így egy véges időtartamú 
szinuszgörbe állítható elő - kb. 5 milliszekundum időtartammal-amit a szívhez "lapát" 
elektródák segítségével juttatható el. 
A Lown hullámforma vált a defibrillálás szabványává az 1980-as évekig. Számos tanulmány 
kimutatta, hogy a kétfázisú csonka hullámforma ugyanolyan hatékony, viszont kevesebb 
energiát igényel a defibrilláció megvalósitához. Ez logikusan a gép tömegének csökkenéséhez 
is vezetett. A korai defibrillátorok a hálózati áramot - AC - (110-230 V) alakították 300 és 
1000 V közötti feszültségre és ezt vezették a szívre "lapát" típusú elektródák segítségével. Az 
elhunytak kórboncolása során  sokszor a szívizom károsodása volt igazolható.  
 
A hordozható defibrillátorok 
Az AC gépeket és a hozzá tartozó óriási transzformátort nehéz volt szállítani, így gyakran 
kerekeken gördítették. Nagy áttörést jelentett a hordozható defibrillátorok megjelenése az 
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1960-as években, melyek kifejlesztésében az ír kardiológus professzor Frank Pantridge 
(Belfast) szerzett elévülhetetlen érdemeket.  
 

 
6.29. ábra: Pioneers in Cardiology: Frank Pantridge,CBE, MC, MD, FRCP, FACC 

John Andersson  Circulation December 18/25, 2007 
 
A bifázisú defibrillátorok 
A 80-as évek végéig a defibrillátorok szabványosan a Lown típusú hullámformát használták, 
mely jellemzően egyfázisú impulzus volt. A bifázisos (kétfázisú) defibrillálás során az 
impulzusok leadása váltakozva történik. Ezek a ciklusok a mindössze a másodperc ezredéig 
tartanak. A kétfázisú defibrillációt eredetileg a beültethető defibrillátorok számára 
fejlesztették ki és alkalmazták. Külső defibrillátoroknál a kétfázisú defibrillálás bevezetésével 
jobb klinikai erdeményesség mellett jelentősen csökkenthetővé vált a szükséges energiaszint. 
Ez csökkentette az égési sérülések és egyben a szívizomkárosodás kockázatát is. A 
kamrafibrilláció elektromos kezelése során a betegek 60%-ánál lehet egyetlen egy sokkal 
visszaállítani a ritmust egyfázisú defibrillátor segítségével, míg bifázisos készülék esetén a 
beavatkozás több mint 90%-os arányban sikeres. 
Napjainkban kutatások folynak a HOD készülékekkel (Hand on defibrillátor). Ezen 
készülékek tulajdonképpen egy szigetelt kesztyű, mely a mellkaskompressziókkal egyidőben 
biztonságos defibrillását tesz lehetővé időveszteség nélkül. Természetesen az úgynevezett 
szivárgó áram nem jelent veszélyt a CPR-t végzőre.  
 
Az automata külső defibrillátorok 
A defibrillátorok fokozatos fejlesztése azt eredményezte, hogy ma már félautomata 
defibrillátorok (AED) is rendelkezésünkre állnak. Ezek a készülékek automatikusan 
ritmusanalízist végeznek, áramerősséget szabályoznak és töltésük is automatizált. 
Használatuk könnyen elsajátítható így bárhol bármilyen helyszínen és szituációban 
(sportesemények, repülőterek, bevásárlóközpontok) időveszteség nélkül szolgálják a betegek 
gyógyítását. AED-‐vel végzett újraélesztés során természetesen a készülék utasításait követve 
kell az ellátást végezni, viszont hangsúlyt kell fektetni a beszerzésre kerülő, ill. meglévő 
eszközök program–korszerűsítésére (megfelelő sokk–szekvencia; kellően gyors, esetleg 
kompresszió alatt is végbemenő ritmusanalízis; gyors töltés és sokk–leadás képességére is. 
 
6.10.2 DEFIBRILLÁCIÓ NAPJAINKBAN. 
A korai defibrillálás a sürgősségi lánc harmadik megkerülhetetlen eleme. Bizonyított, hogy 
minden perc a késedelem a defibrillálás elvégzésében 10-12% csökkenti a túlélés esélyét. 
Ennek tükrében az utóbbi évek irányelveiben kiemelt jelentőséggel bír a korai defibrilláció 
kiterjesztésének igénye. A legegyszerűbb módja ennek szisztematikus oktatása és az alkalmas 
eszközök használata. Az újraélesztés kapcsán fontos tisztázni, hogy elektromos beavatkozásra 
egyáltalán szükség van-e?   Az elektromos terápiát igénylő úgynevezett „sokkolandó ritmus” 
a kamrafibrilláció (VF) és a pulzus nélküli kamrai tachycardia (VT)).  Minden más esetben, 
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amikor nem VF vagy nem VT az észlelt ritmuszavar a defibrillációtól eredményt nem 
várhatunk így erre nincs szükség. 
Sokkolandó ritmus esetén halaszthatatlan az aszinkron elektromos sokk mielőbbi leadása. 
Bifázisos hullámformájú készülék esetén — a gyártó ajánlásainak figyelembe vételével — 
150–200J közötti kezdő energiát kell leadni, amit — ugyancsak az adott készülék 
sajátosságainak megfelelően — ha szükséges, 150–360J közötti egyszeri sokkok kövessenek a 
továbbiakban. Ha a gyártó ajánlata nem ismert, az első sokkot 200J-‐ra, a később esedékes 
sokkot pedig max. 360J-‐ra növelt energiával kell leadni. Monofázisos készülék esetén 360J 
energia leadásával kell az ellátást folytatni. Az energiaátadás hatásfokát növeli a manuális 
lapát elektróda és a bőr közötti kontaktus javítása a lapátok erőteljes rányomásával, továbbá 
elektród-‐paszta vagy a mellkasra ragasztható zselélapok használata. A leghatékonyabb és 
legbiztonságosabb defibrillálási mód a mellkasra ragasztható „hands-‐free” elektródokkal 
érhető el. � A defibrillátor feltöltése időt vesz igénybe, mely idő elsősorban a készüléktől 
függ. Minthogy a defibrillálás hatásfokát jelentősen rontja, ha a mellkasi kompressziók 5-‐10 
másodpercnél hosszabb időn keresztül szünetelnek, igyekezni kell a defibrillálást úgy 
elvégezni, hogy a kompressziókat ennél hosszabban ne kelljen megszakítani. A „hands-‐free” 
elektródok esetén biztonságos és hatékony megoldást jelent, ha defibrillátor töltése közben a 
kompressziók folytatódnak, majd a feltöltött készülék sokkjának leadását a komprimáló 
személy maga végzi el a defibrillátor gombjának lenyomásával (természetesen a biztonsági 
szabályok betartásával). Manuális lapátokkal végzett defibrillálás esetén is törekedjünk a 
szünet 5 másodpercen belül tartására. Erre lehetőséget ad az, ha a defibrillátort még a 
mellkasra helyezést megelőzően töltik fel, miközben a másik ellátó végzi a mellkasi 
nyomásokat. A feltöltött elektródákat ezután a kompressziók megszakítását követően, itt is a 
legnagyobb óvatossággal és a biztonsági szabályok betartásával kell a mellkasra helyezni és a 
sokkot leadni.   � Az elektromos sokk leadását követően azonnal – azaz az EKG vagy a 
keringés jeleinek vizsgálata nélkül – folytatni kell a keringés és légzés pótlását 2 percen 
keresztül, majd 2 perc elteltével az EKG-‐t ismét ellenőrizni kell, és az ellátás az EKG ritmus 
alapján (sokkolandó / nem sokkolandó) folytatandó. A 2 perces ciklusban az újraélesztés 
megszakítása és a keringés jeleinek vizsgálata csak akkor szükséges, ha a beteg 
életjelenségeket mutat. A felragasztható párnák előnye a lapátokhoz képest az irodalmi adatok 
tükrében nem kérdés azonban a módszer elterjedésének financialis akadályai vannak. 
Az elektródák pozociójával kapcsolatban számos ellentmondó tanulmány jelent meg. Úgy 
tűnik, hogy az optimális pozíció kiválasztása más és más különböző eredetű ritmuszavarok 
esetén. Jelen ismereteink szerint a transzthorakális pozíció valamint az elülső - csúcsi helyzet 
használat a legjobb. A mellkasi ellenállás impedancia csökkentésére a lapátok erőteljes 
rányomása-felnőtteknél legalább 8 kg, gyerekeknél 1- 8 éves kor között 5 kg-szükséges. A 
mellkas szőrtelenítése és gél használata elengedhetetlen. A transztorakális impedancia légzés 
során változik, a kilégzésvégi állapot idején a legoptimálisabb a sokkot leadni. A magasabb 
PEEP és auto PEEP növeli az impedanciát ilyenkor magasabb energia értékek használata 
válhat szükségessé. Az optimális elektródáktól elvárt, hogy a bőrrel érintkező felület 
minimum 150 cm 2 legyen. Az elektródák átmérőjének mérete általában 8-12 cm között 
változik. A defibrilláció sikere a nagyobb felületű eszközöknél gyakoribb. A használat 8 éves 
kor felett megengedett, míg 1-8 éves kor között a leadott energia értéket csökkenteni kell, 
melyet a legtöbb készüléken állítható. Az AED 1 éves kor alatt nem használható. 
A korábban jelzett könnyű elérhetőség ugyan a korai defibrillást tesz lehetővé, de az 
analizálással elvesztegetett idő miatt a profi szakemberek az automata üzemmód helyett 
gyakran a manuális használatot preferálják. 
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Napjainkban is zajlanak vizsgálatok a AED-k biztonságosságának megítélésére. Fitzgerald és 
munkatársai  négy típusú AED készüléket vizsgálva  kimutatták hogy a monomorh VT és a 
TDP esetén a sokkolandó vagy nem sokkolandó ritmus tekintetében nem adnak egybehangzó 
javaslatot így megbízhatóságuk ezen ritmuszavarok esetén megkérdőjelezhető. 
 
6.10.3 KARDIÓVERZIÓ 
Pitvari és kamrai tachyarritmiák, pitvarfibrillációk esetén, amennyiben hemodinamikai 
instabilitást okoznak nem kerülhető el az elektromos beavatkozás. Ez esetben az R hullámmal 
történő szinkronizálás szükséges, melyet megfelelően észlelt hullám esetén a defibrillátorok 
automatikusan elvégeznek. Fontos, hogy az elektromos sokkot úgy szinkronizáljuk, hogy az 
ütés csak 20ms-al az R-csúcs után következzen, de még a vulnerábilis fázis előtt, majd ezt 
követően adják le a sokkot. A vakon leadott elektromos stimulus amennyiben a vulnerábilis 
fázisban történik kamrafibrillációt provokálhat. A szinkron defibrillálás ezen módját 
kardióverziónak nevezzük. 
A beavatkozás monofázisú és bifizásos készülékkel egyaránt elvégezhetők. Bizonyított tény 
hogy a bifázisos készülékek a hatékonyabbak. Monofázisos készülékek esetén a magasabb 
energiaszintek hatékonysága jobb azonban az egyéb szempontok figyelembevétele miatt elő 
200J kezdő energiával ajánlott az első sokk leadása, majd ha szükséges ezután a lépcsőzetes 
emelés következhet. Bifázisú készülék esetén 120-150 J  az ajánlott kezdő energia. 
 
6.10.4 BEÜLTETHETŐ KARDIOVERTER DEFIBRILLÁTOROK 
A defibrilláció történetében nagy ugrást a beültethető defibrillátorok, úgynevezett 
kardioverter defibrillátorok (ICD) klinikai megjelenése jelentette.  Egy baltimore-i 
orvoscsoport a Sinai kórházban használta először.  Tagjai között szerepelt Stephen Heilman, 
Alois Langer, Jack Lattuca, Morton Mower, Michel Mirowski, és Mir Imran. Mirowski, 
Mower és Staewen 1969-ben kezdték meg kutatásaikat, de csak 11 évvel később kezelték az 
első beteget. Schuder és társai hasonló fejlesztéseket végeztek a Missouri egyetemen. A 
kutatások elindultak bár a szakma nem volt bizakodó az eredményességet illetően. 1962-ben 
Bernard Lown bemutatta a külső DC defibrillátort. Ez az eszköz áramot vezet a mellkas falán 
keresztül a szívbe és megállítja a fibrillációt. 1972-ben Lown a Circulation című lapban a 
következőt írta: "Azon kevés beteget, akinél kamrafibrilláció fordul elő, legmegfelelőbben 
egy kardiológiai osztályon lehet kezelni, hatékony antiarrhythmiás program illetve sebészeti 
beavatkozás segítségével." Ezen beavatkozás vagy beavatkozások segíthetnek a véráramlási 
zavarok, illetve a kamra működészavar esetén. Azonban a beültetett defibrillációs rendszer 
nem bizonyult tökéletes megoldásnak. A problémák leküzdésére egy olyan rendszert 
fejlesztettek ki, amely lehetővé tette a kamrafibrilláció vagy kamrai tachycardia kimutatását. 
Az első ICD-t Dr. Levi Watkins, Jr. 1980 februárjában ültette be a John Hopkins egyetemen. 
A modern ICD-k nem igényelik a mellkas felnyitását, ritmusszabályozó, kardioverziós és 
defibrillációs funkcióval rendelkeznek. 
 
6.10.5 A PACEMAKER TERÁPIA 
A szívritmus  mesterséges létrehozásának története ,fejlődése nagy mértékben hasonlatos és 
összefügg a defibrillátorok és az elektroterápia  fejlődésével. A századfordulón 1899-ben a 
McWilliam a British Medical Journal hasábjain számolt be megfigyeléseiről. 
Szívmegállásban elektromos ingerre a kamrai izmok összehúzódása észlelte. Megfigyelte, 
hogy 60-70/min frekvenciájú szívritmus idézhető elő percenként hasonló számban leadott 
elektromos impulzusokkal.1926-ban Sydney kutatók Dr. Mark C Lidwell, Edgar H Boot 
készítettek egy hordozható készüléket.1932-ben Albert Hyman készített egy felhúzható 
eszközt, melyet elnevezett pacemakernek. A kifejezés a mai napig használatos. A háború 
okozta kényszerszünet több évtizedes szünet után a torontoi John Hopps épitett hordozható 



 173	  

eszközt. Az igazi áttörést a szilicium völgy  felfedezése és a szilicium tranzisztor megalkotása 
jelentette.Nem váratott sokáig magára az első beültetés sem.1958-ban svéd orvosok a 
Karolinska Intézetben végezték a beavatkozást. 

 
6.30. ábra: Az első beültetést végző svéd orvoscsoport tagjai Elmqvist, Senning és Larsson 
(balról jobbra) Forrás:http://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=3232561_IPC-8-17-

g077&req=4 
 
Az első beteg 1958-ban, Arne Larsson (1915-2001) volt, aki életében még 26 készüléket 
kapott. A későbbiekben sokat kampányolt a pacemakert igénylő betegekért. A véna basilicán 
keresztül 1962-63-ban Parsonnet amerikai, Jean-Jaques Welti francia és Lagergren svéd 
orvosok egymástól függetlenül ültettek be készülékeket. Az 1970 években megjelenő lítium 
jodidos akkumulátorok nagy előrelépést jelentettek az addig nehézséget okozó energiaellátás 
biztosításában. A hermetikus tokba zárt titán készülékek megjelenése pedig megakadályozta a 
generátorok testnedvekkel történő érintkezését és így annak károsodását. 
 
Mire használjuk a pacemakert? 
A pacemaker elsődleges célja az asystolia megszüntetése, a tüneteket okozó bradikard 
kórállapotok kezelése valamint az optimális hemodinamika elősegítése. Fontos feladata a 
pitvar kamrai helyes ingerületi sorrend biztosítása,a tachyarrytmia megelőzése valamint 
szívelégtelenség esetén a reszinkronizáció biztosítása is. 
 
A tartós szívritmus-szabályozók számtalan feladata közül a legalapvetőbb, hogy amikor a 
pacemaker nem érzékel szívműködést a normál ritmusidőn belül, stimulálja a szívkamrát egy 
rövid, alacsony feszültségű impulzussal. Ez az érzékelő és stimuláló funkció minden egyes 
szívverés után újraindul. Három csoport különböztethető meg a készülék működési 
mechanizmusa, valamint az érintett szívüregek számának függvényében.  
Együregű pacemakerről beszélünk, amikor az elektróda egy szívüregbe kerül beültetésre. Ez 
lehet akár a pitvar vagy a kamra egyaránt. Kétüregű pacemaker esetén az egyik elektróda a 
pitvar, míg a másik a kamra ritmusát szabályozza. Ez a bonyolult ingerlési típus közelíti 
leginkább a fiziológiás helyzetetRitmusváltozásra érzékeny pacemakerről beszélünk, amikor a 
készülék szenzorokkal rendelkezik. Feladatuk alapján érzékelik a beteg fizikai aktivitásában 
bekövetkező változásokat és ehhez adaptálják az optimális frekvenciát. 
A Bernstein és munkatársai 1993-ban közölték le pacemakerek úgynevezett kódrendszerét. Ez 
teljesen egyértelmű és világos helyzetet teremtett a különböző funkciók leírásában és 
egyforma értelmezésében. Az úgynevezett kódnyelv az egész világon elterjedt egyszerűsége 
és könnyű használhatósága miatt. Természetesen később módosították, azonban napjainkban 
is ennek alapján jellemzik a pacemakerek működését. 
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A felülvizsgált NASPE/BPEG generikus kód a bradikardia  kezelésére  

I II III IV V 

Szívüreg 
stimuláció  

Szívüreg 
érzékelés 

Az érzékelés 
formája 

Frekvencia 
moduláció 

Több helyen történő 
stimuláció 

O  Nincs O  Nincs O  Nincs O  Nincs O  Nincs 

A  Pitvar A  Pitvar T Ingerelt R Ritmus 
moduláció A  Pitvar 

V  Kamra V   Kamra I  gátolt  V  Kamra 

Duális (A+V) Duális (A+V)  Duális (T+I)   Duális (A+V) 

6.31. ábra: Bernstein módosított kódrendszere 
 
6.11. SZERVEZÉSI, DÖNTÉSI, ETIKAI, DOKUMENTÁCIÓS FELADATOK AZ ALS 
KÖZBEN, ÉS UTÁN: 
 
Az újraélesztési helyzet, tevékenység gyakran magas érzelmi/indulati szintet vált ki a 
környezetben, és az azt végzőkben is. A szakellátói szint megjelenésével a szakmai 
szempontokon túl ennek kontrollja is szervezési feladat. Az időkritikus kórkép befolyásolása 
csak jól együttműködő, és a folyamatos oxigenizáció - mint prioritás - szempontjait 
figyelembe vevő ellátók által valósulhat meg. A lehetőségeinket/kompetenciánkat meghaladó 
esetekben keressünk megoldást magasabb kompetenciájú/speciális egység helyszínre 
hívására. Amennyiben a folyamatos CPR közbeni szállítást választjuk, törekedjünk 
mellkaskompressziós eszközzel rendelkező egység segítségét kérni.  
A spontán keringés visszatérésének jelei (szabályos légzés, mozgás, szemnyitás, centrális 
pulzus mgjelenése esetén (Return of Spontaneus Circulation - ROSC) esetén azonnal kezdjük 
meg a postresuscitatios teendőket (Lásd: Posztreszuszcitációs terápia)  
 
Az ALS-ről szóló döntések meghozatala alapos megfontolást igényel a team vezetőjétől, és 
fontos lehet a csapat tagjainak véleménye is. A megkezdésről szóló döntéskor alapvetően 
tekintetbe vesszük a halál biztos jeleinek meglétét/hiányát, de csak korlátozottan a becsült „no 
flow” időt. A megkezdéséhez minden esetben a beteg számára esélyt nyújtó döntést kell 
hozni.  
Kommunikációs szempontból nagyon fontos a hozzátartozók rövid tájékoztatása, mind az 
állapot súlyosságát, mind a beavatkozások okát és célját illetően. 
Etikai tekintetben érdemes néhány percig a mások által megkezdett újraélesztést folytatni az 
akár még reménytelennek látszó esetekben is. A hirtelen veszteséget megélt hozzátartozók 
számára is segítheti gyászmunkát, ha megkíséreljük a beavatkozássort. Nyilvánvaló 
reménytelenség eseteiben meg nem kezdett, és a sikertelenséget követően abbahagyott 
újraélesztés után mindenki számára fontos a megfelel módon való lezárás. Sikertelenség 
esetében a beállt halál tényének tapintatos, együttérzést kifejező közlése is lényeges feladat, 
amelyet a team vezetőjének meg kell oldania. 
Az újraélesztésben részt vett csapat tagjaiban keletkezett feszültség kibeszélésére is alkalmat 
kell teremteni.    
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Dokumentáció 
 
Az újraélesztési tevékenység végzése során ritkán jut arra idő, hogy az egyes részletek 
időpontját rögzítsük. A modern monitor/defibrillátor készülékek képesek arra, hogy utólag 
akár kinyomtatva, vagy adatátvitel révén digitális eszközök segítségével áttekintsük az ellátás 
közben rögzített eseményeket és a beteg - készülék által mért - élettani paramétereit. Ezek 
korrekt dokumentálása (UTSTEIN) a reanimatológia továbbfejlesztésének érdekében 
alapvető, hiszen az újraélesztéssel kapcsolatban emberen nem, vagy csak erős korlátokkal 
lehet klinikai vizsgálatokat folytatni, így a jelenlegi eljárások hatékonyságának felméréséhez 
nélkülözhetetlenek a valid adatok.   
 
6.12. A POSZTRESZUSZCITÁCIÓS IDŐSZAK (VARGA CSABA) 
 

„A spontán keringés visszatérése csak a reszuszcitációs folyamat kezdete” 
Douglas Chamberlein 

 
A túlélési lánc negyedik az életminőség visszaállítására szolgáló fontos láncszeme. A 
tennivalók többnyire a hospitális időszakra esnek már, de természetesen a spontán keringés 
visszatérése után bárhol is következzen be, következetesen kell tevékenységünket végezni. 
A poszt-‐ reszuszcitációs időszakot a keringésmegállás utáni tünet együttes (post cardiac arrest 
syndrome – PCAS) jellemzi. Gyakori velejárója a keringésmegállás utáni neurológiai 
károsodás, a szívizomműködés dysfunkciója következményes hemodinamikai zavarral, a 
keringési stop következményeként jelentkező szisztémás gyulladásos válaszreakció és a 
keringésmegállást közvetlenül kiváltó kórkép.  
A tünet együttes manifesztációja elsősorban a keringésmegállás tartamától és kiváltó okától 
függ, de fontos szerepet játszanak a keringésmegállás utáni időszak során fellépő 
elváltozások: szöveti keringési zavarok, vérgáz eltérések, láz, a szénhidrát anyagcsere zavarai, 
görcsállapotok is. 
A sikeresen újraélesztett a beteget intenzív terápiás környezetben kell ellátni és igyekezni kell 
a halálhoz vezető ok megszüntetésére. Az újraélesztés nem zárja ki sem a vérrögoldó kezelést 
sem az invaziv hemodinamikai beavatkozások végzését. 
A gyors állapotfelmérést követően tennivalóink sorrendje a sürgősségi ellátásban jól ismert 
ABCD elveknek megfelelően zajlik. 
 
6.12.1. LÉGÚT, LÉLEGEZTETÉS (A, B)  
A spontán keringés visszatérte után, amennyiben tudatzavar áll fenn, a beteget megfelelően 
szedálni, stabil légút biztosítása után (ETI) lélegeztetni kell. A lélegeztetés során folyamatos 
vérgázanalízis szükséges az optimális paraméterek eléréséhez. Az artériás oxigén szaturáció 
céltartománya 94-‐98% (illetve krónikus obstruktív tüdőbetegek esetében 92% körüli), ennek 
monitorizálására artériás vérgázvizsgálat vagy folyamatos pulzoximetria szükséges. A VGA 
során elhúzódó CPR-t gyakran a pH értékek csökkenése (acidózis) követi, melynek oka a 
metabolikus zavar. Amennyiben súlyos metabolikus acidózissal találkozunk ph 7,1 alatt BE:-
15 felett mérlegelendő bikarbonát adása is. Intenzív terápiás körülmények között lehetőség 
van a centrális vénás kanülön keresztül mért centrális vénás oxigén szaturáció mérésére, mely 
lehet folyamatos (CeVox katéter) vagy intermittáló is. Ennek értékéből kapunk leginkább 
adequat felvilágosítást a szöveti anyagcsere aktuális állapotáról. A lélegeztetés lehet 
asszisztált és kontrollált is. A kezdeti lélegeztetési volumen 6-8 ml/ttkg, a lélegeztetés 
frekvenciája 10-12/min legyen, majd ezen értékeket szükség szerint módosítva normocapniára 
(EtCO2: 35-40 Hgmm) törekedjünk. Optimalizáljuk a lélegeztethetőséget, ha kell, vezessünk 
le nasogasztrikus szondát a gyomor detenzionálására. Zárjuk ki a mellkas kompressziók 
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szövődményeként esetlegesen létrejövő pneumothoraxot (PTX), hogy megelőzzük a 
lélegeztetés során feszülő légmell kialakulását. Fontos tevékenység a folyamatos 
többparaméteres monitorizálás (vérnyomás, testhő, EKG, pulzoximetria és kapnometria) 
mielőbbi megkezdése.  
 
6.12.1 KERINGÉS (C)  
ROSC után gyakran észlelünk magasabb vérnyomás értékeket, mely sok esetben az ellátás 
során használt vazoaktív szerek hatásának tulajdonítunk. Monitorizálás során gyakran 
észleljük a vérnyomásértékek rövid időn belüli csökkenése.   A 12 elvezetéses EKG valamint 
a szív specifikus nekroenzimek laborvizsgálata elengedhetetlen. Segítséget kaphatunk az 
ischémiás terület lokalizásához. Ha lehetőségünk van ágymelletti UH  vizsgálatra  feltétlenül 
éljünk vele .A falmozgás zavar felismerése vagy éppen a jobb szívfél terhelés jelei felvethetik  
ACS vagy pulmonális embólia (PE) lehetőségét. Acut coronaria syndroma (ACS) esetén az 
újraélesztett beteget után a megfelelő intervenciós ellátást nyújtó kórházban kell elhelyezni. 
Haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot az intervenciós kardiológussal a mielőbbi ellátás 
érdekében. Párhuzamosan a beteg transzport szervezését is meg kell kezdenünk. Célszerű az 
kombinált trombocyta aggregációt gátló terápia mielőbbi indítása (aspirin, clopidrogel, 
heparin). A keringésmegállás utáni szívizom károsodás okozta hemodinamikai instabilitás 
alcsony vérnyomás, alacsony perctérfogat és akár ritmuszavar képében jelentkezhet. 
Megítélésében a folyamatos EKG, ágy melletti echokardiográfia és invazív hemodinamikai 
monitorozás segít. Terápiájában a bólusokban alkalmazott folyadékterápia, vazoaktív, inotróp 
szerek (dobutamin, noradrenalin) illetve szükség esetén intraaortikus ballonpumpa 
alkalmazható a megfelelő intenzív terápiás háttér mellett. Az artériás vérnyomás 
céltartományának meghatározására a beteg korábbi értékének, a keringésmegállás kiváltó 
okának és a szívizom állapotának figyelembevételével kerül sor. A célszervek megfelelő 
perfúziójának monitorizálására a szervfunkciók és a szöveti oxigénellátottság javulásának 
jelei (vizeletkiválasztás>1ml/kg/ó, csökkenő laktátszint) alkalmasak    
 
6.12.2. NEUROLÓGIA (D)  
Görcsgátlás ROSC után a betegeknél gyakran lép fel epileptiform görcsroham vagy 
myoclonus, mely jelentősen emeli az agy metabolikus aktivitását és ronthatja a kimenetelt. A 
görcsaktivitás azonnali kezelése szükséges benzodiazepinek, levetiracetam, phenytoin, 
valproát, propofol vagy barbiturát alkalmazásával. Minthogy e gyógyszerek jelentős szív-‐
érrendszeri mellékhatással is rendelkeznek, a hemodinamika szoros monitorozása 
elengedhetetlen. 
 
Glukózkontroll  
A poszt-‐reszuszcitációs időszakban kerülendő mind az alacsony, mind a magas vércukorérték 
mert rontják a neurológiai kimenetelt. Folyamatos vércukormérés lehetősége is adott egyes 
intézetekben, ennek hiányában az intermittált rendszeres vércukormérések nem maradhatnak 
el POCT. Cél a 10 mmol/l alatti vércukorszint elérése inzulin szükség szerinti alkalmazásával, 
de a hipoglikémia elkerülésével. 
 
Hőmérsékletkontroll – terápiás hipotermia (TH)  
Keringésmegállás után az első 48 órában gyakran előfordul a láz, mely rontja a neurológiai 
kimenetelt ezért ilyenkor javasolt az agresszív hő csökkentés lázcsillapítókkal és szükség 
szerinti aktív hűtéssel. Számos vizsgálat igazolta az újraélesztés után alkalmazott hűtés 
neuroprotektív és a kimenetelt javító hatását. A hipotermia csökkenti az agyi metabolikus 
aktivitást és így a fellépő biokémiai károsodás mértékét. Mai ismereteink szerint a terápiás 
hypotermia központi idegrendszerre kifejtett kedvező hatásának oka, hogy a neuronokat 
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károsító destruktiv enzimatikus folyamatokat blokkolja: csökkenti az intracelluláris kalcium 
felszaporodást, gátolja a sejthártya excitatórikus ingerületátvivő anyagok (például glutamin), 
valamint a szabadgyökök keletkezését es felszabadulást. Hipotermia alatt csökken továbbá a 
nitrogen-monoxid-szintetáz (NMS)aktivitása, ami következményesen rontja az erek relaxálási 
képességét, az autoreguláció mechanizmusa ezáltal sérül. Csökken a sejthártyához kötött 
proteinkináz C mennyisége, valamint lassul a depolarizáció sebessége. Mindezek mellett 
bizonyított, hogy a maghő 1 °C-kal való csökkentése egyrészt a perctérfogat csökkenése és a 
megnövekedett vérviszkozitás miatt csökkenő vérnyomással a cerebrális vértáramlást 7%-kal, 
másrészt az agyi metabolikus rátát 6–7%-kal csökkenti. Javul az ischémiás területek oxigén 
ellátása, és csökken az agyi vérátáramlás, mérséklődik az intracranialis nyomás. Sikeres 
újraélesztés után, amennyiben tudatzavar áll fenn, javasolt a TH mielőbbi alkalmazása feltéve, 
hogy annak ellenjavallata (kardiogén sokk, súlyos véralvadási zavar, traumás kóreredet) 
nincs. A TH indukálása a megfelelő módon szedált, intubált és lélegeztetett betegnél történhet 
külső vagy belső hűtéssel. 30 ml/kg 4o C-‐os teljes elektrolit (krisztalloid) oldat gyors 
infúziója kb. 1,5o C°-‐al csökkenti a maghőmérsékletet. A maghőmérséklet céltartománya 32-‐
34 °C, melyet 24 -48 órán át javasolt fenntartani. 
Fontos megemlíteni, hogy bár jelen időpontban hatályos a TH-t preferáló irányelv, egyre 
gyakrabban jelennek meg nagy betegszámú vizsgálatok, melyek a 33 °C célhőmérséklet 
előnyét nem bizonyítják a 36 C° képest. A TH fenntartása leghatásosabban folyamatos 
hőmérséklet kontrollt alkalmazó feed-‐back mechanizmuson alapuló külső vagy belső 
hűtőrendszerrel érhető el, így elkerülhető a hőmérséklet ingadozása; de a maghőmérséklet 
folyamatos monitorozása mellett végzett passzív külső hűtés (pl. hideg levegővel vagy 
borogatással) is hatékony.   
 

 
6.32. ábra: egésztest hűtés hideg levegő áramoltatással 

http://nursing.advanceweb.com/Features/Articles/Effective-Use-of-Therapeutic-
Hypothermia.aspx 

 
Jelenleg nincs arra bizonyíték, hogy a TH alkalmazásában valamelyik módszer jelentősen 
hatásosabb lenne, így azt a helyi lehetőségek alapján kialakított protokoll szerint lehet 
végezni. A hűtés teljes időtartama alatt a beteget szedálni, lélegeztetni és szorosan 
monitorozni kell. Ritkán szükség lehet izomrelaxáns (neuromuszkuláris bénító) alkalmazására 
a hideg kiváltotta remegés (shivering) kezelésére. 24 óra elteltével lassú visszamelegítésre 
kell törekedni (0,25-‐0,50 °C/ó). TH során, különösen az indukció és a visszamelegítés alatt az 
elektrolit értékek és a keringő volumen gyors változása hemodinamikai instabilitást okozhat. 
A hipotermia ismert mellékhatásaira ügyelni kell. 
A hypotermia során fellépő sinus bradycardia hátterében részben a szív metabolizmusának 
csökkenése, másrészt a hypothermia szívizomra kifejtett direkt hatása áll. Emellett további 
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jellegzetes EKG-jeleket láthatunk: megnyúlt PQ-szakasz, kiszélesedő kamrai komplexum, 
megnyúlt QT-szakasz, illetve 33 °C alatt jellegzetes, úgynevezett Osborn fele J-hullámok 
jelenhetnek meg. 
 
Metabolikus környezet 
Az újraélesztés után gyakori a hypokalémia, gyakran az alkalmazott adrenalin hatásaként. A 
kálium pótlása kizárólag lassan, infúziós oldatban ajánlott. Ha rendelkezésre áll perfúzor, 
akkor azzal adagoljuk. Az elektrolitok és a vérgáz szoros monitorozása és szükség esetén 
korrekciója az intenzív terápiás szakma szabályai szerint végzendő. 
 
6.12.3 PROGNÓZIS  
Az első 24 óra során klinikai neurológiai, elektrofiziológiai, biokémiai vagy képalkotó 
vizsgálatok a 2010 ajánlás írásakor még nem segítették érdemben a prognózis megítélését. 
Sulzgruber és munkatársai a legfrissebb vizsgálatai alapján 33 reszuszcitált betegen 
elsősorban a hosszútávú memória károsodását tudták igazolni. A célhőmérséklet (target 
temperature managment TTM) gyors elérése összefüggést mutat a rosszabb neurológiai 
kimenetellel. Perman és munkatársai vizsgálatában, akik 321 reszuszcitált beteg adatait 
elemezték, a keringésleállás és spontán keringés visszatérése, a ROSC és a hűtés elkezdése 
közti időt valamint a hűtés kezdete és a célhőmérséklet elérése közti intervallumot elemezték. 
Az esetek egyharmadában találtak jó neurológiai kimenetelt. A célhőmérséklet gyors 
elérésekor (kevesebb, mint 120 perc) rosszabb volt a neurológiai kimenetel, mint amikor a 
célhőmérsékletet 300 perc után érték el. A jelenség oka nem pontosan ismert, de feltételezik, 
hogy hőszabályozás és a mélyebb agyi struktúrák károsodása áll hátérben. 
 
6.12.4 DONÁCIÓ 
Az újraélesztés ténye önmagában nem zárja ki a szervdonáció lehetőségét. Felmerülése esetén 
az intézeti donációsa felelős bevonása javasolt, és célszerű a halált előidéző ok tisztázása is 
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7. FEJEZET 
A SZERVI ELÉGTELENSÉGEK SÜRGŐSSÉGI JELLEMZŐI ÉS ELLÁTÁSUK, SOKK 
ÁLLAPOTOK (KANIZSAI PÉTER DR) 
 
7.1. BEVEZETÉS 
A sürgősségi ellátás hangsúlyosan idődependens, magas időfaktorú tünetegyüttesei közt 
tartjuk számon a sokkállapotokat. Ugyan etiológiájuk, kialakulásuk mechanizmusa kezdetben 
különböző lehet, de véghatásukat tekintve minden sokktípus kimenetele hasonló: 
szervelégtelenség, illetve többszervi elégtelenség (multiple organ dysfunction syndrome 
/MODS/) formájában nyilvánulnak meg (1). 
A szervi elégtelenség oka a szöveti hipoperfúzió, azaz a sejtek tápanyag és oxigénellátásnak 
kritikus csökkenése.  
A szervek vérátáramlásának csökkenése lehet akut folyamat eredménye (masszív vérzés), de 
lehet szubakutan, akár órák alatt kialakuló kórfolyamat eredménye is (szepszis). A sokk 
kezelésének legcélszerűbb módja kialakulásának megelőzése, az irreverzibilitás 
megakadályozása. Ennek kulcsa pedig a megfelelő betegmegfigyelés, monitorizálás, a 
figyelmeztető jelek korai észlelése és a korai beavatkozás, intervenció. 
A sürgősségi ellátásban – mind prehospitálisan, mind pedig intrahospitálisan – triázs szinten 
fel kell ismerni azokat a tüneteket, tünetegyütteseket, így kórfolyamatokat, melyek sokk 
kialakulásához, szervi elégtelenséghez vezethetnek. Az így azonosított tünetegyüttesek 
(elsődlegesen reszuszcitatív és kritikus állapotú betegek esetén) azonnali ellátása nem tűr 
halasztást. 
 
7.2. KÓRÉLETTANI HÁTTÉR 
A szervelégtelenség kialakulásának hátterében a direkt szervtoxikus hatás mellett 
legjellemzőbben a szervi és szöveti vérátáramlás zavara áll fenn. Direkt szervtoxikus anyagok 
hatásaival e fejezet nem foglalkozik, itt utalunk a megfelelő toxikológiai részekre. 
A szöveti vérátáramlást a szív által kipumpált vér mennyisége és a vér artériás oxigéntartalma 
határozza meg. 
A szív által egy perc alatt kipumpált vérmennyiség nem más, mint a perctérfogat. A 
perctérfogat függ a szív frekvenciájától, valamint az egy összehúzódás által kipumpált vér 
mennyiségétől (verőtérfogat). Utóbbit a szív elernyedését (diasztole) követően a kamrákba 
bejutó vér mennyisége határozza meg, a Frank–Starling törvény értelmében. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy a kamra úgynevezett előterhelésének függvénye a szív által kilökött vér 
mennyisége (2). Ha a kamrák előterhelése csökken, akkor csökken a verőtérfogat is. Az 
előterhelés csökkenésének oka lehet a keringő vér mennyiségének csökkenése, pl. nagyobb 
mértékű vérvesztés esetén. Nem feltétlenül kell a vérnek kifolynia az érrendszerből, hiszen 
vannak olyan kórállapotok, amikor a vér testüregekbe kerül, pl. belső vérzés esetén. Az 
előterhelés, azaz a keringő vérmennyiség csökkenésének oka lehet még a vérplazma 
kiáramlása a szövetek közé. Ezt látjuk olyan állapotokban, amikor a kapillárisok 
áteresztőképessége megnő, pl. szepszisben, allergiás sokkban. Ilyenkor a kapillárismembrán 
sérülésének következtében a plazma a szövetközti (intersticiális) térbe vándorol és a 
megváltozott nyomásviszonyok miatt nem képes visszajutni a keringésbe. Ezen esetekben 
vérvesztés nélkül is lehet a beteg folyadékhiányos állapotban.  
Kompenzációképp ilyenkor emelkedik a szív frekvenciája, melynek célja a perctérfogat 
fenntartása. Ennek szab gátat az a kritikus szívfrekvencia, melynél a kamrák vérellátása oly 
mértékben csökken (a jelentősen lerövidült diasztolés idő miatt, amikor a szív koszorúserei 
telődnek és vérrel áramoltatják át a szívizmot), hogy kialakul a szívizom oxigénhiányos 
állapota, mely gátolja a normális szívösszehúzódásokat. Ennélfogva a kompenzáció elégtelen 
lesz, csökken a perctérfogat, csökken a szöveti vérátáramlás. 
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Direkt szívizom oxigénellátási zavar (pl. szívinfarktus) esetén is hasonló mechanizmussal kell 
számolnunk, azzal a különbséggel, hogy a koszorúserek elzáródása okozza a szívizom 
elégtelen vérellátását, következményes összehúzódási képtelenségét. Amennyiben ez olyan 
mértékű, hogy a szív pumpafunkcióját nem lesz képes ellátni, akkor az így kialakuló állapotot 
hívjuk kardiogén (szíveredetű) sokknak. 
Amennyiben a vér oxigéntartalma csökken, úgy a szövetekhez szállított oxigén mennyisége is 
elégtelen lesz. A vér oxigéntartalmát a hemoglobin koncentrációja, a vér oxigéntelítettsége 
határozza meg. A hemoglobin koncentráció csökkenését látjuk vérzéses állapotokban, az 
oxigéntelítettség csökkenésének hátterében a túl kevés belégzett oxigén mellett állhat szén-
monoxid-, nitrit- és nitrátmérgezés is.  
Fentieket figyelembe véve válik világossá, hogy a sokkos betegeknek miért kell oxigént adni. 
Az oxigénterápia kínálati oldalról megszüntetheti, de legalábbis csökkentheti azt az 
oxigénadósságot, ami a sokkállapotokban kialakul. 

7.1.ábra: A sokk kialakulásának okai.  
 
A nyíl mutatja azt a jelenséget, hogy a sokk következtében tovább csökken a szívizom 
vérellátása, így az összehúzódás ereje, ami további szív eredetű állapotrosszabbodáshoz 
vezethet. A sokk kialakulásának mechanizmusától függetlenül hasonló változások 
következnek be szöveti szinten. A kritikus oxigénhiányos állapot következtében a normális 
sejtszintű anyagcsere-folyamatok károsodnak. Ennek legszembetűnőbb példája, hogy a 36 
ATP molekulát termelő biológiai oxidáció helyét anaerob folyamatok veszik át, melyek során 
csupán cukormolekulánként 2 ATP termelődik, de jelentősen megnő a laktát (tejsav) 
mennyisége. Az így keletkezett laktát pedig az adott körülmények közt nem képes elégséges 
(szükséges) energiahordozóként működni, a máj lebontja, illetve a Cori-ciklusban piruváttá 
alakul.  
 A laktát megjelenése és felszaporodása rossz előjel a folyamat kimenetele szempontjából, de 
a laktát szintje könnyen mérhető és jól korrelál a szöveti vérátáramlás és szervelégtelenség 
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mértékével. Ezt a laktátszintet érdemes minél hamarabb mérni, hiszen csökkenése mutathatja 
a megkezdett terápia hatékonyságát, míg növekedése épp inadekvát kezelésre vagy további 
állapotromlásra utal. Cél, hogy a laktátszintet minél hamarabb megmérjük – akár a helyszínen 
–, hiszen annak abszolút értéke is utalhat a szövetkárosodás mértékére (3). A laktátszint 
csökkenésének mértékét mutatja a laktát klírensz, ami adott idő alatt mutatja azt, hogy a 
szervezetnek sikerült-e megnyugtató mértékben megszabadulni a laktáttól. Számos vizsgálat 
utal arra, hogy a jó klírensz jobb túléléssel hozható összefüggésbe sokkos betegek esetében 
(4). 
Egyes elképzelések szerint a szervelégtelenség lehet adaptív folyamat is (5). Ezt arra 
alapozzák, hogy a szervelégtelenség csökkent energiaszükséglettel, illetve immunfunkciókkal 
jár és a szervkárosodás mértékét nagyban befolyásolja a szöveti perfúzió kritikus csökkenését 
megelőzően a szerv állapota. Így azok a szervek, melyek működése a sokkállapotot vagy 
hipoperfúziót megelőzően jó volt, nagyobb eséllyel élik túl a károsodást, ennélfogva ezen 
betegek mortalitása is csökkenhet. 
 
7.2.1. HIPOPERFÚZIÓ, SOKK 
A szövetek vérátáramlása csökkenésének hátterében álló folyamat mértékétől, időtartamától, 
illetve a szervezet kompenzációs tartalékainak kapacitásától is függ a károsodás mértéke. 
Előfordulhat átmeneti vérellátási zavar, mely ugyan kismértékű szervfunkció-csökkenéssel 
járhat, de végeredményben szervkárosodást nem idéz elő. A hirtelen bekövetkező 
állapotromlás következtében mindig van egyfajta primer károsodás, melyet szekunder 
elváltozások követnek. A primer károsodás a beavatkozástól is független, míg a szekunder 
károsodás mértékét a korai felismeréssel, a korai célzott kezeléssel jelentősen csökkenthetjük. 
Példa erre a szívizom oxigénellátásának zavara következtében kialakult szívizom-iszkémia, 
illetve szívizomsejt-elhalás. A gyors beavatkozás – ez esetben perkután koronária intervenció 
vagy vérrögoldás (lízisterápia) – következtében újra elinduló áramlás, azaz reperfúzió 
következtében a károsodás mértéke akár elenyésző is lehet. Az egyén biológiai 
variabilitásának, a károsodást megelőző állapotának, tartalékainak, adaptív képességének 
függvényében a szervdiszfunkció, szervelégtelenség tovább csökkenhet, de szuboptimális 
megelőző állapot esetén annak mértéke fokozódhat.  
Érthető tehát, hogy a sürgősségi beavatkozás aktív pontja a szekunder károsodás 
hangsúlyosan idődependens csökkentése, illetve megakadályozása. 
 
7.2.2. A SOKK KIALAKULÁSA 
Sokkállapot jön létre, ha a szöveti vérátáramlás kritikus csökkenése következtében 
aránytalanság lép fel az oxigénkínálat és a sejtek oxigénigénye közt. Kumar és Parrillo (1995) 
megfogalmazása szerint „… olyan állapot, ahol az effektív szöveti perfúzió súlyos és kiterjedt 
károsodása előbb reverzibilis, illetve amennyiben ez az állapot hosszabb ideig fennáll, 
irreverzibilis sejtkárosodást idéz elő.” Az oxigénellátás–oxigénigény arány felborulásának 
alapjául szolgáló szöveti hipoperfúzió oka lehet a keringő vérvolumen csökkenése – 
hipovolémiás (pl. vérzéses), nem szeptikus megoszlási (disztributív) sokk (pl. anafilaxiás 
sokk) –, a szív pumpafunkciójának jelentős csökkenése akár a szívizomzat érintettsége – 
kardiogén sokk -, akár a kiáramlási pályában keletkező akadály – obstruktív sokk – révén (pl. 
masszív tüdőembólia), illetve az extrém fokú értágulat – szeptikus sokk – következtében. 
Csupán didaktikai jelentősége van azonban a különböző sokktípusok külön tárgyalásának; a 
sokk, eredetétől függetlenül hasonló mechanizmussal idéz elő szervkárosodást, 
szervelégtelenséget. 
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7.2. ábra A makrocirkuláció zavara és annak következményei sokkban. A különböző 

sokktípusok megoszlását a 3. ábra mutatja. 

 
7.3. ábra: A különböző sokkállapotok megoszlása. 

 
A szöveti hipoperfúzió, oxigénellátási zavar – a már korábban említett tejsavas erjedés 
(laktátképződés) - következtében kialakul az acidózis. Ennek hatására következik be a 
szívizom működésének zavara, összehúzódó képességének csökkenése, a katekolaminokkal 
(adrenalin, noradrenalin, dopamin) szembeni rezisztencia, a perifériás kisartériák tágulata, a 
perifériás vénák és a tüdőartériák szűkülete. A következményesen kialakuló káliumszint-
emelkedés szívritmuszavarokat idézhet elő. A központi idegrendszer szabályozta centrális 
értónus (az erek kismértékű, de állandó feszülése) is csökken, mely hozzájárul az acidózis 
okozta értágulathoz. Mindemellett az erős értágulatot okozó nitrogén-monoxid (NO) 
aktivitása is fokozódik, mely az előző kórfolyamatokkal együtt tovább rontja a klinikai képet.  
A szöveti hipoxia további molekulák felszabaduláshoz vezet. Az ún. citokinek olyan 
kismolekulájú anyagok, melyek képesek befolyásolni az érfal, leginkább a kapillárisok 
áteresztőképességét (permeabilitás). Ide tartoznak többek között a tumor nekrózis faktorok, az 
interleukinok, prosztaglandinok, tromboxánok, különböző adhéziós (kitapadási) molekulák. 
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Az érfal permeabilitás növekedésének következtében nagy mennyiségű plazma fogja elhagyni 
az érpályát, tovább rontva a már kialakult szöveti hipoperfúziót. Az érrendszert érintő 
elváltozások elsősorban a 100-150 µm átmérőjű kiserek, a pre- és posztkapilláris szfinkterek 
és természetesen a kapillárisok esetében szignifikánsak.  
Az érfalkárosodás direkt következménye az alvadási folyamatok aktiválódása. A fokozott 
véralvadás parányi vérrögök (mikorembolusok) képződéséhez vezet, melyek egyrészt 
fizikailag zárják el a kisereket, másrészt a „sok kicsi sokra megy” elv alapján gyorsabban 
használják fel az alvadási faktorokat, mint azok képződni képesek, így alakulhat ki kezdetben 
egy fokozott véralvadással járó, ún. hiperkoagulábilis állapot, melyet az alvadási faktorok 
elhasználódása után egy csökkent véralvadással járó, hipokoagulábilis állapot követ. A 
véralvadási zavar spontán vérzésekhez, további vérvesztéshez vezethet. 
Látható, hogy a sokkállapotok kialakulása „circulus vitiosus”-ok, azaz ördögi, önerősítő körök 
mentén történik.  
 
7.2.3. A TÖBBSZERVI ELÉGTELENSÉG KIALAKULÁSÁNAK MECHANIZMUSA 
A többszervi elégtelenség fogalma gyakorlatilag egyidős a modern intenzív terápiával. 
Érthető, hogy a fejlődéssel egyidejűleg változott a többszervi elégtelenségről alkotott kép is. 
Először 1992-ben definiálták a többszervi elégtelenséget, kórtanának hátterében egyfajta 
lineáris eseménysort gyanítva, melyben lépésről-lépésre történik a rendszerszintű károsodás. 

 
7.4. ábra: A többszervi elégtelenség kialakulásának lineáris elmélete (MODS: Multiple Organ 

Dysfunction Syndrome). 
 
Később azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a folyamat semmiképp sem egyszerűsíthető le 
ilyenképpen, hiszen bizonyítást nyert, hogy nem csupán gyulladást elősegítő 
(proinflammatorikus), hanem gyulladást csökkentő (antiinflammatorikus) válaszok is szerepet 
játszanak a szervi elégtelenség kialakulásában. Jó volna azt gondolni, hogy a „jó és rossz” 
harcáról van szó, azonban a folyamat korántsem egyszerűsíthető le ennyire. Adott esetben az 
antiinflammatorikus folyamatok inkább a szövetkárosodáshoz, semmint a szöveti 
restitúcióhoz járulnak hozzá. A többszervi elégtelenség kialakulásáról alkotott kép a 90-es 
évek végére tovább árnyalódott. 
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7.5. ábra: Proinflammatorikus és antiinflammatorikus folyamatok többszervi elégtelenségben. 
 
Az utóbbi évek kutatásai alapján derült fény arra, hogy a többszervi elégtelenség alapja 
egyfajta immunválasz, mely mind a veleszületett, mind pedig a szerzett immunitást érinti (4).  
 

 
7.6. ábra: A veleszületett és az adaptív (szerzett) immunválaszok szerepe szeptikus 
betegekben. PAMP: kórokozó által megváltoztatott molekuláris mintázat (Pathogen 

Associated Molecular Pattern) 
 
Joggal feltételezhetjük, hogy fertőző ágens hiányában is hasonló folyamatok mennek végbe 
többszervi elégtelenség esetén.  
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7.3. SOKK, TÖBBSZERVI ELÉGTELENSÉG A TRIÁZS SZINTJÉN 
A triázs célja az életet veszélyeztető kórállapotok azonnali felismerése, azok ellátásnak 
haladéktalan megkezdése. A Kanadai Triázs (CTAS) Magyarországon is meghonosodott 
(HuTAS) ún. reszuszcitatív, azonnali ellátást igénylő kategóriájába tartoznak azok a betegek, 
akiknél potenciálisan, vagy akár már minden kétséget kizáróan fennáll olyan kórfolyamatok 
okozta tünetek együttese, melyek egyszerű vizsgálómódszerekkel is jól azonosíthatók. 
 
kritikus állapotot jelző tünetegyüttesek példák a háttérben zajló kórfolyamatra 
szívmegállás szívinfarktus, aorta aneurizma ruptúra, 

tüdőembólia 
súlyos sérülés légmell, légúti égés, masszív vérzés, hemothorax 
sokkállapotok szepszis, anafilaxia, szívelégtelenség, masszív 

vérzés 
extrémen súlyos asztmás roham status asthmaticus 
súlyos légzési elégtelenség ARDS, tüdőgyulladás 
megváltozott tudatállapot (zavartság, 
eszméletvesztés) 

mérgezések, gyógyszer-túladagolás 

görcsállapotok status epilepticus 
7.1. táblázat. A HuTAS reszuszcitatív kategóriájába sorolt kórállapotok 

 
A kritikus állapotra jellemző keringési jellemzők közül elsősorban a következőkre kell 
figyelnünk:  
1. kialakult súlyos szöveti hipoperfúzió jelei: kifejezett sápadtság, hűvös, verejtékes bőr, 
könnyen elnyomható pulzus, alacsony vérnyomás (hipotenzió), poszturális (álló testhelyzettel 
összefüggő) ájulás, jelentős tachikardia vagy bradikardia, elégtelen légzés, zavart tudatállapot. 
A beteg ugyanakkor lehet kipirult, lázas, igen elesett, ahogy láthatjuk pl. szeptikus állapotban. 
2. a súlyos szöveti hipoperfúzió jeleinek kialakulását megelőző tünetek: a beteg állapotával 
nem magyarázható tachikardia, korábbi kollapszus, szédülékenység, a szokásosnál 
alacsonyabb vérnyomás.  
A fenti tünetek és jelek egyszerű módszerekkel meghatározhatóak: a „nézd, figyeld és érezd” 
józan logikájának alkalmazásával, vérnyomásméréssel, a pulzus tapintásával, a betegek 
hőmérsékletének mérésével. Pulzoximetriával az alacsony (körlevegőn 90%, oxigén adása 
mellett a 95% alatti) oxigénszaturáció, illetve kapilláris újratelődés megnyúlása 2 másodperc 
fölé. Triázs szinten végezhető, egyszerű ágymelletti diagnosztika a vérgázanalízis, mely már 
ilyenkor a szöveti vérátáramlás elégtelenségének jeleit mutathatja: az artériás oxigéntenzió 
csökkenése 60 Hgmm, vagy az alá, a pH (<7,35) és a bikarbonát (<21 mM/l) csökkenése, a 
laktátszint emelkedése (> 2 mM/l) metabolikus acidózist jelezhet.  
Amennyiben a fentieket észleljük, úgy a beteg ellátását haladéktalanul meg kell kezdeni, 
team-szemlélet szem előtt tartásával, a beteghez integrált ellátással és a megfelelő erők 
bevonásával (allokáció). 
 
7.3.1. KORAI FIGYELMEZTETŐ JELEK 
A korai figyelmeztető jelek fontosságára Ausztráliában, majd az Egyesült Királyságban hívták 
fel a figyelmet (6). Megfigyelték ugyanis, hogy a normális értékektől való, különböző, mind 
nagyobb fokú eltérések arányosak a betegek állapotromlásának mértékével. Ismét csak 
egyszerű paraméterekről van szó: a beteg vérnyomását, pulzusát, légzésszámát, 
oxigénszaturációját, testhőmérsékletét és tudati állapotát ellenőrizzük. A normálistól való 
pozitív vagy negatív irányú eltérés pedig felhívja a figyelmünket arra, hogy a beteg állapota 
rosszabbodik, potenciális veszélyhelyzet alakulhat ki. 
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Élettani 
paraméterek 

3 2 1 0 1 2 3 

légzésszám 
(1/min) 

<8  9-11 12-20  21-24 >25 

O2 szaturáció 
(%) 

<91 92-93 94-95 > 96    

Oxigén-
kiegészítés 

 igen  nem    

Hőmérséklet 
(°C) 

< 35,1  35,1-
36,0 

36,1-
38,0 

38,2-
39,0 

>39,1  

Szisztolés 
vérnyomás 
(Hgmm) 

<90 91-100 101-110 111-219   >220 

Szívfrekvencia 
(1/min) 

<40  41-50 51-90 91-110 111-130 >131 

Tudatállapot 
(AVPU) 

   A   V,P,U 

7.2. táblázat: A korai figyelmeztető jelek.  
 
A táblázatból kitűnik, hogy a normálistól való minél jelentősebb eltérés eredménye a 
magasabb pontszám, mely az egyes paraméterekhez rendelt pontok összege. A: Alert (tiszta 
tudatú), V: Verbal (verbális utasításra ébreszthető), P: Pain stimulated (fájdalomra 
ébreszthető), U: Unresponsive (nem reagál) 
A korai figyelmeztető jelek értékelésének alapja az összesített pontszám, illetve a sürgősségi 
gondolkodásban jól ismert „vörös zászló” elve. Az összesített pontszám alapján alacsony 
rizikócsoportba tartoznak azok a betegek, akiknek paraméterei 4 vagy az alatti pontot tesznek 
ki. Közepes rizikócsoportba az 5-6, magasba pedig a 6 feletti pontszámot elérők kerülnek. 
Amennyiben a betegek bármely paraméter tekintetében elérik a 3 pontot, azt azonnali 
figyelmeztető jelként, „vörös zászlóként” kell értelmeznünk – ilyenkor az észlelt páciens 
azonnali ellátása szükséges. 
Szervdiszfunkció, illetve szervelégtelenség esetén a korai figyelmeztető jelek különösen jól 
alkalmazhatóak. A keringési rendszer (szív- és érrendszer) funkciózavarának gyors indikátora 
a vérnyomás és pulzus változása – különösen rosszul kompenzáló betegek esetén. A 
légzőrendszer károsodását jelzi a légzésszám változása, a beteg oxigénszaturációjának 
csökkenése – ugyan utóbbi oka lehet keringési elégtelenség is. Az agyi vérátáramlás kritikus 
csökkenésének jele a tudat változása: a kezdeti zavartság, dezorientáció gyorsan átválthat akár 
komatózus állapotra is.  
A korai figyelmeztető jelek csak akkor értékelhetők helyesen, ha azok komponenseit 
megfelelő időközönként újra ellenőrizzük. Az „egy mérés nem mérés” elvét követve, a beteg 
általános állapotát szem előtt tartva 5-15 percenként célszerű a vizsgált paraméterek 
újraértékelése. 
A sürgősségi elveket szem előtt tartó ápolás elengedhetetlenül fontos eleme a dinamikus 
betegobszerváció, a kialakult, vagy potenciálisan kialakuló kórfolyamatok időben történő 
felismerése és azok hangsúlyosan idődependens kezelése. Ide tartozik a sürgősségi team 
riasztása (MET: medical emergency team) is, mely team működése megfelelő feltételek 
mellett, kiterjedt vizsgálatok szerint a betegek mortalitását jelentősen javítja. Míg a 
tradicionális reanimációs csapat hívása 1000 betegfelvételre számítva 0,5-5 között mozgott, a 
sürgősségi csapat riasztása 20-40 volt. A mortalitás előbbi esetben 70-90 %-os, utóbbiban 0-
20 %-os volt. Ezek az adatok is kétségkívül alátámasztják azt a tényt, hogy az időben észlelt 
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szervi elégtelenség könnyebben gyógyítható, mint az előrehaladott szervi hipoperfúzió uralta 
kórkép. 
 
7.4. KÜLÖNBÖZŐ EREDETŰ SOKKÁLLAPOTOK ELLÁTÁSÁNAK ALAPELVEI 
 
7.4.1. HIPOVOLÉMIÁS SOKK 
A hipovolémiás sokk hátterében abszolút vagy relatív vérvesztés áll. Leggyakoribb példája a 
masszív vérzés talaján kialakult vérzéses sokk, de ugyanígy hipovolémiát idéz elő a keringés 
átrendeződése, redistribúciója is, amit pl. anafilaxiás sokk esetén látunk, azonban ezt a 
sokktípust didaktikai okokból külön tárgyaljuk.  
A masszív vérzés, illetve folyadékvesztés mértékétől függően észlelhetjük a különböző 
klinikai jeleket, tüneteket. Az általános paraméterek (vérnyomás, pulzus, tudatállapot, 
kapilláris újratelődés) alapján az alábbi kategóriákba oszthatjuk a hipovolémiás sokkos 
beteget: 
 
Tünetek, figyelmeztető jelek 
 

 
7.3. táblázat 

 
A fenti tünetek mellett ágymelletti vérgázanalízissel acidózis (csökkent pH), hipoxia, 
emelkedett laktátszint, csökkent hemoglobin, illetve hematokrit igazolható. 
 
A kezelés során a cél a keringő vérmennyiség helyreállítása. Több megközelítésben vizsgálták 
az akut hemodilúció és a kritikus hematokrit kapcsolatát. Elméleti számítások és 
állatkísérletek alapján a vér mennyiségének kb. 70%-a veszíthető el egyébként egészséges 
felnőttben. A normovolémiás hemodilúciót inkább a miokardium kapillárisok 
oxigénszállításának kimerülése korlátozza, mintsem az agyi vérátáramlás. Elvben 4,4 g/dl 
Hgb dilúció még akceptálható, normovolémia, normoxia, intakt tüdő viszonyok esetén.   
Sok helyütt prediktorokat is használnak a sürgősségi betegek transzfúziós igényeinek 
felmérésére (Emergency Transfusion Score) csakúgy, mint a masszív transzfúzió 
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előrejelzésére. Masszív transzfúzióról az Országos Vérellátó Szolgálat definíciója szerint 
akkor beszélünk, ha a vérvesztés pótlására a teljes keringő vértérfogat cseréje történik 24 órán 
belül, illetve felnőttek esetén ez ≥10 E vörösvérsejt-koncentrátumot jelent.  
 
Ugyan az egyre fejlődő ágymelletti diagnosztika segítségével pontosabb képet kaphatunk 
arról, hogy a vérvesztés során melyek azok a véralkotók (plazma, alakos elemek, 
plazmafehérjék, köztük alvadási faktorok), amelyeket haladéktalanul pótolni kell, az ún. 
kármentő beavatkozások (damage control) közt első helyen szerepel a masszív transzfúziós 
protokoll (ld. alább). 
 
Ugyancsak ágy mellett végezhető vizsgálatok közé tartozik és a gyakorlatban már el is terjedt 
a fókuszált ultrahangvizsgálat. E vizsgálóeljárás lényege, hogy egy adott kérdésre keresünk 
választ, esetünkben pl. tompa hasi sérülés esetén arra, hogy van-e szabad hasi folyadéka a 
betegnek. Erre a célra fejlesztették ki a hordozható ultrahangkészülékeket, melyek 
segítségével elvégezhető a FAST (Focused Assessment with Sonograpy in Trauma) vizsgálat. 
Vizsgálatunkkal azt kívánjuk megállapítani, hogy detektálható-e szabad hasi folyadék a máj, a 
lép körül, illetve a Douglas-üregben. 
 
Ehhez az ultrahang fejjel a máj és a jobb vese, a lép és a bal vese, illetve a hólyag tájékát 
tekintjük át. A friss vér echoszegény, fekete képlet formájában látható a képernyőn. A beteg 
sorsát a továbbiakban meghatározhatja a tájékozódó ultrahang vizsgálat eredménye, az alábbi 
algoritmus szerint: 

7.7. ábra. Döntési algoritmusok tompa hasi sérülés esetén FAST vizsgálat kapcsán. 
 
Gyakorlati megfontolások 
 
A beteg túlélésének kulcsa a gyors, szakszerű beavatkozás. Régebben traumás eredetű 
hipovolémiás sokk esetén a kezdeti stabilizálással egyidőben megkezdődött a betegek 
definitív ellátása. A hosszú műtéti beavatkozások során a beteg még jobban kihűlt, kivérzett, 
metabolikus acidózisa tovább mélyült, a szöveti oxigenizáció is romlott. E helyett ma inkább 
a kármentő sebészet (damage control) alapelvei mentén látjuk el a betegeket. Ennek lényege, 
hogy mielőbb meg kell találni a vérzésforrást, azt lehetőség szerint ellátni, majd a beteget 
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intenzív osztályon ápolni, komplex terápiában részesíteni, majd mikor a beteg kellőképp 
stabil, akkor elvégezhetőek azok a beavatkozások, melyek szükségesek a beteg felépülése 
szempontjából (csont és lágyrészműtétek, korrekciós beavatkozások, plasztika). 
 
Monitorizálás: EKG, szaturáció, artériás vérnyomás mérése, hőmérséklet mérése, 
vizeletkiválasztás (óradiurézis) ellenőrzése, tudatállapot monitorizálása (GCS, AVPU), 
vérvesztés mértéke, koagulációs tesztek (INR, TI, APTI, illetve dinamikus tesztek: 
trombelasztográfia).  
 
A. Légutak ellenőrzése, biztosítása (traumás esetben a nyaki gerinc stabilitásának 
fenntartásával). A kialakult légúti elzáródás megoldása, újabb obstrukció kialakulásának 
megakadályozása. 
B. Oxigén adása magas áramlással, szükség esetén eszközös légútbiztosítás, gépi lélegeztetés 
alkalmazása 
C.  1. A vérzés gyors ellátása: nyomókötés, érlefogás, kitamponálás, sebészi ellátás. Ezzel 
egyidejűleg 2, legalább 16 G-s perifériás véna, ennek hiányában intraosszeális út biztosítása.  
2. Az ún. hipotenzív reszuszcitáció alapja a vérnyomás olyan, elfogadható értéken való 
tartása, amikor a szöveti perfúzió még fenntartott, de a vérzés, illetve esetleges 
trombuslelökődés kockázata alacsony. Ezt legkönnyebben 250 ml bólus i.v. balanszírozott 
krisztalloid (pl. Ringer-laktát, Ringer-acetát) adása mellett, annak szükségszerű ismétlésével 
lehet kivitelezni, terápiás célként a vérnyomás 80 Hgmm körüli tartásával, a megtartott tudati 
szint ellenőrzésével.  
A keringő vérmennyiség helyreállításának, mint elsődleges célnak érdekében az alábbi elvek 
érvényesüljenek (7): 
 
• korán vonjuk be a társszakmák képviselőit (sebész, traumatológus a vérzés 
kontrollálására, transzfúziológus a vérátömlesztéssel kapcsolatos ismeretek miatt); 
• vérmintavétel szerológiai vizsgálatokhoz, valamint vérminta küldése a vérellátóba a 
PT, PTT, TT, fibrinogén meghatározáshoz; 
• a Hb-érték 8 g/l felett tartására alkalmazzunk vérmentő készülékeket (cell-saver), de 
sürgős esetben 2 E 0 RhD-negatív vvt adása is szóba jön; 
• mindig törekedjünk kompatibilis vagy választott vvt adására (ha az idő megengedi); 
• cél a TCT-szám 75x109/l felett tartása, illetve a TT és PTT normál szinten (1,5 alatt) 
tartása. Ezek érdekében kétszeres vértérfogat pótlása esetén 4–8 E trombocita adása, egy-
másfélszeres vértérfogat pótlása esetén 12–15 ml/kg FFP adása (felnőttnek 4 E); 
• fontos továbbá a Ca 2+ > 1,13 mmol/l, a fibrinogén 1,0 g/l felett tartása; 
• törekedni kell a DIC megelőzésére. Ha már kialakult, kezelésében a heparinnak, FFP-
nek TCT szuszpenziónak és a tranexámsavnak van jelentősége; 
• kármentő (damage control) megfontolások alapján intézeti körülmények közt 
vörösvérsejt, plazma és trombocita pótlása, sokkos betegben 1-1-1 arányban, mindaddig, amíg 
a beteg kardiovaszkulárisan nem stabil, illetve meg nem érkeznek azok a dinamikus és 
statikus alvadási paraméterek, melyek ismeretében specifikus faktorpótlás végezhető (8). 
D. A tudat folyamatos értékelése, az agyi perfúzió monitorizálása, verbális kapcsolat a 
beteggel, melybe beletartozik a megfelelő kommunikáció arról is, ami a beteggel történik, 
illetve ami történni fog.  
Nagyon fontos a megfelelő fájdalomcsillapítás, az analgetikus létra alapelveinek 
alkalmazásával, illetve szükség esetén a beteg szedálása, elaltatása. Utóbbi egyértelmű team-
munka, kivitelezése viszont a trauma team-ben jelenlévő aneszteziológus feladata. Helyszínen 
alkalmazható a szabványos eljárásrendnek megfelelő légútbiztosítás mellett i.v. ketamin (0,5 
mg/kg) adása. 
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E. Törekednünk kell a masszív vérzés halálos triászának (hipotermia, acidózis, alvadási zavar) 
megelőzésére. 
 
 
Betegdiszpozíció: intenzív osztály, műtéti beavatkozás esetén műtő. 
 
Amit nem szabad elfelejteni 
Kommunikáció a beteggel, a hozzátartozókkal, betegutak előre meghatározása (ajtók, liftek), 
biztonságos betegtranszport gyakorlata, a további állapotrosszabbodás megakadályozása (pl. 
kihűlés elleni védelem).   
 
7.4.2. KARDIOGÉN SOKK 
 
Amikor a miokardium nem képes a szív megfelelő pumpafunkcióját biztosítani, kialakul a 
keringési elégtelenség. Amennyiben a keringési elégtelenség a szöveti perfúzió fent leírt 
kritikus romlásához vezet, úgy kardiogén, azaz szív eredetű sokk alakulhat ki. 
A kardiogén sokk oka legtöbbször csökkent, vagy kritikus miokardiális perfúzió, melynek 
létrejöttében a koronária keringés elégtelensége játssza a fő szerepet. 
A mögöttes okok közt szerepel még direkt szívizom károsító hatás (pl. kemoterápiás szerek – 
direkt kardiotoxicitás, klorokvin, egyes non-szteroid gyulladáscsökkentők – koronária 
keringésre kifejtett hatás), de csökkent kontraktilitáshoz vezet még az amúgy terápiásan 
alkalmazott szívgyógyszerek (pl. kálcium-csatorna blokkolók, béta-blokkolók, digoxin) nem 
megfelelő dózisban történő alkalmazása, túladagolása. Kardiomiopátiák talaján is kialakulhat 
keringési elégtelenség, mely kardiogén sokk formájában is jelentkezhet, különösen 
előrehaladott betegségek esetén. 
Leggyakrabban mégis a koronária keringés elégtelensége okozza a miokardium elégtelen 
működését. A szívizom oxigén extrakciós képessége, azaz oxigénigénye magas (10-12 
térfogatszázalék (ml O2/100 ml vér). Amennyiben ez az érték nem biztosítható, például a 
koronáriákon lévő szűkület, vagy elzáródás miatt, vagy extrém terhelés alkalmával, úgy a 
szívizom hipoxiássá, majd iszkémiássá válik, a csökkent pumpapfunkció mellett megnő a 
malignus szívritmuszavarok esélye is. 
 
A sürgősségi ellátás célja a beteg korai észlelése, korai stabilizálása, a korai szívizom-mentés 
és a korai, definitív terápia alkalmazása. 
 
A pumpafunkció csökkenésének következtében a szív kamrái nem képesek megfelelően 
kiürülni, így diasztole végén megemelkedik a kamrai nyomás. Ez további kamrafal feszülést, 
stresszt és a szívizom oxigénigény fokozódását jelenti, amivel a miokardium nem képes lépést 
tartani – a perifériákon szöveti hipoperfúzió jelentkezik, laktát acidózissal. Máris kialakul egy 
örfögi kör: a laktát bekerülve a keringésbe tovább csökkenti a szívizom összehúzódásának 
erejét, ezáltal mélyíti a kardiogén sokkot. 
A szívizom hipoxia és a következményes funkcióvesztés kompenzációs mechanizmusokat 
indít el, újabb ördögi körökkel: a szimpatikus rendszer aktiválódása miatt fokozódó adrenalin 
elválasztás következménye a megemelkedett szívfrekvencia, a tovább fokozódó oxigénigény, 
a hipotalamusz-hipofízis-mellékvese tengely aktiválódása pedig fokozott ADH-szekréciót 
eredményez, következményes vízretencióval és érösszehúzódással. A megnövekedett 
keringési térfogat újabb megterhelést jelent az amúgy is funkcióvesztett szívizom számára, 
így a szívizom hipoxia tovább mélyül. 
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A keringő vértérfogat nemcsak a bal kamrát terheli, ami visszaható mechanizmussal 
tüdőpangást, súlyosabb esetben tüdőödémát eredményez, hanem a kisvérkört is, fokozódnak a 
perifériás ödémák, illetve romlik a tüdő keringése, romlik a gázcsere is. 
A kialakuló kompenzáció egyik mechanizmusa a vazokonstrikció, mely ugyan javíthatja a 
perfúziót, de a megnövekedett érellenállás tovább ronthatja a szív teljesítményét. 
 
 
Tünetek, figyelmeztető jelek 
 
A koronária perfúzió zavarának következményeként kialakuló iszkémia  
 
• mellkasi fájdalommal járhat. A fájdalom típusosan nyomó, szorító jellegű, a bal 

vállba, karba, nyakba, epigasztriumba, esetleg a fogak felé sugárzik ki. A típusos 
mellkasi fájdalom testhelyzettől független, erőssége változó, lehet közepes, de gyakran 
erős (vizuális analóg skálán mérve 5-10-es erősségű). Nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy egyes neuropátiákban (pl. cukorbetegség) a fájdalom nem kötelező tünete a 
szívizom-iszkémiának. 

• Amennyiben már manifeszt keringési sokk állapotában érkezik a beteg, bőre hűvös, 
verejtékes, cianotikus,  

• pulzusa gyenge, könnyen elnyomható, gyors (tachikardia),  
• sziszsztolés vérnyomása 90 Hgmm, artériás középnyomása 65 Hgmm alatti,  
• oxigénszaturációja csökkent,  
• a kapilláris újratelődés megnyúlt. 
• A tüdők bázisán pangás hallható, de kialakulhat manifeszt tüdőödéma is. 
• A periférián ödémák képződnek, 
• a szív felett galoppritmus hallható, 
• ágymelletti vérgáz analízissel csökkent pH, csökkent pO2, emelkedett laktát látható – 

a vér pCO2 szintje lehet csökkent (hiperventilláció), de lehet normál, illetve 
emelkedett is (párosuló légzési elégtelenség). 

• EKG-n iszkémiás jelek mellett ritmuszavarokat, és/vagy vezetési rendellenességeket 
figyelhetünk meg. 

• Ágymelletti ultrahanggal megfelelő gyakorlat birtokában gyorsan és könnyen 
azonosítható falmozgászavar, a kamrák csökkent mozgása (hipokinézis). 

• Elvégzendő vizsgálat a mellkasröntgen. 
• Miokardiális iszkémia, szívizomnekrózis esetén emelkedik a betegek troponinszintje. 

A manapság használatos magas szenzitivitású (high sensitive) troponintesztekkel már 
a kezdeti emelkedés is gyorsan és pontosan kimutatható. Figyelemmel kell lennünk az 
időablakra, mivel a troponin nekrózismarker, így még magas szenzitivitású troponin 
esetén is legalább három órának kell eltelnie ahhoz, hogy szintje emelkedni kezdjen. A 
stresszmarkerek közt említendő a copeptin, mely az ADH-val egyidőben és azonos 
mennyiségben szabadul fel, szintje mérhető és gyorsan – a stresszt követően 20 perc 
múlva – emelkedni kezd. Az ún. multimarkeres megközelítés (több biomarker 
egyidejű használata) miokardiális iszkémia esetében már elfogadott megközelítés. A 
multimarkeres megközelítés része a BNP (brain natriuretic peptide) szintjének mérése 
is, mely ugyan nem a miokardium károsodásának jele, de pangásos szívelégtelenség 
esetén szintje jól korrelál a kórállapot súlyosságával, illetve a prognózissal is. 
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Gyakorlati megfontolások 
 
Monitorizálás: EKG, szaturáció, artériás vérnyomás mérése, hőmérséklet mérése, 
vizeletkiválasztás (óradiurézis) ellenőrzése, tudatállapot monitorizálása (GCS, AVPU). 
Emellett kardiogén sokkban gyakorlatilag nélkülözhetetlen az invazív hemodinamikai 
monitorizálás, mely pl. Swan–Ganz katéterezéssel, vagy PiCCO-val végezhető.(Swan–Ganz 
katéterrel emelkedett pulmonális éknyomást, emelkedett szisztémás és pulmonális ellenállást, 
csökkent perctérfogatot és szívindexet mérhetünk. PiCCO-val csökkent CI, megnövekedett 
SVRI, GEDV, ITBVI, EVLW) 
 
Mint minden sokkállapot esetén a kardiogén sokk felismerésében és ellátásában a korai 
észlelés és korai terápia életet menthet. 
A. A légutak átjárhatósága kardiogén sokkos betegben is kritikusan fontos. Amennyiben a 
beteg tudata beszűkült, érdemes a beteget intubálni és lélegeztetni.  
B. Adjunk oxigént! Általában magas áramlással és maszkon keresztül, azonban ha ez nem 
biztosít megfelelő oxigenizációt, akkor alkalmazhatunk non-invazív lélegeztetést is. 
Intubációt követően a pozitív nyomású lélegeztetéssel csökkenthető a légzési munka, illetve 
pozitív kilégzés végi nyomással (PEEP) tüdőből kiáramló folyadék (ödéma) mennyisége, 
javítható az oxigenizáció.  
C. A keringés támogatásának gyógyszeres és eszközös formái ismertek. Gyakorta a kettő 
kombinációjára is szükség van a sokktalanításhoz. Bármely módszert is választjuk, érdemes 
célvezérelt terápiát alkalmaznunk, ennek viszont elengedhetetlen feltétele a megfelelő 
monitorizálás, amely általában invazív hemodinamikai monitorizálás (Swan–Ganz katéter, 
PiCCO, LiDCO /Litium Dilution Cardiac Output/, CeVOX /Central Venous Oxygen 
Saturation/). Ugyan a kezelés lényege, hogy ne számokat gyógyítsunk, hanem a perfúziót 
optimalizáljuk, mégis a 3,0 l/min/m2 körüli perctérfogat elérése a cél.  
 
Gyógyszeres kezelés 
• Dobutamin: az elsősorban β1-receptor agonista dobutamin a szív kontraktiloitását 

javítja, ezáltal optimalizálja a diasztole végi nyomást, némileg csökkenti a 
kompenzatorikus vazokonstrikciót. Ugyanakkor fokozza a miokardium oxigénigényét, 
ami felhasználásának határait is jelenti. Dózisa 2-15 µg/kg/min. 

• Milrinon: a foszfodiészterázok csoportjába tartozó szer, fokozza a miokardium 
kontraktilitását és egyidejűleg csökkenti a megnövekedett szisztémás vaszkuláris 
ellenállást. A dobutaminhoz képest kevésbé fokozza a szívizom oxigénigényét, 
azonban hosszabb távon alkalmazva arritmogén lehet, így szerepe inkább a refrakter 
sokk akut fázisában van. Dózisa 50 µg/kg-os telítő dózis után 0,375-0,75 µg/kg/min. 

• Levosimendan: a kalcium szenzitizáló szerek képviselője, a miokardium összehúzódó 
képességének javítása mellett vazodilatátor hatása is van. Súlyosan hipotenzív 
kardiogén sokkban (90 Hgmm alatti szisztolés vérnyomás esetén) nem javallt, szerepe 
nem teljesen tisztázott még kardiogén sokkban, így gondos betegválasztás szükséges 
alkalmazása előtt. Dózisa 0,05-0,2 µg/kg/min. 

• Adrenalin: ugyan emeli a vérnyomást (béta-agonista hatás), de a szívizom oxigén 
igényét jelentősen fokozza, viszont pozitív inotróp hatása a jobb kamrára is kiterjed. 
Dózisa 0,01-0,3 µg/kg/min. 

• Noradrenalin: erős α1-agonista hatása miatt jó vazokonstriktor, így használata ugyan 
ellentmond a fiziológiai megfontolásoknak, azonban mégis egyik elsőként választandó 
szer, mivel vagális hatása révén csökkenti a szívfrekvenciát, illetve növeli a 
verőtérfogatot és a pulzusnyomást. Dózisa 0,01-0,1 µg/kg/min. 
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• Dopamin: alacsony dózisban (<2 µg/kg/min) elsődlegesen értágulatot idéz elő 
elsősorban a zsigeri erekben, magasabb dózisban érvényesül béta-agonista hatása, 
illetve 5-15 µg/kg/min dózis felett erős vazokonstriktor. Ugyan hemodinamikai hatásai 
paraméterenként jobbak, mint pl. a noradrenaliné, mégis magasabb mortalitást 
észleltek dopaminnal kezelt sokkos betegekben, éppen a kardiogén sokkos 
alcsoportban. A dopaminnal kapcsolatos tévhit a „vesedózisban” történő alkalmazása: 
kimutatták, hogy „vesevédő” hatása semmivel sem jobb, mint a placebo-é. 

• Diuretikumok: az egyik leggyakrabban adott szer, amivel a legtöbbet lehet ártani a 
betegeknek. Mindaddig, amíg nem vagyunk abban biztosak, hogy a bázisokon hallható 
szörtyzörejeket nem gyulladás okozza, felelőtlenség diuretikumot alkalmazni. 
Leggyakrabban furosemidet adunk 20-60 mg dózisban. 

• Trombolízis: lényege, hogy az elzáródott koronáriaágat vagy ágakat vénásan beadott 
trombolitikummal (vérrögoldóval) ismét átjárhatóvá tesszük. Hátránya, hogy 
szisztémás kezelés, így felborítja a teljes alvadási folyamatot, illetve bizonyos 
betegségcsoportokban nem használható (pl. a hatóanyaggal szembeni allergia, a 
kezelést megelőző műtét, terhesség).  

 
Eszközös kezelési lehetőségek 
• Koronária intervenció: az igazi oki terápia, akkor, ha a kórállapot hátterében álló 

koszorúsér-elzáródást szünteti meg. Napjainkban már rutin eljárásnak számít, a 
kezelés arany standardja. Szemben a szisztémás trombolízissel, csak az érintett 
érszakaszon hat, a koronária megnyitása a szívizom újrakeringését (reperfúzióját) 
jelenti. Speciális centrumokban végzik, egyes esetekben nemcsak megnyitják az 
elzáródott koszorúseret, hanem abba egy ún. stent-et is tesznek, amit egy rugalmas, 
cső formájú fémhálóként kell elképzelni – segítségével megakadályozható az 
újraelzáródás, illetve egyes stentek alkalmasak arra is, hogy belőlük lassan 
szabaduljon fel olyan szer, ami a koronáriák nyitvatartását szolgálja (pl. klopidogrel, 
aszpirin).  

• Intraaortikus ballon pumpa: az intraaortikus ballonpumpa az aortába behelyezett, az 
EKG-val szinkronizált működésű, a diasztoléban rapidan lefújódó, a szisztoléban 
ugyanolyan gyorsan leengedő pumpa, mely a felfújás révén kialakult retrográd 
nyomásnövekedés segítségével javítja a koronáriák véráramlását, leengedve viszont a 
csökkent ellenállás javítja a szív teljesítményét. Behelyezése szakértelmet és 
megfelelő technikai hátteret (átvilágítható műtőasztal) igényel. 

• Napjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak az olyan technikai újdonságok, mint a 
kamrai assziszt készülék (VAD – ventricular assist device), amely gyakorlatilag egy, a 
szív funkcióját részben helyettesítő külső pumpa s melynek feladata tehermentesíti a 
kamrát vagy kamrákat az összehúzódás ideje alatt úgy, hogy a kamrákból kilökődő vér 
egy részét továbbítják az aortába és/vagy az a. pulmonalisba. A kamrák terhelését 
csökkenti az Arkhimédesz-csavarhoz hasonlóan a beültethető Impella-készülék is. 

• Ugyan nem mindenhol alkalmazható, de ideiglenes megoldásként, ún. áthidaló 
kezelésként szóba jöhet még az extrakorporális (testen kívüli) membrán oxigenizáció 
(ECMO), melynek segítségével a gázcsere (O2 felvétel, CO2 leadás) egy gép 
segítségével történik a tüdő megkerülésével. 

Betegdiszpozíció: intenzív osztály, kardiológiai őrző, PTC centrum. 
 
Amit nem szabad elfelejteni 
Kommunikáció a beteggel, a hozzátartozókkal, betegutak előre meghatározása (ajtók, liftek), 
biztonságos betegtranszport gyakorlata, a további állapotrosszabbodás megakadályozása (pl. 
kihűlés elleni védelem).  Speciális helyzetet jelenthet kardiogén sokkos betegek esetében az a 
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tény, hogy perkután koronária beavatkozást csak erre a célra specializálódott centrumokban 
végeznek, így rendkívül lényeges a szekunder transzport szabályainak betartása. Ilyenkor az 
1K 4M elveinek betartása garantálhatja a beteg biztonságos transzportját. A K arra 
vonatkozik, hogy ki a beteg, ki lesz a transzportért felelős személy? A beteg állapotának, 
potenciális instabilitásának ismerete elengedhetetlenül fontos. A 4 M közül az első, hogy 
tudjuk, miért kell a beteget elszállítani. A transzport pontos okát a küldő intézmény 
döntéshozójával kell egyeztetni. A második M arra vonatkozik, hogy mikor kell szállítani a 
beteget? Optimális állapotban minél hamarabb, de ezt nem írhatja felül a beteg stabilitása, 
tehát csak akkor, ha a beteg kellőképp stabil, de lehetőleg minél előbb. A harmadik M, hogy 
merre vigyük a beteget? Ugyan két pont közt a legrövidebb út az egyenes, de ez még légi 
transzport esetén sem mindig tartható. Mindig meg kell szervezni, hogy a beteg a lehető 
legkevesebb áthelyezéssel a lehető legrövidebb útvonalon jusson el a definitív ellátás 
helyszínére. A negyedik M pedig arra utal, hogy mi az, amit a biztonságos betegtranszport 
esetén vinnünk kell magunkkal. A figyelemnek ki kell terjednie azokra az eszközökre, melyek 
aktuálisan ugyan nélkülözhetőnek tűnnek (pl. intakt légutak esetén a légútbiztosítás eszközei), 
de bármikor szükség lehet azokra.  
 

 
7.8. ábra. A biztonságos betegtranszport 1K4M-je. 

 
3.3. Disztributív (megoszlási) sokk 
E sokktípusba az olyan sokkállapotokat soroljuk, ahol a romló értónus-szabályozás és a 
kapillárisok fokozott áteresztőképessége miatt csökken a keringő vérmennyiség, plazma 
áramlik ki az érpályából (extravazáció) és az nem képes onnan visszakerülni a keringésbe. 
Ugyan a plazmakiáramlás okozta keringésmegoszlás jellemzi a szeptikus sokkot is, de azt 
részleteiben egy másik fejezet tárgyalja, így e fejezetben csupán érintőlegesen foglalkozunk 
vele. E helyütt ismertetjük az anafilaxiás és a neurogén sokk-kal kapcsolatos tudnivalókat. 
Anafilaxiás sokk az IgE típusú immunfehérje (immunglobulin) által közvetített 
immunreakciókban alakul ki. A mechanizmus lényege, hogy egyes allergének az IgE-hez 
kötődve a hízósejtekben lévő, hisztamint tartalmazó apró hólyagok kiürülését eredményezik, 
mely hisztamin kikerülve a keringésbe értágulatot, a kapillárisok áteresztőképességének 
fokozódását és további szöveti jelátvivők (mediátorok) felszabadulását okozza. Az értágulat 
(vazodilatáció) mértéke olyan nagy lehet, hogy a beteg vérnyomása rendkívül gyorsan 
csökkenni kezd annak ellenére, hogy a keringő vérmennyiség teljes egészében az érpályán 
belül marad. A vérnyomás további csökkenését okozza a fokozott kapilláris 
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áteresztőképesség, mely miatt plazma lép ki a szövetközti (intersticiális) térbe. Normális 
körülmények közt is végbemegy hasonló plazmakiáramlás, azonban ilyenkor a „feleslegben” 
lévő plazma visszaszívódik. Anafilaxiás sokkban főként a laza kötőszövetek ödémásodása 
rendkívül gyorsan elkezdődik. Ilyen laza kötőszövet található a szemhéjon, az ajkak körül, de 
hasonló a szövetösszetétel a légutak esetében is, ami gyors légúti fenyegetettséghez, illetve 
elzáródáshoz vezethet. Súlyos anafilaxiás reakcióban a keringő plazmatérfogat 25 %-a képes 
kiáramlani a szövetközti térbe 10 perc alatt! Az anafilaktoid reakció tünettanában semmiben 
sem különbözik az anafilaxiás reakciótól, így e kettő szétválasztásának nincs értelme. 
Egyetlen különbség, hogy anaflaktoid reakcióban nem direkt IgE immunválasz történik, 
csupán indirekt, de ez a tünetegyüttes súlyosságán mit sem változtat. 
 
Tünetek, figyelmeztető jelek 
 
A keringés átrendeződésének következtében 
 
• a betegek szédülésre, palpitációérzésre, megsemmisülésérzésre panaszkodnak, 

előfordul fémes íz érzése is. 
• A betegek vérnyomása gyorsan csökkenni kezd, szinkópe, kollapszus alakul ki. 
 
Bőrtünetek: 
 
• Gyorsan jelentkezhetnek a bőrtünetek, melyek típusosan csalánkiütés (urticaria) 

formájában láthatók. A betegek bőrén vöröses, erősen viszkető, a bőr felszínéből 
kiemelkedő, összefolyó kiütések jelentkeznek. Érdemes megjegyezni, hogy 
gyermekekben a bőrtünetek nem kötelező jelei az anafilaxiás sokknak, inkább 
jellemzőek a légúti tünetek.  

 
Légúti tünetek: 
 
• Nehézlégzés, hörgő légzés alakul ki, mely a felső légutak elzáródásának veszélyét 

hordozza magában – a nagy légutak elzáródása inkább belégzési nehézséggel jár.  
• Ugyanakkor a hisztaminfelszabadulás következtében a hörgők is beszűkülnek, 

megnehezül a kilégzés is. A hörgőszűkület mellett fokozódik a nyákszekréció is, ami 
tovább rontja a klinikai képet. 

 
Gyomor-béltraktus tünetei: 
 
• A hisztamin gyomor-bélrendszerre gyakorolt hatásának következtében hasi görcsök 

jelentkeznek, gyakori a hasmenés, hányinger. 
 
 
Gyakorlati megfontolások 
 
Az anafilaxiás sokk előfordulása egyre gyakoribb, gyors felismerése és a gyors 
állapotstabilizálás a beteg túlélését biztosítja. Minthogy lefolyása igen rapid, gyakran percek 
alatt történik, ezért a meghatározott sorrendiségben történő ellátás (ABCDE) rendkívül fontos.  
Anafilaxiás sokk-kal leggyakrabban a prehospitális ellátásban találkozunk, persze nem ritka, 
hogy a sokkállapot a sürgősségi ellátóegységben, vagy akár a háziorvosi rendelőben 
manifesztálódik. A kialakuló gégeödéma miatt fel kell készülni alternatív légútbiztosításra is.  
Monitorizálás: EKG, vérnyomás, SpO2, vizeletkiválasztás 
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Sürgősségi teendők 
A. A fenti megfontolások alapján korai figyelmeztető jel a hang megváltozása, a stridoros 
légzés, a megnyúlt, sípoló kilégzés. A korai légútbiztosítás elsődleges fontosságú, így amíg 
lehet, a beteget intubálni kell. A laringoszkópiával járó trauma tovább ronthatja az anatómiai 
helyzetet, így anafilaxiás sokkban a légútbiztosítás a legnagyobb rutinnal bíró személy által 
történjen! Próbálkozásoknak ilyenkor nincs helye, amennyiben az intubációs feltételek nem 
teszik lehetővé a tubus levezetését, haladéktalanul konikotómiát kell végezni. A konikotómiát 
a ligamentum conicum átszúrásával vagy átvágásával készítjük, azon keresztül vezetjük le a 
vékony (3,5 mm átmérőjű) tubust, vagy konikotómiás kanült. A konikotómiát az alábbiak 
szerint kell elvégeznünk: 
1. Azonosítjuk a ligamentum conicumot. Ez a képlet az első tracheaporc és az ádámcsutka 
közti lágyabb rész. Legkönnyebben a fej hátrahajtásával, illetve a nyak alá helyezett 
hengerpárna segítségével optimalizálhatjuk az anatómiai viszonyokat. 
2. Amennyiben rendelkezünk konikotómiás szettel, úgy a bőr fertőtlenítését és az anatómiai 
viszonyok felderítését követően ejtünk egy kis bőrmetszést (vannak eszközök, amiknél ez 
nem feltétlenül szükséges), majd az összekészített szett trokárjával 90°-os szögben óvatosan 
átszúrjuk a ligamentum conicumot. A tracheába érve levegőt szívunk vissza, a kanült a beteg 
lábai felé irányítjuk kb. 60 °-os szögben, majd a trokáron lévő kanült óvatosan előrefelé tolva 
bevezetjük a tracheába. 
3. Amennyiben a kanül valóban a tracheában van (levegő szívható vissza belőle), a kanült 
rögzítjük a nyakhoz. 
4. A 15 mm-es csatlakozóhoz hozzáillesztjük a lélegeztető eszközünket. 
5. Megkezdjük a beteg oxigenizálását. 
B. Spontán légzés esetén arcmaszkon keresztül magas áramlással oxigént adunk, azonban ha 
konikotómiát végeztünk, úgy tekintettel arra, hogy a beteg szabályszerű lélegeztetése ilyen kis 
lumenű tubuson keresztül nem lehetséges, jet-lélegeztetést alkalmazunk, mellyel a beteg 
ugyan oxigenizálható, de a CO2 eliminációja nem megoldott. Amennyiben a légúti ödéma 
továbbra is fennáll, úgy sebészi tracheosztóma készítése is szükséges lehet, illetve retrográd 
módon intubálható a beteg, azonban ezek a beavatkozások csak sebész, illetve 
aneszteziológus kezében biztonságosak!  
A betegek lélegeztetésénél figyelembe kell venni a bronchokonstrikciót, így a lélegeztetési 
paraméterek beállításánál engedjünk hosszabb kilégzést, ezzel megelőzhető a tüdők túlzott 
felfújása, illetve az ún. autoPEEP kialakulása, mely a keringési viszonyokat tovább ronthatja. 
C. A kialakult hipotenzió miatt azonnali folyadékpótlást végzünk, krisztalloiddal, a már 
ismertetett módon 250 ml-es bólusokban. Ennek elengedhetetlen feltétele két db. nagy lumenű 
(min. 16 G) perifériás véna, vagy intraosszeális út biztosítása. A keringés helyreállításában 
kulcsszerepe van az adrenalinnak, mely anafilaxiás sokk esetén az első választandó szer. 
Adagolása intramuszkulárisan, de inkább intravénásan történjen, szubkután ne! A szubkután 
szövetek perfúziója ugyanis sokkállapotokban rendkívül rossz, így az adrenalin nem, vagy 
csak késleltetve jut be a keringésbe. Amennyiben a keringés rendeződik, úgy a bőr alatti 
szövetek keringése is javul, ilyenkor viszont nagy mennyiségű adrenalin jut a véráramba, 
fokozva ezzel a jelentős vérnyomáskiugrás, a szívizom hipoxiájának és malignus 
ritmuszavarok kialakulásának esélyét.  
Intramuszkulárisan 0,3 mg adrenalint adunk (1 mg-os ampullát 10 ml-re hígítva, ebből 3 ml-
t), vénásan pedig 0,1-0,2 mg-ot a tünetek enyhüléséig, illetve maximum 0,1 mg/kg 
összmennyiségben. 
A gyógyszeres terápiában a második vonalat képviselik a hisztamin-receptor blokkerek (H1-
receptor), illetve a szteroidok. Hatásukra csökken a hízósejtekből kiáramló hisztamin 
mennyisége, így a folyamatot fenntartó mediátor mennyisége is. 
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Hisztaminreceptor-blokkolók közül leggyakrabban a Suprastint adjuk intravénásan 10-20 mg 
mennyiségben. A H1 blokkoló hatásosságát növeli az egyidőben adott H2 blokker is, pl. 50 mg 
ranitidin i.v. Szteroidok közül a legelterjedtebb a metilprednizolon, melynek dózisa 40-125 
mg i.v., a kórállapot súlyosságától függően. Érdemes megjegyezni, hogy a szteroidoknak 
azonnali hatása nincs, azonban az ún. második anafilaxiás (bifázisos anafilaxis) reakció 
kivédésében hatásosak. 
D. Gondoskodnunk kell a beteg megfelelő szedálásáról, a tudatállapot megítéléséről. 
Betegdiszpozíció: sürgősségi osztály (24 órás ápolás), szükség esetén (elhúzódó reakció, 
sebészi légút) intenzív osztály. 
Amit nem szabad elfelejteni 
Minthogy az anafilaxiás reakciók jó részét hártyásszárnyúak (méhek, darazsak) csípése 
okozza, ezért fontos, hogy tájékoztassuk betegeinket arról, hogy szenzitizálódhattak a 
rovarcsípésre, így igyekezzenek elkerülni a továbbiakban minden kontatust az allergizáló 
rovarral. Célszerű a csípés helyét megvizsgálni, az esetlegesen bennmaradt fullánkot kiszedni, 
mivel az abból felszabaduló méreganyagok továbbra is fenntarthatják az allergiás 
kórfolyamatot. Az anafilaxiás vagy anafilaktoid reakciók más része az elfogyasztott ételben 
lévő allergén miatt alakul ki, így pl. leggyakrabban mogyoró, eper okozhat életveszélyes, 
sokkos állapotot. Célszerű, hogy az ismert allergiás beteg, akinél a legnagyobb elővigyázat 
mellett is előfordulhat újabb expozíció, hordjon magánál adrenalinnal előretöltött, speciális 
fecskendőt (Epipen®) és amennyiben észleli a tünetek kialakulását, alkalmazza is azt.  
 
7.4.3. SZEPTIKUS SOKK 
Tulajdonképp a disztributív sokk típusába sorolható, magas mortalitású tünetegyüttes. A 
szepszisről külön, részletes fejezet szól, így e helyütt csak a legfontosabbakra utalunk. 
A szepszis diagnózisának felállítása gyakran állítja kihívás elé a sürgősségi ellátót, mivel 
tünettana aspecifikus, számos olyan tünet és jel figyelhető meg, mely pl. más okból kialakult 
SIRS esetén is észlelhetőek. 
 
Tünetek, figyelmeztető jelek 
 
A szeptikus beteg gyakran lázas, de idős korban és csecsemőkben előfordulhat hipotermia is. 
Jellemző lehet a tachikardia, a szapora légzésszám, a csökkent vérnyomás, zavartság, 
gyengeség, melyek egyike sem specifikus tünet.  
A szepszis tulajdonképp nem más, mint a SIRS fertőzéssel szövődött variánsa (ld. Szepszis 
fejezet). Fertőzőforrásként leggyakrabban a légutak, a húgyutak, a lágyrészek, a bélrendszer, 
az endokardium jön szóba – a fertőzés generalizálódása jelenti a szeptikus állapotba való 
átmenetet. 
Szeptikus sokk akkor áll fenn, ha a beteg artériás középnyomása adekvát folyadékterápia (30 
ml/kg krisztalloid) ellenére sem emelkedik 65 Hgmm fölé, illetve a szérum laktát szintje 
mindezek mellett meghaladja a 4 mM/l-t és szervelégtelenség jelei (keringési, légzési 
rendszer, kiválasztás, idegrendszer) láthatóak.  
 
Gyakorlati megfontolások 
 
Tekintettel az aspecifikus tünetekre, a szepszis felismerése gyakran késedelmes. A késlekedés 
eredménye a morbiditás és a mortalitás növekedése, illetve ha a beteg túléli a szepszist, akkor 
a tartós szervkárosodások megjelenése. Épp ezért minden olyan esetben, ahol aspecifikus 
tünetek mellé láz is társul, eszünkbe kell, hogy jusson a szepszis, mint diagnosztikus 
lehetőség. 
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Monitorizálás 
A korai kiterjesztett monitorizálás javíthatja a szepszis kimenetlét. A korai célvezérelt terápia 
(Early Goal Directed Therapy) elvei mentén célszerű az artériás vérnyomás, a centrális vénás 
nyomás és a centrális vénás oxigén szaturáció mérése (9) (részletesen ld. Szepszis fejezet). 
Ugyan a korai célvezérelt kezelés alapgondolatát születésétől fogva támadják, nagyszámú 
bizonyíték áll amellett, hogy az alapelgondolás, miszerint a kezelést célértékek szerint kell 
végezni, nehezen támadható. Az utóbbi időben láttak napvilágot olyan összefoglaló 
tanulmányok, melyek kellő esetszámmal kérdőjelezik meg a célértékek validitását (ARISE 
vizsgálat, ProCES vizsgálat (10,11)). Egyik sem tagadja, hogy a korai felismerés, a megfelelő 
klinikai jelek mentén történő kezelés javítja a szepszis túlélését.  
 
Sürgősségi teendők 
A. Minthogy a szepszis – főként idősekben – gyakran jár tudatzavarral, a légutak biztosítása 
elengedhetetlenül fontos. Adjunk a betegnek oxigént, esélyt biztosítva ezzel a szöveti perfúzió 
javulására.  
B. Amennyiben szükséges, meg kell kezdeni a beteg lélegeztetését. Különösen légúti eredetű 
fertőzés esetén kell odafigyelni arra, hogy a lélegeztetés a lehető legkevésbé legyen 
traumatikus, tovább rontva a légutak állapotát. 
C. A keringés rendezésének alapelve az adekvát folyadékterápia. Szepszis esetén jelen 
álláspont szerint kizárólag krisztalloidok adása javasolt, kolloidoké, főleg keményítőoldatoké 
nem. Amennyiben 30 ml/kg krisztalloid folyadékterápia ellenére sem rendeződik a perfúzió, 
úgy noradrenalint kell adnunk első választandó szerként (dózisa 0,5-1,5 µg/kg/min). A 
noradrenalin mellé – főleg, ha a szeptikus sokk szívelégtelenséggel is társult – gyakorta adnak 
dobutamint (2-15 µg/kg/min dózisban). 
D. A betegek – különösen a lélegeztetett beteg – megfelelő szedálása a vérnyomás kontrollja 
mellett elengedhetetlen szepszisben, szeptikus betegben. A szepszis általában hosszabb 
lefolyású tünetcsoport, így kezelése is elhúzódóbb. A sürgősségi ellátó feladata a beteg 
kezdeti stabilizálása, a szupportív és a specifikus kezelés késlekedés nélküli megkezdése. 
Betegdiszpozíció: intenzív osztály, esetleg műtő 
 
Amit nem szabad elfelejteni 
Minthogy a szepszis mindig valamilyen fertőző forrást feltételez, annak megtalálása, 
szanálása nem megkerülhető. Épp ezért a fertőző forrás mielőbbi azonosítása, annak 
eltávolítása (műtét, punkció, leszívás) alapvető követelmény. A fertőzés helyéből, illetve a 
vérből mintát kell küldeni mikrobiológiai vizsgálatokra, de az eredményre nem szabad várni: 
a célzott, akár kombinált antibiotikus kezelés életet ment. Ismeretes, hogy súlyos szepszisben, 
szeptikus sokkban az antibiotikummal való késlekedés 7,8 %-kal emeli a betegség 
mortalitását (12)!  
A tünetek megjelenési helyétől függően javasolt röntgen- és ultrahangvizsgálatok, illetve CT 
vizsgálat végzése. A vizsgálat célja a fertőző forrás helyének tisztázása. 
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7.5. REPERFÚZIÓS VÁLTOZÁSOK 
Amennyiben a sokkállapotot sikerült megnyugtatóan rendezni, szinte mindig számolni kell a 
reperfúzió, azaz a szöveti véráramlás újraindulásával. 
A sokkos állapot során a bevezető részben tárgyalt mechanizmusok miatt szöveti hipoperfúzió 
alakul ki. A hipoperfúzió során nemcsak tejsav képződik, hanem számos egyéb olyan anyag 
jut a keringésbe, mely a kapillárisok membránját károsítják (reaktív szabadgyökök, olyan 
anyagok, melyek heves kémiai reakcióba lépnek a lipidekkel és fehérjékkel), értágulatot 
idéznek elő (nitrogén-monoxid), illetve az erek legbelső rétegét, az endotéliumot támadják 
meg és teszik funkcióképtelenné. Az endotélium sérülésének következménye, hogy az amúgy 
„ártalmatlan” fehérvérsejtek egy csoportja képes belülről kitapadni az érfalhoz és belőlük 
további sejtkárosító anyagok szabadulnak fel. Mindezekkel párhuzamosan felgyorsul a sejtek 
pusztulása, melynek hátterében az apoptózis nevű folyamat áll. Az apoptózis nem más, mint 
programozott sejtpusztulás. Normálisan a folyamat lassan megy végbe, de szöveti 
oxigénhiány esetén ez a folyamat drámaian felgyorsul. 
Látható tehát, hogy az oxigénhiány szöveti szinten milyen károkat képes előidézni. 
Azt hinnénk ezek után, hogyha sikerült a sokkállapot kezelése, akkor a keringés 
helyreállításával a szöveti oxigénellátás is rendeződni fog. A helyzet azonban nem ilyen 
egyszerű. A szövetek ugyanis bizonyos mértékben adaptálódnak az oxigénhiányos állapothoz, 
így amikor ismét oxigénhez jutnak, egyes enzimrendszerek, mint pl. a xantin-oxidáz nevű 
enzim az oxigénből nagy affinitással képez oxigén szabadgyököket. Az oxigén szabadgyökök 
pedig már a szöveti hipoperfúzió állapotában is mérgezőek voltak a sejtekre, el lehet képzelni, 
hogy a már a hipoxia által „meggyötört” sejtek hogyan reagálnak egy újabb kihívásra. Az ily 
módon képződött szabadgyökök mellett a fehérvérsejtekből felszabaduló sejtkárosító anyagok 
és a SIRS során képződő gyulladásos mediátorok tovább rontják a szöveti perfúziót, ahelyett, 
hogy javítanák azt. 
Hasonló képet látunk sikeres újraélesztést követően is, az úgynevezett posztreszuszcitációs 
állapotban. 
 
7.6. POSZTRESZUSZCITÁCIÓS ÁLLAPOT 
Nem meglepő, hogy a posztreszuszcitatív állapotokban hasonló károsodásokkal kell 
számolnunk, mint amiket bármely sokktípussal kapcsolatban láttunk. A keringés 
visszatérésével gyakorta találunk alacsony vérnyomást, mely a kialakult értágulat 
következménye. Ugyanakkor az oxigénhiányra érzékeny szívizom károsodása, 
pumpafunkciójának csökkenése is hozzájárul az alacsony vérnyomás kialakulásához. Ez 
viszont további hipoperfúziót eredményezhet beavatkozás nélkül. Az ilyenkor kialakult 
alacsony vérnyomás kezelésében elsődleges helye az intravénásan adott folyadékoknak van, 
azonban ha ez nem elegendő, vagy nagyobb mennyiségű folyadék adása ellenjavallt (pl. 
tüdőödéma kialakulásának veszélye miatt), akkor az ereket összehúzó, vazoaktív szereket 
(adrenalin, noradrenalin) adunk. Nem szabad azonban megfeledkeznünk azokról a megelőző 
kórállapotokról, melyek miatt kialakulhatott a szöveti vérátáramlás zavara (4H, 4T: 
hipovolémia, hipotermia, hipo/hiperkalémia, hipoxia, illetve tamponád, trombusképződés, 
tenziós PTX, toxinok), így ezek felismerése és kezelése értelemszerűen elsődleges. 
Mivel a feleslegben adott oxigénből jelentősebb arányban képződik szabadgyök, ezért 
optimalizálni kell a beadott oxigén mennyiségét. Ez pulzoximetria segítségével a 
legegyszerűbb: az oxigén szaturációját 94% körül célszerű tartani. Ugyanakkor intubált, 
lélegeztetett betegben kerülni kell a túllélegeztetést (hiperventillációt), mivel az az agyi erek 
szűkületéhez, következményes agyi vérátáramlás csökkenéshez vezet, mely az amúgy is 
oxigénadóssággal küzdő központi idegrendszer további károsodását idézheti elő. Kapnometria 
segítségével igyekezzünk a kilégzés végi szén-dioxid-szintet 35-40 Hgmm körül tartani. A 
kialakult hiperkapnia is káros, mivel az általa előidézett agyi értágulat megnövekedett agyi 
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vérátáramláshoz vezet, mely agynyomás fokozódáshoz, következményes mechanikus 
károsodáshoz (sejtösszenyomódáshoz) vezet. 
További lehetőségként csökkenthetjük a betegek testhőmérsékletét ésszerű határok közé. Az 
így létrehozott hőmérsékletcsökkenésnek, azaz indukált hipotermiának a lényege, hogy 
hidegebb környezetben a sejtek anyagcseréje lelassul, kevesebb oxigénre lesz szükségük, 
ezáltal az oxigénhiányos állapotokat is jobban tűrik, illetve a korábban elszenvedett 
oxigénhiányos állapot és a reperfúzió kisebb károkat idéz így elő, legfőképp a központi 
idegrendszerben. 
Az indukált hipotermia ma már standard eljárás, az ajánlások közt szerepel alkalmazása a 
posztreszuszcitatív állapotokban. Ugyan a terápiás, indukált hipotermia alkalmazása körül 
számos vita fortyog, megállapítható, hogy indukciója, azaz bevezetése a keringés 
visszatértéhez képest 2 órán belül ajánlatos. Cél a maghőmérséklet a 32-34 °C-on történő 
tartása 12-24 órán át, majd a beteg fokozatos visszamelegítése (14). A maghőmérséklet 
mérése a hólyagban történhet, de mérhető a centrális vénás vér, a dobhártya hőmérséklete is, 
jól kalibrált hőmérőkkel.  Terápiás hipotermia alatt meg kell akadályozni a didergést, mivel az 
ezzel járó izommunka nagy mennyiségű oxigént emészt fel, így lehet szükség a betegek 
izmainak ellazítására, mesterséges lélegeztetésére. Tény, hogy az indukált hipotermiás 
betegek közt gyakrabban fordul elő pl. tüdőgyulladás, illetve alvadási zavar, így ezeket a 
potenciális szövődményeket is számításba kell venni a hűtés megkezdése előtt. 
Gyakori, hogy a reszuszcitált betegben kialakuló szisztémás gyulladásos válaszreakció 
következtében a betegek belázasodnak, hőmérsékletük emelkedik. Az így kialakuló 
hipertermia kifejezetten káros, elsősorban a központi idegrendszer vonatkozásában. A 36,7 °C 
feletti maghőmérséklet bizonyítottan káros az agy működése szempontjából, rontja a minőségi 
túlélést és fokozza a maradandó károsodások kialakulásának esélyét (13). 
A másik tényező, mely negatív hatással van a minőségi túlélésre, a vércukorszint túl alacsony 
(hipoglikémia) vagy túl magas (hiperglikémia) mértéke. Úgy tűnik, hogy a tartós 
hipoglikémia jelentősen rontja a központi idegrendszer teljesítményét, így ennek kerülése 
folyamatos vércukorméréssel elengedhetetlenül fontos. A hiperglikémia is összefüggést mutat 
az agyi funkciók romlásával, így a cél az, hogy a beteg vércukrát normális tartományon belül 
tartsuk. 
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7.9. ábra. A posztreszuszcitációs teendők egyszerűsített folyamatábrája 
 
A posztreszuszcitációs tevékenység elsődleges célja a beteg minőségi túlélésének biztosítása. 
Ennek érdekében kell optimalizálni az oxigenizáció és perfúzió feltételeit, megfelelő 
monitorizálással valós időben nyomon követni a végbemenő élettani és kórélettani 
folyamatokat és időben közbeavatkozni, amennyiben olyan jellegű kisiklást észlelünk, ami 
potenciálisan káros lehet a beteg túlélése szempontjából.  
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7.5 ÖSSZEFOGLALÁS 
A fejezet célja az volt, hogy megismertesse az olvasót a súlyosan idődependens, a sürgősségi 
ellátás minden jegyét magán hordozó allokatív és integráló szemléletet megkövetelő, 
tulajdonképpen egymással szoros kapcsolatban álló kórállapotok, a többszervi elégtelenség, a 
szisztémás gyulladásos válaszreakció és a sokkállapot ellátásának alapelveivel. A súlyos, 
életveszélyes kórfolyamatoknál hangsúlyosan megjelenik a korai felismerés, a korai 
kockázatelemzésen és ágymelletti laboratóriumi és képalkotó vizsgálatokon alapuló korai 
diagnosztika, a korai stabilizálás és kezelés. Az akut ellátói szemlélet ezen alapelvei mentén 
történő tevékenykedés része a sokkállapotok kialakulásának megelőzése, ennek sikertelensége 
esetén azonnali elhárítása.  
Mint láttuk, a sokkállapotok közös jellemzője a súlyos oxigénadósság, a kialakuló ördögi 
köröknek is ez az alapja. Érthető tehát, hogy a legalapvetőbb cél a perfúziós viszonyok 
helyreállítása, stabilizálása. Ebben kulcsfontosságú az együttműködés az ellátói rendszer 
minden tagja közt, a prehospitális és a kórházi ellátók közt. Nincs külön prehospitális és 
kórházi sürgősség, csupán egyfajta sürgősségi szemlélet van, csak a helyek változnak. Peter 
Safar szavaival élve: „Acute care is not a location, it is a process. It can take place not only in 
the icu, but everywhere”, azaz az „Akut ellátás nem egy helyhez köthető tevékenység, hanem 
eg folyamat. Ugyanúgy történhet az intenzív osztályon, mint bárhol máshol”. Különösen igaz 
ez a megállapítás a sokkos, többszervi elégtelen betegek kezelésének esetében. 
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8. FEJEZET 
A TROMBOEMBÓLIÁS KÓRKÉPEK ÉS SÜRGŐSSÉGI JELLEMZŐIK (BETLEHEM 
JÓZSEF DR, HORVÁTH IVÁN GÁBOR DR, NAGY FERENC DR, VAJDA ZSOLT DR, 
RADNAI BALÁZS DR.) 
 
8.1. AKUT KORONÁRIA SZINDRÓMA - ACS (ACUTE CORONARY SYNDROME(S)) 
(HORVÁTH IVÁN GÁBOR DR.) 
 
8.1.1. ATEROSZKLERÓZIS SZEREPE ACS-BEN 
Mai tudásunk szerint mind a stabil angina pektoris, mind az ACS különböző formáinak 
megjelenésében alapvető szerepe van az ateroszklerózis és az aterotrombózis az ér adott 
szakaszán, adott “fejlettségi” stádiumának (elfajúlásának), ami egy időben, akár egy 
érrendszeren belül is különböző lehet. Sajnos mind a mai napig az ateroszklerózis teljes, 
pontos, részletes patofiziológiai leírása és még inkább ezen alapuló oki terápiája, a Nobel 
díjas kérdések közé tartozik, de néhány, leginkább morfológiai adatot tartalmazó ismeret 
rendelkezésünkre áll.  
Az ateroszklerózis járványszerü elterjedése a magas zsír/koleszterin tartalmú étrend és az 
ezzel párhuzamosan terjedő mozgás szegény életmód mellett a dohányázás/nikotin hatásának 
köszönhető jelentős részben. Ma már a nagyobb válogatás nélküli populációs vizsgálatok 
alapján (pl.: Framingham vizsgálat) elmondhatjuk, hogy az ateroszklerózis okozta betegségek, 
így az iszkémiás szívbetegségnek részben örökletes/genetikai, részben pedig 
(redukálható/eliminálható) kockázati (pl.: koleszterin szint, vérnyomás, dohányzás) okai 
vannak. 
Míg a stabil angina pektoris kezelésében jelentős vitát vált ki a konzervativ vagy 
(elengánsabban) un. optimális gyógyszeres kezelés (OMT) és az invaziv kezelés (akár 
katéteres megoldás/PCI/, akár műtéti /CABG/) megválasztásának legideálisabb váltási 
időpontja, addig ACS esetén minél hevesebbek a tünetek (fájdalom, ritzuszavar, 
hemodinamikai zavarok), minél magasabb a kockázati besorolás értéke (TIMI vagy GRACE 
score) annál evidensebb az intervenciós kezelés indokoltsága, mely mögött minden esetben 
jól korreláló plakk instabilitás/fekély/berepedés igazolható (IVUS, OCT).  
Ha az ateroszklerózist nem egyszerüen mint mechanikus eret szűkitő betegségnek tekintjük, 
hanem sejt illetve molekuláris szinten vizsgáljuk, akkor könnyen érthetővé válik az ACS 
kialakulása és ennek megfelelően racionális kezelése. Maga az ateroszklerózist egy krónikus, 
változó sebességgel progrediáló betegség, amiben hol stabilabb, hol instabilabb periódusok 
váltják egymást a betegség előre haladtában. 
Természetesen a két nem közötti különbség (Férfi/Nő) sem elhanyagolható, hiszen a férfiak 
esetében jól ismert heves, megsemmisítő mellkasi fájdalom hátterében STEMI esetén 
általában plakk berepedés áll, addig nők esetében a menopauza előtt többnyire csak 
ismétlödő, a fájdalom szempontjából kevésbé tünet gazdag (enyhe mellkasi diszkomfort, 
fáradékonyság) plakk kifekélyesedés szerepel, majd a menopauzát követően a nők esetében is 
a plakk berepedés lesz a vezető oki tényező STEMI esetén.  
Áramlás dinamika szempontból az erekben, mint a vér áramlást aktívan befolyásoló 
egységben, elsősorban saját autokrin müködését, az endotél simaizom egymásra hatását kell 
vizsgálnunk. Normál esetben nagyobb nyomás és nyíró erő esetében értágulat jön létre, a 
progrediáló ateroszklerózis esetén viszont a szükület előtti és utáni érszakasz viselkedése 
megváltozik, a szükület utáni szakasz vérellátási területén iszkémia lép fel, mely először csak 
terhelés alatt okoz panaszokat, majd idővel nyugalomban is. ACS-ben ez a morfológiai 
változás, hirtelen, robbanásszerüen jelenik meg, mivel maga a plakk szerkezete és a 
hozzákapcsolodó trombus tömege szélsőséges esetben érelzáródást (STEMI) vagy jelentős 
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hosszantartó kritikus érátmérő változást okoz, nem elégséges fenntartott áramlás mellett  
(NSTEMI), esetleg csak rövid ideig tartó instabilitást mutat a plakk, nem okozva a mögöttes 
szívizom terület tömeges elhalását (IAP). Habár nagyon szép ábrákon és képeken (IVUS, 
OCT) megnézhetjük a morfológiai változásokat (a vékony sapkaréteg berepedése), 
vazoaktivanyagok ki- és felszabadulása mellett számos biológiai és biokémiai változást 
mérhetünk (TCT aggregáció, TNF-alfa, hs-CRP) továbbra sem áll rendelkezésre egyetlen 
objektiv vizsgáló eszköz (PET CT/MR, IVUS, OCT) parameter sem, ami  előre jelezné a 
várható ACS kialakulását. 
Részletesen a terápiás lehetőségeket az 1.5 fejezetben tárgyaljuk, de a fentiekből következik, 
hogy palliativ megoldásra van lehetőségünk, a trombus tömeget leszívjuk, az érlument 
mechanikusan (sztenttel) eredeti méretére visszaállítjuk és megkezdjük a szekunder 
prevenciós terápiát.   
 
8.1.2 AZ ACS FOGALMA 
Az ACS fogalma nem túl régi, az ezredforduló táján kezdett elterjedni. Gyűjtő fogalom, azon 
tünetegyüttesre, amikor a szívizom vérellátási zavara miatt annak funkciója váratlanul 
csökken (ezzel mellkasi fájdalmat/ritmuszavart/hemodinamikai instabilitást okozhat), mely 
csökkenés akár hirtelen halálhoz is vezethet . 
Klasszikusan három kórformát foglal magában (instabil angina pectoris/IAP/ , ST szakasz 
emelkedésével nem járó szívizom elhalás /NSTEMI/ és ST szakasz emelkedéssel járó 
szívizom elhalás /STEMI/), amit a tipikusan vizsgált három paraméter (EKG, biomarker 
eltérés és mellkasi fájdalom) meglétével / nem létével jellemzünk. 
 
8.1.3 AZ ACS MEGJELENÉSI FORMÁI 
• STEMI esetén típusos vagy atípusos mellkasi fájdalom mellett szignifikáns biomarker 

eltérést és az elnevezésben is szereplő ST szakasz típusos szignifikáns emelkedését 
találjuk, mely EKG eltérés mellett a normál T hullám polaritásának megfordulását, kb. 
6 órás fennállását követően kóros Q hullám megjelenését észleljük.  

• NSTEMI esetén típusos vagy atípusos mellkasi fájdalom mellett szignifikáns 
biomarker eltérést és az ST szakasz típusos szignifikáns süllyedését valamint a T 
hullám ellaposodását vagy polaritásának megfordulását találjuk. 

• IAP esetén a mellkasi fájdalom és az EKG (ST szakasz szignifikáns süllyedés és vagy 
T hullám ellaposodás vagy polaritás megfordulás) eltérések dominálnak, szignifikáns 
biomarker eltérés nélkül.  

 
8.1.4 AZ ACS DIAGNOSZTIKA  
A fentiek alapján, talán egyszerűnek tünik a három kórforma diagnózisa. A klinikai 
gyakorlatban azonban a korai fázisban az egymástól és néhány egyéb hasonlóan magas 
időfaktorral és jelentős mortalitással járó betegségtől (akut aorta aneurizma, pulmonális 
embólia, akut gyomorfekély) való elkülönítő diagnózisa nagyon letisztult gondolatmenetet 
feltételez. A problémát a magas időfaktor és az ebből következő gyors diagnózis igény mellett 
a szintén gyors és aggresszív terápiás igény jelenti. Erre legszemléletesebb példa a tipusos, 
heves mellkasi fájdalom és típusos II, III, aVF-ben jelentkező ST eleváció mellett balkaron 
mért 140/90Hgmm-s vérnyomás esetén megkezdett rutin (heparin 5000NE / aszpirin 300mg / 
clopidogrel 600mg ) terápia, a jobb karon „nem megmért” (210/100Hgmm) vérnyomás, 
értelemszerüen (aorta disszekció esetén) megpecsételi a beteg sorsát. 
A klasszikusan felvett részletes anamnézis és fizikális vizsgálat a diagnózis alapja, és még 
2015-ben is milliós berendezések nélkül, akár a helyszíni körülmények között is pontos 
diagnózishoz juthatunk.  
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Az ACS tipusos, tartós (≥20 perc) mellkasi fájdalommal (bal karba, vállba, nyakba, álba, 
gyomorszájba sugárzó), néha atípusos ( fogfájást, epekövet, hasnyálmirigy panaszakot 
utánzó) panaszokkal jelentkezik. A beteg bőre gyakran sápadt, nyirkos, verítékes, a pulzusa 
lehet kritikusan meglassult, de szapora és aritmiás is lehet és gyakran számol be fulladás 
érzetről. Mindenképpen rossz prognózist jelez a magas Killip kategória, de jelentős 
izomtömeget érintő iszkémia esetén definitiv balkamra elégtelenséggel is járhat, ilyenkor a 
papilláris izom ruptura is felmerül. Jelentős hemodinamikai instabilitással jár a magas 
frekvenciával járó akut pitvarfibrilláció, kamrai tachikardia, akutan kialakult kamrai szeptum 
perforáció (melynek hallgatózási lelete is tipusos). A beteg vérnyomása lehet emelkedett a 
szimpatikotómia miatt, de lehet alacsony a csökkent/károsodott pumpa funkció miatt. Kritikus 
állapotú beteg esetén alacsony vagy normál vérnyomás mellett észlelt tachikardia és hüvős 
végtagok esetén mindenképpen shokkra kell gondolnunk.  
Az EKG fontos diagnosztikus eszközünk, minimum követelmény a standard végtagi hat 
elvezetés (I,II,III,aVR,aVL,aVF) mellett, 6/9 mellkasi (V1-6 illetve dorzális V7-9) elvezetés 
rögzitése. Szignifikáns ST elevációnak nevezzük a  ≥2 egymással funkcionálisan összetartozó 
elvezetésekben  ≥2mm-s ST elevációt V2-3-ban, a ≥0.5mm-s emelkedést V7-9-ben és ≥1mm-
s elevációt a többi elvezetésben. Akut iszkémiás jelnek kell tekinteni az újonnan kialakult 
jobb és bal Tawara szár blokkot is! Kóros, szignifikáns ST depressziónak tartjuk a tartósan 
fennálló  ≥2 egymással funkcionálisan összetartozó elvezetésekben a  ≥2mm-s ST süllyedést a 
mellkasi elvezetésekben és az  ≥1mm-s ST depressziót a végtagi elvezetésekben. 
 Szövödmény gyanúja esetén (papilláris izom szakadás, VSD, PF) mindenképpen végezzünk 
echokardiográfiás vizsgálatot, de rutin ACS ellátás esetén nem diagnosztikus kritérium a 
falmozgászavar diagnosztizálása, ráérünk a terápiás beavatkozást követően rögziteni az 
ejekciós frakciót és a falmozgászavarokat. 
Végül, de nem utolsó sorban említésre méltó a jelenleg rendelkezésünkre álló biomarker 
mérési lehetőség. Fontos hangsúlyozni, hogy az akut tünetek kialakulásakor illetve friss nem 
reperfundált elzáródás esetén negatív eredményt kapunk még a legkorszerübb magas 
érzékenységű troponin (hs-trop I/T) tesztek esetén is. Tipusos panaszok és EKG eltérések 
esetén a biomarker eltérésre várni egyertelmüen hiba! A jelenlegi hs-trop tesztek előtt, 
korábban használt myoglobin és kreatinkináz (CK) valamint ennek izoemzim (CK-MB) 
tesztjét ma már csak néha differenciál diagnosztikai okokból használjuk. A korszerű hs-trop 
tesztek a korábbi troponin teszteknél kb ezerszer érzékenyebbek, így lehetővé teszik a korai 
diagnózist, még kiss kiterjedésű szívizomkárosodás esetén is és jól mutatják a korai sikeres 
intervenciós terápiát gyors kimosási kinetikával jellemző terápiás hatást. A különböző 
teszteket gyártó cégek pontosan megadják a negativ, az átmeneti és az egyértelmüen pozitiv 
értékeket. Nagyon fontos, hogy mindig az adott teszthez rendelt, adott laborban meghatározott 
normál értékekkel számoljunk, hiszen laboronként és tesztenként abszolut értékben jelentős 
eltérések lehetnek. Az egyértelmüen elsőnek levett negativ troponin teszt nem azt jelenti hogy 
a betegnek nincs szívizom károsodása, hanem azt, hogy tipusos panaszok esetén meg kell 
ismételni az adott teszttől függően 4-6 óra múlva. Csak 2x negativ teszt esetén lehet 
kimondani a troponin negatívitást! Későn, megkésve érkező beteg esetén differenciál 
diagnosztikai segítséget jelent a GOT illetve az LDH vizsgálata, mely markerek 24-48 órás 
illetve 72-96 órás idő intervallumban érik el csúcsukat. Hasonlóképpen segít a pumpafunkció 
károsodásának után követésében a pro-BNP-NT meghatározás. Mivel az ACS egy komplex, 
az (instabil) plakk és a keringő vér alvadási elemeinek és a szervezet immun státuszának 
egymásra hatása által meghatározott folyamat, így hasznos lehet a hs-CRP, valamint a TCT 
aggregáció gátlás hatásosságának mérése. Ez utóbbi különösen hasznos lehet clopidogrel 
használatakor, ahol genetikai faktorok, a felszívódás, a biológialag hasznos metabolit 
alacsony százaléka miatt, esetleges emelkedett gyulladásos paraméterek esetén, jelentős 
esetszámban (kb. 25%) szembesülünk hatástalan gátlással.  
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Természetesen az ACS valós időbeni megítélését (kizárását ill. megerősitését) és annak 
terápiáját is az akutan vagy sürgősséggel elvégzett koronarográfia támogatja 
leghatékonyabban. 
 
8.1.5 AZ ACS TERÁPIÁJA 
Az ateroszklerosis akut állapotromlásának ellátása két részre bontható. Egy felöl a terápiás 
lehetőségek dinamikus fejlődése, mely a trombolizis bevezetésével vette kezdetét. Elsőnek az 
ISIS-2 vizsgálat igazolta, hogy lizis terápiával szignifikáns javulás érhető el, majd hasonló 
mérföldkőnek tekinthető azon megállapítás, hogy nem válogatás nélkül hasznos a lizis terápia 
(TIMI – IIIB). Azon betegek (STEMI) profitálnak belőle, akiknél a thrombus által elzárt ér 
megnyitása mellett a vérzéses kockázat még tolerálható és nem érdemes alkalmazni az 
NSTEMI populációban, valamint az a felismerés, hogy a magas rizikójú NSTEMI-s beteg 
hasonlóan gyors ellátásra szorul, mint STEMI-s társa és ugyanolyan rehabilitációt érdemel. 
Szintén jelentős előre lépést jelentett az elektiv PCI mellett megjelenő primer PCI bevezetése 
(DANAMI és PRAGUE vizsgálatok) , mely egyértelmüvé tette a lizishez képest mutatkozó 
előnyőket .  
A gyorsan fejlödő technikai háttér (radiális behatolás-vérzéses szövödmények csökkenése, 
gyógyszer kibocsájtó sztentek elterjedése-resztenózis ráta csökkenés) és gyógyszeres 
kiegészítő lehetőségek szüntelen fejlődése (ticlopidin-clopidogrel-prasugrel-ticaglerol és 
heparin-LMWH-GP IIb/IIIa gátlók-bivaluridin) adta meg azt a nagy és biztonságos siker 
arányt, amit már az egész világon az egészségügyi finanszirozók is elismernek, sőt elvárnak.  
Jelenleg tehát az ACS ellátása nem elsősorban technikai kérdés, hanem logisztikai kérdéssé 
vált. Ennek első és legfontosabb eleme, a betegek tájékoztatása, mellyel a betegek hezitációs 
ideje csökkenthető. Ennél semmivel sem kevésbé fontos a kb 1 millió lakosra jutó 1-2 
katéteres labor létrehozása, mely hálózatszerüen dolgozik a területén lévő családorvosokkal, 
mentőegységekkel, sürgősségi ellátó egységekkel és a kórházakkal illetve a koronáriaőrző 
egységekkel.  
Ezen hálózatnak egységes ellátási protokolok alapján kell müködni a hét minden napján, a 
nap 24 órájában, lehetővé téve az ACS-sel jelentkező betegek egységes elbírálását (TIMI, 
GRACE pontozás) és kikerülve a sürgősségi osztályokon vagy koronária őrzőkben való 
késlekedést, direct definitive ellátáshoz juttatva a szívkatéteres laboratóriumokban. 
Ez az ellátási elv a gyakorlatban azt jelenti, hogy bár tudnunk kell használni a high-tech által 
előállított t-PA szereket (hiszen , mint arra volt példa Március 15.-i hóesésben összeomolhat a 
beteg transport) a mindennapokban meg kell tudni szervezni akár a helyszini diagnózis 
felállítás lehetőségét, az első orvosi kontaktustól, az egységes beteg előkészítést 
(Magyarországon jelenleg a realitás a 300mg Aspirin + 600mg Clopidogrel trombocitagátló 
töltő adag beadása) valamint STEMI esetén 60/90 percen belül, NSTEMI esetén a 
sürgősségtől függően sürgős (2 órán belül), korai invaziv (24 órán belül) illetve invaziv (72 
órán belül) ellátást.  
Természetesen a válogatás nélküli beteg fogadás velejáró a kb. 3-5 %-os akut műtéti ráta 
személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése és a már akutan ellátott betegek rehabilitációs 
kezelése.         
  



 213	  

8.1.6 ÖSSZEFOGLALÁS 
Az ACS kezelése nem a klasszikus orvoslásnak megfelelő gyógyítási folyamat. A 
hagyományos orvosi döntési (sokszor szubjektiv) szabályok helyett nagyszámú tudományos 
igényű vizsgálat által meghatározott algoritmusok alapján (ld guideline-ok) látjuk el a beteget. 
Az első orvosi észleléstől igazából egy logisztikai, jól meghatározott ellátási útvonalra kerül a 
beteg, melynek során személyre szabott definitiv ellátásban részesül. 
 
8.1.7 ÁBRÁK 
 

 
8.1. ábra 
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8.2. ábra 

 

 
8.3. ábra 
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8.4. ábra 

 

 
8.5. ábra 
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8.6. ábra 

 

 
8.7. ábra 
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8.8. ábra 

 
8.2. A STROKE FELISMERÉSE, KEZELÉSE ÉS MEGELŐZÉSE (NAGY FERENC DR, 
VAJDA ZSOLT DR.) 
 
A stroke az agyi érkatasztrófák angol gyűjtőneve. A magyar gutaütés, illetve szélütés 
kifejezés szemléletesen fogalmazza meg ugyanazt a klinikopathologiai folyamatot: hirtelen 
kialakuló, általában súlyos neurológiai tüneteket produkáló betegség.  
Hazánkban átlagosan 5-10 évvel korábbi életkorban jelentkezik a stroke (szinonimák: agyi 
érkatasztrófa, szélütés, gutaütés) mint a nyugati országokban, továbbá az 50 évesnél fiatalabb 
populációban a megbetegedés és a halálozás aránya is 5-6 szorosa az Európai Unió 
országaihoz képest. Az egészségügyi kiadásainak jelentős tételét képezi az agyérbetegségekre 
fordított költség, melynek egyik jelentős tétele a stroke okozta gyakori és tartós rokkantság. 
Magyarországon az egészségügyi szakemberek által a stroke megelőzésére, kezelésére 
rehabilitációjára tett jelentős erőfeszítések sokat javítottak a korábbi évek szomorú 
statisztikáin. Miután azonban hazánkban és a fejlett országokban egyaránt bevezetésre került 
modern megelőzési és terápiás stratégiák jelentős javulást eredményeztek ugyan, a stroke 
motartiltási és morbiditási adatai tekintetében a hátrányunk mértéke a fejlett országokhoz 
képest semmit sem változott. 
A WHO definiciója szerint a stroke az agyműködés vérellátási zavarából adódó globális vagy 
csak egy adott területre lokalizálódó (fokális) zavara. A stroke gyorsan kialakuló klinikai 
tünetegyüttes, amely több mint 24 órán keresztül áll fenn vagy halált okoz, s amelynek 
bizonyíthatóan nincs más oka, mint az agyi érrendszerben kialakult elváltozás. Ha stroke által 
okozott a neurológiai tünetek 24 órán belül megszűnnek, átmeneti agyi vérkeringési zavarról 
(tranziens iszkémiás attak, TIA) beszélünk. 
A patomechanizmus alapján a heveny agyi katasztrófák kb. 80%-át iszkémiás eredetű 
kórképek adják (nagy artériás-kis artériás thrombosis, agyi embolizáció, hemodinamikai 
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stroke), kb. 20%-ban pedig vérzéses kóreredet (intracerebralis vagy subarachnoidealis vérzés) 
áll a tünetek hátterében. 
Magyarországon több mint 20.000 új stroke kialakulásával számolhatunk évente. Az 
ischaemiás és a vérzéssel járó stroke kimenetelét is nagymértékben javítja az akut szakban 
alkalmazott kezelés. A kialakult stroke kezelésének hatékonyságát az kialakuláshoz képest 
eltelt idő jelentősen korlátozza, a hatékonyságot legnagyobb mértékben az határozza meg, 
hogy milyen korán kerül rá sor. Az ischemiás stroke thrombolyzis kezelése akár tízszer is 
hatékonyabb lehet az első órában, mint a 4. óra után. Az utóbbi években thrombolysis mellett 
bevezetésre került új eljárás a thrombectomia fontos feltétele, hogy a megfelelő vizsgálatok 
elvégzése és előkészítés után és csak a troke első 6 órájában alkalmazható. Thrombolyzis 
kezelés 4,5 óra, a thrombectomiás kezelés a stroke kialakulásához képest 6 óra eltelte után 
azért nem alkalmazható, mert a kezelés következtében fellépő szövődmények növekedése már 
nagyobb lenne, mint a beavatkozások által elért haszon. Fentiek miatt szakmai körökben ma 
már egyértelműen elfogadott irányelv, hogy az agyérbetegség a sürgősségi ellátás körébe kell 
tartoznia. A betegek ellátásában ezért az első észlelő szakembereknek kulcsszerep jut. Sajnos 
még mindig csekély azon betegek száma, akik az agyi érkatasztrófát követő 3 órán belül 
stroke osztályra kerülnek, hogy a fent említett akut terápiás beavatkozásokat időben 
elvégezhetnék. Ez valószínűleg több okra vezethető vissza: az egészségügyi ellátórendszerünk 
ma is főleg kezelés- és nem megelőzés centrikus, ehhez járulnak még egyebek mellett a 
lakosság egészségügyi nevelésének, tájékoztatásának hiánya és az ellátás körüli szervezettségi 
problémák is. További nehézség hazánkban, hogy a stroke betegség akut periódusa után 
csupán a betegek töredéke, kerül rehabilitációs kezelésre, azok is későn, az ilyen fogadó 
intézmények alacsony száma és zsúfoltsága miatt. Ennek következménye az is, hogy a 
csökkent munkaképesség miatt még kevesebben tudnak munkába állni, illetve a munkahelyek 
nem tudják az eredeti munkakörükben foglalkoztatni a betegeket. Pedig stroke elszenvedése 
után a betegek 32-42%-a dependenssé, azaz önálló életvitelében valamilyen formában 
segítségre szorulóvá válik, miközben csak a betegek 10%-a tudja folytatni korábbi normális 
életvitelét. 
A stroke egészségügyi és társadalmi jelentősége 
A roncsoló agyvérzés vagy az agytrombózis okozta agykárosodás 30 napon belül mintegy 
12-20%-ban, egy éven belül pedig 25-30%-ban vezet halálhoz. A szélütés bekövetkeztétől 
számított várható élettartam valamennyi szélütéses beteget figyelembe véve nem több mint 
2-3 év. Az agyi érbetegségek további következménye az összes eset mintegy 60%-ban 
megjelenő maradandó egészségkárosodás, ami nemcsak testi tünetekben (pl. 
mozgáskorlátozottság, beszédképtelenség, nyelésképtelenség) jelentkezik, de az esetek 
mintegy 20%-ában elbutulás és 40%-ban depresszió is kialakul. Ez az életminőség súlyos 
romlását idézi elő. Az időskori életminőség romlás legfontosabb tényezője az agyi 
érbetegségek okozta károsodás. 
A szélütés katasztrófa, és nemcsak a beteg számára, de a tartós ápolási igény miatt a család 
és a társadalom számára is az egyik legnagyobb anyagi, fizikai és lelki terhet jelentő 
betegség. 
 
Ischaemiás stroke 
A fejlődő országokban a halálokok között a stroke a harmadik, a rokkantságot okozó 
betegségek közt pedig az első helyen áll. A stroke vagy annak komplikációja miatt a betegek 
kb. 25%-a meghal, kb. 50%-uknál közepes vagy súlyos egészségkárosodással, illetve 
hosszabb ideig tartó mozgásképtelenséggel kell számolni, és csupán kb. 25%-uknál várható 
teljes felépülés. A kórtani mechanizmus a szívkoszorúér elzáródás következtében kialakuló 
szívinfarktussal és szívrohammal megegyező: az agyat ellátó koponyán belüli artériák 
elzáródása helyben kialalakult (thrombozis), illetve máshonnét (nyaki artériák, szív) az agyba 
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sodródott vérrög (embolia). A thrombus megakadályozza az oxigéndús vér eljutását az agy 
egy bizonyos részéhez. A stroke e típusát nevezik ischaemiás stroke-nak. Abban az esetben, 
ha a vérrög az agyi artériákban képződik, akkor trombózisos stroke-ról beszélünk, ha pedig a 
test egyéb részén, leggyakrabban a szívben képződik, majd ezután jut az agy egy bizonyos 
területére, akkor embóliás stroke-kal állunk szemben (8.9. ábra). 
 

 
8.9. ábra: ischémiás stroke kialakulásának mechanizmusa: (A) szívben kialakuló thrombus 

leszakadva agyi verőérembóliát okoz, (B) az agyi verőér atheroscleroticus szűkületében 
képződik vérrög, (C) a nyaki verőér eredésében lévő szűkületen képződik vérrög, mely 

elsodródva elzárja az agyi verőeret. 
 
Vérzéses stroke 
A vérzéses stroke-nak két alcsoportja ismert: az agyon belüli (állományi) vérzés és az agy 
és a „pókhálóhártya” közötti (subarachnoidealis) vérzés. Állományvérzés leggyakrabban 
hypertónia következtében alakul ki, a therápiás lehetőségek sajnos korlátozottak (8.10. 
ábra).  
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8.10. ábra: az agyállományi vérzés pathomechanizmusa és CT képe 

(forrás: Heart and Stroke Foundation of Canada) 
 
Subarachnoidealis vérzésnél a vér az agyat körülvevő lágyagyhártya és az ún. 
pókhálóhártya (arachnoidea) közé kerül. Kialakulásának alapvető okai között egyrészt a 
traumás fejsérülés, másrészt az aneurysmarepedés (aneurysma=az érfal kóros 
kiboltosulása) illetve az érfejlődési rendellenességekből származó vérzés szerepel (8.11. 
ábra). Előfordulása leginkább a 40 és 60 év közötti korban gyakori, és mintegy 60%-ban 
érinti a nőket. A dohányzás és az alkohol fogyasztása növeli az aneurizmarepedések 
kialakulásának esélyét. Azoknál az egyéneknél, akiknek családjában már előfordult 
aneurizmarepedés következtében kialakult subarachnoidealis vérzés, nagyobb az esélye e 
betegség kialakulásának. Tünetei: hirtelen jelentkező, erős fejfájás, hányás és hányinger, 
nyakmerevség, fényintolerancia, valamint részleges vagy teljes tudatvesztés. 

 
8.11. ábra: agyi verőértágulat (aneurysma) és az aneurysma megrepedése kapcsán kialakuló 

subarachnoidalis vérzés (kék és piros nyilak) CT képe. A fekete és fehér nyilak 
meszesedést jelölnek. 

 
Aneurysmarepedésnél létfontosságú az érkiboltosulás kizárása a keringésből a további 
vérzések megakadályozására. A második vérzés a betegek 50%-ban egy napon belül 
bekövetkezik és halálozási mutatója 80-90%-os, emiatt kiemelten fontos, hogy a hirtelen 
jelentkező, erős fejfájásra panaszkodó beteg minnél gyorsabban a legközelebbi sürgősségi 
ellátóhelyre kerüljön.  Az aneurysma elzárása koponyamegnyitással járó (transzkraniális), 
vagy éren belüli katéteres (endovaszkuláris) műtéti megoldással lehetséges (8.12. ábra). 
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8.12. ábra: agyi aneurysma kezelési módjai mikroklippel, illetve endovaskularis úton. 

 
A stroke kiváltó tényezői: 
Az agyat ellátó nagyerek vagy artériás thrombosisa vagy embolizáció. Előbbi leggyakrabban 
az atherosclerosis következménye, azonban főleg fiatalabb korban lehet más betegség, pl. 
arteritis, rheumás vagy számos egyéb az ereket megbetegítő folyamat eredménye. Az agyi 
embolia forrása szív ritmuszavar talaján kialakult szívben elhelyezkedő thrombus vagy 
nagyerek szűkületét okozó úgynevezett arteriosclerotikus plakkon kialakult és onnan 
lesodródó embolusok következménye. Az atheromás felrakódás, amely a thrombusképződés 
leggyakoribb oka, bármely agyi nagyarteriában előfordulhat. A nagy atheromás felrakódások 
általában az a. carotis communisok és a. vertebralisok eredésében alakulnak ki, leggyakrabban 
azonban az arteria carotis communis bifurcatióját érintik. A stroke-hoz vezető embolizáció is 
többnyire innen vagy a szívből származik. Intracranialis thrombosis leggyakrabban az arteria 
cerebri mediában és főágaiban alakul ki, de előfordulhat az agyalapi nagy artériák 
bármelyikében, a mély perforáló ágakban vagy a kis corticalis ágakban egyaránt. Gyakran 
érintett a carotissyphon és az arteria basilarisnak közvetlenül az arteria cerebri posteriorok 
eredése alatti szakasza is. Az embolusok - átmenetileg vagy véglegesen - az agyi artériás 
hálózat bármely szakaszán elakadhatnak. Többnyire az extracranialis artériák 
atherothromboticus elváltozásaiból válnak le, de származhatnak kardiális thrombusból is, 
különösen bakteriális és egyéb endocarditisben kialakuló billentyűvegetatióból, 
pitvarfibrillatio, illetve miokardiális infarktus kapcsán kialakult fali thrombusból, 
szívaneurysmából vagy nyitott szívműtét során keletkező alvadékból. Néha az embolizációt 
zsírembolus (csöves csontok törése esetén), légembolus (caisson betegség), vagy a nyitott 
foramen ovalén át a bal szívfélbe jutó vénás embolus (paradox embolizáció) okozza. Agyi 
embolizáció az aortaív atherosclerosisa következtében is kialakulhat. Az embolusok 
keletkezhetnek spontán, illetve lesodródhatnak invazív kardiovaszkuláris beavatkozás (pl. 
aortakatéterezés) kapcsán. Az iszkémia és infarktus viszonylag ritkább oka a keringési 
elégtelenség. A perfúzió csökkenése előfordulhat önmagában, vagy már meglévő stenosis 
talaján. Számos kórfolyamat vezethet a perfúzió csökkenéséhez. A cerebrovaszkuláris 
tüneteket súlyosbíthatja a nagymérvű anaemia és a szénmonoxid-mérgezés (a vér 
oxigénszállító kapacitásának csökkentése által), valamint a nagyfokú polycythaemia (a vér 
viszkozitásának növelésével). A regionális véráramlást általában csak a jelentős és tartós 
vérnyomásesés csökkenti számottevő mértékben, de az artériák megbetegedése vagy 
hypoxaemia esetén csekélyebb vérnyomásesés is iszkémiához és infarktushoz vezethet. 
Iszkémiát szimpatomimetikus szerek (pl. kokain, amphetamin) fogyasztása is eredményezhet. 
A régebbi típusú fogamzásgátló tabletták szedése növelte az iszkémiás stroke gyakoriságát; az 
újabb, kisebb hormontartalmú készítmények esetében ez a jelenség ritkábban fordul elő. Igen 
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ritkán a csontos csigolyafelrakódások (osteophyták) comprimálják az arteriát. Az esetek 15-
20%-ában a körültekintő diagnosztikával sem tisztázható biztonsággal a stroke oka.  
A stroke kialakulását előidéző tényezők (kockázati tényezők) 
A stroke rizikófaktorait csoportosíthatjuk aszerint, hogy befolyásolhatók és nem 
befolyásolhatók. Különböznek az iszkémiás és a vérzéses stroke rizikófaktorai. 
A mozgásszegény életmód bizonyítottan csökkenti a kardiovaszkuláris halálozást, de 
önmagában érdemben nem befolyásolja a stroke halálozást. Ugyanakkor jótékony hatása van 
az elhízásra, hipertóniára, diszlipidémiákra, így indirekt módon mégis nagy valószínűséggel 
kihat a cerebrovaszkuláris betegségek kockázatára. 
Az elhízás gyakran társul hipertóniával, diabétesszel, hiperkoleszterinémiával és 
testmozgáshiánnyal, ezért nehezen ítélhető meg, hogy független rizikófaktorról van-e szó.  
A hátrányos társadalmi helyzet fokozott stroke-halálozással jár. A stroke gyakoribb a 
munkanélküliek között, az alacsony jövedelmű társadalmi csoportokban, a depressziósok 
között, nem kielégítő táplálkozás esetén, emellett a különböző társadalmi csoportokban 
különbözik az egészségmegőrző viselkedés (dohányzás, testedzés, táplálkozás) is. Az 
iszkémiás stroke egyéb lehetséges kockázati tényezői között szerepel az alacsony 
szérumalbuminszint, a horkolás és az alvási apnoe, a depresszió, a stressz, a stroke családi 
halmozódása, anticoncipiens szedése, a terhesség, a migrén. A kábítószer, különösen a 
kokain-élvezők körében a vérzéses és az iszkémiás stroke gyakrabban fordul elő. 
Az életkor az iszkémiás stroke és a TIA legfontosabb rizikófaktora. Az életkor 
előrehaladásával a stroke kockázata kb. 10 évenként megduplázódik; a stroke kockázata 
például 80 éves korban harmincszor olyan nagy, mint 50 éves korban. 
Általánosan elfogadott, hogy a koronáriabetegség gyakoribb férfiakban, mint nőkben. Igaz ez 
iszkémiás stroke-ra és a TIA-ra vonatkozóan is, a 45-85 éves korcsoportban.  
Jól ismert a dohányzás és a nagyérbetegség, valamint a dohányzás és a stroke összefüggése. A 
tartós, évtizedek óta fennálló dohányzás 2-2,7-szeresére, napi 10 szál cigarettánként 50 
százalékkal növeli a stroke bekövetkeztének relatív kockázatát. A fatális kimenetelű stroke 
három és félszer gyakoribb a rendszeresen dohányzóknál. A dohányzás abbahagyása viszont 
jelentősen mérsékli a stroke-rizikót, nőkben és férfiakban egyaránt. Statisztikai módszerekkel 
számos vizsgálatban, így hazánkban is megerősítést nyert, hogy fiatal korcsoportokban a 
dohányzás 4-9,8 szorosára növeli a subarachnoidealis vérzés kockázatát. A dohányzás 
felfüggesztését követően hozzávetőlegesen öt év alatt nivellálódik az általa okozott 
kockázatnövekedés.   
Az alkoholfogyasztás és az iszkémiás stroke kapcsolata nem tisztázott. Bár kis mennyiségű 
alkohol fogyasztását több vizsgálat védő hatásúnak találta. Cerebrovaszkuláris betegségekkel 
kapcsolatban a rendszeres, nagymértékű alkoholfogyasztás különösen a vérzéses stroke-
események bekövetkeztének kockázatát emeli. Alkohol intoxikáció döntően fiatal felnőtteknél 
idézhet elő iszkémiás agyi károsodást. A rendszeres, nagyobb mennyiségű alkohol 
fogyasztása emeli a vérnyomást, fokozza a vérzési hajlamot, arrythmogen hatású, csökkenti 
az agyi véráramlást.  
A stroke-események legfontosabb rizikófaktora a hipertónia. Világviszonylatban a teljes 
lakosság mintegy 10-20%-a hipertóniás; ez az arány a szélütött betegek esetében 38-88%, 
hazánkban eléri a 75%-ot. A hipertónia stroke-kal való kapcsolata szorosabb, mint a 
szívinfarktussal. A szisztolés hipertónia gyakorisága az életkor előrehaladtával fokozódik. A 
vérnyomás diasztolés értékének 5-6 Hgmm-es mérséklésével a stroke relatív kockázata 42%-
kal csökken. A szisztolés vérnyomás és a stroke között még szorosabb a kapcsolat: magasabb 
szisztolés vérnyomás még normális diasztolés érték mellett is nagyobb stroke-kockázattal jár. 
A 160/95 Hgmm feletti vérnyomás 3-szoros rizikót jelent, de még a határeset hipertónia 
(140/95 Hgmm) mellett is 42%-kal magasabb a TIA és a stroke-események kockázata. A 
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hipertónia kezelése mind a koronáriabetegség, mind a stroke rizikóját a vérnyomáscsökkentés 
mértékében befolyásolja, egészen a 70 Hgmm-es diasztolés értékig.  
Általánosan elfogadott tény, hogy az emelkedett összkoleszterinszint és az alacsony sűrűségű 
lipoproteinhez kötött koleszterin-(LDL-C) szint a koronáriabetegség rizikófaktora. A stroke-
kal kapcsolatban azonban ellentmondásos a lipidek szerepe, annak ellenére, hogy az 
emelkedett szérumlipidszintek bizonyítottan növelik a supraaorticus nagyerek 
atherosclerosisának kockázatát. Kapcsolatot találtak a plazma trigliceridszintje és az 
iszkémiás stroke előfordulási gyakorisága között, míg koleszterin esetében ilyen összefüggést 
csak a kifejezetten magas (8 mmol/l fölötti) értékek esetén észleltek. 
Mind az 1-es, mind a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegek esetében növekszik az 
atherosclerosis kockázata. A diabéteszesek körében egyéb vaszkuláris rizikófaktorok is 
gyakrabban fordulnak elő. A cukorbetegség azonban önmagában is független stroke-
rizikófaktor, 1,8-3-szoros relatív kockázatnövekedéssel jár. A diabétesz szigorú kontrollja 
csökkenti a nephropathia, a retinopathia és a neuropathia kockázatát (mikrovaszkuláris 
szövődmények).  
Az elhízás mértékének meghatározására leginkább elfogadott módszer a testtömegindex 
(Body Mass Index, BMI) meghatározása. Az obezitáshoz gyakran társul hipertónia, csökkent 
glükóztolerancia vagy cukorbetegség, hiperkoleszterinémia; emellett a cerebrovaszkuláris 
események tekintetében önmagában is független rizikófaktor. A súlyfelesleg anatómiai 
eloszlása is fontos a rizikó mértékének meghatározásában: a centrális obezitás (amely a 
törzsre, hasra lokalizálódik) atherogén szerepe kifejezettebb.  
Jelenleg nincsenek egyértelmű adatok azzal kapcsolatban, hogy a különböző thrombophiliás 
állapotok - antifoszfolipidszindróma, az V. faktor Leiden-mutációja, a prothrombin 20210-
mutációja, protein S- és protein C-hiány, az antithrombin III hiánya stb. - mennyiben 
jelentenek fokozott stroke-rizikót. 
A kardiológiai kórképek gyakori velejárói stroke-eseményeknek. Minden negyedik stroke-
betegnek van iszkémiás szívbetegsége is, 13%-uknál található pitvarfibrilláció, 14%-uknál 
mutatható ki kongesztív szívelégtelenség. 
Az akut miokardiális infarktus és az iszkémiás stroke összefüggése jól ismert. Különösen 
gyakran alakul ki agyi infarktus az akut miokardiális infarktust követő napokban, hetekben. 
Ebből a szempontból a legnagyobb kockázatot az anterior falat érintő miokardiális infarktusok 
hordozzák. Összeségében, a miokardiális infarktuson átesett nők 29%-a, a férfiak 19%-a 10 
éven belül stroke-eseményt is elszenved. Kongesztív szívelégtelenség gyakran együtt jár 
pitvarfibrillációval, hipertóniával, ISzB-vel, emellett önmagában négyszeresére növeli az 
iszkémiás stroke-események kockázatát. 
Az összes iszkémiás stroke-események 13,1%-a, 70 év felett 25%-a pitvafibrilláció (PF) 
talaján alakul ki Magyarországon. Más kardiológiai állapotokhoz hasonlóan a pitvarfibrilláció 
is gyakorta társul egyéb, fokozott stroke-rizikót jelentő állapottal (hipertónia,ISzB, kongesztív 
szívelégtelenség), de már önmagában, más kardiológiai elváltozás nélkül is, ötszörös stroke-
rizikót jelent, ezért idős korban antikoagulálást igényel.  
A bal kamra hypertrophiája 4-6-szoros kockázatnövekedéssel jár az iszkémiás stroke-
eseményeket illetően. Gyakorta társul magas életkorral és hipertóniával. Az ezzel kapcsolatos 
prevenciós stratégia felállítása kardiológus, vaszkuláris neurológus feladata. 
A fogamzásgátló szerek thrombogen effektusa köztudott, mind az artériás, mind a vénás 
thromboticus eseményekkel (pl. sinusthrombosis) kapcsolatban. A kockázat növekszik 35 
éves kor felett, valamint egyéb vaszkuláris rizikófaktorok (dohányzás, hipertónia) együttes 
megléte során. Mindezek figyelembevételével, e készítmények a veszélyeztetett csoportokban 
csak indokolt esetben és nagy körültekintéssel alkalmazhatók.  
Nyaki verőér szükület (carotisstenosis): amennyiben a lezajlott tranziens iszkémiás attak, 
amaurosis fugax vagy stroke kialakulásában feltételezhető az ipsilateralis carotis artéria 
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betegségének oki szerepe, a tünetek ismétlődésének valószínűsége igen jelentős. A plakk 
emboliaforrásként játszott szerepe függ a szerkezetétől, a stenosis mértékétől, valamint a 
plakk felszínétől (pl. ulceráció). A már kialakult stroke akut kezelésére ugyan vannak 
bizonyítottan hatásos gyógyszeres eljárások (acetil-szalicilát, szöveti plazminogén-
aktivátorral történő thrombolysis), azonban ezek kevésbé hatékonyak vagy nem 
alkalmazhatók rutinszerűen minden esetben, még ha a beteg azonnal kórházba került is. Ezért 
döntő fontosságú az agyérbetegség megelőzése: a jelenleginél hatékonyabb megelőzési 
stratégiával csökkenteni lehetne a betegség kialakulását, a halálozást, a tartós rokkantságot. 
Az elsődleges prevenció célja a módosítható vaszkuláris kockázati tényezők kiiktatása és 
kezelése.  
A másodlagos prevenció célja a már kialakult stroke vagy átmeneti agyi vérkeringési zavar 
(TIA) után az akut cerebrovaszkuláris esemény ismétlődésének megelőzése. A lehetőségek 
között rendkívül fontos - az elsődleges megelőzéshez hasonlóan - a kockázati tényezők 
(magas vérnyomás, pitvarfibrilláció, diabetes mellitus, emelkedett koleszterinszint, 
dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, mozgásszegény életmód) kezelése, illetve 
megszüntetése. Igazoltan hatásos a thrombocyta-aggregáció gátló és a véralvadásgátló 
kezelés, valamint a carotis-rekonstrukciós műtétek. Az utóbbiak között egyre elterjedtebb a 
stent behelyezésével végzett percutan transluminalis angioplastica (PTA). 
Az agyvérzések kezelésével kapcsolatban viszonylag kevés klinikai vizsgálat zajlott. 
Történtek próbálkozások az állományvérzés specifikus kezelésére (sztereotaxiás vagy 
intraventricularis thrombolysis, korai hemosztatikus kezelés aminokapronsavval vagy 
rekombináns aktivált VII. alvadási faktorral), de az eddigi vizsgálatok száma nem teszi 
lehetővé klinikai irányelvek megfogalmazását. Az agyvérzés kezelésében ma is a nem 
sebészi, intenzív ellátás a leggyakoribb módszer. 
A stroke kialakulásakor fellépő panaszok és tünetek: 
Fontos szem előtt tartanunk, hogy a stroke típusa pusztán a klinikai tünetek alapján nem 
határozható meg. Jellemző a tünetek hirtelen kezdete. Progresszív stroke esetén az egyoldali 
neurológiai tünetek néhány óra, 1-2 nap alatt fájdalommentesen tovább fokozódnak; fejfájás, 
láz a tüneteket nem kíséri. A progresszió többnyire lépcsőzetes, stabil periódusok szakítják 
meg, de előfordul folyamatos romlás is. Az akut komplett stroke az előbbinél gyakrabban 
fordul elő. A tünetek gyorsan fejlődnek ki és többnyire néhány perc alatt elérik maximális 
intenzitásukat. A progresszív stroke végül komplett formába alakul át. A progresszív stroke 
vagy a nagy kiterjedésű komplett stroke első 48-72 órájában a tünetek súlyosbodhatnak, 
tudatzavar léphet fel. Ennek oka agyoedema, vagy ritkábban az infarktus expanziója. A súlyos 
agyoedema az intracranialis képletek potenciálisan fatális eltolódásához vezethet (pl. 
transtentorialis beékelődés). Általában elmondható, hogy ha az akut stroke már a kialakulás 
első óráiban tudatzavarral jár (akár enyhe aluszékonysággal), akkor minden bizonnyal nagy 
kiterjedésű infarktussal vagy gyorsan kifejlődő infarktussal állunk szemben. Ha az infarktus 
nem nagy kiterjedésű, akkor a tünetek gyorsan javulnak, majd a javulás lassabb ütemben még 
napokig, hónapokig folytatódik. Leggyakrabban az arteria cerebri media vagy egyik mély 
penetráló ága záródik el. Beszédzavar a dominans félteke károsodásakor jelentkezik, míg a 
neglect a szubdomináns félteke érintettségére utal. Ritkán jó kollaterális keringés esetén az 
arteria carotis interna elzáródása akár tünetmentes is lehet. A vertebrobasilaris rendszer 
ágainak elzáródása cerebellaris-, corticospinalis-, szenzoros- és agyidegtünetek kombinációját 
hozza létre. Unilateralis károsodás esetén az agyidegtünetek gyakran a paresissel és 
érzészavarral ellentétes oldalon alakulnak ki. Az arteria basilaris teljes elzáródása 
szemmozgászavart, szédülést, pupillaeltéréseket, kétoldali pyramisjeleket (tetraparesis, 
tetraplegia) és tudatzavart okozhat. Gyakran alakul ki dysarthria, dysphagia. A kórkép ha 
tudatzavarral jár a mortalitása eléri a 80%-ot. 
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Az alvás közben vagy ébredéskor kialakuló stroke többnyire infarktust valószínűsít, 
erőkifejtéskor kialakuló tünetek gyakrabban utalnak vérzésre. Fejfájás, stupor, kóma, súlyos 
hipertónia, epilepsziás rohamok főként vérzéssel társulnak. Ha miokardiális infarktus, 
pitvarfibrillatio vagy kardiális vegetáció szerepel az anamnézisben az embolizáció mellett 
szól. Nyaki fájdalom és bénulás esetén elsősorban az extracranialis nagyartériák dissectiójára 
kell gondolnunk, dissectio azonban fájdalom nélkül is kialakulhat. Nagy embolus többnyire 
akut komplett stroke-ot okoz hirtelen kezdettel, a góctünetek percek alatt elérik maximális 
intenzitásukat. A neurológiai tüneteket fejfájás előzheti meg, de gyakoribb hogy nincs 
fájdalom. A thrombosisra a tünetek lassabb, fokozatos kialakulása jellemző (hasonlóan a 
progresszív stroke-hoz). 
 
A stroke diagnózisának felállítása 
A hirtelen fellépő stroke akut kezeléséhez az alábbi kérdések megválaszolása szükséges: 
• A tüneteket stroke okozza-e? 
• A stroke melyik formájával állhatunk szemben? 
• Alkalmas-e a beteg thrombolysisre? 
• Van-e életet fenyegető társuló betegség? 
• Hová lokalizálható a károsodás? 
• Milyen körülmények között alakult ki a stroke? 
• Milyen a klinikai kép lefolyása (átmeneti, akut, progresszív, stb.)? 
• Milyen etiológiai tényezők állhatnak a háttérben? 
Korábbi betegségekre vonatkozó adatok: 
• a stroke-állapothoz vezető, illetve a belszervi és a neurológiai szövődmények szempontjából 
milyen kockázati tényezők állnak fenn, ezek kezelésének módja; 
• a korábban is meglévő betegségek aktuális állapotának tisztázása; 
• szedett gyógyszerek. 
A prehospitális ellenőrző listába javasolt az NIH Stroke Skála felvétele is, így a neurológus a 
pontérték változása alapján eldönti, hogy gyorsan javulnak-e a tünetek. Ezért a NIH Stroke 
Skála elsajátítása az akut ellátásban dolgozó valamennyi dolgozó számára javasolt. (lásd 
függelék) Az iv. thrombolysis kizárási kritériumai között a vérnyomás és a vércukorszint a 
thrombolysis megkezdése esetére van definiálva, ezért nem szerepel a prehospitális ellenőrző 
listában, mivel az alkalmas/nem alkalmas döntést prehospitálisan nem befolyásolja. 
Hasonlóképp, mivel az antikoaguláns kezelés is INR-, illetve APTI-függően befolyásolja az 
elbírálást, ezt a kórházi kizárási kritériumok között kell szerepeltetni. A stroke súlyosságának 
megítélése, valamint az állapotkövetés szempontjából fontos a nemzetközileg értékelt és 
elfogadott neurológiai skálák használata. Magyarországon az európai ajánláshoz hasonlóan 
javasoljuk a NIH Stroke Skála vagy a Skandináv Stroke Skála, a tudatállapot megítélésére 
pedig a Glasgow Coma Skála (GCS) használatát. 
Intravénás thrombolysis előtt végzendő anamnézisfelvétel 
A prehospitális ellátásban a diagnosztika célja annak eldöntése, hogy 
1. a beteg tüneteit feltehetőleg stroke okozza-e? 
2. a betegnél feltehetőleg elvégezhető-e az iv. thrombolysis? 
3. a tüneteket követő három órán belül iv. thrombolysist is végző stroke-központba 
szállítható-e a beteg? 
 
Fizikális vizsgálat stroke betegnél 
A fizikális vizsgálat első lépése az inspekció (arcszín, verejtékezés, sérülési nyomok, 
arcaszimmetria, végtagmozgások). Az akut stroke-beteg különböző súlyosságú tudatzavarban 
szenvedhet. A napi gyakorlatban elegendő annak eldöntése, hogy a beteg somnolens, 
soporosus, vagy kómában van-e. Perceken-órákon belül kialakuló tudatzavart általában nagy 
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kiterjedésű féltekei károsodás, kamrába törő állományvérzés, vagy agytörzsi lézió (vérzés 
vagy ischaemia) okoz. Részletes fizikai vizsgálat (célszerű cranio-caudalis irányba haladni): 
• tarkókötöttség megítélése (subarachnoidealis vérzésre utalhat); 
• látótér (kevésbé kooperáló, de éber betegnél az oculopalpebralis reflex segítségével 
vizsgálható), anisocoria, a szemgolyók pozíciójának, mozgásának megítélése; 
• a szemfenék vizsgálata (a vénás pulzáció eltűnése a koponyaűri nyomásfokozódás korai jele, 
papillaoedema nem jellemző); 
• eszméletlen betegnél a babafej tünet (a fej gyors spontán elfordításakor észlelt 
bulbusmozgás értékelése) vagy az 
oculovestibularis reflex (ugyanezen reakció megítélése a fülnyílásokba fecskendezett hideg 
vízre) vizsgálata; 
• az arcszimmetria vizsgálata; 
• a nyelv, a garat és a lágyszájpad-reflex vizsgálata; 
• hallgatózás a carotisok felett; 
• az izomerő (paresis súlyossága, eloszlása) vizsgálata, a végtagok pozíciójának értékelése (az 
alsó végtag 
„cadaverállása” segít a paretikus oldal diagnosztizálásban, de combnyaktörésre is utalhat); 
lehetőség szerint a betegeket 
ülve és állva-járva is vizsgáljuk meg; 
• izomtónus (az akut szakban általában petyhüdt tónust látunk, a spaszticitás később jelenik 
meg); 
• piramisjelek, saját- és kóros reflexek vizsgálata; 
• érzészavar vizsgálata; 
• éber betegnél végtagkoordináció vizsgálata; 
• a beszédzavar megítélése (aphasia, dysarthria); 
• a neglectszindróma meglétének megítélése; 
• a pszichés státus értékelése (orientáció, zavartság, szorongás); 
• a tudat értékelése. 
 
Teendők stroke beteghez érkezés esetén 
Az akut ischémiás stroke klinikai gyanújának fennállásakor a beteget azonnal 
rohammentővel a legközelebbi sürgősségi osztályra kell szállítani, ahol gyors neurológiai 
státuszfelmérés és koponya CT vizsgálat végzendő. A kórházba szállítással való késlekedés 
könnyen a beteg életébe, illetve mozgás-, látás- vagy beszédképességének elvesztésébe 
kerülhet (8.13. ábra). 
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8.13. ábra: a fenti beteg sorsa az ischémiás stroke késlekedést nem tűrő lefolyását 

szemlélteti: (A) az 58 éves nőbeteg jobb oldali testfélbénulással és beszédzavarral került a 
sürgősségi osztályra, ahol az elvégzett CT vizsgálaton igazolódott a bal oldali a. cerebri 

mediában lévő vérrög (fehér nyílhegyek), (B) a betegnél gyorsan megtörtént a szisztémás 
lízis, mely eredménytelen volt, de a kontroll CT-n még nem lehetett infarktusjeleket látni, 
így a beteget mechanikus thrombektómiára a legközelebbi centrumba referálták, azonban 

mentőautó a szállításhoz több órán keresztül nem volt elérhető, így a beteg a stroke kezdete 
után 5 órával ért a neurointervenciós centrumba  (C), ahol az elvégzett koponya CT-n már 
kiterjedt kezdődő infarktus volt látható (piros nyilak), emiatt az intervenció már nem volt 

elvégezhető, (D) a másnap készült kontroll CT-n kiterjedt bal féltekei infarktus látható 
(csillag), a betegnek súlyos tünetei maradtak vissza. 

 
Amennyiben a CT vizsgálat nem igazol vérzést és egyéb kontraindikáció nem áll fenn, úgy 
megtörténik a szisztémás lízis a vérrög feloldására, mely rTPA bólusban, majd ezt 
követően 1 órán át perfúzorban intravénásan adott testömegarányos dózisát jelenti. 
Ha a lízist követően a tünetek nem javulnak, kontroll CT készül az esetleges vérzéses  
szövődmény kizárására, melyet CT-angiográfiás vizsgálattal egészítünk ki, az érelzáródás 
pontos helyének és kiterjedésének meghatározására. Amennyiben a kontroll CT vérzést, 
valamint korai infarktusjeleket nem igazol és a CT angiográfiás képeken látható nagy 
nyaki, illetve agyalapi artéria elzáródása, a betegnél a neurointervenciós műtőben katéteres 
thrombektómiával megtörténik az elzáródást okozó vérrög eltávolítása, illetve az elzáródott 
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nyaki és/vagy koponyán belüli verőerek tágítása, szükség esetén stent behelyezésével 
(8.13. ábra). 
 
8.14. ábra (következő oldal): 74 éves nőbeteg, aki három és fél órával bal testfelének 
elgyengülését követően került kórházba, ahol szisztémás lízis történt, mely sikertelen volt, 
az ezt követően elvégzett koponya CT (A) és CT angiográfia (B) jelzett korai ischémiás 
jeleket mutatott a törzsdúcokban (A, nyitott fehér nyílhegyek) és igazolta a jobb oldali a. 
cerebri media főtörzsének elzáródását (B, fehér nyílhegyek). A betegnél a 
neurointervenciós műtőben katéteres érfestés történt, mely igazolta a thrombust a jobb 
oldali MCA főtörzsében (C, fekete nyílhegyek), mely egy stent-retriever segítségével 
eltávolításra került (D, kis kép) és a jobb oldali MCA ágrendszere teljesen megnyílt (D, 
nyitott fekete nyílhegyek). A betegnél két nappal később végzett kontroll koponya CT a 
törzsdúcok területén mutatott kis kiterjedésű infarktust (E, csillag), a konvexitás agykérge 
nem sérült (F). A páciens minimális maradványtünetekkel távozott a kórházból, a három 
hónapos kontroll klinikai vizsgálaton neurológiai státuszában eltérés nem volt igazolható. 
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A neurointervenciós radiológus által végzett katéteres thrombuseltávolítás, illetve nyaki 
és/vagy koponyán belüli értágítás és stent-behelyezés jó technikai sikerességét több 
tanulmányban igazolták, a bemutatott módszerek segítségével az elzáródott verőereket 80-
90%-ban meg lehet nyitni. A klinikai sikeresség azonban nagyban függ a stroke kezdete óta 
eltelt időtől, a megkerülő, úgynevezett kollaterális artériák fejlettségétől, a beteg általános 
állapotátol és egyéb társbetegségeitől. A hatékony neurointervenciós stroke kezelési 
módszerek kifejlődése az elmúlt 6-8 évre tehető, napjainkban jelennek meg az első 
tanulmányok, melyek a módszer klinikai sikerességét értékelik ki. Ezek – 
betegkiválasztástól függően 40-55%-os klinikai sikerességet mutatnak, vagyis a 
neurointervenciós módszerekkel kezelt akut stroke betegek ilyen nagy százaléka tud a 
kórházból való távozás után ápolás és segítség nélkül önálló életet élni, járni, beszélni, 
adott esetben munkájához visszatérni.  
Azonban az ígéretes neurointervenciós módszerek mellett sem lehet - a medicina egyéb 
ágaihoz hasonlóan - az ischémiás stroke esetében sem eléggé kiahngsúlyozni a megelőzés 
fontosságát, hiszen a már kialakult stroke-ot csak viszonylag rövid időablakon, általában 6 
órán belül lehet katéteres technikával kezelni, ez után a keringésből kizárt agyterületen 
megindul már a szövetelhalás és egy demarkált infarktust okozó érelzáródás 
rekanalizációja nagy gyakorisággal súlyos, gyakran halálos kimenetelű reperfúziós 
vérzéshez vezet.  
Az ischémiás stroke közel 40%-ban szívritmuszavarra, korábbi szívinfarktusra, illetve 
billenytűproblémára vezethető vissza, ezért fontos ezen betegek kardiológiai gondozása, 
antikoaguláns kezelés indítása. További 20-25%-ban a nyaki nagyerek, újabb 10%-ban 
pedig a koponyán belüli verőerek atheroskleroticus szűkülete okozza az akut érelzáródást. 
Ezen szűkületek felismerése, időszakos nyaki ultrahangvizsgálat-szűréssel, valamint akár 
csak másodpercekig tartó zsibbadás, testfél-gyengeség, beszéd-, vagy látászavar esetén a 
nyaki és a koponyán belüli ereket is ábrázoló, úgynevezett stroke-protokollal készült MR 
vizsgálat elvégzésé elengedhetetlenül fontos! Az íly módon felismert szűkületeket 
sebészeti, illetve neurointervenciós katéteres úton kezelni kell, íly módon az ischémiás 
stroke-ok jelentős hányada megelőzhető (8.15. ábra).  
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8.15. ábra: az agytörzsi artéria (a. basilaris) tünetképző, nagyfokú szűkülete (A, piros körrel 

jelölve) és endovaszkuláris műtéti megoldása (B), tágítással és stentbehelyezéssel. 
 
A kórházi diagnosztikai folyamat képései: 
• részletes neurológiai vizsgálat (+NIH Stroke Skála felvétele); 
• vérvétel, laboratóriumi vizsgálatok; 
• CT [a vérzés (ideértve a subarachnoidealis vérzést is), illetve az intracranialis térfoglalás 
kizárása végett]; 
• az intravénás thrombolysis indikációjának felállítása az indikációs kör és a kizárási 
kritériumok alapján. 
Laboratóriumi vizsgálatok 
Laboratóriumi paraméterek: vércukorszint (ágy melletti) meghatározása, nátrium-, kálium-, 
urea-, kreatininszint, teljes vérkép (thrombocytaszám!), prothrombinidő (INR), aktivált 
parciális thromboplasztinidő (APTI), fibrinogénkoncentráció meghatározása. 
Antikoagulánsok, thrombocytaaggregáció-gáók, vérnyomáscsökkentő szerek, 
szénhidrátháztartást befolyásoló szerek befolyásolhatják a laboratóriumi eredményeket, ahogy 
a diabetes mellitus krónikus máj- és vesebetegség, felszívódási zavarok, miokardiális 
infarktus, gastrointestinalis vagyhúgyúti vérzés, trauma, műtét utáni állapo is. 
• A stroke-beteg ellátása stroke-centrumokban optimális. 
• A háromórás időablakon belül lévő, akut stroke-ban szenvedő - főleg a középsúlyos, 
thrombolysisre alkalmas beteget a legközelebbi, thrombolysisre alkalmas intézménybe kell 
szállítani - amennyiben az egyeztetett betegutak ezt lehetővé teszik, azonnal a CT-be, ott 
történjen a neurológiai vizsgálat. 
• A betegellátás szempontjából az a legkedvezőbb, ha a mentőkocsi a beteg vagy 
hozzátartozója kérésére is azonnal a stroke-beteghez indul, előzetes háziorvosi vizsgálat 
nélkül is. 
• A helyi specialitások figyelembevételével azt kell elérni, hogy a thrombolysisre alkalmas 
stroke-beteg szelektálására már a szállítómentő személyzete képes legyen. 
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• A stroke-centrum - rendelkezzen évente frissített írásos stroke-protokollal (az akut terápiától 
a rehabilitációig) - egyeztetett és írásban rögzített betegutakkal képes legyen koordinált, 
multidiszciplináris ellátást biztosítani az adott szakterületen jártas orvosok, szakápolók és 
rehabilitációs szakemberek révén.  
Felelősségi körök 
Diszpécser: 
• Esetkocsi kiküldése a beteg, illetve a hozzátartozó kérésére; 
• Esetkocsi lízisre alkalmas osztályra irányítása. 
Mentőtiszt/mentőorvos 
• Iv. thrombolysis végzéséhez szükséges prehospitális csekklista kitöltése. 
• A stroke-osztály értesítése, a beteg tudatállapotának, paresis súlyosságának szóbeli közlése 
és írásbeli rögzítése, azonosító adatainak bediktálása (név, születési dátum, TAJ szám). 
• Vércukormérés, pulzoximetria, EKG. 
• Ajánlott: vérvétel vérképre, antikoaguláns szedése esetén hemostasisra. 
• Vérnyomásmérés, vérnyomáscsökkentés elkezdése (urapidillel), ha a szisztolés érték 185, 
vagy a diasztolés érték a 110 Hgmm-t meghaladja két, egymást 5-10 perccel követő 
vérnyomásmérés során és a beteg thrombolysis-jelölt. 
• Ha a mentő biztosan ki tudja zárni a thrombolysis lehetőségét, a vérnyomást 220 Hgmm-ig 
csökkenteni nem szabad, kivéve, ha akut cardiorespiratoricus elégtelenség, szívinfarktus 
alakul ki. 
A stroke kivizsgálásának neurológiai vonatkozásai:  
• Sürgős laborvizsgálatok megrendelése. 
• A CT megrendelése. 
• A beteg neurológiai vizsgálata, beválasztási és kizárási kritériumok ellenőrzése. 
• Labor, CT és anamnézis értékelése. 
• Az iv. thrombolysis protokoll szerinti kivitelezése. 
Vérnyomás kezelés stroke esetén: 
Rutin vérnyomáscsökkentés nem indokolt iszkémiás stroke-ok esetén <220 Hgmm szisztolés 
és <120 Hgmm diasztolés értékekig, vérzéses stroke-ban szenvedőknél 180/105 Hgmm érték 
alatt. Az akut szakban a kezelést indokló vérnyomásértékeket ismételt mérések alapján kell 
meghatározni. 
A 220/120 Hgmm-nél alacsonyabb vérnyomásérték esetén is indokolt lehet az antihipertenzív 
kezelés, ha a stroke-hoz szívelégtelenség, aortadissectio, akut miokardiális infarktus, akut 
veseelégtelenség társul, vagy ha a beteg thrombolyticus vagy antikoaguláns kezelésben 
részesül - l. korábban. 
Optimális vérnyomáscélértékek akut stroke esetén: 
- korábban ismert hipertónia esetén 180/105 Hgmm, 
- korábban nem hipertóniás betegen 160-180/100-105 Hgmm, 
- Intravénás thrombolysis esetén a szisztolés vérnyomás 180 Hgmm alá csökkentendő. 
Akut vérnyomáscsökkentésre ajánlott szerek: Intravénás labetalol, urapidil vagy 
nitroprusszid-nátrium, vagy per os captopril. 
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Függelék: 
NIH (National Institute of Health) Stroke pontozóskála 
Tudati szint 
Éber, élénken reagál 0 

Aluszékony, minimális stimulatióval ébreszthető együttműködő, válaszol, reagál 1 

Kellő számban ismétlődő stimulatióra felfigyel de lethargiás vagy kábult, kellően erős 
fájdalomingerre nem stereotyp mozgást végez 2 

Csak reflexes motoros vagy autonom effectusokkal vagy egyáltalán nem válaszol, petyhüdt, 
nincsenek reflexek 3 
Kérdésekre adott válaszok (dátumra és életkorra vonatkozó, csak az első választ értékeljük) 
Mindkét válasz helyes 0 

Az egyik válasz helyes 1 

Mindkét válasz helytelen 2 
Utasítások végrehajtása 
(a beteget felszólítjuk, hogy nyissa ki vagy csukja be a szemét, csak az első választ 
minősítjük. Pont adható ha egyértelmű kísérletet tesz, de ez nem teljes) 
Mindkét utasítást végrehajtja 0 

Csak az egyik utasítást hajtja végre 1 

Egyik utasítást sem hajtja végre 2 
Izomerő (alsó végtag) 
(csak a gyengébb oldal) 
30 fokos pozícióban 5 sec-ig megtartja 0 

A végtag félmagasságban süllyed az 5 sec periódus végén 1 

Az 5 sec periódus végére a lábat leejti az ágyba, de némi erőkifejtés érezhető a gravitációval szemben 
2 
Végtag ataxia 
Nincs 0 

Ataxia egy végtagon 1 

Ataxia két végtagon 2 
Érzőkör 
(tűvel tesztelve) 
Nincs érzészavar 0 

Enyhétől közepesig (kevésbé élesnek, vagy tompának érzi, de tudatában van a szúrásnak) 1 

Kifejezettől a teljes érzésvesztésig, a beteg nincs tudatában a szúrásnak 2 
Szemmozgások: 
Normális 0 

Részleges tekintésbénulás, pont adható, ha tekintés abnormális egy vagy mindkét szemen, de 
kifejezett deviatio vagy teljes tekintésbénulás nincs 1 
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A kifejezett deviatio vagy teljes tekintésbénulás nem győzhető le oculocephalicus manőverrel 2 
Látótér 
Nincs látótér kiesés 0 

Partialis hemianopsia 1 

Complett hemianopsia 2 
Facialis paresis 
Nincsen 0 

Részleges 1 

Teljes 2 
Izomerő (felső végtag) 
(csak a gyengébb oldal) 
Végtagot 90 fokos pozícióban 10 sec-ig megtartja 0 

Végtagot 90 fokos pozícióban tartja, de 0 sec alatt süllyed 1 

Végtagot nem tudja a 90 fokos pozícióban megtartani, de némi erőkifejtés érezhető a gravitációval 
szemben 2 

A végtag leesik, nincs erőkifejtés gravitációval szemben 3 

Nincs mozgás 4 
Neglect syndroma 
Nincsen 0 

Visualis, tactilis vagy auditoros féloldali figyelmetlenség 1 

Kifejezett féloldali figyelmetlenség 2 
Dysarthria 
Nincsen 0 

Enyhétől a közepesig, a beteg hibásan ejt ki legalább néhány szót, de kis nehézséggel megérthető 1 

A beteg beszéde érthetetlen 2 
Aphasia 
Nincsen 0 

Enyhétől a közepesig: megnevezési hibák, szótalálási nehézség, paraphasia és/vagy megértési zavar 1 

Súlyos Broca vagy Wernicke (vagy varians)aphasia 2 

Globalis aphasia vagy mutismus 3 
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8.16. ábra Thrombolysis csekklista: 
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8.3. STROKE BETEGÚT OPTIMALIZÁLÁS LEHETŐSÉGE (BETLEHEM JÓZSEF DR.) 
A stroke folyamat jelentősége 
Az agyi érkatasztrófák jelentősége világviszonylatban mortalitás és morbiditás tekintetében 
kimagasló. Stroke miatt hazánkban megközelítőleg 50000 beteg kerül évente kórházba. A 
stroke betegek ellátására a fejlett országokban az egészségügyi költségvetés 4-5%-át fordítják 
átlagosan, ami részben a közvetlen akut ellátás és az utókezelés költségeit jelenti.  
A betegség jobb kimenetele szempontjából meghatározó jelentőséggel bír az idő, mely a 
betegség kezdete (tünetek megjelenése) és a definitív terápia (a sérült agyszövet irreverzibilis 
károsodásának visszafordítása) között eltelik, hisz az agyszövet túlélése a tét (Time is Brain!).  
Az elmúlt három évtized szakirodalma rámutat arra, hogy milyen pathobilológiai 
mechanizmusok húzódhatnak meg az iszkémiás agyérkatasztrófák hátterében (az idő 
múlásával kialakuló excitotoxikus folyamatok, melyeket a masszív preszinaptikus glutamát 
kiáramlás, tovaterjedő depolarizáció, gyulladás és apoptózis jellemez), amiket neuroprotektív 
szerekkel igyekeznek befolyásolni. Állatkísérletes modellekben a neuroprotekitív szerek 
ígéretesebbnek bizonyultak, mint valódi humán vizsgálatokban, így egyetlen választható 
szerről nem lehet beszélni. Sőt már bizonyos, hogy az elzárt területen megindult vérátáramlás 
a szövetek túlélésének alapja, az még mindig kérdéses, hogy a neuroprotektív szerek 
átáramlás nélkül képesek-e kifejteni hatásukat. Ebből a felfogásból alakult ki az az elmélet, 
miszerint a penumbrát a rekanalizációig érdemes „fagyasztani”, vagyis a benne zajló kóros 
folyamatokat lassítani. 
A folyamat pathomechanizmusa alapján a beavatkozásra minél előbb, de legalább 1 órán belül 
sort kell keríteni (arany óra), hisz a neuroprotekció az első 60-90 percben tekinthető a 
leghatékonyabbnak. Újabban már inkább a 30 perc vagy az az alatti időt tartják a 
legmegfelelőbbnek (gyémánt félóra).  
Tehát az időfaktor a kulcsa az optimális stroke ellátásnak, vagyis a hiperakut fázisban a 
prehospitális és hospitális ellátás együttműködésének. Ezt azonban szükséges kiterjeszteni a 
laikusok által történő észlelés szerepével is, hisz gyakran ők az első észlelői a folyamatnak. 
Jól lehet az iszkémiás agyérkatasztrófa fordul elő gyakrabban az epidemiológiai mutatókat 
tekintve, már a helyszíni körülmények között is mindig kérdés a vérzéses jellege kizárásának 
szüksége, ami megfelelő diagnosztika hiányában nem egyszerű feladat. 
 
Az ellátás optimális folyamat 
A mielőbbi elzáródott agyi érszakasz(ok) rekanalizációja érdekében elfogadott gyakorlat a 
mielőbbi iv thrombolysis (tPA). Ennek alul használatáról szólnak James és mtasi, akik arra 
tesznek javaslatot, hogy a tünetek kezdete és az ellátás közti időablak megnyújtása 3 óráról 
4,5 órára hosszabb idő lízises beavatkozás elvégzésére adna lehetőséget, ami mellett a 
prehospitális ellátás hatékonyságát is növelni kell, mivel a késlekedés fele része itt történik
 
Az ellátási folyamat áttekinthetőbbé tételére bevezettek kitüntetett időtartamokat, melyek az 
ACS ellátásban már használt fogalmak: 
1. tünetek kezdete – kezelés ideje (onset-to-treatment time): optimális 180 percen belül  
2. tünetek kezdete – intézeti érkezés (onset-to-door time) 
3. intézeti érkezés – döntés a beavatkozásról időpontja (door-to-decision time) 
4. intézeti érkezés – beavatkozás időpontja (door-to-needle time) 
5. tünetek kezdete – beavatkozás időpontja (onset-to-needle time) 
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8.17. ábra 

 
Stroke ellátás optimalizálási projekt 
Számos ellátási modellt dolgoztak ki a stroke betegút optimális menedzselésére a beteg első 
(laikus) észlelésétől a végleges ellátásig. Ezek között szerepel az ellátás (thrombolysis) 
helyszíni megkezdésétől, a CT-vel felszerelt mentőgépkocsi helyszínre küldésén át,  
telemedicina helyszíni alkalmazásáig számos megoldás. Ugyancsak fontos szerepet kapott a 
mentésirányítás felkészítése a stroke jellegű panaszok fogadására. 
A stroke betegek ellátásának optimalizálásához szükséges az alábbi fogalmak tisztázása: 
1. tünetek kezdete – ellátás időtartam (onset-to-treatment time): optimális 180 percen 
belül  
2. tünetek kezdete – intézeti érkezés időtartam (onset-to-door time) 
a. panaszok észlelése (saját, környezet) 
b. panaszok jelzése (egészségügyi, mentők, nem egészségügy felé) 
c. mentőhívás – mentésirányítás – első ellátó riasztása 
d. mentők helyszínre érkezése,  
e. első szakszerű vizsgálat (fizikális, eszközös, CPSS, FAST), első beavatkozás 
f. mentők transzportja 
3. intézeti érkezés – döntés a beavatkozásról időtartam(door-to-decision time) 
a. részletesebb anamnesis – bővített stroke skála (NIHSS) 
b. point-of-care laborvizsgálat 
c. CT vizsgálat 
4. intézeti érkezés – beavatkozás időtartam (door-to-needle time) 
a. belegyező nyilatkozat 
5. tünetek kezdete – beavatkozás időtartam (onset-to-needle time) 
A szakirodalom alapján kritikus pontnak tekinthető az ellátási időablak szempontjából 
összességében, hogy messze nem annyian kerülnek lízisre, mint ahányan esetben ez 
elvégezhető lenne. Akik viszont lízisre kerülnek, ők is viszonylag későn, átlagosan a 140-146. 
percben. Az esetek több mint felében a késlekedés oka kórházon belüli volt, az érkezéstől a 
beavatkozásig eltelt idő 68-78 perc. Az elvárás ebben az esetben a beérkezéstől számítva a 
döntésig, illetve a beavatkozásig eltelt idő 20-40 perc lehet! Azokban a rendszerekben, ahol 
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működik a 20 perces intézeten belüli idő, sajnos relatíve hosszú még mindig a tünetek 
észlelésétől a beavatkozásig eltelt idő (108-133 perc átlagosan a jelzett tanulmányokban), 
amiben egyértelműen bizonyított szerepe van a tünetek kezdete és az intézeti ellátóhelyre 
történő érkezés idejének.  
Projektek kidolgozása 
A meglévő protokollok és intézményi gyakorlat áttekintését végzi a projekt indulása előtt. 
Meghatározza az új eljárásrendet, mind a mentők, mind a kórház részére. Előkészíti és elvégzi 
a bevezetéshez szükséges tájékoztatásokat és oktatásokat. Kidolgozza a folyamatok 
rögzítésének módját és statisztikai feldolgozás lehetőségeit. Etikai engedély beszerzése. 
Új eljárásrend oktatás 
A meglévő prehospitális protokoll és gyakorlat áttekintését követően ismertetésre kerül az új 
helyi eljárásrend a megfelelő szakmai indokok részletezésével és a hozzá kapcsolódó 
dokumentációs anyag. 
Stroke koordináció 
Továbbá fontos lenne a meglévő ellátási sémába illeszteni egy olyan kapcsolat felvételi 
lehetőséget a mentők és az intézet, ami bizonyos folyamatok időbeli egyeztetését lerövidíti a 
helyszíni észlelő mentőegységvezető és a kórház fogadó személye (triage ápoló, orvos) 
között. Ez jelentheti a tünetek és a helyszíni vizsgálati eredmények alapján a CT és point-of-
care labor (INR) indikálását, állapottól függően további ellátók bevonását. 
 
8.4. A PULMONÁLIS EMBÓLIA ÉS A MÉLYVÉNÁS TROMBÓZIS JELLEMZŐI ÉS 
ELLÁTÁSA (RADNAI BALÁZS DR.) 
 
A thromboembóliás kórfolyamatok kórélettani alapja 
A keringési rendszer szerepe az, hogy a benne áramló vért, a szív pumpafunkciója által 
fenntartott nyomáskülönbség mentén a szervekhez, szövetekhez továbbítsa, így biztosítva 
azok számára az anyagcseréjükhöz szükséges inputokat (tápanyag és energia). Ebből is 
következik, hogy a keringési rendszer funkciózavarát a szív pumpafunkciós elégtelensége, 
vagyis a szívelégtelenség mellett, az erek átjárhatóságának csökkenése is eredményezheti. Ez 
két okból valósulhat meg: 
Külső kompresszió, melyet extraluminális (ér lumenén kívüli) tényező okozza (például 
tumoros szövetszaporulat, vagy akár kompartment szindróma), így ezekkel nem itt 
foglalkozunk 
belső obstrukció, mely vagy az elzárás (esetleg szűkítés) helyén képződő vérrög (trombus), 
mely esetben trombózisról beszélünk, esetleg a vérárammal odajutó obstruáló tényező, melyet 
embólusnak, a folyamatot pedig embolizációnak nevezzük. 
Az előbbiek alapján embolizáció csak az artériás rendszerben fordulhat elő, mivel itt az 
áramlás irányába haladva folyamatosan szűkül az érlumen (míg a vénák esetében áramlás 
irányába táguló keresztmetszetet láthatunk), így az elzáró tényező addig halad előre, míg a 
méretének megfelelő keresztmetszetű szakaszon el nem akad. Az embólus, összetétele szerint 
lehet: 
thromboembolia: vagyis leszakadt vérrög, mely az áramlással haladva az artériás rendszerben 
elzáródás okoz 
légembólia: ami levegő(buborék), mely általában egészségügyi beavatkozás, sérülés 
(vénasérülés) vagy kriminális cselekmény (például intravénás kábítószer használat) 
következtébe jut a vénás rendszerbe, ahonnan a keringéssel az elzáródás helyére áramlik, 
zsírembólia: általában csontsérülés, különösen annak szakszerűtlen ellátása, mozgatása miatt 
kerül a véráramba,  
idegentest-embólia: így nem kellő körültekintéssel végzett egészségügyi beavatkozások 
kapcsán, a vénás keringésbe jutó idegentest (például vénás kanüldarab),  
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magzatvíz-embólia: leggyakrabban szülési szövődményként fellépve. 
Mindezzel szemben a trombózis mind az artériák, mind a vénák lumenében is megjelenhet. A 
véralvadás a homeosztázis fontos védőfunkciója, melynek végterméke a thrombus. Abban az 
esetben, ha érfalsérülés nélkül is bekövetkezik, vagy a véralvadékot elbontó (thrombolítikus) 
rendszer nem megfelelően működik, érelzáródást, vagyis trombózist eredményezhet. Ez teljes 
mértékben elzárhatja az ér üregét (úgynevezett occlusiv trombózis) vagy csak jelentősen 
szűkíthetik azt (non occlusiv trombózis). A trombózisra hajlamosító kórfolyamatokat 
thrombofíliáknak, míg a vérzésre hajlamosítókat hemofíliáknak nevezzük. 
A trombózis kialakulásához vezető okokat elsőként Virchow írta le, melyeket, mint Virchow 
triász említ a szakirodalom. Ennek három tényezője: 
Érfal-sérülés: illetve gyulladás, mely thrombocyta adhesiot, majd aktivációt eredményez. 
A véráramlási viszonyok megváltozása: mely során a lamináris áramlás turbulenssé válik 
(például érszűkület), továbbá lelassul (stasis). 
Fokozott alvadékonyság: vagyis a thrombophilia és hypercoagulabilitás. 
Thrombosis így jellemzőbb a lassú áramlású, vénás oldalon, de érszűkület esetén az 
artériákban, továbbá a szív szájadékai közelében is kialakulhatnak. Az artériás keringés 
ugyancsak kockázatos területe a szív koszorúserei (coronaria), melyek az aortabillentyű 
tasakai mögül erednek, ahol turbulens áramlás észlelhető, míg a coronaria eredése szűkületet 
jelent, így e térség (ahogy a teljes coronaria, hiszen az áramlása nagyrészt a diasztoléban 
zajlik, mikor lényegesen lassabb sebességgel történhet csak) szintén vérrög képződésének 
kockázati tényezőitől terhelt. 
A véralvadási rendszer legfontosabb kórfolyamatait (thrombotikus folyamatok és vérzéses 
diatézisek) mutatjuk be a következőkben. 
A trombociták betegségei 
Trombocitopéniák 
Ezek a trombociták mennyiségi zavarai, mely során a vérlemezkeszám 100 G/l alá csökken 
(51 G/l alatt a vérzésveszély fokozott). Okai: 
Csökkent képződés: megakaryocytak számának csökkenése (vagy hiánya) a csontvelőben, 
mely lehet veleszületett (congenitalis), csontvelőt involváló tumor, gyógyszerhatás (pl. 
citosztatikumok), toxikus ártalom (pl. alkohol), fertőzés (vírus) és vitaminhiány (B12, folsav) 
következménye. 
Fokozott pusztulás: perifériás thrombocytaszám csökkenése, kellő mennyiségű 
megakaryocyta jelenléte mellett, mely autoimmun folyamat (ITP: immun thrombocytopenias 
purpura), továbbá fokozott felhasználódás (consumptio) következménye. Ilyen consumptios 
coagulopathia a DIC (disseminated intravascular coagulation), a TTP (thrombotikus 
thrombocytopenias purpura, más néven Moschcowitz szindróma) és a HUS (haemolyticus 
uraemias szindróma, másként Gasser-kór) 
Redistributios thrombocytopenia: vagyis kóros thrombocyta eloszlás: splenomegaliat kísérő 
hypersplenia esetén. 
Biológiai anyagok és gyógyszerek (mellék)hatása: például: ADP, adrenalin, kollagén, 
thrombin, TxA2 
Trombocitopátiák 
A trombociták minőségi zavarait trombocitopátiának nevezzük. Lehet örökletes, vagy szerzett 
etiológiájú. 
Örökletes thrombocytopathiak: normális thrombocytaszám mellett megnyúlt vérzési idő 
jellemzi. 
Trombocita adhesio zavara: például Bernad-Soulier betegség (GPIb hiány) vagy a 
pseudoWillebrand betegség (vW faktor fokozott kötési miatti consumptio) 
Trombocita aktiváció zavara: a hormonok ürülését biztosító thrombocytarelease károsodása, 
melyet veleszületett genetikai károsodás („aspirin-like betegség”) 
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Trombocita aggregáció zavara: például a Glanzmann betegség (GPIIb-IIIa hiány) 
Szerzett thrombocytopathiak 
Myeloproliferatív kórfolyamatok (például polycythaemia rubra vera, CML, myeloma 
multiplex) 
Uraemia 
Cirrhosisi hepatis 
SLE 
Gyógyszerek (például: aspirin, NSAID, penicillin, diureticumok) 
A koagulopátiák 
A véralvadása faktorok örökletes vagy szerzett hiányállapotait koagulopátiának nevezzük. 
Örökletes formái a hemofíliák: 
Haemophilia A: X kromoszómához kötötten, domináns módon öröklődő vérzékenység, így 
csak férfiak lehetnek betegek (a homozigóta beteg nők nem életképesek), a nők így csak 
konduktorok (közvetítők). FVIII csökkent plazmaszintet eredményez (0,01 E/ml alatt súlyos). 
Jellemző vérzések: haemarthros haematuria, intramuscularis haematoma. 
Haemophilia B (Christmas-betegség): hasonlóan a haemophilia A-hoz, ez is nemhez kötötten 
(X kromoszóma), recesszív módon öröklődő betegség, de itt FIX hiány észlelhető. 
Willebrand-betegség: a Willebrand-fehérje mennyiségi (I. típus és a recesszíven öröklődő, 
teljes hiánnyal járó III. típus) vagy minőségi (II. típus) zavara, mely autosomalis dominans 
módon öröklődik. Inkább nyálkahártyavérzések (incl. gastrointestinalis és metrorrhagia), ritka 
a haemarthros, purpura egyáltalán nem látható. 
A szerzett koagulopátiák legfontosabb kóroka a parenhimálisan dekompenzált 
májelégtelenség (cirrhosis hepatis in stadium decomp. parenchymatosa), aminek 
következtében jelentősen csökkent faktorszintézis, továbbá az epetermelés csökkenése miatt 
károsodott a zsírok emulgeálása, így csökkent K vitamin felszívódás. 
A trombofíliák 
A véralvadás fokozódását jelentő zavarával (hiperkoagulabilitás), ezáltal a trombo-embóliás 
kórképek kockázatának emelkedésével járó kórállapotokat összefoglalóan trombofíliának 
nevezzük. 
Familiáris trombofíliák 
Az örökletes trombofíliák közül a leggyakoribbak: 
Antithrombin III hiány: esetleg minőségi zavara, melyről elsőként magyar kutató (dr. Sas 
Géza) számolt be (Antithrombin Budapest). 
Protein C hiány: mennyiségi (I. típus) és minőségi (II. típus) zavara is ismert. 
Protein S hiány: mennyiségi (I. típus) és minőségi (II. típus) zavara is ismert. 
APC rezisztencia: aktivált protein C (APC) rezisztencia, mely következtében csökken az FVa 
inaktiváció (FVIIIa inaktivációja nem). Az esetek zömében (85-95 %-ban) FV Leiden 
mutációja okozza (FV fehérje 506-os helyzetű argininje glutaminra cserélődik). Autosomalis 
domináns öröklődésű megbetegedés, a leggyakoribb génhibának tekinthetjük 
Magyarországon is.  
Szerzett trombofíliák 
A szerzett trombofíliák esetében kockázati tényezőket említünk, melyek trombusképződés 
fokozódására kifejtett hatásának kockázata szerint súlyozva kerülnek bemutatásra. Ezek tehát 
a következőek: 
Jelentős kockázatot jelentő: 
Kiterjedt trauma: kifejezetten gerincvelő laesioval járó esetekben. 
Műtét: leginkább ortopédiai jellegű (térd-, csípőízületi). 
Közepes kockázatot jelentő: 
Malignus neoplasia (paraneoplasia) 
Centrális vénás kanül megléte 



 241	  

Várandósság, postpartum időszak 
Hormonkezelés (oralis anticoncipiensek) 
Antiphospholipid(-antitest) szindróma:  különféle phospholipid membrán elleni ellenanyagok, 
vagy az ezekhez társuló fehérjék elleni ellenanyagok emelkedett szintjét lehet kimutatni a 
szervezetből (pl. anticardiolipin-aCL, apolipoprotein H, vagy keringő anticoagulánsok 
jelenlétét). Szokták lupus anticoaguláns szindrómának is nevezni, de nem feltétlenül jár együtt 
SLE-vel (SLE -szisztémás lupus erythematodus). 
Betegségek: stroke, congestiv szívelégtelenség, gyulladásos bélbetegség, égés, 
myeloproliferatív kórfolyamatok, nephrosis szindróma. 
Alacsony kockázatot jelentő: 
Ágyhoz kötöttség, ágynyugalom: legkevesebb 3 napon át, folyamatosan tartó. 
Utazás (repülés): hosszabb immobilizáció 
Idős kor 
Elhízás 
Varicositas: felszíni vénás thrombosis 
Phlebothrombosis profunda extremitatis inferioris 
Az alsó végtag izomzatát ellátó, mélyvénák lumenén belüli trombózist phlebothrombosis 
profunda-nak, míg abban az esetben, mikor a trombózist visszérgyulladás kíséri (azaz 
etiológiai tényezőként beazonosítható) thrombophlebitis profunda-nak nevezzük. A bőr 
közelében futó felszíni vénák trombózisa esztétikai problémát jelent ugyan (a köznyelvben 
„visszerességnek” nevezett visszértágulat, azaz varicositas nem más, mint a phlebothrombosis 
superficialis), azonban e trombusokból leszakadó thrombo-embólusok nem képesek a 
perforans ágakon keresztül a mélyvénás rendszerbe jutni, hiszen e perforáns ágak a vaskos 
fascialemezen áthaladva jelentősen beszűkülnek. Kivételt mindössze a lágyék környéki hiatus 
saphenus tájéki felszíni vénákban elhelyezkedő (nemegyszer a mélyvénákig érő, úgynevezett 
lovagló helyzetű) trombusok jelentik, melyek a mélyvénás rendszerbe jutó embólusok forrásai 
lehetnek, így ezek az esetek fokozott körültekintést igényelnek! 
A kórfolyamat jellemző tünetei: 
Alsó végtag aszimmetrikus fájdalma,  
féloldali alsó végtagi körfogatnövekedés (a körfogatmérést a combon a patella felső széle 
felett 10 cm-el, a lábszáron a tuberositas tibiae-től 10 és 20 cm-re végezzük) 
az érintett oldalon feszes, fényes, ödémásan duzzadt, meleg tapintatú bőr 
kollaterális vénák esetleges tágulata 
vádlitájéki fájdalom, a mélyvénák tájékán jelentkező nyomásérzékenység 
egyesek szerint a láb dorsalflexiojakor a musculus gastrocnemius területi fájdalom (Homans 
tünet) is jellemző jel, azonban ennek sem pozitív, sem negatív prediktív értéke nem 
megfelelő, így nem javasoljuk alkalmazását. 
A diagnosztika során az anamnaesis és fizikális vizsgálat mellett segítségünkre lehet a magas 
negatív prediktív értékkel bíró D-dimer vizsgálat (sok az álpozitív esetek száma, mivel 
specificitása alacsony), valamint a pozitív prediktív mutatók terén hatékonyabb alsó végtagi 
color duplex vizsgálat. Ritkán phlebográfia elvégzése is szükségessé válhat. 
Az anamnesztikus információkat és a klinikai tüneteket sikeresen alkalmazhatjuk a 
kórfolyamat valószínűségének becslésére (rizikóstratifikáció), melynek legelterjedtebb, 
validált módszere a Wells score (8.18. ábra). 
 

Wells score (DVT) 
Tényező Súlyozott 

pont 
Rosszindulatú daganat kezelése az elmúlt 6 hónapban, vagy jelenleg +1 
Alsó végtagi gyengeség, bénulás +1 
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Legalább 3 napig tartó ágyhoz kötöttség az elmúlt 4 hétben vagy 
nagyobb sebészeti beavatkozás az elmúlt 12 hétben 

+1 

Mélyvénás rendszer menti érzékenység +1 
Az egész alsó végtag duzzanata +1 
Egyoldali vádli-duzzanat > 3 cm az ellenoldalihoz képest +1 
Egyoldali, ujjbenyomatot megtartó oedema +1 
Collateralis felszíni vénatágulat +1 
DVT az anamnaesisben +1 
Nagyobb klinikai valószínűségű diagnózis megléte -2 
Klinikai kockázat 
Háromváltozós valószínűség 
Alacsony (3%) <1 
Közepes (17%) 1-2 
Magas (>75%) ≥3 

8.18. ábra: Mélyvénás trombózis (DVT) kockázatbecslése Wells score segítségével. Forrás: 
Wells PS, Owen C, Doucette S, Fergusson D, Tran H. 2006 Does this patient have deep vein 

thrombosis? JAMA. 2006 Jan 11;295(2):199-207. Review. 
 
Differenciáldiagnosztikai szempontból szóba jövő kórfolyamatok: térdízület Baker cisztái, 
posztthrombotikus szindróma, a végtag fizikai megterhelése, lymphoedema, külső 
kompresszió, gyulladásos bőrbetegségek (pl. erysipelas), izomszakadás és lágyrészsérülés.  
Diagnózis birtokában a legfontosabb, azonnali teendő az immobilizáció: késlekedés nélkül 
fektessük le a beteget, alsó végtagjait (teljes hosszukban alátámasztva) emeljük a mellkas 
szintje felé (így biztosítva, hogy az esetlegesen leszakadó thrombo-embólis a lábak irányába, 
disztálisan haladjon). Szigorúan tilos a végtagok lógatása, terhelése, a beteg mozgása! 
Kezdjük meg az antikoaguláns kezelést a protokollnak megfelelően: 5.000 NE Na-heparin 
intravénásn bólusban (még LMWH előtt is), majd két óra múlva megkezdett LMWH kezelés 
vagy heparinizálás folytatása (1.400 NE/óra folyamatos Na-heparin infúzió vagy 2x17.500 
NE Ca-heparin s.c.) követ. Az első 24 órában az aPTI 1,5-2,5 szeres növekedését el kell érni. 
Ezzel párhuzamos orális antikoaguláns kezelés indítandó, mely közben a heparinizálást fenn 
kell tartani mindaddig, míg egymás után két alkalommal az INR értéke nincs 2-3 között 
(ölelkező periódus). Thrombolysisre ritkán (leginkább kismedencei és felső végtagi 
phlebothrombosis esetén) kerül sor, vena cava inferior közeli pozícióban cava filter sebészi 
behelyezése vagy sebészi thrombectomia szóbajön. 
Helytelen pozíciónálás következménye is lehet a mélyvénás trombózis rettegett 
szövődményének, a tüdőembóliának a kialakulása. Az alsó végtagi thrombuskból származó 
embólus ugyanis a keringés útját követve a kisvérköri artériákban akad meg. 
Lényegesen ritkábban, de előfordulhat a felső végtagi mélyvénás trombózis is, mely esetében 
predisponáló tényezők a vállövi vénás kompresszió, a tartós felső végtagi (nem egyszer 
kemoterápiás célzattal bevezetett) vénás kanülök. 
Embolia pulmonum 
Az akut tüdőembólia egy súlyos, sokszor az életet közvetlenül veszélyeztető kórfolyamat, 
ezért időbeni diagnózisa és megfelelő terápiája életmentő lehet. A pulmonalis artéria a jobb 
kamrából ered, így a kisvérkör artériás oldalát testesíti meg. Valamely ágának elzáródása 
ennek következtében egyrészt gázcsere károsodást (végső soron a szöveti oxigenizáció 
romlását), továbbá súlyos hemodinamikai következményeket (jobb szívfél akut 
nyomásterhelése) eredményez, mely utóbbi a magas halálozási arány legfőbb oka. Épp ez 
előbbi okból valamennyi hemodinamikai instabilitással járó esetben fel kell, hogy merüljön a 
pulmonalis embolisatio lehetősége! 
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A pulmonális artéria nem nutriciális ér, a tüdő szövetének vérellátásában alig vesz részt (ezt a 
bronchialis artériák rendszere végzi), így elzáródása a tüdőszövet pusztulását (pulmonalis 
infarctus és nekrózis) nem eredményezi. 
A tüdőembólia predisponáló tényezőit mutatja be a 8.19. ábra. 
 
Magas kockázati tényezők (esélyhányados >10) 
Alsó végtagi csonttörés 
Szívelégtelenség vagy pitvarfibrilláció/flattern miatti hospitalizáció (az elmúlt 3 hónapban) 
Csípő vagy térdprotézis 
Jelentős trauma 
Miokardiális infarktus (az elmúlt 3 hónapban) 
Előzményben vénás thrombo-embólia 
Gerincvelő sérülés 
Közepes kockázati tényezők (esélyhányados 2–9) 
Arthroscopos térdműtét 
Autoimmun megbetegedés 
Vértranszfúzió 
Centralvénás út 
Kemoterápia 
Pangásos szívelégtelenség vagy légzési elégtelenség 
Erythropoiesis-stimuláló szerek 
Hormonpótló kezelés (készítményfüggő) 
In vitro megtermékenyítés 
Rosszindulatú daganat (áttétképződés esetén a legmagasabb a kockázat) 
Orális anticoncipiens kezelés 
Bénulással járó stroke 
Postpartum időszak 
Thrombophilia 
Alacsony kockázati tényezők (esélyhányados <2) 
3 napnál hosszabb ágyhoz kötöttség 
Diabetes mellitus 
Hipertónia betegség 
Hosszabb ülés miatti immobilizáció (például autóban vagy repülőgépen) 
Magasabb életkor 
Laparoscopos műtéti beavatkozás (például cholecystectomia) 
Túlsúly 
Várandósság 
Varikózus vénák 

8.19. ábra: A pulmonalis embólia kockázati tényezői, esélyhányados szerinti csoportosításban. 
 
A klinikai gyakorlatban jobban használhatóak a legfontosabb kockázati tényezőket és 
tüneteket súlyozott módon értékelő rizikostratifikációs pontrendszerek. Ezek közül a 
legelterjedtebb a Wells score (8.20. ábra), melynek értékelése két- és háromváltozós 
valószínűségi kategóriákba sorolja betegünket.  
 
Wells score (PE) 
Tényező Súlyozott pont Egyszerűsített pont 
Előzményben PE vagy DVT 1,5 1 
Szívfrekvencia >100/perc 1,5 1 
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Műtét vagy immoblizáció az elmúlt négy hétben 1,5 1 
Hemoptysis 1 1 
Aktív rosszindulatú daganat 1 1 
DVT klinikai jelei 3 1 
Alternatív diagnózis kevésbé valószínű 3 1 
Klinikai kockázat 
Háromváltozós valószínűség 
Alacsony 0-1  
Közepes 2-6 
Magas ≥7 
Kétváltozós valószínűség 
PE nem valószínű 0-4 0-1 
PE valószínű ≥5 ≥2 

8.20. ábra: PE kockázatbecslés Wells score segítségével, a klasszikus, súlyozott pontszámú, 
és az egyszerűsített értékeléssel. Forrás: Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli G, et al. 

2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism: the 
Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the 

European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by the European Respiratory Society 
(ERS). Eur Heart J 35(43):3033-80 (2014 Nov 14) 

 
Ugyancsak gyakran használt és hivatkozott kockázatbecslő rendszer a Genfi score (8.21. 
ábra). Mindkét rendszer a súlyozott értékelési változat mellett egyszerűsített (nem súlyozott) 
pontozást is tartalmaz, melyeket a táblázatok szintén tartalmazzák. 
 
Módosított Geneva (Genfi) score 
Tényező Súlyozott pont Egyszerűsített pont 
Előzményben PE vagy DVT 3 1 
Szívfrekvencia 
75-94/perc 
≥ 95/perc 

 
3 
5 

 
1 
2 

Műtét vagy csonttörés az elmúlt hónapban 2 1 
Hemoptysis 2 1 
Aktív rosszindulatú daganat 2 1 
Egyoldali alsó végtagi fájdalom 3 1 
Fájdalom alsó végtagi mélyvéna tapintásakor és 
egyoldali ödéma 4 1 

65 év feletti életkor 1 1 
Klinikai kockázat 
Háromváltozós valószínűség 
Alacsony 0-3 0-1 
Közepes 4-10 2-4 
Magas ≥11 ≥5 
Kétváltozós valószínűség 
PE nem valószínű 0-5 0-2 
PE valószínű ≥6 ≥3 

8.21. ábra: PE kockázatbecslés Geneva (Genfi) score segítségével, a klasszikus, súlyozott 
pontszámú, és az egyszerűsített értékeléssel. Forrás: Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli 

G, et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary 
embolism: the Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism 
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of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by the European Respiratory Society 
(ERS). Eur Heart J 35(43):3033-80 (2014 Nov 14) 

 
A pulmonalis embólia diagnózisa 
Amennyiben a klinikai rizikostratifikációs pontrendszerek (8.20. ábra és 8.21. ábra) alapján 
felmerül a pulmonalis embólia lehetősége, magas időfaktorú kórfolyamatként a sürgősségi 
ellátásban első feladatunk e kórfolyamat kizárása. Amennyiben ez nem lehetséges, eszerint 
kell a beteg ellátását késlekedés nélkül megkezdeni. A kórfolyamatok kizárásának klinikai 
eszközei (ahogy azt korábban már láttuk) a magas negatív prediktív értékű vizsgálatok. Ezek 
alapján megfelelő (azaz magas negatív prediktivitású) diagnosztikus lehetőségek a 
következőek: 
D-Dimer laborteszt 
A thrombus feloldása során keletkező, dimerizált fibrin degradációs termék (FDP – firbrine 
degradation product) laboratóriumi kimutatása során, indirekt módon (vagyis a zajló 
thrombolitikus folyamat bizonyítéka alapján) következtetünk a thromboembolias 
folyamatokra. Az indirekt következtetés miatt, továbbá arra tekintettel, hogy a fibrinképződés 
egyéb esetekben (például gyulladás, tumoros betegség, vérzés, szövetkárosodás) is 
bekövetkezik, a vizsgálat pozitív prediktív értéke alacsony, azonban negatív eredmény 
birtokában a thromboembolias kórfolyamatokat (így a tüdőembóliát is) megbízhatóan 
kizárhatjuk. A D-dimer vizsgálat tehát a kórfolyamat kizárását segíti, a pozitív eredmény 
(emelkedett plazmaszint) csak kifejezetten magas értékek esetén informatív. 
Pulmonalis CT angiográfia 
A technikai fejlődésnek köszönhetően, a többdetektoros CT (MDCT – multi-detector 
computed tomography) angiográfiás vizsgálat prediktivitási mutatói lényegesen javultak. 
Wells score szerint alacsony klinikai valószínűségű betegcsoportban 96%-os, míg a közepes 
kockázatú populációban 89%-os negatív prediktívitás kifejezetten jónak tekinthető (PIOPED 
II vizsgálat). A magas klinikai kockázatú betegcsoportban a negatív prediktív mutató nem 
kielégítő (mindössze 60%), azonban itt a pozitív prediktivitás kifejezetten jónak mondható 
(96%). Ebből az következik, hogy negatív eredményű MDCT angiográfia a kis és közepes 
kockázatú csoport esetében biztonsággal kizárja a tüdőembólia lehetőségét, míg magas 
kockázatú populációban a negatív angiográfiás lelet nem informatív. 
MRI angiográfia 
A terjedő technika még nem érhető el széles körben, a sürgősségi ellátásban tapasztalható 
korlátozott hozzáférhetőség még inkább csökkenti az eljárás akut alkalmazhatóságát. A 
rendelkezésre álló klinikai vizsgálatok alapján szerepe inkább a proximális (főtörzs közeli), 
mintsem a disztális (szegmentális és szub-szegmentális) embóliák azonosításában lehet. Az 
„IRM-EP” tanulmány alapján a vizsgálat szenzitivitása proximális elzáródás esetén 97,7-
100%, szegmentális elzáródáskor 68,0-91,7%, szub-szegmentális esetben 21,4-33,3% (P < 
0.0001). (Revel et al., 2012)  
Pulmonális angiográfia 
Az invazivitása miatt nem veszélytelen, korábban a PE diagnosztikus arany standardjának 
számító, klasszikus angiográfiás vizsgálatot manapság nagyrészt felváltotta, a CT és MR 
angográfia. E technikák a DSA-nál (digitális szubtrakciós angiográfia) nagyobb 
részletgazdaságú morfológiai ábrázolásra, így pontosabb diagnózsalkotásra képesek.  
Tüdőszcintigráfia 
A Tc-99m jelölt makroaggregált albuminnal (MAA) végzett perfúziós és a Tc-99m izotóppal 
jelölt aerosollal inhaláltatásával kivitelezett ventilációt szcintigráfia a keringésbe (perifériás 
vénán át) juttatott vagy a légutakba lélegeztetett izotóp keltette gamma sugárzás detektálásán 
alapuló vizsgálat. Az izotóp dúsulása az adott területen megtartott perfúzióra illetve 
ventilációra utal. Pulmonális embólia diagnosztikája során mindkét vizsgálat elvégzendő. A 
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perfúziós szcintigráfia ugyanis nem kellően specifikus: perfúziókiesést a pulmonális embólián 
kívül a pneumonia, de akár egyéb restriktív légúti betegség is okozhat, melyet a V/Q arány 
fenntartása érdekében, reflektórikus lokális perfúziócsökkenés kísér. Amennyiben ventilációs 
vizsgálat nem kivihető, a perfúziós szcintigráfia leletét legalább a mellkas RTG eredményével 
szükséges összevetni, így törekedve az egyéb, perfúziókiesést eredményező strukturális 
betegség fennállásának kizárására. Habár a sugárterhelés (1,1 mSv) a CT angiográfiában 
mérhetőtől (2-6 mSv) szignifikánsan elmarad, prediktivitási mutatói alapján inkább a 
kórfolyamat megerősítésére, mintsem annak kizárására alkalmas (habár, ahogy láttuk, a 
sürgősségi ellátásban épp ennek lenne relevanciája). 
Echocardiographia 
A tüdőembólia jobb kamrai nyomásterheléshez, ennek következtében kamraelégtelenséghez 
vezetnek, melynek jelei echocardiográfiával felismerhetőek. Egyértelmű mérhető morfológiai 
eltéréssel ez azonban nem jellemezhető, így ajánlásszintű kritériumokat sem találhatunk. A 
vizsgáló kevésbé objektív, részben intuitív eljárása így meglehetősen rossz (40-50%) negatív 
prediktív értéket eredményez, mely a vizsgálat sürgősségi alkalmazhatóságának korlátját is 
jelenti egyben. Mivel jobb kamrai morfológiai változás és funkciózavar más 
kórfolyamatokban is fennállhat, a pozitív prediktív mutató is alacsony értékű. Az 
echokardiográfia akut pulmonális embólia sürgősségi diagnosztikája során tehát inkább 
kiegészítő vizsgálat, mintsem diagnosztikus értékű. 
Artériás vérgáz vizsgálat 
Az artériás vér gáztenzióinak meghatározása csak az eredmények együttes értékelésével 
rendelkeznek kellő prediktivitással. A hipoxémia (paO2 csökkenés) leginkább a súlyos 
eseteket jellemzi, a betegek mintegy ötödében fiziológiás oxigéntenziót mérhetünk. 
Jellemzőbb az alacsony szén-dioxid tenzió. Egyes szerzők az alveolo-arteriális 
oxigénkülönbséget tartják legspecifikusabb jellemzőnek. Az észlelhető vérgázeltérések 
alapján Wicki és munkatársai 2001-ben egy részben e vizsgálaton alapuló pontrendszert 
dolgoztak ki. 
 

Tényező Súlyozott pontszám 
Tüdőembólia vagy mélyvénás trombózis az előzményben +2 
Szívfrekvencia >100/perc +1 
Műtét a közelmúltban +3 
Életkor 
60-79 év 
≥80 év 

 
+1 
+2 

PaCO2  
<36 Hgmm (4,8 kPa) 
36-38,9 Hgmm (4,8-5,19 kPa) 

 
+2 
+1 

PaO2 
<48,7 Hgmm (6,5 kPa) 
48,7-59,9 Hgmm (6,5-7,99 kPa) 
60-71,2 Hgmm (8-9,49 kPa) 
71,3-82,4 Hgmm (9,5-10,99 kPa) 

 
+4 
+3 
+2 
+1 

Mellkas röntgenvizsgálta 
Atelektázia („plate-like”) 
Magasabban álló rekesz az egyik oldalon 

 
+1 
+1 

Klinikai kockázat 
Alacsony 0-4 
Közepes 5-8 
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Magas ≥9 
8.22. ábra: Wicki és társai pontrendszere pulmonális embólia klinikai valószínűségének 

megítélésére. Forrás: Wicki J, Perneger TV, Junod AF, Bounameaux H, Perrier A. Assessing 
Clinical Probability of Pulmonary Embolism in the Emergency Ward: A Simple Score. Arch 

Intern Med. 2001;161(1):92-97. 
 
Egyéb laboratóriumi biomarkerek 
A laborvizsgálatok közül némely markerek a tüdőembólia diagnosztikája mellett a prognózis 
megítéléséhez is segítséget nyújtanak. A biomarkerek egyik csoportja a jobb kamrai terhelést 
jelzi. Ezek közül megemlítendő a nátriuretikus peptid (Brain Natriurtic Peptide – BNP) és az 
előformájának N-terminálisa (NT-proBNP). Amellett, hogy a jobb kamrai diszfunkciót, annak 
mértékével arányosan jelzi, így a prognózis megítéléséhez is hozzájárul, magas negatív 
prediktív értéke (BNP: 94-99%, NT-proBNP: 97-100%) alkalmassá teszi a sürgősségi 
diagnosztikára is. 
A vizsgálatok másik csoportja a következményes miokardiumkárosodást jelzi.  Ezek az akut 
koronária szindrómánál megismert troponin I vagy T, újabb vizsgálatok azonban a H-FABP 
(Heart type Fatty Acid Binding Protein) meghatározásának klinikai jelentőségét is felvetik. 
Diagnosztikus stratégia 
Az előzőekben ismertetett vizsgálatok eltérő prediktivitásának figyelembevételével, az észlelt 
vitális stabilitás alapján két, egymástól eltérő stratégiát kell, kövessünk. Amennyiben 
haemodinamikai instabilitás jeleit észleljük, a beteg sokkos vagy hipotenzív, mihamarabbi CT 
angiográfia elvégzése indokolt az 8.23. ábra alapján. Egyéb diagnosztikus módszereket, 
amennyiben elérhetőek, stabil állapotú betegek esetében, jobb kamrai túlterhelés 
echokardiográfiás bizonyítékának birtokában végzünk. Ezek körében a transoesophagealis 
echokardiográfia kimutathatja a pulmonalis artériákban lévő thrombust, a kétoldali alsó 
végtagi kompreszziós vénás ultrahangvizsgálat a mélyvénás thrombózis igazolásához 
szolgáltathat támpontot. 
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8.23. ábra: Pulmonális embólia diagnosztikus stratégiája haemodinamikailag instabil betegek 

esetén. Módosítva, átvéve: Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli G, et al. 2014 ESC 
Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism: the Task Force 

for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of 
Cardiology (ESC). Endorsed by the European Respiratory Society (ERS). Eur Heart J 

35(43):3033-80 (2014 Nov 14) 
 
Haemodinamikailag stabil beteg esetén a kórfolyamat kizárása az elsődleges cél, melynek 
hatékony eszközei a klinikai rizikóstratifikáció valamint a D-dimer vizsgálatok, így ezek 
alkalmazásával kezdjük a diagnosztikát (8.24. ábra). 
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8.24. ábra: Tüdőembólia diagnosztikus stratégiája haemodinamikailag stabil betegek esetében. 
Módosítva, átvéve: Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli G, et al. 2014 ESC Guidelines on 

the diagnosis and management of acute pulmonary embolism: the Task Force for the 
Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of 
Cardiology (ESC). Endorsed by the European Respiratory Society (ERS). Eur Heart J 

35(43):3033-80 (2014 Nov 14) 
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Klinikai lefolyás 
A pumonális artéria elzáródása az alveoláris perfúziót csökkenti, így a holttérventilációt 
növelve rontja a kisvérkört elhagyó vena pulmonalis oxigenizációját. Az egész szervezetet 
érintő hypoxia mellett, a szív, érelzáródás miatt kialakuló pumpafunkciós elégtelenségét is 
megfigyelhetjük. Amennyiben a kisvérköri artériák összkeresztmetszetének túlnyomó része 
(több, mint 30-50%-a) érintett az elzáródásban, kifejezett nyomásemelkedés jelentkezik az 
arteria pulmonalisban, mely a jobb kamrai afterload emelkedését eredményezve, annak 
nyomásterhelését okozza. A nyomásterhelés következménye a jobb kamra dilatációja 
(üregének kitágulása), melyet követő folyamatokat az 8.25. ábra foglalja össze. 
 

 
 
8.25. ábra: A pulmonalis embólia lefolyása. Módosítva, átvéve: Konstantinides SV, Torbicki 

A, Agnelli G, et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute 
pulmonary embolism: the Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary 

Embolism of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by the European 
Respiratory Society (ERS). Eur Heart J 35(43):3033-80 (2014 Nov 14) 

 
Jól látható, hogy a jobb kamrai afterload emelkedése részben közvetlenül, másrészt a 
kialakuló miokardiális gyulladásos válszreakció eredményeként a jobb kamrai oxigénigényt 
úgy megnöveli, hogy azt a légző- és keringési rendszerek nem képesek biztosítani, így jobb 
kamrai ischaemia alakul ki. Ennek folyományaként csökken a jobb kamrai löktérfogat, mely a 
bal pitvar, végső soron a bal kamra töltőtérfogatát (preload) jelenti, így ez is csökken. Ettől 
kezdve a szívelégtelenség globális (mindkét kamrát érintő) szívelégtelenséggé fejlődött, a 
folyamat pedig fokozatosan romló circulus vitiosusként kardiogén sokkhoz, majd a beteg 
halálához vezet. 
A tüdőembólia súlyosságának és prognosztikai megítéléséhez, továbbá a terápia 
kockázat/haszon arányának mérlegeléséhez nyúlt támpontot a pulmonalis embólia súlyossági 
index (PESI, 8.26. ábra) meghatározása. 
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PESI (Pulmonary Embolism Severity Index = Tüdőembólia súlyossági index) 

Tényező Súlyozott pont 
(PESI) 

Egyszerűsített pont 
(sPESI) 

Életkor Életkor években 1 pont (ha >80 év) 
Férfi nem +10 pont nem szempont 
Rosszindulatú daganat +30 pont 1 pont 
Krónikus szívelégtelenség +10 pont 1 pont Krónikus tüdőbetegség +10 pont 
Szívfrekvencia >110/perc +20 pont 1 pont 
Szisztolés vérnyomás <100 Hgmm +30 pont 1 pont 
Légzésszám >30/perc +20 pont nem szempont 
Testhő <36⁰C +20 pont nem szempont 
Megváltozott tudati állpot +60 pont nem szempont 
Artériás oxigénszaturáció <90% +20 pont 1 pont 
 Kockázatbecslés 
 I. osztály: ≤65 pont 

Nagyon alacsony (0-
1,6%) 30 napon blüli 
halálozási kockázat 
II. osztály: 66-85 pont 
Alacsony (1,7-3,5%) 
halálozási kockázat 
III. osztály: 86-105 pont 
Közepes (3,2-7,1%) 
halálozási kockázat 
IV. osztály: 106-125 
pont 
Magas (4,0-11,4%) 
halálozási kockázat 
V. osztály: >125 pont 
Nagyon magas (10,0-
24,5%) halálozási 
kockázat 

0 pont = 30 napos 
halálozási kockázat 
1,0% (95%-os 
konfidencia 
intervallum: 0,0%-
2,1%) 
 
 
≥1 pont = 30 napos 
halálozási kockázat 
10,9% (95%-os 
konfidencia 
intervallum: 8,5%-
13,2%) 
 

8.26. ábra: PESI. Forrás: Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli G, et al. 2014 ESC 
Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism: the Task Force 

for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of 
Cardiology (ESC). Endorsed by the European Respiratory Society (ERS). Eur Heart J 

35(43):3033-80 (2014 Nov 14) 
 
A prognózis megítélését segíti a korábban ismertetett (0. alfejezet, 247. oldal) biomarkerek 
plazmaszintjének meghatározása is. 
A tüdőembólia terápiája 
Elsődleges feladatunk a vitális funkciók biztosítása, fenntartása és védelme, így az ellátás 
ismertetésekor is ezt kell elsőként áttekintenünk. 
A vitális funkciók (keringés és légzés) támogatása 
A haemodinamikai stabilitás elérése illetve fenntartása elsődleges célunk. Amennyiben 
keringési és/vagy légzési elégtelenséget észlelünk, a betegellátás alapelvei a könyv más 
fejezeteiben ismertetettel egyező. Az ellátás során az agresszív volumenterápiát kerülnünk 
kell, a perctérfogat emelését inkább presszoramin terápiával törekedjünk biztosítani. 
Amennyiben szükséges, a reperfúziós kezeléssel se késlekedjünk. Alacsony szívindexű, 
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normotenziós tüdőembóliás betegeknél mérlegelendő a dodutamin és/vagy dopamin kezelés. 
Alternatívát jelenthet a noradrenalin, mely közvetlen pozitív inotróp hatásának köszönhetően 
javítja a koronáriaperfúziót, növeli a jobb kamrai teljesítményt, miközben az érfalra gyakorolt 
vazokonstriktív (alfa adrenoceptor által mediált) hatással növeli a szisztémás vérnyomást. 
Alkalmazása épp ezért a hipotenzióval járó esetekre korlátozódik. Mindenképpen figyelembe 
kell venni, hogy ha a szívindex a fiziológiás értéktartomány fölé emelkedik, súlyosbodhat a 
ventilációs-perfúziós aránytalanság. Az adrenalin a noradrenalin és a dobutamin előnyös 
tulajdonságait egyesíti, az utóbbi szisztémás vazodilatátor hatása nélkül. Sokkos tüdőembóliás 
beteg esetében kiaknázhatók az adrenalin ezen előnyös hatásai. 
Tüdőembóliában szenvedő betegekben gyakran alakul ki hipoxémia és hipokapnia, azonban a 
légzési elégtelenség a legtöbbször csak közepes súlyosságú. A hipoxémia nazális vagy 
arcmaszkon keresztüli oxigénadagolás hatására általában megszűnik, így mechanikus 
lélegeztetésre csak ritkán van szükség. Excesszív mértékű légzési munka esetén mechanikus 
lélegeztetést kell kezdeni. Amennyiben erre van szükség, igen körültekintően kell eljárni nem 
kívánt hemodinamikai hatásainak kivédése érdekében. Különösen a mechanikus lélegeztetés 
által kiváltott pozitív mellűri nyomás csökkenti a vénás visszaáramlást így súlyosbítja a jobb 
szívfél elégtelenséget, különösen masszív pulmonális embóliában. Pozitív kilégzésvégi 
nyomás (PEEP) fenntartása ezért óvatosságot igényel. Kis légzési térfogat alkalmazandó (kb. 
6 ml/száraz testtömeg kg) annak érdekében, hogy a belégzés végi nyomásplató 30 H2Ocm 
alatt maradjon. 
Antikoaguláns kezelés 
Az antikoaguláns kezelés célja a véralvadás gátlásán keresztül a thromboembólus méretbeli 
növekedésének megakadályozása. Alkalmazásával tehát nem tudjuk eltávolítani az eret elzáró 
embólust, az ér ismételt átjárhatóságát ilyenkor a szervült thrombus rekanalizációja (azaz 
ismételt lumenképződés alkalmával) biztosítja. 
Az antikoaguláció indikációját az 8.27. ábra mutatja be. Az ábra bal oldalán, a sokkállapot 
esetén alkalmazott, 8.23. ábra szerint alkalmazott algoritmus magas kockázatú csoportjának 
esetei szerepelnek. Ekkor a választandó primer terápia a thrombolízis. Az ábra jobb oldalán az 
8.24. ábra alapján, hemodinamikailag stabil betegek kockázatbecslési (PESI, sPESI, 8.26. 
ábra) kimenetei láthatóak. A közepes kockázató betegcsoport esetében, a döntően jobb kamrai 
pumpafunkció megítélését célzó vizsgálatok függvényében, az antikoaguláns kezelést 
thrombolítikus terápia is kiegészítheti, míg a jó jobb kamrai funkcióval bíró közepes 
kockázatú, továbbá az alacsony kockázatú betegek esetében kizárólag antikoabuláns kezelést 
alkalmazunk. Az antikoaguláns kezelés időtartama legalább 3 hónap kell, hogy legyen. Ennek 
első szakasza az akut antikoaguláció időtartama. 
Az indikáció pontos mérlegelése a vérzéses szövődmények kockázatának megítélése 
szempontjából rendkívül fontos. Az antikoaguláns terápia célkitűzése ugyanis a halálos 
kimenetel és a thromboembóliás esemény visszatérésének a megelőzése, elfogadható vérzéses 
kockázat mellett.  
Az akut antikoaguláció csak parenterális készítménnyel érhető el, így ezt általában az 
intravénás nem frakcionált heparin (UFH), a szubkután alkalmazandó kis molekulasúlyú 
heparin (LMWH) vagy az ugyancsak szubkután fondaparinux jelenti a kezelés első 5-10 
napjában. 



 253	  

 
8.27. ábra: PE diagnosztikus algoritmus. Forrás: Stavros V. Konstantinides and Adam 

Torbicki: Management of pulmonary embolism: recent evidence and the new European 
guidelines Eur Respir J 2014 44:6, 1385-1390 

 
Parenterális antikoaguláció 
Magas és közepes kockázatú csoportban alkalmazandó gyors antikoaguláns kezelés. A 
szövődmények (súlyos vérzés, valamint HIT – heparin-indukálta thrombocytopenia) 
alacsonyabb előfordulási arányának, ezáltal a biztonságosabb alkalmazhatóságnak 
köszönhetően a nem frakcionált heparin készítmények helyett a szubkután adandó kis 
molekulatömegű heparinokat illetve a fondaparinux alkalmazását preferáljuk.  
Azon betegeknél, akik esetében a primer reperfúziót (thrombolízist) mérlegeljük, továbbá a 
súlyos veseelégtelenségben (kreatinin clearance <30 ml/perc) vagy jelentős túlsúlyban 
szenvedők esetében a rövidebb féléletidő, a könnyebb monitorozás és a protaminal 
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felfüggeszthető hatás miatt a nem frakcionált heparin alkalmazása javasolt. Ennek 
kezdődózisa 80 E/ttkg-os bolus injekció, melyet 18 E/kg/óra sebességű infúzió követ, mivel 
kerülni kell a heparin fix dózisú (bólus) adagolását. A szükséges dózist a későbbiekben az 
aktivált parciális thromboplasztin időhöz titrálva, az ahhoz igazított nomogram (8.28. ábra) 
alapján kell meghatározni. 
 
Aktivált parciális thromboplasztin idő (aPTT) Indokolt dózisváltoztatás 
< 35 másodperc (a kontroll 1,2 szerese) 80 U/kg bólus; infúziós sebesség 

emelése 4 E/kg/órával 
35–45 s (a kontroll 1,2-1,5-szöröse) 40 U/kg bólus; infúziós sebesség 

emelése 2 E/kg/órával 
46–70 s (a kontroll 1,5-2,3-szorosa) nem kell változtatni 
71–90 s (a kontroll 2,3-3,0-szorosa) az infúzió sebességének 

csökkentése 2 E/kg/órával 
>90 s (a kontroll >3,0-szorosa) az infúzió leállítása 1 órára, 

majd 
az infúziós sebesség csökkentése 
3 E/kg/órával 

8.28. ábra: A nem-frakcionált heparin dózisváltoztatása az aPTT függvényében 
 
A többi esetben a kis molekulatömegű heparinok (LMWH) alkalmazása indokolt, a 
következő, 8.29. ábra szerinti adagolásban. 
Készítmény Dózis (subcutan) Adagolási intervallum 

Enoxaparin 
1,0 mg/ttkg 
vagy 
1,5 mg/ttkg 

12 óránként 
 
24 óránként* 

Tinzaparin 175 E/kg Naponta egyszer 

Dalteparin 
100 IU/ttkg 
vagy 
200 IU/ttkg 

12 óránként 
 
24 óránként** 

Nadroparin*** 
86 IU/ttkg 
vagy 
171 IU/ttkg 

12 óránként 
 
24 óránként 

Fondaparinux 
5 mg (testtömeg<50 kg); 
7.5 mg (testtömeg 50–100 kg); 
10 mg (testtömeg >100 kg) 

Naponta egyszer 

8.29. ábra: LMWH dózisai és adagolási intervallumai. 
 
*Az enoxaparin napi egyszeri injekciója 1,5 mg/kg-os dózisban engedélyezett kórházban 
fekvő (hospitalizált) TE-beteg kezelésére az Egyesült Államokban és néhány, de nem az 
összes Európai Úniós országban is.  
** Tumoros betegek esetén a dalteparin 200 IU/ttkg (maximum 18.000 IU) napi egyszeri 
adása indokolt 1 hónapon át, melyet 150 IU/ttkg napi egyszeri dózisú alkalmazás követ 5 
hónapon keresztül. Ezután orális vagy LMWH kezelés folytatása javasolt mindaddig, míg a 
tumoros betegség gyógyult. (Lee AY, Levine MN, Baker RI, Bowden C, Kakkar AK, Prins 
M, Rickles FR, Julian JA, Haley S, Kovacs MJ, Gent M. Low-molecular-weight heparin vs. a 
coumarin for the prevention of recurrent venous thromboembolism in patients with cancer. N 
Engl J Med 2003;349(2):146–153.) 
*** Nadroparin néhány (de nem valamennyi) Európai Uniós országban került jóváhagyásra 
tüdőembólia kezelésére. 
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A szelektív Xa faktor inhibitor Fondaparinux, napi egyszeri szubkután, testtömeghez igazított 
adagolásával az LMWH terápia reális alternatívája, mely nem igényli a folyamatos 
monitorozást sem. A szövődmények gyakorisága a nem-frakcionált heparinéval megegyezik, 
HOT esetet eddig egyszer sem írtak le. Súlyos veseelégtelenség (kreatinin clearance <30 
ml/perc) esetén, az akkumuláció miatti vérzéses szövődmények elkerülése céljából adása 
ellenjavallt. A hatóanyag felhalmozódása közepesen súlyos veseelégtelenségben (kreatinin 
clearance 30-50 ml/perc) is előfordulhat, ezért ekkor felezett dózis alkalmazása javasolt. 
 
Orális antigoaguláció 
Az orális antikoaguláns kezelést a lehető leghamarabb, ideális esetben a parenterális 
kezeléssel egyidejűleg meg kell kezdeni. A tradiconális terápiás támadáspontú, vagyis a K-
vitamin kompetitív antagonizmusán alapuló (VKA) szerek (warfarin, acenocoumarol, 
phenprocoumon, phenindione és flunidione) hatáskezdete napokban mérhető, így „ölelkező” 
terápia szükséges a hatásos antikoagulációs hatás biztosítása céljából. Ez legkevesebb öt 
napig tartson úgy, hogy egymást követő két napon az INR (international normalized ratio – 
nemzetközi normalizált arány) érték 2,0-3,0 között mérhető értéke biztonsággal jelezze a K-
vitamin antagonizmus hatásosságát.  
A kezelést alaposan módosítja az új támadáspontú orális antikoagulánsok (NOAC) piacra 
lépése. E gyorsan ható orális antikoagulánsok helyettesíthetik a parenterális készítményeket 
az akut antikoaguláns kezelés alkalmával. Számos új orális antikoaguláns szer – különösen Xa 
és IIa-inhibitorok, amelyek alkalmazása nem igényel monitorozást – van jelenleg a klinikai 
gyakorlatban elterjedőben. 
Az új típusú orális antikoagulánsok jelenleg a klinikai bevezetés szakaszában vannak, így 
kiforrott dózisajánlás és indikációs kör, a klinikai vizsgálatok eredményeinek feldolgozásáig 
még nem áll teljes körben rendelkezésre. Amint az az 8.30. ábran látható, az LMWH és VKA 
párhuzamos alkalmazásán alapuló „ölelkező” kezelési sémát egyre inkább a „követő”, illetve 
a monoterápia váltja fel, a NOAC szerek gyors hatáskezdetének köszönhetően. 
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8.30. ábra: Az ölelkező kezelés, mint klasszikus terápiás séma (ábrán felül) átalakulása a 

NOAC alkalmazásának térhódításával. Balra (sötétebb kék mező) a kezdeti, jobbra 
(világosabb kék mező) a fenntartó terápiás időszak látható. Az ábra felső harmadában a 

klasszikus, átfedő vagy ölelkező kezelés, mely során párhuzamosan indított LMWH hatással 
hidaljuk át a VKA hatáskezdetéig eltelő időt. Középen a gyors hatáskezdetű NOAC, LMWH 
bevezetést követő alkalmazása látható. Az alsó mezőben a monoterápiát ábrázoljuk, melyet 

kezdetben magasabb, majd később alacsonyabb dózisokban alkalmazunk. Módosítva átvéve: 
Vanassche T., Verhamme P. Rivaroxaban for the Treatment of Pulmonary Embolism Adv 

Ther (2013) 30:589–606 
 
Thrombolítikus kezelés 
Míg az antikoaguláns kezeléssel a thromb(oemból)us méretének növekedését gátoljuk, így az 
ér lumenének megnyílását csak a szervülést követő rekanalizációtól remélhetjük, addig a 
thrombolízis, vagyis a vérrög feloldása jóval hamarabb eredményez rekanalizációt. A vérrög 
gyors feloldása hirtelen csökkenti a pulmonális artériás nyomást, így csökken a jobb kamrai 
afterload, mely növeli a jobb kamra teljesítményét, így a szív pumpafukciós zavarának gyors 
csökkenéséhez vezet. A szóba jövő thrombolítikus szereket, valamint az alkalmazandó 
dózisokat mutatja be az 8.31. ábra. 
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Hatóanyag Alkalmazandó dózis 
Streptokinase 250.000 NE telítődózis 30 perc alatt, majd 100.000 NE/óra 12-24 órán 

keresztül 
Akcelerált alkalmazás: 1.500.000 NE 2 óra alatt 

Urokinase 4.400 NE/ttkg telítődózis 10 perc alatt, majd 4.400 NE/ttkg/óra 12-24 
órán keresztül 
Akcelerált alkalmazás: 3.000.000 NE 2 óra alatt 

rtPA 100 mg 2 óra alatt 
VAGY 
0,6 mg/ttkg (maximum 50 mg) 15 perc alatt 

8.31. ábra: Thrombolítikus szerek dózisai. NE… nemzetközi egység, rtPA…rekombinns 
technikával előállított szöveti plazminogén aktivátor. 

 
Megjegyezzük, hogy napjainkban a rekombináns technikával előállított rtPA készítmények 
alkalmazása kívánatos. A streptokinase és urokinase alkalmazása során a nem-frakcionált 
heparin adagolását fel kell függeszteni, rtPA alkalmazása esetén ez azonban nem szükséges. 
A thrombólízisen átesett tüdőembóliás betegek több, mint 90%-ánál észlelhető a jobb kamrai 
funkció klinikailag észlelhető, vagy evhocardiografiával objektivizálható javulása, a terápiát 
követő 36 órán belül. A jó kimeneteli eredmények ellenére a kockázat/haszon mérlegelése 
indokolt, így a relatív kontraindikációk mérlegelése, míg az abszolút ellenjavallatok ismerte 
mindenképpen szükséges (8.32. ábra). 
 
Abszolút kontraindikációk * 
Vérzéses stroke, vagy ismeretlen eredetű stroke, bármikor 
Iszkémiás stroke 6 hónapon belül 
Központi idegrendszeri sérülés vagy daganat 
Közelmúltbeli súlyos trauma/műtét/fejsérülés (3 héten belül) 
Gasztrointesztinális vérzés egy hónapon belül 
Ismert vérzés 
Relatív kontraindikációk 
TIA 6 hónapon belül 
Orális antikoaguláns kezelés 
Terhesség, vagy szülést követően 1 héttel 
Nem komprimálható punkciók 
Traumatizáló újraélesztés 
Refrakter hipertónia (szisztolés vérnyomás >180 Hgmm) 
Előrehaladott májbetegség 
Infektív endocarditis 
Aktív peptikus fekély 

8.32. ábra: A thrombolízis abszolút és relatív kontraindikációi. Átvéve: van De Werf F., 
Ardissino D., Betriu A., Cokkinos D.V., Falk E., Fox K.A., Julian D., Lengyel M., Neumann 

F.J., Ruzyllo W., Thygesen C., Underwood S.R., Vahanian A., Verheugt F.W., Wijns W. 
Management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment 
elevation. The Task Force on the Management of Acute Myocardial Infarction of the 

European Society of Cardiology Eur Heart J (2003) 24(1):28–66 
 
*Az abszolút kontraindikációk vitális indikáció esetén relatív ellenjavallatként 
mérlegelendőek!  
Egyéb terápiás lehetőségek 
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Sebészi embolektómia 
A nyílt, szternotómia során, kardiopulmonális bypass kialakításával végzett műtét a 
szívsebészeti centrumokban viszonylag egyszerű beavatkozásként végezhető, azonban az 
elsőként 1924-ben végzett műtéti technika nem széles körűen alkalmazott. 
Hagyományosan a pulmonalis embolectomia csak azoknál a betegeknél jött korábban 
számításba, akiknél kardiopulmonalis újraélesztés volt szükséges, azonban indikációs kört 
képeznek azon esetek, melyekben a betegek nem megfelelően reagáltak a trombolízisre, 
ahogy nyitott foramen ovale és intrakardiális thrombus esete is. A jelenlegi sebészi technikák 
alkalmazásával a pulmonalis embolectomia értékes terápiás eljárás azon nagy kockázatú 
tüdőembóliás esetekben, amelyekben a trombolízis abszolút kontraindikált vagy elvégzése 
sikertelen volt. 
Perkután katétervezérelt beavatkozások (embolectomia és fragmentáció) 
Az intervenciós beavatkozások terjedése az artéria pulmonális katéteres felkeresését is 
rutinszerűen elérhetővé tették. Azon betegek esetében, akiknél a thrombolízis abszolút 
ellenjavallt, az intervenciós beavatkozások során a következő terápiás lehetőségek válnak 
elérhetővé: 
Pigtail (pörgetett végű) vagy ballon katéterrel végzett thrombus fragmentáció 
Rheolítikus (AngioJet) thrombektómia hidrodinamikus katétereszközzel 
Aspirációs katéterrel végzett szívásos thrombektómia 
Rotációs thrombektómia. 
Azoknál a betegeknél azonban, akiknél a thrombolízis nem ellenjavallt, a szisztémás vagy a 
katéteres beavatkozás során lokálisan alkalmazott gyógyszeres vérrögoldás a választandó 
kezelési mód. 
Vena cava inferior filter 
A sebészeti vagy intervenciós úton, a vena cava inferiorba juttatandó szűrőfilterrel 
megakadályozhatjuk a distalisan elhelyezkedő thrombusból lesodródó embólus szív irányába 
történő előrehaladását (az fennakad ugyanis a szűrőn), megakadályozva ezáltal az artériás 
területen (vagyis a kisvérköri artériákban) történő okkluzió lehetőségét. Ez a beavatkozás 
tehát nem terápiája a tüdőembóliának, sokkal inkább a megelőzést szolgálja, leginkább alsó 
végtagi mélyvénás thrombózis esetén. A filtert rendszerint a vena cava inferiorba, 
infrarenalisan helyezik be, azonban vena renalis érintettség esetén a suprarenalis pozíció 
választandó. Alkalmazási körük rendkívül szűk: leginkább várandósság kapcsán, a szülést 
közvetlenül megelőző hetekben kialakuló kiterjedt trombózis kezelésére alkalmazzuk, 
azonban amint elhárul az akadály az antikoaguláns kezelés elől, annak késlekedését nem 
eredményezheti. 
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9. FEJEZET 
A KARDIVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK ÉS JELLEMZŐIK (PÁPAI GYÖRGY DR) 
 
AZ EKG TÖRTÉNETE 
1887-ben August Desire Wallner francia fiziológus regisztrált elsőként emberi 
electrocardiogrammot. Ekkor az EKG klinikai jelentősége még teljesen ismeretlen volt. 
Willem Einthoven holland fiziológus az elektrocardiogramm elkészítésének korábbi 
technikáját továbbfejlesztve megteremtette a standard végtagi elvezetések felvételi módszerét 
(1903), és megnevezte az EKG jellegzetes hullámait (P, Q, R, S, T). 1924-ben az 
electrocardiographia kifejlesztésében elért eredményeiért orvosi Nobel-díjjal tüntették ki.  
Későbbiekben az Einthoven-féle elvezetési pontok felhasználásával Wilson unipolaris 
elvezetéseket alkotott meg, és ezeket felhasználva Goldberger, az általánosságban használatos 
unipolaris végtagi elvezetéseket alkotta meg (aVL, aVR, aVF).  
Wilson és munkatársai, valamint Kossmann és munkatársai alkalmaztak először precordiális 
unipolaris elvezetéseket, melyeket 1938-ban az American Heart Association V1-6 
elvezetésekként standardizált. 
Azóta is számos új felfedezés látott napvilágot az EKG tudománya terén, az ioncsatorna 
betegségektől /Brugada testvérek/ kezdve egészen a 2013-ban közölt új STEMI EKG-
kritériumokig. 
 
EKG ELVEZETÉSEK 

 Az I-es, II-es, III-as elvezetés a négy végtagi elektróda jeleit regisztrálva, a frontális 
tengelyre leképezett elektromos tevékenységét mutatja a szívnek. (Az EKG-elektródák 
felhelyezését illetően utalunk a mentéstechnika jegyzet megfelelő fejezetére.) Az I-es 
elvezetés a jobb és bal kar között, a II-es elvezetés a jobb kar bal láb között, míg a III-as 
elvezetés a bal kar és bal láb két pólusa között vizsgálja a szív elektromos tevékenységét, 
ami az EKG-regisztrátumon hullámok és szakaszok formájában jelenik meg (P-, Q-, R-, 
S-, T-, U-hullámok, PQ-, ST-, TP-szakaszok). Ezt a három végtagi, standard elvezetést 
Einthoven-féle horizontális bipoláris elvezetésnek nevezzük.  
Az Einthoven háromszög alapján: II = I + III 

 
9.1. ábra Einthoven háromszögek 

 
 A szívre jobbról fentről ránéző aVR, a balról rátekintő aVL és az alulról felfelé néző 
aVF elvezetéseket unipoláris, frontális, Goldberger-féle elvezetéseknek nevezzük. Ezek 
már csak az egyik elektródának a földeléshez (jobb alsó végtag, fekete elektróda) képest 
kialakult potenciálváltozásait rögzítik. Az első hat elvezetés a frontális síkban figyeli a 
szívet, így ezen belül megtörténhet az egymással ellenkező irányból a szívre tekintő 
elvezetések esetében az ellentétes irányú, reciprok eltérések megjelenítése. Például II-III-
aVF ST-elevációja az I-aVL elvezetésben ST-depresszióként jelenik meg.  
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A négy végtagról elvezetett képből az EKG készülék 6 elvezetés regisztrátumát készíti el, 
mely elvezetések mindegyike más-más szögből látja a szívet, ezeket hívjuk standard, vagy 
végtagi elvezetéseknek. 
A V1-V6 elvezetések szintén unipolárisak, de horizontális síkban vizsgálják a szívet, 
megjelenítve az adott elvezetés alatti szívterület elektromos tevékenységét (Wilson-féle 
elvezetések). Ezek ebben a síkban még kiegészíthetőek a V7-8-9, valamint a jobb oldali 
elvezetésekkel.  

 
9.2. ábra A négy végtagi és a hat mellkasi elvezetés segítségével a minimálisan elvárt 12 

elvezetéses EKG képet lehet összeállítani. 
 
Sagittalis síkban dorzalisan három elvezetés tekint rá szintén unipoláris technikával a 
szívre, melyeket bal oldali paravertebralis vagy dorzális vagy Antalóczy elvezetéseknek 
(VD1, VD2, VD3) nevezünk. 
A fentieket együttesen értelmezve, és az összes lehetséges elvezetést alkalmazva a szívről 
egy virtuális, háromdimenziós képet tudunk létrehozni az elektromos tevékenységét 
illetően. Így tudjuk megállapítani, ha valamelyik kamra megnagyobbodott, valamelyik 
vezetőnyaláb gátolt, vagy éppen a szív egy adott területe akut infarktuson esik át.  

 
9.3. ábra Síkok és metszetek az EKG készítésekor 
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AZ EKG GÖRBE LÉTREJÖTTE 
A sejtmembrán két oldala között az egyenetlen ionmegoszlás miatt feszültségkülönbség áll 
fenn, ez nyugalmi állapotban -90 mV. Az inger hatására keletkező és a szívben tovaterjedő 
akciós potenciál a feszültségkülönbségben bekövetkező változások hatására jön létre. 
Az akciós potenciál másképpen jelenik meg az ún. pacemaker-sejtekben (spontán kisülésre 
képes sejtek) és más formában a pitvari és a kamrai munkaizom sejtjeiben. Az automatikus 
sejtek (pl. sinuscsomó, AV-csomó sejtjei) maguktól, spontán módon képesek kisülni, 
elindítani egy akciós potenciált, egy ingerületi hullámot, amint elérik a küszöbpotenciáljukat 
(spontán diastolés depolarizáció). A nyugalmi állapotban aktív pumparendszerek állítják 
helyre az ionegyensúlyt, megteremtve ezzel a következő kisülés létrejöttéhez szükséges 
feltételeket. 
Az egyes sejtek ingerületbe kerülése után jön létre a munkaizomsejtek esetén maga a 
kontrakció, amikor a sejtekben lévő izomelemek egymáson elcsúszva eredményezik a sejt 
megrövidülését, összehúzódását.  
Normális esetben minden egyes szívütés a jobb pitvar felső részén lévő sinoatrialis (SA) 
csomó kisülésével (depolarizációjával) kezdődik, percenként kb. 72-szer. A sinuscsomó 
depolarizációja nem jár látható EKG-eltéréssel. Az első hullám az EKG-n akkor észlelhető, 
amikor a SA-csomóból kiinduló elektromos kisülési hullám depolarizálja a pitvart, így jön 
létre az EKG első hullámaként ismert P- hullám. A legtöbb elvezetés szempontjából az így 
terjedő töltéshullám közeledik, ezért az EKG-n P- hullám pozitív. Az egyetlen kivétel az 
aVR- elvezetés, amelytől távolodik, így itt negatív lesz az iránya.  
A pitvarok falában nincs egyértelműen jól körülírt ingerületvezető nyaláb, itt három fő 
„izomnyaláb” található, amelyek mentén fut az AV csomó irányába az akciós potenciálok 
változása és ezzel együtt az izomzat összehúzódása is. 
A jobb pitvar alsó részén található az atrioventricularis (AV-) csomó. Normális körülmények 
között az AV- csomó az egyetlen hely, ahol az elektromos hullám átterjedhet a kamrára, 
mivel a pitvari izomzatot egy, az áramot nem vezető rostos kötőszövet mintegy 
szigetelőelemként választja el a kamráktól. Az AV- csomó meghatározza a P- hullám és a Q-, 
illetve R- hullámok között eltelt időintervallum hosszát. Késlelteti az ingerületvezetést, ezáltal 
védő szerepet tölt be, meggátolja, hogy a gyors pitvari kisülések ugyanolyan frekvenciával 
terjedjenek a kamrákra. Emellett képes spontán ingerképzésre is és egyenirányítói szerepe is 
van a pitvarok irányából a kamrák felé. 
Azt az időintervallumot, amely alatt a depolarizációs hullám a pitvaron keresztül eljut az AV- 
csomóba, PR- vagy PQ-időnek nevezzük. A P- hullám kezdetétől az R- vagy Q-hullám 
kezdetéig 0,12 - 0,20 másodperc telhet el normálisan.  
Az ingerület áthalad az AV-csomón, majd a His-kötegbe kerül, amely a kamrai septumon 
keresztül a bal és jobb (ún. Tawara-) szárakra oszlik. Az interventricularis septumban az 
ingerület a kötegek között balról - jobbra terjed, balról - jobbra depolarizálódik és ez hozza 
létre a QRS- komplexus első kitérését. A kitérés pozitív vagy negatív volta attól függ, hogy a 
vizsgált elvezetés a septum melyik oldalán helyezkedik el. A QRS- komplexus első negatív 
irányú kitérését Q-hullámnak nevezzük, az első pozitív irányú kitérést R-hullámnak, a 
következő negatív irányút pedig S hullámnak. 
A jobb Tawara-szár a depolarizációs hullámot a jobb kamrába vezeti, míg a bal Tawara-szár 
egy első és egy hátsó kötegre válik ketté (bal anterior és bal posterior fasciculus), és az 
ingerületet a bal kamrába továbbítja. A kötegeken túl a Purkinje rostokban a depolarizációs 
hullámok mindkét kamrába tovavezetődnek. A kamrai depolarizáció időtartama, amelyet a 
QRS komplexus jelez, normális esetben kevesebb, mint 0,12 s. 
A leggyorsabb vezető elemek a szívben a Tawara szárak, és a Purkinje rostok, a leglassabb 
terület az AV csomó. Egyben a Purkinje rost az utolsó elem, amely még képes spontán 
ingerképzésre. 
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9.4. A szív ingeerképző és vezető rendszere 

 
AZ EKG GÖRBE RÉSZEI, NEVEZÉKTANA, JELÖLÉSEI 
Az EKG görbe egymástól jól elhatárolható hullámokból, és az ezek közötti, jellemzően 
egyenes szakaszokból áll, melyek a szívciklusnak megfelelően rendszeresen ismétlődnek. Az 
egyes hullámokat önkényesen, nemzetközi konszenzus alapján nevezték el (P, Q, R, S, T és 
U). Minden hullám a szív egy meghatározott részének depolarizációját (elektromos kisülést) 
vagy repolarizációját (elektromos újratöltődést) jeleníti meg. 
A T-hullám végétől a következő ciklus P-hullámáig terjedő TP-szakasz és a P-hullám végétől 
a QRS-komplexus kezdetéig terjedő vízszintes vonal normális esetben az izoelektromos 
vonal, az e feletti hullámok pozitívak, az ez alattiak negatívak. Az egyes hullámok, szakaszok 
hossza frekvenciafüggő (pl. PQ, QT), azok normál időtartamát 80/min. frekvenciára 
számítjuk.  
Ha ismerjük az egyes elvezetések szívhez viszonyított helyzetét, meg tudjuk azt mondani, 
hogy a szívben létrejött elektromos kisülés közeledik vagy távolodik az elektródáktól. Az 
elvezetés felé közeledő töltés felfelé irányuló (pozitív) míg a tőle távolodó, lefelé irányuló 
(negatív) eltérést hoz létre az EKG-n. 

 A megállapodás szerint a pitvari aktivációt jelző első, a QRS- 
komplexumot rendszerint megelőző hullám neve P-hullám lett. Ez a 
hullám a pitvari depolarizációt jelképezi, melynek során a sinuscsomó 
által keltett ingerület a pitvarokra terjed. A P-hullám időtartama 0,05-
0,10 sec. 

 PR- (PQ) távolság (intervallum): A P-hullám elejétől a Q-hullám 
(ennek hiányában az R-hullám) kezdetéig mérhető távolság (eltelt idő), 
ami megfelel az ingerületnek a pitvarokról a kamrákra történő 
átvezetésének, időtartama 0.12-0.20 sec. 

 PR- (PQ) szakasz: a P-hullám végétől a Q-hullám (ennek hiányában az 
R-hullám) kezdetéig tartó szakasz, ami a pitvar repolarizációját és az 
ingerületnek az ingervezető rendszeren (AV-csomó, His-köteg, 
Tawara-szárak) keresztüli kamrákra terjedését reprezentálja. 
A P hullámot követő első negatív hullám a Q hullám, az első pozitív 
hullám az  R hullám, az R hullámot közvetlenül követő negatív 
hullám az S hullám  elnevezést kapta. Amennyiben a QRS komplexus 
ennél több hullámból áll, a további pozitív hullámok az R’, stb., a 
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további negatív hullámok az S’,stb. nevet kapják. QS-nek nevezzük, ha 
a kitérés negatív, nincs R hulláma, kiszélesedett, esetleg hasadt.  

 QRS-intervallum (szélesség): a Q-hullám, vagy hiányában az R-hullám 
kezdetétől az S-hullám (hiányában az utolsó R hullám) végéig mérhető 
távolság (eltelt idő). 

 QRS-komplexum: a kamraizomzat depolarizációja. (Q: az ingerület 
kamrai terjedése, R: a kamraizomzat fő tömegének depolarizációja, S: a 
kamra bazális részének aktiválódása); 

 QRS: 0,06-0,11 sec 
 
 A QRS-t követő szakasz neve az ST szakasz: 

 ST-intervallum (távolság): az S (R) hullám végétől a T hullám végéig 
mérhető távolság (idő). 

 ST-szakasz: Az S- (R-) hullám végétől a T-hullám elejéig tartó szakasz. 
J pont: az S-hullám (hiányában R-hullám), azaz a QRS-komplexum 
vége, egyben az ST-szakasz kezdőpontja.  

 ST-szakasz és T-hullám: a kamrai repolarizációnak felelnek meg (T-
hullám: kamrai diasztolé) 

 A QRS komplexumot követő első hullám neve T-hullám, az ezt követőé pedig 
 az U-hullám lett. Megállapodás szerint, amelyik hullám kicsi, azt kisbetűvel, 
 amelyik nagy, azt nagybetűvel jelöljük.  

 QT-intervallum (távolság): Q- (R-) hullám elejétől a T-hullám végéig 
tartó távolság (eltelt idő). 

 QT-szakasz: a kamraizomzat depolarizációjának és repolarizációjának 
teljes ideje (elektromos szisztolé).    

 QT(max): 0,425 sec 
U hullám: nem mindig észlelhető, keletkezésének pontos mechanizmusa  
 ismeretlen, a kamrai szeptum repolarizációját illetve a kamrák lassú 
újratelődését jelezheti.  

A kitérések alakját, nagyságát alapvetően az elektromos tengely állása határozza meg. 
Középállású, frontális síkú R-tengely esetén a QRS legnagyobb kitérése, az aVR 
elvezetést kivéve pozitív, legnagyobb a II-es és az aVL elvezetésekben. Horizontális 
tengelyállás esetén az I, II, valamint az aVL elvezetésekben a QRS legnagyobb kitérése 
pozitív, a III és az aVF elvezetésekben pedig negatív lesz. 
Jellemzően az aVR elvezetésben a P-, a QRS, valamint a T-hullám is negatív. 
A T-hullám ettől eltekintve jellemzően valamennyi elvezetésben pozitív. Kis negatív T-
hullám normális esetben a III-as, illetve az aVF elvezetésben is előfordulhat, illetve a T-
hullám V1-ben (fiatalabb korban V2-3 -ban is) szintén lehet negatív.  
A T-hullám tengelyállása normális esetben megegyezik a QRS tengelyállásával. 
A jobb oldalra néző elvezetésekben (V1, V2) a fő kitérés negatív (rS-komplexum, ritkán 
QS-komplexum). A bal oldali elvezetések felé haladva (V4-V6) az R-hullám amplitúdója 
növekszik, egyidejűleg az S-hullám csökken, majd az R-hullám kitérése meghaladja az S-
hullám kitérését. Azt az elvezetést (elvezetéseket), ahol ez bekövetkezik, átmeneti 
zónának hívjuk. Az átmeneti zóna normális esetben a V3-V4 elvezetésben van. 
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9.5. ábra Az EKG és az elvezetései 

 
AZ EKG ÉRTÉKELÉSE 

Az EKG-kép értékelésének részletes, belgyógyászati leírása az alább leírt pontok 
egymásutánjában történjen: 

• Az ingerképzés helyének meghatározása 
• Az elektromos főtengely irányának megadása 
• A szívfrekvencia megszámlálása 
• Az AV-vezetés jellemzése 
• A QRS-szakasz jellemzése 
• Az ST-szakasz jellemzése 
• A T-hullám jellemzése 
• A QT-idő meghatározása 
• Az U-hullám jellemzése 
• ES látható-e? 

A felsorolt pontokat egyenként elemezzük a jegyzetben, némelyik része pár sorban is 
összefoglalható, más elemei viszont több oldalnyi leírást is megkövetelnek. Egy EKG 
leírásakor, referálásakor is e pontok mentén kell haladnunk, így oly mértékben 
logikus, jól követhető leírást fogunk alkalmazni, hogy a telefon másik végén levő, a 
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beteget fogadó kardiológus akár le is rajzolhatná az általunk is látott EKG képet. 
Tulajdonképpen ez a célunk. 
A jegyzetben a fenti pontok mentén haladva ismertetjük meg az Olvasót a normális 
EKG részeivel és az esetlegesen felmerülő problémákkal. 
A legelső dolgunk az legyen, hogy tájékozódunk a vizsgált EKG képen. Először a 
standard, majd a praecordialis és végül a kiegészítő elvezetéseket vizsgáljuk meg. Az 
EKG-kép leírásánál a sürgősségi hatpontos analízist a belgyógyászati szemléletű 
értékelésnek kell követnie. Az elemzés során arra figyeljünk, hogy egészében 
tekintsük át az EKG-t, vegyük észre azokat az egyértelmű jeleket, melyek azonnal 
felhívják magukra a figyelmet. Ilyen lehet például az irregularitás, mely leggyakoribb 
pitvarfibrilláció esetén, vagy a II, III, aVF elvezetésekben látható csúcsos, 
megnagyobbodott P-hullámok P-pulmonale esetén. Szintén fel kell tűnjön az extrém 
tengelyeltérések során az I-es és aVF elvezetések jelentős különbsége, például ha I-
ben az R-hullám pozitív irányú, aVF-ben pedig szinte csak negatív keskeny QRS-ek 
ábrázolódnak, akkor az extrém bal tengelyállás mögött a gyakran látott bal anterior 
hemiblokk állhat. Ugyanúgy az EKG-leírásnál a széles QRS okának kiderítése esetén 
keressük a jobb oldali praecordialis elvezetésekben (V1-2) a döntően pozitív 
kitéréseket, melyek így jobb Tawara-szár blokkra, míg a döntően negatív irányú 
kilengések bal Tawara-szár blokkra utalhatnak. A hemiblokkokat ennek megfelelően a 
standard, végtagi elvezetéseknél figyelhetjük meg, a szárblokkokat pedig inkább a 
praecordialis elvezetésekben. Ha egy EKG-t írunk le, abban az ingerképzés helye, a 
főtengely, a frekvencia és az AV átvezetés és a QT időtartam meghatározása egyszer 
elegendő, hiszen ez elvezetésről-elvezetésre nem változik. A QRS-komplexustól 
kezdve azonban minden egyes elvezetésre vonatkozóan külön le kell írnunk a látott 
képet. A QRS-ek, az ST-szakaszok és a T-hullámok esetében az eltéréseket tehát mind 
a 12 esetben át kell tekintenünk, de természetesen összevonhatóak az egymásnak 
megfelelő szívterületet reprezentáló elvezetések, az azonos eltéréseik leírása során. 
Például bal anterior hemiblokk (BAH) esetén I- és aVL-ben qR, II, III, aVF-ben rS, 
vagy laterális ischaemia esetén az ST-szakasz 1 mm, horizontálisan deprimált I, aVL, 
V5-6 elvezetésekben. 
 

 
9.6. ábra A normális EKG kép 
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9.7. ábra Az EKG elvezetések képei 

 
AZ INGERKÉPZÉS HELYE ÉS A RITMUSZAVAROK KIALAKULÁSÁNAK 
MECHANIZMUSA 
Az ingerképzés helye lehet: 

• Pitvar 
• AV junctio 
• Kamra 

A normál ingerképzés helye a jobb pitvarban lévő sinus csomó. Amennyiben valamilyen 
kisülni képes ingerképző központok veszik át a helyét. 
A ritmuszavarok pathomechanizmusa alapján a háttérben lehet: 
 

 Kóros ingerképzés 
– kóros frekvencia /indokolt vagy indokolatlan tachycardia/ 
– ectopiás ingerképzés (nem a legfelső ingerképző központból ered az ingerület), 

ami lehet:  
1. Kóros automácia:  

 
Az automácia zavara. A normális automáciát a sejt spontán diastolés 
depolarizációjának változása zavarja meg. Ha ennek az elektromos 
lejtője meredekebb lesz (gyorsabb a de- és repolarizáció), akkor sinus 
tachycardia, ha sekélyebb (lassúbb a de- és repolarizáció), akkor sinus 
bradycardia jelenik meg, de különböző behatások (szimpatikus, 
paraszimpatikus idegrendszer), gyógyszerek, lokális ischaemia, 
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szívizom-anyagcserezavar is befolyásolhatja ezt a nyugalmi fázist. 
(Utalunk az élettan tankönyvek megfelelő fejezeteire.) 
 
2. Triggerelt aktivitás:  

  
Két formája van, az egyikben a korai utódepolarizációban, a másikban a 
késői utódepolarizációban jelennek meg aktív oszcillációk, melyek 
excitációt eredményezhetnek. 

 
 Kóros ingerületvezetés 

– ingerületvezetési késés / block 
– reentry 

 
Az utóbbi kóros állapotról érdemes egy kicsit részletesebben szólni. A reentry mechanizmus 
esetében 3 alapfeltételnek kell teljesülnie, hogy kóros paroxysmus alakuljon ki egy körpályán. 

 
 szükséges egy anatómiai, funckcionális értelemben vett körpálya,  
 ezen pályán belül eltérő refrakteritás (a nem ingerelhető időszak eltérő 

megjelenése),  
 egy szakaszon lassult vezetés. 

 
Vannak Na+-függő, és Ca2+-függő reentryk. Előbbiben a pálya olyan szívizomterületen 
helyezkedik el, ahol a depolarizáció Na+ függő (munkaizomsejtek, járulékos nyaláb), 
utóbbiban  Ca2+ függő (pl. AV-csomó). Emiatt a gyógyszerelésük és kezelésük is eltérő. 
Például ha az AV-csomóban alakul ki egy körforgás, akkor az eredeti inger az egyik irányban 
lefut a kamrába, és ezáltal kialakul az első QRS-komplexus. Az ingerület azonban nemcsak 
lemegy a kamrába, hanem visszafordul az AV-csomóban és újra ingerületbe hozza a pitvart. 
Ugyanez az ingerület továbbfordul, és újra lemegy a kamra irányába kialakítva a második 
excitációt, majd a jelenség (pl. tachycardia esetében) tovább folytatódik. 
 
Ilyen lehetséges reentry-körök létrejöhetnek: 

 SN (sinus-csomóban) 
 pitvarban 
 AVN (AV csomóban) 
 AV (a pitvar és a kamra között) 
 kamra falában is, megteremtve ezzel potenciálisan egy súlyos ritmuszavar létrejöttét. 

 

 
9.8. ábra Reentry körök 
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Nézzük meg a különböző szívterületek menekülési lehetőségeiként a pótritmusukat 
(”escape”ritmus) is: 
 

 
9.9. ábra A lehetséges ingerképző helyek és spontán frekvenciájuk a szívben 

 

 
9.10. ábra Pitvari escape ritmus (pótritmus). Az első ectópiás pitvari ütés későn jön, 

minden QRS-t P’ hullám előz meg, a frekvencia az eredetinél lassúbb 
 

  
9.11. ábra Junctionalis escape ritmus. Az első escape ütés későn jön, P’ hullám nem látható, 

a  QRS keskeny, a frekvencia az eredetinél lassúbb 
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9.12. ábra Kamrai escape ritmus. Sinus arrest, vagy SA blokk esetén (pl. sinus csomó 

betegség) jellemzően P hullámot nem látunk. Kiszélesedett QRS, melynek frekvenciája 25-
40/min 

 
AZ INGERKÉPZÉS HELYE: PITVAR 
Ebben a részben a pitvarban kialakuló ingerképzési helyekről és ezek klinikai 
megnyilvánulási formáiról értekezünk. Külön tárgyaljuk az egyébként a pitvari 
ingerképzéshez tartozó másik supraventricularis locus, az AV junkció ingerképzését a 
következő fejezetben. 
Először nézzük át logikai sorrendiséget is betartva, hogy miről is fogunk beszélni. 
 

• Sinoatrialis vagy SA nodalis ritmus 
 

1. Sinus ritmus 
 sinus bradycardia 
 sinus tachycardia   
  - fiziológiás: appropriate (indokolt) tachycardia 
  - afiziológiás: 
   paroxysmalis sinus csomó reentry tachycardia 
   nem paroxysmalis „indokolatlan” (inappropriate) tachycardia 
 
 
2. Sinus arrhythmia, légzési arrhytmia 
 
3. Jobb pitvari megnagyobbodás (P pulmonale) 
 
4. Bal pitvari megnagyobbodás (P mitrale) 
 
5. Biatrialis megnagyobbodás (P biatriale) 
 
6. Megnyúlt pitvari átvezetés   
 
 

• Pitvari ritmusok 
 

1. Ectopiás P hullámok 
2. Pitvari ES 
3. Pitvari parasystolia 
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4. Vándorló pacemaker 
5. PAT (Paroxsysmalis pitvari tachycardia) 
  - fokális (reentry ill. automatikus ) 
  - multifokális ( legalább háromféle P) 
6. Retrograd P hullám 
7. Pitvari fluttern 
8. Pitvarfibrilláció  
9.  
 
Nézzük a fentieket egyenként elemezve: 
I. SA NODALIS RITMUSOK: 

1. NORMÁLIS SINUS RITMUS 
 
• A P-hullám a pitvarok depolarizációját jelenti. Azt az időt reprezentálja, amíg 
az ingerület a sinuscsomóból az AV-csomóig jut el. Időtartama 80-100 ms, 
amplitúdója 0,5-2,5 mm. Rendszerint az I-II-elvezetésben a legnagyobb a kilengése. A 
P hullám nem közvetlen következménye a sinuscsomó tevékenyégének, hanem a sinus 
csomó által létrehozott pitvari depolarizáció kapcsán létrejött jellegzetes hullám az 
EKG-n. Ilyenkor a sinoatrialis csomó természetes pacemakerként működik 

•  A pitvari depolarizáció iránya: inferior, jobb-bal, posterior, ezért: 
- a P mindig pozitív I-ben aVF-ben, V3-6-ig 
- mindig negatív aVR-ben 
- bifázisos lehet II-III-V1és V6 elvezetésekben. 

• A normális P-hullám amplitúdója nem haladja meg a 0,25 mV-t szélessége a 0,1 s-t. 
• Minden P hullámot QRS-komplexus követ. 
• A szívverések száma: 60-100/min 

• Ha hiányoznak a P-hullámok, akkor az egyik ok lehet, hogy nincs koordinált 
pitvari aktivitás, a másik lehetőség pedig, hogy jelen van, de nem látható pl.: tartós 
sinusleállásban vagy sinoatrialis blokkban. Hiánya pitvarfibrillatióban fordul elő még 
igen gyakran, mert ilyenkor a P-hullámok helyett alacsony amplitúdójú oscillációkat 
(fibrillatio vagy "f"-hullámokat) látunk (lsd. később). 
• A pitvari depolarizáció során előbb a jobb majd a bal pitvar aktiválódik, ezért a 
P-hullám első része mindig a jobb pitvar, míg a terminális rész változása a bal pitvar 
elváltozására utal. A P-tengely balra tolódása a bal pitvar megnagyobbodásának jele 
lehet, ekkor az I-es elvezetésben legnagyobb a P, míg jobb pitvari megnagyobbodás és 
így P tengelyállás esetén II-III-aVF elvezetésben legnagyobbak a kilengések. 

 
9.13. ábra Normál sinus ritmus 

A sinusritmuson belül is megkülönböztetünk bizonyos kóros formákat, illetve nem 
kóros variánsokat: 
• Sinus coronarius ritmus: 
A II-III-as elvezetésekben negatív P hullám van, és a PQ hosszabb, mint 160 ms. 
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Ekkor egy magasabb frekvenciájú AV-junctionalis ritmus veszi át a szív irányítását, az 
ingerület felfelé gyorsan, a kamra felé lassan halad (anterográd vezetési zavar), ezért a 
negatív P időnként távolabb is elhelyezkedhet a QRS-től. 
 

 

 
9.14. ábra A II, III, aVF elvezetésekben negatív P’ hullám jellemzően a sinus 

coronarius területéről ered (sinus coronarius ritmus) 
 

• Sick-sinus szindróma (SSS) 
Egy gyűjtőfogalom, a sinuscsomó működésének zavarára utal. Oka lehet a sinuscsomó 
strukturális károsodása, vérellátási zavara, degeneratív infiltrációja, gyulladása, műtét, 
gyógyszerek (digitalis, béta-blokkoló). A kor előrehaladásával növekszik az előfordulása. 
Lényege a pacemaker funkció lelassulása (sinus bradycardia) vagy leállása (sinus arrest), de 
gátolt lehet az ingerület ráterjedése a pitvarra is (sioatrialis blokk). Ezt követően aktív 
ectopiák (pitvari vagy kamrai), illetve pótritmusok élednek fel. EKG-ra alapozott klinikai 
formák: 

• bradycardiás forma: az alacsony szívfrekvencia dominál. Gyakori az alacsony 
frekvenciájú pitvarfibrillatio. Haemodinamikai zavart okozhat, gyakori a syncope, 
enyhébb formákban szédülés, általános gyengeség, zavartság jellemzi. Az EKG-ra 
jellemző a sinus bradycardia, sinoatrialis blokk, sinus pauza. Morgani-Adams-Stokes 
syndromát válthatnak ki 

• Bradycardia-tachycardia szindróma: ilyenkor a bradycardiás epizódokat tachycardiás 
 paroxysmusok váltják (tachybradycardia, tachy-brady szindróma). 
 
• Sinus bradycardia 
 A szívfrekvencia alacsonyabb, mint 60/min a szabályos sinustevékenység hatására. Ha 
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 a bradycardia súlyos, pótütések, pótritmusok jelenhetnek meg. (15 sz. ábra) 

 
9.15. ábra 

 
• Sinus tachycardia 
 Szabályos sinustevékenység mellett a ritmus frekvenciája 100/perc fölé kerül. 
 Létrejöhet a sinus csomóban is egy reentry mechanizmus illetve kör, amely tüzelve 
 okozhat hirtelen kialakuló tachycardiás epizódokat. A sinuscsomó reetry tahcycardia 
 nehezen ismerhető fel, mert a P-hullám morfológia nem tér el a sinus P-hullámétól. A 
 hirtelen kezdet és végződés utalhat a tahcycardia jelenlétére. 
 A P-hullám felfelé irányul a II-es elvezetésben, mindegyik P-hullámot QRS-
 komplexus  követ és ritkán éri a 180/min. frekvenciát, inkább a 150-es tartományig 
 tart. (16 sz. ábra) Okai lehetnek: feszültség, fájdalom, félelem, láz, gyógyszerek: 
 pl.salbutamol, ISZB, ACS, szívelégtelenség,tüdőembolisatio,folyadékvesztés, 
 anaemia, hyperthyreosis. Ha a tachycardiás válasz indokolt a szervezet részéről,  akkor 
 az okot keressük és kezeljük, mert ilyenkor az általa létrehozott kompenzációt pl. 
 gyógyszeresen elvéve keringési elégtelenséget, haemodinamikai összeomlást 
 okozhatunk. Ha viszont a szapora  szívritmus indokolatlan, akkor jó  választás 
 lehet a  nyugtatás és a béta-blokkoló adása,  de az okot ekkor is meg kell  szüntetnünk. 

9.16. ábra 
 
2. SINUS ARITMIA, LÉGZÉSI ARITMIA 
A a légzési arrhytmiában a szívfrekvencia a légzéssel szinkron változik, a be- és kilégzés alatt 
észlelhető szívfrekvencia-változás esetén mindegyik P-hullámot QRS-komplexus követ, csak 
a kilégzésben a szívfrekvencia csökken, a belégzésben pedig nő. Vegetatív idegrendszeri 
hatás is kiválthatja. (17 sz. ábra) 
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9.17. ábra 

 
• SA blokkok: 
 A sinuscsomó depolarizációja normális, de az impulzus nem éri el a pitvart. A P-
 hullám nem jelenik meg a várt helyen. 
 -I°SA blokk (felületi EKG-n nem felismerhető) 
 
 
 -II°SA blokk 
  Két formája ismert, általában jellemzőjük a PP távolságok és ezzel együtt az 
  RR-távolságok szabályos csoportokban történő váltakozása. 
  - Magasfokú SA blokk (2:1, 3:1, stb.) 
  A 2:1 arányú SA- blokk gyakori gyógyszerhatás (kinidin) és elektrolit zavar 
  során. Itt minden második sinusütés jut le a pitvarba, jelentős bradycardiát is 
  okozhat, viszont atropinra jól reagálva a frekvencia hirtelen megduplázódik. 
  - Sinusleállás (sinus-arrest) 
  A sinusműködés leállásánál a kisülés nem jön létre, se P-hullámot, se QRS-
  komplexust nem látunk, vagy az eredeti sinusütés indul el vagy egy alsóbb 
  ingerképző központ pótütései (pótritmus). (18 sz. ábra) 
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9.18. ábra 
 
3. JOBB PITVARI MEGNAGYOBBODÁS (P PULMONALE) 
A normális P-hullám alapvetően a két pitvar aktivációjának összegződéséből adódik. A P-
hullám kezdeti szakaszának a jobb pitvari aktiváció felel meg, a középső részben mindkét 
pitvari, míg a terminális részben a bal pitvari aktiváció vesz részt. (19 sz. ábra) 

 
• A jobb pitvar megnagyobbodása esetén a P-hullám amplitúdója megnő (a P 
kihegyesedik,) a II-III-aVF elvezetésekben. 
• A P-hullám amplitúdója eléri vagy meghaladja a 0,25 mV-t, V1/2-ben a P kezdeti 
fázisa nagyobb, mint 0,12 mV, de a hullám időtartama normális < 0,1 s., tehát szélessége nem 
változik. 
• A P pulmonale leggyakoribb okai: COPD, masszív tüdőembólia, pulmonalis stenosis, 
illetve a jobb szívfelet terhelő egyéb szívhiba. 

 
9.19. ábra p pulmonale 
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4. BAL PITVARI MEGNAGYOBBODÁS (P MITRALE) 
A bal pitvar túlterhelése a P-hullám kiszélesedéséhez vezet az I-II-V5-V6 elvezetésekben, a 
P-hullám időtartama meghaladja a 100 ms-ot, mert a megnagyobbodott bal pitvar 
deplarizációjához több idő kell. 
• V1/2-ben a P-hullám bifázisos, a terminális komponens szélessége meghaladja a 0,04 
s-t mélysége a 0,1 mV-t. 
• Az elváltozás a bal pitvar volumen- vagy nyomástúlterhelésének részeként jön létre: 
mitrális vitium, bal kamra hypertrophia, cardiomyopathia, hypertonia. 
 

 
9.19 p mitrale 

 
5. BIATRIÁLIS MEGNAGYOBBODÁS (P BIATRIALE) 
A jobb és bal pitvar megnagyobbodásának EKG kombinációja jön létre: 
 -a P amplitudója megnő a II-III-aVF elvezetésekben ( > 0,25 mV) 
 -ugyanakkor hasadt és széles V1/V2-ben, mindkét komponens meghaladja a 0,1 mV-t 
 a terminális negatív kitérés a 0,04 s-t, V1-2-ben a magas pozitív irányú P-hullámot 
 mély terminális negativitás követi. 
 
6. MEGNYÚLT PITVARI ÁTVEZETÉS 
• A pitvari vezetés a bal pitvar megnagyobbodásának hiányában is késleltetett lehet. Az 
ok többnyire ismeretlen. Többnyire a jobb pitvar érintett, gyakrabban jelentkeznek pitvari 
aritmiák. 
• A P hullám hasadt, szélessége meghaladja a 0,1 s-t , de az amplitúdó-kritériumok nem 
teljesülnek 

 
II: PITVARI RITMUSOK: 
ECTOPIÁS P-HULLÁMOK 

• Azon P-hullámokat hívjuk ectopiasnak, amelyek nem a sinuscsomóból kiinduló 
depolarizáció eredményeként jönnek létre. 

• A vártnál korábban egy a sinus-P-től eltérő morfológiájú pitvari depolarizációs hullám 
jelenik meg. 

• Az ectopiás P tengelyállása is gyakran eltér a sinus.P-hullámétól. 
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9.20. ábra Pitvari ES-ek, ectopiás pitvari ingerképzés 

 
PITVARI ES 
Ha a várható következő sinusütés előtt, tehát korábban lép fel egy ütés, amely a sinusütéshez 
hasonlít, akkor extrasystoléról (ES) beszélünk. Az ES-t szünet -kompenzációs pauza- követi. 
A sinusütés - hulláma és az ES R-hulláma közti távolság a kuplung idő. A kompenzációs 
pauza esetében az ES előtti és utáni idő összege két teljes sinusciklus idejével megegyezik. 
Amennyiben ez az idő hosszabb két sinusciklusnál, akkor az extrasystolia túlkompenzált, ha 
rövidebb, alulkompenzált. Pitvari extrasystoleről akkor beszélünk, ha a sinusütés előtt 
jelentkező ütés a pitvarokból ered, keskeny QRS-sel. Jellemzői: 

• Alapritmushoz képest korábban jelenik meg 
• Más morfológiájú a P-hullám,  
• A PQ távolság lehet normális, de nem ritkán megnyúlik 
• QRS szélessége normális 
• Lényeges haemodinamikai eltérést nem okoz 
• Szívműtétek után, digitalis kezelésnél, jelzi a pitvarfibrillációt, pitvari 

megnagyobbodást 

 
9.21. ábra Pitvari ES 

 
PITVARI PARASYSTOLIA 
Két vetélkedő pacemaker szeretné ingerületbe hozni a pitvart, az ES-ek távolsága a legkisebb 
interectopias távolság egész számú többszöröse, fúziós ütések jelenhetnek meg (nem 
részletezzük). 
 
VÁNDORLÓ PACEMAKER 

• A P-hullám alakja és a P-R távolság változik 
• Az ingerképzés helye a sinuscsomó és az AV-csomó között vándorol 
• Nagyon ritkán a sinuscsomón belül változik az ingerképzés helye 
• Sokkal gyakoribb, amikor ez a hely vándorol a sinuscsomó és az AV -csomó között. 

Fiataloknál, vagotoniában gyakori lehet. (22 sz. ábra) 
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9.22. ábra 

 
PAROXSYSMALIS PITVARI TACHYCARDIA (PAT) 
 - fokális (reentry ill. automatikus) 
 

 

 
9.23. ábra Pitvari tachycardia, negatív P’ hullámokkal 

 
 
 - multifokális (legalább háromféle P) 
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9.24. ábra Több gócból eredő pitvari ectopiás ritmus, eltérő P’ hullámok, multifokális pitvari 

tachycardia 
 
• A pitvar meghatározott területéről indul ki, az impulzusok ectopiás fókuszban 
 keletkeznek valahol a pitvar myocardiumában, a sinuscsomón kívül. 
• Magasabb a frekvencia, mint sinus-tachycardiánál (150-250/perc általában) 
• Nehezen különíthető el a többi supraventricularis tachycardiától 
• Vezethet keringési elégtelenséghez, mivel a kamrának nincs elég telődési ideje 
• A coronariák sem telődnek, mert rövid a dyastoles idő, anginát, ischaemiat 
 provokálhat 
• Pitvari reentry tachycardiában egy reentry körforgás van a pitvarokban. A P-hullámok 
 jól láthatóak, de formájuk eltér a sinusétól. A frekvencia 150-220/perc. 
• Pitvari ectopiás tachycardia lehet AV blokk nélkül vagy AV blokkal, illetve eredhet a 
 pitvarokból több locusból, kaotikusan is. Indulásakor bemelegedési periódus, 
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 megszűnésekor fokozatos frekvenciacsökkenés léphet fel. Gyakori lehet COPD-ben, 
 alkohol abususban, digitalis mérgezésben. 
• A P-hullámok egy góc esetén egyformák, de lehetnek szabálytalan és különböző 
 alakúak is pl. multifokális pitvari tachycardiában (multifokális vagy kaotikus pitvari 
 tachycardia), itt legalább 3 különböző morfológiájú P-hullám és góc fejti ki hatását. 
 Utóbbi gyakori tüdőbetegségekben, ventillációs elégtelenségben, cor pulmonaléban, 
 hypokalaemiában. 
 
RETROGRAD P-HULLÁM 
• A retrograd P-hullám esetén a pitvari depolarizáció AV–junctionalis vagy kamrai 
 eredetű, azaz a pitvarok alulról-felfelé aktiválódnak . (25 sz. ábra) 
• Emiatt a P-hullámok II-III-aVF-ben negatívak 
 

 
9.25. ábra 

 
PITVARI FLUTTERN 

• Gyors, 250-350/perc frekvenciájú pitvari összehúzódás jellemzi, az aktivitás 
körforgása a jobb pitvarban van max. 6 macroreentry fókuszban 

• EKG-n fűrészfogra emlékeztető P-hullámok, egymást izoelektromos vonal 
nélkül követik /F-hullámok/ 

• QRS-komplexusok szabályos időközönként jelennek meg 
• Kialakulhat congenitalis szívbetegség esetén, szívműtétek, myocarditis, 

hyperthyreosisban, vitiumokban stb. 
• A haemodinamikai hatás a kamrákra történő átvezetési aránytól függ 
• A terápia célja a kamrai frekvencia csökkentése 
• Az AV-csomó nem tudja átengedni szerencsére ezt a magas impulzus-

mennyiséget, így ilyenkor AV-blokk alakul ki. A 2:1-es AV-blokk esetén 
megfeleződik a ritmus, mert csak minden második impulzus jut át a kamrákra, 
és ha ez a blokk fix, akkor reguláris is marad a ritmus. 
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9.26. ábra Pitvari fluttern 4:1 arányú átvezetéssel 

 
• Azonban 3:1, 4:1 vagy több változó fokú blokk is lehet, ennek megfelelően 

kisebb lesz az átvitt frekvencia, és ha ez ütésről ütésre változik, akkor a ritmus 
irreguláris lesz. 

 

 

 
9.27. ábra 12 elvezetéses EKG, a ritmus pitvarlebegés, az inferior régióban 

negatív, V1-ben pozitív f hullámok. Az átvezetés változó, a ritmus irreguláris 
 

• A kamrai frekvencia a fentiek miatt alacsonyabb, mint a pitvari, gyakran 150, 
100 vagy 75 ütés percenként. 

 
• Előfordul, hogy az AV-blokk teljesen szabálytalan, ekkor irregularis flutternről 

beszélhetünk. 
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• Az 1:1 átvezetés ritka, ez 250-300/perc kamrafrekvenciát jelent, ami a keringés 
összeomlásához vezet (rövid refrakter periódussal rendelkező járulékos kötegű 
WPW-ben fordulhat elő). 

 
• A pitvari fluttern jellemzője még az ún. "fűrészfog"-alapvonal, a P-hullámokat 

ilyenkor flutternhullámoknak nevezzük, és nagy F-el jelöljük. 
 

• Az F-hullámok általában felfelé irányulnak, kivéve az aVR-t, a V1-
elvezetésben az F-hullám néha fordított, gyakran bifázisos. 

 

 
9.28. ábra 

 
• Megjelenése jelezheti a dilatált pitvart 

 
• Lehet pitvari lebegés esetében teljes AV-blokk is, ilyenkor a pótritmus 

határozza meg a kamrai frekvenciát. 
 

• QRS-komplexusok szabálytalan ritmusban jelentkeznek akár csak 
pitvarfibrillacióban, ekkor pitvari fluttern melletti arrhythmia absolutáról 
beszélünk. 

 
• Digoxinra vagy helyreáll a sinusritmus, vagy a flutter fibrillatióba megy át. 

Mindenképpen javasolt az átváltás, mert nagyon rossz haemodinamikát okoz 
főleg tartósan, rosszabbat mint a fibrillatio. 

 
PITVARFIBRILLÁCIÓ 

• 400/min feletti pitvari frekvenciájú f-hullámok (átl. 350-600/min), az 
alapvonal remegővé válik /f hullámok/ 

• Szabálytalan ritmusban jelentkező QRS-komplexusok, 
• Kóros haemodinamikai következménye van 
• A pitvarokban a lassult áramlás vérrögképződésre, artériás embolizációra 

hajlamosít (stroke) 
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• A pitvarfibrillatio az egyik leggyakoribb ritmuszavar, az idős emberek 5-10%-
ában fordul elő. Alapja az egész pitvarban előforduló, gyors, kaotikus 
depolarizáció. Legalább 6 microreentry kör kisülése szükséges 
összerendezetlenül. Ha a pitvarok terhelése fokozódik, ha a telődési nyomás 
emelkedik, előbb-utóbb kialakul a pitvarok fibrillatioja. 

• A pitvari impulzusok átjutása az AV-csomón szabálytalan, ezért a kamrai 
(QRS-komplexus) ritmus szabálytalan, "irregulárisan irreguláris", arrhytmia 
absoluta jön létre, és az alakjuk is változó a kamrai telődés mértékének ütésről-
ütésre történő különbözősége miatt. Tachyarrhythmia absoluta (160-180/perc, 
szinte ritmusosnak tűnik) és bradyarrhythmia absoluta (40-60/perc) gyakori, 
utóbbi SSS-ben akár. 
 

 
9.29. ábra pitvarfibrillatio 

 
• Ritkán egy-egy periódusban F-hullám sorozatot is látunk az f-ek mellett 

(fibrillo-flutter) 
• A pitvari systole hiánya csökkenti a kamrai telődést és ez a szívteljesítmény 

10-15%-os csökkenéséhez vezethet. 
• Tachycardiomyopathiához vezethet, amennyiben tartósul. 
• A pitvarokban teljes AV-blokk mellett is lehet fibrillatio. 
• Megjelenési formák: első epizód, recurrens, paroxysmalis (2 perctől 7 napig), 

perzistens, permannes és krónikus pitvari fibrillatio 
• Okai lehetnek: ischmaemias szívbetegség, hyperthyreosis, vitiumok, alkohol, 

cardiomyopathia 
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9.30. ábra Pitvarfibrilláció, nagy illetve kis amplitúdójú hullámzó alapvonallal 

 

 
9.31. ábra Pitvarfibrilláció, magas kamrafrekvencia, széles QRS BTSZB jelleggel 

 
AZ INGERKÉPZÉS HELYE: AV JUNCTIO 

 
1. JUNCTIONALIS PÓTRITMUS 

 
• A pótritmus az AV junctióból ered, keskeny a QRS, nincs előtte P-hullám, esetleg 

negatív P lehet a QRS előtt és után, a frekvencia 40-60/min.  
• Ha a II-III aVF-ben negatív P-hullámokat látunk a QRS-komplexus előtt, és a PR-

távolság 120 ms, vagy azon belüli, akkor beszélhetünk bal pitvari ritmusról. Itt igen 
gyors korai retrográd vezetés van felfelé a pitvarok irányába, mert a pitvarok alsó 
részében, az AV junctionalis területen indul az ingerképzés és a pitvarok ingerlése 
innen történik meg. 

• A QRS-komplexus végén is lehet negatív P, ez a gyors pitvari retrográd aktiváció jele, 
mivel az itt keletkező ingerület retrográd módon felszalad a pitvarra és aktiválja azt.  

• Érdekesség az ún. echo-ütések sora. A pótütés T-hullámának végén negatív P van, 
melyből szűk QRS-komplexussal rendelkező ütés indulhat. Ilyenkor tehát a retrográd 
vezetés visszafordul a pitvarból és ugyanaz az ingerület még egy kamrai komplexust 
eredményez. Ezt hívják echonak. 

• Kialakulhat ép szíven, műtét után, fokozott vagus-tónus mellett, intracranialis 
nyomásfokozódás és digitális-mérgezés esetén. 
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9.32. ábra Junctionális ütések, retrográd vezetett (QRS utáni) P’ hullámmal 

 
2. JUNCTIONALIS ES: 

Az AV nodus területéről kiinduló pótütés, általában a sinus-ütések között 
megbújva, nincs előtte P hullám /lehet, de akkor retrograd úton vezetődik/, 
rövidebb a kuplungideje is, viszonylag ritka és inkább ectopiás góc jelenlétére 
utal. A QRS komplexus szélesebb (max. 120 ms).  

 
3. JUNCTIONALIS PARASYSTOLE 

Két góc vetélkedik az ingerületbe hozatalért, nem tárgyaljuk részletesen. 
 

4. ACCELERÁLT JUNCTIONALIS RITMUS 
P-hullám nélküli keskeny QRS-ű ütések sora, melynek a frekvenciája nagyobb, 
mint a junkcionális pótritmusé, (kb. 60-100/ min.), az AVRT alacsonyabb 
frekvenciájú formájaként is számon tartható. (33 sz. ábra) 
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9.33. ábra 

 
5. AV JUNTIONALIS ECTOPIÁS TACHYCARDIA 

Főleg csecsemőkön és gyermekeken fordul elő. A frekvencia 100-200/perc 
között változik, a QRS-komplexus szűk, P-hullámokat is lehet látni, melyek 
függetlenül működnek a QRS komplexusoktól, bizonyos mértékű irregularitás 
is kialakulhat ezáltal.   

6. AV JUNCTIONALIS NON-PAROXYSMALIS TACHYCARDIA  
 (most nem tárgyaljuk) 

 
7. AV CSOMÓ FÜGGŐ TACHYCARDIÁK (AVRT, AVNRT) 

AV-csomó függő tachycardiák akkor alakulhatnak ki, ha az AV-csomó mellett a pitvarok 
és a kamrák között egy másik kapcsolat is fennáll. Így jöhet létre az, hogy az impulzusok 
az egyik vezetőn lefelé (anterográd vezetés), a másik úton pedig visszafelé, tehát felfelé 
haladjanak (retrográd vezetés). Ebben az esetben egy ismétlődő impulzuskör alakul ki, 
melyben az ingerület a két pályán körözve gyors sorozatban aktiválja újra a pitvarokat és a 
kamrákat. A pitvarok és a kamrák közti számfeletti kapcsolat lehet az AV-csomótól 
anatómiailag elkülönült accessoricus pálya (AVRT), vagy kettős AV nodalis pálya 
(AVNRT) a csomón belül. Ez teremti meg az alapját annak, hogy létrejöjjön egy reentry- 
(önmagába visszaforduló) kör és a reentry mechanizmus.  
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AV-reentry tachycardia (AVRT) és az AV-nodalis reentry tachycardia (AVNRT) közös 
jellemzői:  

• a szívverések száma 150-250/min. 
• egy QRS-komplexusra egy P-hullám jut (bár a P-hullámok nem láthatóak 

mindig tisztán) 
• a QRS-komplexusok általában regularisak és keskenyek.  

 
AV REENTRY TACHYCARDIA /AVRT/   
AV reentry tachycardia hypokalaemiában, akut myocardialis infarctusban, digitalis 
mérgezésben, szívműtétek után fordulhat elő. Retrográd vezetéses esetekben negatív P-
hullámot láthatunk a QRS előtt vagy mögött a vezetési sebesség függvényében. A QRS lehet 
keskeny és lehet szélesebb is. 
Ez a típusú ritmuszavar a különböző preexcitációs szindrómákhoz csatlakozhat (WPW, LGL). 
Formái: 

Orthodrom forma: az ingerület lassan lehatol a normális úton anterográd irányba, 
majd retrográd úton a már nem refrakter járulékos nyalábot veszi igénybe. Így a 
QRS rendszerint keskeny. A negatív P-hullám általában jól látható a QRS után és 
meglehetősen közel van a QRS-hez, a delta hullám általában nem látszik (rejtett 
vezetés). 
 
Antidrom forma: az anterográd vezetés a járulékos nyalábon keresztül történik, 
míg a retrográd vezetés a normális úton (AV-csomón keresztül) halad. A QRS a 
delta hullám miatt széles, frekvencia 180-220/perc;  

Ha betegnél pitvarfibrillatio alakult ki (kb. 30%), a kamrákba irányuló ingervezetés az 
accessoricus pályán, az AV csomón vagy mindkettőn keresztül történik. Az AV-csomót 
blokkoló gyógyszerek alkalmazása ebben az esetben veszélyes és tilos, mert fokozza az 
accessoricus pályán keresztül futó ingervezetést, így a pitvari nagyon magas frekvenciájú és 
rendezetlen ingerületek gyors és potenciálisan letális kamrai frekvenciához vezethetnek (FBI 
tachycardia, kamrafibrillatio) /lásd később/. 
 

 
9.34. ábra Fent antidrom, lent orthodrom vezetéssel kialakuló AVRT jellemző EKG képe 
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AV JUNKCIONALIS (NODALIS) REENTRY TACHYCARDIA /AVNRT/   
Az AV-csomóban és környékén létrejött funkcionális reentry-körforgás van a háttérben, 
melyhez két funkcionális pálya jelenléte szükséges. Az egyik, a gyors Na-függő pálya 
hosszabb refrakteritású, míg a másik, a lassú Ca-függő pálya rövidebb refrakteritású. A roham 
bevezetése pitvari vagy kamrai ES által történik.  

• A frekvencia 150-250/perc között változik.  
• A pitvarok retrográd aktiválódnak, de nem minden esetben láthatóak a P-

hullámok.  
• Ha negatív P-hullám van, akkor a II-III-aVF elvezetésekben látjuk leginkább 

ezeket, ilyenkor a fordított P-hullámok azonosítása nehéz lehet, mert a QRS-
komplexusokat szorosan követik vagy elbújnak mögöttük, pseudo-Q vagy 
pseudo-S hullámokként láthatóak és nevezhetőek el. 

A QRS szűk, de széles lehet korábban kialakult szárblokk, vagy frekvenciafüggő szárblokk 
esetén.  
Az összes keskeny QRS-ű tachycardia túlnyomó többségét ez a fajta ritmuszavar teszi ki. 
Gyakran PSVT elnevezéssel illetik, de mint láthatjuk az ezernyi lehetőség alapján, ez inkább 
egy összefoglaló neve az összes lehetséges tachycardiával járó supraventricularis ritmusnak, 
nem csak ennek az egynek a sajátja. A tünetek palpitációból, szédülésből, mellkasi 
dyscomfortból, köhécselésből, enyhe fulladásból, vizelési ingerből állnak. A rohamok hirtelen 
alakulnak ki és hirtelen fejeződnek is be (paroxizmusok), anginas rohamokat is kiválthatnak, 
sőt idősekben és szívbetegekben haemodinamikai megingást is okozhatnak. 
 
 
Két formája ismert: 

1. Lassú-gyors típusú tachycardia: (Típusos AVNRT, általában ezzel a formával 
találkozunk.) A lassú pályán megy anterográd a kamrába majd a gyors pályán 
retrograd fut vissza az ingerület a pitvarba. A gyors retrográd vezetés miatt a negatív P 
beleolvadhat a QRS-be, de akár elé is kerülhet. Előfordulhat közvetlenül a QRS 
mögött is (pseudo Q vagy S). Ilyenkor az R- és az azt közvetlenül követő retrográd P-
hullám közötti távolság kisebb, mint 70 ms. Ez fontos lehet a supraventricularis 
tachycardiák pontos differenciál-diagnosztikájában. A retrográd P fontos jellemzője az 
AV nodalis reentry tachycardiának. Sinusritmusban az ingerület eredetileg a gyors 
pályán megy le a kamrákba.  
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9.35. ábra Típusos lassú-gyors AVNRT. A P hullám közvetlenül a QRS után látható (V1 és 

III. elvezetésekben megjelölve) 
 

2. Gyors-lassú típusú tachycardia: (Atípusos AVNRT, ez a ritkább forma.) Lefelé a 
gyors, felfelé a lassú pályán mozog az ingerület, így a felfelé futó ingernek van ideje a 
pitvart úgy aktiválni, hogy a P-hullám a QRS után, ehhez képest távolabb (több mint 
70 ms) jelenjen meg és ezáltal detektálhatóvá is váljék. Nem ritkán alacsonyabb 
frekvenciával (150-180/perc) találkozunk. 
 

 
9.36. ábra Junctionalis tachikardia. Rövidebb átvezetési idővel negatív P’ hullámok a QRS-ek 
 
KESKENY QRS-Ű TACHYCARDIÁK DIFFERENCIÁL-DIAGNOSZTIKÁJA 
Mint az eddigiekben is látható volt, a supraventricularis tachycardiák sok helyről eredhetnek, 
többféle módon alakulhatnak ki és vezetődhetnek, blokkolódhatnak. Az alábbi séma egy 
relatíve gyors és logikus lépéseken alapuló elkülönítő diagnosztikai sorrend felhasználásával 
segítheti az EKG-képet elemző szakembert a diagnózis felállítására: 

• Legelső lépés megállapítani azt, hogy a tachycard ritmus reguláris-e vagy sem. Ha 
nem reguláris, akkor a háttérben:  
 
• pitvari fluttern, 
• pitvarfibrilláció vagy 
• multifokális pitvari tacycardia állhat. 
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• Amennyiben a ritmus reguláris, meg kell vizsgálnunk, hogy az EKG-képen látható-e 

P-hullám. Ha nem látható, akkor valószínűleg: 
 
 AVNRT áll a háttérben. 
 

• Ha látható P-hullám, akkor azt kell megnéznünk, hogy azok száma ugyanannyi-e mint 
a QRS-ek száma, vagy attól több. Ha több P látható, mint QRS, akkor a háttérben: 
 
• pitvari tachycardia, vagy 
• pitvari fluttern látható. 

 
• Ha nincs több P-hullám, mint amennyi QRS, akkor a következő lépés megállapítani, 

hogy az R-hullám utáni első látható P-hullám távolsága és a P- és a következő R-
hullám távolsága közül melyik a több, illetve hogy az RP-idő kevesebb vagy több, 
mint 70 msec. Ha az RP távolság kisebb, mint a PR, és/vagy az RP kevesebb, mint 70 
msec., akkor a ritmuszavar:       
 
• AVNRT. 
 
 

• Ha viszont az RP kisebb a PR távolságnál, de ez több, mint 70 msec, vagy az RP 
nagyobb, mint a PR távolság, akkor a háttérben: 
 
• pitvari tachycardia, 
• AVRT vagy 
• AVNRT állhat. 

 
A fontosabb ectopiás supraventriculáris tachycardiák előfordulási gyakorisága: 

 55-60 %: pitvarfibrilláció/fluttern 
 15-20 %: AVNRT (típusos forma ) 
  9-10 %: AVRT (orthodrom ) 
  5-10 %: pitvari tachycardia 
   3-5 %: junctionális tachycardia 
  < 1 % : atípusos AVNRT/AVRT 

Tehát a statisztikai adatok alapján, ha látunk egy keskeny QRS-ű irregularis ritmust, az a 
legnagyobb valószínűséggel pitvarfibrillatios eredetű, míg ha egy regularis ritmust észlelünk, 
akkor az AVNRT lesz. 
 
AZ INGERKÉPZÉS HELYE: KAMRA 
 
Kamrai aritmiák: 

• Kamrai asystolia, p-hullám asystolia 
Az egyenes asystoliás vonalat (enyhén hullámzó alapvonal) P-hullámok szakítják meg, 
melyek egymástól egyforma távolságra helyezkednek el. Közöttük, illetve utánuk viszont 
nincs QRS-komplexus, nincs összehúzódása a kamrának, a beteg keringése leállt. 
Azonnali CPR és külső pacemaker kezelés indokolt. 
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Kamrai pótritmus 
A legalsó, még önálló ritmus illetve ingerület keltésére képes területről, a kamrafalból 
indul ki egy bizarr alakú és széles QRS-t eredményező, alacsony frekvenciájú ectopias 
ritmus (25-35/min). Atropinra nem reagál, haemodinamikai megingást eredményez. 
• Kamrai ES  
Korai jelentkezésű ütés a következő várható sinusütés előtt. Ha a későn jelentkező ES 
egyidőben depolarizálja a kamrát a fentről érkező ütéssel, akkor a QRS-komplexus 
alkotásában mindkét inger részt vesz, a sinus és a kamrai ectopiás ütés is egyaránt. Ekkor 
egy sajátos alakú, bizarr és felrostozódott QRS komplexus alakul ki, melyet fúziós 
ütésnek nevezünk. A QRS szélessége eléri a 120 ms-ot. Általában teljes kompenzációs 
pauza követi és megjelennek a másodlagos ST-T eltérések is discordansan, ellenkező 
irányultsággal a kilengéseik irányát tekintve. 

 
9.37. ábra Kamrai ES 

 
Az extrasystolek osztályozása során elsőként a sinuscsomó-eredetű ütésekhez való 
viszony alapján bigemin, trigemin, quadrigemin stb. ES-t lehet elkülöníteni attól függően, 
hogy minden második, harmadik, negyedik stb. ütésként jelenik-e meg az extrasystole. 
 

 
9.38. ábra Kamrai bigeminia 

 
Fontos az extrasystole QRS komplexusának szélessége alapján is megvizsgálnunk ezeket 
az ütéseket: lehetnek 120 ms alatti, 120-160 ms közötti, 160 ms feletti szélességűek. 
A kapcsoltan (2-3 vagy több egymást követő ES) fellépő ES-ek megjelenése szerint is 
csoportosítható az extrasystolia. Amennyiben minden ütés egyforma, úgy monomorf, ha 
viszont az ütések alakja eltér egymástól, akkor polimorf kamrai ritmusokról beszélünk. 
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9.39. ábra Többgócú kamrai ES 

 
Két egymást követő kamrai ES-t coupletnek, hármat tripletnek hívunk. 
A Lown-féle osztályozás szerint a repetitív VES-ek esetében 3-5 VES követi egymást 
(salvenak is hívják). Non-sustained, tehát nem tartós kamrai tachycardiáról (NSVT) akkor 
beszélünk, ha több, mint 6 egymást követő VES, max. 30 másodpercig tartó ütéssorozat 
formájában jelenik meg. (Tartós kamrai tachycardia (sustained VT, SVT) akkor jön létre, 
ha ez az ütéssorozat 30 s-nál tovább tart. A napokig-hetekig tartóakat incessant kamrai 
tachycardia névvel illetjük. 
Veszélyt rejt magában egy ES, ha a QRS szélessége 160 ms vagy annál nagyobb, az 
egymást követő ES-ek esetében a 2. vagy a 3. QRS komplexusa szélesebb, bizarrabb, mint 
az előzőeké, ha a QT megnyúlt, és ha az ES előtt rövid a kuplungidő, valamint ha a QRS 
ráüt az előző ütés T hullámára. Jó prognózist jelent viszont, ha az extrasystolia terhelésre 
megszűnik. 
Mitrális prolapsusban az extrasystolia akár polimorf kamrai tachycardia bevezetője is 
lehet.  

Az extrasystolia csoportosítható lokalizáció alapján, 
-egygócú 
-többgócú 
Illetve gyakoriság alapján: 
-bigemin 
 

,  
9.40. ábra 
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-trigemin, 
 

 
9.41. ábra  

 
A bigeminia törvénye alapján a kamrai ES-nek a hosszú RR távolságok kedveznek. A 
kompenzációs pauza az ES után viszont újra hosszú RR távolságot eredményez, mely 
elősegíti a következő kamrai ES létrejöttét. 
Kapcsolt KES-et a számuk alapján nevezhetjük el, a kamrai tachycardiánál tárgyaljuk. 

 
9.42. ábra Kapcsolt kamrai ES-k 

 
• Kamrai parasystolia 
Itt is két elkülönülő góc, pacemaker irányítja, aktiválja akár felváltva és egymással 
vetélkedve a kamrákat, más-más morfológiájú QRS-ket hozva létre. Az egyik pacemaker 
a sinuscsomó, a másik a parasystolias kamrai ectópiás gócpont.  
• Accelerált idioventriculáris ritmus 
Az accelerált idioventricularis ritmus a kamrai tachycardia lassúbb formája, gyakori láz 
illetve anyagcserezavarok, koszorúér-betegség esetén. Jóindulatú állapot, kezelést nem 
igényel. A QRS-komplexusok szélesek, a szívfrekvencia 60-120/min. 
ACS–ban az elzáródott ér megnyitását (PCI vagy trombolízis) követően az accelerált 
ritmus megjelenése a reperfúzió indirekt jele. Megjelenése specifikus (80 %), de kevéssé 
szenzitív (50%) az ér újramegnyílására. 
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9.43. ábra Egy kamrai pacemaker veszi át a vezérlést. A frekvencia viszont a normál 

kamrai (saját) frekvenciánál magasabb, a ritmus akcelerált, elérheti a sinus frekvenciát 
 

KAMRAI TACHYCARDIÁK  
A kamrai tachycardia (VT) széles QRS-komplexű tachycardia, hosszantartó VT esetén 100-
250-es frekvenciával összehúzódó ritmust detektálunk, amely a kamrafalból indul ki. A QRS-
komplexus kiszélesedett, (120 ms feletti, akár 160 ms is lehet). A kamrai tevékenység 
független a pitvaritól, azaz AV disszociáció áll fenn. Az AV-disszociáció jelei lehetnek az 
ütések között észlelt P-hullámok, amelyek függetlenül alakulnak ki a QRS-ektől, az ún. fúziós 
ütés, melyről volt már szó és a befogott ütés, amikoris egy, a supraventricularis területről 
érkező ütés, keskeny QRS-sel át tud hatolni két kamrai ütés között. Mérsékelt irregularitás is 
jellemzője a kamrai tachycardiának. 
A QRS morfológiája lehet jobbszár-blokk vagy balszár-blokk mintájú. Ennek alapján tételezik 
fel, hogy a bal kamrából, vagy a jobb kamrából ered az ingerület (ellenkező eredettel, tehát 
balszár-blokk esetén a jobb kamrából, jobbszár-blokk esetén a bal kamrából). Általában az 
összes praecordialis elvezetésekben negatív vagy pozitív kilengéseket találunk (Mariott-féle 
jel). 

9.44. ábra Balra a pozitív, jobbra a negatív konkordancia 
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A QRS morfológiáját tekintve a V6-elvezetésben gyakran látunk QS-, vagy rS-komplexust 
kamrai tachycardiában, de az összes praecordiális elvezetésben lehetnek QS-komplexusok, 
vagy éppen csak pozitív R-hullámok.  
160 ms QRS-szélességnél már biztos kamrai tachycardiáról beszélünk, és elsősorban a bal 
tengelyállás szólhat még emellett. 
 

 
9.45. ábra Monomorf kamrai tachycardia esetén a QRS-komplexusok szélesek, alakjuk 

egyforma, a kamrafrekvencia 140-200/perc általában 
 

 
9.46. ábra Széles QRS tachycardia, monomorf kamrai tachycardia 

 

 
9.47. ábra Repetitív monomorf kamrai tachycardia esetén általában 3-6 egyforma, széles 

QRS-komplexus követi egymást 
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Polymorf kamrai tachycardia során a QRS ugyancsak jelentősen kiszélesedett, de az egyes 
kamrai komplexusok kifejezetten eltérnek egymástól nemcsak alakjukat, de a QRS-k 
tengelyállását tekintve is. Ezen ritmuszavar EKG-képe jellemzően hullámzó mintából, a QRS 
amplitúdó folyamatos változásából áll. Kaotikus kamrai tachycardiának is nevezzük.  
Gyakran jár QT megnyúlással (torsades de pointes). A kamrafrekvencia rendszerint magas, 
200-250/perc, gyakran átmegy kamrafibrillációba. Két formáját különböztetjük meg. Az 
egyik oka egy ritka veleszületett szívbetegség, mely más congenitalis anomáliákkal (pl. 
süketséggel) jár együtt. Gyermekekben, fiatalokban gyakran kamrafibrillációhoz, hirtelen 
szívhalálhoz vezet. A másik formája szerzett, oka lehet ISZB, mitralis prolapsus, gyógyszerek 
okozta QT-megnyúlás (kinidin, disopyramid, procainamid, sotalol, makrolid antibiotikumok), 
elektrolitzavar (hypokalaemia, hypomagnesaemia), mérgezések (pl szervesfoszfát mérgek) 
stb. Magnézium adásával és átmeneti felülvezérlő pacemakerkezeléssel növeljük a 
szívfrekvenciát, és ezzel lerövidítjük a QT-intervallumot. 
 

 
9.48. ábra Polimorf kamrai tachikardia 

 
A tachycardia fennállási ideje alapján lehet: 

o non sustained (nem tartós) kamrai tachycardia: 6-nál több tagból áll, de 30 
másodpercen belül megszűnik,  

o sustained (tartós) kamrai tachycardia: több mint 30 másodpercig tart és a vége 
nem mérvadó, de általában 24 órán belül megszűnik.  

o A permanens kamrai tachycardia a nap teljes időszakának legalább a felében 
(12 óra) fennáll.  

o Incessant kamrai tachycardiáról beszélünk tartós, napokon, heteken keresztül 
fennálló tachycardia esetén. 
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9.49. ábra Monomorf NSVT 

 

 
9.50. ábra Polimorf NSVT (Polimorf non-sustained kamrai tachikardia) 

 
Klinikailag VT során jelentős mértékű perctérfogat-esés következik be, emiatt könnyen 
alakulhat ki hirtelen halál is. 
Okai lehetnek ACS, ISZB, hypertrophiás szívbetegség, dilatatív cardiomyopathia, mitralis 
prolapsus, elektrolitháztartási zavarok, proarrhythmias gyógyszerek. 
Itt célszerű megjegyezni, hogy a tachycardiák QRS-komplexus morfológiája szerinti 
megítélése időnként félrevezető lehet. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a keskeny QRS-
sel jelentkező tachycardiák szinte mindig a kamrákon kívül keletkeznek, tehát 
supraventricularis területről, a pitvarokból vagy az AV junctióból (kivéve a nagyon ritka felső 
kamrafali gócból eredő ütések esetén). Amennyiben szélesek a QRS-komplexusok, akkor az 
ingerület vagy a kamrában jött létre, vagy a normális impulzusok kóros módon vagy kóros 
úton vezetődtek le a kamrákba. Utóbbi esetben vagy intraventricularis septalis vezető nyaláb, 
(tehát a Tawara szárak) blokkolódása vagy egy járulékos nyaláb kikerülő vezetése (WPW) 
miatt szélesedhet ki egy pitvari kiindulású ütés QRS-komplexusa. Emiatt bármelyik 
supraventricularis tachycardia megjelenhet széles QRS-komplexű tachycardia formájában. 
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9.51. ábra Kamrai tachycardia 
 
Széles QRS-komplexusú kamrai tachycardiák lehetnek:  

• Reguláris 
-monomrf VT 
-SVT + szárblokk 
-SVT + járulékos nyaláb 
 

• Irreguláris  
-polymorf VT 
 
-Pitvarfibrilláció + szárblokk 
 
-Pitvarfibrilláció + járulékos köteg 
 

A kamrai tachycardia mellett szóló morfológiai kritériumokról BTB és JTB esetén, illetve a 
supraventricularis tachycardiától való differenciál-diagnosztikáról később esik szó. 
 
• Kamrai fluttern 
Igen szapora, viszonylag rendezett (szabályos) kamrai aktivitás. Az EKG-n bizarr kamrai 
komplexumok vannak, izoelektromos vonal a QRS-ek között nem látható. A frekvencia 250-
320/min, gyakorlatilag keringésleállást eredményez. (52 sz. ábra) 

 
9.52. ábra  

 
• Kamrafibrillatio 

A kamrafibrillatió világszerte a hirtelen szívhalál leggyakoribb oka, a kamrai működés 
kaotikus, a szív sejtjei összerendezetlenül próbálkoznak összehúzódni, sikertelenül. Apró- és 
nagyhullámú formáját különítjük el. 
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9.53. ábraNagyhullámú és apróhullámú kamrafibrillatió 

 

 
9.54. ábra  

 
Azonnali CPR elkezdése és a defibrillátor minél korábbi alkalmazása szükséges ahhoz, hogy a 
sejtek elektromos tevékenységének kisütését követően valamelyik automatikusan működni 
képes góc (legjobb esetben a sinus csomó) újra elkezdhessen impulzusokat generálni, és a 
szívet a megfelelő rendezettségű összehúzódásra serkenteni.  
 
SZÉLES QRS-Ű TACHYCARDIÁK DIFFERENCIÁL-DIAGNOSZTIKÁJA /VERECKEI/ 
A széles QRS-ű tachycardiák lehetnek regulárisak vagy irregulárisak. 

 Reguláris formák: 
• monomorf VT 
• Supraventricularis tachycardia szárblokkal 
• supraventricularis tachycardia preexcitatios syndromában (WPW) 

Irreguláris formák: 
• polymorf VT (torsades de pointes VT) 
• pitvarfibrillatio szárblokkal 
• pitvarfibrillatio járulékos köteggel (PF + WPW = FBI) 

 
VT mellett szóló morfológiai kritériumok 
• BTB minta esetén: 
-V1-2-benR>30 ms, RS > 60 ms 
-V6-ban QR, qR, QS 
• JTB minta esetén 
-V1-ben széles monofázisos R, QR, QS 
-V6-ban R/S < 1, széles R 
• VT mellett szól még: 
- a pozitív QRS konkordancia az összes mellkasi elvezetésben (WPW kivételével) 
- a QRS szélesség: BTB esetén >160 ms, JTB esetén > 140 ms 
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BTB mintájú VT vs. SVT + BTB 
• VT -BTB minta esetén: 

 
V1-2 ben R>30 ms, RS > 60 ms 
V6-ban QR, qR, QS 

• SVT + BTB minta esetén 
QRS kiszélesedett > 0,11 s 
V1/2-ben QS minta ( rS ) 
I-V(5) 6-ban hiányzik a q hullám 
I-aVL-ben V5-6-ban széles csomós R 
Szekunder ST-T eltérések: a QRS fővektorával ellentétes ST-szakasz és T-hullám. 

 
JTB mintájú VT vs. SVT + JTB 

• VT JTB minta esetén 
-V1-ben széles monofázisos R, QR, QS 
-V6-ban R/S < 1, széles R 

 
• SVT + JTB minta esetén 
 -A QRS kezdete normális 
 -QRS kiszélesedése >0,11 ms a 3. fázis terhére történik 
 -V1/2-ben rSR’ jelenség itt descendáló ST depresszió, T negatív (secunder ST eltérés) 
 -Bal kamrai elvezetésekben széles S hullám (I, aVL, V5/6) 

Mint látható, nem könnyű elsajátítani ezeket az eltéréseket, így egy sokkal egyszerűbb és 
szintén nagyon gyorsan kivitelezhető algoritmust tanulunk meg /Vereckei András és mt./. 
A Vereckei-féle széles QRS-ű tachycardiák differenciál-diagnosztikájánál az első lépés az AV 
disszociáció jeleinek keresése. Ennek során elsőként P-hullámokat keresünk, vagy fúziós 
ütéseket, melyek a pitvarból és a kamrából egyszerre létrejövő ütések fúziójaként létrejött 
bizarr képet mutatják, valamint befogott ütéseket keressünk még, amelyek ritkán, két széles 
QRS között létrejöhetnek a pitvarok felől kiindulva, és keskenyebb QRS-t létrehozva. A P-
hullám keresésében segítséget nyújthat a papírfutási-sebesség megduplázása (25 mm/sec-ról 
50 mm/sec-ra), az erősítés növelése, illetve a Lewis elvezetés, amikor is a jobb kar elvezetését 
a mellkas jobb oldalán levő parasternalis kettes bordaközben, míg a bal kar elvezetését ez alá 
a negyedik bordaközbe helyezzük, és innen figyeljük a jobb pitvar aktivitását. Amennyiben 
találunk ilyen eltéréseket, úgy a diagnózisunk kamrai tachycardia. 
 

 
9.55. ábra Keresd a P-t, segíthet az erősítés, illetve a papírfutási sebesség megduplázása 
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9.56. ábra Széles QRS tachycardia, majd egy fúziós ütés, melyet két befogott ütés követ 
(mind keskeny QRS-ű!), majd ismét széles QRS tachikadia következik, (bal o.) Lewis 

elvezetés. Jobb kar (piros) a sternum jobb oldalán a 2. bordaközben, bal kar (sárga) alatta, 
ugyancsak a sternum jobb oldalán a 4. bordaközben (jobb o.) 

 
Következő lépésben az aVR elvezetést nézve kis kezdeti r hullámot keresünk, ha találunk, 
akkor a diagnózis VT. (57 sz. ábra) 
 

 
9.57. ábra 

 
Harmadik lépésben keressük a látott képen valamelyik hemiblokknak vagy szárblokknak a 
morfológiai kritériumait, ha ezeket nem látom, akkor VT a valószínű. (58 sz. ábra) 
 

 
9.58. ábra  
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Utolsó lépésként meg kell vizsgálnom egy megfelelő helyen a QRS komplexus kezdeti 
(inicialis) és végső (terminális) szakaszainak sebességkülönbségét (Vi/Vt arány). 
Ha supraventricularis eredetű a széles QRS-ű EKG-kép, akkor az ingerület a QRS első 
szakaszában gyorsabban tud lefutni a kamrákba, mivel ezt jól és gyorsan vezető speciális 
nyalábokon (Tawara-szárakon) teszi meg, majd ezt követően terjed rá az ingerület a kamra 
izomsejtjeire. Így a széles QRS kezdeti, iniciális szakasza keskenyebb, mert itt az ingerület 
még gyorsan vezetődik, a terminális szakasz ellenben szélesebb, hiszen ott a sejtről sejtre 
történő ingerületátadás miatt jóval lassúbb a folyamat. (Vi/Vt nagyobb, mint 1) 
Ellenben ha kamrai eredetű a ritmuszavar, akkor a szabad kamrafalból induló ingerület előbb 
lassan, sejtről sejtre vezetődik, tehát a QRS kezdeti, iniciális része lesz szélesebb (a hosszabb 
időtartam miatt), a terminális szakasz pedig, ahol a vezetői nyalábok meggyorsítják az 
ingerület vezetését, keskenyebb lesz (Vi/Vt kisebb, mint 1). Ehhez persze ki kell választani a 
megfelelő és ezáltal jól értékelhető elvezetést, ahol bi- vagy multifázisos a QRS, és a QRS 
határai egyértelműek. 

 
9.59. ábra Bal o. a supraventricularis és a jobb o. a ventricularis eredetű tachycardia 

 

 
9.60. ábra A Vereczkei algoritmus 
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ELEKTROMOS FŐTENGELY 
 
A QRS főtengelyéből következtethetünk: 
 
  - a kamrák és így a szív helyzetére, 

- az egyes kamrák izomtömegére, 
- a kamrai aktiváció zajlására. 
 

A szív tengelyállása a kamrákon végighaladó depolarizációs hullám fő irányát jelzi. Az áram 
a "felső jobb és hátsó sarokból" az "alsó bal elülső sarok" felé tart. 
 A főtengely meghatározásánál egy leegyszerűsített gyakorlatot alkalmazunk. Ehhez a 
standard elevezetések közül az I-est és az aVF-et fogjuk megvizsgálni, még pontosabban ezen 
elvezetések QRS-komplexusainak összegzett kilengéseit, és megállapítjuk az így létrejött 
vektor pozitív vagy negatív irányát. Ha például ezen elvezetésekben a QRS pozitív irányú R-
hulláma négy kiskockányi magasságú lesz, míg a negatív irányú hulláma csak egy 
kiskockányi, azaz 1 mm-nyi, a kettő összege +3-ként megadható, és az I-es elvezetés 
horizontális irányát ismerve a 0 pontból erre a vonalra ráhelyezett összesített R-hullám így az 
ábrán jobb oldal felé irányul (0 fok irányába). Ha az erre merőleges aVF elvezetésben szintén 
pozitívak lesznek az összegzett kilengések, akkor azt az origo felől a függőleges irányú aVF 
vonalra ráhelyezve az iránya lefelé fog mutatni (+ 90 fok irányába). Ha ezt a két pozitív 
irányú nyilat vektoriálisan összegezzük, akkor a körben a normál tengelyállású zónának 
pontosan a közepén, 45 fokban fog jobbra lefelé mutatni a szív elektromos főtengelye, illetve 
az ennek megfelelő vektor. Ha az I-es pozitivitása mellett az aVF negatív irányú lesz, akkor 
az összegzett tengely eltolódik a jobb felső quadráns területére, extrém bal tengelyállást 
mutatva. Ha az aVF pozitív, az I-es elvezetés negatív irányú, akkor a bal alsó negyedbe eső 
összegzett vektor extrém jobb tengelyállást fog mutatni. Ez egy nagyon gyors és 
leegyszerűsített főtengely-meghatározás a gyakorlatunkban, nem követi pontosan a valós 
tengelyeltéréseket, de számunkra a gyors megközelítés érdekében elegendő.  
Ha a „senki földjére”, az ÉNY-i áreába (bal felső quadráns) kerülne a főtengely, mindig 
gondoljunk elektródacserére vagy dextrocardiára stb. 
Sokan még a II-es elevezetés – 30 fokos szöge alatti területet is normális állásnak adják meg, 
de ez számunkra most feleslegesen bonyolítaná meg a tengely meghatározásának megértését. 

 
9.61. ábra  
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Nézzük a lehetőségeket, és a noálistól eltérő tengelyállások leggyakoribb okait: 
1.  Normál tengelyállás 

 

 
9.62. ábra 

 
2. Kóros bal tengelyállás:  

 
-normál variáns (az esetek kb. 2%-ában) 
-BTB 
-BAH 
-inferior Q-hullámmal járó AMI 
-pacemaker indukálta elektromos aktivitás 
-emphysaema 
-hypercalaemia 
-WPW (jobb oldali járulékos nyaláb) 
-primum típusú ASD 
-a bal coronariába adott kontrasztanyag 
 

 
9.63. ábra  

 
3. Kóros jobb tengelyállás 

 
-normál lelet gyermekekben és vékony, magas felnőttekben 
-jobb kamra hypertrophia (JKH) 
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-COPD (chronicus obsrtuctiv tüdőbetegségek) 
-anterolateralis AMI 
-JTB 
-bal posterior hemiblokk 
-tüdőembolia 
-WPW (bal oldali járulékos nyaláb) 
-pitvari septum defectus (ASD) 
-kamrai septum defectus (VSD) 
 

 
9.64. ábra  

 
4. É-Ny-i tengelyállás („senki földje”): 

-empysema 
-hyperkalaemia 
-kamrai tachycardia 
-pacemaker eredetű elektromos aktivitás 
-az elektródák cseréje 
-dextrocardia 

 
A SZÍVFREKVENCIA MEGHATÁROZÁSA 

Módszerek: 
6 másodperces módszer 

• 25 mm/s papírsebesség mellett egy kiskocka 40 millisecundumot jelent, azaz 0.04 s-t. 
5 kiskockánként van egy nagyobb kockás beosztás az EKG-papíron, ez összesen 200 
msec-ot, azaz 0.2 sec-t jelent. 5 ilyen nagy kocka ennek megfelelően 1 sec., 30 nagy 
kocka pedig 6 sec. Ha megtekintjük 30 nagy kockányi intervallumban, hogy hány 
QRS-komplexus látható, akkor ennek a számnak a tízszerese a 60 sec, azaz egy perc 
alatti ütések számát jelenti. Ez nemcsak reguláris, hanem irreguláris ritmus esetén is 
jól megadja az átlagos kamrafrekvenciát. 

300-150-100-75-60-as szabály 
• A gyors EKG-diagnózis felállításához az ellátóknak általában nincs szükségük a 

szívfrekvencia pontos megadására, fontosabb ettől, hogy a kamrafrekvencia tachycard, 
bradycard vagy normál frekvenciatartományba esik-e. A normál szívfrekvenciát 60-
100/perces tartománynak tekintjük, 100 felett tachycardiáról, 60 alatt bradycardiáról 
beszélünk. Általában tolerábilis a ritmuszavar tachycardia esetén 100-150 ütés/perc, 
bradycardia esetén 40-60 ütés/perc között. Ezen intervallumok feletti és alatti értékek 
már az intolerabilis tartományba esnek. 
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Ezek a frekvencia-tartományok nagyon jól meghatározhatóak az EKG-képre való 
gyors rátekintéssel is, méghozzá úgy, hogy ha reguláris ritmust nézünk, és az első 
QRS R-hulláma éppen ráüt egy vastagabb vonalra az EKG-szalagon, akkor ha a 
következő R hullám 5 kiskockával arrébb levő következő vastagabb vonalra esne rá, 
akkor a szívfrekvencia 300/perces lenne. Ha a második vastagabb vonalra esik a 
következő R-hullám, akkor a frekvencia 150/perc. Értelemszerűen, ha az első és a 
második vastag vonal között van a második R-hullám, a frekvencia 150- és 300/perces 
tartomány közzé esik, ami már mindenképpen intolerabilis terület. Ha az első R-
hullámhoz képest a következő a harmadik vastag vonalra esik, a szívfrekvencia 
100/perc, ha a negyedikre, 75/perc, ha a következőre, akkor pedig 60/perc, ha az ezt 
követőre, akkor 50/perc, majd a következő már 40/perc. Innentől lefelé már a 
bradycardia intolerabilis tartományáról beszélünk. 
Az előzőek alapján nagyon gyorsan és könnyedén megállapítható az a szívfrekvencia-
tartomány, amit a beteg a szív összehúzódásainak számával képvisel. Ritka 
kivételektől eltekintve (amikor pontosan a vastagabb vonalakra esnek az R-hullámok) 
csak egy közelítő értéket tudunk megadni, de ez kis gyakorlással nagyon jól 
megközelítheti a valós értéket. 

 
A PQ TÁVOLSÁG 

A pitvari és a kamrai elektromos aktiváció kezdete közötti időtartam. 
Értéke változik az ingerképzés helyétől, a szívfrekvenciától, a szimpatikus és 
paraszimpatikus tónusok egyensúlyától és a kortól függően. 
A PQ fiziológiásan isoelektromos. 
  A PQ elevált: 
   -pitavri infarktusban (nagyon proximális RCA elzáródás kapcsán  
                  létrejövő inferior infarktus esetén fordul elő) 
   -pericarditis esetén az aVR elvezetésben 
  A PQ deprimált: 

 -pericarditisben 
 

 
9.65. ábra Pericarditises ST elevatiok 
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Felnőttben normális sinusritmus esetén a PQ ideje: 0.12-0.20 s. 
Ha a PQ-távolság ideje  < 0,12 s, a háttérben állhat: 
 
  -a szívfrekvencia emelkedése 
  -szimpatikotonia 
  -ectopiás pitvari ingerképzés 
  -normál variáns 
  -pre-exitatiós syndroma 
   -WPW 
   -LGL 
Ha a PQ távolság ideje > 0,20 s, az a pitvar-kamrai átvezetés zavarára utal, ezek lehetnek: 
• I° AV blokk: valójában nem blokkról csak a vezetési sebesség csökkenéséről van szó 
• II° AV blokk: valódi blokkolódásról van szó az AV rendszerben,  

   -Mobitz I. típus (Wenckebach) 
   -Mobitz II.típus 

• Magasfokú AV blokk: több blokkolt P hullám is következhet egymás után 
• III° vagy teljes AV blokk: pitvar-kamrai disszociáció 
(fentiekről a későbbiekben esik részletesen szó) 
Az AV blokkok kóroki tényezői lehetnek: 

• Normál variáns fiatal sportolóknál ( I° AV-blokk, Wenckebach-periodicitás) 
• Ioneltérések 
• ISZB 
• Myocarditisek / Cardiomyopathiák 
• Gyógyszerhatás (digitális, béta-blokkoló, Ca –antagonista) 
• Szívsebészeti beavatkozás után 
• Kötőszöveti betegségek, fibrózis, intracardiális daganatok, granulómás 
 betegségek 

 
A QRS-KOMLEXUS 
Ebben a fejezetben az EKG egyik legfontosabb részét, a QRS egységet taglaljuk. Részei: 

• Q-hullám 
• R-hullám 
• S-hullám 

A QRS komplexusra jellemző általában: 
• A QRS-komplexus a kamrai deplarizáció jele 
• A QRS szélessége normálisan < 0,12 s, ha nagyobb, az: 

• ingervezetési zavart /szárak blokkolódását/, 
• accesorius nyalábot /pl. WPW/, 
• infra-His ingerképzést /kamrai ütések/ jelent.  

   
• A QRS amplitúdója: az R és az S hullám csúcsai közötti távolság. 
• Kóros, ha végtagi elvezetésekben <0,5 mm, mellkasi elvezetésekben <1 mm, és 

S(V1)+R(V5-vagy6) esetében 35 mm-nél is kisebb. 
Nézzük a komplexust általánosságban: 
A QRS a kamrák depolarizációját reprezentálja. Teljes időtartama változó, általában 80 ms, 
tehát két kiskockányi az ideje. A felső határa a keskeny QRS-nek a 110 ms, mert az e feletti 
szélesség (120 ms-tól) már a széles QRS tartományba helyezi ezt a komplexust. 
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Itt kell megemlítenünk az intrinsicoid deflectiont. Csak a praecordialis elvezetésekben 
vizsgáljuk, és az ingerület-lefutás normális vagy késleltetett formájának értékelésére szolgál. 
Fellépési idejét a QRS-komplexus kezdetétől a R-hullám csúcsáig tartó szakasszal mérjük. 
A jobb praecordialis elvezetések (V1-2) felett mért megnyúlás jobb kamrai hypertrophiára 
vagy jobbszár-blokkra (norm. 30 ms vagy kisebb), míg a bal praecordialis elvezetések felett 
(V5-6) észlelt idő késése pedig bal kamra hypertrophiara, balszár-blokkra, fibrosisra valamint 
súlyos cardiomyopathiara utalhat (norm. értéke 50 ms vagy kisebb). 

A QRS-komplexus kiszélesedésének okai lehetnek: 
 
• kóros depolarizáció, amely pl. hyperkalaemiában fordul elő, 
• kóros pályán (pl. szárblokkon) keresztül létrejött kamrai depolarizáció  
• kóros járulékos ingervezető nyaláb (pl. WPW-ben) 
• kóros automácia a kamrák felől, innen indul az ingerület és sejtről-sejtre 

terjedve hozza hosszabb időn át ingerületbe a kamrát.  
A kicsi QRS-komplexusok (low voltage) azt jelzik, hogy a kamrai depolarizáció által 
gerjesztett feszültségből viszonylag kevés ér el az EKG-elektródákhoz. A háttérben lehet nem 
megfelelő EKG kalibráció; obesitas; emphysema, pericardialis folyadékgyülem. 
A pericardialis folyadék azon kívül, hogy csökkenti a QRS-komplexusok kitéréseit, okozhat 
még ún. "elektromos alternans"-t is, amikor az R-hullámok és/vagy a T-hullámok magassága 
az egyik szívösszehúzódásról a másikra váltakozik. Ekkor észlelhetjük a Beck-triast, azaz az 
alacsony vérnyomás melletti magas v. jugularis nyomást és azt, hogy a csúcslökést nem 
tapintom. Emellett a szívhangokat gyengén halljuk, és paradox pulzus is észlelhető 
(belégzéskor vérnyomásesés). 
 
A QRS-KOMPLEXUS RÉSZEI: 
1.Q-hullám 
A Q-hullám a septum deporalizációját jelzi. Normálisan I-II-ben az időtartama kisebb, mint 
40 ms, amplitúdója nem haladja meg az ugyanazon elvezetésben mért R-hullám 
amplitúdójának 25%-át. Praecordialis elvezetésekben normális körülmények között csak a 
V5-6-elvezetésekben látjuk, időtartama 40 ms alatt van, amplitúdója itt kisebb, mint a 
hozzátartozó R-hullám 15%-, BTB-ben eltűnik a V5-6-ban, de ha a BTB mellett ezen a 
lateralis területen infarctus is van, akkor ismét megjelenhet. 
QS-komplexus a II-III-aVF-elvezetésekben normálisan nem lehet. Ha mégis látjuk, akkor  
inferior necrosis áll fenn bal anterior hemiblokkal vagy anélkül. 
Septalis Q-hullám az a kicsi Q-hullám, amely az I-, II-, aVL-, V5- és a V6-elvezetésekben 
normálisan is előfordulhat. A szabályos EKG-n a Q-hullámok általában a legtöbb 
elvezetésben hiányoznak. Kicsi Q-hullám normálisan is előfordulhat (5-10%-ban) a III-
elvezetésben, gyakran fordított T-hullámmal jár együtt, viszont mind a kettő eltűnhet mély 
belégzéskor, a beteg mély sóhajtatásakor. A többi elvezetésben észlelt Q-hullám előfordulása 
"patológiás". 
Ha a septum hypertrophiassá válik, izomtömege (így a depolarizációja által generált 
elektromosság) megnő, akkor a Q-hullámok is mélyebbé válnak (pl. bal kamra hypertrophia). 
A Q-hullámok azután jönnek létre infarctusban, hogy a myocardium egy körülírt területen 
elhal. A necrotisált terület felett elhelyezkedő elvezetések ezen a területen nem észlelnek 
többé elekromos aktivítást, így "átlátnak" rajta és a kamrai depolarizációt a kamra ürege felől 
mutatják meg. 

• Normális a Q hullám, ha 
 -szélessége:<0,04ms 
 -mélysége<R 25%-a 

• Fiziológiásan látható: 
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 -V5-6-ban 
- aVR-ben-horizontális tengelyállásnál I-aVL-ben 
- verticális tengelyállásnál II-III-aVF-ben 

• Pathológiás Q hullám: 
- ott jelenik meg, ahol korábban nem volt Q hullám (pl. V1-2), vagy ott, ahol a Q 
hullám normálisan is jelen van (I, aVF, V4-6), de a nagysága megnövekszik 
- szélessége >0,03 ms 
- mélysége >R 25%-a 
 

 

 
9.66. ábra Patológiás Q hullám látható az ábrán az inferior régióban (II, III, aVF) 
 

Az inferobazális terület aktiválódása 40-50 msec-ot késik élettanilag, ezért nekrózis esetén 
nem képezhet pathológiás Q hullámot vagy annak ekvivalensét. 

• A pathológiás Q hullám cardiális okai 
 

   -Myocardiális infarktus 
  -Ischaemia infarktus nélkül 
  -Bal v. jobb kamra hypertrophia 
  -Tüdőembólia 
  -BTB 
  -Intraventriculáris vezetési zavarok: 
   -hemiblokkok 
   -BTB 
   -preexitatió 
   -Cardiomyopathiák: 
    -hypertrophiás 
   -Myocarditis 
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• Extracardiális okok: 
 

   -pneumonia 
   -pancreatitis 
 
Az R-hullám 
Az R-hullám a kamrai izomtömeg aktivációjának összegződése, főként az izomzaton áthaladó 
aktiváció subendocardialistól a subepicardialis irányba történő változása határozza meg. 
A V1-5-elvezetésekben az R-hullám folyamatosan növekszik, a V6-ban kissé csökken. 
Amennyiben ez az R-hullám progresszió elmarad, mindig gondolni kell az érintett terület 
komoly hypoxias károsodására, infarktusára is. 
A V1- és a V2-elvezetésekben az R-hullám kisebb, mint az S-hullám; a V5 és a V6 
elvezetésekben pedig nagyobb. Ha az R/S átmenet a bal oldali praecordialisok felé tolódik el, 
akkor horális rotatioról beszélünk, az átmenet ilyenkor a V5-6-os elvezetésekben látható 
(okok: anterior AMI, DCMP, PE). Ha viszont a jobb praecordialis elvezetésekben (V1-2) már 
megtörtént az átmenet, akkor antihoralis rotatiot említhetünk (okai: posterior AMI, HCM, 
WPW, JKH). 
A legmagasabb R-hullám nem haladja meg pozitív irányban a 25 mm-t, a legmélyebb S-
hullám pedig negatív irányban szintén a 25 mm-t. Fiatal, sovány, egészséges emberek EKG-ja 
gyakran mutat a fenti értékeket túllépő R- és S-hullámokat. 
Az R-hullám kóros:  
-ha a növekedése elmarad (nem kielégítő R-progresszió), melynek okai lehetnek: 
 - myocardium vesztés, necrosis 
 -QS infarktus 
 -BTB (bal Tawara-szár blokk) 
-ha magas R hullámot látunk olyan elvezetésben, ahol kis amplitúdójúnak kellene lenni 
(V1-2-ben): 
 -norm. varians fiatalokban 
 -posterior infarkrtusban 
 -jobb kamra hypertrophia/túlterhelés 
 -jobb Tawara- szárblokk 
 -WPW bal oldali nyalábbal 
 -a bal kamra vagy a septum hypertrophiája esetén 
 -ectopiás kamrai ingerképzés 
-alacsony R-hullámok (low voltage) 

• okozhatja pericardialis folyadék, myxoedema, emphysema. 
Az ingerület normálisan is magas R-hullámokat hoz létre azokban az elvezetésekben, amelyek 
a bal kamrára látnak rá (I, aVL, V5, V6, bal oldali praecordialisok) és mély S-hullámokat 
azokban, amelyek a jobb kamrára néznek (V1-V2 jobb o. praecordialisok). 
-kórosan magas R-hullámok (high voltage): 
• A posterior myocardialis infarctus egyike azon kevés betegségeknek, amelyek magas 
R-hullámot hoznak létre a V1-elvezetésben. A bal kamra hátsó fali infarctusa fordított 
elváltozásokhoz vezet, ha az elülső mellkasi elvezetések irányából nézzük, így a pathológiás 
Q-hullám, az ST-szakasz elevációja és a fordított T-hullám tükörképként a V1-3-ban magas 
R-hullámként, ST-szakasz depresszió formájában és pozitív irányú, magas T-hullámként fog 
megjelenni. 
• Wolff-Parkinson-White-szindrómában is láthatunk V1-V3-elvezetésekben domináns 
R-hullámot és rövid PR-szakaszt. A szívben accessoricus átvezető pálya van ilyenkor, melyen 
a kamrák aktivációja korábban és gyorsabban történik meg. 
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• Dextrocardia esetében a szív a mellkas jobb felében található. Az EKG a mellkasi 
elvezetésekben nem mutatja az R-hullám szabályos magasságnövekedését, progressióját, 
ehelyett a QRS-komplexusok magassága csökken, a P-hullám fordított az I-es elvezetésben és 
a tengely is jobbra deviál. 
Az S hullám eltérései 

• Mély széles S hullám: 
  -JTB-ben I-II aVL, V5-6 elvezetésekben 
 

 
9.67. ábra  

 
• QRS kiszélesedése nélküli mély S hullámot láthatunk: 

  -inkomplett JTB 
  -jobb kamra túlterhelés 
  -tüdőembolia (I-ben) 
 
KAMRAI HYPERTROPHIA ÉS TERHELÉS 
Általánosságban elmondható, hogy a kamrafal megvastagodása a QRS-komplexusok 
amplitúdójának megnövekedését eredményezi két ok miatt. Az egyik az, hogy a 
megnövekedett izommassza nagyobb poltenciált eredményez, a másik pedig az, hogy a 
kamrafal közelebb kerül a mellkas falához. 
A hypertrophia lelassítja az intraventricularis ingerületvezetést, kiszélesítheti ezzel a QRS-t.   
Jelentős méretű hypertrophia a szívizomzat anyagcseréjét is megváltoztatja és befolyásolja a 
repolarizációt, ezt szekunder ST-szakasz és T-hullám változások mutatják meg. A 
hypertrophia EKG-jelei társulhatnak a szívizomzat ischaemiájára jellemző eltérésekkel az 
EKG-képen. Mindig figyelnünk kell a "strain"-re utaló jeleket, azaz az ST-szakasz 
depresszióját és a T-hullám inverzióját. Az eltérések értékelésével nagyon óvatosan bánjunk, 
mert általában a szívizomzat károsodására utalnak a különböző méretű ST-szaksz depressziók 
és a negatív T-hullámok. Gondosan értékeljük a klinikai képpel együtt az EKG felvételt, ez a 
közhely itt kiemelten fontos lehet! 
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BAL SZÍVFÉL TERHELÉS ÉS HYPERTROPHIA 
• Bal vagy kóros bal tengelyállás 
• Magas R-hullám I, aVL, V5-6-ban 
• Mély S-hullám vagy QS V1-2-ben 

Strain jelek: 
 - I, aVL, V5-6-ban descendáló ST-depresszió és negatív T  
 - V1-3-ban ST eleváció  
 -dyastolés terhelés esetén konkáv ST-eleváció és poitív T a bal oldali 
 elvezetésekben. 

A bal kamra hypertrophia amplitúdó-kritériumai (volt kritériumok) az alábbiak (amennyiben 
ezek teljesülnek, úgy kimondható a bal kamra megnagyobbodása): 

-Az R-nagysága V5-ben (vagy V6) + az S-hullám nagysága V1 (vagy V2)-ben több, 
mint 35 mm (30 év felett). 
-A praecordialis elvezetésekben a legmagasabb R és a legmélyebb S összege 45 mm 
vagy több. 
-A V5-ben az R-hullám amplitúdója nagyobb, mint 26 mm, vagy a V6-ban az R 
amplitúdója nagyobb, mint 20 mm. 
-Az R-amplitúdó az I-ben + S-amplitúdó a III-ban 26 mm, vagy több. 
-Az R-amplitúdó az I-ben 14 mm, vagy több. 
-Az R amplitúdó az aVF-ben 21 mm vagy több. 
-Az R amplitúdó az aVL-ben 12 mm vagy több. 
 
Ezek mellett számos egyéb jelét láthatjuk az EKG-n a bal kamra hypertrophiának: 
 
Ha az intrinsicoid deflection (a Q-hullám kezdetétől az R-hullám csúcsáig tartó 
távolság) V5-6-ban meghaladja az 50 ms-ot. 
Az ST-szakasz és a T-hullám eltérések másodlagos repolarizációs eltéréseket 
mutatnak. Az ST-segment deprimált, az alapvonal alatt van, felfelé homorú alakzatú. 
A T-hullám negatív, aszimmetrikus, a felszálló ág meredekebben emelkedik. 
Előfordul a fenti, de ellentétes irányú eltérés a V1-2 elvezetésekben (ST-eleváció 
pozitív T-hullámmal). 
QS-komplexus is kialakulhat jelentős bal kamra hypertrophiában, ilyenkor a QS nem 
jelent necrosist. 
A bal kamrai hypertrophia okai: hypertensio, hypertrophiás cardiomyopathia, 
aortastenosis. 
A bal kamra hypertrophiához társult specifikus terheléses állapotok EKG-jeleit nem 
látjunk minden esetben, ugyanis nincs mindig tiszta volumen- vagy nyomásterhelés a 
kamrákban, gyakoriak a kombinált terhelések. 
A bal kamra nyomás- (systoles) terhelésre jellemző, hogy a Q-hullám a V6-ban 
kisebb, mint 2 mm, igen magas R-hullám a V5 vagy V6 elvezetésekben, illetve mély 
az S-hullám a V1-2-ben. Bal kamrai strain jelei a V4-5-6 elvezetésekben az ST 
depresszió és az aszimmetrikus negatív T-hullámok megjelenései. Okai azonosak a 
hypertrophia okaival. 
Bal kamra volumen- (diastolés) terhelése esetén a Q-hullám a V6-ban nagyobb, mint 2 
mm, de a hullám keskeny, 30 s alatti, magas viszont az R-hullám a V5-6-ban. A T-
hullám pozitív és magas a V5-6 elvezetésekben (tehát az ST-depresszió nélkül magas 
pozitív T-hullámok). Utóbbi subendocardialis ischaemiával magyarázható. Láthatjuk 
pl. dilatált szívben, mitralis insufficienciában. 
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9.68. ábra 

 
Jelentős bal kamra hypertrophiában gyakori lehet, hogy a kifejezett amplitúdó kritériumok 
mellett QS-komplexusokat látunk a jobb praecordialis elvezetésekben necrosis nélkül. (68 
sz.ábra) 
A volt kritériumok is félrevezethetnek néha bennünket, mert fiatal, idős, sovány emberek 
esetében igen magas amplitúdójú hullámokat is kaphatunk úgy, hogy nincs mögötte 
kamrahypertrophia. 
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9.69. ábra Bal kamra hipertrófia és „strain” képe 

 
JOBB-SZÍVFÉL TERHELÉS ÉS HYPERTROPHIA 
Jobb kamrai hypertrophia (JKH) esetén magas R-hullámot láthatunk azokban az 
elvezetésekben, amelyek a jobb kamrára látnak rá: V1-3. A tengely jobbra deviál, (gyakori az 
R3>R2>R1), mélyek az S-hullámok a V5-6-ban, gyakori a  jobbszár-blokk és természetesen 
itt is lehet "strain", ekkor az ST-szakasz depresszió és T-hullám inverzió (negatív 
aszimmetrikus T-hullámok, a negatív T-hullámok emelkedő szára meredekebb, mint a 
leszálló, coronaria eredetű ischaemiaban a két szár egyenlő lejtésű, szimmetrikus) is látható. 
A QRS-komplexus nem szélesedik ki önmagában a jobbkamra-hypertrophia miatt. (70. 
sz.ábra) 
 

 



 316	  

9.70. ábra 
 
Okai lehetnek: pulmonalis hypertensio, cor pulmonale, tüdőembólia, chr. tüdőbetegségek. 
Megtévesztő lehet a fiatal kor, mert ilyenkor fiziológiasan jobb kamrai dominancia van és 
jelen lehet erős jobb oldali tengelyállás kóros állapot nélkül. 
 

 
9.71. ábra Jobb kamra hipertrófia okozta ST depresszió a V1-V3 elvezetésekben 

 
A hypertrophiás obstruktív cardiomyopathiára lehet jellemző a septalis hypertrophia. 
Ennek jelei lehetnek a nagy RS-hullám a praecordalis V1-2-3 elvezetésben; nagy mély, de 
nem széles Q-hullám a V5-6-elvezetésekben. 
Biventricularis hypertrophia esetén a praecordialis elvezetésekben mind a két kamra 
hypertrophiájára jellemző amplitúdó eltéréseket lehet látnunk. 
Miután mindent megtudtunk a QRS hullámról, érdemes egy gyors összefoglaló gondolatsor 
mentén ismét áttekintenünk azt, hogy mire figyeljünk mindenképpen, amikor ezt az EKG 
szakaszt elemezzük: 
A QRS-komlexus vizsgálata: 
Megtartott az R hullám progressio? 
Patológias Q hullám látható-e? 
Kamrahypertrophia, terhelés jelei vannak-e? 
Low voltage észlelhető? 
A QRS szélessége és ennek háttere? 
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10. FEJEZET  
AZ ELEKTROKARDIOGRAMM ELEMZÉS ALAPJAI (PÁPAI GYÖRGY DR) 

 
AZ INGERVEZETÉS ZAVARAI 
Az ingervezetési zavaraival naponta találkozhatunk a gyakorlatban. Vannak közöttük 
markánsak és vannak, amelyeket csak nagyon jószemű vizsgáló állapíthat meg. Nézzük 
ezeket csoportosítva, majd egyenként részletezve: 
 
A vezetés lehet normál, accelerált (pl.WPW-szindróma) és blokkolt vezetés. 
A normál vezetésről a PQ szakasz tárgyalásánál már esett szó. 
 
Az ingervezetés zavarait azok kialakulásának helye szerint a következő három csoportra 
oszthatjuk: 
 
1. Sinoatrialis vezetési zavar 
– A sinuscsomóból nem terjed át az ingerület a pitvarokra, a kijutása is gátolt SA I, II és 
III (sinus arrest) blokk formájában. 
 
2. Atrio-ventricularis vezetési zavarok 
– Ide tartoznak az I°, II° és a III° valamint a magas fokú AV blokkok. A pitvarok 
ingerülete csak részben, vagy egyáltalán nem jut el a kamrákba, így a pitvari frekvencia 
nagyobb lesz a kamrainál. 

 
I° (Elsőfokú) AV blokk: A PQ > 0,20 s, megnyúlt. Valójában nem blokkról, csak a 
vezetési sebesség csökkenéséről van szó. Tünetet nem okoz, kezelést nem igényel.

 
10.1. ábra 

 
II°(Másodfokú) AV blokk: Valódi blokkolódásról van szó az AV rendszerben, de 
minden II°AV- blokkra igaz, hogy egy blokkolt P-hullámot átvezetett P-hullám követ. 
 
Mobitz I: Wenkebach-periodicitás  
  -nyúlik-nyúlik a PQ ütésről ütésre, majd kimarad egy QRS 
  -Típusos Wenckebach: egy proximális (supra –His) blokk áll fenn, ami 
  az AV csomóban jön létre. 
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10.2. ábra  

 
-Nem típusos Wenckebach: 
    -itt nincs fokozatos PQ-megnyúlás, de mindig igaz az, 
    hogy a blokkolt P hullám utáni PQ rövidebb, mint a 
    blokkolódás előtti PQ. Jóindulatú, mert progresszió 
    esetén az alacsonyabb régiókból (pl. AV-junctio)  
    kielégítő frekvenciájú pótritmus éled fel. 

 
 

Mobitz II:  
 -Többnyire distalis típusú AV vezetési zavarról van szó (intra-vagy infra-His) 
 -Típusos esetben a His-Purkinje rendszer zavarát Tawara-szárblokk is kíséri.  
 -Minden 2., 3., stb. pitvari ingerület nem jut el a kamrákig, tehát minden 2., 3., 
 stb. P-hullámot nem követ QRS. 
 -A blokkolt P előtti és az azt követő PQ intervallumok megegyeznek. 
 -Veszélyesek, mert a His-köteg alatti területek pótritmusa nem mindig kielégítő 
 frekvenciájú és bármikor kialakulhat harmadfokú blokk. 
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10.3. ábra II°AV blokk, Mobitz II 

 
Magasfokú blokk: több P hullámot sem követ QRS. 
 

 
10.4 ábra 

 
 
III° (Harmadfokú) AV-blokk 

A pitvarok és a kamrák egymástól függetlenül működnek (pitvar-kamrai 
disszociáció, AV-disszociáció). 
A P hullámok és a QRS-ek is regularisan következnek, de csak a saját 
hullámaikhoz képest tartják be ezt a regularitást, egymáshoz nincs közük, sőt 
néha a P hullám beleolvad a QRS-be, deformálhatja is azt. 

 
Előfordulhat könnyen Morgani-Adams-Stokes roham előrehaladott másodfokú vagy 
harmadfokú blokk esetén, mely eszméletvesztéshez, enuresishez és convulsiohoz 
vezethet.  
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10.5 ábra 

 
Nehézségek az AV-blokkok értékelése során: 

• 2:1-es blokk az AV csomóban (Mobitz I - Wenckebach) és a His-Purkinje rendszerben 
(Mobitz II) egyaránt létrejöhet. Általában az elektrofiziológiai vizsgálatok döntően az AV-
csomóban kialakuló vezetési zavart igazolnak. 
• Atropin-teszt: 
-Mobitz I: a paraszimpatikus blokkolás révén az AV vezetés javul, ezért a blokkarány 
csökken 
-Mobitz II: a blokkarány nem változik, vagy tovább romlik a sinusfrekvencia emelkedése 
miatt 

 
10.6. ábra 

 
Az AV blokkok kóroki tényezői 
 
• Normál variáns fiatal sportolóknál (I°AV-blokk, Wenckebach-periodicitás) 
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• Ioneltérések 
• ISZB 
• Myocarditisek / Cardiomyopathiák 
• Veleszületett (VSD) 
• Gyógyszerhatás (digitális, béta-blokkoló, Ca –antagonista) 
• Szívsebészeti beavatkozás 
• Kötőszöveti betegségek 
• Fibrózis 
• Intracardiális daganatok 
• Granulómás betegségek 
 

 
10.7. ábra A blokkok összefoglalása 

 
1. Az intraventriculáris vezetési zavarok kialakulásuk mechanizmusa szerint 

lehetnek: 
 Funkcionális vezetési zavarok  

 
 - tachycardia-dependens /magas frekvencia esetén, frekvenciafüggően 
 jön létre valamelyik szár blokkja/ 
 - bradycardia-dependens 
 - retrográd penetráció által létrehozott 
 

 Valódi anatómiai lézió talaján kialakult vezetési zavarok 
 
Az intraventricularis vezetési zavar lehet részleges, teljes, valamint kombinált. 
 

 Bal anterior hemiblokk: BAH 
-Kóros bal deviáció, a QRS szélessége a 0,12 secundumot nem haladja meg (80-
100 mm között mozog) 
-II-III-aVF-ben rS, 



 324	  

-I-aVL-ben qR komplexus 
 

 A mellkasi elvezetésekben nincs diagnosztikus értékű depolarizációs eltérés, de 
 jellemző módon nem következik be az R-hullám progresszív amplitúdó-növekedése. 
 Ezt láthatjuk jelentős transmuralis necrosisban is, de hemiblokk jelenlétében ez téves 
 diagnózishoz vezethet. Az ST-szakasz izoelektromos. Csak a 100 ms feletti QRS-
 szélesség esetén alakul ki az I-es és az aVL elvezetésekben 1 mm-t nem meghaladó ST 
 depresszió és a II-, III-, aVF elvezetésekben 1 mm feletti ST-eleváció. 
 A kissé szélesebb QRS-sel járó típusoknál az I. és aVL negatív T-hullám gyakori. 
 Egyéb elvezetésekben a T amplitúdója és iránya normálisnak megfelelő. 
 

 
10.8. ábraBAH 

 
 Bal posterior hemiblokk: BPH 

 -Kóros jobb deviáció, QRS szélessége < 0,12 s (általában 90-100 ms közötti). 
 I-aVL-ben rS, 
 -II-III-aVF-ben qR kompelxus, R3>R2 (általában) 
 -Az ST-szakasz izoelektromos, de gyakori a másodlagos, 1 mm-t nem 
 meghaladó eltérés. Szélesebb QRS esetén az ST-eltérés kifejezettebb lehet. 
 -A T-hullámok a normálistól eltérőek, a II-, III- és aVF-elvezetésekben 
 negatív T-ket látunk. 
 -A praecordialis elvezetésekben normális az ST-szakasz és a T-hullám. 
 

 
10.9. ábra BPH 

 
Bal Tawara-szár komplett blokkja: BTB 

 -QRS kiszélesedett , > 0,12 s 
 -V1/2-ben QS minta (rS) 
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 -I-V(5) 6-ban hiányzik a q hullám 
 -I-aVL-ben V5-6-ban széles csomós R 
 -Szekunder ST-T eltérések láthatóak, azaz a QRS fővektorával ellentétes 
irányú  -ST-szakasz és T-hullám-mozgások, kitérések észlelhetők.   
A depolarizáció elején a bal szár blokkoltsága miatt jobb kamrai aktiváció zajlik, majd 
ezzel összeolvadva indul a bal kamrai izomzat aktivációja. 
A V1-2 elvezetésekben a depolarizáció domináns része negatív. Formailag rS a 
leggyakoribb, de QS-komplexus is regisztrálható. V1-2-ben minden esetben, de 
gyakran a V3- és V4 elvezetésekben is a depolarizáció vége (J pont) pozitív irányba 
emelt. 
I-ben és aVL-ben is pozitív a depolarizáció, hasonlóan a V5-6-elvezetésekhez, és csak 
a depolarizáció végét jelentő J pont kerül az izoelektromos vonal alá. 
Az I-es, aVL és V5-6-elvezetésekben az R-hullám csúcspontjának elérésideje 
(intrinsicoid deflection) erősen megnyúlt, 55 ms feletti értéket mutat. 
Az átmeneti zóna V3-4 közötti, de nem ritka a V6-ban regisztrálható átmeneti zóna 
sem (R/S átmenet, amikor a depolarizáció negatívból pozitívba fordul). 
Az ST-szakasz eltérései másodlagosak és feltűnőek. A depolarizáció végével a  QRS-
hez képest discordans (ellentétes irányú) az ST-szakasz depressziója az I-, aVL- és a 
V5-6 elvezetésekben. A V1-3 elvezetésekben az ST-szakasz elevációja viszont a 3-5 
mm-t is elérheti. A T-hullám az ST-szakasszal összeolvadva, azonos polaritással 
jelentkezik miden elvezetésben, ezáltal a T-hullám is discordans, vagyis ellentétes 
irányú. (Eltérés ettől az ST-szakaszra és T-hullámra vonatkozóan a coronariák, ill. a 
myocardium betegségére gyanús lelet lehet.) 
Három alcsoportját különböztetjük meg: 
• középső tengelyállású balszár-blokkot, 
• bal anterior hemiblokkot utánzó balszár-blokkot (II-, III- és aVF-
 elvezetésekben látunk dominálóan negatív kilengéseket, mint rS- vagy QS-
 komplexus) és 
• bal posterior hemiblokkot utánzó balszár-blokkot (az I- és aVL-elvezetésekben 
 látunk dominálóan negatív kilengéseket - rS- vagy QS-komplexus). 
 
Balszár-blokk melletti infarctus az EKG alapján nem vagy csak nagyon nehezen 
diagnosztizálható, mivel a BTB elfedheti, maszkolja az ST elevatiokat. (Sgarbossa 
kritériumok, lsd. később) A BSzB majdnem mindig egy, a háttérben meghúzódó 
patológiás elváltozásra, coronariabetegségre hívja fel a figyelmet. Ha korábban nem 
volt ismert, vagy új keletű ez a BTB, akkor a típusos panaszok mellett ACS-ként kell 
kezelni, ellátni és PCI laborba szállítani a beteget. 

 
10.10. ábra BTB 
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A bal Tawara-szárblokk okai lehetnek: 
 

 ACS, 
 ischaemiás szívbetegség, 
 bal kamrai hypertrophia, 
 cardiomyopathia, 
 hypertensio, 
 aorta stenosis, 
 az ingervezető rendszer fibrosisa. 

 
 
 Bal Tawara-szár inkomplett blokkja 

Mint a BTB, csak a QRS szélessége nem lépi túl a 0.12 sec-ot (11. sz.ábra) 
 

 
10.11. ábra 

 
 Jobb Tawara szár komplett blokkja JTB 

A jobb kamra aktivációja csak a septum és a bal kamra után történik meg, mivel a jobb 
szárban megszakad az ingerületvezetés 
 
  A QRS kezdete normális, kiszélesedése >0,12 ms, ami a 3. fázis terhére 
  történik, 
  V1-2-ben rSR’ jelenség itt descendaló ST depresszió és negatív T  
  látható discordans irányban (secunder ST-T eltérések) 
  Bal kamrai elvezetésekben széles S hullám (I, aVL,V5/6 ) 
 
A V1-2 elvezetésekben a depolarizáció alatt a pozitív kitérések időtartama meghaladja 
a negatív kitérésekét, a QRS formailag RSR'-, R-, RS-, Rs-, rsR’-komplexus. 
Az I, aVL és a V5-6-ban S-hullám regisztrálható, időtartama meghaladja a 80-100 ms-
ot. 
V1-2 elvezetésekben 1-2 mm-es ST-depressió jelenhet meg, ettől eltekintve az ST-
szakasz a legtöbb elvezetésben izoelektromos. 
A T-hullám mindig ellentétes a jellegzetes V1-2 (-3)-elvezetésekben az R hullám 
amplitúdójával, így ezekben negatív T-hullámokat látunk (szekunder repolarizációs 
eltérések). 
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A V1 elvezetésben a maximális pozitív kilengés csúcsának elérése megnyúlt, több, 
mint 35 mm (intrinsic deflection). 
A depolarizáció elején (30-50 ms) kizárólag a bal kamra aktivációja zajlik, ezért a bal 
kamrai elektromos események, így a transmuralis infarctusok elég jól detektálhatóak. 
 

 

 

 
10.12. ábra Jobb Tawara-szár blokk 

 
 Jobb Tawara-szár inkomplett blokkja 

A V1 elvezetésben, Rs-, rSr'-, Rsr'-komlexusok a leggyakoribbak. A végtagi 
elvezetések közül a leggyakoribb típus az SI-SII-SIII-típus. ST-szakasz eltérés 
nem fordul elő inkomplett jobb oldali blokkban. 
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A jobb praecordalisokban (V1-3) viszont gyakori a negatív T-hullám és itt 
láthatjuk gyakran a jobb kamrai volumenterhelésnek megfelelően is az 
inkomplett jobbszár-blokkot.  
 

 
10.13. ábra 

 
A jobb-szárblokk okai: ischaemiás szívbetegség, cardiomyopathia, pitvari 
septumdefectus, tüdőembolisatio (általában masszív). 
A JTB viszonylag gyakran fordul elő egyébként egészséges emberekben is, de ne 
felejtsük el, hogy a JTB mögött is meghúzódhat komoly megbetegedés. 

 
William-Morrow leírás: a bal Tawara-szár blokkjában a QRS-komplexus a V1-
elvezetésben úgy néz ki, mint a "W", a V6-ban pedig úgy, mint az "M" ("William"). A 
jobb Tawara-szár blokkjában a QRS-komplexus a V1-elvezetésben úgy néz ki, mint az 
"M" a V6-ban pedig úgy, mint a "W" ("Morrow"). Így talán könnyebben elsajátítható. 

 
10.14. ábra 

 
A fentiek kombinációja 
 Lenegre-syndroma a leggyakoribb, amikor is a JTB BAH-kal párosul. 
 Sokkal ritkább a JTB-BPH kombináció (bifascicularis blokk). Ezekben az 
 esetekben már csak egy fasciculuson tud az ingerület terjedni a kamrák közötti 
 sövényben, így bármikor bekövetkezhet a teljes AV blokk is a harmadik vezető 
 szár leállásával. 
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 Ha a jobb Tawara-szárblokk bal anterior fascicularis blokkal párosul, akkor a  
 QRS-szélessége a 120 ms-ot eléri vagy meghaladja. Az II-, III- aVF-  
 elvezetések rS-komplexusai hordozzák a BAH jellemzőit, míg a V1-elvezetés  
 jellemzően pozitív kilengései (R, rSR', RS) a jobb Tawara-szárblokk   
 karaktereit. V1-2-3 elvezetésekben ST depresszió jelenik meg negatív T-  
 hullámokkal. 
 

 
10.15. ábra A jobb Tawara szár blokk viszonylag gyakran társul a bal anterior 

hemiblokkal (Lenegre) 
 

 
10.16. ábra Jobb Tawara szár blokk a bal o. ábrán a bal ant. hemiblokkal, a jobb o. ábrán a bal 

post. hemiblokkal 
 

 Ha a balszár-blokkhoz társul PQ-megnyúlás, akkor ezt is bifascicularis 
 blokknak hívjuk, mert a vezetés a jobb Tawara-száron is károsodott, sokszor 
 magas cardiovascularis rizikó hordozója, ugyanis gyakran teljes AV blokk 
 alakulhat ki, vagy akár hirtelen szívhalál is bekövetkezhet. 

 
  Amennyiben ezekhez a kombinált, bifascicularis blokkokhoz még az AV  
  szakaszon AV blokk is párosul, akkor trifascicularis blokkról beszélünk. Ez 
   egy igen instabil állapot, pacemakert igényel a várható harmadfokú, 
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teljes    blokkolódás miatt, azonban nem jelenti a vezetés teljes elakadását, csak 
   vezetési zavart. 

 
 A leggyakoribb kombináció a jobbszár-blokk + bal anterior hemi-blokk + I. 
 fokú AV-blokk. (Ilyenkor az ingerület csak a posterior fasciculuson halad 
 lefelé  a kamra felé, de ott is gátolt a vezetése az AV zavar miatt.) 
 

 
10.17. ábra Trifascicularis blokk 

 
 Az AV-blokkok közül a leggyakoribb az I. fokú AV-blokk, de lehetséges 
 Mobitz I vagy II blokk is. 

 
 Bilateralis szárblokk: Ebben az ingerületvezetési zavarban mindkét Tawara-
 szár vezetési zavara fennáll, csak nem egyforma mértékben. Leggyakrabban az 
 inkomplett balszár-blokk + komplett jobbszár-blokk minta látható. Ekkor a 
 jobb oldali Tawara-szár teljes méretű blokkjához a bal Tawara-szár I. fokú 
 blokkja társul, és így a PQ-távolság megnyúlásához jobbszár-blokk-minta 
 párosul (és ez lehet fordítva is). 
 
 A jobb-szár és a 2 ág blokkja ahhoz vezet, hogy az impulzusok nem érik el a 
 kamrákat, nincs vezető nyaláb, tehát ez már a III. fokú komplett AV-blokknak 
 felel meg. 
 
 

 Preexcitációs szindróma:  
 
A pitvarból induló ingerület a kamra egy részét korábban hozza ingerületbe egy járulékos 
nyaláb segítségével, ez jelenti a preexcitációt. 

 
A supraventricularis elektromos impulzus két vezető kötegen, normálisan az AV-pályán és a 
rendellenes járulékos kötegen éri el a kamrákat, ezért a felszíni EKG-n észlelt QRS-
komplexus fúziós ütésnek számít. Emellett lerövidül a PQ távolság is. Szekunder ST-T 
eltérések is kialakulnak, melyek a kóros intraventricularis vezetésből adódnak. 
A járulékos nyaláb vezetési kapacitása időről időre változhat, így a preexcitalt kép is csak 
időszakosan jelenik meg bizonyos esetekben. A preexcitációs szindrómákban az esetek 
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jelentős részében a járulékos köteg nemcsak anterográd, hanem retrográd irányba is vezet, és 
ez gyakran vezethet tachycardiák kialakulásához (circus-movement típusú macroreentry). 
A supraventricularis tachycardiak közül ez az egyetlen, amelyben a reentry kör egy részét a 
kamrai struktúrák alkotják. 

 
Wolff-Parkinson-White-szindrómában a pitvarok és kamrák között létezik egy járulékos un. 
accessoricus pálya. A pálya (Kent-köteg) gyorsabban vezeti az ingert, mint az AV-csomó, így 
a depolarizáció hulláma gyorsabban éri el a kamrákat, ezért a PR-intervallum lerövidül. Az 
így aktiválódó kamrarész depolarizációja lassú, a QRS-komplexus első részében így a 
megrövidült PQ mellett egy ún. delta-hullám (δ-hullám) is kialakul. Röviddel ezután az AV-
csomón keresztül normális úton is megérkezik az ingerület, elindítva így a kamrai izomzat 
többi részében is a gyors depolarizációt. 
 

 
10.18. ábra 

 
A Lown-Ganong-Levine szindrómában szintén megtaláljuk az accessoricus pályát (James-
köteg), de itt a járulékos köteg nem aktiválja közvetlenül a kamrai izomzatot, hanem 
egyszerűen összekapcsolja a pitvarokat a His-köteggel, elkerülve így a lassan vezető AV-
csomót. LGL-szindrómában a PR-szakasz rövid lesz, viszont mivel nincs kóros kamrai 
aktiváció, így delta-hullám sincs. Gyakran találkozunk a jelenséggel. Szerzett formában is 
megjelenhet, ha az AV-csomó vérellátási zavara alakul ki. Normális úton fut le az ingerület a 
kamrákba, csak egy kicsit gyorsan, vagy abnormálisan gyors pályán (gyorsan átfuthat az AV 
csomó területén, vagy akár ki is kerülheti azt, de mindenképpen a HIS kötegbe jut, innen 
viszont már szabályos az ingerület lefutása). 
 
Atrioventricularis recpirok tachycardia (AVRT): Az AVRT esetében (a leggyakoribb 
paroxismus preexcitatioban) a körforgásban a pitvar, az AV-csomó, a HIS-Purkinje-rendszer, 
a kamrák és a járulékos kötegek vesznek részt. Ez lehetséges anterográd és retrográd 
formában. 
Az AVRT-ben a kamrák részt vesznek ugyan a mechanizmusban, de legtöbbször keskeny 
QRS-ű tachycardiáról van szó (és a supraventricularis tachycardia egyik formájaként tartjuk 
nyilván). Az AVRT két formáját különböztetjük meg: orthodrom és antidorm formát. 
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Orthodrom forma: 
Az ingerület elakad a járulékos nyaláb hosszabb refrakteritása miatt, de lassan lehatol a 
normális úton anterográd irányba, majd retrográd úton a már nem refrakter járulékos nyalábon 
fordul vissza. Így a QRS rendszerint nem széles, a negatív P-hullám gyakran jól látható a 
QRS után, vagy az ST szakaszon közel a QRS-hez. A járulékos köteg retrográd vezetése lehet 
lassú vagy gyors. A tachycardia frekvenciája 150-250/perc közötti. 
Az EKG regularis keskeny QRS tachycardiat mutat, de funkcionális bal- vagy jobbszár-blokk 
kialakulhat. Láthatunk retrográd P-hullámot is az ST vagy a T szakaszon, de mindenképpen 
az S-hullám után. 
 
Amennyiben szűk QRS-komplexussal járó tachycardiát észlelünk preexcitáció mellett, úgy 
anterográd irányban az AV-csomón keresztül, míg visszafelé valamelyik járulékos nyalábon 
keresztül halad át az ingerület a pitvarok irányába. 
 
Antidrom forma: 
Az antidrom tachycardia fordított forgású, azaz anterográd irányban az ingerület vezetése a 
járulékos kötegen, retrográd irányban a normális HIS-Purkinje/AV-csomó rendszeren 
történik. Mivel a kamra teljes mértékben a járulékos kötegen keresztül aktiválódik, a 
tachycardia széles, bizarr QRS morfológiát mutat. Ebben az esetben a QRS a járulékos nyaláb 
okozta delta-hullám miatt széles (akár 140 ms), a frekvencia lehet 180-220/perc. 
 
Az esetek 10-30%-ában pitvarfibrillatio (rikán fluttern) is előfordul, gyakrabban az antidrom 
formában, a QRS jelentősen kiszélesedett, szapora a pulzus (250-300/perc) és igen malignus 
ritmuszavarnak tartják, nem ritkán kamrafibrillatio és hirtelen halál alakul ki. 
Okai lehetnek: mitralis prolapsus, terhelés, alkoholfogyasztás, de strukturális szívbetegség 
nélkül is előfordulhat. 
Ekkor a legjobb megoldás az amiodaron adása, mert ez az accessoricus nyalábban anterográd 
és retrográd irányban egyaránt növeli a refrakteritást. 
Széles QRS-ű, magas kamrai frekvenciájú, irregularis ritmusú pitvari fibrillációban tilos ATP-
t, digitalist, béta blokkolót vagy verapamilt adni, mert ezek direkt, vagy indirekt módon 
gyorsítják a járulékos nyalábon az anterográd vezetést (mivel gátolják a normális irányú 
átvezetést), így a pitvar akár 300-500 percenkénti frekvenciája kontrollálatlanul és fékezés 
nélkül mehet át a kamrákra, pillanatokon belül fibrilláltatva azokat. 
 
Pitvarfibrillatio + WPW = FBI-tachycardia (szapora, széles és irreguláris) 
 

 

 
10.19. ábra FBI tachikardia 
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AZ ST SZAKASZ 
• Az S hullám végétől (J pont) a T hullám kezdetéig tart. 
• Az isoelektromos TP szakaszhoz képesti viszonyát a J pont után 80 ms (J80) 

távolságban vizsgáljuk.  
• Ha itt az isoelektromos vonal fölött van, ST elevatióról, ha az alatti, akkor ST 

depresszióról beszélünk. 
• Fiziológiás:  - V1-3-ig -0,5 mm-től +1.5-2-2.5mm-ig (l. később)  

   - egyéb elvezetésekben -0,5 mm-től +1 mm-ig  
• Normálisan az ST-szakasz izoelektromos, az EKG alapvonalának (vízszintesen, a T-

hullám vége és a P-hullám kezdete közötti vonalának, vagy a PR szakasz vonalának) 
folytatásában fekszik. 

• A kamra még aktivált állapotban van, de már indul a repolarizáció. A QRS és az ST-
szakasz közti határt a J pont adja. A J-pont fontosságát az adja, hogy az ST-szakasz 
eltéréseit ettől a ponttól két kiskockányira, tehát 80 ms-ra vizsgáljuk.  

 
KÓROS ST SZAKASZ - ST DEPRESSZIÓ 

• A J pont és a hozzá az ST szakaszon 80 ms-ra levő pont egymáshoz való viszonya 
alapján: 

-ascendáló 
 -descendáló 
 -horizontális ST depressziókat különítünk el 
 

• Az ST-szakasz-depresszió a leggyakoribb ischaemiával kapcsolatos elváltozás, és 
általában horizontális. (Egyéb ischaemiás eltérések az EKG-n lehetnek még a T-
hullám inverziója és a T-hullám "pszeudonormalizáció”-ja.). Mértékét akkor tekintjük 
szignifikánsnak, ha a mélysége meghaladja az 1 mm-t. 
 

• Kiterjedt ischémiára utal, ha az ST szakasz depresszió: 
○ jelentős ≥ 2mm 
○ kiterjedt ≥ 2 összetartozó elvezetésben kimutatható 
 

• A klinikai tüneteket mutató betegeknek 20%-ában azonban az EKG normális vagy 
közel normális 

• A tüneteket és ST szakasz depressziót és/vagy negatív T-hullámot mutatók 15-20%-
ában egy éven belül akut coronaria szindróma alakul ki (A normális EKG-val 
rendelkezőknél ez ~10%) 
 

Az ST-depresszió okai lehetnek:  
• Szívizom ischaemia  
• A depolarizáció zavarát másodlagos módon követő eltérés (szárblokk, WPW) 
• Reciprok ST depresszió (csak az adott síkon belül!)  
• Emelkedett bal kamrai nyomás, strain (hypertonia, aorta-stenosis, cardiomyopathiák). 
• A tartósan magas vérnyomás (különösen a magas diastole) elsősorban a 

subendocardiumot terheli, nyomja, kialakítva így a subendocardialis laesiot jelző ST-
depressziót. Gyakorlatilag a folyadékok összenyomhatatlansága miatt a szisztémás 
vérnyomás értéke nehezedik a bal kamra belső falának felszínére, oxigénhiányossá 
téve azt. 

• Tachycardia kiváltotta ST eltérések 
• Stimulációt / ectopiás ritmust követő ST eltérések 
• Cerebrális eredetű ST depresszió 
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• Digitalis hatás (l. később) 
• Hypokalaemia (l. később) 
• Hypercalcaemia (l. később) 

 
10.20. ábra Az ábrákon jellegzetes morfológiájú iszkémia okozta ST 

depressziók láthatók 
 
KÓROS ST SZAKASZ - ST ELEVATIO 
A kóros mértékű ST elevatio differenciál-diagnosztikája és lehetséges okai: 
Ép depolarizáció mellett 

• Myocardiális infarktus 
-acut szak (az összes eset 25%-ban)  
-chronicus szak (aneurizma) 

• Prinzmetal angina 
• Pericarditis / Myocarditis 
• Masszív tüdőembolia 
• Korai repolarizáció 
• Brugada syndroma 
• Cerebralis ST eleváció 

Kóros depolarizáció mellett 
• Bal kamra hypertophia (leggyakoribb oka az ST elevációnak) 
• Bal Tawaraszár-blokk 
• WPW – syndroma 
• Kamrai pacemaker ritmus 

10.21. ábra Nem iszkémia okozta ST eleváció jellemző morfológiája: 1: pericarditis 2: 
korai repolarizáció 3: BTSZB, 4: kamrai aneurizma 5: Brugada szindróma 
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10.22. ábra  

 
Az első ábrán fölül, a másodikon balra a konkáv (jóindulatú), az első ábrán alul, a másodikon 
jobbra a konvex ST eleváció (veszélyes) (22. sz.ábra) 
A felsorolt elváltozásokat egyenként a jegyzet különböző fejezeteiben külön-külön tárgyaljuk, 
ebben a részben kiemelten a szívizomzatot érintő ischaemiás állapotokról fogunk szót ejteni. 
Az ST-szakasz EKG-n észlelt elváltozásainak hátterében leggyakrabban a következő, jól 
meghatározott klinikai tünetcsoportok állnak: 
Angina pectoris 
Az angina pectoris nem más, mint a szívizom elhalást még nem okozó átmeneti, klinikai 
tünetekben megnyilvánuló ischaemiája.  
Nyugalomban az EKG teljesen normális lehet, még bal főtörzs szűkületben is. Ennek az 
állapotnak az EKG képére jellemző, hogy az aVR-ben és néha a V1-ben is ST-elevatio 
látható, a többiben, tehát nem is az összetartozó elvezetésekben is (legalább 8 ilyen elvezetés 
kell) ST-depressio alakul ki. Ilyen EKG-kép esetén circularis hyypoxiaról, bal főtörzs 
subtotalis szűkületről vagy három-ér betegségről beszélünk. Az elzáródás miatt kialakuló 
körkörös subendocardiális sérülés vektora a subepicardiumtól a subendocardium felé irányul 
és az aVR kivételével mindenhol negatív lesz. Nagyon rossz a prognózisa. (23. sz. ábra) 
 

10.23. ábra  
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Effort vagy stabil angina pectoris során, az anginás roham alatt leggyakrabban 
subendocardialis sérülés (ST-depresszió) jeleit látjuk. Az ST-depresszió leggyakrabban 
horizontális, vagy ritkábban descendáló jellegű. A-T hullám is változhat, nem mindig 
specifikusan, de általában negatív T-hullámok alakulnak ki. 
Az instabil anginánál viszont nyugalomban is észlelünk EKG-eltéréseket, általában ST-
depressziót 1-2 mm mélységben.  A fájdalom alatt a nyugalomban észlelt ST depresszió 
mértéke jelentősen fokozódhat. Gyakori a negatív T-hullámok kialakulása is. Instabil anginara 
jellemző lehet még az ún. silent, vagy néma angina, ischaemia. Ez azt jelenti, hogy 
előfordulhat néma ischaemiás epizód anginás fájdalom nélkül is. A beteg nem érzi az oxigén 
hiányát a szívében, de ettől függetlenül már megtörténhetett az ST- és T-szakaszok kóros 
irányú megváltozása (ST depresszió, negatív T). Ugyanakkor ez is egy aktív ischaemiás 
epizód. Rohamosan súlyosbodó, crescendó típusú mellkasi fájdalom, hirtelen fellépő 
fájdalom, az első típusos fájdalom vagy nyugalmi fájdalom esetén gondoljunk instabil 
anginára. 
Prinzmetal- (vasospasticus, variant) anginának a reverzibilis myocardialis ischaemiat 
hívjuk, melyet a koszorúerek spasmusa okoz, nyugalomban, rendszerint éjszaka jelentkezik, 
terhelésre nem alakul ki. A spasmus egészséges artériában is előfordulhat, ám az esetek nagy 
részében olyan ereket érint, amelyekben valamilyen mértékben már kialakult az érszűkület. A 
vasospasmus ideje alatt a megfelelő területen ST-szakasz-eleváció észlelhető, amennyiben ez 
teljesen elzárja az eret, ha csak mérsékelt a spasmust, akkor ST-depressiot láthatunk.  
Az ST-eleváció átmeneti jellege elkülöníti a vasospasticus anginát az infarctustól, ugyanis a 
vasospasticus angina EKG-elváltozásai teljesen eltűnnek, amikor a mellkasi fájdalom 
megszűnik.  
Kezelése calciumcsatorna-gátlókból és/vagy nitrátból áll, vigyázzunk, mert ß-receptor-
blokkolók alkalmazásakor súlyosbodhat!  
Anginás roham bármely formája alatt aritmiák jelenhetnek meg, leggyakrabban kamrai ES-ek, 
de az ischaemia alpvetően bármilyen ritmuszavart provokálhat, még kamrafibrillatiot is. 
Gyakori az a változás, amikor a krónikus coronaria insufficienciára jellemző, nyugalomban 
észlelt negatív T-hullámok az anginás roham alatt megszűnnek, pozitív hullámmá alakulnak 
át, olyanok lesznek, mint az egyébként egészséges szív normális kamrai repolarizációja. Ezt 
pseudonormalizációnak nevezzük. A látott kép alapján megtévesztő, mivel jelentős ischaemia 
áll a háttérben. Ugyanez megtörténhet az ST szakasszal is, pl. a JTB jobb oldali mellkasi 
elvezetésekben lévő enyhe depressiójának az isoelektromosba, vagy pozitívba mozgása is 
pseudonormalisatio. 
 
AKUT MYOCARDIALIS INFARCTUS (AMI) 
Az akut myocardialis infarctus oka a szívizom ischaemia okozta elhalása. Attól függően, hogy 
ez a folyamat a szívizom mely rétegeit érinti, megkülönböztetünk subendocardialis és 
subepicardialis (transmuralis) laesiot. Az elhalást (általában transmuralis infarktus esetén) 
patológiás Q-hullám is jelezheti. Az elhalási zónát sérüléses terület (laesio) veszi körül, majd 
egy ischaemias zóna következik. Az EKG görbét elemezve következtetni lehet a háttérben 
álló patológiás elváltozásokra.  
Az EKG-kép alapján az acut myocardialis infarctusnak két formája van, a STEMI (ST-
Elevatioval járó Myocardialis Infarctus) és az NSTEMI (Nem ST-Elevatioval járó 
Myocardialis Infarctus. 
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10.24. ábra STEMI képének jellemző alakulása 

 
Általánosságban elmondható, hogy a transmuralis elhalásból lesz a STEMI és a 
subendocardialisból az NSTEMI.  
Az elhalási zóna jele a patológias Q-hullám megjelenése az adott területnek megfelelően 
főként STEMI-ben. Gyakran elülső fali infarctusban a lezajlott necrosisnak nincs is egyéb jele 
akutan, mint hogy az R-hullámok amplitúdó-szummája jóval a normális alatt van. (szumma-R 
értéke normálisan 40 mm felett), és hogy a mellkasi elvezetésekben elmarad a R-hullám 
amplitúdójának progresszív növekedése. Ugyanakkor a V1-2 elvezetésekben látott QS-
komplexus lehet szintén az egyedüli jele a lezajlott infarctusnak az elhalást reprezentálva.  
 

 
10.25. ábra 

 
Nem kielégítő R hullám progresszió vagy nincs R hullám: QS infarktus miatt (25. sz.ábra) 
Krónikus coronaria-betegségben a myocardiális ischemia EKG elváltozásai nem specifikusak. 
Kialakulhat, az ún. hibernált myocardium, ami egy kiterjedt myocardialis perfúziózavar, de 
nem alakul ki necrosis. Éppen ezért gyakoriak a változó mélységű negatív T-hullámok, főként 
a praecordialis elvezetésekben, a QT megnyúlik, de szignifikáns ST-depresszió ritkán látható. 
 
1. ST ELEVATIOS MYOCARDIALIS INFARCTUS, STEMI 
Kiváltó oka a coronaria teljes elzáródása, patológiai alapja az ennek következtében kialakuló 
necrosis, subepicardialis vagy transmuralis sérülés és ischaemia.  
Subepicardialis vagy transmuralis sérülés (laesio) EKG-kép az ST eleváció, melynek 
nagysága 1 mm-től 10-15 mm-ig is terjedhet. Emellett gyakori a QT-megnyúlás is. Acut 
ischaemiában a PQ távolság is lerövidülhet az AV csomóban kialakuló vérellátási zavar miatt, 
ezt szerzett LGL szindrómának is nevezik.  
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Subepicardialis vagy transmuralis ischaemia jeleként különböző, sokszor jelentős, de változó 
mélységű, szimmetrikus negatív T hullámok (coronaria T) jelenhetnek meg az EKG-n, az 
infarktus során. Transmuralis ischaemiához gyakran társulhat a későbbiekben az ST-szakasz 
depressziója is (subendocardialis sérülés). 
Akut myocardialis infarctusban az EKG-elváltozások fokozatosan alakulnak ki, emiatt az 
EKG-kép az idő előrehaladtával változik. A legkorábbi elváltozás az ST-szakasz elevációja, 
amit "hiperakut" T-hullámok kísérnek, vagy előznek meg. A következő néhány órában vagy 
napban Q-hullámok jelennek meg, az ST-szakaszok visszatérnek a normális helyzetbe, és a T-
hullámok is megfordulnak. A myocardialis infarctust követően néhány EKG-elváltozás 
tartósan megmarad, pl. megmaradnak a "pathológiás" Q-hullámok és a T-hullámok is 
permanensen fordítottak lesznek.  
STEMI diagnosztikus EKG kritériumai: 

1. Típusos, 20 percnél tovább tartó retrosternális fájdalom, vagy egyéb 
infarktusra jellemző panasz (fulladás, collapsus stb.), 

 
ÉS 
 

2. ST-ELEVATIÓ, MELYNEK MÉRTÉKE LEGALÁBB 2 ÖSSZETARTOZÓ ELVEZETÉSBEN: ( 
 
 - V1-3>= 1.5 mm (nők) 2 mm (40 év feletti ffi), 2.5 mm (40 év alatti ffi) 

- a többi elvezetésben>=1 mm 
3. ÚJ VAGY EDDIG NEM ISMERT BTB 

 
4. POSTERIOR AMI 

-V1-2-ben magas R, ST depresszió tükörkép jelenségként, magas széles T (+-) 
-inferior/lateralis AMI jelei lehetnek 
-VD elvezetésekben látható jól, ST elevatió, kóros Q a V8-9-ben 
-a V1/2-ben magas R (egyéb okainak kizárása fontos a pontos diagnózishoz 

5. JOBB KAMRAI AMI 
-ST elevatió RV4-ben 
-Inferior AMI EKG jelei ( 90 % ) 
 

 
10.26. ábra Az ischaemias eredetű ST elevatiok formái 

 
Fontos megjegyezni, hogy infarctus nem csak a kamrákban lehet, hanem a pitvarokban is, 
ilyenkor a PR szakaszban látunk elevatiot ( pl. I V5-6 PR STE reciprok PR STD I II III-ban). 
A STEMI klinikai diagnózisa: 
A diagnózist ki kell mondani, ha a következő 3 kritériumból legalább kettő myocardialis 
infarctusra utal:  

• a beteg anamnézise,  
• EKG-elváltozások legalább két összetartozó elvezetésben, 
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• necroenzimszint emelkedés. 
Időbeni lefolyás alapján hyperakut, akut, szubakut és krónikus EKG-jelek különíthetők el. Az 
egymással szemben elhelyezkedő területeken kialakuló eltérések EKG jelei egymást 
befolyásolhatják, kiolthatják. Ugyanakkor csak az egy síkon belüli elvezetések esetében lehet 
reciprok eltéréseket megadni illetve értelmezni. 

• Hyperacut fázis: a T-hullám amplitúdójának növekedése a legkorábbi jel lehet (de nem 
mindig detektálható), ez a magas csúcsos T-hullám (subendocardialis ischaemia). 
Viszont nagyon hamar megjelenik az ST-eleváció is, a „dóm” képződése és ezzel egy 
időben a T-hullám is eltorzulhat.  

• Akut fázis: elkezdődik az ST-eleváció lassú csökkenése, megjelennek a patológiás Q-
hullámok vagy QS-komplexusok. Az R-hullámok eltűnnek vagy amplitúdójuk 
jelentősen csökken.  

• Szubakut fázis: az ST-eleváció jelentősen csökken, ezzel együtt a negatív T-hullámok 
alakulnak ki.  

• Krónikus fázis: a necroticus átépülés ekkorra befejeződött, az ST-eleváció megszűnt, 
egyre mélyebb lesz a negatív T-hullám. Általában az első hét végére alakul ki. 

Fontos a lokalizáció meghatározása is, mivel ennek egyrészt terápiás konzekvenciája van, 
másrészt különbség lehet a FMC (First Medical Contact, az első egészségügyi ellátó) és a 
PCI-be érkezés idejében is az érintett szívterületek függvényében. A lokalizáció 
meghatározásához arra van szükség, hogy pontosan tudjuk, hogy az egyes elvezetésekben 
látott elváltozások a szív mely területének ischaemiáját jelzik, tehát tudnunk kell, hogy az 
egyes elvezetések mely szívterületekre „látnak rá”. Ennek megfelelően: 
V1-V4                                           - anteroseptalis myocardialis infarctus 
V 3-V4          - anterior falat (csúcsot) érintő AMI 
I, aVL,V5-V6                                - antero-lateralis myocardialis infarctus 
I,aVL,V1-V6                                 - extensiv anterior myocardialis infarctus 
V1-V2                                            - septalis myocardialis infarctus 
II, III, aVF                                     - inferior myocardialis infarctus 
II, III, aVF, V5-V6,            - inferolateralis myocardialis infarctus 
I, aVL                       -magas lateralis infarctus 
II, III, aVF, V1-2 reciprok         -extensív posterior 
V 1-2 reciprok           -isolalt posterior 
 

 
10.27. ábra Az iszkémiás eltérések helye, az adott lokalizációra „néző” legjellemzőbb 

elvezetések, illetve a reciprok (tükör) eltérések megjelenésének helye (összetartozó 
elvezetése), valamint a területet ellátó koszorúsér látható 
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10.28. ábra 

 
A mellső fali iszkémia oka a LAD proximális ágának keringészavara. Az eltérések jellemzően 
a V2-V4 elvezetésekben láthatók, de többnyire észlelhetők az I és/vagy aVL elvezetésben 
is.(bal o. ábra) Az alsó fali iszkémia oka jobb koronária (RCA) keringészavara. Az eltérések a 
II, III, aVF elvezetésekben láthatók, jobb dominancia esetén esetenként a laterális falon a V5 
V6 elvezetésekben is.(jobb o. ábra) Az oldalsó fal iszkémiáját a LAD vagy a CX 
keringészavara okozza. Laterális infarktusról beszélünk, ha az eltéréseket a V5 V6 
elvezetésekben látjuk, magas laterális infarktusról, ha az eltérések csak az I és aVL 
elvezetésekben észlelhetők (bal o. ábra) A hátsó fal iszkémiáját a CX, vagy RCA ágból eredő 
posterior descendens koszorúér keringészavara okozza. Az EKG eltérés a V1 elvezetésben 
tüköreltérésként ábrázolódik, (29. sz. ábra) 

10.29. ábra 
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Ilyenkor érdemes megfordítani az EKG-t és a hátóldaláról nézve meg lehet látni könnyedén a 
Q hullámot, ST elevatiot és a neg. T-t a tükörképnek megfelelően.  
 

10.30. ábra „Sírkő” EKG kép acut infarktusban 
 

 
10.31. ábra STEMI: extensiv anterior (bal o.) és posterolateralis 

 
A sérült myocardium helyének lokalizálásában segít az EKG, hiszen az elvezetések a sérült 
területre látnak rá. Bizonyos értelemben anterior és inferior lokalizációt önállóan is 
elkülöníthetünk. Ez némileg kötődik az anatómiai viszonyokhoz is, de egyértelmű 
következtetésekbe ne menjünk bele.  
Amennyiben inferior myocardialis infarctust diagnosztizálunk, azonnal meg kell nézni a jobb 
oldali mellkasi elvezetéseket is, hogy érintett-e a jobb kamra az infarktusban. Jobb kamrai 
érintettséget csak a jobb oldali mellkasi elvezetésekben mutathatunk ki, ekkor ST-szakasz-
eleváció szinte minden elvezetésben megvan, de elsősorban a RV4-t kell megfigyelni. 
Amennyiben jobb kamrai infarctus alakult ki, szinte mindig megfigyelhetőek a jobb oldali 
szívelégtelenség tünetei a betegnél (hypotensio, emelkedett véna jugularis nyomás, 
peripherias oedema stb.). Mivel a bal kamra normálisan működhet, ezért a tüdők tiszták 
maradhatnak, bennük pangás nem hallható. Viszont a jelentős vérnyomásesés megelőzése 
érdekében el kell kerülnünk a vasodilatatiót okozó gyógyszerek adását (NG, vízhajtó, 
morfium) és gyakran az RR rendezéséhez intravénás folyadékbólusok beadására is szükség 
van a jobb kamrai töltőnyomás fenntartása érdekében. 
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10.32. ábra 

 
Az akut posterior myocardialis infarctusban magas R hullám, ST depressio és magas, csúcsos 
T-hullámok láthatóak a jobb oldali mellkasi elvezetésekben, mivel így jelenik meg az 
ugyanabban a síkban lévő, (V8-9 elvezetésekben észlelt) szabályos negatív Q hullám, ST 
elevatio és negatív T hullám tükörképe, reciproka a hátsó fal felől. 
Ha a QRS-komplexusban finom felrostozódás látható anélkül, hogy a QRS kiszélesedne, 
akkor ez intramyocardialis sejtpusztulás jele lehet, és fokális blokknak hívjuk. 
Miután a STEMI legjellemzőbb EKG-jeleit összefoglaltuk, nagyon fontos kiemelnünk néhány 
megállapítást a STEMI EKG-diagnosztikájával kapcsolatban: 

• A normális EKG nem zárja ki az akut myocardialis infarctus lehetőségét! 
Minden eltérést nélkülöző EKG mögött is megbújhat egy nem-ST elevatios 
myocardialis infarctus.(NSTEMI) Tehát ebben az esetben lehet negatív is az EKG, 
de lehetnek benne nem specifikus ST-T eltérések is, döntően ST depressio és 
negatív T-hullámok.  

• AMI szövődményeként kialakulhat bal-kamra aneurysma. Amennyiben az 
infarctus után időszakban nem szűnik meg az ST-eleváció, hanem tartósan 
fennmarad, mindig gondolnunk kell erre a lehetőségre. Ilyenkor az egész ST-
szakasz eltorzul és felülről erősen domború formát vesz fel.  

• Többször is említésre került, hogy a bal-Tawara szár blokkja elfedheti, maszkolja 
az STE myocardialis infarctust. Bizonyos kritériumokat megfigyelve viszont 
relatíve nagy pontossággal megmondható egy BTB-s EKG képről, hogy a 
háttérben lehet-e STEMI. 

Ezek a Sgarbossa kritériumok (BTB+AMI): 
  - QRS főkitérésével konkordáns>=1mm-es ST elevatió 
  - V1-2-ben >= 1mm-.es STdepresszió 
  - QRS fő kitérésével ellentétes ST depresszió >= 5 mm 

- Q hullámmal kezdődő QRS a bal oldali elvezetésekben I-aVL-V5-6 

 
10.33. ábra 
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Az első rajz > 1 mm-es konkordáns ST elevációt és konkordáns T hullámot ábrázol, egyik 
sem jellemző BTSZB-ra. A második rajz > 5 mm diszkordáns ST elevációt és diszkordáns T 
hullámot ábrázol. Az 5 mm-t meghaladó diszkordáns ST eleváció nem jellemző BTSZB-ra, 
de a diszkordáns T hullám (BTSZB-ban) normális lehet. A harmadik ábra konkordáns ST 
eltérést (depressziót) ábrázol a V1V2V3 elvezetésekben, ami nem jellemző BTSZB-ban, de a 
diszkordáns T hullám (BTSZB-ban) előfordulhat. (33 sz. ábra) 
 

 

 
10.34. ábra AMI BTSZB-os betegen. A V5V6 elvezetésben jól látható a konkordáns ST 
eleváció, valamint a diszkordáns 5 mm-t meghaladó ST eleváció a V3-as elvezetésben 

 

 
10.35. ábra BTB és inferior AMI 
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• Érdemes még megemlíteni, hogy a bal anterior hemiblokk torzítja az inferior 
lokalizációjú Q-hullámokat, gyakran látunk qrS, vagy QRS-komplexusokat II, 
III, aVF-ben.  
 

JOBB TAWARA-SZÁRBLOKK ÉS INFARKTUS 
• A JTB mellett általában nem okoz problémát az infarktus megítélése, mert a 

sec. ST-T eltérések nem olyan markánsak, mint BTB esetén. 
• Néha a V1-2-ben fiziológiásan meglevő ST depresszióból induló infarktusos 

ST elvatió nem éri el a kóros mértéket, csak az izoelektromos  vonalig jut 
el. /pseudonormalisatio./ 

• A jobbszár-blokk mellett a patológiás Q-hullámot mindig lehet észlelni 

10.36. ábra Inferior AMI JTSZB mellett. Az EKG-n jól látható az ST eleváció az inferior 
régióban, valamint a tükörkép ST depresszió I és aVL elvezetésekben 

 
NEM ST-ELEVATIOS MYOCARDIALIS INFARCTUS (NSTEMI) 
Patológiai hátterét a coronariak subtotalis szűkülete valamint a plakkok erosiójával a distalis 
kis ágakba történő embolisatiok okozta subendocardialis ischaemia, és a következményesen 
kialakuló laesio képezi. 
Így a látott kép általában nem specifikus ST és T eltéréseket mutathat de akár teljesen negatív 
EKG felvétel is lehet egy zajló infarktus mögött. 
Subendocardialis ischaemia:  
Magas, pozitív irányú, sokszor igen nagy amplitúdójú szimmetrikus T-hullámok,(főként a V2-
3-4-5-elvezetésekben). 
Subendocardialis sérülés (laesio):  
Az ST-szakasz depressziója a jele és három formája ismert. 

• Horizontalis ST depresszió, ahol a J pont után az ST szakasz egyenes vonalban 
halad tovább. 

• Lefelé süllyedő, descendáló ST szakasz, ahol a J pont után lefelé halad a 
szegmens az alapvonal alatt illetve alá 

• Felfelé emelkedő, ascendáló ST szakasz depresszió, nem minden esetben jelent 
sérülést, de 2 mm mélységnél (J pont után 60 ms) értékelndő mindenképpen. 
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Az ST szakasz szignifikáns depressziójának kritériuma, hogy a J pont után 60-80 ms múlva 
legalább 1 mm-rel az alapvonal alá kerüljön. 

 
A T HULLÁM JELLEMZÉSE 
A T-hullám jellemzi a kamrai repolarizációt, iránya általában megegyezik az R-hullámmal, 
nagysága elérheti az R-hullám 2/3-át. Időtartama 200 ms. A hullám lehet pozitív, negatív, 
bifázisos, de akár izoelektromos is. Az aVR-ben mindig negatív és felnőttkorban gyakran 
negatív a V1-elvezetésben is. 30 év alatt egészségesekben lehet negatív a T-hullám a V1-2-3 
elvezetésekben is. A nem coronaria eredetű negatív T-hullámok rendszerint aszimmetrikusak 
/pl. strain/, a coronaria T-k viszont szimmetrikus negatív T-k. A T hullám általában 
konkordáns a QRS fővektorral, mindig pozitív I-II-V4-6-ban és mindig negatív aVR-ben. 
Magassága a QRS amplitúdó 1/6-2/3-a között mozog. 
A funkcionális t-hullám eltérés fogalma az, hogy a kóros jelenség (a negatív T-hullám) 
valamely manőverre eltűnik, leggyakrabban hyperventillációra vagy mély belégzésre, 
felállásra. 
 
T-hullám-inverziót normálisnak tartjuk: 

 az aVR és V1 elvezetésekben valamint V2-3 elvezetésben fiatal embereknél; 
 a III-elvezetésben szintén normálisnak tekinthető a T-hullám inverziója és kísérheti 

alacsony Q-hullám is 
 
Ezek az elváltozások megszűnhetnek, ha az EKG-t mély belégzésben megismételjük. 

 
A T-hullámok lehetnek kórosan ellapultak az alábbi kórfolyamatokban: 

 hypokalaemia: alacsony T-hullámok, megjelenő U-hullámok 
 pericardialis folyadékgyülem: ha az egész EKG-n kicsik a kilengések, mindig 

gondolni kell erre a kórképre 
 hypothyreosis: okozhat lapos T-hullámokat, de a leggyakoribb elváltozás a 

sinusbradycardia, emellett  I. fokú AV-block, ST-szakasz depressziója, feltűnő U-
hullámok. 
A bifázisos T hullám két leggyakoribb oka: 
Az iszkémia és a hipokalémia.  Általában az iszkémiás eredetű T hullám pozitív-
negatív (felfelé indul), a hipokalémiás eredetű T hullám negatív-pozitív (lefelé indul 
 

A magas, pozitív T hullám okai: 
 hyperkalaemia 
 szimpatikus túlsúly 
 inferior infarctusban megjelenő reciprok elváltozás 
 STEMI hyperacut jele lehet akut anterior myocardialis infarctusban a magas, un. 

"hiperakut" T-hullám (a T-hullámok megnövekedését okozhatja a sérült 
myocytákból kiáramló kálium, amely lokálisan vezethet hyperkalaemihoz) 

 bal kamrai volumenterheléssel járó vitiumok (AI, MI, VSD) 
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10.37. ábra Balra a hiperakut T hullám ST elevációval (Q hullám mellett, STEMI), 

jobbra hiperkalémia okozta T hullám eltérés 
 

A negatív T hullámok okai: 
ISZB (néha a negatív T-k mellkasi fájdalom alatt szűnnek meg: pseudonormalizáció). 
Myocardialis ischaemia során T-hullám-inverzió is  előfordulhat olyan elvezetésekben, 
amelyek rátekintenek az érintett területre.  Mivel az ischaemia reverzibilis, ezek az EKG-
elváltozások csak az ischaemias  epizód alatt láthatók. Olyan betegeknél, akiknél a T-
hullám már eredetileg is  fordított volt (pl. myocardialis infarctust követően), az 
ischaemias epizód  alatt átmenetileg kialakulhatnak a negatív T-hullámokból felfelé 
irányuló T-hullámok. Ekkor a T-hullám "pszeudonormalizációjáról" beszélünk. 

 
10.38. T hullám invrzió, coronaria T 

 
 WELLENS-syndroma: az instabil anginás betegek 15-20 %-ban, V2-3-ban 
 mély negatív  T-k láthatóak. (kiterjedhetnek V1-re és 4-5-re). Szinte kivétel 
 nélkül  proximális LAD szűkületet jeleznek. 
 Ha a negatív T-k lokalizáltan jelentkeznek, akkor a jobb praecordialis területen 
 megjelenők jobb kamrai terhelésre, míg a bal praecordialis elvezetésekben 
 kialakulók bal kamrai terhelésre utalhatnak. 

  Kamrai hypertrophiaban a magas R-hullámok és a mély S-hullámok mellett 
  ST-szakasz depresszió és T-hullám-inverzió is előfordulhat. Ezek a "strain"- 
  jelek azokban az elvezetésekben láthatóak, amelyek az érintett terület felett 
  helyezkednek el, azaz a hypertrophisalt kamra felett. A bal kamrai  
  hypertrophiában az elváltozásokat az I-, az aVL- és a V4-V6 elvezetésekben, a 
  jobb kamrai hypertrophiában viszont a V1-V3-elvezetésben láthatjuk. 
  Okai lehetnek:  Kóros repolarizáció (szárblokk,WPW),  
     Bal kamrai nyomásterhelés,  
     BTB és JTB,  
     Pericarditis,  
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     Tüdőembólia,  
     Cardiomyopathiák,  
     Tachicardiákban és azt követően akár napokig ISZB 
     nélkül (ún. T memória),     
     Coronariabetegségben transmuralis ischaemiát jelez,  
     Pericarditisben subepicardialis ischaemiat  reprezentál, 
     hypokalaemia,  
     hypokalcaemia,  
     Cerebralis eredet során,  
     Fiatal,  vagy középkorú nőkben szívbetegség nélkül is 
     V1-3 ig,  
     Sovány, asthenias  alkatú fiataloknál,   
     Alkoholizmusban,  
     myxoedema,  
     digitalis intoxicatio esetén 
 
A QT SZAKASZ JELENTŐSÉGE 
A QT-szakasz a QRS-komplexus kezdete és a T-hullám vége között eltelt idő mely magában 
foglalja a kamrák elektromos aktivitásának, systoléjának (depolarizáció és repolarizáció) 
teljes időtartamát. A QT-szakasz hossza függ a beteg korától, nemétől és a beteg 
szívfrekvenciájának megfelelően is változik: minél gyorsabb a szívverés, annál rövidebb a 
QT-idő, ezért korrigált QT időt adunk meg a Bazzet formula alapján.(korrigált QT-távolság a 
mért QT/RR-távolság négyzetgyöke) A QTc normál értéke 0,35-0,43 másodperc. Gyors 
tájékozódással is felfigyelhetünk rá, ha a T hullám vége túlér az RR távolság felén. 
A QTc-idő rövidebb, mint 0,35 másodperc: 

• hypercalcaemia, 
• digoxinhatás (ez a digoxinhatás normális és nem jelent digitalis intoxicatiot).: 
• hyperthermiában. 
• hyperthyreosis 

 
A QT-távolság akkor kóros, ha korrigált értéke meghaladja a 425 msec-ot 
 

A QT MEGNYÚLÁS OKAI 
• Elektrolitzavarok (hypo- K, Ca, Mg.) 

• Gyógyszerhatás: 
  -antiarrhytmiás szerek: IA, III (lelassítják a myocardialis    
 ingervezetést/repolarizációt) 
  -makrolidok, tricyclikus antidepresszánsok 
• Központi idegrendszeri betegség (ischaemias stroke-ban a rossz kimenetel prediktora) 
• Koszorúér betegségek 
• Ritmuszavarok 
  -posttachycardiás syndroma 
  -postresuscitatios állapot 
• Hypotermia 
• Akut myocarditis, 
• ACS 
• Hypertrophias cardiomyopathia 
• Organofoszfát, permetszer mérgezés 
• Genetikai eredete is ismert 
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Meghosszabbodása társulhat torsades de pointes típusú polimorf kamrai tachycardia 
kialakulásával, amely kamrafibrillatióhoz és hirtelen szívhalálhoz vezethet (ha QTc, 
500 ms feletti, a rizikó igen magas). 

 
10.39. ábra Hosszú QT (105 sz. ábra) 

A QT megnyúlás életveszélyes ritmuszavarok, hirtelen halál oka lehet! 
 

AZ U HULLÁM 
Az U-hullám egy kis hullám, ritkán jelenik meg a T-hullám után és a jelentőségét sem 
ismerjük pontosan. Az viszont biztos, hogy a negatív U-hullám mindig kóros jelenség, 
coronariabetegsében, balkamra-hypertrophiában, elektrolitzavarban láthatjuk gyakran. Ha az 
U-hullám terhelés kapcsán alakul ki, akkor az súlyos myocardialis károsodásra, rossz 
kamrafunkcióra utal. 
Az U-hullám jellemzői: 

 A T-hullámot követően jelentkező, általában pozitív hullám 
 Normálisan kicsi, és iránya megegyezik a T-hullámmal 
 Keletkezésének oka pontosan nem ismert 
 Leginkább a V2-4 elvezetésben látható 
 Negatív lesz bal kamra terhelés esetén és LAD betegségben 
 Néha az inferior elvezetésben is megjelenhet negatív U, ami ISZB-t jelez 
 Feltűnő U-hullámok esetén, mindig gondoljunk hypercalcaemiára és hypokalaemiara 
 Ha a nagy U-hullámok tachycardiával párosulnak, gondoljunk hyperthyreosisra 
 Amplitúdója megnövekedhet még bal kamrai hypertrophiában, bradycardiális 

állapotokban, teljes AV-blokkban, digitalis, illetve kinidin adásakor 
 

ÁLTALÁNOS PACEMAKER ISMERETEK 
A pacemaker feladata a megfelelő szívritmus biztosítása olyan betegek esetében, akiknél 
malignus ritmuszavarként életet közvetlenül veszélyeztető bradycardia vagy tachycardia 
lépett fel, vagy a későbbiekben ezek kialakulásának nagy az esélye. A pacemaker lehet 
ideiglenes, és lehet állandó. A pacemakerek típusait leíró, nemzetközileg elfogadott 
kódrendszer 5 betűs. Minden egyes betű a pacemaker egy funkcióját írja le. 
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10.40. ábra 

 
A pacemaker nómenklatúra kapcsán egy egységes kódrendszert vezettek be. 

• kód: az ingerlés helyét határozza meg, ami lehet a pitvar (A), a kamra (V), vagy 
mindkettő (D). 

• kód: az érzékelés helyét jelenti, ami lehet a pitvar (A), a kamra (V), vagy mindkét hely 
(D). 

• kód: a válaszadás módja szerint lehet a P-hullám, ill. az R-hullám által vezérelt vagy 
gátolt ingerlés. A vezérelt ingerlés jele T, a gátolt ingerlés jele I. 

• kód: a modern készülékeket programozni lehet számos funkció beállítása érdekében. 

• kód: az antiaritmiás pacemakerek speciális feladatokat teljesíthetnek. Van amikor nem 
pacemaker-stimulust adnak, hanem elektrosokkot. 

 

I II III IV V 

Szabályozott üreg Érzékelt üreg Az érzékelésre 
adott válasz 

Ritmus 
moduláció 

Többhelyes ritmus-
szabályozás 

O = Nincs O = Nincs O = Nincs O = Nincs O = Nincs 

A = Pitvar A = Pitvar T = Inger R = Ritmus 
moduláció A = Pitvar 

V = Kamra V = Kamra I = Nincs inger  V = Kamra 

D = Duális (A+V) D = Duális 
(A+V) D = Duális (T+I)  D = Duális (A+V) 

10.41. ábra A pcemaker kód 
 
A pacemakerek elektromos impulzusok segítségével váltják ki a depolarizációt, és ezek 
vékony, néha alig látható függőleges kis vonalak, "spike"-ok formájában jelennek meg az 
EKG-n. Kamrai vezérlésnél a spike-ot széles QRS-komplexus követi. Pitvari vezetéken 
keresztül a pitvart ingereljük, a spike után P-hullámot látunk. Az ingerület ilyenkor az AV-
csomón keresztül vezetődik és ezt egy szabályos QRS-komplexus követi. Ezzel ellentétben, 
kettős üregű vezérlésnél a P-hullámot a kamrai vezetékből származó spike és széles QRS-
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komplexus követi. 
A leggyakrabban alkalmazott pacemakerek: 
VVI-pacemaker: egy, a kamra tevékenységét érzékelő vezetékkel rendelkezik, és ha nincs 
kamrai aktiválódás, a készülék átveszi a ritmus szabályozását úgy, hogy ugyanezen a 
vezetéken keresztül ingerli a kamrát. 

 
10.42. ábra VVI demand funkcióban 

 
AAI: egy pitvarba ültetett vezetéken keresztül érzékeli a pitvar aktivitását (P-hullám), ha ez 
nincs megfelelő mértékben meg, akkor a készülék átveszi a pitvar ingerlését. Akkor lehet csak 
alkalmazni, ha jó a pitvar-kamrai átvezetés, mert az ingerlés csak a pitvarban történik meg. 
DDD: mind a pitvarban, mind a kamrában alkalmazunk vezetéket (kettős üreges ingerlés). 
Mind a két vezeték használható érzékelésre és/vagy ingerlésre. Ha készülék regisztrál pitvari 
aktivitást, de kamrait nem, megkezdi a pitvari ritmussal összehangolt kamrai ingerlést. Pitvari 
és kamrai ingerlés a mesterségesen beállított AV-vezetési idővel szinkronizált. Külön, csak a 
pitvar vagy - AV-blokk esetén - a pitvar és a kamra összehangolt ingerlésére is lehetőség van. 
 

 
10.43. ábra DDD pacemaker 

 
Szükség lehet arra, hogy a szívfrekvencia alkalmazkodjon az életaktivitás közben jelentkező 
terheléshez. Légzésszámhoz, vagy az izomtevékenységhez igazították az ingerlés 
frekvenciáját és lehetővé tették az ingerlés frekvenciájának növekedését, ezek a . 
frekvenciafüggő, ún. „rate responsiv” pacemakerek. 
Ha a jobb kamrában történik az ingerlés, akkor balszár-blokk mintázatot, ha a bal kamrában 
történik, akkor jobbszár-blokk mintázatot láthatunk az EKG-n. 
 
A pacemakerfunkció zavarai 

• A stimuláció zavara: 
  -a látható spike-ot nem követi QRS 
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• Az érzékelés zavara: 
  -oversensing: kis kilengést is jelként értékel és nem ad le spike-ot 
  -undersensing: nem látja meg az elektromos jelet és leadja az impulzust 
• Az elem kimerülése: 
  -mágnes hatására VOO, DOO üzemmódra vált, és a gyári ún. mágnes  
  frekvenciával működik. 
• Exit-blokk: 
  -elektromos tüskét látunk, de ezt nem követi QRS-komplexus, a háttérben lehet 
  egy rossz pozíciójú elektróda, lebeghet a kamrában, de el is törhetett odabenn. 
 

 
10.44. ábra PM-es beteg mellkasi fájdalom alatt készített EKG-ja. Konkordáns ST eleváció az 

I, aVL elvezetésekben 
 
ERC RITMUSANALÍZIS-SÜRGŐSSÉGI EKG-ÉRTÉKELÉS 

A sürgősségi EKG-értékelés folyamata: 
• 1. Van-e elektromos aktivitás? 
• 2. Mennyi a QRS-frekvenciája? 
• 3. A QRS-ritmus szabályos (reguláris) vagy szabálytalan (irreguláris)? 
• 4. A QRS-komplexus szélessége normális vagy kiszélesedett? 
• 5. Van pitvari aktivitás? 
• 6. Hogyan viszonyul a pitvari aktivitás a kamrai aktivitáshoz? 

 
• Az ERC megalkotott egy olyan, hat pontból álló sürgősségi EKG ritmusanalízis-

rendszert, amellyel kritikus helyzetben is másodperceken belül bármilyen EKG-ról 
meg tudjuk mondani, hogy az az adott öt antiaritmiás ellátási algoritmus melyik fő 
csoportjába, illetve azon belül melyik alcsoportjába kerülhet. A sürgősségi EKG-
értékelési sor logikusan egymásra épülve adja meg az első négy pontja alapján ezeket 
a csoportokat, az ötös és hatos pontja a diagnózis felállításának pontosításához járul 
hozzá. Szisztematikus megközelítéssel minden ritmus megítélése megoldható: 
Nézzük ezeket egymást követően, vizsgálva és értelmezve: 

• Van-e elektromos aktivitás? 
Erre a kérdésre a választ a QRS-komplexusok meglétével adhatjuk meg. 
Amennyiben látunk ilyen aktivitást, úgy kimondhatjuk, hogy a szív 
elektromosan aktív, van elektromos tevékenysége, ez vélhetően összehúzódást 
is generál. Természetesen mindig a beteget kell látnunk összességében, nem az 
EKG-t gyógyítjuk, így fontos, hogy egy QRS mögötti tevékenység során van-e 
effektív szív-összehúzódás, vagy csak pulzus nélküli elektromos aktivitást 
vagy pulzus nélküli kamrai tachycardiát látunk, és a beteg már a klinikai halál 
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állapotában van.(ilyenkor a pulzus ellenőrzése elengedhetetlen). Amennyiben 
nem látunk elektromos aktivitást, úgy a diagnózis vélhetően asystolia (pitvari 
és kamrai általában együtt) lesz, és amennyiben ez primer asystolia, úgy 
cardiopulmonalis resuscitatio megkezdése és azonnali iv. tonogen adása 
indokolt (érdemes megnéznünk az elektródák pozicióját, a kontaktust és az 
erősítést is). Ha látunk elektromos tevékenységet, de nincsenek egyértelmű 
QRS-komplexusok, az elektromos tevékenység összerendezetlen hullámokból 
áll, úgy a diagnózis kamrafibrilláció lehet, ekkor azonnali DC-shock leadása 
indokolt a CPR megkezdésével együtt. 
 

• Mennyi a QRS frekvenciája? 
Ha van tehát egyértelműen definiálható QRS-komplexusunk, a következő lépés 
a frekvencia meghatározása a korábban már tárgyalt 300-150-100-75-60-50-40 
metódus alkalmazásával. Ha a ritmuszavar, amelyet vizsgálunk, 60/perc alatti 
tartományba esik, a későbbi ellátás szempontjából az ellátási algoritmus már 
független a QRS szélességétől és annak szabályos vagy szabálytalan jellegétől. 
Nem függ a pitvari aktivitástól, és ennek a QRS-hez való viszonyától sem. Így 
amint a vizsgált EKG-ról kiderül, hogy bradycard tartományba esik, az ERC 
által definiált „bradycardia ellátási algoritmus” szerint kell eljárnunk a 
továbbiakban. 
 

• A QRS ritmus reguláris vagy irreguláris? 
Amennyiben a szívfrekvencia a normál vagy tachycard tartományba esik, úgy a 
további terápiás csoport meghatározása szempontjából a következő lépés 
meghatározni a ritmus szabályos (reguláris) vagy szabálytalan (irreguláris) 
voltát. Természetesen a bradycard tartományba eső ritmus esetén is tovább kell 
haladnunk az ERC ritmusanalízis vonalában, de a terápiás gondolkodásunkat 
tekintve a bradycardia már az előző pontban különválik a többi 
frekvenciatartomány ellátásától. Szabályosnak tekinthető a ritmus, ha az RR 
távolságok ütésről ütésre megegyeznek, szabálytalannak pedig akkor, ha ez az 
RR távolság ütésről ütésre változik. A gyakorlat során az EKG-képre 
rátekintve ez általában jól felismerhető, szemünk viszonylag jól elkülöníti az 
egymást követő szabályosan ismétlődő függőleges vonalakat a kisebb-nagyobb 
távolságokat mutató vonalaktól. A betegellátás során amennyiben lehetséges, 
ennek a meghatározását a monitor által adott hangjelenséggel egészítsük ki, a 
fülünk a szabályos és szabálytalan ismétlődés megítélésében még nagyobb 
segítséget nyújthat. Irregularitást mutathatnak viszont az extrasystolék, 
pótütések, korai ütések is. 
 

• A QRS-komplexus szélessége, normális vagy kiszélesedett? 
 A határ itt a 120 msec (3 kiskocka), mely alatt keskeny, felette pedig széles 
 QRS-ű ritmusról beszélünk. Keskeny QRS esetében a ritmus a His-köteg 
 kettéágazása felett ered (SA, pitvar, AV junctio), míg széles esetén a ritmus a 
 His-köteg kettéágazása alól ered (a kamra izomzatából vagy 
 supraventricularisan ered, de  szárblokkal) 
 Az első négy pont alapján összesen öt terápiás csoportot tudunk a pontok 
 elemzésével kialakítani. A bradycard csoportról már volt szó, ezen 
 ritmuszavarok sürgősségi ellátása független a regularitástól és a QRS 
 szélességétől. A tachycard, 100/min feletti frekvenciájú ritmusok elemzésekor 
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 4 terápiás csoportot tudunk felállítani, melyek a következőek (lsd. ERC-
 ajánlás): 

 reguláris, keskeny QRS-ű tachycardia 
 irreguláris, keskeny QRS-ű tachycardia 
 reguláris, széles QRS-ű tachycardia 
 irreguláris, széles QRS-ű tachycardia 

 
 

• Van-e pitvari aktivitás? 
Miután meghatároztuk a látott EKG-kép frekvenciáját, szabályosságát és a 
QRS szélességét, a következő lépés megállapítani, hogy a ritmus 
kialakításában a pitvarnak van/lehet-e, és ha igen, akkor milyen szerepe van. A 
pitvari aktivitás vizsgálatakor a már korábban leírtaknak megfelelően keressük 
a P-hullámokat, figyeljük, hogy azok a korábbi kritériumoknak megfelelnek-e 
morfológiailag, minden pitvari ütés egyforma-e, a pitvarnak ugyanarról a 
helyéről származik-e, vagy esetleg vándorol, több gócból ered, vagy éppen F- 
vagy f-hullámnak felelnek-e meg. Ennek megfelelően megállapíthatjuk, hogy a 
ritmusunk sinusritmus, pitvari tachycardia, pitvari fluttern vagy fibrilláció, stb. 
A P-hullám lehet pozitív, negatív, bifázisos, viszont el is fedheti az U hullám 
vagy a tachycardia. Okozhatja a QRS, ST-szakasz, T-hullám torzulását, illetve 
alakváltozását is. Legjobb a II és V1 elvezetésben megtekinteni és a 
frekvenciáját és regularitását ugyanúgy határozhatjuk meg, mint a QRS 
komplexumokét. Nagyfokú tachycardia esetén a láthatatlan pitvari aktivitás 
felfedésére pl. vagusmanőverrel vagy adenosin adásával csökkenthetjük a QRS 
frekvenciáját és ne felejtsük el a szalagfutási sebesség duplázását vagy a Lewis 
elvezetéseket sem. 
 

• Hogyan viszonyul a pitvari aktivitás a kamrai aktivitáshoz? 
Az utolsó lépés a sürgősségi EKG-értelmezés során annak a meghatározása, 
hogy az előzőekben feltárt pitvari aktivitás milyen viszonyban van a QRS-
komplexusokkal, azaz a kamrai aktivitással. Minden egyes pitvari aktivitást 
követ-e QRS, konzekvens-e az időintervallum a P hullám és a QRS között ( a 
pitvari és kamrai depolarizáció egymással összefügg), ciklusosan változik-e a 
kapcsolat. Van-e retrográd vezetésre utaló jel, illetve a P és a QRS-hullámok 
közötti idő a normális tartományon belül van-e, esetleg stabilan megnyúlt, 
periodikusan nő, esetleg van olyan pitvari ütés, melyet nem követ kamrai 
összehúzódás, vagy esetleg a pitvarok és a kamrák egymástól teljesen 
függetlenül működnek. Itt van tehát helye a különböző AV-blokkok 
megítélésének is. Ennek kapcsán egy hosszú ritmuscsík megfigyelésével 
Mobitz I-es blokk során periódikusan ismétlődő, de egy-egy perióduson belül 
eltérő RR-távolságot látva regulárisan irreguláris képet látunk, míg a Mobitz 
II-es blokkban az egyébként állandó PQ távolságok miatt a kép regulárisan 
reguláris lesz, tudva azt, hogy az egyik P-hullámot nem követi majd QRS, itt 
lesz egy jól látható kimaradás és ez szabályosan ismétlődik is. 

 Az előbb felsorolt és részletezett hat pont alapján lehetőségünk nyílik egy nagyon 
gyors EKG csoportdiagnózis felállítására, melynek során az észlelt ritmuszavart a következő 
öt csoport valamelyikébe sorolhatjuk be: bradycardia, reguláris keskeny-, irreguláris keskeny-
, reguláris széles- és irreguláris széles QRS-ű tachycardia. Ezzel megkönnyíthetjük egy akut 
szituációban a gyors terápiás döntéshozatalt, de segítségünkre lehet egy pontosabb EKG-
analízis megteremtésére is az utolsó két pont részletesebb kibontásával. 
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 Összességében tehát a jegyzet első, nagyobb részében egy általános, belgyógyászati, 
kardiológiai szemléletű EKG-elemzést mutattunk be, itt pedig egy sürgősségi szemlélet által 
meghatározott csoportdiagnózisokat, melyek egymástól nem térhetnek el természetesen. 
Minden egyes EKG-leírásnál az az elvárás a hallgatók felé, hogy először az ERC-analízis 
alapján határozzanak meg egy csoportdiagnózist, a pitvari aktivitás mibenlétét és a pitvarok és 
a kamrák között fennálló viszonyról adjanak tájékoztatást, majd belgyógyászati gondolatsor 
mentén részletes EKG-analízis történjék meg, kezdve a pitvari aktivitástól, tengelyállástól 
egészen az U-hullámmal, ES-kel bezárólag minden apró részletre kiterjedően. 
Például: elektromos aktivitás látható, a QRS frekvenciája 110/min., regulárisan egymást 
követő keskeny QRS-ű ritmust látunk, láthatóak P-hullámok, ezeket szabályosan QRS-
komplexusok követik, ezek alapján keskeny QRS-ű reguláris tachycardiát látunk, mely 
vélhetően sinus tachycardia. A kritériumoknak megfelelő P-hullám alapján sinusritmus 
látható, a P morfológia szabályos, kp. tengelyállással, 110/min. szívfrekvenciával, a PQ-
szakasz 0.16 sec., QRS 0.08 sec., az ST-szakasz izoelektromos, a T-hullám negatív aVR-ben 
és V1-ben, egyebekben pozitív irányú és szabályos morfológiájú, U-hullám nem látható, a 
QT-szakasz korrigálva 0.36 sec ES nem látható.. Minden értékelendő EKG-t ugyanilyen 
módon kell elemezni az ellátónak, és nem szabad megfeledkeznünk ennek pontos 
dokumentációjáról sem, hiszen a látott kép változása a későbbiekben csak akkor ítélhető meg 
helyesen, ha egy korábbi pontos leíráshoz tudjuk viszonyítani a látott EKG-képet. 
 
HOGYAN HATÁROZZUNK GYORSAN ÉS LOGIKUSAN A HULLÁMOK, SZAKASZOK ÉS 
KOMPLEXUSOK TEKINTETÉBEN: 
Ha nincs semmilyen pitvari aktivitás és kamrai sem    asystolia 
Ha nincs semmilyen pitvari aktivitás és az alapvonal remeg  kamrafibrillatio 
Ha látunk pitvari aktivitást: 
/P morfológia megváltozhat ectópiás ingerképzés, pitvar strukturális megbetegedése és 
ritmuszavarok miatt/ 

• norm. széles, magas, általában pozitív    sinus ritmus 
 

• norm. széles, inferiorban magas     P pulmonale 
 

• norm. magas, de I, aVL, V 1-2-ben széles, bifázisos  P mitrale 
 

• magas inferiorban, I, aVL, V 1-2-ben széles, bifázisos  P biatriale 
 

• több egyforma P hullám, 2x, 3x a QRS-nek, regularis ritmus pitvari tach. 2:1, 3:1 
         blokkal 
 

• több egyforma P hullám, 2x, 3x a QRS-nek, irregularis ritmus előbbi, de változó 
         blokkal 
 

• többféle alakú, formájú P hullám /min. 3/    multifokalis pitvari 
         tachyc. 
 

• szabályos fűrészfog /F hullámok/ regularis QRS-ek   p. flattern fix  
         átvezetés 
 

• szabályos fűrészfog /F hullámok/ irreguláris QRS-ek   p. flattern változó 
         átvezetés 
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• remegő alapvonal /f hullámok/ irreguláris QRS-ek   p. fibrillatio 
 

• negatív P hullám II-ben      sinus coron.  
         ritm.,AV junct. r. 
 

• isoel. alapvonal, P hullám nincs, QRS kesk, reg., 40/min.  junctionalis ritmus 
 

• isoel. alapvonal, P hullám nincs, QRS kesk, reg., 60-80/min. acceleralt  
         junctionalis ritmus 
 

• delta hullám miatt szélesebb QRS, P hullám nem látható  AVRT 
 

• pseudo Q, pseudo S a QRS előtt v. után, rövid RP távolság  AVNRT /tipusos/ 
 

• pseudo Q, pseudo S a QRS előtt v. után, hosszabb RP távolság AVNRT /atipusos/ 
 

A PQ távolság vizsgálata: 
• a PQ elevalt        pitvari infarctus 

 
• a PQ deprimalt       pericarditis 

 
• a PQ távolság rövid, delta hullám nincs    LGL syndroma 

 
• a PQ távolság rövid, delta hullám látható    WPW syndroma 

 
• a PQ távolság 0.12-0.2 közötti, isoelektromos   normális átvezetés 

 
• a PQ távolság 0.2 feletti, minden ütésnél egyforma   elsőfokú AV blokk 

 
• a PQ távolság egyre nyúlik, majd egy P után QRS nincs  Mobitz I AV blokk 

 
• a PQ távolság 0.12-0.2 közötti, de egy P után QRS nincs  Mobitz II AV blokk 

 
• több P hullám után nincs QRS     magas fokú AV 

         blokk 
 

• a P hullámok és a QRS között nincs kapcsolat   harmadfokú AV 
         blokk 

 
 
A QRS komplexus vizsgálata: 

• patológias Q hullám látható-e 
 

• megtartott-e az R hullám progressio 
/átmeneti zóna V3-4, R hullám amplitúdója meghaladja az S hullámot/  

 horális rotatio V5-6: anterior AMI, DCMP, PE, BTB, BKH 
 antihoralis rotatio V1-2: posterior AMI, HCM, WPW, JTB, JKH 

 
• kamrahypertrophia 
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 BKH    
 JKH 

• low voltage látható-e 
 

• QRS szélesség vizsgálata 
 keskeny QRS /keskeny QRS diff. dg. vizsgálata/ 

• BAH, BPH 
• retrograd WPW 

 széles QRS, regularis /széles QRS diff.dg. vizsgálata, Vereckei/ 
• SV eredet intraventricularis vezetési zavarral: BTB, JTB, bi- 

trif.. blokk,  
• SV eredet anterograd vezető járulékos köteg, /anterograd WPW 
• kamrai eredet 

 széles QRS, irregularis 
• pitvarfibrill. intraventricularis vezetési zavarral 
• pitvarfibrill. járulékos köteggel /PF+WPW=FBI/ 
• polimorf kamrai tachycardia, long QT 

 
Lehetnek:   

 funkcionális vezetési zavarok:  
 

• tachycardia-dependens, 
• bradycardia-dependens,  
• retrograd penetració általiak 

 
 valódi anatómiai lézió okozta vezetési zavar 

 
ST szakasz 

 elevatio 
 keskeny QRS mellett STEMI, Prinzmetal, subepic. laesio 
 széles QRS mellett szárblokk 
 

 depressio 
 keskeny QRS mellett instabil angina, NSTEMI, subendoc. 
laesio 
 széles QRS mellett szárblokk 

T hullám 
 pozitív: 

• normális repolarisatio 
 

• magas, csúcsos: AMI, hyperkalaemia, subendoc. ischaemia 
 

 negatív: 
• szimmetrikus coronaria T, subepic.ischaemia 
• asszimetrias BK, JK strain jele 

QT szakasz 
 normalis 

 
 rövid 
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 hosszú 

 
 

Extracardialis betegségek EKG képei 
(Gyermekkori EKG értékelése, ioneltérések EKG jelei stb.) 

 EKG gyermekkorban: 
 az első félévben a szívfrekvencia kissé magasabb, majd csökken, a PR 

 életkorral nő 
 az R tengely jobbra deviál, majd kp. tengelyállás, horalis rotatio majd normális 

 átmeneti zóna 
 a QRS életkorral nő, RSR vessző normális lehet V1-2-ben (fiziológiás 

 inkomplett jobbszár-blokk) 
 T hullám / juvenilis mintázat V1-3-ig lapos vagy negatív T, a QT az első évben 

 lehet megnyúlt 
 

 
10.45. ábra 

 
Hyperkalaemia: 

 a T hullám magas, csúcsos (a hiperkalémia legkorábbi jele) 
 a P hullám kiszélesedik, ellaposodik, a PR szakasz megnyúlik, majd a P 

hullám eltűnik (sinus bradicardia vagy pitvarfibrilláció lassú 
kamrafrekvenciával) 

 magas fokú AV blokk, lassú junctionalis vagy kamrai escape ritmussal  
 a QRS kiszélesedik, alakja bizarr, vezetési zavarok (szárblokk, fascikuláris 

blokk)  
 magas csúcsos T, rövidülő QT, (első jel lehet a csúcsos, keskenyebb, szinte 

hegyes T hullám) 
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10.46. ábra Csúcsos, magas  T hullám  hiperkalémiában 

 
Hypokalaemia: 

 ST depresszió, lapos vagy negatív T, pozitív U-hullám 
 A hipokalémia a miokardium irritábilitásának fokozódását és visszatérő, 

terápia rezisztens aritmiák kialakulását okozhatja.Gyakran társul 
hipomagnezémiával, ami ugyancsak malignus kamrai ritmuszavarok 
kialakulására hajlamosít. 
 

 
10.47. ábra Hipokalémia okozta TdP. A paroxizmus pitvari ectopiás ütés indítja (‘R on 

T’ vagy ‘R on U’) 
 
a P-hullám kiszélesedik, amplitúdója nő, a PR-szakasz nyúlik 

 a T-hullám ellaposodik, megfordul (T-inverzió) 
 U-hullámok jelennek meg (leginkább a mellkasi elvezetésekben láthatók) 
 a T- és U-hullám összeolvadása miatt a QT-szakasz látszólag megnyúlik 

(hosszú QU- intervallum) 
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10.48. ábra 

 
A hipokalémia fokozódása esetén jellemző ritmuszavarok: szupraventrikuláris 
tachyaritmiák: AF, AFl, AT, ventrikuláris tachycardiák: VF, VT, TdP 
 

 
10.49. ábra Hypokalaemia okozta desc. ST depressio 

 
Hypercalcaemia: 

 a QRS széles, az R-hullám alacsony, az ST- és QT-szakaszok rövidek, 
 Ál-hosszú QT, valójában a T és U hullám összeolvadása történik meg 

 
 
Hypocalcaemia: 
A PQ rövid, QRS szűkül, U hullám megjelenhet, QT megnyúlik. 
 
Digitalis hatás, túlhatás 
4B: boat-like azaz sajkaszerű ST depresszió, blokkok, bigeminia, bradyarrhythmia, 

 (gyakori a pitvari tachycardia 2:1 blokkal) 
 
Pericarditis: 

• stadium: PQ depressio, ST elevatio szinte minden, tehát a nem 
összetartozó  elvezetésekben is 

• stadium: pseudonormalizatio 
• stadium: negatív T-hullámok kialakulása 
• stadium: normalizáció 
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Az EKG képek tekintetében lásd a korábbi leírásokat és képeket 
Tüdőembólia: 

• Tachycardia – sinus tachycardia / pitvarfibrilláció / pitvari fluttern 
• Jobb kamra terhelésének jelei: jobb pitvar dilatáció - P pulmonale, 

elektromos főtengely jobb deviációja, komplett vagy inkomplett JTSZB, 
• "S1Q3T3" morfológia – akut jobb kamrai strain / akut cor pulmonale 

jeleként (mély S hullám az I. elvezetésben) 
• ST eleváció, majd ST depresszió a III, aVF, ill. V2-3 elvezetésekben 
• T hullám inverzió a mellkasi elvezetésekben 
• Akut jobb szívfél terhelés (strain) jellemző EKG jelei a mellkasi 

elvezetésekben: ST depresszió, T inverzió, jellemzően a V1-V2 
elvezetésben, de V2-V5 elvezetésben is megjelenhet 
 

 
10.50. ábra 

 
Tüdőembóliára jellemzőnek tartott "S1Q3T3" fenomén. Előfordulása nem gyakori, de 
ha észlelhető, alátámasztja a diagnózist. 
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10.51. ábra Masszív tüdőembólia. S1Q3T3, jobb szívfél terhelés 

 
Hypothermia: 

• bradycardia, bradyarrhytmiák, megnyúlt PR, 
• megnyúlt QRS és QTc, 
• ST-elevatio az inferior és a precordialis elvezetésekben, 
• Osborne, J hullám az R hullám leszálló szárán, 
• Az Osborn-hullám ismert többek között J-hullám, késői delta-hullám, 

hipothermiás hullám, K-hullám, H-hullám, teve-púp jel néven is. 
• Jellemzően a mellkasi elvezetésekben, közvetlenül a QRS komplexus után, a J 

pontban kialakuló pozitív (aVR és V1 elvezetésben negatív) hullám, melynek 
amplitúdója rendszerint együtt növekszik a hipothermia progressziójával. 

• bradycardia-pitvarfibrillatio-kamrafibrillatio-asystolia 

 
10.52. ábra 

 
Cerebralis események: 

• Viszonylag gyakoriak az EKG eltérések stroke-ban, egyes tanulmányok szerint 
kisebb-nagyobb mértékben a betegek kb. 90%-ában megfigyelhetőek. 

• Bradycardia (Cushing-reflex), repolarizációs zavarok: ST eleváció vagy 
depresszió  

• U-hullám megjelenése, illetve amplitúdójának növekedése 
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• Q-hullám, T-inverzió,( „Óriás” invertált T hullámok), megnyúlt QT, 
• Ritmuszavarok  

 

 
10.53. ábra Súlyos koponya trauma okozta ST eleváció képe 

 

 
10.54. ábra SAV okozta EKG eltérések, jelentős mértékű T negatívitás is látható 

 
Brugada syndroma 

• A Brugada szindróma a szívizomsejtek Na-csatornáinak működését érintő örökletes 
betegség, mely az EKG-n repolarizációs zavarokat, ST-, T-eltéréseket okoz. 

• Ezek az EKG eltérések az anterior régióban láthatók ST eleváció és inkomplett JTSZB 
képében. Na csatornák örökletes betegsége, hirtelen szívhalálra hajlamosít. A hirtelen 
szívhalál kivédésére az egyetlen bizonyítottan hatásos megoldás az ICD beültetés. 

• A Brugada szindrómára jellemző EKG eltérések három jellemző csoportot alkotnak. 
Az EKG eltérések egy betegen is változhatnak, különböző időpontokban más-más 
EKG-t láthatunk 

• A diagnózishoz egyesek a Brugada-elvezetést ajánlják, melynek segítségével nagyobb 
valószínűséggel találhatjuk meg a jellemző EKG eltéréseket.  
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10.55. ábra 

 

 
10.56. ábra Brugada- elvezetés: a V3-as a V1 fölé, a V5-ös a V2 fölé kerül át 

 
• A P hullám, a PQ szakasz kissé megnyúlt, a J pont emelkedett, „öblös” ST eleváció, 

inverz T hullám, inkoplett JTB, V1-3 nyeregszerű vagy descendáló ST-eleváció,  /nem 
ischaemias eredetű/ , T inverzió lehet 
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10.57. ábra 

 

 
10.57. ábra A Brugada szindrómára jellemző EKG eltérések három jellemző csoportot 

alkotnak Az ST eleváció három típusa. 1. típus: kifejezett J pont emelkedés, boltív 
szerű ST eleváció és invertált T hullám a V1-V2 elvezetésben. 2. típus: „nyeregtető” 

ST elevációval (>1 mm). 3. típus: esetén az ST eleváció < 1 mm. (kizárólag az 1. típus 
diagnosztikus értékű lehet, a 2. 3. típus normálisan is előfordulhat. Súlyos 

hiperkalémiában, hiperkalcémiában hasonló eltérések láthatók, de nem csak a V1-3 
elvezetésekben 

 
Elektródacsere//dextrocardia 
Mindig gondoljunk ezekre a lehetőségekre, ha negatív komplexusok vannak I-ben! 
dextrocardia: az R progresszió eltűnik V1-6-ig 
elektródacsere:R progresszió megtartott, viszont a II-III és aVL-aVR helyet cserél 
 

 Wellens syndroma: 
Az instabil anginás betegek akár 20%-ában a háttérben súlyos LAD szűkület áll,   
jellemző EKG eltérés a V2, V3 (esetleg V4) elvezetésekben látható. 
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Két megjelenési formája ismert 
 I.típus: negatív T-hullám (a V2, V3 elvezetésekben) 
 II.típus: bifázisos T-hullám (a V2, V3 elvezetésekben) 

 
és hiányzó vagy nem szignifikáns ST-eleváció, Q-hullám nincs 

 

10.58. ábra 1. típusú (balra) és 2. típusú (jobbra) Wellens szindróma 
 
ARRHYTHMOGEN JOBB KAMRAI CARDIOMYOPATHIA 
Ezt a kórképet korábban arrhythmogen jobb kamrai dysplasiának nevezték ma már a 
cardiomyopathiák közé sorolják. Ismeretlen eredetű, primer szívizombetegség, melyet a jobb 
kamrai myocardium degenerációja és annak kötőszövetes-zsírszövetes infiltrációja jellemez. 
EKG-jelek: 

• Epszilon-hullámok vagy a QRS lokalizált kiszélesedése (>110 ms) észlelhető a 
jobb kamrai praecordialis elvezetésekben (V2–3) 
• Jellemzőek a balszár-blokk mintájú kamrai extrasystolek, esetleg hasonló 
mintázatú tachycardia változó tengelyállással. Sinusrhythmusban inkomplett 
jobbszárblokk és V1–4-ben negatív T-hullám jellemzi. Az esetek egy részében, 
jellemzően a jobb precordialis elvezetésekben látható az epszilon-hullám (kamrai 
postexcitatios hullám), ami reentry-tachycardiák veszélyét hordozza. 

 
KORAI REPOLARIZÁCIÓ (RÖVID QT SZINDRÓMA): 

Az ST eleváció (J pont emelkedés) benignus okaként ismert korai repolarizációt 
jellemzően olyan fiatal és egészséges embereken látjuk, akiknek ismert szívbetegsége 
nincs. Előfordulása viszonylag gyakori, a felnőtt populáció 1-2%-a érintett lehet. Újabban 
azt gondolják róla, hogy a hirtelen szívhalál egyik oka is lehet. 

• konkáv alakú ST eleváció a mellkasi elvezetésekben (V2-V5) 
 

 
10.59. ábra Korai repolarizációra jellemző morfológia a V4-es elvezetésben: J pont 

(nyíl) konkáv (mosolygó) ST eleváció 
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• emelt J pontnál csipke, vagy összemosódás 
• magas, csaknem szimmetrikus, a QRS-sel konkordáns T hullám 
• az ST eleváció a mellkasi elvezetésekben általában < 2mm, a végtagi 
elvezetésekben < 0.5 mm és konkáv ala0kú 

Infarktus gyanúját keltő reciprok ST depresszió nem észlelhető (kivéve az aVR 
elvezetést). Az ST-eltérések viszonylag stabilak (sorozat EKG-n az AMI-tól eltérően nem 
progrediálnak). 
 

 
10.60. ábra Korai repolarizáció. Konkáv alakú ST eleváció az inferior, valamint a 

mellkasi elvezetésekben 
 

A hosszú QT szindrómáról már többször is tettünk említést… 
 

 
10.61. ábra Hosszú QT szindróma mellett kialakuló, majd megszűnő Torsade de pointes 

polimorf kamrai tachikardia 
 

10.62. ábra Torsade de pointes polimorf kamrai tachycardia 
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ÁBRÁK 
 

10.63. ábra Széles QRS tachikardia, JTSZB. AV disszociáció nincs. Dg: SVT + JTSZB 
 

10.64. ábra Inferior és posterior területi STEMI III fokú AV blokkal, a kamra 33/ min-el 
megy, a pitvarok szinte pontosan 3x ennyivel, 96/min-el 
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10.65. ábra Az antidiszritmiás gyógyszerek támadáspontja (131 sz. ábra) 
 

10.66. ábra Az antidiszritmiás gyógyszerek Vaughan-Williams-féle beosztása 
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11. FEJEZET  
A LÉGZŐRENDSZER AKUT MEGBETEGEDÉSEI ÉS ELLÁTÁSUK (HORVÁTH ILDIKÓ 
DR ) 
 
11.1. BEVEZETÉS 
Egészséges légzéskor nem tudatosul a légvétel. Erőfeszítés nélküli, ritmikus mellkasi 
működés biztosítja, hogy felnőtt emberek ki- és belégzésük során nyugalomban átlagosan 
percenként 16-szor kb. fél liter levegőt cseréljenek ki tüdejükben, ezzel kielégítve a szervezet 
oxigén igényét és biztosítva a képződött szén-dioxid eltávolítását. A folyamat még erős fizikai 
terheléskor is legtöbbször észrevétlen marad, bár jelentősen megnő a légzésszám, és a légzési 
térfogat, így biztosítva a nyugalmi légzési perctérfogat akár tízszeresét is. Mindez egy 
finoman szabályozott rendszer összehangolt működésének eredménye, melyet három fő részre 
oszthatunk funkcionális szempontból:  
Gázcsere biztosítása (légutak és a tüdőszövet, alveoláris tér valamint a tüdő keringése) 
Pumpaműködés (mellkasfali izomzat és a rekeszizom működése) 
Légzésszabályozás (a légzőközpont és egyéb agyi struktúrák, melyek a légzést befolyásolják) 
Mindhárom szervezeti egység pontos működése szükséges a test oxigénigényéhez igazított 
gázcsere lebonyolításához. A légzőrendszer jól szabályozott egészséges működését igényli a 
hangképzés, a beszéd, éneklés, de a fújós hangszereken való játék is. 
Érthető ezért, hogy ijesztő tünet a fulladás vagy nehézlégzés (dyspnoe), ami az akut 
légzőszervi megbetegedések egyik vezetőtünete. A tünet kísérheti mindazokat az állapotokat, 
melyek során a normális légvétel valamilyen ok miatt zavart szenved. A nehézlégzés 
jelentkezhet fizikai terhelésre, de akár nyugalomban is a mögöttes megbetegedés 
súlyosságától függően.  
Sürgősségi ellátás szempontjából a fulladás, nehézlégzés kiemelt figyelmet igényel. Kísérő 
tünetként jelentkező enyhe légzési nehezítettségtől az életet fenyegető, azonnali beavatkozást 
igénylő súlyos fulladásig sokféle formában előfordulhat.  
A nehézlégzést más, a légzés nehezítettségével kapcsolatos jelek és tünetek is kísérhetik. Ezek 
nem specifikusak az okként szereplő légzőszervi megbetegedésre. A fulladás, fulladásérzet 
csökkentésére szolgáló beavatkozási lehetőségek ezért a különböző eredetű nehézlégzések 
esetén azonosak, s e tekintetben nagyrészt függetlenek az okoktól. Az alapbetegség minél 
pontosabb és gyorsabb megállapítása és az annak megfelelő szükséges azonnali 
beavatkozások minél gyorsabb megkezdése azonban nem hangsúlyozható eléggé. Az 
evidenciák azt mutatják a nehézlégzéses esetek ellátásának eredményességével kapcsolatosan, 
hogy ha az első diagnózis helyes a sürgősségi ellátás során és megfelelően kezdik meg az 
kezelést, a halálozása fele ahhoz képest, mintha ez nem sikerül és az első diagnózis helytelen. 
A nehézlégzések sürgősségi ellátása során a betegek kb. egy harmada az, akinél téves az első 
diagnózis és így a beteg nem részesül megfelelő ellátásban.   
A jelen fejezetben az egészséges légzéssel kapcsolatos ismeretek legfontosabb elemei, majd a 
légzőrendszer akut elváltozásainak felismerésével, ellátásával kapcsolatos ismeretek kerülnek 
összefoglalásra.  
 
11.2. A LÉGZŐRENDSZER MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ALAPISMERETEK 
Normál légzés esetén a levegő a felső légutakon keresztül az alsó légutakba, majd onnét a 
tüdő gázcsere egységeibe jut. A felső légutakat az orrüreg, szájüreg, garat, gégefedő és a gége 
képezik. A hangszalagoktól lefelé a légcső, majd általában kettős elágazódásokon keresztül 
osztódva hörgőfa ága alkotják az u.n. konduktív légutakat.  
Míg a felső légutakban a levegő párásítása, felmelegítése, szennyezőanyagoktól való 
mentesítése zajlik, az alsó légutakban a belégzett levegő gázcsere egységekbe juttatása a fő 
feladata. A gázcsere egységek a vékonyfalú kislégutakból induló szőlőfürtszerű 



 372	  

képződmények, melyek a léghólyagocskákban (alveolusokban) végződnek, ami a gázcsere 
elsődleges felszínét képezik, bár már az u.n. terminális bronchiolusokat alkotó légutak falán 
keresztül is történik gázcsere. Felnőttekben, egészséges tüdő esetén az alveoláris tér felszíne 
kb. egy teniszpályányi (80-100 m2).  
A levegő mozgása a légutak rendszerében passzív folyamat, a mellkasfal és a rekeszek 
pumpaműködésének következtében a belégzés során a mellkas üregének növekedése történik 
a bordák felfelé és előre való elmozdulása és a rekeszek lefelé történő elmozdulása 
következtében. Nyugalmi légzéskor a rekeszek kb. 2-2,5 cm-t mozdulnak el a has irányába, 
ami kb. 500 ml térfogat növekedést eredményez. Egészségesekben nyugalmi légzés esetén 
döntően a rekesz mozgása biztosítja a nyugalmi légzési térfogatot. A mellkasfalat belülről és a 
tüdőket kívülről borító mellhártya felszín zárt teret képez, melyben a környezetinél 
alacsonyabb nyomás uralkodik, mivel a mellkasfal a nyugalmi kilégzés végén észlelhető 
állásához képest felfelé-kifelé irányuló elmozdulással volna nyugalmi helyzetben, míg a tüdő 
rugalmas szövetének következtében összezsugorodott állapotában lenne, ha nem létezne 
kapcsolata a mellkasfallal a mellűrön keresztül. A két egymással ellenirányú erő egyensúlyi 
állapota ezért meghatározza a légzőrendszer mindenkori „nyugvópontját”, azaz a nyugalmi 
kilégzés végi tüdőtérfogatot (ez a funkcionális reziduális kapacitás: FRC). Belégzés során a 
légzőizmok összehúzódása következtében a mellkasfal és a rekesz elmozdulása 
eredményeképpen a negatív mellűri nyomás tovább csökken, és ez az alveolusokban levő 
nyomás csökkenéséhez vezet, ami nyitott légutak esetén a környezeti levegő tüdőbe áramlását 
vonja maga után.  A kilégzés pedig akkor kezdődik el, amikor a légzőizmok ellazulását 
követően a mellkas térfogata csökken, a negatív mellűri nyomás kevésbé negatívvá válik és az 
alveoláris térben uralkodó nyomás a környezeti levegő nyomásánál nagyobb lesz. Ez nyitott 
légutak esetén kilégzést eredményez. A be- és a kilégzés tehát egyaránt passzív 
levegőmozgást jelent. Nyugalmi légzés során míg a belégzés aktív izommunkát igényel, a 
kilégzés a belégzőizmok elernyedése következtében, a tüdő kollapszus tendenciájának 
következtében alakul ki. Egészséges emberben a megfelelő kilégzéshez aktív izommunkára 
nehéz fizikai megterhelés esetén van csak szükség.  
A légzésszabályozás, a légzőizmok működésének a szervezet metabolikus igényeihez igazított 
irányítása, az agytörzsben a hídban és a nyúltagyban található légzőközpontokon keresztül 
történik. A hídban levő központhoz futnak be a magasabb idegi központok szabályozó jelei, 
valamint itt kerül összehangolásra a perifériáról döntően a vagus ideggel érkező információk 
jelentős része. Ezek részben a tüdő feszüléséről származó jelek, másrészt pedig a vér 
oxigenizáltsági állapotára vonatkoznak, valamint a tüdőerek telítettségével kapcsolatos 
információkat szállítanak. E receptorok működése fontos a nehézlégzés érzékelésében és 
valószínűleg szerepük van a felületes légzés kialakulásában is. A vér szén-dioxid 
koncentrációjáról közvetlenül kap információt a légzőközpont. A központ kimenő jelei a 
légzőizmokat beidegző motoneuronokon keresztül érik el az izmokat, és az összehúzódásokat 
szabályozva alakítják a légzési pumpaműködést. A rekeszek beidegzését a nervus phrenicus 
végzi, amely a 3-4-5 nyaki csigolyáknál hagyja el a gerincvelőt. 
 
11.3. A LÉGZÉS ÉS VIZSGÁLATA A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SORÁN  
A sürgősségi ellátásra kerülő betegek legnagyobb részének a légzése normális. Az enyhe 
légzési nehezítettségtől az életet veszélyeztető légzészavarig, légzés leállásig a légzőrendszer 
működésének számos zavara is előfordulhat. Előfordulhat gyors állapotváltozással járó 
légzési zavar is. Mivel a szervezet megfelelő oxigén ellátása kritikus fontosságú, ezért a 
normális légzés elkülönítése a különböző légzészavaroktól és utóbbiak gyors felismerése, 
ellátása és a beteg megfelelő oxigenizációjának a biztosítása kiemelt feladat. A sürgősségi 
betegvizsgálati algoritmusok ezért is tartják az elsődleges állapotfelmérés részeként a 
környezet és a beteg általános állapota, éberségének megítélése utáni lépésnek a légzés 



 373	  

vizsgálatát. Ezen túlmenően a másodlagos állapotfelmérés részeként a beteg légzési 
státuszának részletes vizsgálata, tüneteinek hátterében levő alapbetegség keresése 
meghatározó.  
 
11.3.1. ELSŐDLEGES ÁLLAPOTFELMÉRÉS 
 
11.3.1.1. HELYSZÍN SZEMLÉJE, KÖRNYEZET FELMÉRÉSE  
Helyszínre érkezéskor a beteg és környezetének gondos megfigyelése sok információt ad. 
Fontos, hogy az ellátás megkezdése előtt biztosítsa a környezet biztonságát és a beteg 
biztonságos megközelítését (kesztyűk, szemvédelem, fertőzésgyanú esetén sz. sz. HEPA 
szűrő). Figyelemmel kell lenni a környezetben az ellátó személyzetre, betegre veszélyt jelentő 
tényezőkre (így pl. akut légzőszervi kórképek kapcsán külön kiemelendőek a közúti baleseti 
helyszínek, tűzzel kapcsolatos események, gázmérgezés esetén a mérgező gáz jelenlétére a 
környezetben). Maga a beteg a légzőszervi elváltozás miatti oxigénhiány és egyéb vérgáz 
eltérések miatti zavartságából vagy alkoholos, kábítószeres befolyásoltság miatti esetleges 
agresszivitása az ellátó személyzet számára szintén veszélyforrás, melyre megfelelően fel kell 
készülni.  
Nézzen körül sérülésre utaló jelek iránt. Ha van tanú vagy hozzátartozó a helyszínen tőle meg 
kell kérdezni, hogy látott, hallott-e bármi sérülésre utaló jelet. Így verekedések, mellkast ért 
szúró vagy lövés okozta sérülésekről még a betegvizsgálat megkezdése előtt információt 
kaphatunk. Tájékoztató jellegű a beteg otthonában, ha a beteg a földön fekszik és mellette 
feldőlt bútor. A látvány felveti, hogy akár mellkasi sérülés történhetett, ezért körültekintően 
kell eljárni. Ha alkoholos üveg vagy hányadék található, ez a felső légutak elzáródása illetve 
félrenyelés által okozott légzészavar gyanúját vetheti fel illetve erősítheti meg. 
 
11.3.1.2. A BETEG ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTÁNAK, ESZMÉLETÉNEK MEGFIGYELÉSE 
A környezet áttekintése mellett fontos az első benyomás a betegről, annak általános 
állapotáról, agyi státuszáról, éberségéről (eszméletén van-e a beteg), esetleges zavartságáról, a 
beteg kontaktus- és beszédkészségéről, mozgásáról. Ítélje meg a beteg éberségét, 
beszédkészségét (Képes a beteg egész mondatokban folyamatosan beszélni?), pszichés 
állapotát (Nyugodt vagy ideges a beteg?), figyelje meg a légzési munkát és a keringési 
státuszt. Ítélje meg, hogy fennáll-e életveszély? Ha a beteg nem vonható kontaktusba 
(verbálisan nem kommunikál és szemét erős ingerre sem nyitja), a légút biztosítást azonnal 
meg kell tenni. Ez az oxigenizáció javítása szempontjából és esetleges szövődmények 
(aspiráció okozta légúti elzáródás) egyaránt fontos.  
Eszméleténél levő beteg esetében testhelyzete utalhat légzési nehezítettségére. Súlyos 
nehézlégzésben szenvedő betegek esetében tipikus a tripod pozíció (a beteg a széken ülő 
helyzetben előrehajolva lábai között támaszkodik kifeszített karjaival, karjaival mintegy 
sínezi a mellkast elősegítve ezzel a belégzést). Hordómellkas tartósan fennálló légzőszervi 
megbetegedésre (pl. COPD) utal. 
A beteg arcán az aggodalom, agitáltság, zavartság vérgáz zavarokra utalhat.  
Hypoxia hatására a betegek agitálttá, agresszívvá válhatnak, hypercapnia esetén zavartak, 
letargikusak lesznek. Az agy oxigén ellátásának romlására utalhat a beteg éberségének 
csökkenése, eszméletvesztése. A vérgázok súlyos zavara következtében a beteg mentális 
státusza gyorsan romolhat. Ha a beteg zavarttá válik, szemét nehezen tartja nyitva, feje 
minden légvétellel megbillen és  beteg ülve elalszik, ezek előrehaladott légzési elégtelenségre 
utalnak, és azonnal beavatkozásra – általában pozitív nyomású lélegeztetésre van szükség.  
A beszéd megítélése: Átjárható légutak és megfelelő légzés feltételezhetőek, ha a beteg 
beszéde folyamatos, tiszta. Ha a beteg csak szavakat, mondatrészeket tud kimondani egy-egy 
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légvétellel, súlyos légzészavar feltételezhető. Ha a beteg egyáltalán nem tud beszélni, bár éber 
és a szemkontaktust felveszi, súlyos légzési elégtelenséget kell feltételezni.  
A súlyos légzészavar egyéb tünetei közé tartozik a cyanosis, a nyirkos, hideg bőr, az 
intercostalis izmok behúzódása a légvételek során, a légzési segédizmok használata, és a 
sápadtság.  
Nagyon jelentős az elsődleges állapot megfigyelés második lépcsőjének, a légzés 
vizsgálatának részletes elvégzése. Az akut légzőszervi elváltozások gyanúja esetén azok 
lehetséges okainak keresése, az elváltozás kialakulási mechanizmusának azonosítása, traumás 
okok kizárása a feladat. Szemtanúk, családtagok kikérdezésével és a beteg vezetőtünetének 
ismeretében az állapot kiváltó oka jól becsülhető.  
 
11.3.1.3. A LÉGZÉS VIZSGÁLATA 
Ellenőrizze, hogy teljesen átjárhatóak-e a légutak és ez az állapot folyamatosan fennáll. A 
légzés megfelelőségének megítéléséhez a következő támpontok jól használhatók:  
A légutak átjárhatósága 
Normális frekvenciájú és mélységű légvételek 
Normális légzési ritmus 
A mellkasfal egyenletes mozgása ki-és belégzés során mindkét oldalon 
Nem vagy alig látható légzési segédizom működés 
Mindkét oldalon hallható légzési hangok 
A légzés megfelelőségének megítéléséhez ellenőrizni kell, hogy átjárhatóak-e a légutak és 
ennek megfelelő biztosítása után kell vizsgálni a légzés mélységét és frekvenciáját. Az 
átjárható légutak ellenőrzésénél szükséges az esetleges elzáródást okozó idegen test, anyag 
keresése (így testváladék, hányadék, vér vagy idegen test). Ha szükséges, biztosítson légutat. 
Ez ép gerinc mellett a fej hátradöntésével és az áll megemelésével, gerincsérülés esetén 
módosított álltartással sokszor elégségesen biztosítható. Zavart beteg esetében a 
szövődmények elkerülése érdekében szükséges a légút biztosítás. Oropharyngeális vagy 
nasphyaryngeális tubus behelyezése válhat szükségessé ennek érdekében. Leszívást szükség 
szerint kell végezni. 
Ellenőrizze a mellkas épségét, megfelelő működését, a segédizmok használatát, a bordaközti 
izmok működését és lásson el minden életveszélyes elváltozást. 
A légzés megfigyelésekor a légvételek percenkénti számának, mélységének és módjának 
megfigyelésére kell koncentrálni. A percenkénti légzésszám számolásával, s annak az 
életkorra megadott normáltartományhoz való viszonya alapján fontos információ nyerhető a 
beteg légzési státuszáról műszeres vizsgálat nélkül is. Felnőttekre hüvelyujj szabályként a 12-
20/perc légzésszám számít normálisnak.  
A légzés mélysége szempontjából a felületes, pihegő légzés szembetűnő. Fontos arra figyelni 
ilyen esetben, hogy a nagyon alacsony légzési térfogatok esetén (250 ml vagy annál kisebb), 
gázcserét nem folytató légutakban – az u.n. holttérben- történik csak levegőmozgás, de a 
belégzett levegő nem jut el a gázcserében résztvevő tüdőrészekhez, így a beteg gyorsan 
oxigénhiányossá (hypoxiássá) válhat. 
Az egészséges légzés ritmikus, szinuszhullám jellegű. Elsősorban idegrendszeri elváltozások 
esetén jelenhet meg a légzési ritmus jellegzetes megváltozása, a fokozatosan felszínessé váló, 
majd légzésszünetet mutató és ezt követően egyre mélyülő légvételekkel jellemezhető légzési 
egységekből álló Cheyne-Stokes légzés. Egy másik jellegzetes légzési minta a Kussmaul-
légzés, melynek során a mély be- és kilégzések ismétlődnek. Ez a légzési minta a vér pH-
jának csökkenése, acidosis fellépése esetén fordul elő. 
Újraélesztéssel kapcsolatosan a légzési státusz pontos megítélése fontos támpont, ennek 
technikai részleteit a jelen fejezet nem tárgyalja, de részletesen elérhető más sürgősséggel 
kapcsolatos oktatóanyagokban 
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Ha a betegnél súlyos légzési probléma, belső vérzésre utaló jelek állnak fenn vagy más 
életveszélyt jelentő állapotban van, azonnali kezelést követően gyorsan kórházba kell 
szállítani. A másodlagos állapotfelmérést a szállítás közben szükséges elvégezni. Stabil 
állapotú beteg esetében, ha nem áll fenn életet veszélyeztető állapot, a helyszínen kell 
elvégezni a részletes kivizsgálást. Az életet nem fenyegető elváltozások kezelésével azonban 
nem szabad a szállítást késleltetni, azokat szállítás közben kell elvégezni. 
 
11.3.2. MÁSODLAGOS ÁLLAPOTFELMÉRÉS 
A másodlagos állapotfelmérés során kerül sor a beteg és hozzátartozók, jelenlévők 
kikérdezésére, az anamnézis és a heteroanamnézis felvételére. Ezt követi a beteg részletes 
vizsgálata. A fej, nyaki régióval kapcsolatos panaszok feltárása és vizsgálata után következik 
a mellkasi panaszok felvétele és a mellkas vizsgálata. A panaszok tekintetében a mellkasi 
fájdalomra, nehézlégzésre, köhögésre, köpetürítésre mindig szükséges részletesen rákérdezni.  
A vizsgálat során a mellkast meg kell tekinteni, kopogtatással és hallgatózással lehet 
pontosabban tájékozódni az esetleges tüdőelváltozásokról. 
 
11.3.2.1. AKUT LÉGZŐSZERVI MEGBETEGEDÉSEK LEGGYAKORIBB PANASZAI 
 I. Mellkasi fájdalom 
Súlyos, rendkívül erős mellkasi fájdalom léphet akut szívinfarktus és tüdőembólia esetében. A 
mellkasi fájdalom hátterében azonban ezen kívül számos más kórállapot is állhat. Így herpes 
zoster vagy más idegi elváltozás, mellhártyagyulladás, légmell és tüdőgyulladás esetén is 
felléphet jelentős mellkasi fájdalom. 
II. Nehézlégzés (dyspnoe), légzési elégtelenség, légzésmegállás (apnoe) 
A nehézlégzés hátterében nagyszámú, különböző szervrendszeri megbetegedés állhat, de 
leggyakoribb oka légzőszervi elváltozás (1. ábra). A légzőszervi elváltozások a felső- vagy 
alsó légutak elzáródásából, szűkületéből (bronchokonstrikció) vagy a gázcsere zavarából a 
tüdő alveoláris terének elváltozásaiból egyaránt eredhet. A légszomj érzete akkor alakul ki, 
amikor a szervezet metabolikus igényét a légzés nem tudja biztosítani, de a percepció nincs 
közvetlen összefüggéssel a légzészavar mértékével, a légzési munka fokozottságával. Az 
érzés kialakulásában számos folyamat részt vesz, így pl. a vérgázok szintjét érzékelő 
perifériás és központi idegrendszeri receptorok és a tüdőben levő feszülési receptorok.  
A nehézlégzésre jellemzőek a következő tünetek, jelek: 
Közvetlen a légzőszervvel kapcsolatos: 
a beteg fulladásról, nehezített légvételről panaszkodik 
a normálistól eltérő a nyugalmi légzés mélysége, frekvenciája 
a beteg nyitott szájjal légzik 
a beszéd nehezített (súlyos esetben szinte lehetetlen) 
a normálistól eltérő légzési hangok (akár szabad füllel is hallhatóak) 
a légzési segédizmok láthatóan részt vesznek a légzésben (nyakizmok, hasizmok) 
A beteg a térdén (vagy hasonló magasságban levő tárgyon) támaszkodik (u.n. tripod pozíció) 
erős köhögés (száraz vagy köpetet produkáló) 
Egyéb jelek és tünetek: 
cyanotikus bőr 
nyugtalanság 
pulzuszavar (a hypoxia súlyosságától függően akár fokozott, akár csökkent pulzusszám is 
előfordulhat) 
szívritmuszavarok 
zavartság, az elmeállapot kóros változása, esetleg eszméletvesztés 
a vér oxigén szaturáció csökkenése (<94% légzési elégtelenségre utal) 
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Légzési elégtelenség jön létre inadekvát nyugalmi légzési térfogat és/vagy légzési frekvencia 
esetén. Légzési elégtelenség akkor áll fenn, ha bármilyen oknál fogva a légzés képtelen a 
szervezet által igényét oxigénfelvételt és szén-dioxid leadást biztosítani és ez a probléma 
olyan mértékű, hogy a vér oxigénszaturációja <94%. Az artériás vérgázok tekintetében az 
részleges (I. típusú) légzési elégtelenség akkor áll fenn, ha csak hypoxia észlelhető (artériás 
vér oxigén tenziója<60 Hgmm), globális (II. típusú) légzési elégtelenség pedig akkor van, ha 
a hypoxiát hypercapnia is kíséri (artériás vér szén-dioxid koncentrációja > 45 Hgmm) (2. 
ábra). Ne felejtse, hogy a vér oxigén szaturációja még kb. 90% 60 Hgmm oxigén tenzió, azaz 
légzési elégtelenséget okozó hypoxia mellett! 
Ilyen esetben ballonos- maszkos módszerrel vagy más eszközzel szükséges a beteg 
lélegeztetését azonnal meg kell kezdeni. A lélegeztető készüléken keresztül lehet az 
oxigénpótlást biztosítani. Az ellátás különbségei miatt fontos annak gyors felismerése, hogy 
fennáll-e légzési elégtelenség vagy csak nehézlégzés.  
Ha a légzőmozgások teljesen megszűnnek, az állapotot légzésmegállásnak hívjuk. Ezt 
perceken belül követi a szívmegállás.  
Teendő: ugyanaz, mint a légzési elégtelenség esetén: lélegeztetés ballonnal vagy más 
eszközzel és oxigénpótlás. 
III. Köhögés, köpetürítés 
Intenzív köhögési roham alakulhat ki gázok és gőzök által okozott légúti irritáció esetén, de 
számos más megbetegedés kísérő tünete lehet a száraz vagy produktív köhögés. Így jellemző 
COPD-s betegekben a köpetürítéssel járó, tartós köhögés. Hasonlóan olyan ritka 
tüdőbetegségekben, mint a cisztás fibrózis vagy a bronchiektáziák produktív köhögés állhat 
fenn.  Általában száraz köhögés kíséri az asztma bronchialét és a tüdőfibrózisok különböző 
formáját. Köhögés kísérheti a tüdőödémát (habos, fehéres köpet kíséretében).  
A vérköpés, véres köpet (hemoptoe) kiemelt figyelmet igényel, mivel ez akár gyorsan a beteg 
halálához vezethet, részben a vérvesztés mennyisége miatt, de még gyakrabban a légutak 
átjárhatóságának megakadályozása miatt. Súlyos vérköpés jelenhet meg tüdőrákos 
betegekben, ha a daganat károsítja valamelyik nagyér falát. Hasonlóan, bár nagyon ritkán 
fordul elő, ha korábbi tbc-s üreg falában vagy hörgtágulat esetén a kitágult hörgők falában 
történik érerózió, ami súlyos vérköpéshez vezethet. Hasonlóan ritkák a vasculitisek, melyek 
gyakran jelentkeznek vérköpéssel. Friss vér köpése gyakran társul tüdőembóliához. 
Vérköpésre hajlamosítanak a véralvadás veleszületett és zserzett megbetegedései, a warfarin 
szedés és a trombocytopénia.  
A vérköpés általában könnyen felismerhető, ha masszív vérzés áll a háttérben, mivel ilyen 
esetben a beteg nagy mennyiségű vért köp. A vérzés forrását tekintve fontos, de sokszor 
nehéz elkülöníteni annak tüdő illetve felső gasztrointesztinális traktusból való eredetét. 
Nehezíti a helyzetet az, hogy masszív vérzés esetén a nyelőcsőből a légcsőbe és fordítva is 
átkerülhet vér.  
 
11.3.2.2. A BETEG LÉGZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI VIZSGÁLATOK 
I. Hallgatózás 
A fizikális vizsgálat során a mellkas auszkultációja kiegészítő információkat ad a légzési 
nehezítettséggel kapcsolatosan és a tünet hátterében álló megbetegedés felé orientál. 
Hallgassa meg a légzési hangokat és értékelje azokat. 
A hallgatózás megfelelő elvégzéséhez a következőket fontos betartani:  
lehetőség szerint ülő helyzetben legyen a beteg 
helyezze a fonendoszkópot a beteg bőrére (ruhán keresztül sohase vizsgáljon) 
kérje a beteget nyugodt, nyitott szájjal történő mély ki- belégzésre  
mindegyik hallgatózási ponton több ki- belégzési ciklust hallgasson meg, a jobb és bal 
mellkasfélen tükörszerűen hallgatózzon. 
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Ha a hallgatózás során normális légzési hangok hallhatók, puhasejtes alaplégzésként írjuk le. 
Ilyenkor a belégzés hallható, ez rövidebb, mint a kilégzés, ami nem vagy alig hallható. 
Hangosabb a légzés vékony testalkat esetén és gyermekkorban. Halk a légzés nőkben az 
emlők felett, kórjelzően halkult, gyengült lehet elhízás, mellkasi folyadék, callus, atelektázia 
(légtelen tüdőmező) és emphysema esetén.  Ha egyáltalán nem hallható, jelentős mennyiségű 
mellkasi folyadék vagy komplett ptx (teljes tüdőfelet érintő atelektázia) lehet a háttérben. Az 
u.n. hörgi légzés, akkor alakul ki, ha a tüdő légtelenné válik és a légzés ki-és belégzéskor 
egyaránt hallható (kilégzéskor erősebb is). Kóros hallgatózási lelet a stridor, a sípolás-búgás, 
roppanás, szörcszörejek, krepitáció. A krepitáció csak belégzésben hallgató az alveolusok 
összetapadt falának szétpattanásából ered, általában tüdőgyulladásban hallható. A 
szörcszörejek ki- és belégzéskor egyaránt hallhatóak, a hörgőkben levő váladékból 
származnak.  Sípolás-búgás (más néven száraz szörcszörejek) a hörgők szűkületekor és 
tapadós, nyúlós váladék jelenlétekor észlelhetőek, ami általában asztmában fordul elő. A 
dörzszörej a mellhártya kóros elváltozásai során ki-és belégzéskor egyaránt hallható.  
II. A betegvizsgálat egyéb részei 
A betegvizsgálat egyéb részei is fontos információkkal szolgálhatnak az akut légzési zavarban 
szenvedő beteg esetén. Tekintse meg, hogy van-e kiütés a bőrön (anayphlaxiás reakcióra 
utalhat). Kiemelt jelentősége van a bőrszínnek, mely oxigénhiány - légzési elégtelenség -  
esetén jellegzetes lilás, cyanotikus elszíneződést mutat elsősorban az ajkak és az ujjak, 
körmök területén. Utóbbi az u.n. acrocyanosis. Egyszerű műszeres vizsgálat a vérben levő 
hemoglobin oxigén telítettségének (oxigén szaturáció) a mérése pulzoximéterrel. Az ujjbegyre 
csiptetendő eszköz a bőr elszíneződésnél pontosabb tájékoztatást ad a vér oxigéntartalmáról. 
Normálisan a kapilláris oxigén szaturáció értéke >94%. Ha az érték <89%, ez nagy 
valószínűséggel légzési elégtelenséget jelentő oxigenizációs zavart jelent (várhatóan az 
artériás vér parciális oxigén tenziója 60 Hgmm-nél alacsonyabb). 
Ellenőrizze a perifériás pulzust (frekvenciáját, erősségét és ritmusát). A tachycardia légzési 
elégtelenségre utalhat vagy sokkra. Ha a perifériás pulzus nem tapintható, vizsgálja a 
centrálist. Fontos támpont továbbá a légzészavar eredetének megállapításában az, hogy 
eszméleténél van-e a beteg, nem zavart-e. Mivel az idegsejtek működése folyamatosan 
oxigént igényel, ezek és így az agy működése rendkívül érzékeny az oxigén hiányra. A 
légzőrendszer működési zavara ezért gyorsan az agyműködés zavarához, zavartság, 
eszméletvesztés kialakulásához vezethet. A hypoxiára a szív is rendkívül érzékeny, ezért a 
légzés elégtelensége a kardiovaszkuláris rendszer működésének összeomlását válthatja ki. A 
megfelelő oxigén ellátás gyors biztosítása, nemcsak az életveszélytől, haláltól menti meg a 
beteget, hanem az agy és más szervek esetleges maradandó károsodásától is.   
4. Akut légzőszervi megbetegedések és sürgősségi ellátásuk általános szempontjai 
Az akut légzőszervi megbetegedések sürgősségi ellátása során a sürgősségi ellátás általános 
elveit kell követni. Akut légzőszervi megbetegedések előfordulása esetén szinte kivétel nélkül 
jelentkezik nehézlégzés, súlyosabb esetben légzési elégtelenség, légzésmegállás. Ha 
légzésnehezítettség, fulladás, nehézlégzés miatt hívnak mentőt, érdemes ezért felkészülni 
légzőszervi elváltozás felismerésére, ellátására. Bár nehézlégzést leggyakrabban légzőszervi 
megbetegedés okoz, fontos, hogy lehetséges egyéb okok vizsgálatáról ne feledkezzen meg. 
Nehézlégzés tekintetében így a szívinfarktus és a szívelégtelenség fennállásának lehetőségére 
kiemelten kell figyelni, mivel különösen 65 év feletti életkorú betegeknél az egyik 
leggyakoribb oka a hirtelen jelentkező nehézlégzésnek. 
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11.4.1. A GÁZCSERE BIZTOSÍTÁSÁNAK ZAVARAI (LÉGUTAK ÉS A TÜDŐSZÖVET, ALVEOLÁRIS TÉR 
VALAMINT A TÜDŐ KERINGÉSE) 
 
11.4.1.1.FELSŐ LÉGUTAK ELZÁRÓDÁSA, LÉGÚTI IDEGENTEST GÉGEÖDÉMA 
Okok: Sérülések: fej- arc- nyaksérülések, melyek során a felső légutak elzáródnak, 
folytonosságuk megsérül; félrenyelés, idegentest; rovarcsípés; túlérzékenységi (anaphylaxiás) 
reakció; mérgező gázok-gőzök belégzése 
Felismerésük: mérgező gázok és gőzök belégzésének gyanúja esetén óvintézkedések az ellátó 
személyzet védelmére, biztonságának biztosítása; a beteg és környezetének megfigyelése, a 
sérülések külső jeleinek azonosítása, sérülést okozó eszköz azonosítása; váladékok, vér, 
hányadék a beteg környezetében, szájüregében; szájüreg, fogazat, garat, nyak megtekintése. 
Légúti idegentest gyanúja a heteroanamnézis felvételével is felmerülhet.   
Teendők: mérges gázok-gőzök belégzésének gyanúja esetén lehetőség szerint a beteg 
mihamarábbi eltávolítása az érintett közegből; légút biztosítás (a felső légutak állapotától 
függően szükség esetén gégemetszés); oxigénpótlás; vénabiztosítás, a beteg állapotának 
stabilizálása az oki tényezőtől függően; túlérzékenységi reakció esetén Tonogén vagy EpiPen 
s.c. adása. 
Ha a légzési akadályt légúti idegentest képezi, annak eltávolítását a Heimlich-féle műfogás 
segítségével lehet megpróbálni. Érdemes ismerni az Esmarch-Heidberg-féle műfogást is, 
amely szintén a légutak átjárhatóságának biztosításához használható, csökkent tónusú betegek 
esetén. 
Ha hatástalan a légúti idegentest eltávolítására tett első beavatkozás, akkor szükséges lehet 
laryngoscoppal feltárni a beteg légutait és idegentest fogóval az így láthatóvá vált tárgyat 
eltávolítani. Folyadékok esetében a laryngoscopon keresztül leszívás végezhető. Sikertelenség 
és a beteg rossz vagy romló általános állapota, légzési státusza esetén gégemetszésre, 
konikotómiára lehet szükség, így biztosítva a szabad légzést. Ha nem sikerül az idegentest 
eltávolítása a sürgősségi ellátás során, a beteget légúti idegentest ügyeletet adó kórházba kell 
szállítani, ahol további eszközös beavatkozásokkal az idegtest eltávolítása megvalósítható és a 
beteg légzése megfelelően rendezhető. Akkor is szükséges orvoshoz fordulni, ha a sürgősségi 
ellátás során sikeresen eltávolították a légúti idegentestet annak ellenőrzésére, hogy az 
eltávolítás során történt beavatkozások nem okoztak-e károsodást illetve, hogy nem maradt-e 
az idegentest bármely része a betegben.  
 
11.4.1.2. EPIGLOTTITIS (A GÉGEFEDŐ AKUT GYULLADÁSA) 
Okok: Az epiglottitis súlyos, életveszélyes állapotot okozó felső légúti gyulladás, amelyet 
leggyakrabban a Hemophylus influenzae baktérium okoz.  
Felismerése: A következő jelek is tünetek jellemzők epiglottitisre:  
Hirtelen jelentkező nehézlégzés 
Magas láz 
Felső légúti infekció jelei 
Torok és garatfájdalom 
Nyelési nehézség  
Belégzési stridor (jellegzetes magas, sípoló hang) 
Beszédnehezítettség, vagy beszéd közben jelentkező fájdalom 
Nyugtalanság 
Fáradtság 
Vér oxigén szaturációjának csökkenése (<94%) 
Ellátása: Cél a megfelelő oxigenizáció biztosítása. Oxigénpótlás esetén (ha a beteg légzése 
megtartott) magas koncentrációjú (15 l/perc) oxigén adása a beteg nyugtatása, lehetőleg hűvös 
környezetben tartása mellett. Ha a beteg állapota romlik, az oxigenizációja nem tartható így 
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fenn, akkor óvatos, lassú maszkos lélegeztetés (a gyomor esetleges felfúvódásának gyakori 
ellenőrzése) illetve szükség szerint légút biztosítás. 
 
11.4.1.3. ALSÓ LÉGUTAK SZŰKÜLETE (BRONCHOKONSTRIKCIÓ): 
Okok: Status asthmaticus A bronchokonstrikció leggyakoribb oka a tüdőasztma (asztma 
bronchiale). A betegségben a kis- és nagylégutakban gyulladásos folyamatok zajlanak, 
melyek kapcsán a hörgők fala duzzadt, megvastagodott, fokozott a nyákképzés és a hörgők 
falában levő körkörös izmok görcse alakul ki. Mindezek a folyamatok a légutak átmérőjének 
jelentős csökkenésére, és a légúti ellenállás fokozódására vezetnek. Mindkét folyamat légzési 
nehezítettséget okoz. Elsősorban a kilégzés válik nehezítetté, mivel a mellkas térfogatának 
csökkenése amúgy is összenyomja a puhafalú kislégutakat, melyek most a már csökkent 
átmérőjük és a bennünk levő váladék miatt könnyen össze is záródnak és megakadályozzák az 
elzáródás mögötti tüdőterületekből a levegő eltávozását. A kilégzési idő megnyúlik, a légzési 
munka megnő; a kilégzőizmok, valamint a légzési segédizmok aktív működése szükséges a 
nyugalmi légzési térfogat biztosításához.  
Felismerése: A bronchospazmust jellegzetes légzési hangok, sípolás-búgás jellemzi. Ez sok 
esetben szabad füllel is hallható, enyhébb elváltozásokban azonban csak fonendoszkóppal, 
erőltetett kilégzésben észlelhető. Légzésfunkciós mérés kiegészítő információt adhat (3. ábra). 
Asztmás rohamban (status asthmaticusban) a beteg kritikus állapotára a következő jelek és 
tünetek utalnak:  
Ülő pozíció 
Súlyos légzés nehezítettség tünetei 
Tachypnoe (>20/per feletti, de akár >40/perc feletti) 
Tachycardia (>120/perc) 
Pulzus paradoxus 
Szavakkal vagy szórészekben történő beszéd 
A légzési segédizmok működése 
A legsúlyosabb esetekben „néma tüdő” (annyira minimális levegőáramlás jön létre, hogy 
nincs hallható jele, még fonendoszkóppal sem).  Ez az észlelés sürgető jel, azonnali 
beavatkozást tesz szükségessé a beteg életének megmentésére.   
Extrém fáradtság vagy kimerülés jelei (a beteg elfárad a légvételekben) 
Csökkenő éberség, eszméletvesztés, bradycardia (súlyos hypercapnia kialakulásának jegyei) 
Oxigénpótlás mellett is a vér oxigén szaturációja <90%.  
Teendők: Asztmás beteg sürgősségi ellátása során is fontosak az általános követelmények: 
átjárható légutak biztosítása, oxigénpótlás, szükség szerinti pozitív nyomású lélegeztetés. Ha a 
beteg hypoxiája nem súlyos, a megfelelő oxigénpótlás orrszondán keresztül is biztosítható. A 
célérték >94% oxigénszaturáció (várandós nők esetén >95%). CPAP alkalmazása a légutak 
súlyos szűkülete miatt problémás lehet asztmás roham során. Ha ballonos-maszkos 
lélegeztetésre kerül sor a mellkasfal emelkedését kiemelten fontos figyelni a megfelelő 
nyomás és térfogatértékek beállításához. Ilyenkor a lélegeztetési frekvencia maximum 10-
12/perc legyen. Ezzel biztosítható a kilégzés megfelelő hossza. Asztmás roham esetén a 
beteget azonnal kórházba kell szállítani. A sürgősségi ellátás során azonnal rövidhatású 
hörgőtágító (beta2-agonista) inhaláltatása szükséges (pl. salbutamol 4-8 puff), amely, ha nincs 
állapotjavulás 20 perceként megismételhető és ipatropiummal kiegészíthető. Általánosan 
túlnyomásos aerosolból toldalékkal javasolt a belélegeztetés. Szisztémás szteroid (pl. 
metilprednizolon 1 mg/kg) orálisan vagy ha a beteg állapota nem engedi intravénásan adandó.  
 
11.4.1.4. COPD AKUT EXACERBÁCIÓJA  
A COPD krónikus obstruktív tüdőbetegség (chronic obstructive pulmonary disease), amely 
általában dohányos betegekben a tüdők tartós pusztulásával, a légutak tartós gyulladásával, 
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átépülésével, váladéktermelődéssel járó elváltozás. Magába foglalja az emphysemát és a 
krónikus obstruktív bronchitist. A betegek általában idősek, fokozatosan romló a légzési 
státuszuk, terhelésre jelentkező nehézlégzésre panaszkodnak. A betegek gyakran magasan álló 
bordákkal, felfúvódott mellkassal, a segédizmok használatával jellemezhetőek, gyakran 
lesoványodott végtagokkal, kórosan soványan. A COPD-t számos társbetegség kísérheti, 
köztük a kardiovaszkuláris megbetegedések, a tüdőrák és a diabetes a leggyakoribb.  
Előrehaladott állapotában súlyos légzészavar állhat fenn, ami akut állapotrosszabbodás esetén 
életveszélyes légzési elégtelenséggé válhat (4. ábra). COPD akut exacerbációjában a 
nehézlégzés mellett gyakran áll fenn jobb szívfél elégtelenség és encephalopathia. 
Felismerése: 
A nehézlégzés általános jelei 
Ajaklégzés (összeszorított ajkakkal „csücsörítve” történő légzés) (5. ábra) 
Hordó alakú mellkas 
Megnyúlt kilégzés 
Halk légzési hangok 
Tachypnoe (>20/perc légzésszám) 
Tachycardia  
Hideg, nedves bőr 
Tripod pozíció 
Köhögés, gyakran jelentős köpetürítés 
cyanosis 
Ellátása: A nehézlégzés alapelvei szerint (átjárható légutak és megfelelő légzés biztosítása, 
szükség szerint oxigénpótlás, kényelmes elhelyezés); hörgtágító. Az oxigénpótlással 
kapcsolatosan e beteg közül azoknál, akiknél tartósan emelkedett a vér szén-dioxid 
koncentrációja, fokozott elővigyázatosság szükséges. A fennálló hypoxia biztosítja a fokozott 
légzési aktivitást, amit - ha az oxigénpótlást követően a hypoxiára érzékeny receptorok 
aktivitása lecsökken-  hirtelen a légzés jelentős csökkenésére, a légzési elégtelenség hirtelen 
súlyosbodására, a szén-dioxid szint további emelkedéséhez, eszméletvesztéshez vezethet. Ez 
sürgősségi ellátás során általában nem tapasztalható. Ha a beteg tartós otthoni oxigént 
használ, sürgősségi ellátása során vagy ugyanazon vagy plusz 1 liter/perc koncentrációval 
adandó az oxigénpótlás.  
A COPD-s betegekben pozitív nyomású lélegeztetés (CPAP kezelés) ajánlott a következő 
esetekben:  
>25/perc légzési frekvencia és a légzési segédizmok használata, a hasizmok paradox mozgása 
A CPAP beállításánál általában elégséges az 5-10 vízcm nyomás arcmaszk vagy orrszonda 
használatával. 
A CPAP kezelés során a beteget állapotának javulásával vagy romlásával kapcsolatosan 
szorosan monitorozni szükséges. Az állapotjavulás jelei közé tartozik a beteg panaszainak 
csökkenése, éberségének fokozódása, légzőmunkájának növekedése és az oxigénszaturáció 
javulása. Állapotromláskor az oxigénszaturáció csökken, a beteg kimerültté, beszédképtelenné 
válik, a hasizmok paradoxmozgása lép fel (vagy fokozódik), kilégzés alatt kifelé, belégzés 
alatt befelé mozdul a has. A CPAP kezelés azonnal abbahagyandó, ballonos lélegeztetésre 
kell áttérni. 
 
11.4.1.5. TÜDŐGYULLADÁS 
Okok: Akut tüdőgyulladást baktériumok és vírusok egyaránt okozhatnak. A tüdőparenchima 
gyulladásos folyamatai folyadék és genny megjelenésére vezetnek az alveolusokban, és az 
érintett területek kiesnek a gázcseréből. Nagy tüdőfelületet érintő megbetegedés esetén ez a 
légzőfelület jelentős csökkenésére és akár nyugalomban is jelentkező oxigenizációs zavarhoz 
vezethet. Fokozottan érzékenyek a krónikus tüdőbetegségben szenvedők, így pl. COPD-s, 
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tüdőfibrózisos betegeket. Időskorban, immunszupprimált állapotban (pl. szolid 
szervtranszplantátummal élők, AIDS betegségben szenvedők, kemoterápia alatt állók) 
nagyobb a rizikója a pneumónia kialakulásának és a szervezet megváltozott immunválasz 
miatt a tüdőgyulladás tünetei nem a szokott módon jelentkeznek, ezekben az 
alapbetegségekben szenvedő betegek jóval tünetszegényebbek. 
Felismerése: Tüdőgyulladásra kell gondolni, ha láz, köhögés (köpetürítéssel vagy anélkül), 
levertség, étvágycsökkenés, nehézlégzés, éles, általában egyoldali, köhögésre, mély 
belégzésre fokozódó mellkasi fájdalom jelentkezik. Súlyosabb esetekben nehézlégzés, 
szapora légzés, szapora szívverés, csökkent légzőmozgások, zavartság észlelhető cyanózis és 
az oxigénszaturáció csökkenése kíséretében. Típusos hallgatózási lelet a krepitáció, de nedves 
szörcszörejek is hallhatók.    
Ellátása: A nehézlégzés, légzési elégtelenség ellátásának általános elvei szerint kell ellátni. 
Nem kell hörgtágítót adni, hacsak nem ismert asztmás vagy COPD-s betegben alakult ki 
tüdőgyulladás. 
 
11.4.1.6. TÜDŐEMBÓLIA 
Okok: Leggyakoribb oka a keringési rendszerben, a nagyvérkörben kialakult trombózisban a 
trombus egészének vagy egy darabjának a tüdőkeringésbe jutása. Az alsó végtagok 
trombózisa gyakran szerepel embóliaforrásként. Nőkben a kismedencében kialakuló 
trombusokra is gondolni kell, mint embóliaforrás. Szabálytalan szívműködés, ritmuszavarok, 
elsősorban pitvarfibrilláció esetén a jobb pitvarban képződő trombusok állnak a tüdőembóliák 
hátterében. Kritikusak a műtétek (elsősorban nagy hasi, kismedencei műtétek), csonttöréssel, 
testüregi sérüléssel járó balesetek utáni időszakok, illetve a tartós mozgáskorlátozottság, 
fekvés. A tüdőben a trombus méretétől függően zárja el a tüdőereket és ettől függően okoz 
azonnali halált, súlyos életveszélyes állapotot vagy marad akár észrevétlen. A trombusokon 
kívül zsírembólia (általában zsírleszívás vagy más a zsírpárnákat is érintő műtét vagy baleset, 
sérülés után) illetve szülés után magzatvíz embólia is előfordulhat. Ritkán légembólia is 
kialakul, általában sérüléseket követően. 
Felismerése: Az akut tüdőembólia kialakulásakor az esetek nagy többségében heveny, 
intenzív, szúró jellegű mellkasi fájdalom jelentkezik.  Súlyos nehézlégzés és kísérő tünetei 
jelentkeznek vérrel festenyzett köpetürítéssel, ájulás, syncope. 
Ellátása: Átjárható légutak és légzésbiztosítás, oxigénpótlás, a beteg rendszeres monitorozása 
és embólia ellátási központba történő azonnali szállítása. 
 
11.4.1.7. TÜDŐÖDÉMA 
Okok: A tüdővizenyő (tüdőödéma) a kóros légzőszervi állapotok sürgősségi ellátása 
tekintetében fontos kórkép, de nem a tüdő, hanem legtöbbször a szív megbetegedése miatt 
alakul ki. Leggyakoribb oka a balkamra működésének elégtelensége. Gyorsan kialakuló 
(akut) tüdőödéma hátterében akut szívinfarktust kell feltételezni addig, amíg azt nem sikerül 
kizárni vagy más oki tényezőt megbízhatóan azonosítani. Az infarktuson kívül a 
szívbillentyűk hibája, magas vérnyomás szerepel gyakori okként. Akut balkamra 
elégtelenséget okozhat a vízhajtók hibás szedése, szedésüknek elhagyása, de a beteg túlzott 
infundálása is. Nem kardiális eredetű okként gázmérgezés (izgató gázok belégzése) fordul elő.  
A tüdőödéma során jelentkező panaszoknak tüneteknek az oka az alveoláris interstíciális 
térben (az alveolusok és a kapillárisok között) megjelenő folyadék, ami súlyos esetekben az 
alveolusokba is bejuthat. Ez a kapillárisokból kerül ki azoknak a belső hidrosztatikus 
nyomásnövekedése miatt (a balkamra pumpafunkciójának súlyos legyengülése miatt a vér 
tolul a kisvérkörben és ez okozza a kisvérkör vénás oldalán és a kapillárisokban a 
nyomásfokozódást). Mivel a kisvérkörben levő nyomások normálisan alacsonyak, a hirtelen 
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nyomásemelkedés következményei gyorsan megjelennek. A keringési rendszer 
összeomlásához gyorsan társul a légzés összeomlása életveszélyes állapotot jelentve. 
Felismerése: Idős emberekben - különösen hirtelen jelentkező - nehézlégzés esetén, ha nincs a 
betegnek ismert asztmája vagy COPD-je, elsősorban tüdőödémát kell feltételezni. A 
helyszínen, ha ez a beteg otthonában van, gyakran magas vérnyomásra, szívbetegségre 
használt gyógyszerek, vízhajtók találhatók, ágyban a párnák magasra rakva. Tüdőödéma 
megjelenésékor a súlyos nehézlégzés, légzési elégtelenség általános tünetei, nedves 
szörcszörejek, köhögéskor rózsaszínes, habos köpet jellemző. A beteg ülő, félülő helyzetben 
igyekszik maradni, fekve állapota romlik.  
A tüdőödéma jelei és tünetei közé a következők tartoznak:  
Nehézlégzés, elsősorban mozgáskor, erőfeszítéskor 
Orthopnoe (laposan fekvéskor jelentkező nehézlégzés 
Köhögés, habos köpet 
Tachycardia 
Tripod pozíció 
Cyanosis, szürkés bőrszín 
Sápadt, nedves bőr 
Tágult nyaki vénák 
Dagadt, ujjbegyet megtartó lábszárak 
Hallgatózáskor (elsősorban a tüdők bázisain) szörcszörejek, esetenként sípolás-búgás 
Vér oxigén szaturációja <94%. 
Agitáltság, nyugtalanság, zavartság 
Tájékozódni kell a vitalis jelekről: tudatállapot, légutak átjárhatósága, légzési- keringési 
paraméterek, azok stabilitása vagy romló jellege, kommunikációs készség (beszéd, külső 
ingerekre adott reakció, eszméletlen betegnél fájdalomra adott válasz vagy annak hiánya). 
Pulzoximéterrel a vér oxigénszaturációjának mérése, vérnyomás mérés, EKG, vércukor 
meghatározás szükséges. Keresni kell az akut szívinfarktusra utaló jeleket és tüneteket.  
Ellátása: Oxigénpótlás, hörgtágító alkalmazása, vénabiztosítás, 0,9% nátrium klorid infúziója, 
vízhajtó, keringéstámogatás, a beteg elhelyezése neki megfelelő pozícióban (ez gyakran a láb 
lelógatása, a beteg félülő helyzetbe hozása). A gyógyszerek közül a furosemid, a nitrátok és a 
morfinszármazékok számítanak a tüdőödéma ellátásának elsővonalbeli szerei közé. Ha a 
betegnél légzési elégtelenség jelei észlelhetők, pozitív nyomású lélegeztetést kell kezdeni 
oxigénpótlással. CPAP kezelés alkalmazható azoknál a betegeknél, akik éberek és 
nehézlégzésük, kezdődő légzési elégtelenségük van és képesek utasításnak engedelmeskedni. 
Tekintettel kell lenni azonban a beteg agitáltságára és nyugtalanságára. Ha a beteg nem 
alkalmas CPAP kezelésre vagy az alatt romlik az állapota, akkor maszkos lélegeztetést kell 
alkalmazni oxigénpótlással. A beteget lehetőleg ülő pozícióban kell tartani és stabilizálása 
után szívinfarktust ellátó centrumba kell haladéktalanul szállítás (ha a vizsgálatok végén is ez 
marad a legvalószínűbb ok). 
 
11.4.2. MELLKAS PUMPAFUNKCIÓJÁNAK ZAVARA:  
A mellkasi pumpafunkció zavarához a mellkasfal épségének elvesztése (pl. mellkasi vagy 
hasi sérülés, így többszörös bordatörés, nyílt mellkasi sérülés, rekeszizom sérülése), légmell 
(pneumothorax), a légzőizmok beidegzésének zavara (pl. gerincsérülés a nyaki csigolyák 
magasságában, mely a n. phrenicus bénulásával jár) és a mellkasi izomműködési zavarok, 
neuromuszkuláris betegségek vezethetnek. 
 
11.4.2.1.LÉGMELL 
Okok: A pneumothorax lehet spontán (általában fiatal, magas vékony testalkatú férfiakban 
fordul elő, ilyenkor oki tényező nem azonosítható), de legtöbbször baleset, külső, a 
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mellkasfalon áthatoló sérülés, bordatörés következtében kialakuló. Előfordul továbbá súlyos 
COPD-s betegekben a tüdőt borító mellhártya elégtelensége, szakadása miatt, valamint 
egészségügyi beavatkozásokat követően, hörgő-, esetleg nyelőcsőtükrözés, centrális véna 
biztosítása után. 
Felismerése: Spontán ptx esetén a legjellemzőbb tünet a hirtelen jelentkező nehézlégzés 
bármiféle sérülés nélkül. Gyakran jelentkezik szúró, éles, erős mellkasi fájdalom, nagyobb ptx 
esetén nehézlégzés és annak kísérő tünetei. Hallgatózáskor az érintett mellkas félen csökkent 
vagy hiányzó légzési hangok. Jelentkezhet még: bőr alatti emphysema, tachypnoe, cyanosis, 
sápadtság, és vér oxigén szaturációjának a csökkenése 
Ellátása: oxigénpótlás, a sérülések megfelelő ellátása. Ha légzési elégtelenség áll fenn, 
szükséges lehet pozitív nyomású lélegeztetés. Ennek végzésekor azonban óvatosan ellenőrizni 
kell a beteg állapotát, mivel a pozitív nyomás miatt túlnyomásos ptx alakulhat ki, melynek 
jellemző tünetei: cyanosis, vérnyomásesés, hypotonia, lélegeztetéssel szembeni fokozódó 
rezisztencia 
 
11.4.2.2. NEUROMUSCULARIS BETEGSÉGEK, IZOMBETEGSÉGEK 
Okok: amyotropiás lateral sclerosis, Guillain-Barre szindróma, Duchenne izomatrófia egyéb 
veleszületett izomdisztrófiák mind progrediálhatnak olyan mértékig, hogy légzési 
komplikációkat okozzanak.  
Felismerésük: A perifériás izomgyengeség, apáthia, letargia, koncentrálóképesség vesztése, 
nehézlégzés jellemző tünetek. 
Teendők: a légzészavar mértékétől függő légzéstámogatás  
 
11.4.3. A LÉGZÉSSZABÁLYOZÁS KÁROSODÁSA  
 
11.4.3.1. A LÉGZŐKÖZPONTOK KÁROSODÁSA 
Okok: agyvérzés, ischemiás agyi történés, agyvelőgyulladás, egyéb a légzőközpont 
működését károsító, megakadályozó agyi elváltozás.  
Felismerése: Az alapbetegség általános jelei, tünetei uralhatják a képet, a beteg gyakran nincs 
tudatánál, kontaktusképtelen. Légzési tünetek szempontjából fontos, hogy a légzőközpont 
sérülése, bénulása esetén nem alakul ki a vérgáz zavarok kapcsán a nehézlégzés és annak 
tünettana, mivel épp az ezekért a folyamatokért felelős agyi központok működése esik ki.  
Így a betegnél alarmírozó tünetek nélkül alakulhat ki súlyos fokú hypoxia és hypercapnia. 
Kiemelt jelentőségű ezért a bőrszín megfigyelése, a sápadtság, cyanosis, bőrnyirkosság, 
hűvösség korai észlelése, a vér oxigén szaturációjának mérése, a légzés mélységének, 
frekvenciájának megfigyelése, felületes légzés jelentkezésének vagy a légzőmozgások 
hiányának haladéktalan felismerése. 
Ellátása: Nehézlégzés esetén, ha hypoxia észlelhető, oxigénpótlás szükséges. Ez általában 2-4 
liter/perc oxigénadását jelenti nasalis kanülön keresztül. Cél a 94% vagy annál magasabb vér 
oxigén szaturáció elérése, fenntartása, az áramlási sebességet ehhez kell igazítani.  Várandós 
beteg esetén az oxigénszaturáció célértéke ennél magasabb; >95%; a magzat megfelelő 
oxigénellátásának biztosítása érdekében.   
Középsúlyos és súlyos nehézlégzés esetén, éber, kooperálni képes betegnél a tartós pozitív 
nyomású lélegeztetés (CPAP) jó hatású lehet.  
Súlyos hypoxia fennállása esetén magasabb oxigénkoncentráció is használható nem 
visszalégzésű maszkon keresztül 15 liter/percáramlási sebességgel.  
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11.4.3.2. PÁNIKROHAM, HYPERVENTILLÁCIÓS SZINDRÓMA 
Bár nem közvetlenül a légzésszabályozás megváltozásán keresztül hat, de számos 
pszichológiai történés, pszichiátriai megbetegedés is együtt jár nehézlégzés, légszomj 
észlelésével. Ezek leggyakrabban pánikreakciók valamint depressziós epizódok.  
Okok: A hyperventilláló betegek gyakran idegesek, nyugtalanok, feszültek. Úgy érzik, nem 
kapnak elég levegőt, ezért szaporábban és mélyebben kezdenek lélegezni, ami a vér szén-
dioxid szintjének csökkenéséhez vezet. Adott szintű szén-dioxid szint szükséges az agyi erek 
nyitvatartásához, ezért ennek esése az agyi erek összehúzódásával, az agyi központok 
(elsődlegesen az agykéreg) vérellátásának csökkenésével jár, ami a fellépő oxigénhiány miatt 
a beteg elájulásához, eszméletvesztéséhez is vezethet. Kísérő jelenségként a vér kálcium 
koncnetrációjának csökkenése miatt a kéz és lábujjak görcse következhet be.  
A hyperventillációs szindróma jellegzetes tünetei a következők:  
Idegesség, nyugtalanság 
Szédülés 
Mellkasi nyomás, légszomj érzése 
Tachypnoe 
Tachycardia 
Kezek, lábak, szájzug zsibbadása 
Kéz- és lábujjak görcse 
Fáradtság, kimerültség 
Eszméletvesztés, ájulás 
Ellátása: Nyugtassa a beteget és próbálja arra bírni, hogy lassabban lélegezzen. Bíztassa arra, 
hogy az orrán át vegye a levegőt. Bár gyakori javaslat az, hogy a beteget egy papír vagy 
műanyagzacskóba lélegeztessék, hogy az onnan visszalélegzett levegő miatt a szén-dioxid 
koncentrációja rendeződjön, figyelemmel kell arra lenni, hogy van olyan eset, hogy a 
hyperventilláció hátterében súlyos elváltozás (pl. tüdőembólia vagy szívinfarktus) is állhat, s 
ezekben az esetekben a szén-dioxid visszalélegzése komolyan ronthat a beteg állapotán. Ha a 
hyperventilláló betegnél hypoxia áll fenn, biztosítson oxigénpótlást.   
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11.1. ábra A nehézlégzés okai, sürgősségi ellátás során figyelmeztető jelek, tünetek 

  

Légzési	  elégtelenség	  

Szívbetegség?	  

Tüdőbetegség?	  

Tüdőembólia?	  

Tüdőgyulladás	  
Láz,	  köhögés,	  köpet,	  tompulat	  

krepitáció,	  szörcszörej	  

Felső-‐	  és	  alsó	  
légúti	  obstrukció	  

Köhögés,	  nehézlégzés,	  fulladás,	  	  

stridor,	  sípolás-‐búgás	  	  

Restriktív	  
tüdőbetegség	  

Mellkas	  alakja,	  légzőmozgások,	  
be-‐	  kilégző	  izmok	  működése,	  
mellkasi	  tompulat,	  pattogás,	  
dörzszörej	  

Pszichés	  eredetű?	  

Egyéb	  szervbetegség,	  
szisztémás	  betegség?	  

Kockázati	  tényező	  (mélyvénás	  trombózis,	  
pitvarfibrilláció,	  családi	  terheltség,	  friss	  alsó	  végtagi	  

trauma	  vagy	  műtét,	  immobilitás)	  

Balszívfél	  elégtelenség	  jelei,	  szabálytalan	  pulzus,	  ISZB,	  
magas	  vérnyomás,	  EKG	  eltérések,	  tüdőödéma	  

Anamnézis	  alapján:	  anaemia,	  elhízás,	  
pajzsmirigy	  túlműködés	  

Egyén	  szervi	  eredet	  kizárásra	  került,	  a	  beteg	  
nyugtalan,	  agitált,	  szorong	  
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11.2. ábra A légzési elégtelenség típusai, fő okai 

 
 

 
11.3. ábra Légzésfunkció mérés 

 

Gázcsere	  
zavar	  

	  

	  

Hypoxia	  

Pumpafunkció	  
zavar	  

	  

	  

Kevert	  
(gázcsere	  és	  
pumpa	  

működés	  

zavara	  

Hypoxia	  és	  és	  Tüdőbetegségek:	  

Pneumonia	  

COPD	  

Asztma	  	  

Interstíciális	  

Neuromuszkuláris	  
megbetegedések	  

Opiát	  túladagolás	  

Agyi	  elváltozások	  

Légzőközpont	  

COPD	  akut	  
exacerbációja	  

	  

Cardiogén	  
tüdőödéma	  



 387	  

 
4.ábra ábra COPD akut exacerbációjában akut légzési elégtelenség rárakódása a krónikus 

légzési elégtelenségre 

Légúti	  infekció	  

Légúti	  ellenállás	  nő,	  kilégzési	  
nehezítettség	  fokozódik	  a	  
légúti	  nyák,	  váladék	  
fokozódása	  miatt	  

Légzési	  munka	  nő,	  	  

Oxigén	  igény	  fokozódik	  

légzési	  
frekvencia	  nő	  

Dinamikus	  
hyperinfláció	  
(a	  mellkas	  
felfúvódása)	  

Pumpafunkció	  
csökken	  	  

	  

Hypercapnia	  

A	  belégzés	  
limitáltsága,	  
ineffektív	  
légzőmozgás	  a	  
bordák	  magasan	  
állása	  miatt	  

Kis	  légutak	  
elzáródása,	  
légzőfelület	  
csökkenése	  

Gázcsere	  
romlása	  

Hypoxia	  
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11.5. ábra Ajaklégzés, apátia COPD-s betegben 
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12. FEJEZET  
A GASZTROINTESZTINÁLIS RENDSZER AKUT MEGBETEGEDÉSEI ÉS ELLÁTÁSUK 
(MOHÁS-CSEH JUDIT DR, MOHÁS MÁRTON DR) 

 
12.1 AZ AKUT HASI KATASZTRÓFÁK 
Etiológiájában még tisztázatlan, gyorsan progrediáló, heves tünetekkel járó, potenciálisan 
életveszélyes abdominális megbetegedés, ahol az esetek nagy részében sürgős műtéti 
beavatkozásra van szükség. A diagnózis felállítására nagyon kevés idő van, elengedhetetlen a 
beteg folyamatos megfigyelése, a kontinuitás, ahhoz, hogy időben, megfelelően lehessen 
közbeavatkozni. Sokszínű etiológiai háttere mellett elmondható, hogy hátterében (I) üreges 
szerv elzáródása (II) üreges szerv perforációja (III) hirtelen fellépő gyulladás (IV) 
intraabdominális vérzés (V) sérülés (VI) hasi szerv akut vérellátási zavara áll (1. táblázat). 
Tüneteire jellemző, a hirtelen fellépő, erőteljes hasi fájdalom, a bélműködés zavara, hányás, 
az általános állapot gyors romlása, masszív vérzés esetén annak klinikai jelei (sápadtság, 
agitáltság, tachycardia, izzadás, polypnoe). A fizikális jelek különbözőek lehetnek. Egy 
kólikázó beteg nyugtalan, nem találja a helyét, míg egy peritonealis érintettség a beteg 
mozdulatlanságához vezet. A sápadtság, verejtékezés, tachypnoe, bevont száraz nyelv 
jellemzően jelen vannak. Auscultatioval hallhatunk csengő bélhangokat vagy teljes csendet. 
Köhögésnél és mély belégzésnél, visceralis fájdalom esetén nem, csak parietalis fájdalomnál 
jelez a beteg. A hasfal elengedésére élénkülő fájdalom peritonitisre utal. A has tapintását 
felhúzott lábakkal végezzük természetesen. Az ilyenkor deszkakemény hasfal (défense 
musculaire) peritonitis jele. Akut has esetén kötelező a rectalis digitalis vizsgálat elvégzése, a 
sérvkapuk ellenőrzése. Érdemes megvizsgálni a húgyhólyagot, mivel túlfeszült húgyhólyag 
akut hasi tüneteket válthat ki. A betegség diagnosztizálása bonyolult (laborvizsgálatok, 
képalkotók, diagnosztikus laparoscopia), tapasztalt szakembert is megpróbáló, sokszor 
intuíciót is igénybe vevő feladat (1). 
 

Az akut hasi katasztrófa leggyakoribb okai 

Gyomor és béltraktus elváltozásai 

fekélyperforáció, gastroenteritis, 
sérvkizáródás, appendicitis, gyulladásos 
bélbetegségek, vékony- és vastagbélileus, 
mesenterialis lympadenitis, Meckel-
diverticulitis, bélperforáció 

Egyéb hasi szervek megbetegedései pancreatitis acuta, cholecystitis acuta, 
lépruptúra, lépinfarktus, akut hepatitis 

Nőgyógyászati elváltozások 
extrauterin graviditás, adnexitis, 
endometriosis, petevezető torquatioja, 
dysmenorrhoea 

Urológiai eltérések vese- és uretergörcs, veseinfarktus, akut 
cystitis 

Angiológiai okok mesenterialis trombosis, aorta aneurysma 
ruptura, aorta dyssectio 

Peritoneum és retroperitoneum elváltozásai primer peritonitis, retroperitonealis vérzés 
12.1. táblázat 

 
12.2 NYELŐCSŐ PERFORÁCIÓ 
Leggyakrabban eszközös beavatkozás során fordul elő, leginkább idegentest eltávolítás, tágító 
kezelés következtében. Diagnosztikus beavatkozások (endoscopia) nagyon ritkán vezetnek 
nyelőcsőperforációhoz és ha ez előfordul, leginkább beteg nyelőcső esetén történik. 
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Kialakulhat továbbá erőltetett hányás, öklendezés következtében (Boerhaave-szindróma), 
valamint nyelőcső tumor szétesése, nyelőcsőfekély következtében. A perforáció, helye szerint 
lehet a nyaki vagy a mellkasi szakaszon, de leggyakrabban a nyaki szakaszon keletkezik. 
Tüneteit tekintve, jelentős mellkasi fájdalom jelentkezik, mely nyeléskor és légvételkor 
fokozódik. A levegő a mediastinumba jut, mediastinalis crepitatio és subcutan emphysema 
jelenik meg. Mediastinitis, pleuritis alakulhat ki lázzal, a keletkező folyadékgyülemek miatt a 
vena cava superior nyomási tüneteivel. Súlyosabb esetben shock felé hajló hypotensio kíséri. 
Diagnózisában a mellkasi röntgenfelvétel, komputertomográfia, esetleg vízoldékony 
kontrasztanyagos nyeletéses vizsgálat segít. Terápiájában a nyaki szakasz kis kiterjedésű 
sérüléseinél jön szóba konzervatív terápia (oralis bevitel eltiltása, folyadékpótlás, 
antibiotikum). A mellkasi szakasz sérülései és súlyos tünetek esetén azonnali sebészi feltárás 
szükséges (2) 
 
12.3 ESOPHAGUS VARIX VÉRZÉS 
Etiológia, pathogenezis: Főleg májcirrhosis mellett előforduló kórkép, melyben a fennálló 
megnövekedett portális nyomás (> 5 Hgmm) következtében a nyelőcsőben, ritkábban a 
gyomorban subcardiálisan varixok alakulnak ki. A varixok megerőltetésre, köhögéskor, 
hányáskor, székelés következtében megrepedhetnek. A megrepedésből származó, rendszerint 
haematemesissel és melaenával járó vérzés jelentős mennyiségű és nagy mortalitású (10-
20%). Pathophysiológiájában fontos szerepe van a megnövekedett endothelin és lecsökkent 
nitrogén-monoxid szintnek, a 20 Hgmm-nél magasabb portocavalis nyomásgrádiensnek, 
továbbá az esetleges bakteriális infekció esetén felszabaduló endotoxinoknak (3). Tünetek: 
Hirtelen, nagy mennyiségű vérhányás. Az anamnézisben korábban előfordult varix vérzés, 
illetve a májcirrhosisra jellemző küllem segíti a diagnózist. Ellátása során elsődleges a 
haemodinamikai stabilitás elérése, az akut vérzés elállítása. A vérzéscsillapításhoz használt 
eszköz az ún.: Sengstaken-Blakemore ballon (1. ábra). Az eszközt nasalisan levezetve, a 
ballon rész tamponálja a vérzést és 70-80%-ban megállítja azt. Csak masszív vérzés esetén, 
maximum 24 órán át alkalmazható. Elengedhetetlen a 12 órán belüli felsőendoszkópia 
elvégzése, mely során megtörténhet a varixok szkleroterápiája illetve ligálása. A 
szkleroterápia 90%-ban megállítja a vérzést, továbbá csökkenti az újravérzés kockázatát, a 
ligáció még ennél is hatékonyabb megoldást jelent, elvégzése azonban nehezebb aktív vérzés 
esetén a rossz látásviszonyok miatt. A gyógyszeres terápia során választandó szerek a 
Vasopressin, mely a legpotensebb splanchikus vasokonstrictor, így mellékhatásai is a 
legerősebbek (bélischaemia, szív- és perifériás ischaemia). Pontosan emiatt nitráttal 
kombinálandó és maximum 24 órán át adható. A Terlipressin kevesebb mellékhatással 
rendelkezik, intravénásan 4 óránként 2 mg adható, majd a vérzés megszűnése után 4 óránként 
1 mg. Octreotidot 50 µg-t bólusban, intravénásan adunk, majd perfúzorban (2. ábra) 50 µg/óra 
sebességgel 5 napon át. Intoxikált beteg vagy masszív vérzés esetén az aspiráció kivédésére 
intubáció szükséges, továbbá a gyomor dekompressziójának céljából nasogastricus szonda 
levezetése. Antibiotikus profilaxis csökkenti a mortalitást (kinolonok -norfloxacin, 
ciprofloxacin-, amoxicillin-klavulánsav, ceftriaxon előrehaladott cirrhosisban). Növeli a 
mortalitást a hepatikus encephalopathia fennállása, így javasolt a lactulose adása és a 
hypokalaemia rendezése, mivel a vese ammónia termelése -mely a hepatikus encephalopathia 
okozója- fokozott, hypokalaemia mellett. Rendezendő továbbá a metabolikus alkalózis és a 
veseelégtelenség, melyhez megfelelő folyadékpótlás is szükséges (3). 
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12.1. ábra Sengstaken-Blakemore ballon 

 

 
12.2. ábra Perfúzor 

 
12.4 GYOMOR- ÉS NYOMBÉLFEKÉLY 
Pathofiziológiai és gyakorlati szempontból négy főbb típust különítünk el: (I) A klasszikus 
pepticus fekélybetegség, melynek kialakulásáért H. pylori fertőzés felelős, (II) nem szteroid 
gyulladáscsökkentő (NSAID) okozta fekély, a tartósan gyógyszert szedők 20-30%-ában 
alakul ki, hátterében a gyulladáscsökkentők ciklooxigenáz enzim gátlása felelős, melynek 1-
es izoformája szerepet játszik a gyomorfal védelmében a prosztaglandinok szintézisén 
keresztül, míg a 2-es izoforma a fájdalmat, gyulladást, lázat mediálja. Az enzim gátlása révén 
a gyomor egyik fő védelmi vonala megszűnik. (III) Akut stresszfekély és erózió, mely 
hosszan tartó betegség, égés, shock, koponyatrauma vagy multiplex szervelégtelenség (MOF) 
során alakul ki. (IV) Zollinger-Ellison szindróma: gasztrin termelő tumor miatt kialakuló 
fekély. A fekélybetegség általános tünetei a fájdalom, dyspepsia (korai jóllakottság, 
postprandiális teltségérzés, böfögés, puffadás), hányinger, hányás, éhségérzet, és az étvágy 
változásai (4). 
 
12.4.1 FEKÉLY PERFORÁCIÓ 
A pepticus fekély gyakori és súlyos szövődménye, mely során a fekély a szabad hasüregbe 
perforál. Körülbelül 25%-ban megelőző fekélyes anamnézis nélkül alakul ki. Jellemző tünete 
az epigastriumban hirtelen fellépő fájdalom, mely a rekeszkupola izgalma miatt elsősorban a 
jobb vállba, majd a jobb hypochondriumba sugárzik. A peritoneális izgalmat egy idő után 
izomvédekezés (défense musculaire) kíséri. A hányinger és hányás jelentkezése ritkább, mint 
az epeúti és hasnyálmirigy eredetű fájdalmak esetén. Az akut hasi katasztrófa tüneteit 



 392	  

vasomotor jelenségek is kísérik, úgymint tachycardia, sápadtság, hideg verejtékezés. A terápia 
sebészi (4). 
 
12.4.2 FEKÉLY VÉRZÉS 
A pepticus fekélybetegség leggyakoribb szövődménye. Klinikai megjelenését tekintve az 
okkult vérzéstől a nagy mennyiségű haematemesisig és melaenáig változhat. Kezelésében 
elengedhetetlen az elvesztett folyadék pótlása, ezáltal a keringési paraméterek helyreállítása. 
A megfelelő folyadék- és vérpótlás csak abban az esetben lehetséges, ha a beteget 
folyamatosan észleljük, ehhez szükséges a centrális vénás nyomás pontos regisztrálása stabil 
vénabiztosítás mellett, a laboratóriumi paraméterek rendszeres kontrolljával. Szükséges a 
nasogastricus szonda lehelyezése, a gyomor tehermentesítése céljából, továbbá a belőle nyert 
aspirátum prognosztikai jelentőséggel bír, mivel a benne megjelenő friss vér jelenléte 
magasabb mortalitást jelez előre (3). A vérzéscsillapítás gyógyszeres-, endoszkópos- és 
sebészi úton történhet. A gyógyszeres kezelés rövidtávon az endoscopos kezelést kiegészíti, 
azt helyettesíteni nem tudja. A gyógyszeres kezelés három támadáspontú, úgymint: (I) 
savsecretio gátlás, protompumpa gátlókkal (PPI), (II) érösszehúzás által kiváltott 
nyomáscsökkentés a portális rendszerben például somatostatinnal (octreotid), (III) 
Helicobacter pylori eradikáció, továbbá hosszú távú savszekréció gátlás a kiújulás 
kockázatának csökkentése céljából. Mivel egyszeri PPI adás után újabb protonpumpák 
aktiválódnak, ezért 80 mg bolus PPI adást követően fenntartó kezelésként javasolt 8mg/h 
dózisban folyamatos parenterális infúzió. Az endoscopia sürgősséggel kell, hogy történjen. A 
vérzés pontos lokalizálását követően a vérzéscsillapítás történhet fizikai úton, 
elektrokoaguláció segítségével, ilyen pl.: az argon-sugár lézeres vérzéscsillapítás vagy endo-
clip felhelyezése által, illetve kémiai úton, sclerotisatiós hatáson alapuló injekciós 
eljárásokkal, ahol a vérzés környékét vasoconstrictiv és/vagy sclerotizáló anyagokkal 
infiltrálják. Kémiai eljárás még a fibrines szövetragasztás, mely meglehetősen drága és 
bonyolult eljárás. Ha az endoszkópos vérzéscsillapítás nem elég hatékony a vérzés profúz 
volta miatt vagy nagyon hamar újravérzés lép fel, akkor sebészi megoldás jön szóba (4).  
 
12.5 AKUT CHOLECYSTITIS, CHOLANGITIS 
A heveny epehólyag gyulladás az esetek 90%-ban az epekő által lezárt ductus cysticus miatti 
kémiai gyulladás következtében jön létre, melyhez a későbbiekben társul bakteriális 
gyulladás, ami súlyosbítja a kórképet és oka lehet gangrenosus folyamat illetve perforáció 
kialakulásának. Tünetei típusosan epeköves rohammal kezdődnek, a fájdalom görcsös, az 
epigastriumból fokozatosan a jobb bordaív alá lokalizálódik. Gyakran kíséri hányás és nem túl 
magas láz. Fizikális vizsgálattal jobb bordaív alatti érzékenység észlelhető, némely esetekben 
tapintható a megnagyobbodott epehólyag. A Murphy-jel jellegzetes tünet, amikor a beteg a 
jobb bordaív alatti tapintással kiváltott fájdalom hatására hirtelen megszakítja belégzését. A 
betegek bizonyos részénél sárgaság jelentkezhet a ductus choledochus elzáródása nélkül. 
Amennyiben az epehólyag tartalma felülfertőződik, úgy empyema cholecystae alakul ki, mely 
magas lázzal, leukocytosissal, heves fájdalommal jár. A következményes falfeszülés és 
ischaemia miatt az epehólyag fala elhalhat és gangrenosus cholecystitis alakul ki, mely 
könnyen perforálhat. A perforáció lehet fedett, mely helyi peritonealis izgalmat és 
tályogképződést okoz és lehet szabad, melyet diffúz peritonitis kísér. Ezen elváltozások 
azonnali sebészi beavatkozást igényelnek. Az esetek kisebb hányadában úgy alakul ki acut 
cholecystitis, hogy azt nem előzi meg az epekő általi elzáródás. Ez egy jelentős halálozással 
(10-50%) járó, nagyon súlyos betegség (acalculosus cholecystitis), melynek hátterében a 
chelecysta necrosisa áll. Hajlamosít rá a tartós éhezés, immobilitás, súlyos hasi kórképekhez 
társuló haemodinamikai instabilitás. Laboratóriumi eltérésként epehólyag gyulladásban 
gyorsult süllyedést, emelkedett CRP-t, leukocytosist, balra tolt vérképet észlelünk. A 
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diagnózishoz szükséges még a hasi ultrahang, esetleges natív has, CT-vizsgálat elvégzése. 
Terápiájában manapság egyre jobban terjed az. ún. korai cholecystectomia, mellyel 
megelőzhető a beteg életét veszélyeztető szövődmények kialakulása. Az akut, gennyes 
cholangitis (cholangitis acuta purulenta) epeúti kövesség mellett kialakuló állapot, mely az 
elzáródás feloldása és antibiotikus kezelés hatására gyorsan gyógyul. Ha viszont elmarad az 
elzáródás megoldása és a genny belepréselődik az epeutak falába, úgy nagyon súlyos klinikai 
kép alakul ki heves jobb ordaív alatti fájdalommal, magas lázzal, sárgasággal, hidegrázással, 
izomvédekezéssel és általános toxicus tünetekkel. Szőlőfürtszerűen alakulnak ki tályogok a 
májban az epeutak mentén. Terápiája az azonnali sebészi dekompresszió és antibiotikus 
terápia (5). 
 
12.6 AKUT HEPATITIS 
Nem egységes betegégről, hanem hepatitis szindrómáról van szó, melynek hátterében 
különböző okok állhatnak. Kialakulásához leggyakrabban vírusfertőzés vezet. Az öt 
legismertebb hepatitisvírus a Hepatitis A, B, C, D és E, de okozhat hepatitist a teljesség 
igénye nélkül sorolva, az Ebstein-Barr vírus, a Cytomegalovírus, a Herpes Simplex, a HIV, a 
Mumps, a Kanyaró és még számos más vírus is. A hepatitis-A és E feco-oralis úton, míg a B, 
C és D parenterálisan, vér útján fertőz. Jellemző, hogy fulmináns, fatális kimenetelű hepatitist 
okozhat a B és D vírus együttes fertőződése, továbbá a hepatitis-E vírus, várandós nők esetén. 
Krónikus, májcirrhosishoz és hepatocellularis carcinoma kialakulásához potenciálisan vezető 
hepatitist okozhatnak a B és C hepatitis vírusok. A vírushepatitisek közös jellemzője, hogy a 
vírusok már a prodromális időszakban kimutathatóak, majd a nekroenzimek emelkedését 
követően megjelennek a klinikai tünetek. Ezek a hányinger, étvágytalanság, májtáji fájdalom, 
hőemelkedés, fáradékonyság, gyengeség. Mindezeket kísérheti sárgaság, melynek jelenléte 
nem obligát. A vírus elleni immunválasz során mindig először az IgM, majd ezt követően az 
IgG típusú antitestek jelennek meg. Érdemes megjegyezni, hogy ezek a vírusok nem 
toxikusak a hepatocytákra, a májsejtkárosodást az aktivált immunrendszer idézi elő, mely 
elpusztítja a fertőzött májsejteket. Diagnosztikájában kimutathatóak az antitestek, vagy a 
vírusnukleinsav jelenléte PCR vizsgálattal. Az akut vírushepatitis extrahepaticus jeleként a 
sárgaság megjelenése előtt jelentkezhetnek szérumbetegség-szerű tünetek, úgymint 
csalánkiütés, bőrvörösség, láz, ízületi fájdalom, továbbá jelentkezhet extrahepaticus tünetként 
glomerulonephritis, nephrosis syndroma, meningitis, encephalitis, epilepsia, haematológiai és 
immunológiai eltérések. Az akut vírushepatitisnek nincs specifikus kezelése. Fontos a sok 
pihenés, az ágynyugalom, a könnyű étrend és mindennemű hepatotoxicus szer, így az alkohol 
kerülése. Hepatitis-C vírus esetén lehetőség van antivirális kezelésre a későbbi májcirrhosis és 
hepatocelluláris carcinoma megelőzésére, interferon és ribavirin terápia formájában, mely 
kombinációs kezelés elkezdése már az akut szakaszban javasolt. Fontos a fertőzés 
terjedésének megelőzése, a megfelelő hygiene, a szexuális aktivitás kerülése. Hepatitis-A 
esetén szükséges a környezetben lévők védőoltása, hepatitis-B esetén aktív immunizálásuk. 
Számos gyógyszer és toxin elfogyasztása is vezethet hepatitis kialakulásához, mivel az idegen 
anyagok eliminációjának központi szerve a máj. Vannak olyan anyagok, melyek lebomlása 
során toxikus metabolitok keletkeznek, és ezek károsítják a májat. A májtoxikus hatásuk lehet 
direkt, ahol a hatása előre megjósolható és dózisfüggő, továbbá lehet ún.: idioszinkráziás, ahol 
a toxikus hatás csak bizonyos egyénekben jelentkezik. Az akut hepatitis szindrómát okozó 
anyagok közé tartoznak pl.: paracetamol, acetaminophen, halothan, chlorpromazin, 
erythromycin, carbamazepin, allopurinol, chinidin. Hepatitis szindróma kialakulását 
előidézheti még alkohol, ischaemia, terhesség és autoimmun folyamat is (6). 
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12.7 AKUT PORTALIS HYPERTENSIO  
Mind a vena portae, mind a venae hepaticae elzáródása prothrombotikus állapotokban 
jellemző. Ilyenek pl.: a myeloproliferatív betegségek vagy a hormonális fogamzásgátló 
szedés. (I) A venae hepaticae elzáródásának (akut Budd-Chiari szindróma) oka legtöbbször 
ismeretlen, kimenetele sokszor fatális. Az antikoaguláns kezelés általában nem segít, 
transjugularis intrahepaticus portosystemas shunt (TIPS) némely esetben sikeresen 
kivitelezhető. Sürgős májátültetés jöhet szóba. (II) A vena portae akut elzáródása hasi 
fájdalommal, icterussal, ascites kialakulásával jár. Thrombolyticus terápia az esetek 30%-
ában hatásos lehet. A májelégtelenséggel járó esetekben szóba jön máj transzplantáció 
lehetősége (7). 
 
12.8 AKUT PANCREATITIS 
Magyarországon évente 100.000 lakosra 20-50 akut hasnyálmirigy gyulladás jut. 
Etiológiájában 40%-ban az etilizmus, 40%-ban epeúti kövesség, 20%-ban pedig egyéb ok 
(trauma, hypertrigliceridaemia, infekció, gyógyszerek) játszik szerepet. A betegség során a 
pancreas exocrin állományának gyulladása következik be, mely egyúttal a környező és távoli 
szervek gyulladását is okozza. Az ún. atlantai klasszifikáció alapján elkülönítünk oedemás 
(enyhe) és necrotizáló (súlyos) formát (8). Az oedemás forma általában minden terápiás 
beavatkozás nélkül is szövődménymentesen gyógyul, azonban az esetek 15-20%-ában 
necrotizáló formába megy át, melyre kifejezett parenchymanecrosis, peripancreaticus 
zsírnecrosis és állományi vérzések a jellemzők. Legrosszabb azonban a betegség prognózisa 
akkor, ha az elhalt állomány felülfertőződik. Az akut pancreatitis súlyosságát különböző 
pontrendszerek alapján határozzuk meg (Ransone, Apache II.) A klinikai tüneteket tekintve, 
vezető tünet a has felső részére, az epigastriumba lokalizálódó fájdalom, ritkábban a köldök 
körül jelentkező mély viscerális fájdalom, mely a hátba és mindkét bordaív irányába 
sugározhat. A fájdalom intenzitása változó, az enyhétől az elviselhetetlenségig és általában a 
térdek felhúzásával valamint bal oldalfekvésben enyhül. Gyakori tünet a hányinger-hányás, 
mely nem csökkenti a fájdalmat és ezáltal a pepticus fekélytől való elkülönítésben fontos jel 
lehet. Kísérheti mérsékelt fokú láz. Magas láz necrosis vagy cholangitis esetén fordul elő. 
Fizikális vizsgálat során a hasban nyomásérzékenység tapintható, legkifejezettebben az 
epigastriumban. Emellett a bélhangok renyhék vagy hiányoznak a társuló paralyticus ileus 
miatt, a has distendált, meteoristicus, súlyos esetben défense musculaire észlelhető. 
Előfordulhat a tüdőben basalis atelectasia a kísérő pleuritis következményeléppen, rendszerint 
baloldalon, de bilaterális is lehet. Enyhe icterus az oedemás pancreas okozta epeúti 
kompresszió következménye, súlyos icterus biliaris eredetű pancreatitisre utal. Necrotizáló 
pancreatitisre jellemző a periumbilicalisan megjelenő halványkék elszíneződés (Cullen-féle 
jel ld. 3. kép) és a hát elszíneződése retroperitonealis vérzés következményeként (Turner-jel 
ld. 4. kép). Laboratóriumi jelként megemelkedik a szérum amiláz és lipázszint, mely a 
normális háromszorosát meghaladó aktivitás esetén 100%-os specificitással jelzi az akut 
pancreatitist. A betegséget rendszerint leukocytosis, emelkedett CRP szint kíséri. Biliaris 
eredet esetén fluktuáló indirekt hyperbilirubinaemia, növekedett szérum alkalikus-foszfatáz, 
GGT és rendszerint emelkedett transzamináz szintek (GOT, GPT) mérhetők. Nem ritkán 
kíséri a folyamatot hyperglikaemia továbbá hypertrigliceridaemia, mely a betegség oka és 
következménye is lehet. Necrotizáló, súlyos pancreatitisre utal a hypocalcaemia, 
hypalbuminaemia, azotaemia, jelentős LDH emelkedés és a hypoxaemia, mely gyakran az 
ARDS (akut respiratorikus disstressz szindróma) előhírnöke. Növekedett szérum 
prokalcitonin szint sepsis kialakulását jelzi. Natív hasi röntgenfelvétel bélelzáródás és 
perforáció kizárására szolgál, de felhívhatja a figyelmet akut pancreatitisben a pleuralis 
folyadékgyülemre, paralyticus ileusra. A hasi ultrahangnak leginkább a biliáris eredet 
(epekövesség, epeúti tágulat) kimutatásában van létjogosultsága. Az ultrahang csak enyhe 
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pancreatitis esetén látja a parenchyma megnőtt folyadéktartalmát, súlyos necrotizáló 
formában a bélgázosság miatt nem értékelhető. A komputertomográfia a kórkép 
súlyosságának és kiterjedtségének megítélésében elengedhetetlen. ERCP a választandó 
eljárás, amennyiben egyértelmű a pancreatitis biliaris eredete, mert ilyenkor terápiás 
intervencióra ad lehetőséget. Az akut pancreatitis kezelése döntően szupportív, kivétel az akut 
biliaris pancreatitist, amikor a sürgősséggel elvégzett endoszkópos sphincterectomia illetve az 
esetlegesen szükséges kőextrakció a megoldás. Alapvető fontosságú a kezelésben a pancreas 
nyugalomba helyezése. Enyhe esetben elegendő a néhány napos koplalás és a szükséges 
folyadék és elektrolitpótlás intravénásan. A diétát fokozatosan építjük fel. A pancreasnedv 
kifolyását spasmolyticummal, nitrátkészítménnyel vagy theophylinnel javíthatjuk. Súlyosfokú 
pancreatitisben nasojejunalis szondán át történő enteralis táplálásra van szükség, mely szondát 
endoszkóposan juttatnak a jejunumba, oda, ahol már nem jelent számottevő szekréciós ingert 
a pancreas számára. Lehelyezése ajánlott az első 24-48 órában (8), mellyel megelőzhető vagy 
csökkenthető a bakteriális transzlokáció, a szisztémás immunválasz és a necrotizáló pancreas 
terület fertőződése. A fennálló hypovolaemia megszüntetésére nagyon fontos a megfelelő 
mennyiségű intravénás folyadékpótlás, krisztalloid infúzióval (a kolloid oldatok növelik az 
ARDS előfordulásának valószínűségét) a vizeletürítés és veseműködés, a haematokrit, 
szükség esetén a centrális vénás nyomás ellenőrzésével. Antibiotikus profilaxist rutinszerűen 
nem használunk, alkalmazásuk egyéni mérlegelést igényel (pl.: cholecystitis, necrosis esetén). 
Rendkívül fontos az ulcus profilaxis, amíg gastricus táplálás nincs, addig PPI, majd ha a 
gastricus táplálás problémamentesen elkezdődött, akkor H2 receptor blokkolók használatával. 
Profilaktikus LMWH adása kötelező. A pancreas exocrin működésének gyógyszeres 
csökkentésére somatostatin, octreotid, gabaxate adása megfontolandó (10). Javasolt a 
vércukorszint 6,1-8,3 mmol/l közötti tartományban való tartása, mely csökkenti a mortalitást 
és az infekciót (11). Elengedhetetlen a megfelelő fájdalomcsillapítás, mely történhet 
intravénás opiátokkal (sufentanil a legelőnyösebb) folyamatosan pumpában adagolva, 
NSAID-vel kiegészítve, vagy történhet thoracalis EDA-n keresztül. Az akut pancreatitis életet 
veszélyeztető betegség lehet és sokszor intenzív osztályos ellátást igényel a kialakuló multy-
organ failure (MOF) miatt. Szövődményei lehetnek sipoly, pseudocysta képződés, késői 
szövődénye a pancreatogen diabetes mellitus. A sebészi beavatkozás egyetlen elfogadott 
indikációja a fertőzött pancreas necrosis (12, 13). 
 

 
12.3.ábra Cullen-féle jel 
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12.4.ábra Turner-jel 

 
12.9 GASTROENTERITISEK 
A gyomor, a vékonybelek és esetlegesen a vastagbelek (colitis) heveny, nem specifikus 
reakciója különféle behatásokra (pl.: gyógyszermellékhatás, infekció). Először érdemes 
néhány alapfogalmat tisztázni. Heveny hasmenésről a 14 napnál rövidebb hasmenés esetén 
beszélünk, ilyen az infektív gastroenteritis is, ahol napi 3 vagy több laza konzisztenciájú 
székletürítést kísérnek különböző tünetek, úgymint láz, hányinger, hányás, hasi fájdalom, 
véres székürítés, fájdalmas székelés vagyis tenesmus és nagyon valószínű vagy bizonyos a 
fertőzéses eredet. Az „utazók hasmenése” nevű kórkép iparilag fejlett országokból kevésbé 
fejlett országokba látogató egyéneknél alakul ki, legnagyobb részt az enterotoxint termelő E. 
coli okozza. Nosocomialis hasmenésről beszélünk a 3 vagy több napos kórházi tartózkodás 
után jelentkező hasmenés esetén, melyet legtöbbször a Clostridium difficile nevű baktérium 
okoz, néha vírusos. A gastroenteritis acuta infectiosa patomechanizmusa alapján két csoportra 
különíthető: (I) gyulladásos (II) nem gyulladásos eredetű. A gyulladásos eredetű esetekben a 
kórokozók inváziójáról, míg a nem gyulladásos eredetűeknél toxinhatásról van szó. A 
gyulladásos kórforma súlyosabb megbetegedés, az ún. „dysenteria szindróma” jellemzi. A 
szindrómát alkotó tünetek a láz, tenesmus, hasi görcsök, nyálkás-gennyes vagy véres-nyálkás-
gennyes széklet. A székletben majdnem mindig kimutathatóak a granulocyták. A nem 
gyulladásos formára a vizes hasmenés jellemző, a székletben nincsenek leukocyták. 
Előfordul, hogy a gyulladásos forma is először vizes hasmenéssel kezdődik és csak ezt 
követően alakul ki a „dysenteria szindróma”. Nagyon fontos figyelmeztető jel a vér 
megjelenése a székletben. Különös figyelmet igényelnek az újszülöttek és a 60 év felettiek, az 
immunkompromittált egyének, a különböző idült, krónikus betegségben szenvedők. Fontos 
odafigyelni a megkevesbedett gyomorsavval járó állapotokra (achlorhydria, vagotomia, 
atrophiás gastritis, H2-receptor blokkoló vagy PPI szedése). Kezelésében a koplalásnak nincs 
jelentősége. Azok az ételek és italok kerülendők csupán, melyek fokozzák a bélmotilitást, 
ezáltal a panaszokat súlyosbíthatják (tej, alkohol, koffein, citrusfélékből-, savas zöldségekből 
pl.: paradicsom készült ivólevek). Enyhe esetekben elegendő az oralis rehidráció (NaCl, KCl, 
glükóz, Na-citrikum tartalmú, víz alapú rehidráló folyadékokkal). Súlyos dehidráció esetén, 
vagy ha a beteg hányás miatt képtelen az orális folyadékbevitelre, akkor intravénás 
folyadékpótlással kezdjük a rehidrálást. Gyulladásos patomechanizmus feltételezése esetén 
kerülendők a „hasfogók” (pl.: loperamid), mivel hatásukra a kórokozó egyre mélyebben 
penetrál a bélfalba. Mai tudásunk szerint a széntabletta és az adstringensek valószínűleg 
hatástalanok. Antibiotikus kezelésnek csak a bakteriális, gyulladásos patomechanizmusú 
eseteknél van helye, ez alól a cholera fertőzés és a súlyos utazók hasmenése képez kivételt 
(14).  
 
12.10 ILEUS VAGY BÉLELZÁRÓDÁS 
Többféleképpen csoportosítható kórállapot melynek lényege, hogy valamilyen oknál fogva 
megakad a béltartalom továbbításának lehetősége. Amennyiben ennek valamilyen fizikai oka 
van, úgy mechanikus ileusról, amennyiben funkcionális oka van, úgy paraliticus és spasticus 
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ileusról beszélünk. Annak alapján, hogy az akadály a vékony- vagy a vastagbélben alakult-e 
ki, beszélhetünk vékonybél- és vastagbélileusról. A mechanikus ileus különböző 
alcsoportokra osztható az alapján, hogy az akadályt egy a bélhuzamon belüli vagy azon kívüli 
tényező okozza. A bélhuzamon kívüli tényezők lehetnek összenövések (adhézió), leszorítás 
(strangulatio), sérv (incarteratio), külső nyomás (pl.: carcinosis peritonei, tályog), csavarodás 
(volvulus), a bélnek önmagába való betüremkedése (invaginatio). A bélhuzamon belül 
kialakuló akadályozottság lehet a bélfallal összefüggő ok, mint pl.: tumor, polyp, különböző 
szűkület (Crohn, sugárártalom) vagy attól független, mint pl.: epekő, idegentest, vagy 
immobilis betegekben székletrög. A mechanikus ileusok 70-80%-a a vékonybélben alakul ki. 
A funkcionális ileuson belül, a spasticus ileus nagyon ritka, így jelentősége is kisebb, mint a 
paralyticus ileusnak, melynek okait extra- és intraabdominális csoportokra osztjuk. Az 
extraabdominális okok lehetnek (I) metabolikusak: uraemia, elektrolitzavarok, porphyria, 
sepsis, diabeteses ketoacidosis, higanymérgezés, ólommérgezés, légzési elégtelenség, 
sarlósejtes vérszegénység (II) gyógyszeres okok: ópiátok, nyugtatók, antikolinerg szerek, 
triciklusos antidepresszánsok, kemoterapeutikumok (III) reflex mechanizmusok: égési sérülés, 
koponyatrauma és koponyaműtét, csigolyatörés, bordatörés, medencesérülés, nyitott 
szívműtét. Míg az intraabdominális okok csoportjai (I) vérellátási zavarok: akut és krónikus 
mesenteriális keringészavar (II) gyulladásos okok: cholecystitis, pancreatitis acuta, hasi 
tályogok, peritonitis, appendicitis, hasűri vérzés, toxicus megacolon (III) reflexes okok: hasi 
műtétek, hasi sérülések után. Az ileus kialakulását követően a lezárt bélszakaszban és ettől 
proximálisan a bélben folyadék és gáz halmozódik fel, mely a bél tágulatát okozza. A gáz, 
főleg a lenyelt levegőből származik, melynek 78%-a nitrogén, ez pedig alig szívódik fel a 
bélhuzamból, eltávolítása leszívással lehetséges. Az elzáródás első 12-24 órájában a bélből 
való folyadék- és elektrolit visszaszívás folyamatosan csökken, majd 24 óra után megfordul és 
a béllumen irányába történik, ott tovább növelve a nyomást. A nyomás növekedés 
következtében romlik a bélkacs vérellátása, a bélfal transzparensebbé válik, megindul a 
bakteriális kiáramlás, először a mesenteriális nyirokcsomókban majd a portális keringésen 
keresztül szisztémása is. Ha az ileus nem oldódik meg az ischaemiás bélfalon elhalás, 
gangrena alakulhat ki, mely perforál, a béltartalom hasüregbe kerülése pedig peritonitis 
kialakulását okozza. Extrémen tágult bélkacs a rekeszt is felnyomhatja, ezzel csökkentve a 
ventillációt és következményes atelectasiát okozhat. A bélbe történő folyamatos folyadék és 
elektrolit áramlás hypovolaemiához, haemokoncentrációhoz, veseelégtelenséghez, extrém 
esetben shockhoz is vezethet. A klinikai tüneteket tekintve a vékonybél machanikus 
elzáródása esetén köldök körüli, görcsös hasi fájdalom jelentkezik, mely annál erőteljesebb, 
minél magasabban van az elzáródás. A fájdalom a perisztaltikának megfelelően rohamokban 
jelentkezik, ilyenkor a bélhangok is erőteljesebbek, a felgyülemlett folyadék és gázok miatt 
csengő jellegűek. A görcsök között a beteg lehet tünetmentes is. Hányás szinte minden 
esetben fellép, annál korábban és profúzabban, minél magasabban van az elzáródás. Eleinte 
nyákot és epét tartalmaz, de ha az elzáródás az ileum alsóbb részén található, akkor egy idő 
után jelentkezik a bélsárhányás, a miserere. Jellemző a csuklás. Teljes elzáródás esetén 
jellemző a flatulentia és széklet hiánya, bár korai időszakban ürülhet még széklet, akár kisebb 
volumenű hasmenés is. Véres széklet általában invaginatio esetén fordul elő. A vastagbél 
elzáródását is kólikaszerű, görcsös fájdalom jellemzi, mely enyhébb, idősekben hiányozhat is. 
Hányás ritkább és enyhébb fokú és bélsárhányás nem jellemző. Általában kialakulását 
megelőzi a székelési szokások megváltozása, esetleg véres székürítés, mivel hátterében 
gyakran áll diverticulitis, carcinoma. A tünetek lassabban progrediálnak. A mechanikus 
ileusszal ellentétben a paralyticus ileusra nem a görcsös fájdalom, hanem a dystensio, a 
puffadás okozta hasi fájdalom jellemző. A hányás gyakori és nem feltétlen marad el teljesen a 
flatulentia és székelés. Az ileust kísérő puffadásra jellemző, hogy mértéke annál kifejezettebb, 
minél mélyebben van az elzáródás, így a colon esetén erőteljes, míg egy magasabb vékonybél 
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elzáródás esetén alig észlelhető. A hasi nyomásérzékenység mérsékelt, a testhőmérséklet csak 
peritonealis kontamináció esetén haladja meg a 38°C-t. A défense musculaire (hasi 
izomvédekezés) a láz és a shock késői tünetek. Fontos a sérvkapuk vizsgálata, az itt található 
rezisztencia sérvkizáródásra utal. Paralyticus ileus esetén a beteg has tapintásakor gyakran 
loccsanás váltható ki a benne pangó béltartalom miatt. A has hallgatása fontos része a 
vizsgálatnak. A folyamat elején a még aktívan perisztaltikázó, erőlködő bélkacsok felett 
csengő bélhangok hallhatók, majd ezt követi a „néma has”. Laboratóriumi leletek tekintetében 
a leukocytosis és a balra tolt vérkép a folyamat előrehaladtára utal. Jellemző a szérum amiláz 
növekedése. Álló helyzetben készült natív hasi röntgenfelvétel jellegzetes képet mutat: tágult 
vékonybélkacsok, melyekben a folyadéknívó lépcsőzetesen helyezkedik el, míg a 
vastagbélben alig látható gáz (5. ábra). Paralyticus és részleges mechanikus ileus 
elkülönítésében a CT vizsgálat segíthet. A diagnózis pontosítására a kolonoszkópia alkalmas 
lehet, kivéve ha felmerül perforáció gyanúja. Terápia tekintetében, leszorításos 
vékonybélileus esetén mindenképpen sebészi feltárás célszerű, a kórkép felmerülése esetén 
lehetőleg minél előbb, mielőtt bekövetkezne a bélnekrózis. Dekompresszió és a gyomorban 
lévő atóniás tartalom leeresztése céljából nasogastricus szonda lehelyezése szükséges. 
Peritonealis érintettségkor széles spektrumú antibiotikum adása szükséges. A colon részleges 
mechanikus elzáródása esetén, dekompresszióval a műtét halasztható, azonban teljes 
mechanikus elzáródáskor azonnali műtét indokolt. Paralyticus ileus esetén az alapbetegség 
kezelése szükséges, illetve gyógyszeres bélmozgatás (metoclopramid, neostigmin) (15). 
 

 
12.5. ábra Nívóképződés 

 
12.11 COLITIS ULCEROSA 
Gyulladásos bélbetegség, melynek ismert akut, fulmináns lefolyású kórformája, így 
mindenképpen megemlítendő az akut gasztrointesztinális betegségek tárgykörében. Kiváltó 
eredete máig ismeretlen, leginkább autoimmun eredetet feltételeztető. Az első elváltozások 
leginkább a rectumban jelennek meg, innen halad a folyamat oralis irányban. Először kis 
fekélyek jelennek meg a vastagbél falában, majd összeolvadnak. A folyamat a mucosára 
esetleg a submucosára korlátozódik. A folyamat következtében csökken a folyadék és 
elektrolitvisszaszívás a vastagbélből, a vizelettel nagy mennyiségű kálcium és kálium ürül ki. 
A gyulladások miatt a vastagbél hegesedik és egyes szakaszai merev csőként funkcionálnak 
ennek következtében. Anaemia, hypoproteinaemia alakul ki a nyák és vérveszteség miatt. 
Tünetei különböző súlyosságúak lehetnek. Jellemző a végbél vérzése, hasmenés, gennyes 
székürítés, melyet tenesmus és incontinentia kísér, görcsös hasi fájdalommal, lázzal, 
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hányingerrel, hányással és következményes fogyással. A tünetek legsúlyosabb esetben a 
sepsisig fokozódhatnak, és ha ez a vastagbél jelentős tágulatával és permeábilitásának 
fokozódásával jár, akkor beszélünk toxicus megacolonról. Extraintestinális tünetek között 
szerepel az arthralgia, bőrelváltozások, szempanaszok, Bechterew-kór, nephro- és 
cholelithiasis, sclerotizáló cholangitis, pericarditis. Diagnózisában az endoscopia a 
legmegbízhatóbb, ahol a vizsgálat során nyert szövettani minta pathológiai vizsgálata mondja 
ki a diagnózist. Kísérő laboratóriumi eltérések a gyorsult süllyedés, emelkedett 
fehérvérsejtszám, emelkedett CRP, anaemia, hypoproteinaemia. A krónikus forma kezelése 
belgyógyászati feladat, fulmináns forma esetén azonban szoros belgyógyász-sebész 
konzultáció szükséges. Súlyos shub esetén orális vagy intravénás glükokortikoid terápia 
szükséges (100 mg/die prednisolon iv.). Fulmináns esetekben azonban, ha legalább 3 napos 
intenzív osztályos kezelés mellett a beteg állapota nem javul, akkor proctocolectomia indikált 
(16). 
 
12.12 APPENDICITIS ACUTA 
A féregnyúlvány gyulladása a leggyakoribb hasi sebészeti kórkép, mely általában a 2. és 3. 
évtizedben jelentkezik. Korábban a féregnyúlvány elzáródását tekintették fő kóroki 
tényezőnek, ez azonban csak 40%-ban igazolható. Appendicitis során a nyálkahártya 
kifekélyeződik, melynek hátterében állhat az enterális bakteriális flóra, de virális eredet is 
előfordul. A lumen tényleges elzáródását okozhatja székletrög, rostok, paraziták, daganat. Az 
appendixben az elzáródás után is folytatódik a nyáktermelés, melynek következtében nő az 
intralumináris nyomás, ami rontja a bélfal keringését. Közben a baktériumok szaporodnak és 
kialakul a fekély, majd gangrena és perforáció, általában 24-36 óra leforgása alatt. Ha a 
folyamat lassabban halad előre akkor a környező szervek letokolhatják a régiót és körülírt 
tályog alakul ki. Fulminánsabb formában a peritoneális izgalmi jelek észlelhetők. Tünetei 
közül elsőként jelentkezik a zsigeri jellegű hasi fájdalom az appendix összehúzódása és a fal 
feszülése következtében. Ez rendszerint az epigastriumban és a köldök körül lép fel, sürgető 
székelési inger kíséri, de a fájdalmat a székelés nem szünteti meg, csak tompítja, mely ilyen 
formában 4-6 órán át is tarthat. Ha a gyulladás a parietalis peritoneumra terjed, úgy a fájdalom 
fokozódik, mozgásra, köhögésre erősödik és a coecumtájon válik kifejezetté. Kísérheti 
étvágytalanság, hányinger, hányás, hasmenés, gyakori vizelési inger. Fizikális vizsgálat során, 
nyomásérzékenység észlelhető az appendixnek megfelelő helyen, típusosan a McBurney-
ponton, mely a jobb oldali spina iliaca anterior superiort és a köldököt összekötő vonal alsó és 
középső harmadának határán található. Amennyiben az appendix mélyen a kismedencébe lóg, 
úgy csak rectalis vizsgálat során jelentkezik nyomásérzékenység. Típusos esetben, 
előrehaladott folyamat mellett a következő fizikális jelek észlelhetők: (I) pozitív psoas-jel, 
amikor nyújtva felemelt végtagnál jóval erőteljesebb a nyomásérzékenység a jobb oldali 
alhasban, mint az ellenoldalon, (II) Blumberg-tünet: mélyen benyomott sigmatájékot hirtelen 
felengedve coecum táji fájdalom a felengedés után, (III) Rovsing-tünet: a colon descendens 
felfelé való kompressziója során fájdalom jelentkezése a McBurney-ponton, (IV) coecum táji 
hasfali izomvédekezés. Az axilláris és rectalis hőmérséklet 0,5 °C-nál nagyobb eltérése 
szintén intő jel. 38 °C-nál magasabb láz már perforáció mellett szól. A tünetek jelentkezésétől 
számítva 48 óra után a perforáció valószínűsége 80%. A laboratóriumi leletek között gyorsult 
süllyedés, emelkedett CRP, leukocytosis, balra tolt vérkép észlelhető. A hasi ultrahang 
megvastagodott falú, megnagyobbodott féregnyúlványt lát. Rendkívül fontos azonban 
megemlíteni, hogy az appendicitis a mai napig csapdás betegség, főleg 2-3 év alatti 
kisgyermekek, idősek és várandósok esetén. Kisgyermekeknél ez azt jelenti, hogy minden 
hasmenéssel, hányással és hasi fájdalommal jelentkező gyermek esetén mérlegelendő az akut 
appendicitis lehetősége, mivel kétéves kor alatt a perforáció és a generalizált peritonitis 70%-
ban fordul elő! Időseknél jellemző a tünetek lárvált mivolta, terheseknél pedig a harmadik 
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trimeszterben a fájdalom lokalizációja a jobb bordaív alá kerül. Elkülönítő diagnózisában a 
leggyakoribb tévesztések a mesenteriális lymphadenitis, akut medencei gyulladás, megrepedt 
Graaf-tüsző vagy sárgatesttüsző, extrauterin graviditás, tuboovarialis tályog, akut 
gastroenteritis. Ritkábban egyéb akut gasztrointesztinális betegségek, pl.: akut cholecystitis, 
pancreatitis, perforált nyombélfekély, ureterkő, ileus, pyelonephritis. Kezelésében, nem 
szövődményes esetben, tehát appendicitis acuta simplex esetén egyértelmű a minél korábbi 
appendectomia. Periappendicularis abscessus esetén a tályog drenálása szükséges. Az 
egyetlen kórforma, ahol az akut műtét nem tanácsolt, az infiltratum periappendiculare, a 
fájdalmas, tapintható rezisztenciával járó appendicitis, mert a friss, gyulladásos 
phlegmoneban nehéz a tájékozódás és a belek szakadékonyak. Ilyenkor széles spektrumú 
antibiotikumos kezelés, jegelés, néhány napos táplálkozási tilalom javasolt. Így a folyamat 
megnyugodhat, az infiltrátum fel is szívódhat vagy tályog alakulhat ki, mely már 
megnyitható. A megnyugvó esetekben is mérlegelendő a 3 hónap utáni appendectomia (17). 
 
12.13 DIVERTICULITIS COLI 
A diverticulum, a colonfal zsákszerű kiöblösödése. A valódi diverticulumok a bélfal összes 
rétegét tartalmazzák, veleszületettnek tartják, előfordulásuk ritka. Az áldiverticulumok, a 
bélfal nyálkahártyájának kitüremkedései, a bélfal izomrétegének résein, előfordulásuk 
gyakori, szerzett elváltozásról van szó. Gyakoriságuk az elmúlt évtizedekben folyamatosan 
nőtt és az életkorral is fokozódik, melynek hátterében a rostszegény, fehérje- és zsírdús 
táplálkozás, valamint a mozgásszegény életmód áll. 90%-ban a sigmabélen alakulnak ki. A 
diverticulumokba székletpangás alakulhat ki, mivel izomfaluk nincs, öntisztulásra nem 
képesek. Ez a milieu ideális a baktériumok szaporodásának, melyek gyulladást idéznek elő 
ezáltal, és kialakul a diverticulitis. Típusos esetben fő tünete a bal alhasi tompa, állandó, 
időnként görcsös fájdalom, a gyulladás általános tünetei mellett. Ha a diverticulum a 
húgyhólyagra fekszik, akkor gyakori vizelési inger, fájdalmas vizeletürítés is szerepelhet e 
tünetek között. Fizikális vizsgálattal a bal alhasban fájdalom, esetleg rezisztencia, körülírt 
izomvédekezés tapintható. Rectalis digitalis vizsgálat során a Douglas üreg bal oldalán is 
érzékenység jelenhet meg, továbbá hőmérséklet emelkedés észlelhető. Emellett láz, 
leukocytosis, CRP emelkedés kísérheti. Leggyakoribb szövődménye a perforáció, melyet, ha 
a környező belek és cseplesz izolálnak, akkor tályog alakul ki. Ha ez rupturál, akkor a genny 
az egész hasüreget contaminálhatja. Abban az esetben, ha a tályog szomszédos szerv felé 
nyílik, úgy sipoly keletkezik. Manifeszt vérzés ritka, de okkult vérzés gyakran előfordul, mely 
az anaemiáig fokozódhat. Az elhanyagolt, recidíváló diverticulitis szűkület kialakulásához 
vezethet. Diagnózisában a fizikális vizsgálat, laboratóriumi eltérések, hasi ultrahang nyújthat 
segítségét, bizonytalan diagnózis esetén CT vagy MR vizsgálat. Colonoscopia, súlyos 
diverticulitis esetén ellenjavalt a perforáció veszélye miatt. Terápiájában az akut gyulladás 
alatt folyékony étrend és antibiotikus kezelés szükséges. Egyre elfogadottabb nézet, hogy az 
első súlyos gyulladás sikeres kezelése után fel kell ajánlani az elektív műtétet (18). 
 
12.14 MECKEL DIVERTICULITIS 
A Meckel diverticulum a ductus omphaloentericus fejlődési maradványa, mely egy valódi 
diverticulum, mivel a bélfal minden rétegét tartalmazza. Rendszerint kis saját mesentériuma 
és ellátó artériája is van. Tünetei változatosak, leggyakrabban a diverticulum egy életen át 
sem okoz tüneteket. Gyulladása appendicitishez hasonló tüneteket produkál, kivétel a 
fájdalom lokalizációja, így appendicitissel operált eseteknél, amennyiben a féregnyúlvány 
állapota a tüneteket nem magyarázza, úgy kötelező az ileum distalis 90-100 cm-ének 
átvizsgálása is. Egyesek szerint appendicitis esetén minden esetben kutatni kell Meckel-
diverticulum után is és ha fellelhető, úgy el kell távolítani akkor is, ha intaktnak tűnik. 
Gyulladásának felismerése nem könnyű, az elnézett esetek halálhoz vezethetnek. A 
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diverticulum nyálkahártyája általában azonos az ileuméval, de néha dystopiás szövetek -
gyomor és pancreas szövet- fejlődhetnek ki benne, melyek szintén szövődmény 
kialakulásához vezethetnek, fekélyképződéshez, vérzéshez, perforációhoz, gyulladáshoz. A 
diverticulum lehet ileus okozója is invaginatio vagy strangulatio következtében. A Meckel-
diverticulum eltávolításának indikációjáról általánosságban elmondható, hogy ajánlatos utána 
kutatni és el is távolítani, mivel ennek kisebb a veszélye, mint a kialakult gyulladás miatti 
operációnak (19). 
 
12.15 ALSÓ GASZTROINTESZTINÁLIS VÉRZÉS 
Az alsó gasztrointesztinális vérzések a tápcsatorna bármely szakaszából származhatnak. 
Jelentkezhetnek emésztett vér ürítése (melaena) vagy friss piros vér (haematochesia) 
formájában is. Mivel a tápcsatornába kerülő vér hypermotilitást okoz, ezért masszív 
gyomorfekélyvérzés okozhatja akár friss piros vér ürítését is. A vékonybélvérzések szintén 
jelentkezhetnek melaena és haematochesia formájában is. A vérzésforrás felismerése nehéz, 
többnyire daganatok, érfejlődési rendellenességek okozhatnak vékonybélvérzést. Vastagbél- 
vagy végbélvérzés esetén a vér a tágult haemorrhoidalis erekből vagy a colondiverticulomok 
ereiből származik leggyakrabban (20). A betegek 11%-ánál felső tápcsatornai forrás lehet, így 
felső-endoszkópia elvégzése javasolt, amennyiben a nasogastricus aspirátum vért tartalmaz 
vagy nem értékelhető (nem tartalmaz epét), ha NSAID szedése szerepel az anamnézisben, ha 
volt korábbi fekélyvérzése a betegnek, vagy ha a vérzés masszív. Az alsó endoszkópia 
(colonoscopia) elvégzése egy gyors előkészítés után történik (2-4 l G-oldat néhány óra alatt), 
a vérzésforrás megtalálása esetén hőkoaguláció, adrenalin injektálása és hemoklip 
felhelyezése jön számításba (3). 
 
12.16 PÁRATLAN VISCERÁLIS VERŐEREK AKUT MEGBETEGEDÉSEI 
A hasi aorta három páratlan zsigeri verőere látja el a tápcsatorna szerveit a gyomortól a 
végbélig. Elzáródásuk legtöbbször embolia következménye, mely 90%-ban az a. mesenterica 
superiort érinti. Okozhat még elzáródást atherosclerosis talaján kialakuló trombózis, 
aortadissectio során a leváló intima elzárhatja a zsigeri verőerek szájadékát, továbbá hasi 
sérülésnél egyéb szervek sérülésével együtt is előfordulhat elzáródásuk. (I) A truncus 
coeliacus elzáródása jó collaterális keringés mellett tünetmentes lehet, míg annak hiányában 
az érintett szervek (gyomor, máj, lép, hasnyálmirigy) akut elhalása alakul ki pár órán belül, 
gyakorlatilag a diagnózis felállításának pillanatában már elkéstünk a beavatkozással. (II) az 
arteria mesenterica superior elzáródása 90%-ban haemorrhagiás bélelhalást eredményez, 
10%-ban anaemiás formában jelentkezik. Tünetei kezdetekor heves, diffúz hasi fájdalom 
alakul ki, bélgörcsök és shock. Ez a fázis 1-2 óráig tart. Ezt követi egy 10-12 órás csendes 
periódus, az irreverzibilis elváltozások (haemorrhagiás bélgangréna) ugyanis ilyenkor 
alakulnak ki. A kezdeti heves tünetek hátterében vasospasmus áll, mely később oldódik, a 
bélfal fokozatosan elhal, áteresztővé válik.  Diagnózisában a laboratóriumi vizsgálat 
rohamosan fokozódó leukocytosist, haemokoncentrációt, szérumtranszamináz emelkedést, 
szérumamiláz emelkedést mutat. A színes duplex ultrahang diagnosztika a leggyorsabb non-
invazív diagnosztikus eszköz. Standard eljárás a mesenteriális angiographia, mely során 
fibrinolysis ill. angioplastia is végezhető, esetleg vasodilatátor adható, nem occlusiv 
ischaemiánál (cardiogen shock, vasoconstrictio, hypovolaemia, septicaemia). A korai 
felismerésben sokat segíthet a hasi CT vizsgálat, mely gázárnyékot mutat a portalis és 
mesenteriális vénás rendszerben. Terápiája sebészi. Embolectomia, bélresectio, a kettő 
kombinációja, reimplantatio, bypass műtét, thrombendarterectomia, jön szóba. 24 órával az 
első műtét után újabb feltárás végezhető annak céljából, hogy eldöntsük a belek mennyire 
maradtak életképesek. (III) Az arteria mesenterica inferior akut elzáródása legtöbbször 
sigmoidorectalis ischaemia formájában jelentkezik, leginkább iatrogén eredetű megbetegedés 
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és nem jár végzetes következményekkel az arteria mesenterica inferior és az arteria 
hypogastrica közötti bő kollaterális érhálózatnak köszönhetően. Súlyos formájában a 
bélnyálkahártya gócosan elhal, majd lelökődik „málnazselészerű” széklet formájában. Tünetei 
között a hasmenés, tenesmus, bal alhasi fájdalom, véres széklet szerepelnek. Diagnózisa ld. 
arteria mesenteria superior esetén. Kezelése többnyire konzervatív (folyadékpótlás, 
transzfúzió, antibiotikum). Perforáció esetén műtéti (21). 
 
12.17 ÁBRÁK 
 
3.ábra Cullen-féle jel: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cullen's_sign#mediaviewer/File:Cullen%27s_sign.jpg 
4.ábra Turner-jel: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Hemorrhagic_pancreatitis_-
_Grey_Turner's_sign.jpg 

5. ábra nívó képződés: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bowel_obstruction#mediaviewer/File:Upright_X-
ray_demonstrating_small_bowel_obstruction.jpg 
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13. FEJEZET  
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZATI SÜRGŐSSÉGI KÓRKÉPEK (TAMÁS PÉTER DR) 
 
A szülészet-nőgyógyászat tárgykörében több, az egészség súlyos károsodásával, sőt - közvetlenül 
vagy közvetett módon - életveszéllyel járó állapot ismeretes. Ezek a sürgősségi állapotok gyakran 
igen gyorsan, sokszor percek alatt alakulnak ki és ráadásul rendszerint nem egy, hanem két ember, 
az anya és magzata egészségét, életét veszélyeztetik. Ilyenkor nem elégséges a szülészeti vagy a 
nőgyógyászati kórkép ismerete, de önmagában nem elégséges a sürgősségi ellátás tudása sem. A 
megfelelő segítség-nyújtáshoz ismerni kell a sürgősségi állapothoz vezető kórélettani történéseket, 
az állapot természetes lefolyását, és tudni kell, hogy a sürgősségi ellátás tárházából az adott esetben 
melyik módszert, eljárást kell alkalmazni az optimális ellátás érdekében. Tehát a két szakterület 
ismereteinek együttes alkalmazása jelenthet igazán gyors és hatékony segítséget a legsúlyosabb 
szülészeti és nőgyógyászati esetekben. 
 
SZÜLÉSZET 
 
13.1. VÉRZÉSSEL JÁRÓ KÓRKÉPEK 
 
Általánosságban elmondható, hogy a várandósság alatt normális esetben nem jelentkezik hüvelyi 
vérzés. Ebből következik, hogy minden vérzéssel járó állapot kórosnak kell tekinteni; vagyis 
lehetőség szerint okot kell keresni és kezelést kell alkalmazni. A vérzés mértéke a jelentőséggel alig 
bíró kora-terhességi pecsételgetéstől a késő-terhességi súlyos vérzésig terjedhet.  
 
13.1.1. ABORTUS SPONTANEUS (SPONTÁN VETÉLÉS) 
 
A vetélés (abortus) folyamata során a méh tartalma a 24. gesztációs hét előtt kiürül. (Ha a 
megszületett magzat életjelenséget mutat, a terhességi kortól függetlenül nem vetélésről, hanem 
szülésről van szó orvosi és jogi értelemben is!) Ez a folyamat a lepény leválása miatt vérzéssel jár. 
A 12. hétig a vetélés ú. n. egy-szakaszos, vagyis a méhtartalom távozása egyszerre történik, a 12. 
hét után viszont a szüléshez hasonló módon előbb az magzat, majd ezt követően a méh-tartalom 
többi része távozik az uterus (méh) üregéből. A vetélések döntő többsége a 13. hét előtt zajlik le. Az 
esetek jelentős részében a megindult vetélési folyamat (spontán és/vagy a kezelés hatására) leáll és 
az embrió, ill. a magzat tovább fejlődik. Tudni kell, hogy a súlyos fejlődési rendellenességgel 
sújtott embriók természetes szelektálódása alkotja a koraterhességi (13. hét előtti) vetélések 
legnagyobb részét, azonban más, esetleg kezelhető kóros állapot (pl. a terhesség fennmaradásához 
nélkülözhetetlen progeszteron csökkent termelődését jelentő sárgatest elégtelenség) is állhat a 
vetélés hátterében. A tünetek jelentkezésekor az ok általában nem tisztázható. Ugyancsak 
vetéléshez vezethetnek a méh veleszületett fejlődési rendellenességei, mint pl. méhsövény (uterus 
septus) (13.1. ábra) jelenléte vagy a méh miómái (jóindulatú izomdaganat) is (13.2. ábra). Az 
abortus klinikai megjelenése a folyamat stádiumai szerint is többféle lehet: 
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13.1. ábra Uterus septus (méh sövény): a méh 

üregét sövény szűkíti be  
13.2. ábra Myoma uteri: Felmetszett méh, 

falában többféle miómával  
 

 
13.1.1.1. ABORTUS IMMINENS (FENYEGETŐ VETÉLÉS) 
Ilyenkor a változó gyakorisággal jelentkező alhasi görcsök és/vagy vérzés utal a megindult 
vetélésre. Általában a vérezgetés jelentkezik előbb. A vérzés kezdetben nem nagyfokú, gyakran 
csak pecsételő jellegű. Vizsgálatkor zárt méhszájt, élő embriót (13. hétig) / magzatot (13. hét után) 
találunk. A vérzést okozó lepényleválás területén gyakran kis hematoma (vérömleny) látható UH 
(ultrahang) vizsgálat során. A kezelés ágynyugalomból, görcsoldó drotaverin (No-Spa) 2-3x40-80 
mg, magnézium-készítmény, gyakran progesztogén/progeszteron, pl. dydrogesteron (Duphaston) 
3x10 mg, vagy maga a progeszteron (Utrogestan) 2-3x100-300 mg adásából áll. Az esetek mintegy 
felében a panaszok megszűnnek és a terhesség zavartalanul fejlődik tovább, az esetek másik 
részében viszont a vetélési folyamat nem áll le.  
 
13.1.1.2. ABORTUS INCIPIENS (MEGINDULT VETÉLÉS) 
Ezekben az esetekben a méhgörcsök hatására már nyílni kezd a méhszáj, ill. a méhnyak. A tünetek 
(vérzés és görcs) szokványosan erősödnek. Ha a vérzés nem jelentős, ilyenkor is megtartó kezelést 
kell alkalmazni. Ennek fontos momentuma, hogy a várandósok többsége nem tudja elfogadni még a 
várakozó álláspontot sem. Ezért az imminens abortus esetében alkalmazott kezelést folytatni kell 
mindaddig, amíg csak az egyre erősebb vérzés miatt a vetélés befejezése nem válik szükségessé.  
 
13.1.1.3. ABORTUS IMPERFECTUS (BEFEJEZETLEN VETÉLÉS) 
Az erősödő és mind gyakoribb méhgörcsök a méh tartalmát kilökik. Ez a folyamat néhány perctől 
akár órákig is tarthat. A méhtartalom kilökődése erős vérzéssel jár, mely érthetően annál erősebb, 
minél nagyobb a terhességi kor. A vérveszteség miatt mielőbbi beavatkozás szükséges, mely a 
vetélés műtéti befejezését jelenti. Amennyiben erre nincs azonnali lehetőség, a folyadékháztartás 
rendezésével kell a beteget stabil állapotban tartani. Uterotonikum (oxitocin) adására általában nincs 
szükség. Ha látszólag teljes mértékben ki is ürül a méh-tartalom, jelentősebb nyálkahártya részek, 
esetleg kisebb lepénydarabkák gyakran visszamaradnak, melyek a későbbekben vérzés, gyulladás 
forrásai lehetnek. Ezért a méhüreg műszeres átvizsgálása, a visszamaradt részek eltávolítása 
(műszeres befejezése) elengedhetetlen. Az intratracheális narkózisban (intubációs altatás) történő 
beavatkozás során az oxitocin (5 – 10 E i. v.*) alkalmazása jótékony hatású. 
 
* 1 ampullában 5 E oxitocin van 
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13.1.1.4. ABORTUS PERFECTUS (BEFEJEZETT VETÉLÉS) 
A méh tökéletes kiürülése akkor állapítható meg, ha a beteg a vetélést követően tünet- és 
panaszmentes, a méhszáj zárt és UH vizsgálat során sem látható szövetszaporulat vagy folyadék-
retenció a méh üregében.  
 
13.1.1.5. MOLA HYDATIDOSA (MOLA TERHESSÉG, ÜSZÖG TERHESSÉG) 
A lepénybolyhok hygrópikus (hólyagos) degenerációjával (13.3. ábra), az embrió elhalásával járó 
kórkép. Oka ismeretlen. Korai felismerése UH vizsgálattal lehetséges. A vizelet jelentős 
mennyiségű lepényi hormont (hCG: human chorialis gonadotropin) tartalmaz, melyet a burjánzó 
boholysejtek termelnek. Már korai terhességben is vérezgetést okozhat, nem ritkán a borsónyi 
hólyagok távozhatnak is. A méh nagyobb, mint ami az adott terhességi kornak megfelelne. A magas 
hCG szint hatására a petefészkekben ciszták képződnek, mely alhasi panaszokat okoz. Az üszög 
terhességet tartalmazó méh oxitocinos infúzió védelmében végzett vákuum-aspirációval történő 
kiürítése nagy óvatosságot igényel a méhsérülés és a fokozott vérzés veszélye miatt. A betegség 
gyógyulása, annak nyomon követése a vizelet vagy a vér hCG tartalmának meghatározásával 
nyomon követhető.  
 

 
13.3. ábra Mola hydatidosa (üszög terhesség): A méh üregét hólyagcsák  

(hygropikusan elfajult bolyhok) töltik ki. Az embrio elhalt. 
 
A vetélés kapcsán az erős vérzés miatt lehet szükség sürgősségi ellátásra. A vérzés akkor 
konszolidálódik, illetve szűnik meg, ha a méh összehúzódását nem akadályozza annak tartalma, 
vagyis ha a méh nagyjából már üres. Az általános állapottól függően folyadékpótlás szokványosan 
javasolt. Görcsoldó alkalmazása nem célszerű, mert a vetélés folyamatát megnyújtja, 
fájdalomcsillapításként intézeti körülmények között ópiátok [fentanyl (Fentanyl) 25 – 50 µg, vagy 
pethydin (Dolargan) 50 – 100 mg i.m. vagy i.v.] adása javasolt. Uterotonikum (5 – 10 E oxitocin) 
adása akkor jön szóba, ha a vérzés erős és bizonyos, hogy megindult vetélésről van szó (pl. az 
embrió vagy magzat már távozott a hüvelyből).  
 Erős hüvelyi vérzés esetén, ha az ellátó célintézet gyorsan nem érhető el, a méh manuális 
kiürítése a 12. hétnél nem nagyobb terhesség esetében megkísérlendő. Steril kesztyűben, a 
szeméremtest (vulva) dezinficiálása után, a hüvelybe vezetett leghosszabb ujjal a nyitott méhszájon 
keresztül lehetséges a méhtartalom távozásának elősegítése. Ezt a manővert a méh másik kezünkkel 
való lefelé nyomásával kell elősegíteni, illetve biztosítani. 
 
13.1.2. PLACENTA PREVIA (ELÖLFEKVŐ LEPÉNY) 
 
Ha a lepény, akárcsak részben is, a méh alsó, mechanikailag passzívnak nevezett szakaszán tapad, 
elölfekvő lepényről beszélünk. Amint a kórkép latin neve is jelzi, a lepény a magzat megszületését 
általában akadályozhatja. Emellett már kisebb méhösszehúzódások is a lepény egyes részeinek 
leválását és ezzel vérzést okozhatnak, mivel a méh ezen szakaszának nyúlása megszakítja a méhfal 
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és a lepény kapcsolatát, melyet az előlfekvő magzati nagyrész (többnyire a koponya) gyakori 
mozgása is elősegít. A vérzés legfontosabb oka azonban az, hogy a belső méhszáj területén a lepény 
„szabadon” van. A legsúlyosabb esetekben a lepény teljesen elzárja a belső méhszáj területét 
(placenta previa centralis vagy totális; 13.4. ábra). Placenta previa kialakulására hajlamosítanak a 
méh korábbi műtétei (császármetszés, többszöri méhkaparás). Általában a 30. hét tájékán szokott az 
elölfekvő lepény vérzést okozni, de gyakran csak UH vizsgálat során, mintegy véletlen-szerűen 
derül fény a problémára. A plecenta previa miatti vérzés mértéke nagyon változó lehet, de 
legtöbbször nem erősebb, mint egy átlagos menstruációs vérzés. A vérzés mindig friss piros. A méh 
tónusa normális, vagyis a vérzést nem kíséri fájdalom, de maga a vérzés, koagulum (véralvadék) 
kialakulása a méh üregében fokozhatja a méh aktivitását. Mivel jelentős, akár azonnali beavatkozást 
igénylő vérzés is támadhat minden előjel nélkül, az elölfekvő lepény diagnózisa egyenlő a 
hospitalizáció javaslatával. A vérzéssel járó esetekben a vérzés mennyisége és a terhességi kor 
határozza meg a teendőket intézeti tartózkodás esetén. Ha nem nagyfokú a vérzés, a 34. terhességi 
hét előtt javasolt a méhtevékenység akut csökkentése (tokolízis), melyre b-mimetikum tartalmú 
infúzió (2,5 mg terbutalin (Bricanyl) + 10 mg verapamil (Verpamil vagy Verapamil) 500 ml 
infúzióban) alkalmazása az anya és a magzat szoros megfigyelése mellett. A tokolízis megkezdése 
előtt az anyai szívbetegség fennállása, ismeretlen eredetű láz, genitális fertőzés, bármiféle anyai 
vagy magzati egyéb sürgősségi állapot kizárandó. Az obszerváció az akut fázisban az anyai pulzus 
és vérnyomás mellett a magzat pulzusának ellenőrzését is jelenti. A cseppinfúzió sebességét a 
klinikai kép függvényében kell meghatározni, vagyis a legkisebb hatékony dózist kell alkalmazni 
úgy, hogy az anyai pulzus alapfrekvenciája a 120/min, a magzati a 160/min értéket ne lépje túl. Az 
anyai pulzus folyamatos ellenőrzésére a pulzoximéter, a magzati pulzusszám ellenőrzésére 
kardiotokográf (13.5. ábra) alkalmas. A fájástevékenységnek 20 – 30 perc után csökkennie kell, 
ellenkező esetben a tokolízist, mint sikertelen beavatkozást, meg kell szüntetni. A terbutalin a 
vércukor szintjét emeli, a káliumét csökkenti, ezért ezek vizsgálata is fontos része a beteg 
megfigyelésének. Mivel a koraszülés reális veszély, a magzati tüdőérés fokozására kortikoszteroid 
(betamethason vagy dexamethasone 24 mg 2-4 frakcióban i. m. 2 nap alatt) adása javasolt a 34. hét 
előtt. További óvintézkedésként célszerű a beteg számára mintegy 3 E választott vért tároltatni arra 
az esetre, ha akut transzfúzió válna szükségessé. A méhtevékenység gátlása általában megszünteti a 
vérzést, sőt a legtöbb esetben az magától is megszűnik. Ha a vérzés erős, vagy a terhességi kor 
elérte a 34. hetet és a beteg vérzik, indokolt a várandósság befejezése; sürgősség esetén 
császármetszés elvégzése, szükség esetén transzfúzió adása mellett. Amennyiben egyáltalán nem 
lép fel vérzés, a terhesség terminálása a 38 – 39. héten, munkaidőben javasolt az esetleges 
sürgősségi császármetszéssel járó komplikációk elkerülése érdekében. Placenta previa marginalis 
(13.6. ábra) esetén a lepénynek csak a széli része éri el a méhszáj területét, ami nem feltétlenül 
képez szülési akadályt. Ha a vérzés nem jelentős, ilyen esetekben a hüvelyi szülés megkísérelhető. 
Ilyenkor ugyanis a magzati koponya komprimálhatja a levált lepény részt és ezzel egyszersmind 
konszolidálhatja is a vérzést. Különleges helyzet áll elő, ha az elölfekvő lepény egy korábbi hegen 
(általában korábbi császármetszés hegén) tapad. A lepénybolyhok ugyanis a szinuszok eléréséig 
próbálnak nyomulni, és mivel a hegben nem alakulnak ki szinuszok, a lepény gyakorta átszövi a 
heget. Ilyen módon accret/incret/percret lepény (l később!) jön létre, és a lepény nem tud leválni 
ezen a helyen. Ez úgyszólván mindig súlyos vérzéssel járó szövődményhez vezet, ami legtöbbször a 
méh eltávolítását teszi szükségessé.  
 Ha az otthonában vérző várandós hív mentőt, késedelem nélküli szállítás végzendő véna 
biztosítása mellett. A vérzés időbeli és annak mértékét illető változása megjósolhatatlan bármilyen 
lepényi eredetű vérzés esetén. A diagnózis a terhességi kor, a fájdalom nélküli friss vérzés alapján 
valószínűsíthető. A sürgősségi ellátás legfontosabb része a hipovolémia megelőzése, illetve 
korrekciója (l. később!). Fájdalomcsillapításra nincs szükség, a méhtevékenységet befolyásoló szer 
adása ambuláns körülmények között fájdalom nélküli vérzés esetén nem javasolt. Ha erős a vérzés,  
célszerű a fogadó intézetet előzetesen értesíteni.  
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13.4. ábra Placenta previa centalis (vagy 
totalis): a belső méhszájt teljesen fedi a lepény 

13.5. ábra Kardiotokográf  
A készülék alkalmas a magzati 

szívfrekvencia (felső görbe) folyamatos 
kijelzésére és nyomtatására 

 

 
13.6 ábra Placenta previa lateralis:  a lepény eléri a belső méhszájt 

 
13.1.3. ABRUPTIO PLACENTAE (IDŐ ELŐTTI LEPÉNYLEVÁLÁS) 
 
A rendes helyen tapadó lepény részleges leválása súlyos, mind a magzat, mind az anya életét 
veszélyeztető állapothoz vezethet. A lepényleválás valószínűleg egy kis területi lepényelhalás 
nyomán alakul ki, bár leggyakrabban az ödémával járó preeklampszia (l. később!) mellett fordul 
elő, ami a szöveti ödéma szerepét is felveti. Ha a leválás a lepény középső részén kezdődik, jelentős 
vérmennyiséget tartalmazó ú. n. retroplacentáris vérömleny (13.7. ábra) alakulhat ki anélkül, hogy a 
vérzés a hüvelyben is megjelenne. A széli részén leváló lepény (13.8. ábra) esetén a burok mentén 
lecsorogva kevés vérzés megjelenhet, mely jellegzetesen sötét és lakkszerű. Kisfokú lepényleválás 
esetén a méh tónus nem fokozódik a várandós vagy a vizsgáló számára észlelhető mértékben, de a 
lepény nagyobb mértékű leválása esetén a méh tartósan és erőteljesen összehúzódik (tetánia uteri), 
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ami egyrészt fájdalmas, másrészt a leválást tovább fokozza. A magzat vérellátása hamar kritikusra 
fordulhat, melyet a funkcióból kieső nagy lepényi területek okozta oxigén-hiány mellett a tetánia is 
növel az ellátó erek tartós összeszorítása révén. A tetánia hatására a lepény leválása fokozódik.  
A klinika beosztás a tünetek súlyossága szerint történik: 
0. stádium: tünetek nincsenek. A diagnózis a megszületett placenta mögött észlelt alvadék alapján, 
utólag születik meg.  
1. stádium: enyhe tünetek (az esetek kb. fele ide tartozik) Jellemzői:  
Nincs, vagy minimális hüvelyi vérzés; 
A méh tónus mérsékelten fokozott; 
Normális anyai pulzus; 
Nincs alvadási zavar; 
Nincs magzati distressz; 
2. stádium: mérsékelten deprimált állapot (az esetek mintegy negyede tartozik ebbe a csoportba). 
Jellemzői:   
Nincs vagy mérsékelt a hüvelyi vérzés; 
A méh feszes, tónusa akár tetániáig fokozott; 
Anyai tachikardia észlelhető; a vérnyomás és a pulzusszám ortosztatikusan változik; 
Magzati distressz (tachicardia, gyakrabban bradicardia) 
A szérum fibrinogén szintje csökken (0,5–2,5 g/l) 
3. stádium: súlyos állapot (az esetek mintegy negyede tartozik ebbe a csoportba). Jellemzői:  
A hüvelyi vérzés hiányozhat, de lehet erőteljes is; 
Erős hasi fájdalom, a méh tartósan, erőteljesen összehúzódott (tetania uteri); 
Anyai sokk; 
Alacsony szérum fibrinogén szint (<1,5 g/l); 
Véralvadási zavar (DIC, l. később!); 
Halott magzat; 
 

  
13.7. ábra Retroplacentáris vérömleny 

abruptio placentae esetén: a vérzés „rejtve” 
marad; a látható vérzés mértéke nem tükrözi az 

anya állapotát 

13.8 ábra Széli részen leváló lepény abruptio 
placentae esetén 

 
Az abruptio okozta akut vérveszteség mértéke csak a klinikai tünetek alapján ítélhető meg. A beteg 
fizikális vizsgálatával hasznos információkhoz juthatunk a keringés állapotáról: 
- Szapora pulzus – alacsony vérnyomás (az esetek jelentős részében hipovolémiát jelez); 



 411 

- Lassult kapilláris újratelődés (a körmöt egy pillanatra megnyomjuk, melyet követően szinte 
 azonnal rendeződik annak színe, de rossz keringés esetén ez több másodpercet is igénybe 
 vehet); 
- Csökkent vizelet-kiválasztás (óradiurézis < 0.5 ml/ttskg); 
- Ha a mag- és perifériás hőmérséklet közti több mint 3 Co, az a keringés redisztribúciójára, 
centralizációjára utalhat, mely egy még éppen kompenzált hipovolémiát jelez; 
Ezek a tünetek azonban nem feltétlenül jelzik pontosan a helyzet súlyosságát, melyet általában 
alábecsülünk. Mivel e betegek fiatal életkorúak, szervezetük sokáig jól kompenzálja a vérvesztést.  
Ezért a vérvesztéssel járó állapotok esetén erre gondolni kell, nehogy egy elfogadhatónak ítélt 
állapotból hirtelen kialakuló keringés-összeomlást tapasztaljunk. A gyorsan kialakuló presokk – 
sokk mindenképpen rossz prognosztikai jel. Ráadásul a vérvesztés miatt elfogyó alvadási anyagok 
miatt másodlagosan véralvadási zavar: disszeminált intravaszkuláris koagulopátia (DIC; l. később!) 
is felléphet. 
 
A kezelés célja elsődlegesen az anya életének megmentése. Intézetben tartózkodó beteg esetében a 
terhesség gyors befejezése (császármetszés) akkor is indokolt, ha az anya és a magzat állapota stabil 
(1. stádium) és a műtét súlyos koraszülést fog eredményezni, mivel az állapot percek alatt válhat 
kritikussá. A gyors beavatkozás után az újszülött oxigenizációja biztosítható; a lepény eltávolítását 
követően az méh összehúzódása a vérzést konszolidálja. Ha a vérzés az izomrostok közé terjed 
(uteroplacentáris apoplexia – 13.9. ábra) és ezzel lehetetlenné válik a méh megfelelő kontrakciója 
miatt a beteg vérzik, a méh eltávolítása jelenti a megfelelő kezelést. 
 

 
13.9. ábra Uteroplacentáris apoplexia (Couvelaire uterus): 

a vérzés az izomrostok közé terjedt 
 
A harmadik trimeszterben (28. terhességi héttől) kialakuló tünetegyüttesből: presokk - sokk, 
terhességi ödéma, magasvérnyomás, fájdalmas, tartós méh-összehúzódás, kevés, lakkszerű hüvelyi 
vérzés, rossz, romló magzati állapot közül egy- egy hiányozhat, de a diagnózis intézeten kívül is 
csak ritkán lehet kétséges. 
 
A jelentős vérvesztés miatt a beteg általános állapota nyilvánvalóan romlik. A kezelés célja a vérzés 
megszüntetésére való erőteljes törekvés (pl. műtét, intézetbe szállítás) mellett a presokk – sokk 
kezelése. Az akut ellátást nyújtó egészségügyi személyzet számára vérző, presokkos - sokkos beteg 
esetén a következő teendők vannak: 
Véna biztosítása 
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Amennyiben lehetséges, törekedjünk inkább több vastag perifériás kanül biztosítására, mivel a 
centrális véna kanülálása időigényes; időveszteséget okozhat.  
Folyadékterápia 
A keringés stabilizálásában, az ép veseműködés, de szervezetünk csaknem valamennyi 
funkciójának fenntartásában az oxigén mellett a folyadékterápiának kulcsfontosságú szerepe van.   
Infúziós oldatok: 
Víz: Vizet, mint aqua destillata-t, természetesen nem infundálhatunk, mert a vörösvértestek 
duzzadásához és hemolízishez vezetne. Ezért dextrózt adunk a vízhez, ezzel megemeljük az oldat 
ozmolaritását (az 5%-os dextróz oldat ozmolaritása 280 mosmol/L, ami azonos a szérum élettani 
ozmolaritásával) amit már biztonsággal, a hemolízis veszélye nélkül infundálhatunk. A cukor 
gyorsan lebomlik a májban, és marad a víz, ami pedig szabadon vándorol a membránokon. A víz az 
ú. n. összvíztérben (ÖVT) oszlik el. Lényeges, hogy az ÖVT-en belül mennyi víz kerül a 
keringésbe. Az érrendszerben maradó víz aránya egyenlő az érrendszer és az ÖVT térfogatának 
arányával. Ez az érték leegyszerűsítve 5:40, azaz 1:8-hoz. Ez azt jelenti, hogy 1 liter 5% dextrózból 
mindössze 1/8-ad rész marad az érpályában, azaz, 1 liter vérvesztést kb. 8 L 5%-os dextrózzal 
(Isodex) pótolhatunk. Ez túlzottan nagy mennyiségű folyadékbevitelt jelentene, tehát az Isodex 
alkalmatlan a folyadékvesztés (hipovolémia) pótlására. Alkalmas viszont egy kiszáradt, illetve inni 
nem tudó beteg esetén a folyadékpótlásra. 
Izotóniás sóoldat: Ebbe a kategóriába tartozik a krisztalloidok túlnyomó többsége is: Ringer, 
Ringer-laktát (Hartmann oldat), Sterofundin, Salsol (0,9%-os NaCl). Ami a krisztalloidok 
szervezetben való eloszlását illeti, azt alapvetően a Na-ion tartalmuk határozza meg. Az i. v. adott 
izotóniás sóoldatból így akkora hányad marad a keringésben, amekkora az érrendszer aránya az 
extracelluláris térhez viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy 1 L vérvesztést kb: 4 L izotóniás sóoldattal, 
vagy krisztalloiddal pótolhatunk. Hipovolémia rendezésére tehát az izotóniás sóoldat alkalmas. 
Megjegyzendő, hogy pusztán Ringer-laktát oldat infúziója a napi folyadékbevitel fedezésére 
elégtelen megoldás; ki kell egészíteni víz (Isodex) infundálásával, hogy a szervezet ÖVT-ének 
vízigényét is kielégítsük.  
Kolloidok: Nagy molekulaméretű anyagokat tartalmazó oldatok, melyek megnövelik a szérum 
kolloid ozmótikus nyomását. Leggyakrabban zselatin, keményítő, dextrán, vagy albumin oldatokat 
használunk. Közös tulajdonságuk, hogy alapvetően az érpályában maradnak. Ezért – a példánál 
maradva – 1 L vérvesztést 1 L kolloiddal pótolhatunk. Hátrányuk az izotóniás sóoldatokkal 
szemben, hogy jóval drágábbak, lassabban ürülnek ki a keringésből (ez adott esetben előnyük is 
lehet), továbbá, hogy allergiát és veseműködési zavart okozhatnak. Jelenleg nincs arra bizonyíték, 
hogy az egyik kolloid jobb lenne a másiknál. A gyakran alkalmazott Gelatin 30 kDa átlagos 
molekulasúlyú kolloid, modifikált szarvasmarha kollagénből szintetizálják. A vesén át ürül. A 
Hydroxyehtyl-keményítő 130-250 kDa átlagos molekulasúlyú kolloid, kukoricakeményítő 
polimerizációjával állítják elő. A magasabb molekula méretű oldatok alvadási zavarokat 
okozhatnak. Alkalmazásának jelenleg egyetlen indikációja van, a krisztalloid oldatokkal nem 
uralható hemorrhágiás sokk. 
Dextránok: Két molekulaméretben (40 és 70 kDa) kerülnek forgalomba. Allergizáló hatása miatt 
alkalmazása előtt dextrán tartalmú gyógyszerrel (pl. Promit) deszenzitivizálni kell a beteg 
szervezetét. Az alacsony molekulaméretű oldat (Rheomacrodex), azon kívül, hogy plazmapótszer, a 
trombocita aggregáció és egyéb funkció gátlása révén csökkentheti a posztoperatív pulmonális 
embólia kialakulásának esélyét. 
Albumin: 68 kDa molekulasúlyú humán polipeptid. Számos fontos élettani funkcióiért, többek 
között a kolloid ozmotikus nyomás biztosításáért felelős. Hátránya a gyors felezési ideje. A 
keményítő oldatok alkalmazásának beszűkülése miatt használata napjainkban ismét előtérbe került. 
Vér, vérkészítmények: A vörösvértest koncentrátum (vvt massza), bár tekinthető 
plazmapótszernek, folyadékpótlásra történő használata fölösleges, sőt kontraindikált. Egyetlen 
indikációja a vérkép, helyesebben az artériás vér oxigénszállításának rendezése. Jelenlegi ajánlás 
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szerint iszkémiás szívbetegségben nem szenvedő betegeknél 70 g/L, szívbetegeknél a 80 g/L-es 
hemoglobin szint körüli érték a transzfúzió indikációja. Fibrinogén adása indokolt szignifikáns 
vérzésben, melyet feltehetően alacsony fibrinogén szint vagy funkció kísér. Ilyenkor 
cryoprecipitátum adása is indokolt lehet, amennyiben fibrinogén koncentrátum nem érhető el.  
Oxigénterápia 
A légköri levegőnél magasabb oxigén koncentráció adására alapvetően két lehetőség kínálkozik. 
Vannak olyan rendszerek, melyekben a beteg tüdejébe jutó végső O2 tenzió függ a beteg légzési 
mintájától és vannak az „állandó teljesítményű” rendszerek, amelyek esetében ez független a 
betegtől.  
Orrszonda: Általánosságban 3-5 L/perc O2 adása javasolt. Romló vérgáz esetén nem „mély 
lélegzetekre” buzdítjuk a beteget, hanem jobb teljesítményű rendszerre váltunk. 
„50-es maszk”: Akár 10 L/perc-es áramlást is biztosíthat. Hátránya, hogy a párásítás nem 
megoldott; a magas oxigén áramlás pedig szárítja a beteg felső légútjait. 
 „100-as maszk”: Egy rezervoár ballon csatlakozik a maszk aljához, mely elvileg maximális (100 
%-os) belégzett oxigén koncentrációt biztosíthat. Mivel azonban a maszk nem illeszkedik 
tökéletesen az arcra, a valós FiO2 (a belélegzett gáz oxigén tartalma) valószínűleg csak 80% körüli 
lesz. Ezért a maszkkal történő lélegeztetés nem minden esetben képes biztosítani a megnövekedett 
oxigén igényt.  
Intubáció: A beteg tudatának kikapcsolását (dekonnektálás) és ellazítását (relaxálás) feltételezi. 
Szállítás sürgősséggel a legközelebbi, az anya (ez esetben sürgősségi) ellátását biztosítani képes, 
lehetőleg szülészeti intézetbe. Annak előzetes értesítése kötelező. Lényeges, hogy a sürgősség 
ellenére a beteg dokumentációja (vércsoport!) is szállításra kerüljön. A szállítás során 
elengedhetetlen a szoros monitorizálás (pulzus, légzésszám, vérnyomás, pulzoximetria, kontaktus 
megítélése a Glasgow féle kóma skála segítségével), valamint a precíz dokumentálás.  
 
13.1.4. SZÉLI SZINUSZ VÉRZÉS 
 
A normális helyen tapadó lepény széli részének minimális leválása esetén az egyetlen tünet egy 
kisfokú hüvelyi vérzés. A széli szinusz (véröböl, melybe a lepénybolyhok nyúlnak) általában közel 
a passzív szakaszhoz nyílik meg, vagyis a vérzésnek ez a típusa kicsit a mélyen tapadó lepényből 
származó vérzésre is hasonlít. Tetánia nem kíséri a vérzést. Bár az anya és magzata állapota 
kifogástalan, a széli szinusz vérzés kórházi ellátást igényel, mivel a leválás mértéke fokozódhat, 
amikor is az állapot egyre inkább korai lepényleválásra kezd hasonlítani. A diagnózist az UH 
vizsgálat általában megerősíti. Kezelésében a szoros megfigyelés, ágynyugalom, vérbiztosítás 
mellett a méhtevékenység orális gyógyszeres csökkentése (fenntartó tokolízis) is szóba jöhet. 
Fenntartó, tartós tokolízisre jelenleg a progeszteron (Utrogestan) tűnik megfelelő választásnak napi 
2 – 3 x 200 – 400 mg dózisban. Hasonló indikációval elvileg alkalmas lenne az aminophyllin 
(Diaphyllin) is, azonban annak elégtelensége esetén a szükségessé váló első vonalbeli intravénás β-
mimetikum (terbutalin) nem adható, mert a két ágens elsősorban kardiális mellékhatásai 
összeadódnának, ami súlyos következményekhez vezethetne. Ezért az aminohpyllin fenntartó 
tokolízisre nem javasolt.  
 
13.1.5. RUPTURA UTERI (MÉHREPEDÉS) 
 
Az egyik legsúlyosabb szülészeti kórkép, mely a méh hüvely feletti részének elrepedését jelenti 
(13.10. ábra). Bár kimeríti a méhrepedés fogalmát egy korábbi heg (császármetszés, mióma 
eltávolítás, korrekciós műtét) szétválása is, de ez akár „néma” is lehet, vagyis alig okoz tünetet. 
Ezzel szemben egy valódi méhrepedés szinte azonnali hipovolemiás sokkhoz vezethet. A valódi 
méhrepedés súlyos trauma (pl. közlekedési baleset) esetén, vagy szülés során tud bekövetkezni. 
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13.10. ábra Ruptura uteri (méhrepedés): Korábbi heg szétrepedése 

után a magzat és a levált lepény a hasüregbe került 
 
Utóbbi esetben a vajúdó általában sokadszor szülő. A szülés első és második szakaszának határán 
leggyakoribb a méh-ruptura, amikor is a magzat mechanikus ok (téraránytalanság, beilleszkedési 
rendellenesség) miatt nem tud megszületni a szokásos módos és időben. A méh megrepedése előtt 
az ú. n. prodromák (előjelek) utalhatnak a fenyegető méhrepedésre. Ezek a méh alaptónusának 
emelkedése mellett a mind erősebben fellépő szülőfájások, melyek során a vajúdó tűrhetetlen, 
„agonizáló” fájdalmat érez. A méh passzív szakasza kinyúlt, igen feszes, tapintása fájdalmas, a 
passzív és aktív szakaszt elválasztó ú. n. Bandl barázda a köldök felett tapintható (13.11. ábra). 
 

 
13.11 ábra Bandl gyűrű és a kinyúlt passzív szakasz:  

A fenyegető méhrepedés tünetei 
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Prodromák esetén teendő a méhtevékenység azonnali csökkentése. Ha volt oxitocinos infúzió, azt 
azonnal le kell állítani és gyors cseppszámú infúziót kell alkalmazni az oxitocin vér-
koncentrációjának csökkentésére. A méhtevékenység további gátlására alkalmas 5 ml-re higított 0,5 
mg (1 ml) terbutalin, esetleg 200 mg (5 ml) papaverin lassú i.v. alkalmazása.  Mentőben beta-
mimetikus spray alkalmazása (pl. 1-2 puff Berotec) vagy gyors cseppszámú MgSO4 infúzió (1-2 g 
10 perc alatt) hatékonyan csökkenti a méhtevékenységet. 
Bekövetkezett valódi ruptura esetén a fájdalom azonnal megszűnik, de percek alatt hipovolemiás 
sokk alakul ki: sápadt, hideg verejtékes bőr, tachikardia, hipotonia, fájdalmas arckifejezés („facies 
hippocratica”) észlelhető. Ha a peritoneum is átszakad, a beteg a hasüregébe vérzik. Ilyenkor a 
magzat kijuthat a méh üregéből a hasüregbe. Ha a méh hashártya borítása megmarad, a 
retroperitoneális térbe történik a vérzés, mely akár a vesékig terjedhet. 
A méhrepedés kezelése sebészi, de az életmentéshez szükséges a sürgősségi ellátás. A sürgős 
laparotomia és transzfúzió szervezése halaszthatatlan. A transzfúzió megérkezéséig a 
folyadékpótlás elégtelensége esetén a folyadék terápiát inotróp szerek adásával kell kiegészítenünk. 
Elsődlegesen választandó szer a noradrenalin 1 µg/min dózisban, továbbá alkalmazható még 
adrenalin valamint dobutamin (5-15 µg/ttskg/min) és dopamin (5-10 µg/ttskg/min) is. Az inotróp 
gyógyszerek azonban kizárólag normovolémia esetén alkalmazhatók, mivel hipovolémia mellett 
rontják a szöveti perfúziót.  
A hegszétválás (leggyakrabban korábbi császármetszés után) szokványosan kevés vérzéssel jár, de 
egy korábbi császármetszés hegének szétválása involválhatja a hólyagot is. Minden esetben feltárás 
(laparotomia) és korrekciós műtét végzendő.  
A méhen végzett korábbi császármetszés(ek) esetén a hüvelyi szülésbe bocsátás megengedett, ha az 
egy (1) alkalommal, a méh passzív szakaszán történt. A méh korporális részén végzett ú. n. 
klasszikus császármetszés (13.12. ábra) után a vajúdó nem bocsátható hüvelyi szülésbe, ugyanis a 
korporális heg szétválása az azonnali vérzés mennyisége miatt életveszélyt hordoz magában. A heg 
szétválásának valószínűsége nagy mértékben emelkedik, ha már több császármetszése volt a 
várandósnak, ezért a szülés befejezésére ilyen esetekben is a császármetszés a helyes választás.  
 

 
13.12. ábra a méh megnyitásának módjai császármetszéskor 

A: klasszikus (korporális), B: alsó haránt metszés 
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Előzetes mióma műtét esetén akkor tervezhető hüvelyi szülés, ha a korábbi műtét során a méh ürege 
nem nyílt meg. 
Intézeten kívüli méhrepedés szerencsére ritka. Leginkább otthonszülés vagy (közlekedési) trauma 
kapcsán fordulhat elő. A feladat az anya életének megmentése, melynek központi eleme az 
agresszív folyadékpótlás. 
 
13.1.6. PLACENTA ACCRETA/INCRETA/PERCRETA  
 
A lepény leválása a magzat megszületése után azért következik be, mert a jelentősen összehúzódó 
méh megszakítja a két szerv közti kapcsolatot (a két réteg eltolódik egymáson). Esetenként a lepény 
leválása a magzat megszületése után mintegy 30 - 40 perccel a méh megfelelő összehúzódása 
mellett sem következik be. Ekkor már felmerül, hogy a lepény nem a szokásos módon tapad. A 
legenyhébb esetben (placenta adheres: szívósan tapadó lepény) manuálisan sikerül a lepényt a 
méhfalról leválasztani.  A lepény leválasztása azonban nem lehetséges, ha annak bolyhai belenőttek 
a méhnyálkahártya bazális részébe vagy a méh izomzatába (placenta accreta és increta), esetleg azt 
teljesen átszőtték (placenta percreta) (13.13. ábra). A lepény tapadási rendellenessége bármikor 
kialakulhat, rizikó tényezői nem ismeretesek. 
 

 
13.13. ábra lacenta tapadási rendellenességek : placenta accreta, increta és percreta 

A lepény különböző mélységekben infiltrálja a méhfalat 
 
A placenta accreta/increta/percreta korai (UH) diagnózisa nehézkes. Ha szülés előtt ismertté válik a 
kóros lepénytapadás, indokolt a terhesség idő előtti terminálása egy jól felkészült intézetben. Mivel 
a méh képtelen a megfelelő összehúzódásra a magzat megszületése után, a részlegesen leváló, vagy 
a leválasztási kísérletnél megsérült területekről, vagy császármetszés esetén a műtéti területről 
származó vérzés miatt a méh eltávolítása aligha kerülhető el. Accret lepény esetén előfordul, hogy a 
lepény részlegesen leválik. Ilyen esetekben a még tapadó lepény forszírozott eltávolítása és a vérző 
terület nagy, átöltő varratokkal való ellátása biztosíthatja méh konzerválását.  
Sürgősségi ellátásra van szükség, ha a megkísérelt lepényleválasztáskor erős vérzés indul, mert az 
konzervatív módon nem uralható. A haladéktalan volumenpótlás és a méh összehúzódásának 
forszírozása (mechanikus dörzsölés, oxitocinos infúzió, hideg-inger alkalmazása a hasfalon 
keresztül) mellett a transzfúzió és a sürgős laparotomia szervezése és elvégzése megfelelő 
kimenetelt biztosít.  
Ha a lepény egy korábbi műtét (pl. előzetes császármetszés) területén tapad, gyakran észlelhető 
accret, incret vagy percret lepény. Ilyenkor a méh eltávolításának szükségességére kell számítani, 
ezért a műtétet tervezetten, a magzat érettségének határán el kell végezni.  
     Intézeten kívüli szülés vezetésekor a lepény távozását elősegítő manővert (pl. Credè -féle 
műfogás (13.14. ábra) csak akkor szabad alkalmazni, ha a lepényi szakban erős vérzés indul. Ekkor 
a már biztosított vénába adott 5 -10 E oxitocin is kedvező hatású lelet. Ha a lepény nem válik le 30 
percen belül sem, de nincs jelentős vérzés, a legjobb tartózkodni mindenféle aktív beavatkozástól a 
szállítás idejére.  
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13.14. ábra a lepény eltávolítása Credè féle műfogással 

 
 
13.1.7. ATONIA UTERI 
 
A méh tónustalansága (atonia uteri), fogalmat azokra az esetekre alkalmazzuk, amikor a magzat (és 
rendszerint) a lepény megszületése után a méh nem húzódik össze a megfelelő mértékben. Ilyenkor 
tapintata puha, tészta-szerű, fundusa a köldök körül van. Emiatt a szinuszokból származó vérzés 
nem konszolidálódik. A méh normális összehúzódása egyébként jelentős mennyiségű (kb. 300 ml) 
vért juttat az anyai keringésbe, mely nagyrészt kompenzálja a szülési vérveszteséget. 
Általánosságban az 500 ml-t meghaladó vérveszteséget kell kórosnak véleményezni, de ennek 
pontos megítélése szinte lehetetlen, ezért a klinikai képet kell alapul venni. A szokottnál erősebb 
hüvelyi vérzés mellett a szapora szívműködés, sápadtság, csökkenő vérnyomás biztosan kóros 
vérvesztést jelez.  
Atoniára hajlamosít az elhúzódó szülés, a túlfeszült méh (polihidramnion, ikerszülés), intrauterin 
fertőzések, a rohamos, vagy forszírozott szülés, vagy egy, már eleve a véralvadás zavarával járó 
állapot. Visszamaradt burok- vagy lepényrész, továbbá telt húgyhólyag is oka lehet a vérzésnek; 
valamennyi akadályozhatja méh normális összehúzódását. Ezért, ha nem sikerül a vérzést gyorsan 
konszolidálni, méhűri betapintást kell végezni az esetlegesen visszamaradt burok és/vagy 
lepényrész eltávolítására, ill. méhrepedés kizárására, továbbá biztosítani kell az üres húgyhólyagot. 
Az atonia az esetek döntő többségében jól kezelhető. A méh fizikai ingerlése: masszázsa, hideg-
inger alkalmazása gyakran elégséges, de ajánlott uterotonikum tartós i. v. alkalmazása (5 – 20 E 
oxitocin tartalmú infúzió) az ismétlődő ellazulások megelőzésére. Amennyiben az oxitocin nem 
képes a méhet megfelelő kontrakcióba hozni, sulproston (Nalador) infúzió adása (1 ampulla 500 ml 
infúzióban) indokolt. A sulpostron prosztaglandin F2α, melléhatásai (tachikardia, bronchus görcs) 
miatt 24 óra alatt legfeljebb 1,5 milligramm (3 ampulla) adható. Asztma és szívbetegségek 
fennállása a sulproston alkalmazásának ellenjavallatát képezik. 
Multiparitás esetén, ikerszülés, továbbá elhúzódó szülések után célszerű az atonia megelőzésére 
uterotonikumot alkalmazni (5 – 10 E oxitocin tartalmú infúzió) a posztplacentáris szak (a lepény 
távozása utáni 2 óra) elejétől. Ritkán, főként sokadszor szülők esetében, előfordulhat a méh kóros 
ellazulása a posztplacentáris időszak után is, hirtelen fellépő erős vérzést eredményezve. Ilyenkor is 
gondolni kell arra, hogy esetleg nem a telt húgyhólyag akadályozza-e a méhet az összehúzódásban. 
Kétség esetén is javasolt a vizelet lebocsátása, egyébként a fenti, 5 – 20 E oxitocinos infúzió tartós 
alkalmazása javasolt.  
Ha a lepény megszületése előtt jelentkezik a szokottnál erősebb vérzés, akkor elsőként a lepényt 
kell eltávolítani. A legfontosabb, hogy az uterus összehúzódott állapotban legyen; ha nem így van, 
manuális ingerléssel, masszázzsal, hideg vizes borogatással, i.v. 5 – 10 E oxitocin adásával 
kontrakcióba kell hozni. Lényeges, hogy a hólyag üres legyen. Ha erre sem születik meg a lepény, 
és a vérzés több a megszokottnál, akkor enyhe erőszakot alkalmazva pl. az egyszerű Credé-féle 
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műfogással, amikor is mint „szilvából a magot” próbáljuk a lepényt kinyomni. Ha így sem születik 
meg a lepény, akkor manuális lepényleválasztással kell azt eltávolítani. Lepényleválasztáskor, a 
sterilitás szabályainak betartása mellett, a köldökzsinór mentén hatolva méh üregébe célszerű 
megkeresni a lepényt, majd annak a kéz számára leginkább alkalmas széli részét. A kéz „fűrészelő” 
mozgatásával a szívósan tapadó lepény ily módon leválasztható. A manőver után hideg jódvizes 
(hűtött infúziós oldat és Betadine egyenlő arányú elegye) mosást célszerű végezni a kétüregű 
Bozemann – Fritsch katéterrel. Ez egyrészt segíti a méh összehúzódását, másrészt biztosítja a 
sterilitás megtartását. 
Ha a feni beavatkozásokkal sem sikerül az uterust kontrakcióba hozni, függetlenül attól, hogy a 
lepény távozott-e, a vérzés csak műtéti úton konszolidálható. A műtéthez való készülődés idejére 
alkalmazva a méh géz-csíkkal történő szoros kitömése (tamponád) csökkentheti a vérvesztést, de a 
manőverrel nem szabad időt veszteni. 
 Nem intézeti körülmények között az atonia ellátása nagyrészt azonos az intézeti 
körülmények között alkalmazandóval. A hideg borogatás meglepően hatékony az atonia kezelésére, 
szükség esetén akár a mélyhűtőből elővett zacskós készítmények is alkalmazhatók néhány percre, 
száraz ruhán keresztül a hasra téve. Ha a méh fizikális ingerlésével és i.v. adott 5 – 10 E oxytocin 
adásával nem sikerült a méhet kontrakcióba hozni, a vérvesztés további csökkentésére a méhet 
komprimálni kell, melyre a Fritsch-féle (13.15. ábra) vagy a Zweifel-féle (13.16. ábra) műfogások 
alkalmazhatók. Ezek lényege, hogy a szállítás idejére a méhet két kezünkkel próbáljuk 
összenyomni, hogy elszorítsuk a vérzést fenntartó ereket. Végső esetben az aorta kompressziója 
(13.17. ábra) révén lehet csökkenteni a vérzés mértékét. 
 

 

 

 

13.15. ábra Fritsch féle 
műfogás: Célja a vérző erek 

kompressziója 
 

13.16. ábra Zweifel-féle 
műfogás: Célja a vérző erek 

kompressziója  

13.17. ábra Az aorta leszorítása: A 
méhből eredő vérzés csökkentésének 

végső lehetősége nem intézeti 
körülmények között 

 
A szülést követően fellépő vérzés esetén a teendők főbb lépéseit intézeti körülmények között a 
13.18. ábra, az intézeten kívüli körülmények között pedig a 13.19. ábra foglalja össze. 
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13.18. ábra 

 

 
13.19. ábra 

 
A laparotomia során az a. uterina (13.20. ábra), esetleg az a. iliaca interna ágak (13.21. ábra) 
lekötésével lehet a vérzést konszolidálni. A méh izomállományába törő vérzés (apoplexia 
uteroplacentáris – 13.9. ábra), uterus ruptura (13.10. ábra) és lepénytapadási rendellenesség 
(placenta accreta, increata, percreta – 13.13. ábra) esetén a méh eltávolítása általában nem kerülhető 
el.  
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13.20. ábra 13.21. ábra 
 
Folyamatos folyadékpótlás és uterotonikum (5 – 20 E oxitocint tartalmazó cseppinfúzió) adása 
szükséges; a beteg általános állapotától függően transzfúzió adása mérlegelendő. Súlyos vérzés 
esetén gondolni kell DIC (disszminált intravaszkuláris koagulopátia) kialakulására.  
      A DIC valamilyen alapbetegséghez csatlakozó második betegség, melyet a véralvadás erőteljes, 
szisztémás aktiválódása, majd a véralvadási faktorok „elfogyása” és az emiatt fennálló 
vérzékenység jellemez. Szülészeti okok lehetnek: idő előtti lepényleválás, magzatvíz embólia, 
halott magzat szindróma, praeeclampsia/eclampsia, szeptikus abortusz, posztpartum szepszis). 
Patomechanizmusa négy fázisra osztható. I fázis: a koaguláció aktiválódása, II. fázis: (kompenzált 
DIC) fibrinképződés, konszumpció, szekunder fibrinolizis, III. fázis: mikrotrombusok kialakulása, 
IV. fázis: célszerv károsodások. Ilyenkor a beteg vére nem mutat megfelelő alvadási tendenciát, 
feltűnő a folyamatosan vérezgető műtéti terület. A DIC diagnózisa segítheti a Nemzetközi 
Trombózis és Hemosztázis Társaság pontrendszere. A DIC diagnózisa biztos, ha a pontszám 5 vagy 
magasabb. 
 

Paraméter Kritérium Pontszám 
Trombocita szám (/µl) > 100.000 

50.000-100.000 
< 50.000 

0 
1 
2 

Protrombin idő (sec) < 3 
3-6 
> 6 

0 
1 
2 

Fibrinogén (g/l) > 1 
< 1 

0 
1 

FDP (fibrin degradációs   
         termék) 

nincs 
Mérsékelt emelkedés 
Kifejezett emelkedés 

0 
2 
3 

13.1. táblázat 
 
A DIC kezelésében döntő tényező a kiváltó ok (a vérzés forrásának) megszüntetése. A méh eredetű 
vérzés konszolidálása a méh kontrakcióba hozásával, az a. uterinák vagy az a. hipogasztrikák (aa. 
iliaca interna) lekötésével, végső esetben a méh eltávolításával (hiszterektomia) lehetséges. A DIC 
kezelését a következő táblázatban foglaljuk össze. 
 

Kezelés célja Gyógyszerek Javallata 
Antikoagulálás LMWH * 

Na-heparin (5-10 U/ttkg/óra) 
Profilaxis 
Szubakut, krónikus DIC, akut 
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Danaparoid 
Direkt trombingátlók 
FVII a ** 

DIC korai fázis, szeptikus DIC 

A károsodott antikoaguláns 
mechanizmusok korrekciója  

Antitrombin nem ajánlott 
Rekombináns humán 
trombomodulin 60 µg/ttkg 6 
napig 

Szeptikus sokk 

Szubsztitució Trombocita szuszpenzió (1-2 
IU/10 ttkg 
FFP ***(15-20 ml/ttkg) 
Fibrinogén szuszpenzió 

Trombocitaszám < 20.000 /µl 
vagy kevesebb, mint 50.000 /µl 
+ vérzés 
Fibrinogén < 1g/l 

Vérzéscsillapítás Fibrinolizis gátlók: Epszilon–
aminokapronsav (60 mg/ttkg 
majd 5-10 mg/ttkg/óra, 
Tranexansav (2-4 x 10-15 
mg/ttkg 
FVIIa (60-120 µg/ttkg) 

Csak egyéb kezelésre nem 
reagáló vérzés esetén, heparin 
adása mellett. 

Egyéb mediátorok adása 
(kísérleti fázisban) 

Proinflammatorikus citokinek 
elleni antitestek, 
antiinflammatorikus citokinek 

Szeptikus DIC 

13.2. táblázat 
 
*     kis molekulasúlyú heparin  
**   proconvertin (aktivált VII faktor) 
*** friss fagyasztott plazma 
 
A vérző beteg szállítása nem tűr halasztást. Fontos a beteg dokumentációjának csatolása, a fogadó 
intézet előzetes értesítése. 
 
13.1.8 MAGZATVÍZ EMBÓLIA 
 
Ha az anyai keringésbe a nagy méhűri nyomás miatt jelentős mennyiségű (becslések szerint 15 – 20 
ml, vagy több) magzatvíz áramlik be, igen súlyos, gyakran letális kórkép alakul ki. Az anyai vénák 
szabaddá válhatnak méhrepedés, méhnyak-repedés, trauma esetén, vagyis a magzatvíz embólia 
leginkább szülés során alakul ki. A kórkép gyakoriságára (1/8.000 – 28.000) és letalitására (25 –
80/100) vonatkozó adatok nagy szórást mutatnak. A magzatvíz embólia legfőbb patológiai 
eseménye a magzatvízben található tromboplasztikus hatású anyagok kiváltotta intravaszkuláris 
véralvadás, mely gyorsan tüdőembóliához vezet. A fő tünet a teljes jólétből percek alatt kialakuló 
diffúz tüdőembólia, mely cianózissal járó súlyos diszpnoe formájában jelentkezik. Hamarosan 
összeomlik a keringés is, pulmonáris hipetenzió, akut jobb szívfél elégtelenség, perifériás hipotonia 
lép fel. A képet súlyosbítja a magzatvíz lanugo (magzati szőr), és egyéb magzati sejtek, 
sejttörmelék tartalma által kiváltott anafilaxiás sokk. A túlélőkben az akut fázis után DIC alakul ki 
az alvadási anyagok konzumpciója miatt. A halál rendszerint a tüdőembólia – jobb szívfél 
elégtelenség miatt következik be. A kórképnek úgyszólván nincsenek kockázati tényezői és 
nincsenek előjelei, de többnyire a magzatburok megrepedése vagy megrepesztése után jelentkezik.  
Kezelése tüneti, keringés támogatásából (adrenalin, noradrenalin, dobutamin, dopamin) a megfelelő 
oxigénellátás biztosításából, a szöveti perfúzió fenntartásából áll, melynek legfontosabb 
momentumai az intubációs lélegeztetés mellett az alvadási zavarok rendezése. Ha sikerül 
elfogadható oxigenizáció mellett stabilizálni az anya állapotát, császármetszéssel megmenthető a 
magzat. Az anya terminális állapota esetén is el kell végezni a császármetszést a magzat megmentse 
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érdekében.  Az akut szakaszt követően manifesztálódó DIC kezelésében az anémia mértékének 
megfelelő vörösvérsejt koncentrátum transzfúzió alkalmazása mellett 3 – 6 E friss fagyasztott 
plazma (FFP), alapvető fontosságú; rezisztens esetekben a protrombin képzést fokozó aktivált VII-
es faktor (proconvertin) adása javíthatja a beteg állapotát. A véralvadási anyagok pótlásakor 
lényeges a véralvadás aktuális helyzetének gyakori meghatározása, melyben az ágy melletti 
vizsgálatnak (alvadási teszt) a mai napig is fontos szerepe van.  
                                           
 
13.2. ESZMÉLETVESZTÉSSEL JÁRÓ ÁLLAPOTOK 
 
13.2.1. DIABÉTESZ MELLITUSZ 
 
A diabétesszel szövődött várandósok gondozását országszerte kialakított centrumok végzik 
megfelelő szakember-gárdával. Probléma akkor szokott felmerülni, ha a várandós a 
szűrővizsgálaton nem jelenik meg, esetleg nem jár gondozásra, vagy az ott kapott javaslatokat, 
tanácsokat nem tartja be.  
A diabétesz mellitus, mely lehet pregesztációs vagy a várandósság alatt kialakuló gesztációs 
diabetes (GDM) többféle súlyos szövődményt okozhat várandósság során; a legsúlyosabb a magzat 
méhen belüli elhalása ami tartós magzati hipoglikémia vagy ketoacidotikus kóma miatt következhet 
be. A magzat vércukor-szintje nagyjából megfelel az anyainak, bár a magzat inzulinja lehetővé teszi 
a cukor intracelluláris felhasználását, és ez csökkenti a magzat vércukor értékét. A tartósan magas 
cukor-kínálat a magzat kóros súlygyarapodásához (makroszómia), a bőr alatti zsírrétegének 
megvastagodásához és fokozott mértékű vizelet-ürítéséhez vezet, mely kóros mennyiségű 
magzatvizet (polihidramnion) eredményez. Mindez a szövetek egyfajta éretlenségével társulhat, 
mely főként a tüdő vonatkozásában jelenthet problémát a szülés idő előtti megindításakor.  
A várandósság alatt menifesztálódó GDM diétával általában egyensúlyban tartható. A problémát 
leginkább a diéta melletti magas vércukor-értékek jelentik, melyek inzulin alkalmazásával kordában 
tarthatók. Az inzulin igény a gesztációs korral növekszik. Súlyosabb problémát jelent, ha a 
vércukorszint kórosan alacsony (< 2 mMol/l). Ez akkor szokott bekövetkezni, ha az inzulin 
beadását követően elmarad az étkezés. Az általános rossz közérzet mellett sápadt verejtékezéssel, 
zavartság gyakori, súlyos esetben eszméletvesztéssel járhat. A hipoglikémia gyorsan felismerhető, 
kétség esetén azt a vércukor-mérés igazolja. Éber beteg esetében cukros folyadék itatása, stb. 
gyorsan rendezi az állapotot, eszméletlenség esetén i. v. adandó glukóz oldat. 
Akutan magas vércukor érték (>15 mMol/l) esetén 4 – 8 egység inzulint tartalmazó gyors Ringer 
infúzió adása hatásos kezelés. Mindkét esetben át kell értékelni a beteg addigi kezelését, tisztázni 
kell életvitelét, megbízhatóságát. 
 
13.2.2. PREEKLAMPSZIA-EKLAMPSZIA; HELLP SZINDRÓMA  
 
Ezen súlyos kórképekben közös, hogy bár valamennyi oka maga a terhesség, kialakulások oka és 
pontos mechanizmusa jelenleg nem ismert, ezért a terhesség befejezése nélkül egyik sem 
gyógyítható. 
A preeklampszia (PE) a várandósság alatt fellépő magas vérnyomás és szervi diszfunkciók 
(elsősorban fehérje-vizelés) megjelenése a 20. terhességi hét után. A korai-kezdetű (34. hét előtt 
fellépő) PE a lepény elégtelen működésével összefüggésben alakul ki, valószínűleg az anya és a 
magzat közti immuntolerancia kialakulásnak hiánya miatt. A betegség patomechanizmusának 
kezdeti momentumai (1. stádium) nem tisztázottak. A lepényből származó ágensek az anyai ér-
belhártya (endotél) sejtjeit károsítják, melyek egyrészt a véralvadás fokozódása, másrészt a 
vérnyomás növekedése irányában ható változásokat generálnak (2. stádium). A szervi károsodások 
oka a mikrokeringés elégtelensége, mely mikrotrombusok kialakulására vezethető vissza. A kórkép 
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végső formájában sok-szervi elégtelenségbe majd az eszméletvesztéssel járó eklampsziába 
torkollhat. A lepény diszfunkciója miatt a magzat vérellátása romlik, ezért intrauterin sorvadás, de 
akár elhalás is előfordulhat. A késői kezdetű PE általában túlsúlyos anyákban, jelentős ödémával 
lép fel, de a magzatok súlya normális, sőt gyakori az átlagnál nagyobb magzati súly. Kóreredete 
ugyancsak tisztázatlan, nagy valószínűséggel anyai betegség. Mindkét állapot eklampsiába 
torkollhat; kora kezdetű PE esetén az agyi mikrokeringés károsodása miatti hipoxia, míg a késői 
kezdetű esetekben az agyödéma + hipertenzív enkefalopátia lehet a háttérben. 
Az eklampsiás állapot a végtagok kis rángásaival indul, majd mind erőteljesebb tónusos-klónusos 
görcsök lépnek fel, a törzs episztotónusba (13.22. ábra) kerül. Ezt egy 30 – 60 perces komatózus 
állapot követi. Ezután a görcsök fordított sorrendben oldódnak. A beteg amnéziás. Ismétlődő 
rohamok esetén beszélünk státusz eklamptikuszról. Az eklampszia során a magzat, sőt az anya is 
meghalhat. 
 

 
13.22. ábra Eclampsiás roham: A: epistotonus, B: görcsök (konvulziók)  

 
Mivel a kóreredet nem tisztázott, a PE oki kezelése nem ismert. Korai kezdetű PE-ban a hipertonia 
csökkentésére irányuló tüneti kezelés az állapotot nem javítja, esetenként rontja, mivel a vérnyomás 
növekedése a vérellátást javítja (perfúzió = nyomás/ellenállás). Ugyanakkor a hipertonia 
önmagában is endotél károsító. Ezért az extrémen magas, de a túlzottan csökkentett vérnyomás is 
kerülendő. Értágító (30 mg retard nifedipin, 2 x 25 mg dihidralazin) alkalmazása és normális étrend, 
fokozott folyadékbevitel ajánlatos. 180/120 Hgmm vagy a feletti vérnyomás esetén magnézium 
szulfát (MgSO4) infúzió (4 g 20 perc alatt, majd óránként 1 – 2 g) az egyetlen ágens, mely képes 
csökkenteni az eklampszia kialakulásénak valószínűségét. Túladagolása (mély reflex csökkenés, 
légzésszám csökkenés) kalcium glukonáttal (10 ml calcium gluconat i. v.) antidotálható. 
Amennyiben a magnézium adása kontraindikált (miasztenia gravis) vagy hatástalan, fenitoin a 
választandó gyógyszer, melynek telítő dózisa 15 mg/ttkg, majd 40 mg/perc. Adható még diazepam 
(akár 40 mg is a kívánt hatás eléréséig) és midazolam (5 – 10 mg frakcionáltan).  
A várandósság terminálása az anyai állapot kritikussá válása és/vagy a magzat állapotának romlása 
(fenyegető intrauterin asfixia) miatt válhat szükségessé. Késői kezdetű PE kezelésekor a nem 
kifejezetten értágító vérnyomás csökkentők (4 x 250-500 mg alfa-metildopa, 2 x 30 – 60 mg 
urapidil) alkalmazása mellett a sóbevitel csökkentése, esetleg diuretikum alkalmazása (40 mg 
furosemid) jön szóba. Eklampszia esetén a cél az anya és a magzat életének megmentése. A beteg 
intubálása nem csak a megfelelő oxigenizációt, hanem az aspiráció és a nyelv elharapásának 
elkerülését is biztosítja. A beteg általános állapotának stabilizálása után sürgős császármetszés 
végzendő. Ha intubációra nincs lehetőség, a szállítás idejére Gedel/Mayo tubust kell alkalmazni a 
beteg oldalra fordítása mellett. Eklampsiás roham esetén 10 – 20 mg diazepam (1 – 2 amp. 
Seduxen) csökkenti a roham ismétlődésnek kockázatát, de leghelyesebb MgSO4 infúziót (kb. 2 
g/óra dózisban) bekötni a szállítás idejére. A fogadó intézet előzetesen értesítendő. 
A HELLP szindróma leggyakrabban PE mellett jelentkezik. A tünetegyüttes a hemolízis (H: 
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hemolysis; vörösvérsejt szétesés; egyik laboratóriumi jele a magas laktát-dehirdogenáz szint), 
magas májenzim értékek (EL: elevated liver enzymes; normális értékek 2 – 3-szorosát meghaladó 
transzamináz enzimek) és az alacsony trombocita szám (LP: low platelet count; < 150.000/ml) 
együttes megjelenése a várandósság 3. trimeszterében. A beteg tipikusan nem fiatal, többedszer 
szülő, aki kezdetben rossz közérzetről és gyakran gyomortáji vagy jobb bordaív menti fájdalomról 
panaszkodik. Noha a beteg állapota kezdetben nem tűnik kritikusnak, a helyzet gyorsan romolhat és 
kritikussá válhat. Hematuria (vérvizelés) megjelenése rossz prognosztikai jel. A 24. hét előtt és 
betöltött 34. hét esetén a várandósság terminálása végzendő. A 24 – 33. terhességi hetek között a 
laboratóriumi értékek romlása még stabil anyai és magzati állapot esetén is indokolja a várandósság 
befejezését. Szülés (általában császármetszés) során a lepény maradéktalan eltávolítása (küret), a 
korai gyermekágyban kortikoszteroid (10 mg, majd másnap 5 mg dexametazon), szükség esetén 
plazmaferezis végzendő. Májvédő hatású gyógyszeres kezelés (szilimarin: Legalon) a májfunkció 
javulásáig indokolt. A HELLP egyik legsúlyosabb komplikációja a májrepedés. A felhasi fájdalmat 
is a súlyosan érintett máj tokjának feszülése okozza; az ödéma súlyosbodásakor repedhet meg a 
máj, mely azonnali beavatkozást igényel. 
 
13.2.3. AKUT TERHESSÉGI ZSÍRMÁJ 
 
Az akut terhességi zsírmáj, a HELLP szindrómához hasonlóan, jelenleg még tisztázatlan etiológiájú 
kórkép. Az esetek jelentős részében igazolható, hogy a mitokondiális zsírsav oxidáció zavara vezet 
a máj akut elzsírosodásához, majd annak elégtelenné válása az enkefalopátiához (hepatikus kóma). 
Akárcsak HELLP szindrómában, a zsírlebontás zavarának hátterében itt is gyakori egy génhiba 
miatti enzimdefektus (acetil koenzim A dehidrogenáz hiány), de e nélkül is kialakulhat. A lepény 
eltávolítása gyorsan javítja a beteg állapotát, azonban a korai hatékony kezelés hiányában a 
betegség letális a máj elhalása, megrepedése, a hepatikus kóma ill. a gyakori DIC következtében. A 
diagnózis a klinikai tünetek (rossz közérzet, ikterusz, májtáji fájdalom) és laboratóriumi adatok 
(extrémen kóros májfunkciós értékek, leukocitózis, koagulációs eltérések) alapján állatható fel. 
Májbiopszia veszélyes lehet a véralvadási zavar miatt. Kezelésében a terhesség gyors befejezése 
után a beteg intenzív osztályon történő ápolása indokolt az aktuális állapotnak megfelelő 
korrekcióval (i. v. glukóz, FFP, antibiotikum, kortikoszetroid). UH vizsgálattal is diagnosztizálható 
májruptura esetén annak sebészi ellátása, nekrózis, máj-elégtelenség esetén máj-transzplantáció 
jelenthet megoldást.  
 
13.3. EGYÉB EREDETŰ SÜRGŐSSÉGI ÁLLAPOTOK 
 
13.3.1. INVERZIÓ UTERI (MÉH-KIFORDULÁS) 
 
A méh kifordulását általában az erőszakolt lepény-eltávolítás okozza. Az akut probléma a 
peritoneum (hashártya) hirtelen túlfeszülése miatt kialakuló ú. n. peritoneális sokk. Nagy fájdalom 
melletti tachikardia, hipotónia, hasi izomvédekezés lép fel. A diagnózis egyértelmű, a kifordult méh 
látható. A teendő a beteg azonnali dekonnektálása mellett a méh reponálása. Ez vagy az ökölbe 
szorított steril kézzel a méh központjából történő visszanyomás, vagy kis lépésekben a széli részről 
indított reponálás lehet. 
Nem intézeti körülmények között a reponálás hatásos fájdalomcsillapítást igényel. Elsősorban 
opiátok adása (morfin 2 mg, Fentanyl 50 µg frakcionáltan, a kellő fájdalomcsillapító hatás elérésig) 
indokolt. Mellékhatásai miatt nem javasolt viszont szintetikus agonista-antagonista opiátok 
(nalbuphin) alkalmazása.  
A beavatkozás után javasolt profilaktikus antibiotikus kezelést alkalmazni. 
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13.3.2. ELAKADT SZÜLÉS 
 
A szülés elakadása a szülés első szakasza, a tágulási szak után fordulhat elő, amikor is a magzat 
nem tud a szülőcsatornán át világra jönni. A téraránytalanság oka lehet a szűk szülőcsatorna, nagy 
magzat, vagy a magzat kóros elhelyezkedése. Ha a magzat koponya végű fekvésben van, és a 
koponya nem tud a szülőcsatornába jutni, a szülés elakadása a méh egyre fokozódó összehúzódásai 
miatt a méh megrepedéséhez vezethet (l. Ruptura uteri!). Ennek megelőzésére császármetszés 
végzendő. Mivel a koponya mérete a koponya csontok egymásra csúszása következtében 
csökkenhet, a szülőcsatorna teljes kinyílása után ennek kialakulására érdemes várni mintegy 1 órát. 
Ha ennek elteltével sem mutat a koponya áthaladási tendenciát, megállapítható a relatív 
téraránytalanság, mely császármetszéssel küzdhető le. Ha a szülés folyamata nagyon elhúzódik (a 
kitolási szak hossza több, mint 1 óra), de a koponya legnagyobb kerületével már átjutott a 
szülőcsatorna bemenetén, a magzat hüvelyi szülésbefejező műtéttel (fogó műtét, vákuum vagy odon 
extrakció) világra hozható. Ritkán, extrém nagy magzat esetén előfordulhat, hogy a fej 
megszületése után akad el a szülés. Az elakadt vállak (váll disztokia) az anya lábainak maximális 
felhúzása mellett a szimfizisen fennakadt váll erőteljes lenyomásával (McRoberts műfogás- 13.23. 
ábra) általában megszületnek. 
 

 
13.23. ábra McRoberts manőver: Az elakadt vállat a szeméremcsont felett 

erőteljesen nyomjuk lefelé; az anya lábai maximálisan felhúzottak 
 
Ha mégsem, akkor a magzat mellső hónaljába akasztott két ujjal kell a magzatot 180 fokkal mell 
felé forgatnunk, miközben azt lefelé húzzuk (Wood-féle csavar – 13.24. ábra). 
 

 
13.24. ábra Wood-féle csavar: az elakadt mellső vállt mellfelé forgatva húzzuk lefelé a magzatot 
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Ha ez a manőver is sikertelen, a hátsó kart kell a magzat törzse előtt lesimítani. Amennyiben a 
mellső váll ezután sem tud megszületni, a Wood csavart meg kell ismételni a lehozott karral, illetve 
a mellső kart kell lesimítani. A magzat szülőcsatornába történő visszanyomására, majd 
császármetszés végzésére már általában nincs szükség.   
A szó szoros értelmében vett sürgősségi helyzet a magzat szempontjából akkor alakul ki elakadt 
szülés esetén, ha egyszersmind a magzat vérellátása is jelentősen csökken. Ez a helyzet állhat elő 
medencevégű fekvésből születő magzat elakadása esetén. Ilyenkor ugyanis a szülőcsatornán 
részben áthaladt magzat a csontos medence-bemenethez nyomja a köldökzsinórt, csökkentve ezáltal 
saját vérellátását. A medencevégű fekvésben lévő magzat klasszikusan a Bracht féle műfogással 
hozható napvilágra, melynek lényege, hogy a lapockáig megszületett magzatot az anya hasára toljuk 
a fej kigördülése érdekében (13.25. ábra).  
 

 
13.25. ábra Bracht (féle) manőver: A lapockáig megszületett magzatot az anya hasa irányába 

toljuk  
 
Ha a karok felcsapódnak, a szülés ismét elakad, mert a felcsapódott karok lehetetlenné tehetik a 
koponya megszületését. Ebben a helyzetben ki kell fejteni a magzat karjait. A karok kifejtését 
legszerűbben a klasszikus és a Müller féle karkifejés kombinációjával tehetjük meg. A magzatot 
lábánál fogva oldalra és magasra emeljük és a másik kezünkkel a törzs előtt lesimítjuk az azonos (a 
lesimítóval azonos bal vagy jobb) kart. Ezt a műveletet megismételjük a másik oldalon. Ezután a 
Bracht-féle műfogással megszületik a magzati fej. Ha nem hatásos a Bracht manőver, a fej 
kifejtéséhez kell folyamodni. A magzatot bal karunkra fektetjük úgy, hogy középső ujjunkat 
óvatosan a magzat szájába vezetve a koponyát a magzat mellkasa felé húzzuk (20. ábra). 
Ugyanakkor erőteljesen húzzuk a magzatot lefelé, amíg az a halántékcsontig meg nem születik. 
Ekkor ismét a Bracht féle manővert alkalmazva születik meg a magzat a legkönnyebben.  
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13.26. ábra Mauriceau-Smellie-Veit manőver:  
Az elakadt fej flexióba hozása mellett húzzuk a magzat fejét lefelé  

13.3.3. VASA PREVIA (ELŐLFEKVŐ ÉR) MEGREPEDÉSE  
 
Ha a köldökzsinórba futó erek (1 véna és 2 artéria) a lepény elérése előtt elágaznak, vitorlás 
tapadásról (insertio velamentosa) beszélünk, ugyani az erek között kifeszülő hártyák vitorlára 
emlékeztető formációt alkotnak (13.27. ábra). Ha bármelyik elölfekvő ér a burok megrepedése 
(vagy megrepesztése) során megsérül, a magzat elvérezhet. A vasa previa megrepedésére kell 
gondolni, ha közvetlenül a burok megrepedése után kezdődik hüvelyi vérzés. A helyzet kizárólag 
sürgősségi császármetszéssel kezelhető. 
 

 
13.27. ábra Vitorlás tapadású lepény és elölfekvő ér: a köldökzsinórban futó erek szétoszlanak a 

lepény elérése előtt 
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NŐGYÓGYÁSZAT 
 
13.1. AKUT HAS  
 
Akut (sebészi) has alakul ki, ha a peritoneum (hashártya) irritációja erőteljes, vagy a hasban 
bármely szerv súlyos oxigén-hiánya lép fel. Sebészi has esetén exploráció (feltárás) szükséges, ami 
lehet hastükrözés (laparoszkópia) vagy laparotomia.   
 
13.1.1. EKTÓPIÁS TERHESSÉG 
 
A blasztociszta normálisan a méh üregében ágyazódik be. A méhen kívüli (extrauterin) terhességek 
csaknem mindig a petevezetőben találhatók a megtermékenyített petesejt vándorlásának többnyire 
mechanikus ok miatti képtelensége miatt. Ektópiás terhesség esetén a koraterhességi tünetek, mint a 
vérzés kimaradása, hányinger, mellfeszülés, ugyan úgy megjelenhetnek, mint normális 
terhességben. Ezekhez a tünetekhez azonban hamarosan alhasi fájdalom társul. Ennek oka egyrészt 
a kürt feszülése, másrészt az előbb-utóbb meginduló vérezgetés során a hasüregbe jutó vér okozta 
hashártya-izgalom. A hasűri vérzés általában periodikus, mely a fájdalom hasonló hullámzó 
visszatérését okozza. Valószínűleg ezzel, a hasűri vérezgetéssel függ össze a beteg néhány 
másodpercig tartó, ismétlődő eszméletvesztése, mely a méhen kívüli terhesség mellett ritkán 
előforduló, különleges tünet. Bimanuális vizsgálat során az érintett adnex-tájék tömeges, 
nyomásérzékeny, akárcsak a hüvely hátsó boltozata (Douglas üreg), melyet az összegyűlő 
véralvadék ledomborít. A hüvelyből gyakran kevés, dekomponált vért tartalmazó, „kávéalj-szerű” 
váladék ürül. A diagnózist az UH vizsgálat tovább valószínűsíti, mely a pozitív terhességi reakció 
mellett nem igazolja terhesség jelenlétét a méh üregében, az endometrium azonban vastag (8 – 14 
mm). A gesztációs gyűrű, a 6. hét után akár az embrió is, gyakran látható a petevezető vetületében. 
A kürtben fejlődő terhesség (13.28. ábra) általában a 7 – 8. héten szakad meg, mert ekkorra a kürt 
feszülése kritikussá válik.  
 

 
13.28. ábra Kürt terhesség: Az ektópiás terhességek leggyakoribb formája 

 
Ha a beágyazódás a kürt hasűri szájadéhoz közeli volt, a terhesség megszakadhat a kürt 
megrepedése nélkül. Ilyenkor a konceptusz a hasüreg felé távozik, gyakran véralvadékos 
konglomerátumot (hematomola) képez a kürt végén. Egyéb esetekben a kürt elreped, és ez jelentős 
vérzéssel járhat. A legsúlyosabb vérzés akkor szokott fellépni, ha a beágyazódás a méhtesthez 
közel, az isztmikus szakaszon történt. A vérvesztés kivérzéses állapothoz (presokk – sokk) vezethet, 
melyhez a peritoneális izgalom okozta izomvédekezés társul. Agresszív folyadékpótlás és mielőbbi 
laparotomia végzendő. Intakt, vagy csak kevés hasűri vérzéssel járó kürtterhesség laparoszkópia 
során ellátható. Az extrauterin terhességek kb. 1 %-a hasűri vagy ovariális terhesség. Ezek kezelése 
is sebészi, a vérzésforrás lokális ellátásával.  
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Az ektópiás terhességek talán legproblematikusabb formája a cervikális terhesség, amikor is a 
beágyazódás a méhnyak területén történt (13.29. ábra). A méhnyak ugyanis elsősorban 
összehúzódásra képtelen kötőszöveti elemekből áll, ezért a terhesség megszakadásakor jelentős 
vérzés várható. A cervikális terhesség diagnózisa nem egyszerű, bár a lényegesen tágult méhnyak 
esetén végzett UH vizsgálat jellegzetes képet mutat: a méhtest mintegy sapkaként ül az embriót 
tartalmazó tágult méhnyakon. Intakt cervikális terhesség kezelhető citosztatikummal (1 mg/ttkg 
methotrexat i. m.). Ilyenkor a terhesség elhal, majd lassan felszívódik. Megindult intakt vetélés 
esetén fel kell készülni a laparotomiára; a méh eltávolítása csak ritkán kerülhető el. 
 

 
13.29. ábra Cervikális terhesség: az implantáció a nagyrészt kötőszöveti 

elemekből álló, összehúzódásra képtelen méhnyakban történt 
 
Az ovuláció során a szokottnál erősebb vérzés (korpusz hemorrágikum) is okozhat peritoneális 
izgalmat, mely laparoszkópiát tehet szükségessé, akut has kialakulásához azonban nem vezet.    
 
13.1.2. TUBOOVARIÁLIS (VAGY TUBÁRIS) TÁLYOG MEGREPEDÉSE 
 
A tuboovariális (a kürtöt és petefészket magában foglaló) tályog (13.30. ábra) a női kismedencei 
gyulladások egyik leggyakoribb végső formája. A gyulladást a hüvelyből a kismedencébe terjedő 
kórokozók hozzák létre, a leggyakoribb elindítója a Chlamydia, mely szexuális úton terjedő fertőzés 
(STD: sexually transmitted disease). Általában többféle kórokozó vesz részt a kismedencei 
gyulladás kialakításában, melyek között az anaerob (oxigén nélkül fejlődő) baktériumok szinte 
minden esetben kimutathatók. A kismedencei gyulladás leggyakrabban az egyik oldali kürt és a 
petefészek együttes gyulladása (adnexitisz vagy szalpingo-ooforitis) képében kezdődik. Ha a 
gyulladást nem sikerül szanálni, gennygyülem alakul ki, melyet a szervezet letokol. Így alakul ki 
kürttályog (piosalpinx) vagy (gyakrabban) a petefészket és kürtöt is magában foglaló tuboovariális 
abszcesszus. A kismedencei tályog alhasi fájdalommal, lázzal jár, a gyulladásos laboratóriumi 
paraméterek (C-reaktív protein, fehérvérsejt szám, prokalcitonin, vérsüllyedés) jelentősen 
emelkednek. A képlet tapintható, bár a bimanuális vizsgálat meglehetősen fájdalmas, ezért a pontos 
tájékozódás inkább hüvelyi UH vizsgálattal lehetséges.  
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13.30. ábra Tubo-ovariális tályog: a petefészek és a kürt együtt alkot tályogot 

 
A diagnózis felállítása általában nem ütközik nehézségbe. Laparoszkopia vagy laparotomia 
végzendő az tályog eltávolításával, a hasüreg drenálásával. Ritkán előfordul a tályog megrepedése, 
mely akut peritoneális izgalmat keltve sebészi (akut) hassal jár. Csuklás, hányinger – hányás, akár 
ájulás is előfordulhat a hasi izomvédekezés (defensus musculorum) mellett. Akut has esetén 
laparotomia végzendő. Ennek során az adnex-képlet eltávolítása mellett a hasüreg érintett részének 
alapos dezinficiálása (pl. jódos oldattal) elengedhetetlen a hashártyagyulladás (peritonitisz) 
elkerülése érdekében. Antibiotikum alkalmazása elősegíti a gyors gyógyulást. Ha az ellátás 
késedelmet szenved, paralitikus ileusz (bénulásos bélrenyheség) kialakulása is várható („néma” 
has). A klinikai diagnózist megerősíti natív hasi Rtg felvétel, melyen folyadék-nívók (13.31. ábra) 
láthatók.  
 

 
13.31. ábra Ileusz Rtg képe: folyadék nívók a tágult belekben 

 
Az ileusz kizárólag a hasi gyulladásos folyamat egyidejű kezelése mellett, optimálisan annak 
szanálása után kezelhető. A szérum ionok (K+, Na+) koncentrációjának ismerete, szükség esetén 
korrekciója, elengedhetetlen a bél motilitását fokozó készítmények (pl. neostigmin 4-6 óránként 0,5 
mg) alkalmazása előtt. Kismedencei gyulladás esetén mechanikus ileusz is kialakulhat, ha egy adott 
bélszakasz a gyulladás miatt más szervhez vagy a hasi peritoneumhoz letapad. A bélmozgás 
kezdetben heves, a has feszesen elődomborodó. A has felett hallgatva a pengő bélhangok mellett, a 
hasat hirtelen megnyomva, „loccsanás” hallható. A bél-elhalás veszélye, valamint a beteg súlyos 
állapota miatt a fixált bélszakasz sürgős mobilizálása szükséges, melyet hasi sebésznek kell 
végeznie. 
 Akut has esetén történő szállításkor az intézet eléréséig a szokásos fájdalomcsillapítás, láz 
esetén lázcsillapítás javítja az általános állapotot.  
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13.1.3. PETEFÉSZEK CISZTA MEGCSAVARODÁSA (CYSTA OVARII TORQUATA) 
 
A petefészekben főként fiatal korban viszonylag gyakran képződnek 3 cm-nél nagyobb átmérőjű, 
folyadékkal teli képletek (ciszták). Legtöbbször a Graaf tüsző (a petét szolgáltató tüsző) 
felrepedésének elmaradása miatt alakulnak ki. Általában hasi panaszt (feszülő fájdalom, 
„szurkálások”) okoznak és korán felismerésre kerülnek. Általános szabály, hogy a petefészekből 
kiinduló daganat kivizsgálása kötelező. Fiatal, panaszmentes páciens kisebb (3 – 8 cm-es), híg 
folyadéktartalmú és növedéket nem tartalmazó cisztája esetén megengedett az obszerváció, a képlet 
gyakran spontán „eltűnik”. Panaszt okozó petefészek képletet azonban minden esetben el kell látni. 
Előfordul, hogy a ciszta töve, leginkább a bélmozgások következtében, megcsavarodik (13.32. 
ábra), mely erősödő hasi fájdalmat, a vérellátás jelentős csökkenése szöveti hipoxiát, elhalást és 
akut hasat okoz. Láz nincs, az általános állapot jó, de erős hasi védekezés van. Előrehaladott 
esetben az elhalt ciszta megrepedhet, mely peritoneális izgalmi tüneteket (hasi fájdalom, 
tachikardia, csuklás, hányinger – hányás) kelt. A diagnózis ritkán kétséges, UH birtokában könnyű. 
Laparoszkópia során a „detorkváció” (visszacsavarás), majd a ciszta vagy a petefészek eltávolítása 
elvégezhető. 
 

 
13.32. ábra Megcsavarodott ciszta: A csökkenő vérellátás miatt heves hasi fájdalommal jár 

 
     Akut has esetén, UH vizsgálat nélkül nehéz pontos diagnózishoz jutni. Sokszor a beteg tud a 
cisztájáról, mely esetleg már korábban is okozott panaszt. A gyulladásos tünetek (hőemelkedés, láz) 
hiányoznak, de a beteg pulzusa a fájdalom miatt szapora.  
A szállítás idejére ópiát analgetikum adása javasolt, mely a régebbi közhiedelemmel ellentétben, 
nem akadályozza a diagnózis felállítását, sőt akut has esetén a beteg fizikális vizsgálata is 
hatékonyabb lehet.   
 
13.1.4 APPENDICITISZ (FÜGGELÉK GYULLADÁS) 
 
Appendicitisz előfordulhat várandósság során is. Tünetei annyiban térnek el a nem-terhesben 
kialakuló függelék gyulladástól, hogy a nagy méh miatt a beteg fizikális vizsgálata nehezített. 
Jellemző továbbá, hogy az appendix helyzete és így a fájdalom punktum maximuma a gesztációs 
kor előre haladtával egyre feljebb és hátrafelé kerül (13.33. ábra). Az idejekorán nem ellátott 
gyulladt appendix perforációja következtében akut has, peritonitisz lép fel. A gyulladt függelék 
eltávolítása koraterhességben laparoszkópiával, a 16 – 20. hét után, illetve perforációt követően 
laparotomiával javasolt. 
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13.33. ábra az appendix helyzetének változás a terhességi korral 

 
 
 
 
13.2 Felhasznált irodalom 
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14. FEJEZET  
A SÉRÜLÉSEK ÉS AZONNALI ELLÁTÁSUK (BORSICZKY BALÁZS DR) 
 
14.1 BEVEZETÉS 
 
A mortalitási statisztikák alapján a baleseti halálozás vezető halálokká nőtte ki magát a 45 
évesnél fiatalabb népesség körében nem csak az Egyesült Államokban, hanem hazánkban is. 
Mindez nem csak azért figyelemre méltó, mert ebben a populációban évtizedek óta nem 
nagyon változik ez a dobogós helyezés, hanem azért is, mert pont a legfiatalabb és a 
munkaképesség szempontjából legaktívabb korosztályt érintő állapotról van szó. Ezért, az 
első helyen kezelendő individuális effektusán túl, megemlítendőek azok a társadalmi hatások 
is, amelyekkel egy baleset kapcsán számolnunk kell. Ez utóbbiak egyik lényeges 
momentuma, hogy az érintettek hosszabb rövidebb ideig tartó távolmaradása a 
munkaerőpiacról, a terápiás és rehabilitációs költségek mellett nem csekély terhet jelent a 
költségvetés számára is. Így érthető, hogy az új évezredben a trauma a legdrágább 
egészségügyi problémává vált a legtöbb fejlett gazdaságú országban. 
Felismerve, hogy a balesetet szenvedettek rendszerszinten szervezett ellátása jelentősen 
javítja a trauma kimenetelét, számos fejlesztés történt az egészségügy e területén (protokollok 
kidolgozása, mentőellátás korszerűsítése, sürgősségi centrumok kialakítása, új technikák és 
szemléletmód elterjedése a traumatológiai és sürgősségi ellátásban, a szakemberkézés 
átalakulása, stb.). Bár ezek működése még messze nem optimális, igyekeznek korszerű, az új 
normáknak megfelelő válaszokat adni a baleseti sérülések által jelentett kihívásokra.     
 
A sérülések, különösen a súlyos sérülések, olyan egészségkárosodások, amelyek ellátása 
esetén az idő fokozott jelentőséggel bír. Bár az utóbbi időben néhányan vitatni kezdték aligha 
kétséges hogy a R.A. Cowley által leirt összefüggés - miszerint a várható túlélés akkor a 
legvalószínűbb, ha a beteg a sérüléstől számított egy órán belül („golden hour”) definitív 
ellátásra kerül – ma is megállja a helyét. A tapasztalatok alapján az említett „arany óra” 
fogalma – mint a prehospitalisan eltöltött idő – „arany időtartamra” finomodott, amely a 
sérülés típusától függően néhány perctől (pl. a mellkas/has áthatoló sérülése) néhány óráig 
(tompa hasi trauma) is terjedhet.  Annyi azonban bizonyos, hogy mikor az első ellátó a 
kárhelyre érkezik, az a bizonyos óra már javában ketyeg, ezért a sérültek helyszíni ellátása 
során az „arany óra” sokkal inkább „platina tíz perc”, mert csak ennyi idő áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy: 
• felmérjük a helyszint, 
• megállapítsuk, ki (vagy kik) az élő sérült(ek), 
• elvégezzük a helyszíni triage-t, 
• az elsődleges vizsgálatot, 
• elhárítsuk a közvetlen életet veszélyeztető állapotokat, 
• megkezdjük a sérült elszállítását az optimális ellátást biztosító egészségügyi 

intézménybe. 
Ez azt jelenti, hogy meglehetősen rövid idő áll rendelkezésre egy igen komplex feladatsor 
elvégezésére, amelynek egyetlen célja az élet megmentése. Ilyenkor, sok esetben, egyszerűen 
nincs lehetőségünk időt „pazarolni” olyan tevékenységekre, amelyek elvégzése egyéb 
helyzetekben a beteg érdekében állna, de potenciálisan, ott és akkor, nem bírnak életmentő 
funkcióval, viszont a helyszínen töltött időt hosszabbítják (pl. intubálás a légzés 
asszisztálásához, vénabiztosítás, fájdalomcsillapítás, stb.). Az elvégzendő feladatokat, 
lehetőleg minden részletet figyelembe véve, a leghatékonyabb logikai sorrend alapján kell 
végrehajtani. 
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14.2 A HELYSZÍN FELMÉRÉSE 
 
A kárhely felmérése, a segítséget kérőtől beérkező információk alapján, a riasztáskor 
megkezdődik. Ennek során át kell gondolni, milyen eszközökre lesz majd szükség a mentés 
során, továbbá érdemes ezek működőképességét a kiérkezésig ellenőrizni.  
Tekintettel arra, hogy a sérültek és környezetük vérrel, egyéb testváladékokkal, olykor 
mérgező anyagokkal szennyezettek, továbbá bizonyos beavatkozások (pl. légútbiztosítás) 
során kontaminálódhatunk, használjuk a rendelkezésre álló személyi védőfelszereléseket 
(védőkesztyű, szemüveg, szájmaszk, stb.).  
Alapvető fontosságú a kárhely biztonságossága. Ha felmerül, hogy a helyszín nem 
biztonságos azonnal el kell hagynunk, illetve meg sem közelíthetjük. Baleseti helyszínre 
történő érkezést követően gondolni kell arra, hogy milyen tűzveszélyes vagy mérgező 
anyaggal kerülhetünk kapcsoltba, illetve ki vagyunk-e téve az áramütés veszélyének a 
gépjármű, gép, épület, stb. megközelítése esetén. Bizonyosodjunk meg tehát arról, hogy 
elvégezték-e az áramtalanítást. Ellenőrizzük, nem sodorjuk-e veszélybe magunkat a sérült 
környezetében lévő instabil épületrész vagy járófelület révén. Bűncselekmény helyszínének 
megközelítésekor gondoljunk a rendőri biztosításra. Csak a tűzszerész vagy egyéb szakértő 
engedélyével hatoljunk be robbanás helyszínére.  
 
14.3 HELYSZÍNI TRIAGE 
  
A prehospitalis trauma triage célja a legtöbb súlyos sérült azonosítása és a sérüléseiknek 
megfelelő, defnitív ellátást biztosító intézménybe szállítása.  
A helyszíni triage első lépéseként azonosítanunk kell az élő sérülteket, egyúttal meg kell 
próbálnunk nagy vonalakban információt szerezni a sérülések súlyosságáról. Ezzel 
kapcsolatban érdemes megjegyeznünk, hogy általában nem a leghangosabban kiabáló beteg a 
legsúlyosabb állapotú. Az első pillantásra egyértelműen menthetetlen sérültek azonosítása 
után, szem előtt tartva azt, hogy egy mentőegység általában csak egy súlyos sérült 
elszállításához elegendő, a menthetőnek ítélt sérültek száma alapján döntsünk arról, hogy 
milyen további segítséget kérünk.  
Tekintettel arra, hogy Magyarországon nincsen a szakmák konszenzusán alapuló egységes 
irányelv, az alkalmazott trauma triage kritérium rendszerek az ACS Comitte on Trauma, 
kisebb-nagyobb részben átdolgozott, irányelveit alkalmazzák, amely a különböző anatómiai, 
élettani és a sérülés mechanizmusára vonatkozó eltérések és megállapítások értékelésén alapul 
(1. ábra). 
 
14.3.1 SÉRÜLÉSI MECHANIZMUSOK 
 
A sérülési mechanizmusok értékelése rendkívül fontos része a helyszíni triage-nak, mivel az 
első betegvizsgálattal együtt a sérüléseknek kb. 90%-át előre jelezheti, még a rejtett sérülések 
esetén is. 
Balesetek áldozatainál leggyakrabban a mozgási energia elnyelődéséből származó tompa és 
áthatoló sérülésekkel találkozhatunk. Míg az áthatoló sérülések természetüknél fogva, mindig 
a bőr folytonosságának megszakadásával (=seb) járnak, addig a tompa sérülések 
eredményezhetnek sebekkel vagy ezek hiányával járó fedett elváltozásokat. (1.táblázat) Fedett 
sérülések esetén az energia, az intakt bőrön keresztül éri a szerveket és nagyobb területen 
nyelődik el, mint az áthatoló sérülések esetén. Ezért, bár nagyobb energia mennyiség 
szükséges a szövetkárosodás kiváltásához, az sokkal komplexebb lesz, mint az áthatoló 
sérülések esetén. Ez utóbbiról akkor beszélünk, ha különböző tárgyak, bőrön keresztül 
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hatolva, a testüregekben lévő szervek, illetve a végtagokat alkotó anatómiai képletek 
károsodását okozzák.  
Az említettek mellet vagy akár önállóan is sérülések kiváltó okaiként szerepelhetnek a 
különböző kémiai (korrodáló szerek által okozott: colliquatio, oxidáló/redukáló szerek által 
okozott: coagulatio), hő (fagyás - congelatio, égés - pernio) és sugárzás hatására kialakuló 
ártalmak. Valamennyire jellemező, hogy súlyos formában jelentkezve a bőr eltérő mértékű 
sérülésével járó, összetett szöveti, illetve szervkárosodások kialakulásáért lehetnek felelősek.  
Az első helyen kiemelt mozgási energia transzfer kapcsán létrejövő alapvető 
mechanizmusokat a 2. táblázat foglalja össze.  Ezek hátterében leggyakrabban gépjármű 
baleset, elesés és magasból történő leesés, tettlegesség, gyalogos/kerékpáros gázolás áll.  
 
14.3.1.1 A GÉPJÁRMŰ BALESETEK MECHANIZMUSA 
 
A fizika, Newton által megfogalmazott, alapvető törvényei alapján levezethető, hogy a 
mozgási energia egyenesen arányos a mozgó test tömegével és a sebességének négyzetével. 
Ismert az is hogy az energia elnyelődésekor, vagyis a mozgó test lefékeződésekor a 
szervezetre/szervekre ható erő nagysága fordítottan arányos a megálláshoz szükséges 
távolsággal.   Tudva azt, hogy egy egészséges ember, rövid ideig 30-40G gyorsulást képes 
elviselni, könnyen kiszámolható, hogy kb. 40-50Km/h sebesség esetén a helyszíni triage 
táblázatában olvasható 30-40cm es karosszéria deformitás, mint fékút mellett, a várható 
sérülések bizony igen súlyosak lehetnek. E mellett figyelembe kell venni azt is, hogy a fenti 
gyorsulás-tolerancia a szervezetre AP irányból ható erővektor esetén érvényes. Cranio-
caudalis, illetve oldal irányú erő esetén az emberi test ellenálló képessége a fentinél 
szignifikánsan kisebb. Gépjármű balesetek kapcsán tett érdekes megfigyelés, hogy bár az 
előbbiek alapján a mozgási energia arányos az autó tömegével, annak növekedésével mégis 
csökken a halálos balesetek száma, kb. 400-500 kg-onként 15%-kal (Simpson-féle 
paradoxon). Ennek hátterében feltehetően a nagyobb jármű által biztosított tágasabb utastér és 
az energia elnyelődésekor szerepet játszó nagyobb ütközési zóna állhat. Mindez már 
megalapozza, azt a széles körben ismert „biztonságtechnikai” aranyszabályt, miszerint nem 
gyors autót kell vásárolni, hanem nagyot.  
Ütközések esetén mindig három egymástól elkülönülő folyamat együtthatásának 
végeredményét találjuk a helyszínen.  
• A gépjármű ütközése 
• A benne ülők testének ütközése az utastérben lévő tárgyakhoz, személyekhez 
• Az egyes személyek szerveinek ütközése a testüregekben. 
 A 3. táblázatban foglaltuk össze a gépjármű balesetek kapcsán megfigyelhető sérülési 
mechanizmusokat és a hozzájuk tartozó potenciális sérülési mintákat. 
Ezeket a folyamatokat módosítják a jármű biztonsági berendezései, illetve a szállított és nem 
megfelelően rögzített tárgyak. Az előbbiek egyfelől kedvezően képesek befolyásolni a sérülés 
mechanizmusát, azonban önmagukban is képesek jellegzetes sérüléseket okozni. Ma már 
tudjuk, hogy a biztonsági öv a halálos sérülés kockázatát csaknem 45%-kal csökkenti. 
Ugyanakkor a hárompontos biztonsági öv használata során a fej gyakorlatilag rögzítetlen 
marad. Az ütközéskor ébredő erők hatására nem csak a nyaki csigolyák és a kulcscsont 
sérülhetnek, hanem kellően nagy energiájú becsapódás esetén gyakran kialakulhat a felső 
bordák törése, illetve aortasérülés. Ilyenkor ugyanis a fej hirtelen előremozdul, a mellkas felső 
része viszont elakadt az övben, így az ér sérülése létrejöhet a subclavia szintjében. Mindezek 
mellett, szintén a biztonsági övek számlájára irható a has és mellkasfal lágyrész sérülése, a 
hasüregi szervek sérülései (húgyhólyag, cseplesz és bél ruptura), a mellkas fal és a sternum 
sérülése, amely utóbbi törése esetén mindig keresni kell a thoracalis gerinc sérülését is.  
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A jól működő légzsák hatékonyan akadályozza meg a műszerfal és kormány okozta mellkas 
és arcsérülést, mindössze abrasiová gyengítve ezek tompa roncsoló hatását. Tisztán frontális 
ütközés esetén, a légzsák 30%-kal csökkenti a fatális kimenetel valószínűségét és 
összességében 11%-kal fokozza a biztonsági öv védőhatását bármely (frontális, oldal-
ütközéses vagy ráfutásos) gépjármű balesetben. A légzsák használat leggyakrabban előforduló 
„mellékhatásai” közé tartozik a halláscsökkenés, a fülzúgás és az arc bőrének felületes égése. 
Ugyanakkor a frontális légzsákok 1995. évi (USA-ban) kötelező beépítése után egyre több 
közlemény hívta fel a figyelmet a főként gyermekek és alacsony növésűek esetében 
megfigyelt nyaki gerinctörések, gerincvelő sérülések és a fulladás fokozott előfordulására. 
Oldal légzsákok használatakor, főként az érintett oldali felső végtag ficamainak fokozott 
előfordulásáról számolnak be.   
 
14.3.1.2 AZ ESÉS MECHANIZMUSA 
 
Az álló helyzetből bekövetkező esés a legbanálisabb sérülési mechanizmus, különösen idős 
korban. Vezető oka a csípő, borda, gerinc és hosszú csöves csontok törésének, valamint a zárt 
koponya traumáknak. Gyakorisága mellett mechanizmusát tekintve szerencsére ez az esés 
típus kis energiájú sérülést eredményez, így akut mortalitása alacsony. Tekintetbe véve 
azonban, hogy az időskori csípőtáji törések hátterében az elesés áll és e töréstípus egy éven 
belüli halálozása, adekvát traumatológiai ellátás mellett is 30% közelében van, az egyszerű 
elesés is gyilkos mechanizmus lehet.  
A magasból történő leesés már a nagy energiájú sérülések közé tartozik, amelyet jól mutat, 
hogy akut mortalitási rátája a 35%-ot is eléri. Általában a 3m-es magasságot tekintjük olyan 
mértékűnek, ahonnan a leesés már nagy energia transzferrel jár.  A sérülés okozta mortalitás 
valószínűségét meghatározó faktorok közül a legjelentősebbek 
• a beteg életkora (40 év felett szignifikánsan növekvő mortalitás),  
• a magasság (2m-nél magasabbról történő leesés),  
• a becsapódási felület tulajdonsága (a kemény felületre érkezés jelentősen rontja a 

túlélést),  
• és az elsőként földet érő testrész/testtáj típusa (fej, arc, törzs oldalsó felszíne sokkal 
rosszabb prognózisú, mint az alsó végtagra érkezés).  
A leggyakoribb sérülések felnőtt korban: a láb csontjainak és a lábszár a csípő és medence 
törései, az ágyéki gerinc törései és a belső szervek decelerációs sérülései. Előfordulhat még a 
felső végtagok csontjainak törése, ha a sérültnek van lehetősége az esés közben védekező 
tartást felvenni. 
 
14.3.1.3 AZ IDEGEN/SAJÁTKEZŰ TETTLEGESSÉG SÉRÜLÉSI MECHANIZMUSAI 
 
A bántalmazás és vétlen vagy szándékos önártalom okozása során lejátszódó sérülési 
mechanizmusok nagymértékben függenek az elkövetés eszközétől és gyakorlatilag a zárt, 
illetve nyílt sérülések teljes palettáját felvonultatják. Leggyakrabban az arc és agykoponya, 
valamint a törzs tompa sérüléseivel, továbbá az áthatoló sérülések közül a végtagok, a has és a 
törzs metszett, szúrt, vágott, lőtt sebeivel és ezek következményeivel találkozhatunk.  
A felsoroltakból a helyszíni ellátás szempontjából kiemelt jelentősége a szúrt és lőtt 
sérüléseknek van. Amíg a szúrt sérülés következményei a behatolás helyétől, mélységétől és 
irányától függenek, addig a lőtt sérülés során létrejövő roncsolás mértékét a fentieken kívül az 
alábbiak is meghatározzák: 
 
a) a lövedék alakja – alapvetően határozza meg a szöveteken történő áthaladás minőségét 
b) tömege – a nagyobb kaliberű lövedék a nagyobb mozgási energiával rendelkezik 
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c) felépítése – az acélköpenyes lövedékek kevésbé deformálódnak becsapódáskor, mint a 
puha ólomból készült vagy üreges hegyű projektilek. Ezért az előbbiek kevésbé 
roncsolják a szöveteket.  

d) a becsapódás pillanatában meglévő sebessége – a nagyobb sebesség nagyobb mozgási 
energiát jelent 

e) a becsapódás szöge – a lövedék, repülés közben billegő vagy bukdácsoló mozgást 
végez, így a becsapódáskor nem feltétlenül a hegyesebb végével éri a szövetet, ami 
nagyobb roncsoló hatást eredményezhet 

f) a szövetek tulajdonsága – a különböző szövetek eltérő módon deformálják a 
lövedékeket, így annak szövetkárosító hatása is eltérő lehet  

g) az eltalált szervek funkciózavara – a tüdőt érő lőtt sérülés adott esetben jobban 
tolerálható, mint a szívlövés  

  
A lőtt seb bementi nyílásból, lőcsatornából és legtöbbször kimeneti nyílásból áll. A sérülés 
kiterjedését a bementi nyílásnál a bőr feszített vagy ellazult állapota adja meg. Itt a bőrszél 
befelé fordult, közeli lövés esetén körkörösen lőporkorommal szennyezett. A kimeneti nyílás 
olykor hiányozhat is, de általában nagyobb, mint a bementi. Ennek oka a lőcsatornában 
uralkodó nyomás, a lövedék deformálódása és megváltozott viselkedése. A lőcsatorna a 
lövedék röppályájának folytatása a testen belül, amely a projektil és a szövetek jellemzői, 
valamint a sérülést követő testhelyzetváltozás alapján módosul. Az elsődleges nekrotikus zóna 
a lőcsatornában alakul ki és a lövedék közvetlen mechanikai hatása következtében jön létre. 
Az un. oldalütés a lövedék közvetett hatásaként értelmezhető szöveti károsodás. A projektil 
távozásakor a lőcsatornában pulzáló mozgás alakul ki, amely a periféria felé terjed és első 
sorban nagy sebességű lövedék esetén jelentős szöveti roncsolódást okoz. (2. ábra) Ez az 
oldalazva haladó lökéshullám az anatómiai képletek mentén akár 20-40 cm hosszan 
végigterjed és képes szinte kipreparálni az ér idegképleteket. Hatása legerősebben a 
lőcsatorna mentén érvényesül és annak akár 5-10 szeresét meghaladó mértékű szöveti 
destrukciót eredményezhet. Így akár pl. neuropraxiát, érsérülést vagy szívmegállást is 
okozhat, anélkül, hogy a lövedék közvetlenül kapcsolatba került volna az adott szervvel.  
 
14.3.1.4 GYALOGOS/KERÉKPÁROS GÁZOLÁS 
 
A gyalogos balesetek halálozási rátája majdnem hatszorosa az ütköző gépjárművekben sérülő 
utasokra jellemző mortalitásnak, annak ellenére, hogy a gázolásos balesetek többsége 
alacsony sebesség (5-50Km/h) mellett következik be. Ennek során általában három alapvető 
sérülési mechanizmust különböztetünk meg. Az első mikor a lökhárító, legtöbbször oldalról 
eléri a gyalogos alsó végtagját. Ezt követően a test felvágódik a motorháztetőre, amennyiben a 
jármű sebessége a 40 Km/h-t meghaladja. Majd a felgyorsult test a földre kerül vagy tovább 
viszi a motorházon, esetleg beakadva vonszolja a sérültet. A jellegzetes sérülések közül a nem 
ritkán nyílt lábszártörés és a térd tájék ízületbe hatoló törései a leggyakoribbak az autó 
lökhárítójának magasságában. Ez együtt járhat bokatöréssel, valamint a lökhárítótól és az 
jármű karosszéria kialakításától függően tompa vagy áthatoló sérülésekkel a védekező kézen, 
combon, csípőn. A második fázis jellegzetes sérülései közé tartoznak a medence és tomportáji 
töréseket, valamint a fej, nyaki gerinc, illetve kézsérüléseket szenved a szélvédőtől. A 
harmadik fázisban az előbbiek mellett, az ágyéki gerinc törései, a hasi és mellkasi belső 
szervek decelerációs sérülései jellemzőek. Ha netán a jármű elsodorja és/vagy áthajt a sérült 
személyen, a különböző főként felső végtagi szakításos sérülések (plexus sérülés!), és 
végtagokat érintő változatos töréstípusokkal szövődött decollement jellegű lágyrész, valamint 
a hasi és mellkasi szervek sérülései várható.  
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14.4 A BETEGVIZSGÁLAT 
 
A betegvizsgálat alapvető fontosságú ahhoz, hogy a sérült a mindenkori állapotának 
megfelelő ellátást folyamatosan megkaphassa. Ez négy egymásra épülő, egymással 
folyamatos kölcsönhatásban álló tevékenységre osztható:  
 
• gyors elsődleges vizsgálat,  
• az akut életet veszélyeztető állapotok helyszíni elhárítása, resuscitatio  
• másodlagos vizsgálat és 
• folyamatos ellenőrző vizsgálatok 
 
14.4.1 AZ ELSŐDLEGES VIZSGÁLAT  
 
Az elsődleges vizsgálat célja az életet közvetlenül veszélyeztető állapotok felismerése, 
amelynek első lépése az un. kezdő felmérés, amely az első benyomásaink, valamint a helyszín 
felmérése és a helyszíni triage alapján összegyűjtött információk szintézisével kezdődik. 
Megállapításra kerülnek a sérülés körülményeinek korábbi pontok alatt részletezett jellemzői 
és a baleseti mechanizmus. Ezt követi a sérült tudatállapotának, vezető panaszainak, 
tüneteinek feltárása, valamint a légutaknak, magának a légzésnek, és a keringésnek, ABC (4. 
táblázat) szerinti gyors vizsgálata. Mindezt kb. 2-3 perc alatt elvégezve választ kapunk arra, 
hogy fennáll-e valamely életet közvetlenül veszélyeztető állapot (látható súlyos sérülés, amely 
életet veszélyeztető vérzéssel jár pl. nagy végtag amputáció vagy nyitott medence; légúti 
elzáródás; feszülő légmell; szívtamponád; áthatoló mellkasi sérülés; hypothermia), illetve 
van-e szükség resuscitatiora . 
Az első vizsgálat során nem kell bonyolult eszközös vizsgálatokra gondolni. A legegyszerűbb 
verbális kommunikációs eszközök (pl. köszönés, érdeklődés a sérült állapota felől, stb.) 
elegendőek lehetnek a tudatállapot, sőt a légutak átjárhatóságának felméréséhez. Ilyen módon 
pl. az AVPU (5. táblázat) vizsgálat megfelelő eszköz, az észlelt válaszok alapján pedig a 
további beavatkozások (pl. definitív légútbiztosítás) indikációja is felállítható. Eközben, 
amennyiben szükséges, egy másik kompetens személlyel végeztessük el, ha ilyen nincsen, 
akkor magunk  végezzük el a nyaki gerinc rögzítését. Ha a sérült nem tud beszélni vagy 
eszméletlen, akkor mellkasának mozgását figyelve nézzük, fülünkkel fölé hajolva, a 
mellkason fonendoszkóppal hallgatózva hallgassuk, érezzük a levegő áramlását, így 
vizsgáljuk a légutak átjárhatóságát és a légzést. Ha a légzés elégtelen (6. táblázat), 
segítőnknek meg kell kezdeni a ballonos lélegeztetést. Általános szabály, hogy mindentől 
függetlenül, a súlyos sérülteket nem visszalégző, lehetőleg rezervoáros maszkon keresztül, 6-
10 l/min sebességű oxigén szupplementációban kell részesíteni. Egyéb esetben oxigén adását 
akkor kell megkezdeni, ha a sérültnek hyperpnoe-ja van vagy szaturációja a 95%-ot nem éri 
el. Amennyiben a megfelelő szaturáció nem érhető el 14l/min oxigén adagolása mellett sem, 
definitív légútbiztosítás válik szükségessé. 
A keringés vizsgálata során a carotis és radialis pulzus megtapintásával tájékozódunk annak 
frekvenciájáról, minőségéről, ritmusáról. Ezeket a bőrszín, bőr hőmérséklet, verejtékezés és 
kapilláris újratelődés (CRT) jellemzőivel összevetve nyerhetünk infromációt a beteg shockos 
állapotára vonatkozóan. 
 
Amennyiben megbizonyosodtunk arról, hogy akut beavatkozást igénylő életveszélyes állapot 
nem áll fenn, az elsődleges vizsgálat soron következő lépéseként, a baleseti mechanizmus 
alapján gyors trauma vizsgálatot vagy célzott vizsgálatot végzünk. Míg az előbbi a sérült 
teljes testének gyors vizsgálatát jelenti az életveszélyes sérülések felismerése céljából (pl.: 
magasból leesés), az utóbbi, izolált sérülés vagy lokalizált baleseti mechanizmus esetén (pl.: 
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lábujj amputációja fűnyíró balesetben) célozza ugyanezt. Amennyiben ezek a vizsgálatok a 
sérült kritikus állapotát (a sérültnek legalább két szervi elégtelensége van és/vagy 
légzéstámogatásra szorul) igazolják a szállítást azonnal meg kell kezdeni (táblázat 37. oldal 
lap alja). A helyszínen csak a resuscitatiot és a légutak átjárhatóságának biztosítását célzó 
beavatkozásokat kell elvégezni. Ez esetben az összes többi tevékenységre (pl.: másodlagos 
vizsgálat, vénabiztosítás, fájdalomcsillapítás, stb.) a szállítás közben kerül sor.  
Az elsődleges vizsgálat során a mentőegység vizsgálatot nem végző tagja speciális 
szempontok alapján (SAMPLE; 7. táblázat) összegyűjti azokat az esszenciális információkat, 
amelyekre a helyszíni döntéshozatal, valamint a kórházi ellátás, illetve a történtek felidézése 
során szükségünk lehet.  
 
Nagyon fontos, hogy az a személy, aki az elsődleges vizsgálat elvégzését elkezdte, annak 
folyamatát  
• a légútbiztosítás,  
• resuscitatio megkezdésének vagy a  
• helyszínen fellépő vészhelyzet 
indokának kivételével, ne szakítsa meg. Ilyenkor ugyanis fontos lépések maradhatnak ki a 
vizsgálat protokolljából, amely a sérült életének veszélyeztetésével járhat. 
 
14.4.2 A MÁSODLAGOS VIZSGÁLAT  
 
Ha a beteg állapota stabil következhet a másodlagos vizsgálat. Ennek során a sérültet tetőtől 
talpig ismételten, a korábbinál részletesebb módon és több eszköz alkalmazásával, ezúttal már 
ABCDE (4. táblázat) szerint átvizsgáljuk, az elsődleges vizsgálat során fel nem tárt sérülések 
felismerése érdekében. A vizsgálat gyakorlatilag a kezdő felmérés megismétlésével kezdődik, 
monitor, pulzoximéter, kapnográf és vércukormérő alkalmazásával. Ez után a D és E alapján 
rövid, de részletesebb neurológiai vizsgálat következik a tudatállapot szintjének (8. táblázat), 
a pupillák reflexeinek és a végtagok érzés-, és mozgásminőségének felderítésével. Ez után a 
fej a nyak a mellkas, a has és a medence, végül pedig a végtagok vizsgálata következik, ahol 
áthatoló, illetve tompa sérülések nyomait keressük.        
 
14.4.3 A FOLYAMATOS ELLENŐRZŐ VIZSGÁLAT  
 
A folyamatos ellenőrző vizsgálat célja a sérült állapotában bekövetkező változások észlelése. 
Ennek során tulajdonképpen az elsődleges vizsgálat logikája alapján végezzük a vizsgálatot: 
tudatállapot, légutak, légzés, keringés ellenőrzése, a mellkas és has vizsgálata, majd a már 
azonosított sérülések kontrollja következik. Végül ellenőrizzük az elvégzett beavatkozásokat 
(pl. tubus és kanülök átjárhatóságát, sínezéseket, kötéseket, stb.). Megfelelő alapossággal 
járunk el, de csupán azoknak a tényezőknek az újraértékelésére fokuszálunk, amelyek 
megváltozhatnak.  A vizsgálatot stabil állapotú beteg esetén 15, kritikus állapotú beteg esetén 
5 percenként kell elvégezni. Ezen felül meg kell ismételni minden olyan esetben, amikor 
mozgatjuk a beteget, vagy valamilyen beavatkozást végeztünk és természetesen a beteg 
bármilyen állapotromlása esetén. 
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14.5 REGIONÁLIS SÉRÜLÉSEK HELYSZÍNI ELLÁTÁSA 
 
Az elsődleges vizsgálat eredményei alapján elhárításra kerültek az akut életet veszélyeztető 
állapotok és a sérült légzésére és keringésére nézve szállításra alkalmas állapotba került. A 
másodlagos vizsgálat feltárta az egyes testtájak/szervek sérüléseit, a folyamatos ellenőrző 
vizsgálatok pedig biztosítják a sérült állandó észlelését. Tekintettel arra, hogy az egyes 
testtájak/szervek sérülései eltérő élettani sajátosságaik és funkcióik alapján, más-más 
kórélettani következményekkel járnak, a továbbiakban régionként tekintjük át azokat a 
tennivalókat, amelyek az első ellátást nyújtóra várnak.  
 
14.5.1 KOPONYASÉRÜLÉS  
 
A koponyatrauma a fej sérülésének széles spektrumát foglalja magában a nyílt és fedett 
lágyrész károsodásoktól, a koponya csontjainak sérülésén keresztül, a diffúz (diffúz axonális 
károsodás, diffúz neuron károsodás, hypoxiás agykárosodás, agyduzzadás diffúz vasculáris 
sérülés) és fokális (intracraniális vérzések és a beékelődés) traumás agykárosodásig. A 
sérülések legtöbbje fedett és tompa koponya trauma, amely gyakran szövődik a nyaki gerinc 
sérülésével. Ezért a koponyasérültek első ellátásakor a nyaki gerinc sérülés lehetőségére és 
így a rögzítésére mindig gondolni kell.  
Magyarországon kb. 35 ezerre becsülhető a koponyasérülések száma évente, amelyből 
megközelítőleg 1400–ra tehető a súlyos koponyasérültek száma. Az USA-ban a sürgősségi 
osztályok forgalmának 1,6%-át teszik ki a koponyasérült esetek. Szerencsére ennek 90 
százalékában csak enyhe fokú traumás agysérülés (GCS 13-15) igazolódik. E betegek 5-10%-
ánál sikerül kóros eltérést kimutatni koponya CT-vel és csak 0.5-1%-nál van szükség 
idegsebészeti beavatkozásra. Súlyosabb fokú traumás agykárosodásra (közepes: GCS 9-12 
vagy súlyos: GCS 3-8) kell gondolni, ha a sérülést eszméletvesztés vagy post-traumás 
amnézia kíséri.  
A GCS értékelésével kapcsolatban szem előtt tartandó, hogy annak 5 percenként történő 
megállapítása szükséges, az egyszeri vizsgálat csak korlátozott értékű információt hordoz. 
Továbbá tanulmányok igazolták, hogy a helyszínen regisztrált hypotensio (systoles 
vérnyomás < 90Hgmm)és hypoxemia (apnoe, cyanosis vagy a SatHgb<90%) a későbbi 
kimenetel tekintetében sokkal erősebb prediktív értékkel bírnak, mint a GCS, az életkor vagy 
pupilla státusz. 
A prehospitális ellátás során a sérült állapotának stabilizálása a megfelelő vérnyomás (systoles 
vérnyomás > 90Hgmm) és oxigenizáció  (SatHgb>90%) biztosítása a cél.  
Ennek megfelelően, a légzés támogatására, akár definitív légútbiztosításra van szükség, ha a  
• sérültnek súlyos traumás agykárosodása van (GCS 3-8), 
• a légutak átjárhatósága máshogyan nem biztosítható, illetve  
• a hypoxaemia nem korrigálható maszk és oxigén adagolás révén.  
Beékelődés esetén (romló GCS, dilatált fixált pupillák, Cushing- reflex: 
hypertensio+bradycardia, extensios tónusbelövellések) haladéktalanul meg kell kezdeni a 
beteg hyperventillációját, 18-20 lélegeztetés/perc frekvenciával, de csak addig szabad 
alkalmazni, amíg a beékelődés tünetei fennállnak vagy más módszer az intracranialis nyomás 
(ICP) csökkentésére nem áll rendelkezésre. Ugyanis az alacsony pCO2 szint, bár csökkenti az 
ICP-t, ha 20Hgmm körüli értékre csökken, már olyan erős cerebralis vasoconstrictiot képes 
létrehozni, az agy oxigénfogyasztásának csökkentése nélkül, hogy az agyi hypoxiához, sőt 
ischaemiához vezethet. Ezzel pedig az életmentőnek szánt beavatkozás paradox módon a 
sérült későbbi elvesztéséhez vezethet. 
A megfelelő vérnyomás fenntartásához, a vénabiztositás után i.v. cristalloid adását kezdjük 
meg. Bár vannak megfigyelések arra nézve, hogy hypertoniás sóoldat alkalmazása javítja a 
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súlyos traumás agysérültek túlélését, az ezt kétségtelenül alátámasztó evidenciák még nem 
jelentek meg. 
Az esetlegesen alkalmazandó gyógyszerek közül a rövid hatású analgetikus és szedatív hatású 
szerek adása megfontolandó (fentanyl, midazolam), a sérülés jellegéből fakadó agitáltság, 
agresszív megnyilvánulások kezelésére.  
 
14.5.2 MAXILLO-FACIALIS TRAUMA  
 
Az arc sérüléseinek azonosítása rendszerint nem okoz nehézséget és bár gyakran együtt járnak 
más szervrendszerek sérüléseivel, ritkán járnak akut életet veszélyeztető állapot 
kialakulásával, amennyiben a légutak átjárhatóak. Éppen ezért a szignifikáns deformitással 
járó maxillo-faciális sérülések esetén a légútbiztosítás az elsődleges feladat, amely nem ritkán 
korai orotrachealis intubációt jelent.  Tekintettel arra, hogy az ilyen típusú sérülés a 
koponyaalap csontjainak törésével is szövődhet, az orron keresztül történő légútbiztosítás 
kerülendő, mert az ilyen manipuláció könnyen a beteg „agyára mehet”. Olykor előfordul, 
hogy a sérülés nem teszi lehetővé az orotrachealis intubációt és ilyenkor rendszerint a 
ballonos lélegeztetés sem kivihető. Ilyen esetben a légútbiztositásra az egyedüli megoldás a 
helyszíni cricothyrotomia. A baleset mechanizmusát értékelve ez esetben is gondolni kell a 
nyaki gerinc sérülésére és a gerincbiztosítás (stifneck és board) lépéseit el kell végezni. Az 
arcsérülések, a régió kitűnő vérellátásának köszönhetően, nem ritkán jelentős vérzéssel járnak, 
amelynek csillapítása szintén az első ellátást nyújtó feladata. Ennek során a különböző 
nyomókötések alkalmazására vagy az oropharinx kitamponálására is szükség lehet. Ez utóbbit 
természetesen meg kell előznie a definitív légútbiztosításnak. A vénabiztosítás az elveszített 
vér hypovolemiás következményeinek ellensúlyozásához szintén elvégzendő feladat. 
 
Az arcsérülések kapcsán érdemes kitérnünk a szem sérülésének ellátására, mivel a 
maxillofaciális sérülések jelentősen fokozzák ennek valószínűségét. Tompa vagy áthatoló 
trauma esetén a bulbust fedni kell a további károsodások megelőzése miatt. Mivel a bulbusok 
együtt mozognak, lehetőleg mindkettőt fedjük. Ha a sérülést kémiai ágens okozta, a szem 
0.9%-os NaCl vagy Ringer lactate-os öblítése ajánlott. A gyógyszeres kezelést a 
fájdalomcsillapítás és az antiemetikus szerek alkalmazása jelenti. 
 
14.5.3 A NYAKI RÉGIÓ SÉRÜLÉSE 
 
A nyakat érő tompa vagy áthatoló sérülések könnyen akut életveszélyes állapothoz 
vezethetnek, amelynek hátterében az itt megtalálható légutak, nagy erek és gerincvelő nyaki 
szakaszának traumája áll. Ennek megfelelően a légutbiztositás és a vérzéses shock 
veszélyének elhárítása, valamint az első pillanatban nem szembetűnő rejtett sérülések (pl.: 
nyelőcső szakadás, nyaki artériasérülés, gégesérülés, stb.) felfedezése és ellátása áll a 
prehospitalis ellátás homlokterében. Az áthatoló sérülések esetén, az esetek legalább felében 
sérülnek a gége és a légcső, a garat és a nyelőcső, valamint a nagy erek (főként carotis 
communis és interna) struktúrái. Ezek közül legveszélyesebbek az artériás és vénás 
érsérülések, amelyek a vezető halálokot jelentik ebben a sérülés csoportban. Bár tompa nyaki 
trauma során az érsérülés kockázata kisebb, az ilyen módon sérültek halálozása 5-10 szeres az 
előbbihez képest.   
Az áthatoló nyaki sérülések prehospitalis ellátása során, ha neurológiai deficit nem igazolódik 
a légútbiztositás és a vérzéscsillapítás mindig megelőzi a nyaki gerinc immobilizációját. 
Később természetesen a board és a stifneck használandó. Tompa nyaki sérülést elszenvedettek 
esetén sem maradhat el a gerinc immobilizációja. Valamennyi nyaki sérült esetén oxigén 
adása és a SatHgb 90% felett tartása javasolt. Progresszív subcutan vagy mediastinalis 
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emphysema, profúz vérzés, növekvő nyaki haematoma estén korán szükségessé válhat a 
definitiv légútbiztosítás.  
A vérzés csillapítására külső kompresszió, nyomókötések, tamponálások javasolhatóak, az 
intravénásan megkezdett folyadékpótlás mellett. A folyadékpótlással kapcsolatban a vérzéses 
shock esetén elfogadott kontrollált hypotensio gyakorlatának alkalmazása a javasolt. Ennek 
során nem törekszünk a fiziológiás vérnyomás értékek elérésére, hanem megelégszünk a 80-
90Hgmm-es systolés vérnyomással, amelynek eléréséhez, amennyiben szükséges, krisztalloid 
infúzió adását kezdjük meg 20ml/ttkg-os bólusban alkalmazva. Az USA-ban elfogadott 
protokoll szerint általában nem szükséges a folyadékpótlás megkezdése, ha a várható 
prehospitális idő 30 percnél kevesebb, illetve akkor sem, ha ez az időtartam ugyan több 30 
percnél, de a vérzés a megfelelő kompressziós és kötözési technikákkal biztonsággal 
csillapítható. A heroikus folyadékpótlás elkerülésével megelőzhető a sérült haemodilutioja, 
lehűlése és a vérzés következményes fokozódása.     
 
14.5.4 A MELLKAS SÉRÜLÉSE 
 
Tompa mellkasi trauma esetén a sérülés mechanizmusától függően többszörös/ablakos 
bordatörés, tüdő contusio, aorta és szív sérülés a leggyakrabban kialakuló állapotok. Penetráló 
mellkasi sérülések esetén az alkalmazott eszköz vagy fegyver jellemzőinek figyelembe 
vételével kell értékelni a leggyakrabban kialakuló pneumo- és haemothorax állapotát, a tüdő, 
a bronchusok, a szív és a nagy erek sérüléseit.  
Ennek megfelelően a mellkasi sérültek prehospitalis ellátása során tevékenységünk két fő 
területre korlátozódik. Ezek az elsődleges, illetve másodlagos vizsgálattal végződő értékelés 
és döntéshozatal, valamint az akut beavatkozások elvégzésének területe. Ennek megfelelően a 
főbb tennivalók (légútbiztosítás, lélegeztetés, vérzéskontroll és folyadék resuscitatio, 
folyamatos ellenőrző vizsgálat, stb.) a korábbi fejezetekben említésre kerültek. Mindezek 
kiegészítendők a feszülő légmell esetén, kötelezően elvégzendő helyszíni tű-dekompresszió, 
amelyet a 2. bordaközben a medioclavicularis vonalban, illetve az 5. bordaközben az elülső 
hónaljvonalban végzünk. Áthatoló sérülés esetén a nyílt mellkas sebét szelepes sebtapasszal 
vagy három oldalán ragtapasszal rögzített nem áteresztő fedőkötéssel kell ellátni. 
Amennyiben a mellkasfalat penetráló eszköz a testben maradt, azt a seb kötözése során 
lokalizálni kell. A többi akut, életet veszélyeztető mellkasi sérülés (szívtamponád, szív 
contusio, aorta ruptura, stb.) ellátása nem tartozik a helyszíni ellátás kompetencia szintjébe, a 
kritikus állapotú beteget késlekedés nélkül a legközelebbi adekvát ellátást nyújtó intézetbe 
kell szállítani. 
 
14.5.5 A HAS SÉRÜLÉSE  
 
Az abdominális régió sérülései leggyakrabban közlekedési balesetek során jönnek létre. A 
tompa hasi traumák gyakorisága jóval meghaladja az áthatoló sérülések előfordulását, ám az 
utóbbi sérülés morbiditása és mortalitása legalább olyan jelentős. Mindkét típus súlyosságát a 
kontrollálhatatlan vérzés és az ennek következtében kialakuló gyors haemorrhagiás shock 
jelenti. 
Tompa abdominális sérülések esetén, anatómiai sajátosságainál fogva, a hasüregi szervek 
közül a lép, majd ezt követően a máj és végül a belek sérülnek leggyakrabban. A 
mechanizmus értékelésekor mindig gondoljunk a biztonsági öv által okozott sérülésekre.  
Áthatoló sérülések esetén vegyük figyelembe a penetráló tárgy behatolási irányát, lövedékek 
esetén, ezen felül a 3.1.3. fejezet alatt leírtakat. 
Akár tompa, akár penetráló hasi sérüléssel találkozunk az első ellátás stratégiája azonos: az 
első vizsgálat után a beteget haladéktalanul a legközelebbi megfelelő ellátást nyújtó 
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intézménybe kell szállítani. A korábban már említet akut ellátási feladatok (elsődleges 
vizsgálat, légútbiztosítás, lélegeztetés, vérzéskontroll és folyadék resuscitatio, folyamatos 
ellenőrző vizsgálat, stb.) mellett a sebek és eventerálódott hasi szervek fedőkötéssel történő 
biztosítása a fő feladat.  
 
14.5.6 HÚGY ÉS IVARSZERVEK SÉRÜLÉSEI 
 
A prehospitalis ellátás szempontjából semmilyen specifikus tevékenység nincsen a fentebb 
már részletezett standard ellátási protokollokon kívül. Bár érdemes megjegyezni, hogy tompa 
hasi traumák alkalmával a vese a harmadik leggyakrabban sérülő intra-abdominális szerv, 
amelyez képest az ureter, a hólyag és az urethra, valamint a nemi szervek sérülései 
szignifikánsan ritkábban fordulnak elő. Az egyetlen eljárás azonban, amely minden egyéb 
csonkolásos esetben azonosan alkalmazandó, az itt megemlítendő penis amputatio esetén is 
követendő.  
A csonkolt rész fertőtlenítése és nyomókötéssel (nem érszorító alkalmazásával!) történő 
ellátása után, az amputatumot fiziológiás sóval leöblítjük, és előbb gézlapok közé, majd azt 
jól zárható zacskóba helyezzük. Ezt a zacskót egy másik, víz és olvadó jég keverékét 
tartalmazó edénybe vagy zacskóba tesszük úgy, hogy az aputátum közvetlenül ne 
érintkezhessen a transzport-folyadékkal. (ábra) Az így szállított amputátum 6-8 óráig 
alkalmas a visszaültetésre. Ugyanakkor a helytelenül, közvetlenül jégbe vagy egyéb 
folyadékokba helyezett testrész, a későbbi replantációt lehetetlenné tevő, szöveti 
károsodásokat szenvedhet. 
 
14.5.7 A MEDENCE SÉRÜLÉSE 
 
A medencegyűrű törése legtöbbször nagy energiájú tompa trauma (közlekedési baleset, 
magasból történő leesés) következtében jön létre és gyakran társul egyéb fontos szervek 
sérüléseivel (5-20%-ban húgyhólyag és urethra; 12%-ban máj és lép sérülés). A kevésbé 
súlyos medencesérülések, mint a szeméremcsont vagy az acetábulum törései önmagukban is 
előfordulnak és bekövetkezésükhöz kisebb balesetek (pl. egyszerű elesés) is elegendőek, 
továbbá közvetlen következményeik is jobban tolerálhatóak. A súlyos medencegyűrű 
sérülések mortalitása 10-50% körül van, amelynek hátterében a medence érhálózatának 
sérüléséből származó kontrollálhatatlan vérzés és következményes vérzéses shock áll. 
E sérültek első ellátásának középpontjában a helyszíni triage és a mechanizmus értékelése 
alapján, a súlyos sérültekre vonatkozó általános ellátási szempontok vonatkoznak: a sérültet 
mielőbb, lehetőleg III. kategóriájú traumatológiai ellátást biztosító intézménybe kell szállítani, 
természetesen az elsődleges vizsgálat, a légútbiztosítás és lélegeztetés, a vérzéskontroll és 
folyadék resuscitatio, valamint a folyamatos ellenőrző vizsgálatok elvégzése mellett. Kiemelt 
jelentőségű a teljes gerinc és a medence immobilizációja (board+stifneck és medenceöv 
felhelyezése), amely utóbbi a bizonyos fokig a vérzéskontrollt is biztosítja.  Mivel a 
medencetörése esetén a becsült vérveszteség az 5000ml-t is elérheti, nagy kaliberű perifériás 
kanülökön át, az intravénás folyadékpótlás mielőbbi megkezdése elengedhetetlen. 
 
14.5.8 A VÉGTAGOK SÉRÜLÉSEI 
 
A nyújtott felső végtag melletti elesés során bekövetkező törések és ficamok tartoznak a felső 
végtag leggyakoribb sérülései közé és bár más mechanizmussal, de ezek a traumák a 
jellemezőek az alsó végtag esetén is. A számos töréstípus közül idősebb életkorban mutatkozó 
gyakoriságával a felső végtag esetén kiemelkedik a distalis radius törés, míg az alsó végtag 
esetén a csípőtáji törések (combnyaktörés, per- és subtrochanterikus femur törések) csoportja.  
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Ezek primer ellátását az alapvető elsődleges és másodlagos betegvizsgálat, valamint az ehhez 
kapcsolódóan szükséges és korábban tárgyalt beavatkozások jelentik. Ez egészül ki, a sérült 
végtag, talált helyzetben történő stabilizálásával. Általában a helyszínen tilos bármilyen törés 
vagy ficam repozíciója a következményes sérülések elkerülése miatt. Ez alól a nyilvánvaló 
keringési zavart okozó eltérések korrekciója kivétel, amennyiben az eljárás egyszeri 
próbálkozással kivitelezhető. A sebek és nyílt törések okozta sérülések esetén azok steril 
fiziológiás sóoldatba áztatott gézlapokkal történő fedése a követendő eljárás. A gyógyszeres 
terápiát különösen a törések esetén, az analgetikus szerek alkalmazása jelenti. 
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14.1. ábra. Helyszíni triage protokoll (US Dept. of Health and Human Services Centers for 

Disease Controll and Prevention) 
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14.2. ábra. Projektil által okozott szöveti károsodások 

Oldalütés 

Elsődeleges nekrotikus 
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14.1 táblázat Fedett és nyílt sérülések 

  

Fedett sérülések 

Zúzódás – tompa erőhatás által okozott, subcutan szövetkárosodás,  

Decollement – szövetrétegek egymáshoz képest történő lap-szerinti elmozdulása, 
következményes üregképződéssel 

Suffusio – „véraláfutás”, az erekből kilépő vér átitatja környező (subcutan) 
szöveteket 

Haematoma – az érsérülés következményeként kialakuló lokalizált vérgyülem 

Compartman sy. – Zárt anatómiai térben a megnövekvő szöveti nyomás csökkenti 
a keringést, ezáltal rontja a szövetek funkcióját  

Distorsio  - „rándulás”, az ízületet alkotó csontvégek rövid ideig eltávolodnak 
egymástól, a szalagok megnyúlnak, de a fej a vápában marad 

Luxatio – „ficam”, az ízületet alkotó csontvégek jelentősen és hosszabb ideig 
eltávolodnak egymástól, a fej elhagyja a vápát 

Fractura – „törés”, a csont folytonosságának megszakadása 

 

Nyilt sérülések (= Sebek) 

Hámhorzsolás (vuln. abrasum), 

Szúrt seb (vuln. punctum), 

Metszett seb (vuln. scissum) 

Vágott seb (vuln. caesum) 

Zúzott seb (vuln. contusum) 

Tépett seb (vuln. lacerum) 

Harapott seb (vuln. morsum) 

Lőtt seb (vuln. sclopetarium) 

Nyílt decollement,  
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14.2. táblázat. A mozgási energia transzfer alapvető sérülési mechanizmusai 

  

Tompa sérülések 

Gyors horizontális / vertikális deceleráció (pl.: hirtelen lefékeződés autóbalesetben / 
eséskor) 

Energia transzfer mozgó / rögzített tompa tárgytól (pl.:ütés elszenvedése, nekiütődés 
v.minek)  

 

Áthatoló sérülések 

Energia transzfer mozgó / rögzített tompa tárgytól (pl.: lövedékek okozta sebek, ) 

Rögzített vagy mozgós éles tárgyak által okozott sebek (pl.: késelés, nyársalódás) 
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14.3. táblázat Sérülési mechanizmusok és potenciális szervsérülések gépjármű balesetek 
kapcsán 

Mechanizmus      Sérülés minták 

 

Frontális ütközés    Nyaki és thoracalis gerinc sérülése 

Deformált kormány    Instabil mellkas, sternum törés (thoracalis  
     gerinc sérülése!) 

Benyomódótt müszerfal   Szív contusio, Tüdő contusio, PTX, HTX,  

Törött szélvédő    Aorta szakadás, Lép és máj ruptura,  

      Hátsó csípőficam, acetabulum törés,  
      combfejtörés, térdficam, femur és tibia  
      törések  

 

Oldal ütközés    Nyak húzódása az ellenkező oldalon 

      Nyaki és thoracalis gerinc sérülése 

      Lateralisan instabil mellkas, PTX, HTX,  
      Tüdő contusio, vállöv és a humerus   
     törései  

      Aortaszakadás 

      Rekesz ruptura 

      Lép máj vese ruptura 

      Medence törés 

 

Ráfutásos baleset    Nyaki gerinc sérülése 

Kiesés a járműből    Valamennyi sérülés típus, fokozott   
     mortalitással párosulva 

Gyalogos/kerékpáros gázolás  Fejsérülés 

      Hasi, mellkasi szervek sérülése 

      Alsó végtagok törései, medencetörés 
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    Normális    Kóros 

 

Felnőtt   10-20     <8 és > 24 

 

Gyermek   15-30     <15 és > 35 

 

Csecsemő   25-50     <25 és > 60 

 
14.4. táblázat. Az elsődleges vizsgálat „ABC”-je 

 

 
14.5 táblázat. A tudatállapot szintjei (AVPU vizsgálat) 

 

 
14.6. táblázat Normális és kóros légzésferkvenciák 

  

Airway – A légutak átjárhatóságának vizsgálata, biztosítása és a nyaki gerinc 

védelme 

Breathing – Légzés vizsgálata, fenntartása és lélegeztetés a szövetek megfelelő 

oxigén ellátásának biztosítására 

Circulation – A keringés ellenőrzése, fenntartása, a megfelelő vérzéskontroll 

alkalmazása 

Disability – Részletes neurologiai vizsgálat, teljes „tetőtől-talpig” vizsgálat 

Exposure/Environmental control – szennyezett, nedves ruházat eltávolítása, 

hyporetmia elleni védelem 
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14.7. táblázat SAMPLE anamnézis 

 

 
14.8 táblázat Glasgow-comaskála 

  

Szemnyitás	  

Spontán	  	   	   	   	   	   	   	   4	  

Felszólításra	   	   	   	   	   	   	   3	  

Fájdalomra	   	   	   	   	   	   	   2	  

Nincs	   	   	   	   	   	   	   	   1	  

	  

Verbális	  válasz	  

Orientált	   	   	   	   	   	   	   5	  

Zavartan	  fogalmaz	   	   	   	   	   	   4	  

Helytelen	  szóhasználat	   	   	   	   	   3	  

Érthetetlen	  hangok	   	   	   	   	   	   2	  

Nincs	   	   	   	   	   	   	   	   1	  

Symptoms - Szimptómák (tünet együttesek) és panaszok 

 

Allergies - Allergiák 

 

Medications - Medikáció vagyis a szedett gyógyszerek 

 

Past illness/Pregnancy - Előző betegségek / terhesség 

 

Last meal - Mikor evett/ivott utoljára 

 

Events/Environment - Az esemény és a sérülés körülményeinek leírása 
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15. FEJEZET 
A SÚLYOS SÉRÜLT SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSA (VARGA CSABA DR) 
 
15.1 A SÚLYOS SÉRÜLT ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS 
MEGFONTOLÁSOK 
A súlyos sérültek ellátása évszázadok óta az egyik legnagyobb kihívása ez egészségügyi 
rendszereknek. A háborúk, környezeti katasztrófák valamint a XX. században indult 
motorizáció következményeként bekövetkező balesetek számának ugrásszerű növekedése a 
súlyos sérültek számának drasztikus emelkedését vonták maguk után. Az egységes ellátás 
igényére és összehangolására James K. Styner ortopédsebész repülőbalesete 1976-ban hívta 
fel a figyelmet. Áldozatos munkájának köszönhetően 1978-ban indult az ATLS (Advanced 
Trauma Life Support) első oktatása az Amerikai Egyesült Államokban, és az 1980-as évek óta 
terjed a világban. A prehospitális ellátásban az ITLS (International Trauma Life Support), míg 
az intézeti ellátásban az ATLS, valamint az ETC (European Trauma Course) kurzusok 
egészítik ki a hatályos szakmai képzéseket. A téma fontosságát bizonyítja, hogy hazánkban is 
vezető halálok és a tartós egészségkárosodás legfőbb oka a 40 év alatti korosztályban. 
Rendkívül kedvezőtlen a népgazdasági hatása, szinte mindent korosztályt érinthet. A 
halálozás 50%-a a sérülést követőn azonnal, 30%-a pedig a kórházi kezelést követő pár 
órában alakul ki. 
 
15.1.1. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK 
A súlyos sérülés kialakulásában számos ok játszik közre. Elsősorban nagy energiájú 
sérülések, közlekedési baleset, magasból történő leesés, bántalmazás hatására alakul ki. Az 
alkohol- és drogintoxicatio, a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása, a nem 
megfelelő sebesség választása, a biztonsági öv, bukósisak, védőruházat használatának 
elmaradása játszik szerepet a nagyfokú mortalitásban, morbiditásban és a poli-multi trauma 
kialakulásában. 
Az élettani paraméterek jelentős eltérései – GCS 13 alatt, a szisztolés vérnyomás 90 Hgmm 
alatt, a légzésszám extrém emelkedése vagy csökkenése, a kapilláris újratelődés nyúlása – 
felvetik a súlyos sérülés gyanúját. 
Az 1980-as években Champion és munkatársai 138 kórházban több mint 84 000 sérült adatait 
vizsgálva kimutatták, hogy a halálozási statisztikák egyértelműen összefüggnek a 
koponyasérüléssel. A sérülési mintázat szerepe sem elhanyagolható. Különféle mechanizmus 
kapcsán elszenvedett sérülések jellegzetes sérülési mintázattal járnak. Közlekedési balesetek 
kapcsán elszenvedett nyaki, mellkasi, hasi, medencetáji törések, instabil mellkas, 
medencecsont-törése, csukló és boka feletti amputáció, végtagoknál könyök és térd felett 
minden be- és áthatoló sérülés, füst belégzése vagy a testfelület több mint 15%-ának legalább 
másodfokú égése, sérülés miatti végtagbénulás egyaránt jelzik a súlyos sérülés meglétét. 
Más sérülési mintázatra kell számítanunk például frontális ütközésnél, mint például felborult 
autó utasánál. 
 
15.1.2. DEFINÍCIÓK 
A politrauma több testtájék, szervrendszer egyidejű súlyos sérülése, amely sérülések egymás 
hatásait fokozva közvetlen életveszélyt okoznak. A sérülés kombináció kapcsán az egyes 
sérülések következményei, mint a shock állapot, a szisztémás gyulladásos válaszreakció 
(systematic inflammatory response syndrome, SIRS), és véralvadási zavarok (disseminalt 
intravascularis coagulopathia, DIC) alakulhatnak ki. Nem ritka a szisztémás citokin reakciók 
aktiválódása, valamint a többszervi elégtelenség (multiple organ failure, MOF) előfordulása 
sem. Számos definíciója létezik, a leginkább elterjedt meghatározás Vécsei és munkatársai 
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nevével fémjelzett. Ők azokat a kombinált sérüléseket sorolták ide, melyek két vagy több 
testüreg, vagy egy testüreg és két csöves csont sérülésével járnak. 
Ahnefeld kiegészítése nyomán a súlyos mellkas- és/vagy hastrauma, valamint az izolált 
koponyatrauma is idetartoznak. 
A politraumatizáció ténye sok esetben csak retrospektívan állapítható meg, ezért 
szerencsésebb e betegcsoport kapcsán súlyos sérültről beszélni. 
 
15.2. SÚLYOSSÁG MEGÍTÉLÉSE, PONTRENDSZEREK 
A sérülések súlyosságának objektív megítélésére a fenti – sok esetben félreérthető –, 
definíciók mellett számos pontrendszer létezik, megjelenésük az 1970-es évek utáni időszakra 
tehetők. Kórházon kívül és belül több pontrendszer módosított változataival is találkozhatunk 
napjainkban. Előfordulásuk, használatuk országonként, sőt, intézetenként is eltérő lehet. A 
főbb csoportosítások alapjait azonban a következő szempontrendszerek adják: 
• élettani paramétereket használó pontrendszerek, 
• anatómiai alapú pontrendszerek, 
• kombinált pontrendszerek, melyek a fiziológiai paramétereket és a lokalizációt is 
figyelembe veszik, 
• kimeneti pontrendszerek. 
 
A teljesség igénye nélkül – a jelzett struktúra alapján – felsoroljuk a legismertebb és 
leggyakrabban használt pontrendszereket. 
15.2.1. ÉLETTANI PARAMÉTEREKET HASZNÁLÓ PONTRENDSZEREK 
 
15.2.1.1. GLASGOW COMA SKÁLA (GCS) 
A Glasgow Coma skála (GCS) 1974 óta ismert és használt a tudatzavar osztályozására 
szolgáló pontrendszer. A szemnyitásra (0–4 pont), a verbális kommunikációra (0–5 pont) és a 
motoros tevékenységre (0–6 pont) adott pontok összegei adják az értékét: 3 és 15 pont közötti 
lehetséges tartománnyal (1. táblázat). 
A GCS = 9 vagy GCS < 9 érték esetén a páciens légútbiztosításra (intubációra szorul). 
Észlelés alatt az értékek 2-vel történő esése baljós prognosztikai jelként értékelendő. A 
koponyasérülteket 13–15 GCS esetén szokás könnyű, 9–12 között középsúlyos, és 3–8 között 
súlyos kategóriákba sorolni. Jellemzően értékét szemmozgás, motoros tevékenység, verbális 
reakció sorrendben (4–6–5) sorrendben szokás megadni. 
 

 
GLASGOW-COMA SKÁLA 

SZ
EM

 

Spontán: A szem nyitva marad 4 
Felszólításra: A szem megszólítás után becsukódik 3 
Fájdalomingerre:  Fájdalominger megszűnése után a szem becsukódik 2 

Nincs válasz: Fájdalomingerre grimasz, hunyorítás, illetve nincs 
reakció 1 

TU
D

A
T 

Orientált: Helyben, időben, autopsyhésen tájékozott 5 
Dezorientált: Egy vagy több qualitásban nem tájékozott 4 
Nem célzott verbális 
reakció: Szósaláta, szavak érthetőek, de összefüggéstelenek 3 

Érthetetlen hangok: Artikulálatlan hangok (nyögés, káromkodás) 2 
Nincs válasz: Egy hang sincs 1 

M
O

T
Ó

R
IU M
 Felszólításoknak 
eleget tesz: Kart, lábat emeli, nyelvet, fogat mutatja 6 
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Célzottan védekezik: A fájdalmas helyhez nyúl, megtapintja 5 
Nem célzottan 
védekezik: 

Az ingerelt végtagot elhúzza, nem célzott védekezés 
a másik végtaggal 4 

Fájdalomra hajlítással 
reagál:  Ingerelt végtag patológiás flexiója 3 

Fájdalomra feszítéssel 
reagál: Ingerlésre patológiás extensió 2 

Nincs reakció:  Legerősebb fájdalomingerre sem reagál 1 
15.1. táblázat. A Glasgow kóma skála 

 
15.2.1.2. REVIDEÁLT TRAUMA SCORE (RTS) 
A Revideált Trauma Score (RTS) élettani paramétereken nyugvó, nagy megbízhatóságú 
trauma súlyosságot megítélő pontrendszer, értékei 0 és 7,8408 között mozognak (2. táblázat). 
Legnagyobb súllyal a GCS-értéket számolja a koponya érintettsége, valamint a fontos élettani 
központok sérülésének potenciális veszélye miatt. A túlélés valószínűségével az RTS jól 
korrelál. Négyes érték alatt a beteg traumacentrumban kezelendő, ennél kisebb értékek esetén 
a túlélés esélye rohamosan csökken. 

 
RTS – REVISED TRAUMA SCORE 

GCS (össz ponszám) Systoles vérnyomás Légzésszám 
érték pont érték pont érték pont 

13–15 4 > 89 4 10–29 4 
9–12 3 76–89 3 > 29 3 
6–8 2 50–75 2 6–9 2 
4–5 1 1–49 1 1–5 1 
3– 0 0 0 0 0 

pont × 0,9368 pont × 0,7326 pont × 0,2908 
E: E: E: 
Összesen: 

15.2. táblázat. A Revideált Trauma Score 
 
15.2.1.3. TRAUMA SCORE (TS) 
A Trauma Score (TS) élettani paramétereket értékel, ami a légzésszámon, a légzési 
kitéréseken, a szisztolés vérnyomásértéken, a GCS-értéken, valamint a kapilláris újratelődés 
idejének vizsgálatán alapul. Értékelése 1–16 közötti skálán történik. TS 10 alatt a beteg 
életkilátásai rohamosan csökkennek. 
 
15.2.2. ANATÓMIAI PONTRENDSZEREK 
 
15.2.2.1. ABBREVIATED INJURY SCALE (AIS) 
Az 1969 óta használt Abbreviated Injury Scale (AIS) a sérüléseket 1–6 terjedő skálán 
pontozza a könnyűtől (1 pont) az élettel nem összeegyeztethetőig (6 pont). Az általános 
állapoton kívül öt régiót pontoz (fej és a nyak, mellkas, has, végtagok, medence). Megjelenése 
óta többször módosították, legutóbb 2008-ban. Az alapját képezi a későbbi sérülési skáláknak. 
 
15.2.2.2. INJURY SEVERITY SCORE (ISS) 
A Injury Severity Score (ISS) többszörös sérülések értékelésére szolgáló anatómiai alapú 
pontozási rendszer. A hét jellemző régiót és a külsérelmet vizsgálja 0–75 pont közötti 
értéktartományban. Minden esetben 1–6-ig pontozza az adott régió sérüléseit (AIS). A hat 
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pont bármely egy régióban az élettel összeegyeztethetetlen sérülést jelent. Ez esetben a 
rendszer automatikusan 75 pontot ad. A három legnagyobb értékű régió sérüléseit emeli 
négyzetre. Ezek összege utal a sérült állapotára. Nagy hibája, hogy a nem komoly 
sérülésekkel kombinálódott életveszélyes monosérülések pontatlanságot okoznak. 
 
15.2.2.3. NEW INJURY SEVERITY SCORE (NISS) 
A New Injury Severity Score (NISS) az ATLS során használt pontrendszer, mely az ISS 
pontatlanságait orvosolja. Penetráló sérülések esetén sokkal szenzitívebb. A NISS-rendszer 
alapja az AIS. A három legsúlyosabb sérülés pontszámát emeli négyzetre, függetlenül az 
anatómiai tájéktól, tehát ha a súlyos sérülések ugyanazon a testtájékon vannak, akkor az NISS 
nagyobb lesz, mint az ISS. 
 
15.2.2.4. EGYÉB KEVÉSBÉ ISMERT PONTRENDSZEREK 
A részletesen bemutatott három anatómiai pontrendszeren (AIS, ISS, NISS) kívül további 
használatban lévő, de kevésbé ismert pontrendszerek is a klinikumban vannak. 
Anatomic Profile (AP): Anatómiai alapú pontozási rendszer, mely az ISS javítását tűzte ki 
célul. Négy fő kategóriába sorolja a régiókat: A – koponya, gerincvelő; B – mellkas és a nyak 
elülső része; C – minden egyéb súlyosan sérült régió; D – minden egyéb nem súlyosan sérült 
régió. Bonyolult matematikai módszerrel az AIS-pontszámok felhasználásával ún. logisztikus 
regressziós analízis segítségével becsüli meg a túlélés valószínűséget. 
Penetrating Abdominal Trauma Index (PATI): A pontrendszert áthatoló hasi sérülések 
vizsgálatára fejlesztették ki. Összesen 14 szervet vizsgál. Kockázati tényezőt rendel minden 
egyes szervhez 1–5 értéktartományban (pl. hasnyálmirigy = 5, húgyhólyag = 1 stb.). Ezen 
szervek sérülésének súlyosságát szintén 1–5 értéktartományban vizsgálja. A kockázati 
tényezők szorzata a szerv érülésének súlyosságával, összeadva adja a PATI-értékét. 25 felett a 
szövődmények száma szignifikánsan növekszik. 
ICD based Injury Severity Score (ICISS): Az Észak-Karolinában több mint 300 ezer 
traumát elszenvedett betegen elvégzett vizsgálat lényege, hogy az ISS-pontjaikat 
összevetették a Betegségek Nemzetközi Osztályozása 9. kiadásának kódjaival. Az így kapott 
adatbázisból a kor, a sérülési mechanizmus, valamint az RTS ismeretében a sérülések 
kimenetelének prognózisa szignifikánsan jobban megítélhető. 
 
15.2.3. KOMBINÁLT PONTRENDSZEREK 
 
15.2.3.1. TRAUMA AND INJURY SEVERITY SCORE (TRISS) 
A Trauma and Injury Severity Score (TRISS) kombinált pontrendszer, mely külön kezeli a 
gyermek és felnőtt sérülteket, valamint más-más korrekciós szorzókat alkalmaz tompa és 
áthatoló sérülések esetén (3. táblázat). 

 
Gyer
mek  

TRISS (blunt) 
= 

-0,4499 + (RTS × 0,8085) + (ISS × -0,0835) 
+ (életkor pont × -1,743) 

Élet
kor 
pont
: 

0–55 → 0 
pont 

Felnőt
t 

TRISS 
(Penetrating) = 

-2,5355 + (RTS × 0,9934) + (ISS × -0,0651) 
+ (életkor pont × -1,136) 

55 felett → 1 
pont 

15.3. táblázat. A TRISS-pontrendszer 
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15.2.3.2. A SEVERITY CHARACTERISATION OF TRAUMA (ASCOT) 
Champion és munkatársai vizsgálták 1987–1989 között négy centrumban közel tizenötezer 
betegen a TRISS-pontrendszerrel összehasonlítva. 1990-ben publikált eredményeik alapján az 
anatómiai sérülések egzaktabb leírását adja 
 
15.2.3.3. PAEDIATRIC TRAUMA SCORE (PTS) 
1987-ben Tepas és munkatársai által publikált, gyermekek sérülésének megítélésére 
kidolgozott Paediatric Trauma Score (PTS) pontozási rendszer a sérült gyermekek adatait 
hasonlította össze ISS-értékekkel. A 4. táblázatban feltüntetett hat kategória összesített pontjai 
adják a PTS-értékét. Eredményeik alapján a PTS-értéke, amennyiben 8 feletti, a túlélés 
valószínűsége 100%, 8–0 közötti értéknél folyamatosan csökken a túlélés valószínűsége, míg 
negatív érték esetén a mortalitás gyakorlatilag 100%. A 0–8 közötti súlyos gyermeksérült 
ellátását gyermeksérültek ellátásában jártas baleseti központokban kell végezni. 
 
Vizsgált paraméterek Súlyossági kategóriák 

+2 +1 -1 
Testtömeg [kg] 20 15–20 10 
Légzés fiziológiás tartható, légútbiztosítás 

nélkül 
intubáció, légútbiztosítás 

szükséges 
Szisztolés vérnyomás > 90 50–90 között < 50 
Központi idegrendszer éber Tompult, collapsus Kóma, decerebráció 
Nyílt seb nincs Kicsi Nagy, mély, szövethiány 

(penetráló) 
Törés nincs Zárt Nyílt, többszörös 

15.4. táblázat. A PTS-pontrendszer 
 
15.3. FELTÉTELRENDSZER 
 
15.3.1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
A súlyos sérültek ellátása multidiszciplináris feladat. A kimenetel szempontjából fontos a 
különböző diszciplínák jól szervezett együttműködése. Számos adat bizonyítja, hogy a 
betegek ellátása akkor a leghatékonyabb, ha centrumokban történik. Ajánlott ún. traumateam 
szervezése, melynek a nap 24 órájában riaszthatónak kell lennie. Intézményenként célszerű 
ezt ügyeleti rendben vagy intézményi szabályozásban is rögzíteni. A megyei vagy egyetemi 
centrumokban, melyek II. vagy III. szintű sürgősségi osztályt működtetnek, a súlyos sérültek 
ellátásának megkezdése a sürgősségi osztályokon történik. 
 
Az ellátás személyi feltételei: 
• 1-2 sürgősségi vagy 2 aneszteziológiai intenzív terápiás szakorvos, 
• 1-2 traumatológus szakorvos, 
• 2 sürgősségi vagy intenzív szakápoló, 
• 2 ápoló/műtősfiú, 
• 1 műtősnő, 
• 1 adminisztrátor. 
 
Elengedhetetlen a sérülés jellegétől függően a hasi, mellkas-, ér- és idegsebész jelenléte, 
elérhetősége. A képalkotó diagnosztikai feladatok soron kívüli elvégzésének biztosítására a 
radiológus szakorvos és az asszisztencia folyamatos elérhetősége szintén obligát feltétel. A 
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traumateam létszáma a sérülés jellegéből adódóan értelemszerűen az érintett diszciplínák 
képviselőivel bővül. 
 
15.3.2. TÁRGYI FELTÉTELEK 
A súlyos sérültek ellátása napjainkban ún. shocktalanítókban történik. 
A shocktalanítók mérete jogszabályban meghatározott. Optimális esetben 40 m2 vagy annál 
nagyobb alapterületűek. Kialakításuk során fontos szempont, hogy legyen lehetőség a beteget 
minden oldalról megközelíteni, valamint a műszerek, monitorok elérhető közelségben 
legyenek, vezetékeik azonban ne akadályozzák ez ellátást. 
 
15.3.2.1. ESZKÖZIGÉNY 
A betegek ellátása, vizsgálata mobil több pozícióba állítható (Trendelenburg-, anti 
Trendelenburg-helyzet, CPR-hez azonnali vízszintes pozíció), átröntgenezhető sürgősségi 
kocsikon történjen (1. kép). A sérültek általában ruhában érkeznek, melynek eltávolítása az 
alapos betegvizsgálathoz feltétlenül szükséges. Izolált, egyoldali sérülés esetén a ruházat 
levételét meg lehet kísérelni mindig az ép oldallal kezdve. Abban az esetben, ha a ruházat 
eltávolítása további sérüléseket okoz vagy valamilyen szakmai okból ellenjavallt speciális 
olló segítségével a betegről levágandó! 
 

 
15.1. kép. Pozícionálható átröntgenezhető sürgősségi kocsi 

 
Az eszközök kiválasztásánál fontos szempont a méret, a súly és a mobilitás. A nagyobb 
tömegű és kiterjedésű berendezések beszerzése esetén lélegeztető gép, defibrillátor, 
szívóberendezések, monitorok feltétlenül törekedni kell erre. Az ellátási láncban résztvevő 
egészségügyi szolgáltatók (alapellátás, Országos Mentőszolgálat /OMSZ/, kórházak) és 
legfőképpen a sérült szempontjából is hasznos, hogy az ellátás során használt 
eszközrendszerek kompatibilisek legyenek egymással. Orvosszakmai jelentőségén túl 
gazdasági jelentőséggel is bír, hogy nagy értékű elektródok, infúziós és egyéb 
monitorizáláshoz használt berendezések ne kerüljenek kidobásra, cseréjük ne okozzon 
időveszteséget az ellátás során. A nagy értékű műszaki berendezések közötti 
kommunikációhoz (defibrillátor, monitorok) az interfészeket minden jelentősebb gyártó 
biztosítja. A shocktalanító helyiségben az altatógép, a mennyezetről lógó stativ, a kihűlés 
elleni védelemhez szükséges eszközök, betegmozgatáshoz szükséges speciális lepedők, 
infúzió és vérmelegítő berendezés, infúziós és gyógyszeradagoló pumpák feltétlenül 
szükségesek (2. kép). A súlyos sérültek ellátásánál gyakran találkozhatunk légútbiztosítási 
nehézségekkel, így szükség lehet a légútbiztosítás teljes eszköztárára (tubusok, speciális 
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laringoszkópok, perkután technikák Quicktrack, intubációs fiberoszkóp, kombitubusok, 
bougie-k, szupraglottikus eszközök (ILMA, LMA, I Gel) valamint a sebészi légútbiztosítás 
eszközeire is. 
A kiemelt beavatkozásokhoz elengedhetetlen a könnyen pozícionálható jó megvilágítást adó 
műtőlámpa, melyet célszerű a mennyezeten elhelyezni. Modern sürgősségi osztályokon – 
szerte a világban – az eszközrendszerek akár színskála alapján rendszerezve mindig egy 
helyen, egy fiókban találhatók, segítve ezzel az átláthatóságot és az időveszteség 
kiküszöbölését az ellátás során. Nem nélkülözhetők az ágy melletti labordiagnosztikai ún. 
POCT (Point of Care Testing) eszközök sem, csakúgy, mint a modern multifunkciós 
vérgázkészülékek. 
 

 
15.2. kép. Shocktalanító 

 
Az ágy melletti ultrahangkészülék szerepe is felértékelődött napjainkra (3. kép), mely a 
shocktalanítóban hasznos segítséget nyújt a nagyér kanülálások mellett a szabad hasi folyadék 
vagy akár a szabad levegő megítélésében (Focused Assessment with Sonography in Trauma). 
 

 
15.3. kép. Centrális véna kanülálása ágy melletti ultrahangkészülék segítségével 
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15.3.3. GYÓGYSZEREK 
A shocktalanítókban kötelezően elérendő gyógyszerek jegyzékét a hatályos szakmai 
minimumrendeletek (73/2013. EMMI rendelet), az újraélesztés gyógyszereit a Magyar 
Resuscitatios Társaság (MRT) aktuális ajánlása határozza meg. 
 
15.3.3.1. FAKTORKÉSZÍTMÉNYEK 
A súlyos sérültek ellátása kapcsán azonban szót kell ejteni pár speciális készítményről. A 
súlyos sérülteknél nem ritkán találkozni nehezen csillapítható vérzésekkel. Több százezer 
beteg használ valamilyen alapbetegségére (pitvarfibrilláció, pulmonális embólia, mélyvénás 
trombózis, koszorúsér intervenciót követően) véralvadást befolyásoló készítményt. A sérültek 
érkezésekor a vérzések háttere ismeretlen. Banális sérülésekből is adódhat súlyos vérzés az 
előbb említett okok miatt. A véralvadási státusz sok esetben pl. NOAC (new oral 
anticoagulants) szedése kapcsán hagyományos laboratóriumi módszerekkel (INR-mérése) 
nem is tisztázható. A X.a gátlószereknél (pl. rivaroxaban) a protrombinidő (PT), míg a direkt 
trombin gátlóknál dabigatran a trombin idő (TT vagy az aPTT) adhat felvilágosítást a 
gyógyszer aktuális hatásáról. A jelzett paraméterek mérésére az akut ellátás fázisában 
azonban nincs mindig idők. A speciális vérzéscsillapító anyaggal átitatott kötszerek, 
nyomókötések ugyan segíthetnek a felszínes sebzések, vérzések ellátásában, azonban a 
szisztémás problémát nem orvosolják. Amennyiben a sérült ilyen gyógyszereket szed, és 
uralhatatlan vérzése van, elkerülhetetlen az állapot stabilizáláshoz a gyógyszerhatás azonnali 
felfüggesztése. A dikumarol származékok felfüggesztésére a K-vitamin alkalmas, de hatása 
csak 6–12 óra múlva várható. Antidótumok hiányában három- vagy négykomponensű 
(Prothromplex TOTAL TIM4; Beriplex P/N 500) faktorkészítmények adása válik indokolttá. 
Ezek a porampullák a II., VII., IX., X. faktorokat tartalmazzák különböző mennyiségben. 
Általános elvként elmondható, hogy a testtömeg-kilogrammonként 25 mg kezdődózissal adott 
nagy eséllyel megállíthatóak a vérzések, egyebekben az alkalmazási előíratok irányadóak. 
 
15.3.3.2. TRANEXAMSAV EXACYL 
A 2010-ben publikált európai ajánlás szerint I/C evidenciával adható antifibrinolitikum. Az 
ajánlás 10–15 mg/kg kezdődózis beadása után fenntartásra 1–5 mg/kg Tranexamsav Exacyl 
adását javasolja. Ezt megerősíti a kanadai ajánlás is, ennek alapján elérhetőségét minden 
sürgősségi ellátó helyen biztosítani kell. 
 
15.3.3.3. FRISS FAGYASZTOTT PLAZMA 
A friss fagyasztott plazma (FFP) használata a véradás nehézségei ellenére világszerte 
növekszik. Sajnálatos, hogy használata nem evidence based medicine (EBM) indikációk 
alapján történik. Az Amerikai Egyesült Államokban a mai napig leggyakoribb (87%) 
indikáció az INR normalizálása. Irodalmi adatok alapján, amennyiben faktorkészítmény 
elérhető, nem indikált adni FFP-t. Indikációi között szerepel viszont a dilúciós koagulopáthia 
kivédése masszív vérzésnél, használható TTP-ben szenvedő betegnél plazmacseréhez és 
többszörös faktorhiányos állapot (DIC) esetén. 
 
15.3.3.4. FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK 
Napjainkig számos tévhit kering a súlyos sérültek különösen hasi érintettség és 
gyermeksérültek esetén a fájdalomcsillapítás módjának megválasztásával kapcsolatban. 
Irodalmi közlemények igazolják, hogy a hatékony fájdalomcsillapítás a kóros reflexek 
kivédése mellett a kardiovaszkuláris stabilitás megtartásban is fontos alapelv a súlyos sérültek 
ellátásában, hogy kerüljük a per os adott készítményeket, helyette a parenterális bevitel 
preferálandó. El kell felejtenünk azt a rossz gyakorlatot, hogy nem használunk kábító 
fájdalomcsillapítót, mert elfedi a tüneteket, vagy mert a hozzászokástól tartunk. A sérült 
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állapotának függvényében bátran adjunk hatékony szereket (Morphin, Fentanyl) az 
alkalmazási előiratokban ajánlottak szerint, a beadás időpontját és a gyógyszer dózisát 
pontosan dokumentálva. 
Javasoljuk az ineffektív kis potenciállal bíró fájdalomcsillapító gyógyszerek ésszerű 
pozicionálását. A fájdalomcsillapítás elégtelensége miatt gyakori az ajánlott, előírt dózisok 
túllépése, mely miatt a gyakorta jelentkező kedvezőtlen mellékhatások száma (pl. hányás) 
exponenciálisan nő. 
 
15.4. SÚLYOS SÉRÜLTEK A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYOKON 
 
15.4.1. A SÚLYOS SÉRÜLTEK ÉRKEZÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA 
A sérültek az esetek nagy százalékában földi úton a mentőszolgálat egységei szállítják 
kórházakba. A szállítás alatt korábban a vákuum matracok, a nyakrögzítésre alkalmas 
félmerev gallérok, az újabb időkben a spine boardok és egyéb alternatív kiegészítők segítik a 
sérültek szállítás alatti rögzítését. A transzport során a sürgősségi osztályt üzemeltető 
intézményekben a triage pult ez első találkozási pont, ettől eltérően reszuszcitatív esetben (I. 
triage szint) fontos a direkt transzport lehetőségének biztosítása a shocktalanító helyiségekbe. 
Ez esetben az időveszteség elkerülése érdekében a triage az ellátás megkezdésével egy időben 
azzal párhuzamosan történik. A légi úton érkező betegek transzportja a Heliportokon landoló 
helikopter személyzetének kíséretében speciális a helikopter hordágyát rögzítő kocsin történik 
a triage pulthoz, kritikus állapotú beteg esetén pedig a shocktalanítókba. Több irodalmi adat is 
alátámasztja, hogy a betegek több mint egyötöde 1 órán túl kerül kórházba. Cowley és 
munkatársai (Maryland) már 1973-ban leírták a helikopterrel történő szállítás gazdasági és 
orvosszakmai előnyeit. Hazánkban is törvény írja elő a súlyos sérültek ellátásával a 
foglalkozó intézmények számára Heliportok létesítését. 
Az intézeten belül szükséges – képalkotó vizsgálatra, műtőbe társosztályokra – szállítás során 
a sérültet minden esetben sürgősségi kocsin, megfelelően pozícionálva, rögzítve, 
monitorizálva a szükséges eszközrendszerrel együtt szállítjuk. Szállítás során a beteget 
minden esetben szakszemélyzetnek kell kísérnie. 
Az intézetbe egyéb módon érkező betegek esetén a triage-t követően szintén sürgősségi 
kocsin fekve szállítandók a kezelőkbe. 
 
15.4.2. TRIAGE 
A XIX. századba nyúlnak vissza a sérültek osztályozásának gyökerei. A napóleoni háborúk 
irtózatos emberáldozatai, majd krími háborúk kapcsán ismerték fel hadisebészek (Jean 
Dominique Larrey báró és Ny. I. Pirogov), hogy a sérültek életkilátásai nagymértékben 
javulnak, amennyiben osztályozás (triage) történik, és ezt követően zajlik az ellátás. A francia 
trier (szétoszt) szóból származtatjuk a fogalmat. Napóleon fősebészének nevéhez fűződik a 
M.A.S.H. (Mobil Army Surgical Hospital) megalkotása is. Az elmúlt időszakban különösen a 
XX. század második felének háborúit (Korea, Vietnam) követően, valamint a motorizáció 
fejlődésnek következtében nagy változáson mentek át az osztályozási rendszerek (1. ábra). Az 
eleinte kettő majd háromszintű skálákat napjainkban már öt ellátási szintre sorolják. 
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15.1. ábra. Triagerendszerek változása 

 
Eleinte az angolszász országokban terjedt el az osztályozási skálák használata. Különösen 
Ausztrália, Kanada, valamint az Egyesült Államok járt élen ebben. 
Az első ötfokozatú állapotskálát az ausztrál Box Hill Hospital alkalmazta, ehhez az 
osztályozáshoz azonban nem társultak még időkorlátok. 
Az első – ebben viszont kizárólag – időhatárokat felvonultató rendszert az ugyancsak ausztrál 
Ipswich Hospitalban vezették be. Napjainkra már szinte minden skála időhatárokat rendel az 
ellátás megkezdéséhez. Több triagerendszer ismert a világban, intézeti körülmények között 
jelenleg leginkább az ötfokozatú rendszerek terjedtek el. Hazánkban a CTAS (Canadian 
Triage and Acuity Scala) elvei mentén zajlik az osztályozás, melynek magyar adaptációja 
HuTAS néven napjainkban kerül bevezetésre. Egyik fontos elvárás, hogy a trigae-t végző 
szakember legyen direkt kapcsolatban a beteggel és a váróhelyiséggel, legyen tapasztalata, 
elméleti és gyakorlati ismerete, továbbá legyen tisztában a releváns protokollokkal. A súlyos 
sérült ellátásban 1957 óta (R. Adams Cowley, Maryland) ismert az aranyóra (The Golden 
Hour) koncepciója. Lényege, hogy a 60 perces időablakon túl a hypoxia, a vérzés okozta a 
biokémiai elváltozások, a shock nagymértékben rontja a betegek életben maradási esélyeit. A 
definitív ellátás mielőbbi megkezdése nem szenvedhet hátrányt. Fontos, hogy a triage 
vizsgálat se késleltesse ezt, lehetőleg 1–4 perc alatt legyen elvégezhető, az érkezők 
osztályozása 5 percen belüli történjen meg. A triage-zsal kapcsolatos követelmények nemcsak 
a súlyos sérültek osztályozására vonatkoznak, hanem más betegcsoportok esetén is 
alkalmazandó. Elvárás, hogy a folyamat legyen dinamikus, az állapot függvényében legyen 
mód akár többször is újraértékelni a beteg állapotát. 
A sürgősségi osztályokon a triage valójában olyan értékelő rendszert jelent, melynek 
segítségével – akut állapotromlás esetén – nagy valószínűséggel határozható meg az ellátás 
szintje és időbeli sürgőssége. A betegvizsgálat során a sürgősségi ellátásban használt 
ABCDE-metodikát használjuk, mely a súlyos sérültek ellátásában is bevett gyakorlat. 
 
15.4.3. A SÉRÜLT VIZSGÁLATA 
Az ABCD-elvek figyelembevételével, azzal párhuzamosan szükséges a kórelőzményi adatok 
tisztázása. 
Anamnézis felvétele: a kórkép jellege folytán érdemi autoanamnézisre ritkán van 
lehetőségünk ugyanakkor az anamnesztikus adatok fontos információkkal szolgálhatnak a 
sérülés súlyosságáról, az esetleges társsérülésekről. Ennek megfelelően kötelező felderíteni a 
mechanizmust (autóbaleset, gázolás, magasból leesés, bántalmazás, áthatoló sérülés stb.). 
Fontos tisztázni az annak súlyosságára utaló tényezőket: a biztonsági öv és bukósisak 
használatát, a légzsák kinyílását, a kocsiszekrény deformálódását, a további utasok helyzetét, 
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sorsát; a gázoló jármű sebességét, magasságát, sérülését; a magasból esés mértékét – mind-
mind fontos információval szolgálnak. A mechanizmus ismertében a jellemző 
sérülésmintázatok konzekvens keresése kötelező. A heteroanamnesztikus adatok, a korábbi 
gyógyszerszedés, a véralvadási rendszert befolyásoló készítmények használata, potenciális 
terhesség, korábbi betegség, műtét, esetleges intoxikáció, étkezés és italfogyasztás időpontja, 
a sérülés körülményeire, ismétlődés lehetőségére vonatkozó adatok kivétel nélkül 
nélkülözhetetlen segítséget jelenthetnek. 
Panaszok, tünetek, általános jellemzők: fájdalom, az érintett régióhoz tartozó kültakaró 
folytonosságának hiánya, bevérzés, látható vagy nem látható vérzés, duzzanat, sápadtság, 
cianózis, hűvös bőr, zörej, hallgatódzási lelet változása, vitális paraméterek változása a 
sérülés/ vérzés súlyosságának megfelelően érzészavar, az érintett szervek működésének 
csökkenése, vagy megszűnése, az egész szervrendszer működésének változása, romlása. 
 
15.4.4. ELSŐDLEGES VIZSGÁLAT 
Az elsődleges vizsgálat (primary survay) shocktalanítóban történik a trauma team vezetőjének 
(sürgősségi műszakvezető szakorvos vagy traumatológus szakorvos) irányításával. Nem a 
vezető munkahelye döntő, az alapvető elvárás, hogy legyen gyakorlata, minimum 15–20 
súlyos sérült ellátásában. Ismerje az ATLS, ETC elveit, valamint a helyi viszonyokat. Fő 
feladata a súlyos sérült vitális paramétereinek felügyelete, korrekciója. Képesnek kell lennie 
az szükséges invazív beavatkozások kivitelezésére. Alapvető, hogy a kórházba érkező súlyos 
sérültet átvegye a mentőegységtől, koordinálja a beteg ellátását, biztosítsa a betegút prioritását 
az operatív tevékenység elvégzéséig, vagy az adott intézményből a végleges ellátást nyújtó 
centrumba szállításig. Fontos elv, hogy a feladatokat a team vezetője feloszthatja, azonban 
azok végrehajtása nem akadályozhatja az ABCD elv következetes betartását. A 
szakszemélyzet párhuzamosan az ellátással egy időben megkezdheti a teljes ruházat 
eltávolítását, monitorizálást (többparaméteres) vénák biztosítását (lehetőleg két nagylumenű 
perifériás véna). 
A laborvizsgálatok céljára vérvétel, valamint az ágy melletti vércsoport meghatározását. Az 
eredmény leolvasása és hitelesítése orvosi feladat. Vérmintát kell küldeni laboratóriumi 
vércsoport meghatározásra is. A nagy lumenű vénákon melegített krisztalloid oldatok 
(lehetőleg balanszírozott krisztalloid oldatok infundálását kezdik meg). Kontraindikáció 
hiányában hólyag katéter felhelyezése indokolt a vizelet kiválasztás monitorizálására. 
Hasznos információt nyerhető a vizelet makroszkópos vizsgálatából is. 
 
15.4.4.1. A – A LÉGÚT-ÁTJÁRHATÓSÁG BIZTOSÍTÁSA ÉS NYAKI GERINC VÉDELME 
A súlyos sérültek ellátásakor – annak ellenére, hogy a beteg nem tűnik hypoxiásnak – 
maszkon keresztül minimum 6 l/min O2 adása szükséges. Hatékonysága miatt a revezervoirral 
ellátott maszkon keresztül adagoljuk az oxigént. A légút ellenőrzése, a hármas érzékelés 
(nézz, érezz, hallgass) alapvető feladat. A légútbiztosítás szükségességének felmérése az 
alábbi szempontrendszer figyelembevételével történjen. Amennyiben az alábbi szempontok 
alapján a légút veszélyeztetett, a légút biztosítása elengedhetetlen. 
Ha a sérült eszméletlen és GCS < 9, súlyos arckoponya-sérülést szenvedett, excesszív hányás 
(aspiráció veszély) esete áll fenn, veleszületett anatómiai deformitása van, légúti égése van 
(arc, orrszőrzet égése, hangjának megváltozása, a szája és orrnyílása korommal szennyezett, 
valamint a légúti obstrukció bármely formája esetén /nyaki bevérzés, gége- vagy 
tracheasérülés, stridor/), késedelem nélkül intubálni kell a beteget. 
Stabil légútnak tekinthető az endotracheális intubáció, azonban minden esetben törekedni kell 
a potenciálisan nehéz légút felderítésére, hogy fel tudjunk készülni a várható intubációs 
nehézségre. Ebben segítségünkre lehet a Wilson-pontrendszer. 
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A nehéz intubációt előre jelezheti a thyreomentális távolság (thyromental distance, TMD) 
csökkenése, az emelkedett Mallampati score, a súlyos elhízás, a fogazat teljes hiánya, a 
szájnyitási képesség csökkenése valamint a fej nyak mozgathatóság beszűkülése. A súlyos 
sérülteket potenciálisan telt gyomrúnak tekintjük, emiatt törekedjünk a legjobb eredménnyel 
kecsegtető RSI végzésre. A Sellick-manőver nagyon elterjedt technika, az újabb irodalmi 
adatok alapján – főleg az anatómiai variabilitás miatt – azonban nem mindig nyújt védelmet 
aspiráció ellen. Intubáció sikertelensége esetén maszkos ballonos lélegeztetés vagy 
átmenetileg supraglottikus eszköz használata is szóba jön. Fel kell készülnünk végső esetben 
(intubációs sikertelenség) a sebészi légút biztosítására is, mely akár időveszteséget is 
jelenthet. Minden esetben kötelező kétoldali hallgatózással ellenőrizni a tubus pozícióját. A 
helyes pozíciót a kilégzett szén-dioxid mérésével kapnométerrel kontrollálhatjuk. 
A sérültek, akik Stifneck vagy egyéb kemény gallérrögzítéssel érkeznek potenciálisan 
nyakcsigolyasérültnek tekintendők annak radiológiai kizárásáig. Ha az ellátás során a 
nyakrögzítő eszközt eltávolítjuk a nyaki gerinc védelméről folyamatos manuális rögzítéssel és 
a fej két oldalról történő megtámasztásával kell gondoskodnunk. 
 
15.4.4.2. B – A LÉGZÉS VIZSGÁLATA ÉS A LÉGZÉST KRITIKUSAN BEFOLYÁSOLÓ MELLKASI 
SÉRÜLÉSEK AZONNALI ELLÁTÁSA 
A feszülő pneumothorax (ptx) gyanúját veti fel a gyengült légzés, vagy légzési hang hiánya az 
érintett oldalon, doboz kopogtatási hang, alacsony vérnyomás, tachycardia, alacsony oxigén 
szaturáció, mellkasi fájdalom, légszomj, tág nyaki véna esetleg szubkután emfizéma. Ennek 
gyanúja esetén a képalkotó diagnosztikai vizsgálatot követően azonnal detenzionálási céllal 
mellkasi drenázst kell végezni. Amennyiben a vizsgálat alatt súlyos cianózis, hemodinamikai 
instabilitást észlelünk vagy a legsúlyosabb esetben keringés összeomlást lép fel, képalkotó 
vizsgálat nélkül is el kell végeznünk a beavatkozást. Hasonlóan járunk el masszív haemotorax 
esetén is. A nyílt ptx-et valamint a helyszínen végzett thoracostomás nyílást mihamarabb 
zárnunk kell. Az intubált sérültet a korábban említett EtCO2 ismertében lélegeztetnünk kell, 
általában a mobil respirátorokon könnyen beállítható 0,4 FiO2-érték elegendő a sérült 
oxygenizálásához. Ez alól a kivétel a resuscitatio, amikor 100% oxigén lélegeztetése is 
megengedett. A beteg testtömegének ismeretében általában a 6–10 ml/ttkg értéket válasszunk, 
és a beállításnál figyeljünk a barotrauma elkerülésére. 
A feszülő ptx azonnali dekompresszióját a 2–3. bordaközben, a medioclaviciláris vonalban 
végezzük, majd mellkasi szívódrain behelyezése a 4–5. bordaközben a középső 
hónaljvonalban történik, tartós szívást 10–15 vízcm-re célszerű állítani! 
Nagy különbségek lehetnek az intézetenként a rendelkezésre álló eszközök között. Javasolt 
szilikon mellkas csövek használata. A fluidum és a vér leszívására használt eszközök 
praktikusan a 30 Ch felettiek, az ennél kisebbek inkább a levegő leszívásában használhatók. 
Amennyiben a tartós szívás mobileszközzel nem biztosítható, feltétlenül ajánlott az 
egyenirányító Heimlich-szelep használata 
A nyílt ptx-re utal a gyengült légzés, illetve a légzési hang hiánya, az alacsony vérnyomás, a 
tachycardia, az alacsony oxigén saturatio, az emelkedett CO2-szint, a mediastinalis fluttern. 
A nyílt ptx-t három rétegben kell zárni és csövezni. Definitív ellátása mellkassebész 
bevonásával javasolt. 
Instabil mellkas leggyakrabban ablakos bordatörés, sorozat bordatörés, kétoldali bordatörés 
kapcsán alakulhat ki. Mellkasi fájdalommal paradox légző mozgással jár, mely könnyen 
hypoxaemiához vezet. Adekvát ventilláció sok esetben csak gépi lélegeztetéssel biztosítható. 
Masszív haemothoraxról beszélünk, ha a mellkasban 1500 ml vér található, vagy a vérzés 
mennyisége 2–4 órán keresztül a 200 ml/órát meghaladja, vagy a beteg folyamatos 
transzfúzióra szorul és a sérült haemodinamikai stabilizálálása nem lehetséges. Jellemző 
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tünetei tompa légzési hang, lapos nyaki vénák, hypoxaemia, hypovolaemia, mely hamar 
hypovolémiás shock állapotához vezet. 
Terápiája mellűri drenázs, volumen reszuszcitáció, transzfúzió, definitív mellkassebészeti 
ellátás. 
Szívtamponád gyanúja kell, hogy felmerüljön tompa szívhang, disztendált nyaki vénák, 
alacsony vérnyomás esetén. Gyakran észlelhető ezeknél a betegeknél EKG készítésekor az R 
hullám redukciója, de súlyosabb esetben elektromechanikus disszociáció (EMD) is 
előfordulhat. A beteg életét pericardiocentézis és/vagy ezt követő sebészeti (nyílt vagy video-
asszisztált /thoracoscopia video-assisted thoracoscopic surgery, VATS/) ellátás mentheti csak 
meg. 
 
15.4.4.3. C – A KERINGÉS ÉS VÉRZÉS VIZSGÁLATA 
Kritikus hemoglobin-küszöbérték ismeretlen az emberben, de tudjuk, hogy a kognitív 
funkciók csökkenése 6 mg/dl Hgb-koncentráció alatt már jelentkezik. A haemoglobin 
koncentrációja nagymértékben meghatározza a vér oxigénszállító-kapacitását, amely a Fick-
elv ismeretében ezzel a képlettel írható le. 
Ca (artériás vér oxigéntartalma= Hgb [g/dl] × 1,34 (mlO2/g Hgb)× Sa O2:100 + 0,0032 × 

PaO2 
 
Az oxigénszállítás DO2 = CO × CaO2 számolható a perctérfogat, és az artériás vér 
oxigéntartalmának szorzatából. A keringő vér oxigéntartalma így kb. 1000 ml/percre tehető 
100%-os SaO2 esetén. 
Az oxigénfelhasználást VO2 = tiszta gáz halmazállapotú oxigénfogyasztás ml-ben hasonló 
elvek alapján tudjuk számolni. 

VO2 = CO × (CaO2-CvO2) kb. 250 ml/perc 
 
Oxigénszállító rendszerünk nagy tartalékkapacitással bír: legalább oxigénszükségletünk 
háromszorosának szállítására képes. Kivérzett, hypovolémiás betegnél azonban megfordul a 
felhasználás és a szállítás aránya: VO2 > DO2. 
A fenti megfontolás alapján a jelentős vérvesztés esetén masszív transzfúzió adására is 
szükség lehet. A masszív transzfúzió definíciójával – országonként és szakmánként is eltérő – 
számtalan verzióban találkozhatunk, azonban praktikus okok és könnyű megjegyezhetősége 
miatt a következő kettő használata javasolható. 
– Ha több mint 10 egység vérkészítmény adása szükséges 12 óra alatt, vagy 
– a keringő vértérfogat teljes cseréje szükséges 24 órán belül. 
Ez utóbbi definíciót használja az Országos Vérellátó Szolgálat 2008-ban kiadott Transzfúziós 
Szabályzata is. 
Léteznek alternatív definíciók, fogalmak is: 
– a vér 50%-os mennyiségének cseréje 3 óra alatt, vagy 
– a vérvesztés nagyobb, mint 150 ml/perc, 
– felnőtt esetén > 4 E/óra, 
– gyermekeknél >20 ml/kg meghaladó vvs-koncentráció az első órában. 
 
A masszív transzfúzió adására a súlyos sérült ellátást végző intézetekben fel kell készülni. 
Számtalan közlemény mutatja be ennek hasznát és különböző formáit, egységcsomagokat és 
protokollokat ajánlva. Az új közlemények ismételten a teljes vér illetőleg a plazma, a 
vérlemezkék és a vörösvértestek 1:1:1 arányú adását javasolják a faktorok pótlásával együtt. 
Fontos azonban említést tennünk a masszív transzfúzió veszélyeiről is. A halálos triász 
ismerete minden egészségügyi szakember számára elengedhetetlen. A citrát acidózis, 
hypotermia, dilutio halálos hármasa progresszív koagulopátiához, majd terápia refrakter 
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hemorrhagiához, vérzéshez vezet. Elsődleges feladat ebben a stádiumban a vérzések 
felderítése a vérzés fokának tisztázása, direkt nyomás a kifelé vérző nagy erekre valamint az 
artériás nyomáspontokra. A mechanizmus ismeretében befelé történő vérzés lehetőségének 
átgondolása, operatív beavatkozás szükségességének eldöntése, sebészeti konzílium kérése. 
Vénabiztosítás céljából két nagylumenű perifériás kanült 14–16 G használunk. Centrális véna 
biztosítás ne az elsődleges észlelés során történjen, kivéve abban az estben, ha a sérültnek 
nincs kanülálható perifériás vénája. Ebben az esetben high-flow kanül bevezetése a 
célravezető. A centrális vénás katéterek behelyezése jellemzően a vena juguláris internába 
vagy a vena subclaviába és legvégül sikertelenség esetén a vena femorálisba történik (2. ábra). 
Napjainkban leginkább a Seldinger-technikán alapuló többnyire ventil szelepes katéterek 
használatosak. A punkció során süllyesszük le a beteg fejét, és kérjük az asszisztenciánkat 
enyhe abdominalis nyomásra, ugyanis kivérzett betegeknél alacsony centrális vénás nyomás 
mellett fokozott lehet a légembólia veszélye. Ismertek az ún. szabadkezes technikák, melyek 
könnyen megtalálható anatómiai képletek felkeresésével, pl. a m. sternocleidomastoideus 
elülső és hátsó kötege vagy éppen a clavicula felkeresésével adnak támpontot a sikeres 
punkcióhoz. A típusos pontok a 4. képen láthatók. 
 

 
15.2. ábra. A vena jugularis interna és a vena subclavia típusos szúrási helye 

 
Intézeti körülmények között segítségünkre lehet a bed side ultrahang készülék. A nyak típusos 
helyén többnyire carotistól laterálisan található a jól telt véna juguláris interna (4. kép). 
 

  
a) A carotis interna tőle kissé laterálisan 

jobbra és feljebb a tág vena jugularis interna 
b) A kör alakú carotis interna tőle kissé 

laterálisan jobbra és feljebb a transducerrel 
komprimált vena jugularis interna 

15.4. kép. A nyaki régió UH-felvétele 
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A kanül választás szempontjainál minden esetben legyünk figyelemmel a kanül átmérőjén a 
kívül a kanül hosszára is. A csőhosszal az ellenállás egyenesen arányos, így állandó 
nyomáskülönbség mellett az átáramlás fordítottan arányos a csőhosszal (Hagen–Poiseuille-
törvény). Minél hosszabb az adott választott kanülünk, annál kisebb az időegység alatt 
átáramló oldatunk mennyisége. Minden perifériás és centrális vénás kanül csomagolásán 
feltüntetik az időegység alatti átáramló mennyiség értékét. Centrális véna kanül (CVK) 
behelyezését követően kötelezően mérjük a centrális vénás nyomást. Indirekt módon ugyan, 
de a jobb szívfél funkciójáról és a volumen státuszról felvilágosítást kaphatunk. 
Megoldás lehet az időveszteség minimalizálására az intraosszeális eszköz használata, 
melynek belövős és fúrós formája is ismert (BIG, EZ-IO). A korábban leírtak szerint 
párhuzamosan vérvétel, vércsoport- és kémiai analízis, terhességi teszt fertilis korú nőknél, 
vércsoport-meghatározás, vérgázvizsgálat zajlik. 
A folyadékpótlásra egységes irányelvet adni jelen betegcsoport heterogenitása miatt nem 
egyszerű feladat. Irodalmi adatok támasztják alá, hogy a normovolémia fenntartása fontos 
feladat. Ezt erősíti Messmer 1987-ból származó örökzöld idézete: „Bár legtöbben képesek 
túlélni akár 60%-nyi vörösvérsejt massza elvesztését is, amennyiben a normovolaemia 
biztosított, mindössze néhányan képesek arra, hogy a teljes keringő vérmennyiség 30%-ának 
elvesztését túléljék, ha a hypovolaemiát nem rendezik azonnal.” 
Közel 100 éve ismert a permisszív hypotónia fogalma, mely a hazai prehospitális 
gyakorlatban csak az elmúlt években honosodott meg. Lényege hogy a folyadékbevitel 
korlátozása a végleges vérzéscsillapításig javasolt, részben a további vérvesztést akadályozza 
meg és megóvja a beteget a rettegett halálos triász mindegyikétől. Kivitelezése egy korlátozó 
folyadékbevitelen, az ún „Small Volume Resuscitation” (alacsony volumennel végzett 
folyadék reszuszcitáció) elvén alapul. Az akut ellátásban örökzöld vita zajlik az infúziós 
oldatok krisztalloid versus kolloid használatát illetően. 
Folyadékpótlás: kezdetben melegített balanszírozott krisztalloid 2000 ml/óra, majd keringési 
paramétereknek és shock stádiumnak megfelelően, további krisztalloid, kolloid, transzfúzió, 
FFP adása. Kolloidoldat esetén a kedvezőbb reológiai tulajdonságokkal bíró HES-oldatok 
130/0,4 preferálandók. ATLS-vezérfonal kolloidot csak alternatívaként ajánl a krisztalloid 
mellett és nem helyette. Ettől eltérő állásfoglalások is vannak, melyek nem rosszabbak az 
ATLS-ben leírtaknál. 
Amennyiben parenchymás szerv (lép, máj, vese) sérülése, repedése kapcsán hasüregi vérzés 
gyanúja merül fel, behatoló sérülést észlelünk vagy tompa kopogtatási hang, renyhe vagy nem 
hallható bélhang, feszes has, tűrhetetlen hasi fájdalom jelentkezik, minden esetben felvetődik 
a sebészeti laparatomia szükségessége. 
A shocktalanítás folyamata, a vérvesztés mértéke alapján az ATLS-elvei szerint történik. 
Kezdetben 2000 ml melegített krisztalloid oldata adása, (fluid challenge), majd az észlelt 
vitális paraméterek változása alapján újraértékelés. Amennyiben szükséges újabb 2000 ml 
melegített infúzió adása, és ismételt újraértékelés következik. Ha szükséges, vérkészítmény 
vörösvértest massza adása is szóba jöhet (5. táblázat). 
 
 I. stádium II. stádium III. stádium IV. stádium 
Vérvesztés (ml) < 750 750–1500 1500–2000 > 2000 
Vérvesztés a 
vértérfogat %-
ában 

< 15% 15–30% 30–40% > 40% 

Pulzusszám/min < 100 > 100 > 120 >140 
Vérnyomás normál normál csökkent csökkent 
Pulzusnyomás normál vagy csökkent csökkent csökkent 



	  

 468	  

(Hgmm) emelkedett 
Légzésszám/min 14–20 20–30 30–40 > 35 
Vizeletürítés 
(ml/h) > 30 20–30 5–15 nem mérhető 

Tudat kissé nyugtalan közepesen 
nyugtalan 

nyugtalan, 
zavart zavart, kábult 

Infúzió 
(melegített) krisztalloid krisztalloid 

(kolloid) 
krisztalloid 

(kolloid) és vér 
krisztalloid 

(kolloid) és vér 
5. táblázat. A vérvesztéssel összefüggő élettani paraméterek változása 

 
A fluid challange alapján a beteg ismételten kategorizálásra kerül, a folyadékra adott válasz 
alapján responder, transient responder, non responder besorolást kap (6. táblázat). Ha a sérült 
reagál, azaz responder a folyadékbevitelre, akkor továbbléphetünk a neurológiai státusz 
vizsgálatára. Amennyiben nem reagál az alkalmazott kezelésre, továbbra is vérzésforrást kell 
keresnünk. 

 
 Gyors válasz Átmeneti válasz Nincs válasz 

Élettani paraméterek visszatérés a normál 
értékre 

átmeneti javulás, 
BP↓és HR↑ visszatér kóros marad 

Vérzés megítélése > 10–20% 20–40% > 40% 
További krisztalloid 
szükségessége nem igen igen 

Vér szükségessége nem kevésbé vagy igen azonnal 

Vérkészítmény csoport azonos, 
keresett csoport azonos O Rh-negatív 

sürgősségi tartalék 
Operatív beavatkozás 
szükségessége lehetséges valószínű nagyon valószínű 

Korai sebészeti 
konzílium igen igen igen 

6. táblázat. Válasz a folyadékbevitelre 
 
A leggyakoribb hiba hogy alábecsüljük a vérveszteséget. A retroperitoneumba törő vérzés 
esetleg a medence törései kapcsán jelentkező vérzések játszanak ebben gyakori szerepet. 
Medence clamp használata mérsékelheti a vérzést, ennek hiányában lepedővel helyezzük azt 
kompresszió alá. Ismételten vizsgáljuk a hosszú csöves csontokat vérzésforrás után kutatva. A 
has ismételt fizikális és képalkotó vizsgálata segíthet a döntéshozatalban. Ultrahangkészülék 
hiányában diagnosztikus hasüri lavage (diagnostic peritoneal lavage, DPL) végzendő. 
Ultrahangkészülék birtokában fókuszált hasi ultrahangvizsgálat az ajánlott módszer. 
DPL végzendő azonnal, ha csak időveszteséggel valósítható meg az ultrahangvizsgálat és a 
hasfalon látható külsérelmi nyomok, pl. keréknyom felvetik a hasüregi, a bél-, a lép- vagy/és a 
májsérülés gyanúját. 
Előfordulhat az átmeneti és nonresponder válasz hátterében is kardiális és pulmonális ok 
egyaránt. A tág nyaki vénák, a monitoron az R hullám redukciója felvetik a pericardialis 
tamponád lehetőségét. A visszatérő pneumothorax is lehet magyarázat a folyadékbevitelre 
adott válasz elmaradásának. Frontális ütközéseknél a sagittalis erőbehatás következményeként 
nem ritka a szív kontúziója sem. Ez esetben a pumpafunkció-csökkenés gyakori. EKG-
elváltozások, iszkémiás eltérések ritmuszavar és emelkedett nekroenzim pl. hsTroponin T-
értékek észlelhetők. 
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15.4.4.4. D – A NEUROLÓGIAI STÁTUSZ RÉSZLEGES VIZSGÁLATA 
Első feladat az éberségi szint meghatározása a Glasgow Coma Score (GCS) alapján. Ennek 
változását később is dokumentálnunk kell, hiszen segíthet bennünket a sérült állapotának 
követésében, csökkenése előre jelzi a kóros koponyaűri elváltozásokat. A koponyasérülések 
súlyosságának besorolásában segítségünkre lehet. Segítségével három fő rizikócsoportba 
sorolhatjuk a sérülteket: kis rizikó, ha a GCS 13–15; közepes rizikó, ha a GCS 9–12 között; és 
nagy rizikó, ha GCS-értéke kisebb, mint 8. 
Az alapos neurológiai státusz felmérése (D – Disability) során rögzíteni kell a pupillák 
méretét, reakcióját mozgását. Keresni kell a gócjeleket, oldalkülönbségeket a kiesett 
neurológiai funkciókat. Fontos tisztázni a tudatmódosító anyagok bevételének időpontját 
mennyiségét. Beleértve a megelőző ellátás során kapott gyógyszereket figyelembe véve azok 
farmakokinetikáját is. Közlekedési baleseteknél, de más sérülteknél sem ritka az illegális 
szerek használata (designer drogok, amfetamin származékok, kokain használata). Ezek 
kimutatása a legtöbb esetben ebben a fázisban nem kivitelezhető. 
A koponyaűri nyomásfokozódás és beékelődés rettegett szövődménye a súlyos sérültek 
ellátásának. Segítséget a Monro–Kellie-elv adhat, mely lényege hogy „zárt csontos térben a 
térfogat állandó, minden térfoglalás csak más agyi struktúra kárára valósulhat meg”. Az agyi 
keringést, perfúziót biztosító nyomás értékét (CPP) az artériás középnyomás (MAP) és a 
koponyaűrön belüli nyomás (ICP) különbségéből számolhatjuk ki. Azaz a CPP = MAP-ICP. 
Az agyi áramlást (CBF) a CPP kívül befolyásolja az agyi érellenállás (CVR) is, melyek 
hányadosa CPP/CVR = CBF. A szervezet ún. perfúziós autoregulációt tart fenn, azaz az agyi 
áramlás széles CPP-határok között álladó. 
A CPP/CBF görbe középső szakasza plató jellegű azonban az alsó (~60 Hgmm) és felső 
(~150 Hgmm) inflexiós pont alatt és felett a CBF passzívan követi a CPP-t. 
Ebből következik, hogy amennyiben pl. sérülés kapcsán sérül az autoreguláció, a vérnyomás 
emelkedés, bradikardia, hányás, hányinger, erős fejfájás, tudatzavar, alkarban befelé rotáció, 
légzészavar, pupilladifferenciák, a beékelődés fenyegető jeleiként értékelendők. 
 
15.4.4.5. E – A BETEG LEVETKŐZTETÉSE, KIHŰLÉS ELLENI VÉDELME 
Ebben a fázisban történik a sérült teljes levetkőztetése (E – exposure/enviromental control). 
A ruházat eltávolítása – amennyiben akadályozott, vagy további sérülés veszélyével járna –, 
az öltözet a rendelkezésre álló speciális tompa végű ollóval a betegről levágható! A hővesztés 
megakadályozására használhatók hőtartó takarók. Ügyelni kell arra, hogy a vizsgálatok idején 
kívül a beteg ne legyen kitakarva. Kihűlt sérültek maghőmérsékletéről fülhőmérővel vagy 
testnyílásokba (oesophagus, anus) helyezett hőmérsékletmérővel fontos korrekt tájékoztatást 
kapni. A fülhőmérő használata egyszerű, gyorsan kivitelezhető, és a mérési eredmények jól 
korrelálnak a maghőmérséklettel. A kihűlt betegek kezelésében a testhőmérsékletre melegített 
infúziók és a zselés a beteg alá helyezhető vagy légbefúvásos betegmelegítő szettek 
használatosak. A kihűlt sérültek monitorizálása kötelező, hiszen a 28–32 °C között a malignus 
ritmuszavar kamrafibrilláció veszélye megnő. Az EKG-görbén az ún. Osborn-hullám hívhatja 
fel erre a figyelmet. 
A fájdalomcsillapítás minden esetben a sérülések ismeretében történjen. Amennyiben a 
helyszínen nem kapott a sérült fájdalomcsillapítót, vagy a farmakokinetikai adatok 
ismeretében azok hatása elmúlt, megfelelő mértékű hatékony fájdalomcsillapításra kell 
törekednünk. Rendelkezésre állnak a kábító fájdalomcsillapítók, Morphin és a Fentanyl is, 
melyek frakcionált adásával kititrálhatjuk a hatékony dózist. 
A vitális paraméterek rögzítése mellett az artériás vérgáz vizsgálat a szöveti oxigenizációról 
és a légcseréről tájékoztat. Célszerű az artéria radiálisban vagy adott esetben az artéria 
femoralisban kanült is hátrahagyni, egyrészt a folyamatos invazív nyomásmérés másrészt a 
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vérgáz vizsgálat ismétlése céljából. Az artéria radiális punkciója előtt az Allen-teszt elvégzése 
ajánlott, femoralis behatolásnál számoljunk a nagyobb fertőzésveszély kockázatával. 
Lélegeztetett sérült esetén a légzési paraméterek beállításánál segítségünkre lehet a kilégzett 
széndioxid mérése. Az EtCO2 mérése minden esetben támpontot ad a szöveti gázcsere 
megítélésére és segítséget nyújt a légzési volumen és frekvencia beállításához is. Centrális 
véna rendelkezésre állása esetén a centrális vénás szaturáció mérése ScvO2 technikailag 
könnyen kivitelezhető akár alkalmankénti mintavétellel akár folyamatos monitorizálással. 
Segítségével képet kapunk a centrális vénás vér oxigén telítettségéről valamint a valódi 
szöveti szinten zajló anyagcsere állapotáról és segítséget ad a transzfúzió szükségességének 
megítéléséről is. Az oxigénszállítás és felhasználás közötti egyensúlyt jól jellemzi, mely 
normál értéke 70–80%. A folyamatos többparaméteres monitorizálás elengedhetetlen 
csakúgy, mint a 12 elvezetéses EKG készítése. Hólyag katéter felhelyezése az óra diurézis 
monitorizálása és nazogasztrikus szonda bevezetése, ha nem kontraindikált. 
 
15.5. MÁSODLAGOS ÉSZLELÉS 
 
15.5.1. ÁLTALÁNOS MEGFONTOLÁSOK 
A sérült akut reszuszcitációja után, amikor a vitális funkciók stabilizálódtak kezdődik a 
második észlelési fázis (Secondary survay). Amennyiben a sérült állapota instabil a műtéti 
stabilizációra kell hangsúlyt fektetnünk. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a két csapás 
hipotézist, amikor is az első csapást a trauma elszenvedése jelenti, míg a másodikat a 
sebészeti tevékenység. A secundary survay fázisában a vizsgálatokat a baleseti sebész, 
valamint az illetékes manuális szakma képviselője végezze, míg a sürgősségi orvos az 
ABCDE-irányelvek szerinti újra vizsgálatokat végzi folyamatosan. Erre az időszakra 
halasztódnak az időigényes eszközös vizsgálatok. Ha a beteg stabil, akkor 5 percenként, de 
minden állapotromlás esetén azonnal a vitális paramétereit. Az állapotfelmérést mindig A-tól 
E irányába haladva kell végezni. 
Ennek során kérdezünk rá a prehospitális anamnézisre, a sérülés körülményeire és 
mechanizmusára, illetve ekkor történnek a további részletes vizsgálatok. 
Célszerű kiderítenünk, hogy a sérült szenved-e valamilyen krónikus betegségben, erre szed-e 
gyógyszereket. Fontos tisztázni a gyógyszerérzékenységet, esteleges allergiákat. Amennyiben 
később szükségessé válik műtéti beavatkozás elengedhetetlen a transzfúziós előzmények 
ismerete, de nem elhanyagolható az anesztézia módjának megválasztása miatt az utolsó 
étkezés, ivás, alkohol- vagy drogfogyasztás időpontja sem. 
A baleset leírása, a mechanizmus ismerte segíti a jellemző sérülési mintázatok felkutatását (7. 
táblázat). A sérültet életkorától függően Tetanus-profilaxisban kell részesíteni. 
A másodlagos észlelés ideje az elsődleges észleléssel együtt nem haladhatja meg az egy órát. 
A diagnózisok ismeretében a sérült definitív ellátását manuális szakmák bevonásával 
haladéktalanul meg kell kezdeni. Az operatív tevékenységre a sürgősségi ellátás közvetlen 
befolyást ugyan nem gyakorol, de a műtői tevékenységnek napjainkban már damage controll 
surgery elveinek betartásával kell történnie. 
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Pupilla Koponyasérü Méret Diffúz agysérülés CT 
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 Megállapítá
s, 
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Vizsgálat, 
megállapítás 

Talált eredmény Diagnosztik
us 

vizsgálat 
lés típusa 
Szemsérülés 
megléte 

Alak 
Reakció 

szemsérülés 

Koponya Fejbőr 
sérülés 
Koponyasérü
lés 

Zúzott seb és 
koponyatörés 
vizsgálata 
Érzékelhető hiány 
észlelése 

Fejbőrzúzódás 
Impressziós koponyatörés 
Koponyaalap-törés 

CT 

Arc Lágyszövet 
sérülés 
Csontsérülés 
Idegsérülés 
Fog/szájsérül
és 

Látható deformitás 
Törtvég 
tapinthatóság 

Arccsonttörés 
Lágyszövetsérülés 

Arccsont 
röntgen 
CT 

Nyak Gégesérülés 
Gerincvelő 
sérülés 
Érsérülés 
Nyelőcsősér
ülés 
idegsérülés 

Megtekintés 
Megtapintás 
Meghallgatás 

Gége deformitás 
Bőralatti levegő 
Bevérzés 
Zörej 
Platysma átszakadás 
Fájdalom 
Gerincvelői terület 
érzéskiesés 

Gerinc 
röntgen 
Angiográfia 
UH 
Oesophago- 
laryngoscopi
a 

Mellkas Mellkasfal 
sérülés 
Bőralatti 
levegő 
Ptx/htx 
Hörgőfa 
sérülés 
Tüdőzúzódás 
Mellkasi 
aorta 
szakadás 

Megtekintés 
Megtapintás 
meghallgatás 
 

Zúzódás 
Deformitás 
Paradox mozgás 
Mellkasfali érzékenység 
Crepitatio 
Csökkent légzési hang 
Szívzörej 
Megiastinális zörej 
Súlyos hátfájdalom 

Mellkas 
röntgen 
CT 
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Bronchoscopi
a 
Thoracoscopi
a 
Pericardiocen
tesis 
TEE 

Has/lágyé
k 
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Intra- és 
retroperitone
ális sérülés 

Megtekintés 
Tapintás 
Hallgatás 
Áthatolási út 
Meghatározás 

Hasfali 
fájdalom/érzéskiesés 
Hasfali izgalom 
Bélsérülés 
Retroperitoneális szerv 
sérülés 

DPL/UH 
CT 
Hasüri öblítés 
Kontrasztos 
röntgen 
Angiográfia 

Medence Nőgyógyász
ati és húgyúti 
szervek 
sérülése 
Medencetöré
s 

Symphysis 
szélesség tapintás 
Csontos medence 
tapintás 
A medencegyűrű 
stabilitás vizsgálata 
egyszer 
Gáttájék 

Nőgyógyászati és húgyúti 
sérülés (hematuria) 
Medencetörés 
Rectum-, hüvely-, 
gáttájéksérülés 
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Kontrasztos 
röntgen 
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m, 
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megtekintése 
Rectum- és 
hüvelyvizsgálata 

CT 

Gerincvel
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lés 
Gerincsérülé
s 
Perifériás 
idegsérülés 

Motoros válasz 
Fájdalom válasz 

Féloldali agykoponya 
sérülés 
Tetraplégia 
Paraplégia 
Ideggyök sérülés 

Oldal gerinc 
röntgen 
MRI 

Gerinc Csontsérülés 
Gerinc 
instabilitás 
idegsérülés 

Szóbeli válasz 
fájdalomról 
Oldalkülönbség 
Érzéskiesés 
tapintásra 
Deformitás 

Törés vagy elmozdulás Oldal gerinc 
röntgen 
CT 

Végtagok Lágyszövet 
sérülés 
Csont 
deformitás 
Ízületi 
abnormalitás 
Érsérülés, 
idegképlet-
sérülés 

Megtekintés 
Megtapintás 

Duzzadás, zúzódás, 
sápadtság 
Fájdalom, érzéskiesés, 
crepitáció 
Hiányzó v. csökkent 
pulzus 
Compartment 
Neurológiai deficit 

Speciális 
röntgen 
Doppler 
Izomnyomás 
angiográfia 

7. táblázat. A testtájékok szerinti döntéshozatal elvei 
 
15.6. TESTTÁJÉKOK SZERINTI DÖNTÉSHOZATAL 
 
15.6.1. KOPONYASÉRÜLÉSEK 
Champion és munkatársai már az 1980-as években több mint nyolcvanezer beteg adatait 
elemezve felhívták a figyelmet arra, hogy a súlyos sérülés kimenetele szignifikánsan 
összefügg a koponyasérülés tényével [Error! Bookmark not defined.]. A hazai 
szakirodalomban a 2002-ben leírt, Csepregi és munkatársai által végzett kutatás adatai alapján 
a korábbi 55%-os mortalitási arány a súlyos koponya-agy sérülések tekintetében jelentősen 
nem változott (53,3%). A nemzetközi irodalmakból Maegele és munkatársai kutatási 
eredménye szerint a közepesen súlyos és súlyos koponya-agy sérülést szenvedők 45,8%-a 
elhunyt a trauma kapcsán. Napjainkig sajnálatos módon lényegi javulás nincs ezen a területen 
annak ellenére, hogy 2005 óta magyar ajánlás is segíti ezen betegcsoport korszerű ellátását. 
Az arckoponya izolált sérülései éppúgy előfordulnak, mint a koponyaűri térfoglalással járó, 
sérüléssel összefüggő vérzések. 
 
15.6.2. ARCKOPONYA-SÉRÜLÉSEK 
Az arckoponyacsontok töréseinek osztályozását René Le Fort vezette be 1901-ben: az 
elnevezések a neve után: Lefort I., Lefort II. és Lefort III. A modern képalkotásban a beosztás 
az orvosi nomenklatúrában szerepel, azonban kombinált sérülések esetén a rutinszerűen 
végzett CT-vizsgálatok után már részletesebb diagnózist kaphatunk is. A háromdimenziós 
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rekonstrukciók segítségével a törések jól vizualizálhatók, melynek haszna az esetleges műtéti 
tervezésnél hasznos (5. kép). 
 

 
15.5. kép. Magas nyomású hidraulika olaj okozta többszörös (26×) törés a jobb orbita 

környékén 
 
A maxillofacialis sérülések közül kétségtelenül vezető szerepet töltenek be az orrcsont 
törései, melyek a fájdalom, az orrgyök duzzanata, a gyakori deformitások miatt könnyen 
diagnosztizálhatók. A járomcsont, valamint a mandibula törései többnyire verekedés, frontális 
ütközés vagy ittasan elszenvedett esés velejárói. A diagnózis felállítását segíti a szájzárási 
képtelenség észlelése, az okklúzió kivitelezésének hiánya, valamint a nyálcsorgás észlelése. 
Labdajátékok kapcsán előfordulhatnak a csontos orbita sérülései is. Speciális formája az ún. 
blow out törés. Ebben az esetben a szemüreg kerete ép, csak a szemüreg feneke törik be. A 
mechanizmust úgy kell elképzelni, mintha a szemet egy teniszlabda ütése érné, és a szemüregi 
túlnyomás miatt a szemüreg alsó fala leszakad, de a szemüregkeret intakt marad. Nem ritkák a 
lőfegyverek szúróeszközök okozta áthatoló koponyasérülések sem (6. kép). Kimenetelük 
többnyire kórházba kerülés előtt fatális azonban kis szerencsével és a gondos ellátásnak 
köszönhetően túlélhetők. 
 

 
15.6. kép. Áthatoló koponyasérülés. A késpenge 10 cm hosszan hatolt a koponyába, mely 

műtéti eltávolításra került. A beteg a műtét után saját lábán távozott a kórházból 
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15.6.3. AGYKOPONYA-SÉRÜLÉSEK 
A koponyasérültek a korábban említett GCS alapján három fő csoportba sorolhatók: könnyű, 
középsúlyos, valamint súlyos csoportba. A három csoport megoszlása – szerencsére – 
fordítottan arányos a súlyosságukkal. A legtöbben, a sérültek kb. 80%-a a könnyű (GCS 13–
15) csoportba sorolhatók. A másik két csoport körülbelül fele-fele arányba osztozik a 
fennmaradó 20%-on. Az utóbbi csoportokban kötelező koponya CT-vizsgálatot végezni, 
kiegészítve azt a nyaki régió vizsgálatával is [Error! Bookmark not defined.]. Nagy számuk 
miatt nem szabad elfeledkeznünk a könnyű sérültek (GCS 13-15) csoportjáról, sem akik a 
legnagyobb diagnosztikai dilemmát okozhatják. Ebben a csoportban nem kötelező ugyan, de 
pontosan definiáltak azok a paraméterek, tünetek, amikor a CT-vizsgálat elvégzése szükséges. 
Számtalan törekvés részben az enyhe koponyasérültek sugárterhelésének csökkentését 
célozza, valamint nagy igény mutatkozik olyan biológiai markerek klinikai bevezetésére, 
mellyel gyorsan, egyetlen vérvétellel jelezhető a sérülés súlyossága, kiterjedése, prognózisa. 
A szekunder agyi károsodások megítélésének követésére, több biomarker mérése is (pl. 
S100B, GFAB), ígéretesnek tűnik. Elsősorban magas negatív prediktív értékük miatt a 
negatív esetek kizárására hasznos segítséget nyújtanak. Egyértelmű kizárólagos használatuk 
bizonyításukhoz azonban nem áll rendelkezésre elég adat. A még mindig gyakran alkalmazott 
koponya röntgenvizsgálatok kora lejárt. Az igazán fontos klinikai relevanciával bíró 
koponyaűri elváltozások, vérzések tisztázásához a háromdimenziós képalkotó vizsgálatok 
(CT-, MR-, fMR-vizsgálat) segítségét kell igénybe vennünk, melyek pontos képet nyújtanak a 
sérülés kiterjedéséről, az agyállomány, a lágyrészek és a csontos koponya vonatkozásában is 
(3. ábra). 
 

 
15.3. ábra. A leggyakoribb traumás koponyaűri vérzések sematikus ábrázolása 

 
Fenti modalitások hiányában segítségünkre lehet a neurológiai vizsgálat. A típusos pupilla 
elváltozások (a sérülés oldali tág pupilla) a szemmozgások vizsgálata (III–VI. agyideg) a jól 
látható n. abducens túlsúly, a végtagok beidegzésének vizsgálata, a pozitív Babinsky-jel 
felvetik a rettegett, magas időfaktorú, adekvát beavatkozás nélkül napjainkban is halálos- 
traumás epidurális vérzés lehetőségét (7. kép). Súlyos koponyasérülteknél az életet 
veszélyeztető szövődményekért elsősorban az akut szakban bekövetkező agyi 
nyomásfokozódás miatt kialakult beékelődés, a későbbiekben a másodlagosan kialakuló 
diffúz axonális károsodás (DAI) a felelős. Az intracraniális nyomás csökkentése 
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pozícionálással a beteg fejének 15–30° történő megemelésével az ellátás minden fázisában 
könnyen kivitelezhető módszer. 
 

 
15.7. kép. Jobb oldali epidurális vérzés kapcsán érintett agyidegek működészavaránál észlelt 
pupilla elváltozás típusos képe. Jól látható a nervus oculomotorius parezis (III. agyideg), n. 
abducens túlsúly (VI. agyideg) kifelé tekintés valamint a lefelé rotáció, a nervus trochlearis 

(IV. agyideg) sérülése. 
 
15.6.4. KOPONYATÖRÉSEK 
 
15.6.4.1. AZ ELSŐ SKÁLA TÖRÉSEI 
A képalkotó vizsgálatok végzése előtt figyelmeztető jeleket észlelhetünk már. A sérült 
szaglásának elvesztése (n. olfactorius), a pápaszem hematóma, valamint az orrnyílásokból 
ürülő vér és liquor az elülső skálatörésének alapos gyanúját veti fel. A liquor csorgása típusos 
esetben egyetlen bucival vizsgálható, hiszen a liquorral keveredett vér törlést követően udvart 
ad a gézlapon. 
 
15.6.4.2. A KÖZÉPSŐ SKÁLA TÖRÉSEI 
Ha a betegünknél felmerül a sérülést, traumát követően az akut hallásvesztés, kifejezett 
szédülésre panaszkodik, egyensúlyzavarok jelentkeznek nála a sziklacsontban elhelyezkedő 
idegek VII–VIII. agyideg sérülésére kell gondolnunk. Otoszkóppal vizsgálva a sérültet a 
normálisan gyöngyházfényű dobhártya kékes, livid elszíneződését és elődomborodását 
észlelhetjük, a jelenséget a hemotympanon okozza. Amennyiben a dobhártya átszakad a 
fülből vér és liquor is ürülhet. Fontos az általában hanyatt fekvő betegeinknél annak 
tisztázása, hogy orrukból vagy fülükből folyik-e a vér vagy csak más sérülésből csorog oda 
(8. kép). 
 

 
15.8. kép. Vércsorgás a fülből 
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15.6.4.3. A HÁTSÓ SKÁLA SÉRÜLÉSEI 
A legfőbb nehézséget a felismerésük okozza ugyanis a sérültek többnyire eszméletlenek. A 
digfferenciáldiagnosztikai nehézség oka, hogy a garatűr felé ritkán véreznek. A garat hátsó 
falán észlelhető nyálkahártya alatti bevérzés utalhat rá. Általában súlyos kimenetelű, rossz 
prognózisú sérülés. A hátsó skálából kilépő IX. nyelv-garat ideg (n. glossopharyngeus) X. 
bolygóideg (n. vagus) XI. járulékos ideg (n. accessorius) valamint XII. nyelv alatti ideg (n. 
hypoglossus érintett. A kiesési tünetek a törés lefutásától függően változatos neurológiai képet 
mutathatnak. 
 
15.6.5. GERINCSÉRÜLÉSEK 
Ne feledjük, hogy nyaki gerincszakasz potenciálisan sérültnek tekinthető annak radiológiai 
kizárásáig. Ha a sérült végtagjaiban szenzoros vagy motoros funkciók kiesését észleljük vagy 
paraplégia jeleit tapasztaljuk, keressük fizikális vizsgálattal is – elmozdítás nélkül – a gerinc 
érzékenységét, lépcsőképződést. Minden sérült kapcsán fel kell, hogy merüljön bennünk a 
harántlézió lehetősége. A magasból esés, felborult autóban elszenvedett sérülés, vízi baleset, 
fejesugrás sekély vízbe, de sok esetben banális sérülés vagy akár diszkóban elszenvedett 
külsérelem kapcsán is előfordulhat. Legfőbb veszély a gerincvelő folytonosságának 
megszakadása, mely a sérülés szintjétől disztálisan a motoros és érző funkciók kiesésével jár. 
Különösen veszélyesek a cervicalis és magas thoracalis szinten elszenvedett sérülések. 
Életfontos idegképletek például a rekesz beidegzését végző nervus phrenicus a cervicalis IV, 
szelvényből lép ki, sérülése esetén súlyos légzési elégtelenséggel számolhatunk. A 
gerincvelő-sérülések kapcsán kialakult spinalis shock állapotát hypotónia képében 
észlelhetjük a shocktalanítóban. A headzónáknak megfelelően a beidegzés ismertében 
becsülhető meg a sérülés szintje. Speciális sérülések kapcsán a dens (2. csigolya is sérülhet), 
ilyenkor a nyaki gerincszakasz oldalirányú röntgenvizsgálata még a shoktalanítóban mobil 
röntgennel elvégzendő. Ilyenkor a sérülést gyakran kísérő ívtörés életmentő lehet (4. ábra). A 
gerincsérülések prognózis a gerincvelői szelvény szintjétől függ. A lumbális II. csigolya alatt 
lévő diszlokált törések direkt sérülést a gerincvelőn már nem okoznak. 
 

   
a) Torzió b) Flexió-disztrakció c) Kompresszió 

15.4. ábra. Leggyakoribb sérülési mechanizmusok a torzió, a flexió-disztrakció, valamint a 
kompresszió 

 
Átmeneti részleges esetleg tartós bénulások is előfordulhatnak a folytonosság megszakadása 
hiányában is. A gerincvelőt ért zúzódás, contusio napokig okozhat ilyen panaszt. Az 1990-es 
évek eleje óta rutinszerűen alkalmazott módszer volt a lipolízis gátlását célzó megadózisú 
szteroid kezelés, melyet a sérülést követően mihamarabb meg kell kezdeni, és 24–48 órán át 
kell folytatni Az elméleti alapját nagy vizsgálatok alapozták meg (NASCIS I., II. és III.), 
mely utóbbi ismeretében a kezelés, a rutinszerű alkalmazás napjainkra kontraindikálttá vált. 
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15.6.6. MELLKASSÉRÜLÉSEK 
A mellkast ért sérülések számtalan formájával találkozhatunk súlyos sérülteknél. A mellkast 
ért áthatoló sérülések ellátása során a korábban már részletezett elvek szerint kell eljárnunk. 
A leggyakoribb beavatkozási metodika a mellkas csövezése. A masszív vérzés, a nyelőcső 
sérülése és a levegőszivárgás a mediastinum irányába képezi a thoracotomia indikációját. A 
mellkas megnyitásával járó sebészeti beavatkozásokat – műtői körülmények között – 
tapasztalt, mellkasi sérült ellátásban jártas sebész bevonásával kell végezni. Egyes esetekben 
életmentő beavatkozásokat azonban már a shochtalanítóban el kell végeznünk. Az ilyen 
jellegű sérültek szinte minden esetben kórházban obszerválandók. A szoros monitorizálás, a 
vérképkontroll és az oxigenizáció elengedhetetlen. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül a 
leggyakoribb kórképeket említjük. 
 
15.6.6.1. BORDATÖRÉSEK 
A bordatörések a mellkast ért sérülések közül szinte a leggyakrabban előforduló sérüléstípus, 
a balesetet szenvedett sérültek között előfordulása 4–10%-ra tehető. Jellemzője a csontos 
bordakosárra gyakorolt nyomás kapcsán fokozódó mellkasi általában szúró jellegű fájdalom. 
A törtvégek krepitációja, a fájdalmas légvétel egyaránt utalhatnak erre. Gyanú esetén kötelező 
az AP-mellkasröntgen, azonban fontos tudnunk, hogy az elmozdulással nem járó törések 
főleg a bordák porcos átmeneteinél könnyedén elnézhetők. A sérülés mechanizmusából 
adódóan több borda is sérülhet. Több egymás melletti borda törésekor többszörös, egymás 
mellett több mint négy borda esetén sorozatos bordatörésről beszélünk. Amennyiben ezeken 
a bordákon legalább kettő törés van, ablakos bordatöréssel állunk szemben. Ez utóbbi 
esetben, a légvétellel paradox módon az adott terület ellentétesen tér ki, nagymértékben 
rontva a gázcserét és növelve a légzési munkát. Hasonló problémákat okoz a sternum két 
oldalán történt szimultán törés, az ún. plasztrontörés is. Az ilyen instabil mellkas gyakran 
súlyos állapotromláshoz vezethet. A sérülések kísérője lehet a tüdő kontúziója, tüdőgyulladás 
alakulhat ki, a fájdalom miatt a sérült terület atelectáziássá válhat. A fájdalomcsillapítás 
megkezdése már a sürgősségi osztályon kötelező. Az instabil mellkas diagnózisa sokszor 
felveti a lélegeztetés szükségességét. Kooperáló betegek esetén napjainkban egyre inkább 
elterjedt a NIV (non invasive ventillation) használata is. 
 
15.6.6.2. STERNUMTÖRÉS 
Nagy erejű energia behatás következtében előfordulhat a szegycsont törése is. Jellemzően 
közlekedési baleseteknél főleg frontális ütközéseknél kell gondolnunk erre. Fő veszélye, hogy 
súlyos társsérülésekkel járhat. Empirikus tapasztalat alapján a traumatológusok minden 
szegycsont törés mellett keresik a gerincszakasz törését is. Oldalirányú röntgenfelvételen 
kimutatható, azonban a mellkas CT-felvétel a társult sérülések tisztázása miatt nagyobb 
segítséget nyújt. 
 
15.6.6.3. A SZÍV ÉS AZ AORTA SÉRÜLÉSEI 
A szív kontúziója vagy akár az aorta sérülése sem ritka. Sorozatos nekroenzim mérés és 
EKG-készítés, valamint a többparaméteres monitorizálás elengedhetetlen. A következményes 
falmozgás zavar megítéléséhez a kardiológiai ultrahang vizsgálat és kardiológus bevonása 
szükséges. 
Az R-hullám csökkenése, a tág nyaki vénák, a hypotónia felvetik a pericardiális tamponád 
gyanúját. Ez esetben a kiszélesedett mediasztinum is felhívhatja erre a figyelmet. Azonnali 
ellátása (pericardium centézis, pericardium fenesztráció) életmentő lehet.  
Az aorta sérülésének ellátása meghaladja a sürgősségi osztály kompetenciáját. Acél a 
vérnyomás csökkentése, kontrollált hypotenzió, adequat fájdalom csillapítás biztosítása után 
szívsebészeti háttérrel rendelkező Intenzív osztályra helyezendő a beteg. 
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15.6.6.4. A TRACHEOBRONCHIÁLIS KÉPLETEK SÉRÜLÉSEI 
A mellkasi traumák egyik leggyakoribb velejárója a pneumothorax. A diagnosztikáját 
segítheti a sokszor előforduló bőralatti emphysema, mely tapintási lelete a lószőrpárnára 
emlékeztet. A bőralatti levegőgyülem sok esetben kiterjedhet a nyaki régióra is. A beteg arca 
megváltozik, nyaka felduzzadhat. Diagnosztikájához elengedhetetlen mellkasröntgen 
készítése. Egyszerű, nyílt és feszülő formája is ismert. A magasból esett, áramütött valamint 
az összenyomatást elszenvedő sérülteknél nem ritka az úgynevezett bilaterális forma sem. Az 
utóbbiak a feszülő és a bilaterális ptx közvetlen életveszélyt jelentenek. Ellásuk halasztása 
súlyos szakmai hibának minősül. Azonnali tűbiopszia, mellkas csövezés végzendő. 
Hanyatt fekvő betegnél célszerű ezt a medioclavicularis vonalban a II. bordaközben végezni, 
de elfogadott az V. bordaköz középső hónaljvonalban történő csövezése is. Amennyiben a 
sérülés következtében a mellüregbe vér kerül, akkor hemothoraxról beszélünk (9. kép). 
Ellátása mellkas csövezéssel történik, azonban míg pneumothoraxnál elégséges a 20–24 Ch 
átmérőjű mellkascső hemothorax esetén a 24–30 Ch közötti méretet használjuk. Fontos elv, 
hogy ha a vérzés mértéke1500 ml-t meghaladja, vagy 4 órán át átlagosan 200 ml/h-nál 
nagyobb ütemben vérzik thoracotomiát kell végezni. 
 

  
a) Röntgenfelvétel b) CT-felvétel 

15.9. kép. Hemothorax 
 
Nagy erejű sérüléseknél ritka esetben a rekesz ruptúrája miatt a mellüregbe kerülhetnek 
hasüregi szervek. Erre a hallgatózási lelet megváltozása a röntgenfelvételen a mellüregben 
észlelt gyomorléghólyag hívhatja fel a figyelmet. A bal rekesz fél szakadása gyakrabban 
fordul elő. 
 
15.6.7. A HAS SÉRÜLÉSEI 
 
15.6.7.1. ÁLTALÁNOS MEGFONTOLÁSOK FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT 
A súlyos sérültek ellátása során gyakran találkozhatunk a hasüregi szervek sérüléseivel. 
Anatómiai okok is közrejátszanak a csontos vázat, védelmet nem élvező védtelen testtájékunk 
sérülékenységében. Védelmet az alsó bordakosár biztosít, azonban a bordák sérülése gyakran 
együtt jár a részleges takarásukban elhelyezkedő máj, lép, gyomor sérülésével is. A sérült 
vizsgálata rendkívül nehéz sok esetben indirekt jelek utalnak csak a sérülésre. 
A vérvesztés következményeként fellépő hypovolémia sokszor az első intő jel. A hasfal 
átvizsgálása minden estben kötelező. A keréknyomok, a bicikli vagy motorszarv lenyomata 
vagy akár a biztonsági öv okozta bőralatti suffúziók súlyos üreges szervsérülésre utalhatnak. 
A fizikális vizsgálat során segítségünkre lehet a pl. a Kehr-jel, amikor pl. a bal vállba sugárzik 
a fájdalom lép- és rekeszsérülés kapcsán. A törzsön észlelt Turner-jel, vagy akár a 
periumbillicális bevérzéssel járó Cullen-jel más hasi katasztrófák mellett pl. pancreatitis 
felveti intraabdominális vérzés gyanúját is. 
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Valamennyi hasi sérült betegünkön rectalis digitális vizsgálatot (RDV) kell végeznünk. 
Minden esetben törekednünk kell a vér kimutatására, legyen ez makroszkóposan látható vagy 
sem. Ezt követően a húgyutak vizsgálata sem maradhat el a húgycső vérzését kell kizárnunk. 
Óvatos katéterezés után a vizelet makroszkópos és laboratóriumi vizsgálata is indokolt. 
A nyomás csökkentése és a tehermentesítés miatt a nasogasztrikus szonda levezetése és a 
gyomorbennék vizsgálata hasznos segítséget nyújthat. 
 
15.6.7.2. LABORVIZSGÁLATOK 
A hasüri szerveink sérülése kapcsán a vérvesztés már a korai szakban tetten érhető rutin 
laboratóriumi vizsgálattal. A hasnyálmirigy sérülésekre szintén a korai időszakban jellemző a 
lipáz- és amilázszintjének emelkedése. A májfunkciós értékek ugyan nem specifikusak a 
sérülésre de a emelkedett értékeik a véralvadási rendszer érintettségére a korábban 
elszenvedett noxákra egyértelműen utalhatnak. Emellett kötelező vesefunkciós és a vérgáz 
értékek vizsgálata is. 
 
15.6.7.3. HASI ULTRAHANGVIZSGÁLAT 
A hasi szervek vizsgálata az egyéni variabilitás miatt fizikális vizsgálattal nehezen 
objektivizálható. A noninvazív képalkotó technikák alkalmazás elengedhetetlenek. 
 
15.6.7.4. A LÉP SÉRÜLÉSEI 
A tompa hasi sérülések közül a leggyakoribb parenchymás szervsérülés. Vérzéssel és 
következményes hypovolémiás shockkal jár. Diagnózisa hasi ultrahangvizsgálattal vagy CT-
felvétellel történik. Jellemzője lehet, hogy két szakaszban reped, és sokáig rejtve marad. 
Fatális kimenetellel járhat. A legújabb elvek szerint a lép megtartására kell törekedni, 
amennyiben a sérülés jellege ezt megengedi. A beteg ebben az esetben mindig magas 
dependenciájú ellátó helyen obszerválandó. Amennyiben splenectomia történik, minden 
esetben gondoskodnunk kell a sérült vaccinációjáról (Pneumovax 23) a nagy fertőzésveszély 
miatt. 
 
15.6.7.5. ÜREGES SZERVEK SÉRÜLÉSE 
A hasüreget nagyrészt kitöltő gyomor-bél rendszer rendkívül sérülékeny. Az áthatoló 
sérülések kapcsán gyakorlatilag elkerülhetetlen az érintettségük, azonban nem ritka 
összenyomatás és decelerációs mechanizmus kapcsán sem. Leggyakrabban a colon sérül. 
Üreges szerv, bélrendszer sérülésekor szabad levegő – mely segít a diagnózis felállításában –. 
valamint béltartalom kerülhet a szabad hasüregbe. Ez utóbbi esetben a nagyszámú patogén 
kórokozók súlyos hasüri fertőzéshez, szeptikus állapot kialakulásához vezethet. 
Diagnosztikája a szabadlevegő kimutatásán alapul, megalapozott diagnózist hasi CT-vizsgálat 
végzése után kapunk. Ellátása műtői körülmények között történik. 
 
15.6.8. A MEDENCEÖV SÉRÜLÉSEI 
A medencetáji törések az osteoporotikus, valamint az idős betegek körében, főleg téli 
időszakban az egyik leggyakrabban előforduló sérülések. A sürgősségi osztályokra 
beszállított betegeknél a csípőtáji törések diagnózisa viszonylag gyorsan felállítható. A 
megrövidült kifelé rotált végtag már a triage során felveti a gyanúját, melyet csípőtáji 
röntgenvizsgálattal igazolunk. Fajtái a combnyak törései, a pertrochanter-, valamint a 
subtrochanter-törések. A femurtörések többnyire a polimorbid, nemritkán antikoagulált 
betegeknél súlyos vérvesztéshez vezethetnek. Az esés kapcsán bekövetkező társsérülésekről 
sem szabd elfeledkeznünk, szisztematikusan keresnünk kell őket. A diagnózis felállítása után 
előkészítést követően mihamarabb műtőbe kell juttatunk a beteget. A korai műtéttel a combfej 
elhalását a korai mobilizálással számtalan késői szövődményt tudunk megelőzni. A 
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közlekedési balesetek valamint más nagy erejű sérülések kapcsán elszenvedett medenceövet 
ért sérülést, mely akár az os iliit, os pubist, os ischium akár a sacrumot vagy a symphisist 
érintik a nagy 2000–5000 ml vérvesztés miatt életveszélyes állapotnak kell tekintenünk. A 
masszív volumenpótlás a transzfúzió mellett a medenceöv rögzítése (medence clamp, 
szorítólepedő használata) életmentő lehet. 
 
15.6.9. VÉGTAGSÉRÜLÉSEK 
A végtagsérülések számtalan formában és kombinációban fordulhatnak elő. Részletes leírásuk 
meghaladja jelen jegyzet lehetőségeit, így e tekintetben a releváns szakkönyvekre utalunk. 
Felismerésük a fájdalom, a duzzanat az elmozdulás miatt viszonylag könnyű feladat, és 
röntgenvizsgálattal igazolható. A röntgenvizsgálattal a környező ízületek állapotát is 
vizsgálnunk kell. Fontos szempont sürgősségi osztályon a további elmozdulás 
megakadályozása a törések rögzítése és az adekvát fájdalomcsillapítás. A hosszú csöves 
csontok törései sok esetben (combcsont, felkarcsont) jelentős akár keringés megingást okozó 
vérvesztéssel járhatnak 800–2000 ml, különösen akkor, ha érsérüléssel kombinálódnak. A 
korábban leírt nagy lumenű véna biztosítása a folyadék resuscitáció krisztalloiddal és 
kolloiddal, szükség esetén vérkészítmények adása, a vércsoport vizsgálata a műtőbe juttatásig 
kötelező feladat. 
Nyílt sérülések esetén a fertőzésveszély többszörösére nő. A sebellátás során az aszepszis 
antiszepszis elvére külön figyelmet kell fordítanunk és mielőbb baleseti sebészt kell 
bevonnunk az ellátásba. 
Az amputációval járó végtagsérülések esetén a replantáció lehetőségét nem szabad figyelmen 
kívül hagynunk. Az amputált végtag hűtéséről (jég, tároló doboz, steril zacskók) és specialista 
bevonásáról haladéktalanul gondoskodnunk kell. 
A keskeny nyomtávú járművek okozta sérülések kapcsán körültekintően kell eljárnunk, 
hiszen néha meglepő helyen találunk tört csontokat (10. kép). 
 

  
a) Vonatgázolt férfi a sínek között b) a hosszában hasadt combcsontja szinte 

felnyársalta a hasüreg jobb oldalán 

 
 

c–d) A combcsont eltávolítás utáni felvétel 
15.10. kép. Vonatgázolt középkorú férfi 
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15.7. EGYÉB SZERVEZÉSI KÉRDÉSEK 
 
A súlyos sérültek ellátása multidiszciplináris feladat. Alapelv, hogy a súlyos sérültet csak a 
legszükségesebb esetben mozgatjuk. Az ellátásához szükséges gyógyszereket, eszközöket 
diagnosztikai berendezéseket egy helyen koncentráljuk, a beteghez visszük az ellátást. A 
szükséges konziliáriusi háttér folyamatos elérhetősége elengedhetetlen csakúgy, mint 
diagnosztika (labor, képalkotás) valamint a műtői háttér helybeni biztosítása. A betegek 
fogadására és továbbítására a földi és légi transzport megszervezése. 
 
15.7.1. SZERVEZETT PROGRESSZÍV ELLÁTÁS 
Több évtizede ismert tény, hogy a sérült ellátás kimeneti mutatói szoros korrelációt mutatnak 
a sérültek számával, az ellátó teamek összeszokottságával és a megfelelő diagnosztikai és 
konziliáriusi háttér biztosításával. A 2010-es évek közepén zajló magyar törekevések – 
európai uniós források segítségével – egy felmenő rendszerű, progresszív ellátórendszert 
vizionálnak. A Semmelweis-terv, valamint a jelenlegi fejlesztési programok a sürgősségi 
szakma egyértelmű támogatásával olyan sürgősségi centrumok kialakítását tűzte ki, melyek 
mögött a teljes szakmai vertikum elérhető, beleértve ebbe az egykapus modellbe a baleseti 
sebészeti akut ellátást is. 
 
15.7.2. A DIAGNOSZTIKAI HÁTTÉR SZEREPE 
Súlyos sérült kritikus állapotú betegek ellátása a XXI. században modern képalkotó 
vizsgálatok nélkül nem elképzelhető. A hagyományos ma már digitális röntgentechnika 
mellett a digitális substrakciós angiographia (DSA) ugyanúgy alapkövetelmény, mint a 
multislice CT vagy az MRI folyamatos elérhetősége. A mobilitás a röntgen-, sőt, a CT-
berendezések kapcsán napjainkra elérhető valósággá vált. A technika fejlődésének 
köszönhetően ultrahang-berendezések is széleskörűen elérhetőek. A méretcsökkenésnek 
köszönhetően könnyen transzportálhatók: mentőautókba, orvosi rendelőkben és természetesen 
sürgősségi ellátó helyeken is elérhetők. A sürgősségi orvoslásban a hagyományos radiológiai 
metodikáktól, elvektől eltérő módon, ún. fókuszált vizsgálatokra használatosak. 
A labordiagnosztika óriási ütemben fejlődik. A POCT-vizsgálatok révén az ellátás helyén 
részletes vérgáz-, vérkép- vagy akár biomarker eredményekhez juthatunk 
 
15.7.3. SEBÉSZETI JELLEGŰ BEAVATKOZÁSOK MEGFELELŐ IDŐZÍTÉSE 
„The modern operation is safe for the patient. The modern surgeon must make the patient safe 
for the modern operation” – Lord Moynihan 
Az elmúlt húsz év legnagyobb paradigmaváltása a damage control surgery bevezetése volt. 
Felismerték, hogy a hagyományos, elhúzódó műtéti technikákat a betegek nem élik túl. A 
műtét alatti metabolikus elégtelenség, a hipotermia, az acidózis kialakulása, illetve a 
korrekció késlekedése a beteg halálához vezet [Error! Bookmark not defined.]. 
A kármentő sebészet lényege, hogy az első körben csak az életmentő beavatkozásokat 
(vérzés ellátás, fertőzések terjedésének akadályozása, további károsodások megelőzése) 
végzik el. A további operatív tevékenységet egy későbbi időpontban, az ún. rekonstrukciós 
fázisban zajlik. 
 
15.7.4. REHABILITÁCIÓ 
A beteg állapotának stabilizációját követően már az operáló osztályokon megkezdődik a 
korai mobilizáció és a korai rehabilitáció. Ezt a tevékenységet – a sérülés típusától függően 
– a gyógytornász és/vagy a logopédus a mozgásszervi szakorvos felügyeletével végzi. A 
komplex programoknak köszönhetően a sérültek rehabilitációs osztályokra kerülnek végleges 
gyógyulásukig. 



	  

 482	  

15.8. KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA 
A sürgősségi ellátást szabályozó minimumfeltételekben egy évtizede rögzítésre került a 
helybeni röntgenvizsgálat lehetőségének igénye. A mobil digitális berendezések napjainkra az 
ágy melletti AP-mellkas, AP-medence és nyaki röntgenfelvételek vonatkozásában minden 
súlyos sérült ellátást végző helyen, shocktalanítóban rendelkezésre állnak. 
A sürgősségi ellátásban egyre inkább terjednek a hagyományos radiológiai vizsgálatoktól 
eltérő hasi ultrahangvizsgálatok, a FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma). 
A segítségével célzottan a hasüregi vérzés, a folyadék, a szabad levegő igazolása vagy 
kizárása történik. Az 1999-ben publikált vizsgálati metodika publikálása óta számtalan 
közlemény és tanulmány bizonyítja előnyét a tompa hasi sérülések ellátásában. Újabb 
technika is teret nyert – elsősorban – a shockos betegek vizsgálatában: a RUSH (Rapid 
Ultrasound in Shock). Ez a hasüregi szerveken kívül a pumpafunkciót, a volumenstátusz és a 
nagy erek vizsgálatát foglalja magába, segítve ezzel a shockállapot kiváltó okának gyors 
kiderítését (11. kép, 5. ábra). 
 

  
15.11. kép. A nyaki erek vizsgálata és a jól telt vena jugularis interna hosszmetszeti képe 

 
15.5. ábra.A RUSH-protokoll vizsgálati lapja 
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A koponya, nyak, mellkas, has CT vizsgálatok akut elvégzése a súlyos sérültek esetében 
megkerülhetetlen. A tervezés során törekedni kell a közeli elérhetőségre. Külföldi 
centrumokban már a shocktalanítókba kerülnek telepítésre. A részletes indikációk és 
technikák tekintetében a képalkotás fejezetre utalunk. 
 
15.9 ÁBRÁK 
 
1. ábra. Triage-rendszerek változása 

2. ábra. A vena jugularis interna és a vena subclavia típusos szúrási helye 
3. ábra. A leggyakoribb traumás koponyaűri vérzések sematikus ábrázolása 

4. ábra. Leggyakoribb sérülési mechanizmusok a torzió, a flexió-disztrakció, valamint a 
kompresszió 

5. ábra. A RUSH-protokoll vizsgálati lapja 
 
15.10 TÁBLÁZATOK 
 
1. táblázat. A Glasgow kóma skála 
2. táblázat. A Revideált Trauma Score 

3. táblázat. A TRISS-pontrendszer 
4. táblázat. A PTS-pontrendszer 

5. táblázat. A vérvesztéssel összefüggő élettani paraméterek változása 
6. táblázat. Válasz a folyadékbevitelre 

7. táblázat. A testtájékok szerinti döntéshozatal elvei 
 
15.11 ÁBRÁK 
 
1. kép. Pozícionálható átröntgenezhető sürgősségi kocsi 

2. kép. Shocktalanító 
3. kép. Centrális véna kanülálása ágy melletti UH-készülék segítségével 

4. kép. A nyaki régió UH-felvétele 
5. kép. Magas nyomású hidraulika olaj okozta többszörös (26×) törés a jobb orbita 

környékén 
6. kép. Áthatoló koponyasérülés. A késpenge 10 cm hosszan hatolt a koponyába, mely 

műtéti eltávolításra került. A beteg a műtét után saját lábán távozott a kórházból 
7. kép. Jobb oldali epidurális vérzés kapcsán érintett agyidegek működészavaránál észlelt 

pupilla elváltozás típusos képe. Jól látható a nervus oculomotorius parezis (III. 
agyideg), n. abducens túlsúly (VI. agyideg) kifelé tekintés valamint a lefelé rotáció, a 
nervus trochlearis (IV. agyideg) sérülése 

8. kép. Vércsorgás a fülből 

9. kép. Hemothorax 
10. kép. Vonatgázolt középkorú férfi  



	  

 484	  

11. kép. A nyaki erek vizsgálata és a jól telt vena jugularis interna hosszmetszeti képe 
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16. FEJEZET  
A LEGGYAKORIBB AKUT GYERMEKGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEK ÉS ELLÁTÁSUK 
(BOGNÁR ZSOLT DR) 
 
16.1 BEVEZETÉS 
 
A 0. naptól a 14.-16. életévig olyan anatómiai és fiziológiai változások mennek végbe a 
szervezetben, melyhez az időskori degeneratív folyamatok nem mérhetők. Az eltérő élettani 
tényezők eredményeként ugyanazokra a hatásokra (pld. hőség, hideg, trauma, 
folyadékvesztés, hipoxia) a gyermekek szervezete eltérő módon reagál. A szervek és 
szervrendszerek érési folyamataiknak köszönhetően ellenállóbbak lesznek az őket érő 
behatásokra, működésük tökéletesedik. Az intrauterin szakban megkezdődött és 
posztnatálisan folytatódó organikus differenciálódási folyamatok következtében pld. a 
daganatos betegségek területén jelentős eltérésekkel találkozunk a felnőtt kórképek 
spektrumához képest. (primer lokalizáció, eltérő szövettani jellemzők, jelentősen különböző 
gyógyhajlamok). A differenciál diagnózis területén nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
ugyanazon tünetek hátterében más és más kórképek állnak a különböző korcsoportokban. A 
betegségek eltérő megjelenési formája, a betegek – részben korral összefüggő – 
pszichikumának széles spektruma nem csak a tünetek és panaszok értékelésében, a terápiában, 
de már a beteggel való első kontaktus megteremtése során is a felnőtt ellátástól eltérő 
megközelítést igényelnek. 
Az alábbiakban az elsődleges vizsgálat ismertetése után az egyes szervrendszerekre jellemző 
sajátosságok, a leggyakoribb gyermek sürgősségi kórképek és azok ellátása kerül 
bemutatásra, lehetőség szerint a prehospitális ellátási potenciálok figyelembe vételével. 
 
16.2 ELSŐDLEGES VIZSGÁLAT 
 
A gyermeksürgősségi ellátásnak – akárcsak a felnőttek esetében – első, meghatározó lépése a 
triázs vizsgálat. A világon számos triázs rendszer van használatban, de kifejezetten 
gyermekekre adaptált változatot csak a Canadian Triage and Acuity Scale esetében dolgoztak 
ki. (CTAS, illetve PaedCTAS). (1) Ez Magyarországon 2013-ban került lefordításra és 
adaptálásra a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság szervezésében. A rendszer korrekt, 
pontos használatához azonban megfelelő képzés és gyakorlat szükséges. Azok számára, akik 
ritkán találkoznak potenciálisan súlyos állapotú vagy sérült gyermekkel, dolgozták ki a 
Pediatric Assessment Triangle (PAT) tematikáját. (2) (2/1. ábra) A háromszög oldalai a beteg 
általános megjelenését (tudat, ingerekre adott reakciók, környezetnek megfelelő viselkedés), 
légzési munkáját (tachipnoe, diszpnoe, légzési segédizmok igénybevétele, paradox légzés 
megléte, eszköz nélkül is hallható kóros légzési hangok), bőrkeringését (cianózis, hideg – 
meleg határ, centralizált keringés, sápadtság) szimbolizálják. Az észlelt különböző eltéréseket 
nem önmagukban, hanem az egyéb kóros fizikális leletekkel együtt kell értékelni. (2/1. 
táblázat) A PAT nem egy diagnosztikai, hanem egy általános vizsgálati eszköz, melynek 
használatával gyorsan, az első 30-60 másodpercben a következő kérdésekre adhatunk választ: 
mi a legvalószínűbb élettani eltérés? Milyen súlyos a gyermek állapota? Mi az elsődleges 
teendő és azt milyen gyorsan kell megtenni? A különböző differenciál diagnosztikai 
döntéseknél ne felejtsük el, hogy bizonyos kórképek a beteg életkorára specifikusak. (Pld. az 
appendicitis 1 éves kor alatt irodalmi ritkaság. Újszülöttkori megjelenése pedig inkább 
tekinthető a nekrotizáló enterocolitis egy speciális formájának.) 
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16.3 LÉGZÉS 
 
16.3.1 ANATÓMIAI ÉS ÉLETTANI JELLEMZŐK 
A szülést követően az első 1-2 légvétel, az erőteljes sírás nyomán a tüdő parenchima kitágul, 
megnyílnak a bronchiolusok és alveolusok, megindul a légzés. A tüdő állománya a 
testtömeghez képest is kisebb, akárcsak a funkcionális kapacitása, így nagyobb a hipoxia 
kialakulásának veszélye, melynek első tünete a bradikardia. A légzés szabályozását – a 
belégzés, mint aktív folyamat elindítását – a nyúltvelői központ végzi. Nem csak ezen terület 
éretlensége / fejlettsége, de az afferens ágként szereplő CO2 receptorok trigger szintje is 
befolyásolja a légzési tevékenységet. (3) 
A nagy occiput, a szájüreghez képest nagy nyelv, a flexibilis trachea, a kifejezett vagus reflex 
mind olyan tényező, amely befolyásolja a felső légutak átjárhatóságát, az esetlegesen 
választott légútbiztosítási technikákat és eszközöket. 
A gyermekkorban a bronchus átmérője szűkebb, falában kevesebb a porcos rész, erősebb a 
simaizomzat. Ennek következtében a gyulladás okozta nyálkahártya duzzanat relatíve 
nagyobb szűkületet okoz, mint felnőtt korban, a gyenge porc kevésbé tud ellenállni az izomzat 
összehúzódásának, vagyis kialakul a bronchitis obstruktív formája. Minél fiatalabb a beteg, a 
bordaívek annál vízszintesebb lefutásúak. Ennek megfelelően a bordaközti izmok – melyek 
hátulról-felülről előre-lefelé futnak a bordaközökben – összehúzódásuk révén nem növelik 
jelentős mértékben a mellüreget, vagyis kisded korig a rekeszizom játssza a legfontosabb 
szerepet a belégzés mechanikájában. (3/2. ábra) 
 
16.3.2 LARYNGITIS SUBGLOTTICA – CROUP 
Az egyik leggyakrabban kialakuló felső légúti gyulladásos kórkép, amely a sürgősségi ellátás 
szempontjából jelentőséggel bír. Az esetek döntő többségében virális infekció a kiváltó ok 
(parainfluenza, Influenza A és B), a bakteriális tényezők (Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae) lényegesen ritkábbak. (4) 
 
16.3.2.1 KLINIKAI TÜNETEK 

A betegség 1-2 nappal korábban enyhe felső légúti tünetek formájában kezdődik. Láz a 
betegek mintegy felében észlelhető, ezekben az esetekben sem túl magas. A jól hallható 
stridor mellett gyakori tünet a rekedtség és a juguláris, inter- vagy szubkosztális retrakció. 
Enyhe esetben a kóros légzési hangok csak izgalmi állapotban (sírás, agitáltság) észlelhetők. 
A folyamat progressziója esetén a stridor a légzés mindkét fázisában, be- és kilégzésben is 
megjelenik, fonendoszkóp nélkül is észlelhető lesz. 
 
16.3.2.2. DIAGNOSZTIKA 
A croup kórismézése elsősorban klinikai. A labor és különböző képalkotó vizsgálatoknak 
érdemi, terápiát befolyásoló hatása nincs. A hallgatódzási lelet – a felső légúti eredet miatt – 
elsősorban belégzésben és a jugulum felett típusos. A beteg állapotának felmérésére legjobban 
a klinikai croup pontrendszer alkalmazható. (3/2. táblázat) 1-2 pont érték esetében enyhe, 3-5 
pont értéknél közepes, 6 pont felett pedig súlyos stádiumról beszélünk. Ebben az esetben 
megfontolandó a beteg gyermekintenzív osztályon vagy ilyen háttérrel rendelkező 
intézményben történő elhelyezése és további kezelése. (5)  
16.3.2.3 KEZELÉS 
A terápia több, részben egymásra épülő lépcsőből áll, melyet a beteg állapotán kívül az ellátó 
személyzet felszereltsége, eszközkészlete határoz meg. Első lépés a fiziológiás sóoldat 
párologtatása arcmaszk használatával. Ezzel a kombinációval egyrészt megakadályozzuk / 
csökkentjük a légúti nyálkahártya kiszáradását és pörkösödését, ami a szűkület 
mérséklődéséhez vezet. Másrészt javítjuk a szervezet oxigén ellátását. Második lépcsőben 
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epinephrin adása történhet, ugyancsak nebulizátor segítségével. Ekkor epinephrint tartalmazó 
oldatot inhaláltatunk, ami egyrészt α-agonista, tehát vazokonstrikciós hatása révén csökkenti a 
nyálkahártya duzzanatot, másrészt a β-2 receptorok stimulációja révén a légutak simaizom 
relaxációját idézi elő. A tiszta L-epinephrin (Tonogen) 0.1 %-os oldata és az L- és D-
izomereket egyenlő arányban tartalmazó racem epinephrin (Micronephrin) 2.25 %-os oldata 
között terápiás különbséget nem észleltek ugyan, de az L-epinephrin tachikardiát okozó 
hatását erősebbnek találták. (6) (7) Testsúlyra számított adagolásuk a 3/3. táblázatban 
található.  A harmadik lépcső, melyet hazánkban kiegészítő terápiaként, külföldön akár 
elsőként választandó szerként is alkalmaznak, a szteroid adása. (8) Magyarországon az első 
croupos rohamot követően methilprednizolon, 30 illetve 100 mg hatóanyag tartalmú 
végbélkúppal látják el a szülőket, megfelelő utasításokkal együtt: mikor alkalmazzák, mennyit 
várjanak a javulás bekövetkezésére, stb. Értelem szerűen a pre- és intrahospitális ellátóknak 
ilyen nem áll a rendelkezésére, ők dexamethazon vagy methilprednizolon készítményeket 
alkalmazzanak, körülményektől függően intramuszkuláris, intravénás vagy bizonyos 
esetekben per os adagolással. A dexamethazon dózisa vénás adagolás esetében 0.15 mg/kg, 
per os bevitelnél 0.6 mg/kg. A methilprednizolon javasolt mennyisége 1 mg/kg, intravénás 
használat esetén. Hazánkban is mind szélesebb körben alkalmazzák az inhalációs szteroidok 
különböző formáját. Legelterjedtebb a budenozin (Pulmicort), melynek javasolt dózisa 2 mg. 
(9) A szteroid alkalmazásának eredményeként szignifikánsan csökkent a croup miatt intubált 
betegek száma. (10) 
 
16.3.3 EPIGLOTTITIS 
A gégefedő gyulladását gyermekkorban elsősorban a Haemophylus influensae B okozza. A 
kórokozó elleni oltási sorozat bevezetése drámaian csökkentette a megbetegedések számát. 
(11) Gyors progressziója és a fatális kimenetel miatt azonban már a betegség gyanúja esetén 
is meghatározott sorrendet kell követni az ellátásban. Megfelelő kezelés esetén a mortalitási 
ráta (mely a kialakuló légúti elzáródás következménye) 1 % alatti. . (12) 
 
16.3.3.1 KLINIKAI TÜNETEK 
A beteg első vizsgálatakor feltűnő a toxikus küllem. Az előredőlő, nyakát hátra feszítő 
gyermek belégzése nehezített, a kilégzés azonban a felső légúti obstrukciónak megfelelően 
általában akadálytalan. (3/3. ábra) A diszfágia következménye az egyik leginkább 
jellegzetesnek tartott tünet a nyálcsorgás. Társulhat hozzá láz, légzési elégtelenség, 
irritábilitás, nehezített hangképzés. 
 
16.3.3.2 DIAGNOSZTIKA 
A betegség gyanújának felvetése egyet jelent a vizsgálatok és az elsődleges beavatkozások 
minimalizálásával. Mivel a laborvizsgálatoknak a betegség ellátásának ebben a fázisában 
nincs közvetlen terápiás következménye, így ettől eltekintünk. Számos szerző stabil, jó 
légzési paraméterekkel rendelkező gyermeknél javasolja az oldalirányú rtg felvétel 
elkészítését, de csakis megfelelő intubációs gyakorlattal rendelkező személyzet jelenlétében. 
(13). Magas szenzitivitása (86%) egyértelmű indikációt jelent, ugyanakkor a mintegy 20 %-
ban észlelt álnegatív eredmények jelentős kontraindikációt képviselnek. (14) Nem 
elhanyagolható az a körülmény sem, hogy lágyrész rtg felvételről lévén szó, az értékelhetőség 
nagymértékben függ a felvétel minőségétől. Ezek alapján a sürgősségi ellátásban elvégzése 
nem javasolt. 
 
16.3.3.3 KEZELÉS 
Legfontosabb és minden – legyen az kevés gyermek intubációs gyakorlattal rendelkező pre- 
vagy intrahospitális – ellátó által alkalmazandó megközelítés a minimál invazivitás elve. 
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Kerülni kell minden olyan vizsgálati módszert, ki kell zárni minden olyan környezeti 
tényezőt, mely a stressz helyzet fokozásával légúti elzáródást okozhat. Elsődleges a 
megfelelő, párásított oxigenizáció biztosítása, lehetőség szerint arcmaszk használatával. Nem 
szükséges a maszkot a gumipánttal rögzíteni, ha azt a gyermek nem tolerálja. Ilyenkor a 
„kevesebb több” elvet alkalmazva a szülő a gyermek arca elé tartja a maszkot, eközben 
karjaiban, térdén ülteti. Így egyben biztosítjuk a függőleges testhelyzetet, a mérsékelt 
oxigenizációt és a gyermek számára biztonságot jelentő szülői közelséget. Ilyen feltételek 
mellett kell mielőbb gyermekintenzív osztályra, vagy műtőbe szállítani, ahol intubációs és 
sebészeti légútbiztosításra való készültség mellett laringoszkópia elvégzése, szükség esetén 
intubáció, vénabiztosítás, antibiotikum adása (ceftriaxon, cefotaxim) történik. Nagyon fontos, 
hogy mindaddig, amíg nem áll készen minden az azonnali légútbiztosításra, addig a 
gyermeket tilos lefektetni, mert ezzel mi magunk provokálhatjuk az elzáródás 
komplettálódását. (15) 
 
16.3.4 BRONCHIOLITIS 
A címben megjelölt diagnózis, valamint a későbbiekben tárgyalandó bronchitis obstructiva és 
asztma az alsó légutak obstrukciós betegségeit jelölik. Bár élettani szempontból hasonló 
entitást képviselnek – az alsó légutak nyálkahártyájának vizenyős megvastagodása -, de 
etiológiájuk, megjelenési korosztályuk valamint terápiájuk tekintetében eltérnek egymástól. 
 
16.3.4.1 KLINIKAI TÜNETEK 
A gyermekek mintegy 90 %-nál alakul ki RSV vagy egyéb vírusfertőzés az első két életévben. 
(16) A nemzetközi, főleg angol nyelvű szakirodalom 2 éves kor alatti obstrukciós légúti 
állapot esetén bronchiolitisről, efelett a kor felett asztma betegségről beszél. A magyar 
terminológia elsősorban a klinikai tünetek alapján tesz különbséget. Bronchiolitis esetében a 
tüdőmezők felett inkább apró hólyagú szörtyzörejeket hallhatunk, sípolást csak elvétve. Ez az 
állapot leggyakrabban 1 éves kor alatt alakul ki. A nem specifikus tünetekkel, mint 
orrfolyással, lázzal, köhögéssel induló betegség progressziójakor tachipnoe, a légzési 
segédizmok igénybevétele (orrszárnyi légzés, inter- és/vagy szubkosztális behúzódások), 
tachicardia, 6 hetes kor előtt apnoe jelentkezhet. A beteg általános állapotára jellemző a 
csökkent táplálhatóság és irritábilitás. Nagyobb a súlyos állapot kialakulásának veszélye a 3 
hónaposnál fiatalabb, vagy a 34. gesztációs hét előtt született gyermekeknél.  
 
16.3.4.2 DIAGNOSZTIKA 
A diagnózis felállítása elsősorban a klinikai tünetek értékelésén és pulzoximetriás mérésen 
alapul. Laborvizsgálatok nem nyújtanak érdemi információt, kivéve a vérgáz analízist, 
melyből következtethetünk a respirációs állapotra. Hiperkapnia (PaCO2 > 60 Hgmm) 
fenyegető vagy kompenzált légzési elégtelenség jele lehet. Mellkas rtg felvételen úgynevezett 
„felfújt tüdőmezőket”, esetleg atelektáziás területeket vagy pneumóniára utaló infiltrátumot 
láthatunk. A látott kép nem specifikus a betegségre, differenciál diagnosztikus értéke sem 
megfelelő, ugyanis a rtg kép alapján nem lehet a betegséget elkülöníteni légúti idegentesttől, 
pneumóniától, melyek esetén ugyancsak a fent leírt radiológiai elváltozást láthatjuk. (17) 
 
16.3.4.3 KEZELÉS 
Vírus fertőzés eredményeként kialakuló betegség lévén, a sürgősségi ellátás során elsősorban 
a szupportív kezelés biztosítása a fontos. Amennyiben az oxigén szaturáció 95 % alá esik, úgy 
oxigén adása szükséges. A csökkent orális folyadékbevitel, a fokozott perspirációs 
tevékenység ellensúlyozására, valamint a légutakban kialakuló száraz váladék 
megszüntetésére parenterális folyadékpótlás javasolt. Tekintettel arra, hogy ezen korcsoport 
betegei obligát orrlégzők, így a nazális váladék leszívása elengedhetetlen. Nem 
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elhanyagolható adjuváns terápia a lázcsillapítás. Nem javasolt ugyanakkor 
bronchodilatátorok, szteroid készítmények vagy epinephrin adása. (18) 
 
16.3.5 BRONCHITIS OBTSRUCTIVA, ASZTMA 
A két kórképnek az akut ellátás szempontjából történő együttes ismertetését számos tényező 
teszi indokolttá. Mindkét esetben a bronchusokban felszaporodó nyák következtében 
alakulnak ki a tünetek. Míg a bronchitis elsősorban egy akut gyulladásos kórkép, de 
bármilyen infekció az asztma, mint alapbetegség fellángolását, exacerbációját is előidézheti. 
A heveny gyulladás kiváltó okaként elsősorban vírusfertőzés szerepel. Bakteriális érintettség 
az esetek 5-10 %-ban, valamint felülfertőződések esetében észlelhető. Az akut szakban 
alkalmazandó terápia mindkét esetben – önálló infekció vagy alapbetegség heveny 
rosszabbodása – ugyanazokat a lépéseket kell, hogy kövesse. 
 
16.3.5.1 KLINIKAI TÜNETEK 
Kezdetben enyhe felső légúti tünetek észlelhetők: orrfolyás, köhögés, nem túl magas láz. A 
betegség előrehaladtával a bronchusokban felgyülemlő váladék kilégzési nehezítettséget okoz. 
Megjelenik az exspiratórikus stridor (sípolás – búgás), a normál esetben passzív kilégzés 
aktívvá válik, megjelennek az inter- és szubkosztális behúzódások. Progresszió esetén 
tüdőgyulladás jöhet létre, ilyenkor a tüdőmezők felett hallgatódzva „hóropogás” szerű légzési 
hang, krepitáció észlelhető. 
 
16.3.5.2 DIAGNOSZTIKA 
A gyermek állapotának megítélésére számos módszer használatos. Az egyik leginkább 
elterjedt a Pediatric Respiratory Assessment Measures (19), mely pontérték alapján 3 
súlyossági kategóriába sorolja a betegeket. (3/4. táblázat) A gyermekellátásban kevésbé jártas 
ellátók részére jól használható a korábban tárgyalt PAT- módszer. Minél több szempontból 
észlelhető eltérés, annál kritikusabb a beteg állapota, annál sürgetőbb a megfelelő terápia 
elkezdése. Nagyon fontos, hogy a gyermekek sokáig képesek kompenzálni, így a kifejezett 
légzési nehezítettség esetén is találkozhatunk kevésbé alarmizáló pulzoximetriás értékkel (90 
%-nál több, de 95 %-nál kevesebb). Ezekben az esetekben a kifejezetten megnövekedett 
légzési munka (tachi-diszpnoe), az egyre jobban beszűkülő tudatállapot (kezdetben aktív 
tiltakozás, később békés üldögélés a szülő karjaiban), a romló perifériás keringés (hideg-
meleg határ értékelése), valamint vérgázban észlelhető hiperkapnia kell, hogy „vörös zászlót” 
jelentsen az ellátásban résztvevők számára. A kémiai labor vizsgálatok az esetleges bakteriális 
komponens igazolására vagy kizárására szolgálnak. A mellkas rtg felvételen vízszinteshez 
közelítő bordákat, illetve esetleges szövődményként kialakult pneumóniát láthatunk. 
 
16.3.5.3 KEZELÉS 
A kezelés alapja a rövid hatású β2 – agonista (Short Acting β2-Agonist: SABA) 
bronchodilatátorok első lépcsős alkalmazás. Salbutamol esetén ez 0,05 mg / kg, melyet 2 - 2,5 
ml 0,9 % - os NaCl oldatban nebulizátor segítségével adagolunk a betegnek. Így egyszerre 
három terápiás effektust is megvalósítunk: oxigén adása, párás levegő inhalálása a váladék 
oldása céljából és bronchodilatáció. Eredménytelenség esetén 20 perc múlva a kezelés 
megismételhető. A PRAM-pontrendszer alapján közepes vagy súlyos csoportba tartozó 
betegek esetében javasolt methilprednizolon adása intravénás úton, 1 mg / kg dózisban, mely 
jelentősen csökkenti a kórházi tartózkodás hosszát. (20) Újabb vizsgálatok tárgyát képezi 
magnézium-szulfát inhalációja vagy parenterális adagolása, de ezzel kapcsolatban még kevés 
a gyakorlati tapasztalat. (21) 
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16.4 KERINGÉS 
 
16.4.1 ANATÓMIAI ÉS ÉLETTANI JELLEMZŐK 
A születést követően – normális anatómiai viszonyok és zavartalan adaptáció esetén – a 
lecsökkent pulmonális nyomás következtében a ductus arteriosus záródik. A szívműködés 
autonóm szabályozással rendelkezik, mely intakt organikus háttér esetén biztosítja a 
szükséges keringő vérmennyiséget. Az újszülött keringése a frekvencia és a töltési volumen 
(preload) függvénye, tekintettel a kis szívizom tömegre és lökettérfogatra. A miokardium igen 
érzékeny a hipoxiára, amelynek első jele lehet a bradikardia. Ennek megfelelően a 60 / perc 
alatti értéket periarrest állapotként értékeljük és kardiopulmonális reszuszcitációt (CPR-t) 
kezdünk. (Ez az érték a későbbiekben értelem szerűen a fiziológiás frekvenciaváltozással 
arányosan csökken.) A perifériás keringés állapota kiváló támpontot jelent a keringés 
általános és gyors megítélése szempontjából, ezért minden esetben vizsgálnunk kell a 
kapilláris újratelődési időt. (CRT).  Normál értéke kevesebb, mint 2 másodperc. 3-5 
másodperces idő esetén azonnal volumen reszuszcitációt kezdünk, 20 ml / kg fiziológiás 
sóoldat bólusban történő adásával. 
A gyermekkorban kialakuló ritmuszavarok eredetüket tekintve alapvetően három csoportba 
sorolhatók: a perinatális adaptáció zavarai, a nem kardiális eredetű zavarok, valamint a 
kongenitális funkcionális és / vagy organikus eredetűek. A sürgősségi ellátó szemszögéből 
annak tisztázása fontos, hogy az észlelt eltérések hátterében állhat-e kongenitális eredet. Az 
ilyen esetekben – az ABC ellátási szemlélet alkalmazásán kívül – legfontosabb mielőbb 
speciális centrumba juttatni a beteget, ahol megtalálható a szükséges eszközös felszereltség és 
ellátói tapasztalat. Amennyiben a kongenitális eredet nem valószínű – például a beteg kora 
következtében -, úgy a következő lépés a szimptómás vagy szekunder zavarok elkülönítése. 
Ekkor az alapbetegség (hipoxia, láz, fájdalom, kiszáradás, szituációs stressz, ion eltérések, 
hipoglikémia) kezelése rendezheti a ritmuszavart.  
 
16.4.2. BRADICARDIA 
Gyermekkorban a bradikardia leggyakoribb okai hipoxia, acidózis és / vagy súlyos 
hipotenzió. A kezelés elmaradása vagy késleltetett megkezdése könnyen vezethet keringés 
összeomláshoz. Ha a szívfrekvencia 60 / perc értéknél alacsonyabb és oxigén adására, 
valamint ballonos lélegeztetésre sem észlelhető javulás, azonnal mellkas kompressziót kell 
kezdeni. Intravénás vagy intraosszeális módon 0,01 mg / kg (0,1 ml / kg, 1:10.000 hígítású 
oldat) adagban epinephrint kell adni, majd 2 perc elteltével újra kell értékelni a beteg 
státuszát. Abban az esetben, ha felmerül fokozott vagus tónus (például nazogasztrikus szonda 
levezetése miatt) lehetősége, megfontolandó atropin adása 0,02 mg / kg dózisban. (22) 
 
16.4.3. TACHICARDIA 
 
16.4.3.1. SZINUSZ TACHIKARDIA 
Nem igazi ritmuszavar a szó klasszikus értelmében. Sokkal inkább a szervezet válasza 
valamilyen, a perctérfogat növelését igénylő állapotra. Ilyen a hipovolémia, hipertermia, 
mérgezés, pszichés stressz állapot. Az EKG-n jellemző a P-hullám jelenléte, megfigyelhető a 
légzési aritmia, a frekvencia változása a fizikai aktivitás függvényében. A frekvencia 
csecsemőkben kevesebb, mint 220 / perc, gyermekeknél pedig 180 / perc. (4/4. ábra) 
Kezelésnél a kiváltó okot kell megszüntetni, ezt követően a szívműködés rendeződni fog.  
 
16.4.3.2 SZUPRAVENTRIKULÁRIS TACHIKARDIA 
A leggyakoribb tachiarritmiás ritmuszavar gyermekekben, mely keringési problémákhoz 
vezethet. A frekvencia csecsemőkben nagyobb, mint 220 / perc, de néha elérheti a 300 / perc 
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értéket is, gyermekeknél pedig meghaladja a 180 / percet. Kialakulásában általában re-entry 
mechanizmus játszik szerepet, ennek megfelelően az EKG képen általában keskeny QRS-
komplexus (≤0,09 sec) látható. (4/5. ábra) Egyéb jellemzői közül kiemelendő a P-hullám 
hiánya, a szívfrekvencia függetlensége a fizikai aktivitástól, légzési aritmia nem észlelhető. 
Míg nagyobb gyermekek el tudják mondani, hogy heves „szívdobogás érzésük” van, addig a 
csecsemőknél a figyelemfelhívó jel a nyűgösség, a csökkent táplálhatóság, az irritábilitás. A 
szinusz és szupraventrikuláris tachikardia összehasonlítása a 4/5. táblázatban látható. 
A kezelés megválasztásánál alapvető a keringés állapotának megítélése. Stabil, kielégítő 
állapotú gyermeknél elsődlegesen választandó a fizikális vagus manőver (jéggel telt zacskó az 
arc teljes felületére, hirtelen felhelyezve). Amennyiben ez hatástalan, úgy monoterápiaként 
elsőként választandó gyógyszer az adenozin, melyet 0,1 mg / kg dózisban adunk (kezdő dózis 
maximum 6 mg.) Tekintettel a gyógyszer igen gyors lebomlására (felezési ideje mintegy 10 
másodperc), alkalmazásánál számos feltételt teljesíteni kell. (23) Az áramlási viszonyok miatt 
lehetőség szerint a felső végtagon kell minél proximálisabban vénát biztosítanunk. Szelepes 
vénakanül használata esetén a kanül végére csatlakoztatjuk az adenozint tartalmazó 
fecskendőt, a szelepre pedig 5-6 ml fiziológiás sóoldattal töltött fecskendőt. A beadás 
klasszikus „két kezes”, vagyis a gyógyszer beadását követően azonnal be kell nyomni a 
sóoldatot is, hogy a hatóanyag minél előbb eljusson a célszervbe. Mindezt folyamatos papír 
alapú EKG készítése mellett, hogy dokumentálni lehessen a frekvenciaváltást. Ha 1-2 perc 
után sincs váltás, vagy a kóros működés visszatér, duplázzuk a dózist, maximum 12 mg-ig. 
Amennyiben a második adag adenozin után sem tér vissza a normál szinusz ritmus vagy csak 
rövid időre, megfontolandó elektromos kardioverzió alkalmazása. Első alkalommal 1 J / kg, 
sikertelenség miatti ismétléskor 2 J / kg. Változatlan frekvencia abnormalitás esetén a 
harmadik kísérletet megelőzően gyermek kardiológus vizsgálata szükséges. Ha a beteg 
keringési elégtelenség jeleit mutatja, főleg deprimált tudatállapotnál, azonnal elektromos 
kardioverziót kell végezni. 
 
16.4.3.3. VENTRIKULÁRIS TACHIKARDIA 
 A tapintható pulzussal társult ventrikuláris tachikardia ritka gyermekkorban, de ha mégis 
előfordul, akkor gyakran vezethet életveszélyes állapothoz. Nagyon fontos a ritmuszavar 
ventrikuláris és szupraventrikuláris formájának mielőbbi elkülönítése a megfelelő terápia 
azonnali elkezdése szempontjából. Eredetét tekintve a ventrikuláris forma leggyakrabban 
szívbeteg gyermekekben (veleszületett fejlődési anomália, műtét utáni állapot, 
kardiomiopátia, megnyúlt QT-szakasz) észlelhető. A folyamatos EKG-felvételen akár 200 / 
perc értéket elérő frekvencia és széles QRS-komplexus (> 0,009 sec) látható. Stabil keringés 
mellett a választott kezelés a kardioverzió, első kísérlet alkalmával 1 J / kg, majd ismétlés 
esetén 2 J / kg dózisban. Ha az EKG alapján nem különíthető el egyértelműen a ventrikuláris 
és szupraventrikuláris forma, úgy adenozin adása javasolt. (24) Amennyiben nem észlelhetők 
a keringés fizikális jelei, úgy azonnal defibrillációt kell végezni (4 J / kg) és a CPR-t el kell 
kezdeni. 
 
16.5 KÖZPONTI IDEGRENDSZER  
 
16.5.1 ANATÓMIAI ÉS ÉLETTANI JELLEMZŐK 
A születést követően a központi idegrendszerben (KIR) mind organikus, mind funkcionális 
szempontból igen jelentős átalakulások mennek végbe. A dentritikus kapcsolatok 
átrendeződése, a neurotranszmitter anyagok termelésének megnövekedése, a mielinizáció 
kialakulása következtében az életkor előrehaladtával a görcskészség fokozatosan csökken.  
  



 496	  

16.5.2. LÁZGÖRCS 
 
16.5.2.1 KLINIKAI TÜNETEK  
Gyermekkorban a leggyakoribb a lázhoz társuló konvulziók, melyek ritkán fejlődnek 
epilepsziává, prognózisuk igen jó, célzott terápia nélkül is „kinövi” ezeket a beteg. 
Kialakulásukkor – főleg komplikált lázgörcs esetén – mindig keresni kell a láz okát, mert 
egyidejűleg kialakuló idegrendszeri fertőzés tünete is lehet. Sokszor azonban a fertőző 
betegség első tünete maga a görcsállapot, mely a láz felszálló szakaszában alakul ki. A 6 
hónap és 5 év közötti gyermekpopuláció 2-5 %-ánál fordul elő. Megkülönböztetünk egyszerű 
és komplikált lázgörcsöt. (5/6. táblázat) Az esetek mintegy 80 %-ban az egyszerű formával 
találkozunk, mely alacsony szövődményes rátával bír, és mind a rövid, mind a hosszú távú 
prognózisa kedvező. Ha egy betegnél korábban az állapot komplikált formája jelentkezett, 
akkor nagyobb az esélye az ismételt lázgörcsnek, illetve a későbbiekben az epilepszia 
valamely formájának a kialakulására. 
 
16.5.2.2 DIAGNOSZTIKA 
A diagnózis a nagyon pontos kórtörténet felvételén és fizikális vizsgálaton alapul. (25) Rutin 
laboratóriumi vizsgálatoknak a lázgörcs ellátása szempontjából nincs jelentőségük. 
Amennyiben a lázgörcs elmúltával meningeális jelek észlelhetők (tarkó kötöttség, nyaki 
fájdalom, Kernig- vagy Brudzinsky-tünet pozitivitás), úgy lumbál punkció mielőbbi elvégzése 
javasolt. Ha a görcs a fertőzés / láz jelentkezése után 1-2 nappal jelentkezik – főleg 
komplikált forma esetében –, szintén gondolnunk kell idegrendszeri fertőzés szövődményére. 
6 hónaposnál fiatalabb, lázas csecsemők esetében ugyancsak meghúzódhat a háttérben 
intrakraniális infekció. 
 
16.5.2.3 KEZELÉS 
Egyszerű lázgörcs esetében a sürgősségi ellátók kis eséllyel találkoznak még zajló 
görcsállapottal. Amennyiben igen, úgy az ellátásnak két nyomvonalon kell megkezdődnie. 
Egyrészt az ABC elveinek megfelelően légzés támogatás oxigén adásával és az esetleges 
regurgitáló gyomortartalom aspirációjának megelőzése. Másrészt – mivel zajló 
görcstevékenység közben a vénabiztosítás nehézkes és szükségtelen időveszteséget generál – 
rektális diazepám adása javasolt. (15 kg-os testsúlyig 5 mg, efelett 10 mg.) A görcsállapot 
elmúltával vénabiztosítást, szükség esetén lázcsillapítást alkalmazunk. Amennyiben a görcs 
ismét jelentkezik – ebben az esetben már komplikált formáról beszélünk – úgy a midazolam a 
második választandó szer, 0,1-0,15 mg / kg dózisban. Antibiotikum adása a vizsgálatnak és 
kezelésnek ebben a szakaszában csak akkor indokolt, ha meningitiszre van gyanú (lásd a 
megfelelő fejezetet), egyébként javasolt a fertőző góc vagy ágens azonosítása után célzott 
antibiotikum választása. 
 
16.5.3. KONVULZIÓ / EPILEPSZIA 
 
16.5.3.1 KLINIKAI MEGJELENÉS 
A lázmentes – vagy látszólag infekciómentes – állapotban bekövetkező görcsállapotok két 
csoportba sorolhatók. A primer típus a szó klasszikus értelmében vett epilepszia, mely minél 
korábbi életkorban jelentkezik, annál rosszabb prognózisú. A szimptómás vagy szekunder 
típusban valamilyen indukciós ágens áll a görcs kialakulásának hátterében: (akár napokkal 
korábban bekövetkezett) koponya trauma, hipoglikémia, hipoxia, ionháztartás zavarai 
(hiponatrémia), toxinok, gyógyszerek. Minél fiatalabb a beteg, annál kevésbé találkozunk a 
felnőtteknél „megszokott” görcstevékenységgel. Sokszor csak apró hullámú végtagi tremor, 
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nyálcsorgás, kontaktus vesztés („elrévedés”), tónus vesztés („elernyedés”), kimeredt tekintet 
utal a gyermek állapotára. (26) 
 
16.5.3.2 DIAGNOSZTIKA 
Első epizód esetén – ha a beteg észlelésekor már nincs görcstevékenység – nagyon fontos a 
pontos anamnézis felvétel. Nem csak a görcs kialakulása, lezajlásának menete a lényeges, 
hanem az eseményt megelőző 1-2 nap is. (trauma, infekcióra vagy mérgezésre utaló jelek). A 
sürgősségi ellátó kezében legeredményesebb – és nem utolsó sorban leggyorsabban 
eredményt adó – eljárás a vérgáz analízis. Segítségével kizárható a hipo- vagy éppen 
hiperglikémia, hipokalcémia, hiponatrémia, sav-bázis eltérések. Infekcióra utaló egyéb tünet 
hiányában lumbál punkció végzése nem indokolt. Amennyiben egyéb kiváltó ok nem 
bizonyítható, úgy legbiztosabb vizsgálati módszer az EEG vizsgálat, melyet a görcs lezajlását 
követő 48 órán belül javasolt elvégezni. (27) Ismert, gyógyszeres terápia alatt álló beteg 
esetében indokolt a vér gyógyszerszintjének vizsgálata. 
 
16.5.3.3 KEZELÉS 
Észleléskor fennálló görcsállapot esetében az 5.1.3 fejezetben leírtakat kell alkalmazni. 
Lezajlott konvulzió után a háttérben meghúzódó, indukciós tényezőt (hipoglikémia, 
hiponatrémia, etc.) kell korrigálni, hogy a görcs ismétlődését vagy status epilepticus 
kialakulását megelőzzük. 
 
16.5.4 STATUS EPILEPTIKUS 
A definíciót illetően számos különböző megfogalmazással találkozhatunk. Korábban az 
általánosan elfogadott volt a 30 percig folyamatosan fennálló görcsállapot. Mivel azonban az 
úgynevezett egyszerű rohamok az esetek jelentős százalékában 5 percen belül szűnnek, ezért a 
jelenlegi állásfoglalás szerint status epilepticus áll fenn, ha a roham hossza meghaladja az 5 
percet, vagy két roham között nem történik meg a teljes feltisztulás. (28) (29) Kialakulásában 
elsősorban különböző infekciók (36 %) játszanak szerepet, de jelentős számban az 
antiepileptikus kezelés változtatása (20 %) áll a háttérben. Kiváltó okként leírtak már 
egyebekben mérgezést, anyagcsere eltéréseket, agysérülést. A terápiás ajánlások 
nagymértékben függnek az adott országban törzskönyvezett és széles körben bevezetett 
gyógyszerektől (a nemzetközi irodalomban általánosan ajánlott lorazepam intravénás formája 
az Ativan, mely hazánkban nem elérhető mindenki számára), az ellátásban résztvevők 
gyakorlatától és tapasztalatától. Minden szerző egyetért ugyanakkor abban, hogy az időfaktor 
az egyik leglényegesebb tényező: a szupportív terápia és a helyi irányelveknek megfelelő 
antikonvulzív kezelés késedelme, a nem megfelelő gyógyszer dózisok alkalmazása játszik 
legnagyobb szerepet a status epilepticus szövődményeinek kialakulásában. (30) Az 5/7. 
táblázat összefoglalja a jelenleg ajánlott terápiás lépéseket. 
 
16.5.4.1 KEZELÉS 
Elsődleges fontosságú a vitális funkciók fenntartásán keresztül a megfelelő oxigenizáció 
biztosítása. A görcstevékenység miatt az agy és az izomzat oxigén felhasználása nő. Az 
elégtelen ventilláció miatt tovább mélyül az aránytalanság az oxigén igény és ellátás között, 
romlik a glükóz anyagcsere. A kialakuló kevert – respiratórikus és metabolikus – acidózis 
bradikardiát és idegszöveti károsodást okoz. Ennek megfelelően gondoskodnunk kell az 
átjárható légutakról (váladék leszívása, fej pozicionálása, szupraglottikus légútbiztosító 
eszközök: nazo- vagy orofaringeális tubus, laringeális maszk), a megfelelő oxigenizálásról 
(arcmaszk használata, lehetőség szerint rezervoárral, szükség szerint ballonos ventilláció), a 
vénás kapcsolat mielőbbi kialakításáról (késedelmes véna punkció esetén intraosszeális mód). 
Kiegészítő, de nem kevésbé hangsúlyos a vércukor szint ellenőrzése és glükóz adása 3 mmol / 
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l alatti értéknél. (10 %-os oldatból 2 ml / kg, 1 ml / perc sebességgel), a megfelelő 
folyadékpótlás balanszírozott oldatok (Salsol, Izolyte) alkalmazásával. Az antikonvulzív 
terápia lépései között ne legyen több 3 – 5 percnél. A késlekedés az agyszövet károsodásának 
lehetőségét és a mortalitás incidenciáját növeli. Prehospitálisan vagy a vénás kapcsolat 
kialakításáig rektális diazepám alkalmazható. Amennyiben van intravénás hozzáférés, úgy 
0,15 mg / kg dózisban adjuk. Változatlan állapot, úgynevezett refrakter status epilepticus 
esetén a midazolam a következő választandó készítmény. Nem szűnő vagy visszatérő görcs 
esetén phenitoin telítést kezdünk 20 mg / kg adagban, 15 – 20 perc alatt. Eközben folyamatos 
monitorizálás, oxigén adása és szükség esetén légzéstámogatás történik. Ha továbbra sem 
észlelhető a görcs egyértelmű megszűnése, propofol bólus 2-4 mg / kg adagban (fenntartó 
dózis 1 mg / kg / h), intubáció, lélegeztetés és a beteg gyermekintenzív osztályra történő 
felvétele szükséges. (31) 
 
16.5.5. MENINGITISZ 
Az agyhártyagyulladás akut formája alapvetően két csoportba osztható: gennyes (purulens) és 
savós (szerózus). Mind etiológiájukban, mind lefolyásukban és kimenetelükben lényeges 
különbségek vannak. A purulens forma kialakulásáért baktériumok a felelősek, 
korcsoportonként változó típusokkal. Újszülött korban a B csoportos Streptococcus, a 
Lysteria monocytogenes és a Gramm-negatív pálcák (Escherichia coli) mutathatók ki a 
betegekben.  1 és 3 hónapos kor között előtérbe kerül a Streptococcus pneumoniae 
(Pneumococcus), a Neisseria meningitidis (Meningococcus), valamint a Haemophilus 
influenzae B. Korábban Pneumococcus és Meningococcus fertőzések 6 – 8 hónapos kor táján 
mutattak kiugró gyakoriságot, ezt a jelenséget az anyai IgG antitestek biztosította passzív 
immunitás ezen életkorban bekövetkező csökkenésének tulajdoníthatjuk. (32) A Haemophilus 
és Pneumococcus elleni vakcináció bevezetése óta a megbetegedések száma drámaian 
csökkent. (33) A szerózus meningitisz kiváltó oka az esetek jelentős hányadában valamilyen 
vírus infekció. Ha a betegnél elhúzódó panaszokkal találkozunk, gondolni kell esetleges 
gombás, specifikus bakteriális fertőzés (mycobacterium, treponema, brucellosis), 
immunbetegségek (SLE) vagy paraneopláziás folyamat lehetőségére. Miután a fulmináns 
lefolyást és a betegség kimenetelét tekintve a sürgősségi ellátás szempontjából a purulens 
meningitisz bír nagyobb jelentőséggel, így a továbbiakban ez kerül részletesebb ismertetésre. 
 
16.5.5.1 KLINIKAI MEGJELENÉS 
A különböző tünetek megjelenése, valamint azok értékelhetősége nagymértékben függ a beteg 
életkorától. Újszülötteknél a hőháztartás instabilitása (láz vagy éppen hipotermia) valamint 
nem kizárólag a meningitiszre jellemző eltérések: irritábilitás, letargia, csökkent 
táplálhatóság, apró hullámú remegések, esetleg apnoe figyelhető meg. A 18 hónaposnál 
fiatalabb életkorban a nuchális izomzat fejletlensége miatt a tarkókötöttség nem mindig 
egyértelmű. Az agynyomás fokozódására utaló jel a kutacs feszessége, elődomborodása. 
Kisded kortól már megjelennek a klasszikus meningeális jelek, a Kernig- és Brudzinsky-jelek 
(hiányuk nem zárja ki betegséget), melyekhez hányinger, hányás, elesettség, ataxia, változó 
mértékű tudatállapot változás társulhat. Fokális neurológiai tünetek (pupilla differencia, 
abducens parézis) elsősorban az intrakraniális nyomás fokozódására és az elégtelen cerebrális 
keringésre utalnak. A szemfenéki pangás (papilla ödéma) általában késői jel, és már meglévő 
szövődményekre (szinusz trombózis, szubdurális empiéma, koponyaűri tályog) hívhatja fel a 
figyelmet. Konvulzió ezzel ellentétben a korai tünetek közé tartozik, de ritka, hogy a betegség 
egyetlen, önmagában álló tünete lenne. Előrehaladt állapotban – főleg Meningococcus 
fertőzés esetén – a bőrön testszerte nyomásra el nem halványuló bevérzések jelennek meg. Ez 
a Waterhouse – Fridericsen szindróma néven ismert tünetegyüttes nem más, mint generalizált 
szeptikémia.  (34) (35) 
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16.5.5.2 DIAGNOSZTIKA 
Labordiagnosztikai szempontból legfontosabb a lumbál punkció mielőbbi elvégzése, 
halasztása csak bizonyos állapotok (keringési és / vagy légzési elégtelenség, folyamatos 
konvulziók, megnyúlt véralvadási paraméterek, beékelődésre utaló jelek) esetén indokolt. A 
szérumból elvégzett egyéb vizsgálatoknak (hemokultúra, vércukor szint meghatározás, 
elektrolit szint) főleg differenciál diagnosztikai szempontból van jelentőségük. Az emelkedett 
gyulladásos paraméterek (CRP, Pct) más infekciós folyamatokban is emelkedett értékeket 
mutatnak, így a meningitisz egyértelmű kizárására vagy igazolására kevésbé alkalmazhatók, 
viszont jelentős segítséget nyújtanak a bakteriális és virális infekció elkülönítéséhez. (36) Az 
5/8. táblázat a lumbál punkció során nyert likvor jellemzőit mutatja különböző típusú 
meningitiszekben. 
 
16.5.5.3 KEZELÉS 
Az adekvát terápia egyik alapvető feltétele a diagnózis mielőbbi, akár csak szuszpicium 
szintjén történő felvetése. Minél fiatalabb a beteg, annál kevésbé specifikus tünetekkel, 
viszont sokkal gyorsabb lefolyással találkozunk. Ennek megfelelően az ABC alapú 
megközelítés elengedhetetlen. (5/9. táblázat) Szintén prioritást élvez az antibiotikum mielőbbi 
– a hemokultúra levétele után, de a még a lumbálpunkció megtörténte előtt történő – beadása. 
A korcsoport függő fertőző ágensek különbözősége miatt a választandó antibiotikum is 
különböző. Az 5/10. táblázat a Magyarországon azonosított ágenseknek megfelelő 
hatóanyagokat és azok dózisát mutatja. Szteroid adását illetően kevés tapasztalat áll 
rendelkezésre. Egyetértés tapasztalható azonban abban, hogy dexamethason adása és 6 
óránként történő ismétlése csökkenti az intrakraniális ödéma, az esetleges neurológiai 
szövődmények (halláskárosodás) kialakulásának esélyét. Minden szerző hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy a szteroid adásának meg kell előzni az első antibiotikum beadását – vagy 
legalábbis egy időben történjen meg –, hogy a baktériumok szétesése okozta vazodilatáció 
hatását csökkentse.    (37) (38) 
 
16.6 SZÉNHIDRÁT HÁZTARTÁS ZAVARAI 
 
Csecsemő és gyermekkorban a leggyakoribb anyagcserezavarok a szénhidrát háztartás zavarai 
közül (hipoglikémia, diabéteszes ketoacidózis) kerülnek ki. Bár mindkét állapot a születéstől 
kezdődően kialakulhat, újszülött korban döntően hipoglikémiával találkozhatunk a sürgősségi 
ellátás során, míg az életkor előrehaladtával a súlypont egyre inkább áttevődik az I. típusú 
diabetes mellitusra, illetve ennek talaján kialakuló diabéteszes ketoacidózisra. 
 
16.6.1 HIPOGLIKÉMIA 
Az újszülöttkori hipoglikémia az egyik leggyakoribb biokémiai eltérés ebben az életkorban. 
(39) Ha a születést követően nem történik meg az első etetés 3 – 6 órán belül, úgy az 
egészséges újszülöttek 10 %-a nem tudja tartani vércukorszintjét 1,7 mmol / l felett. Nagyobb 
a kóros állapot kialakulásának veszélye az éretlen, a gesztációs időhöz képest túl kicsi vagy 
túl nagy súllyal születettek körében, illetve a diabétesz miatt inzulin kezelés alatt álló anyák 
gyermekeinél. Az élet első 12 óráját követően az alacsony vércukorszint kialakulásának 
veszélye csökken normál etethetőség esetében, de az újszülött kor (0-30 nap) alatt végig 
számolni kell vele. Különösen igaz ez az aszfixiával vagy alacsony súllyal születettek között. 
Mivel a csecsemők glikogén raktárai is hamar kiürülnek, így a különböző kórképek – 
elhúzódó lázas állapot, szepszis, csökkent etethetőség, tachidiszpnoe és tachicardia, 
konvulziók, trauma / égés –, illetve különböző gyógyszerek vagy mérgek (alkohol, 
propranolol, szalicilátok) szintén okozhatnak vércukorszint csökkenést. Újabb kutatások 
foglalkoznak az „aszimptómás hipoglikémia” felismerésével, hiszen az elhúzódó alacsony 
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vércukorszint és az agy funkcionális károsodása közötti összefüggés már bizonyított. (40) 
Természetesen idősebb korban is kialakulhat a vér glükóz szintjének csökkenése, de minél 
idősebb a gyermek, úgy egyrészt könnyebben mobilizálja a glikogén raktárakat, másrészt a 
tünetek is hasonlatosak lesznek a felnőtteknél észleltekhez. 
 
16.6.1.1 KLINIKAI TÜNETEK 
Mivel az agy kizárólag glükózt tud hasznosítani, így a tünetek kialakulásáért elsősorban a 
központi idegrendszer a felelős. A sejtanyagcsere energetikai folyamata borul fel, így a 
szimptómák hasonlóak a hipoxia esetén észlelteknél. Újszülöttekben és csecsemőkben 
bágyadtság, letargia, apnoe, bizonytalan konvulziók a vezető tünetek, míg nagyobb 
gyermekeknél dezorientáltság, ataxia is társulhat az előbb felsoroltakhoz. A szimpatikus 
rendszer aktiválódásához kapcsolhatók olyan vegetatív tünetek, mint sápadtság, verejtékezés, 
tremor. Kezeletlen esetekben kóma is kialakulhat. 
 
16.6.1.2 DIAGNOSZTIKA 
Bár maga az állapot súlyos következményekkel is járhat, igazolása vagy kizárása egyszerű 
Point Of Care Technika (PoCT) segítségével igen rövid időn belül megtörténhet. Amennyiben 
lehetőségünk van rá, úgy az egyszerű gyorstesztes módszer (stix) helyett végezzünk vérgáz 
analízist. Így nem csak a vércukor szintet tudjuk ellenőrizni, hanem a zavart tudatállapot 
egyéb okaira is fényt deríthetünk. (hiperkapnia, hipoxia, anémia, hiponatrémia, sav – bázis 
eltolódások) A kapott érték elemzésénél figyelembe kell venni a beteg életkorára jellemző 
normál vércukorszint tartományt. (6/11. táblázat) 
 
16.6.1.3 KEZELÉS 
Az öntudatánál lévő, megfelelő orofaringeális (a légutakat védeni képes) reflexekkel bíró 
gyermeknél első választandó módszer a per os bevitel, 15 – 20 g cukortartalmú ital 
(gyümölcslé, tej) itatásával. Eredménytelenség esetén ez 15 perc múlva megismételhető. 
Zavart tudatú vagy eszméletlen beteg esetében intravénás pótlás szükséges: 10 %-os oldatból 
2 – 2,5 ml / kg, bólusban 5 perc alatt. Amennyiben szükséges, a fenntartó dózis 0,2 ml / kg / 
perc. Amennyiben nincs vénás kapcsolatunk és a sürgősségi ellátást nyújtó számára elérhető, 
úgy glukagon adása javasolt 0,03 – 0,1 mg / kg / dózisban, intramuszkuláris úton. A beadott 
oldat koncentrációja ne haladja meg az 1 mg / ml értéket. Mivel a gyógyszer elsősorban a 
beteg saját glikogén raktárait mobilizálja, így hatástalan elhúzódó éhezésben, krónikus 
hipoglikémiában. (41) A terápia összefoglalása a 6/12. táblázatban látható. Amennyiben az 
alacsony vércukorszint nem kezelt diabéteszes betegnél alakult ki, úgy teljesen rendezett 
állapot esetén is további kórházi kivizsgálás javasolt. 
 
16.6.2 DIABÉTESZES KETOACIDÓZIS (DKA) 
A gyermekkori 1. típusú diabetes mellitus (T1DM, régebbi megfogalmazásban Inzulin 
Dependens Diabetes Mellitus – IDDM) a leggyakoribb krónikus anyagcsere betegség 
gyermekkorban. A betegség diagnózisának felállításakor a betegek mintegy 75 %-a a DKA 
tüneteit mutatja, 66 %-uk serdülőkorú. (42) A folyamat élettani alapja, hogy a sejtek nem 
képesek felvenni a vérből a glükózt – általában csökkent inzulin szint miatt –, így a 
vércukorszint folyamatosan emelkedik. Kb. 10 mmol / l koncentráció – az úgynevezett 
veseküszöb – elérésekor megindul a glükózuria, következményes poliuriával, elektrolit 
vesztéssel, dehidrációval és polidipsziával. Az elégtelen sejtanyagcsere következtében 
megindul a zsírsavak lebomlása, mely kóros enzimatikus folyamatok miatt vezet 
ketoacidózishoz. 
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16.6.2.1 KLINIKAI TÜNETEK 
A gyakorlott triázs ápolóban már az elsődleges vizsgálatkor fel kell merülni a betegség 
lehetőségének. A PAT- elvet követve az általános megjelenés vizsgálatakor megváltozott 
tudatállapot (gyengeség, kedvetlenség, hányások, beszűkült tudat, súlyos esetben 
eszméletlenség) észlelhető. A kültakaró vizsgálata súlyos dehidrációt igazol. (csökkent 
bőrturgor, lepedékes nyálkahártya, a végtagok cianózisa és hűvössége) A légzés a 
metabolikus acidózis kompenzálására Kussmaul-típusú (szapora, mély be- és kilégzések), a 
beteg lehelete „acetonos”. Az enterális perfúzió romlása következtében akár izomvédekezésig 
(„defense”) fokozódó hasi fájdalom tapasztalható. A fizikális tünetek átlagos megoszlását a 
6/6. ábra szemlélteti. 
 
16.6.2.2 DIAGNOSZTIKA 
A tünetek alapján felmerülő DKA igazolása vagy kizárása leggyorsabban PoCT segítéségével, 
vérgáz analízis alapján lehetséges. A nemzetközileg elfogadott kritériumok alapján igazolt a 
DKA, ha a vércukor érték nagyobb, mint 11 mmol / l, a pH kisebb, mint 7,3 és a szérum 
bikarbonát értéke alacsonyabb, mint 15 mmol / l. (43) Természetesen ezeket a tényezőket is 
számos egyéb körülmény módosíthatja: az ismétlődő hányások H+-ion vesztés miatt 
metabolikus alkalózist okozhatnak, mérsékelve ezáltal az acidózis mértékét. Ellentétes irányú 
hatása van az elégtelen szöveti perfúzió miatt felszabaduló laktátnak, mely a szérum 
bikarbonát szintjét csökkenti.  A vizelet keton vizsgálata önmagában nem értékelhető, mert a 
forgalomban lévő tesztek a β-hidroxibutirátot nem érzékelik, márpedig DKA esetében ez a 
leginkább felhalmozódó ketontest. 
 
16.6.2.3 KEZELÉS 
A DKA kezelés azon terápiák közé tartozik, mely jelentősen megosztja a szakembereket 
világszerte. Abban mindenki egyetért, hogy elsődleges feladat a volument pótlás, melynek 
révén javítjuk a szöveti perfúziót, így csökkentjük a laktát acidózist, a kezelés későbbi 
fázisában adott inzulin révén pedig a szövetek számára tesszük felhasználhatóvá a vérben 
keringő glükózt. Bármiféle DKA kezelés legsúlyosabb mellékhatása a kialakuló cerebrális 
ödéma, amely a DKA-ban szenvedő betegek 0,5 – 1 %-ban figyelhető meg. (44) Nincs 
kimutatható összefüggés a folyadékpótlás sebessége, a szérum ozmolalitásának gyors 
csökkenése és az agyödéma kialakulása között. (45) Más kutatások szerint a glükóz szintjének 
túl gyors csökkenése, valamint a kialakuló hipokalémia (a K+-ion a DKA kialakulása során az 
extracelluláris térben halmozódik fel, majd az acidózis megszűntével az intracelluláris térbe 
áramlik) növelheti az agyödéma kialakulásának veszélyét. (46) A fentiek figyelembe vételével 
a sürgősségi ellátás feladata a folyadékpótlás, a vércukor szint csökkenésének szabályozása 
(nem haladhatja meg az 5 mmol / óra sebességet), inzulin adása és szükség esetén a K+-ion 
pótlása. A folyadék bevitelnél külön kell számolni a veszteség pótlását, valamint a fenntartó 
folyadék mennyiségét. A veszteség nagyságát a testsúly meghatározott százalékában kell 
kalkulálni. (6/13. táblázat) A komplex terápia összefoglalása a 6/14. táblázatban olvasható. A 
specifikus terápián kívül folyamatos monitorizálás szükséges, különös tekintettel a K+-pótlás 
alatt végzett EKG-ra. 
 
16.7 TRAUMATOLÓGIA 
 
Az egész populációra vonatkoztatott baleseti sérülések 25 %-a gyermekkorban fordul elő, 
miközben a gyermekek populáción belüli aránya ettől lényegesen kisebb. Az 1 – 14 éves 
korcsoportban a vezető halálok. Az Egyesült Államokban négyszer annyi gyermek hal meg 
baleseti eseményhez kacsolódóan, mint a második helyen álló daganatos megbetegedések 
miatt. (47)  A gyermekeknek nyújtott traumatológiai ellátás sem nélkülözheti a speciális 
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megközelítéseket, mely a baleset mechanizmusának értékelésétől kezdve a lehetséges 
sérülések felmérésén át a prehospitális és intézeti ellátáson keresztül végig kell, hogy kövesse 
a beteget. A csontrendszer anatómiai tulajdonságai (növekedési zóna, porcszövet alkotta 
területek nagyobb aránya, folyamatosan átalakuló érellátási viszonyok), valamint élettani 
jellemzői (nem lezárult csontosodási folyamatok, a növekedés biztosította remodellációs 
lehetőségek, a külső erőbehatásokkal szembeni nagyobb rugalmasság) mind olyan tényezők, 
amelyeket az ellátásban résztvevőknek figyelembe kell venniük. Az energia / testtömeg 
hányadosa nagyobb, ami súlyosabb sérülésekhez vezethet. A rugalmas csontozat (koponya, 
mellkas) nem elnyeli, hanem sokkal inkább átadja az energiát a belső szerveknek, így okozva 
nagyobb és sokszor az első vizsgálatkor még rejtve maradó károsodást. (agyszövet, tüdő 
parenchima.) Ezekben az esetekben tehát a sürgősségi ellátó elméleti és gyakorlati tudásán 
múlik, hogy a baleset körülményei alapján felveti-e például fedett sérülés lehetőségét és 
megkezdi az ennek megfelelő ellátást, vagy „szalad a szekér után” és a csak az egyértelmű 
tünetek észlelésekor próbálja meg a kórfolyamatot megállítani vagy legalább lassítani. 
Általánosan elfogadott elv szerint gyermeksérült nem hagyható a helyszínen, különösen nem 
nagy energiájú sérülés (közlekedési baleset, testmagasságot kétszeresen meghaladó 
magasságból történő leesés, a gyermek méreteihez képest nagy tömegű tárgy – könyvespolc, 
hűtőszekrény, televízió készülék – okozta tompa ütés) létrejötte után. Az elsődleges 
vizsgálatnál használjuk a PAT-elvet, mely segít felismerni a kritikus állapotban lévő sérültet. 
Az ellátásnál ugyanúgy az ABC szerinti ellátási elvet kell követni, mint felnőtt esetében, szem 
előtt tartva bizonyos életkori jellemzőket: a tüdő kisebb funkcionális kapacitása miatt a 
hipoxiára való hajlam nagyobb, valamint a keringés centralizálási potenciálja miatt akár 40 
%-os volumenvesztést is kompenzál. (47) Ezt meghaladó esetben azonban a perfúziós zavar 
következtében kialakuló folyamatok terápiásan nehezen uralhatók, így rapid tudatállapot 
romláshoz, eszméletlenséghez és a keringés összeomlásához vezetnek. (7/15. táblázat) 
 
16.7.1 KOPONYA SÉRÜLÉSEK 
A kisded kor végéig a gyermek testméretéhez képest arányaiban nagy fejmérettel találkozunk. 
Ennek következménye, hogy ebben a korcsoportban a fejsérülések aránya dominál. (7/7. ábra) 
Az újszülöttek és csecsemők koponyacsontjai rugalmasak, a kutacsok nyitottak, a varratok 
nem csontosodtak össze. Ezekből adódóan a koponyaűri nyomásfokozódás az idősebb 
gyermekekhez képest később fog neurológiai tüneteket adni, hiszen a koponya űrtere 
bizonyos mértékig tágulni képes. (48) Újszülöttek vizsgálatánál ezért kötelező a kutacs 
vizsgálata: besüppedt (folyadékvesztésre utal), nívóban van, vagy éppen feszes / 
elődomborodik (nyomásfokozódás tünete). A neurológiai állapot megítélésére javasolt a 
csecsemő és gyermekkorra adaptált Glasgow Coma Scale használata. (7/16. táblázat) Az 
ebben kevesebb gyakorlattal rendelkezők használják az AVPU besorolási szisztémát. (7/17. 
táblázat) Utóbbi használatakor a P és U kategória a GCS < 8 értéknek felel meg, így az 
eszközös légútbiztosítás indikációját jelenti. A sérülés pillanatában bekövetkező agykárosodás 
végleges, mert az agyszövet regenációra képtelen. A sürgősségi ellátást nyújtók feladata és 
felelőssége, hogy megelőzzék a hipoxiából, perfúziós zavarból, hipoglikémiából adódó 
másodlagos károsodást. 
 
16.7.1.1 „SHAKEN BABY SYNDROME” – „MEGRÁZOTT GYERMEK SZINDRÓMA” 
1 éves kor alatt előforduló, alapvetően bántalmazásból fakadó kórkép. A fej hirtelen előre és 
hátracsapódása következtében az ebben az életkorban még lazán rögzült cerebrum hídvénái 
elszakadnak, szubdurális és szubarachnoidális vérzést okozva. (7/8. ábra) Jellemző 
oftalmoszkópos vizsgálatnál a retineális bevérzés. (49) Tünetei az intrakraniális 
nyomásfokozódás következtében alakulnak ki: nyugtalanság vagy éppen letargia, hányás, 
csökkent táplálhatóság, fejhangú sírás, feszülő kutacs, felületes légzés, konvulzió, 
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eszméletlenség. Ezeken a gyermekeken általában a bántalmazás egyéb tünetei is 
észrevehetők: különböző időben keletkezett lágyrész bevérzések, hámsérülések, melyek a 
beteg korának megfelelő életvitellel nem magyarázhatók. Prehospitális körülmények között 
elsődleges feladat a csecsemő megfelelő rögzítése a további – szállítási – traumák megelőzése 
céljából. Erre a nyakrögzítő gallér önmagában elégtelen, két okból: egyrészt a beteg életkora 
miatt általában nem rendelkezünk megfelelő méretű gallérral. Másrészt a gallér csak az előre - 
hátra irányú mozgást akadályozza, az oldal irányú és torziós mozgásokat nem. A teljes 
immobilizálás ezért a gallér és a gerincágyra / boardra rögzített „head-block”-kal együtt 
oldható meg. (7/9. ábra) Az ellátás másik sarkalatos pontja a megfelelő oxigenizálás 
biztosítása, a légutak szabaddá átjárhatóvá tételével és oxigén arcmaszkon át történő adásával. 
Csecsemő intubációban nem kellően jártas ellátó esetén nazofaringeális tubus használata 
javasolt, természetesen a kellő méretben. A perfúzió javítása céljából folyadékpótlást 
indítunk. Fenyegető vagy kialakult keringési elégtelenség esetén 20 ml / kg 0,9 % NaCl-
oldatot, bólusban, mely egyszer ismételhető. Amennyiben lehetséges, a neurológiai 
szakvizsgálatig kerülnünk kell szedatívumok alkalmazását, hogy a neurológiai állapotban 
bekövetkező változások mielőbb észlelhetők legyenek. 
 
16.7.1.2 „MINOR HEAD TRAUMA” – KIS ENERGIÁJÚ FEJSÉRÜLÉSEK 
A koponyatetőt alkotó csontok rendkívüli rugalmassága miatt az energia átadódik az 
agyszövet felé, így látszólag kis energiájú sérülések is okozhatnak potenciálisan súlyos 
intrakraniális eltéréseket. (7/10. ábra) Ennek megfelelően kemény tárggyal vagy talajjal 
történt ütközést követően szummációs koponya rtg elvégzése – vagy ilyen vizsgálat 
elvégzésére képes intézetbe történő szállítás – javasolt akkor is, ha vizsgálatkor neurológiai 
tünet nem észlelhető. Gyermekeknél az agyrázkódás diagnózisa felállítható akkor is, ha 
eszméletvesztés nem történt, de a koponyasérülést követően vegetatív tünetek (hányás, 
szédülés, bágyadtság, aluszékonyság, nem kizárólagosan az ütés helyén jelentkező fejfájás) 
jelentkeztek. Az ilyen betegek feltétlenül fekve szállítandók, 30 fokban megemelt felsőtesttel, 
hogy a vénás visszafolyás elősegítésével csökkentsük az esetleges agyödéma kialakulásának 
lehetőségét. Ezekben az esetekben 24 órás kórházi megfigyelés, szemészeti szakvizsgálat 
javasolt. Koponya CT elvégzése csecsemők esetében a natív rtg felvétel által igazolt törés 
esetében – negatív neurológiai státusz esetén is – illetve életkortól függetlenül GCS ≤ 13 érték 
esetében kötelező. (50) 
 
16.7.2 MELLKASI SÉRÜLÉSEK 
A rugalmas bordakosár következtében a mechanikus energia nagyobb hányada adódik át a 
mellüregi szerveknek. A laza kötőszövetes környezet miatt a mediasztinális anatómiai 
képletek mobilisabbak, a légcső, a nyelőcső és a nagyerek hajlamosabbak az elmozdulásra és 
az ebből fakadó megtöretésre. A gyermek traumatológiai esetek 5 – 12 %-ában következik be 
mellkasi sérülés. A halálozási arány 5 %, de két vagy három régió (mellkas + koponya 
és/vagy has) együttes károsodásánál már 25 illetve 40 %. (51) 
1.1.1. 16.7.2.1 Pneumothorax (Ptx), hemothorax (Htx), tüdő kontúzió 
Az alcímben jelzett állapotok elkülönítése etiológiájukat illetően kevéssé indokolt. A bordák 
rugalmassága következtében kialakult parenchima károsodások között leggyakoribb a tüdő 
kontúziója (az esetek mintegy ¾-ben), majd közel egyenlő arányban fordul elő Ptx és H(P)tx 
(kb. 30-30 %) (52), radiológiailag igazolt bordatörés nélkül. Tehát minden 4 gyermekből, aki 
tompa mellkasi sérülésen esik át, 3 esetben valamilyen mértékű tüdőállomány sérülés 
következik be, akár közvetlenül észlelhető, egyértelmű tünetek és panaszok nélkül is. Ennek 
megfelelően ezen sérültek ellátásának a súlyosabb állapot feltételezésén kell alapulnia. Fontos 
a mielőbbi megfelelő oxigenizáció (arcmaszk + rezervoir), szükség esetén légút biztosítása és 
ventilláció indítása, folyadék adása. A törés hiányában is kialakuló szubperioszteális 
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bevérzések a bordákon (zúzódások) és a bordaközti izom területén légző mozgással 
összefüggő fájdalmat generálnak, ami a légvételek felületességét, ennek következtében a 
ventilláció romlását és a hipoxia mélyülését okozza. Ennek megelőzésére adekvát 
fájdalomcsillapítás szükséges. (7/18. táblázat) Általános alapelvként kell kezelnünk, hogy a 
szedáció nem egyenlő az analgéziával. Bizonyos készítményeknél (pld. ketamin) ismerünk 
analgetikus dózist, de ez nincs így minden, szedációra használt gyógyszernél. (midazolam, 
propofol). A Ptx és H(P)tx legkritikusabb formája, illetve szövődménye a feszülő (hemo-
)pneumothorax. Ilyenkor az érintett oldali mellüregben folyamatosan növekvő nyomás miatt 
az azonos oldali tüdőfél összeesik, a gátorüregi szervek (légcső, nyelőcső, nagyerek) 
áthelyeződnek az ellenoldalra. Ezáltal egyrészt lefutásuk megtörik, másrészt az ellenoldali 
tüdőfél is nyomás alá kerül. A fizikális tünetek a fenti folyamatok eredményei: az érintett 
oldalon légzési hang nem hallható, hiperszonor kopogtatási hangot észlelünk. A légcső 
megtöretése és az ép oldali tüdőlebenyek összenyomatása miatt gyorsan légzési elégtelenség 
alakulhat ki. A kitágult nyaki vénák a nagyerek megtöretése miatti áramlási akadály tünetei, 
melyek következtében csökken a szív preload volumene, ennek következtében romlik a 
pumpafunkció, a hipoxia további súlyosbodását, végső esetben keringési elégtelenséget 
okozva. A fent leírt folyamatok egymást augmentálva, rendkívül gyorsan képesek lezajlani. 
Mindezek alapján mellkasi trauma – tompa vagy látszólag kis felszíni sérüléssel járó áthatoló 
– eseteiben keresni kell az árulkodó tüneteket, ezzel egy időben szupportív terápiát 
(oxigenizáció, vénabiztosítás) kezdünk. Feszülő H(P)tx-re utaló tünet vagy panasz esetén 
azonnali thorakocentézist kell végezni. A választandó módszer és a beavatkozás lokalizációja 
régóta diszkusszió tárgya a sürgősségi ellátásban résztvevő szervezetek között. Egyetértés van 
abban, hogy képzett személyzetnek kell elvégezni azt az eljárást, amire a képzést kapta és 
amit a legnagyobb biztonsággal tud végrehajtani. Ennek megfelelően a prehospitális és a 
felnőtt sürgősségi ellátók számára a medioklavikuláris vonal és a II. bordaköz találkozásánál, 
a III. borda felső élén vastag lumenű kanüllel elvégzett thorakocentézis javasolt. Ez a 
leggyorsabban és legbiztonságosabban kivitelezhető módszer, melynek során a felgyülemlett 
és gátorüregi áttolódást okozó Ptx megszűntethető. (7.11. ábra) A korábban összeesett tüdőfél 
kitágulását pozitív nyomású lélegeztetéssel kell biztosítanunk, amelyhez a sérültet intubálni 
kell, megfelelő szedáció és analgézia alkalmazásával. A mellüregbe történő feltételezhető 
vérzés pótlására folyadék bólust adunk 20 ml / kg dózisban. 
 
 
16.7.3 HASÜREGI SÉRÜLÉSEK  
Gyermekkorban a hasfal izomzata vékonyabb, a hasüregi szervek mérete relatíve nagy, az 
őket körülvevő zsírszövet mennyisége kicsi. Ebből adódóan a hasat ért energia szinte 
csillapítatlanul adódik át az intraabdominális képleteknek. A külsérelmi nyomok hiánya nem 
zárja ki a belső sérülések meglétét. Téves pozitív tapintási leletet kapunk a hasfali izomzat 
izolált sérülésénél, bevérzésénél. Ellenkező előjelű, de ugyancsak megtévesztő lehet a 
patkóbél sérülésénél az izomvédekezés hiánya: a retroperitoneális szakaszon bekövetkező 
sérülés lokalizációja miatt nem okoz hashártya izgalmat, egyedüli figyelem felhívó jel a beteg 
elesett állapota, felhasra lokalizált hasi fájdalma érdemi tapintási eltérés nélkül. Hasonlóan a 
mellkasi részben leírtakhoz, nagyon fontos a baleset mechanizmusának tisztázása. Intézeti 
körülmények között diagnosztikai segítséget jelent az UH-vizsgálat. Gyermek ellátásban a 
FAST (7/12. ábra) még nem terjedt el olyan mértékben, mint a felnőtt sürgősségi osztályokon, 
de a kezdeti lépések – radiológus szakorvos mobil UH készülékkel várja a kritikus állapotú 
sérültet a sokktalanító helyiségben – kifejezetten biztatóak. Laborvizsgálatok közül a vérkép 
(lépsérülés – leukocitózis, tokon belüli formában anémizálódás nélkül), a májenzimek 
vizsgálata (májsérülés, mely kezdetben UH vizsgálattal nem kimutatható), illetve a 
hasnyálmirigyben szintetizálódó enzimek vérszintje (szérum amiláz szint, hamarabb jelzi a 
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pancreas állományi sérülését, mint a képalkotó vizsgálatok) lehetnek segítségünkre. A 
sürgősségi ellátás során legfontosabb a tényező a parenchimás sérülés lehetőségének 
felvetése. Ezt követően biztosítanunk kell a megfelelő perfúziót és oxigenizációt, a korábbi 
fejezetekben leírtaknak megfelelően. A beteg végleges ellátását olyan intézetben kell 
biztosítani, ahol a megfelelő szakterületek (gyermeksebészet / traumatológia, gyermek 
intenzív osztály, folyamatos labordiagnosztika, képalkotó vizsgálati lehetőségek) biztosítottak 
a teljes spektrumú ellátáshoz. 
 
Külső megjelenés Légzési munka Bőrkeringés Fiziológiai állapot 

normál normál normál stabil 
normál kóros normál kompenzált légzési 

elégtelenség 
kóros kóros kóros dekompenzált légzési 

elégtelenség 
normál normál kóros kompenzált keringési 

elégtelenség 
kóros normál kóros dekompenzált keringési 

elégtelenség 
kóros normál normál KIR / metabolikus 

rendellenesség 
kóros kóros kóros kardio-pulmonális 

elégtelenség 
16.1. táblázat: A Pediatric Assessment Triangle (PAT) tényezőinek alakulása különböző 

kórélettani állapotokban 
 

 
16.1. ábra: A Pediatric Assessment Triangle (PAT) alkotó elemei 
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16.2. ábra: A csecsemőkori mellkas rtg felvételen jól láthatók a szinte horizontálisan futó 

bordák. 
 

Tünet Pontszám 
0 1 2 

stridor nincs belégzésben be- és kilégzésben 
köhögés nincs rekedt ugató 

belégzési hang normál érdes gyengült 
orrszárnyi légzés + 
mellkasi retrakciók 

nincs szupraszternális szupra- és 
szubszternális, 
interkosztális 

cianózis nincs szobalevegőn O2 adása mellett 
16.2. táblázat: A klinikai croup pontrendszer.  

1-2 pont: enyhe, 3-5 pont: közepes, >6 pont: súlyos. 
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16.3. ábra: „Tripod” testhelyzet 

 
Testsúly (kg) 2,25 %-os racem 

epinephrin 
0,1 %-os L-epinephrin 

< 20 kg 0,25 ml 2,5 ml 
20 – 40 kg 0,50 ml 5,0 ml 

> 40 kg 0,75 ml 7,5 ml 
16.3. táblázat: Epinephrin származékok adagolásának dózisa 

 
Kritériumok Értékelés Pont 

 
O2 szaturáció 

>= 95 % 0 
92 – 94 % 1 

< 92 % 2 

Szupraszternális (juguláris) behúzódás hiányzik 0 
észlelhető 2 

Bordaközti behúzódás hiányzik 0 
észlelhető 2 

Légáramlás 

normál 0 
a bázisok felett csökkent 1 
a bázisok és a csúcs felett 

csökkent 2 

minimális vagy hiányzik 3 

Sípolás - búgás 

hiányzik 0 
kilégzésben 1 

belégzésben (és kilégzésben) 2 
szabad füllel hallható vagy 

néma mellkas (nincs 
légáramlás) 

3 

PRAM pont (max. 12):  
Pontérték 0 – 3 4 – 7 8 – 12 
Súlyosság enyhe közepes súlyos 

16.4. táblázat: Pediatric Respiratory Assessment Measures(PRAM) táblázat 
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16.4. ábra: Szinus tachicardia EKG képe 

 

 
16.5. ábra: Szupraventrikuláris tachikardia EKG-képe 

 

 Szinusz tachikardia Szupraventrikuláris tachikardia 
Kezdet és megszűnés fokozatosan hirtelen 

Előzmény hipovolémia, kiszáradás, láz, 
szituatív stressz 

ismeretlen vagy nem 
egyértelmű 

P-hullám 
van, 200 bpm-nél nagyobb 
frekvencia esetén megítélni 

nehéz 
nincs 

R-R távolság 
légzéssel vagy fizikai 

aktivitással összefüggően 
változik 

állandó 

Frekvencia < 220 bpm (életkor < 12 hó) 
< 180 bpm (életkor > 12 hó) 

> 220 bpm (életkor < 12 hó) 
> 180 bpm (életkor > 12 hó) 

16.5. táblázat: Szinusz és szupraventrikuláris tachikardia összehasonlítása 
 

Egyszerű Komplikált 
< 15 perc > 15 perc 

generalizált, nincsenek fokális  
neurológiai jelek 

fokális görcsök vagy  
fokális neurológiai jelek 

nem ismétlődik 24 órán belül ismétlődik  
16.6. táblázat: Egyszerű és komplikált lázgörcs összehasonlítása. 
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ABC 

• átjárható légút biztosítása (fej 
pozicionálása, légúti váladék leszívása) 
• 100 % O2 adása, szükség esetén a 
légzés támogatása (ballonos lélegeztetés 
• vérnyomás, pulzus, CRT 
monitorizálása 
• vénás / IO kapcsolat biztosítása  
• PoCT vizsgálatok (vércukor, vérgáz) 
• 3 mmol/ l vércukor érték alatt 2 ml / 
kg 10 %-os dextróz oldat, 1 ml / per  
sebességgel 

Diazepam 

• ha nincs vénás kapcsolat, úgy 
rektálisan  5 mg (tts < 15 kg) vagy 10 mg (tts 
> 15 kg) 
• 0,15 – 0,2 mg / kg dózisban vénásan 

Midazolam • 0,2 mg / kg dózisban vénásan 
Phenitoin • 20 mg / kg dózisban, 20 perc alatt 

Propofol • 1 mg / kg dózisban bólusként, 
gyermekintenzív osztályos elhelyezés 

16.7. táblázat: Status epilepticus ellátása. Az antiepileptikus lépések között maximum 3 -5 
perc telhet el. 

 
 Normál Virális / szerózus Bakteriális / purulens 
Makroszkópos jelleg áttetsző áttetsző megtört, zavaros 
Fehérvérsejt szám (µL) < 10 > 10 – 500  > 100 – 100001 
Cukor (mmol/L) 2,7 – 5 2,7 – 5 < 2,22 
Fehérje (g/L) 0,15 – 0,45 0,5 – 1,5 > 2,5 – 5 
Üledék (Gram-festés) negatív negatív pozitív 

16.8. táblázat: A likvor jellemzői különböző típusú meningitiszekben.  
(1 : alapvetően neutrofil granulociták, de megelőző antibiotikus kezelés esetén limfocita 

dominancia.  2 : előkezelt esetekben normális értéket is mutathat) 
 

ABC 

• átjárható légút biztosítása (fej 
pozicionálása, légúti váladék leszívása) 
• 100 % O2 adása, szükség esetén a 
légzés támogatása (ballonos lélegeztetés 
• vérnyomás, pulzus, CRT 
monitorizálása 
• vénás / IO kapcsolat biztosítása 
• PoCT vizsgálatok (vércukor, vérgáz) 

Antibiotikum • a hemokultúra levétele után, de a 
lumbál punkció előtt, az 1. órában! 

Szteroid 
• dexamethason 0,15 mg / kg / 6 
óránként, minimum az antibiotikum adásával 
egyszerre, de inkább előbb 

Kiegészítő kezelések 
• intrakraniális nyomásfokozódás 
megelőzése, illetve csökkentése: 30 °-kal 
megemelt felsőtest, szükség esetén mannitol 
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0,5 g / kg iv.  
• az esetleges konvulziók ellátása 
• hipoglikémia rendezése 

16.9. táblázat: Bakteriális meningitis ellátásának alapjai a terápia 1. órájában. 
 

0 – 28 napos életkor 
• ampicillin: 200 mg / kg / nap 

és 
• gentamycin: 7,5 mg / kg / nap 

1 – 3 hónapos kor 
• ceftriaxon: 100 mg / kg / nap 

és 
• ampicillin: 200 mg / kg / nap 

3 hónapos kortól • ceftriaxon: 100 mg / kg / nap 
16.10. táblázat: Meningitis esetén alkalmazandó empirikus antibiotikum kezelés korcsoporti 

megoszlásban. 
 

Újszülött 2,6 – 4,4 mmol / l 
Csecsemő 3,5 – 5,5 mmol / l 
Gyermek 3,9 – 5,8 mmol / l 

16.11. táblázat: Fiziológiás vércukorszintek a különböző életkorokban. 
 

Szájon át táplálható 
• 15 – 20 g cukortartalmú folyadék 
• Eredménytelenség esetén 15 perc 
múlva ismételhető  

Zavart tudatú, eszméletlen, vagy az ivást 
visszautasító csecsemő 

• 2 – 2,5 ml / kg 10 %-os glükóz oldat, 
bólusban 5 perc alatt 
• 0,2 ml / kg / perc fenntartó dózis 10 
%-os glükóz oldatból 
• Glukagon1: 0,03 – 0,1 mg / kg / dózis, 
intramuszkuláris úton 

16.12. táblázat: Hipoglikémia terápiájának összefoglalása  
(1: éhezésben, krónikus hipoglikémiában hatástalan.) 

 

16.6. ábra: DKA esetén észlelhető fizikális tünetek százalékos megoszlása (Onyiriuka and 
Ifebi Journal of Diabetes & Metabolic Disorders 2013 nyomán) 

 
Életkor Enyhe Közepes Súlyos 

Csecsemő 5 % 10 % 15 % 
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1 – 12 év 4 % 8 % 12 % 
12 év felett 3 % 6 % 9 % 

16.13. táblázat: Kalkulált folyadékvesztés a DKA súlyosságának függvényében 
 

Azonnal 1.óra 2.óra 3-8.óra 
• Vérgázanalízis 
• Vesefunkció és 
ozmolalitás vizsgálat 
• Vizelet cukor és 
keton 

 

2 óránként vérgáz 
vizsgálat 

2 óránként 
vérgáz vizsgálat 

• Veszteség pótlás: 
0,9 %-os NaCl oldat 20 ml 
/ kg (keringési sokk esetén 
Voluven 10 ml / kg 
bólusban) 

15 ml / kg / óra 20 ml / kg / óra 

A teljes 
veszteségpótlást 
a 8. óra végéig 

befejezni 

• Inzulin (Human 
Actrapid vagy Actrapid 
MC)  
0,05 E / kg / óra, 
perfuzorral (0,9 %-os 
NaCl oldattal hígítva) 

 0,05 E / kg / óra 0,05 E / kg / óra 

• Fenntartó folyadék 
• első 10 kg-ra 100 
ml / kg 
• második 10 kg-ra 
50 ml / kg 
• minden további 10 
kg-ra 20 ml / kg  

A fenntartó 
folyadék 1/3-át 
az első 8 órában 
be kell adni 

A fenntartó folyadék 1/3 
0,9 %-os NaCl + 50 

mmol/l KCl 
 

(K+-pótlás akkor kezdhető 
el, ha megindult a diurézis 
és a kezdetben magas K+-

szint csökkeni kezd) 

Ha 
vércukorszint 
csökkenés > 5 
mmol / óra, 10 
%-os glükóz 

adandó. 

16.14. táblázat: DKA kezelése (Heim Pál Gyermekkórház – Sürgősségi Betegellátó Osztály) 
 

 < 25 % 25 – 40 % > 40 % 

HR tachikardia tachikardia tachikardia 
bradikardia 

BP normális normális vagy 
csökkent csökkent 

Pulzus normális elnyomható alig tapintható 

Neurológia enyhén agitált letargikus, elfekvő fájdalomra reagál, 
kóma 

Bőr hűvös, sápadt hideg, 
márványozott hideg, sápadt 

CRT 2 - 3 sec 3 – 4 sec 4 – 5 sec 
7/15. táblázat: Hemorrhagiás sokk tünetei 
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16.7. ábra: A 0-3 éves korcsoport sérüléseinek megoszlása testtájék szerint, izolált testtájak 

esetén. (Heim Pál Gyermekkórház – Sürgősségi Betegellátó Osztály, PedCTAS ) 
 

 Csecsemő Gyermek Pont 

Szemnyitás 

Spontán 
Beszédre 
Fájdalomra 
Nem reagál 

Spontán 
Beszédre 
Fájdalomra 
Nem reagál 

4 
3 
2 
1 

Verbális 
válasz 

Gügyög 
Sír 
Fájdalomra sír 
Fájdalomra nyög 
Nincs reakció 

Korának megfelelő 
Zavaros beszéd 
Összefüggéstelen 
szavak 
Érthetetlen hangok 
Nem beszél 

5 
4 
3 
2 
1 

Motoros 
válasz 

Élénken mozog 
Érintést lokalizál 
Fájdalmat lokalizál 
Kóros flexiós tónus 
Kóros extenziós 
tónus 
Nincs válasz 

Korának megfelelő 
Fájdalmat lokalizál 
Fájdalom ingertől 
elhúzódik 
Dekortikált tartás 
Decerebrált tartás 
Nincs válasz 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

16.16. táblázat: Csecsemő és gyermekkorra adaptált Glasgow Coma Scale. 
 

A éber (alert) 
V verbálisan ébreszthető (vocal) 
P fájdalomra reagál (painful) 
U eszméletlen (unresponsive) 

16.17. táblázat: AVPU skála 
 

0.00%	  

10.00%	  

20.00%	  

30.00%	  

40.00%	  

50.00%	  

60.00%	  

70.00%	  

Fej	   Mellkas	   Has	   Felső	  végtag	   Alsó	  végtag	  
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16.8. ábra: A „shaken baby syndrome” (SBS) kialakulása 

(forrás: http://www.biausa.org/elements/aboutbi/factsheets/SBS.pdf) 
 

 
16.9. ábra: Nyakrögzítő és „head-block” együttes használata. 
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16.10. ábra: 6 éves gyermek kis energiájú koponyasérülése okozta impressziós törés és 

szubdurális bevérzés. Az érintett régióban minimális hámsérülés volt, organikus gócjel nélkül. 
(Forrás: Heim Pál Gyermekkórház – Sürgősségi Betegellátó Osztály) 

 
paracetamol 10 -15 mg / kg per os 

metamizol (Algopyrin)  20 mg / kg (0,2 ml / 5 kg) 
morfin, nalbufin 0,1 – 0,2 mg / kg 

fentanyl 0,1 – 0,2 µg / kg 
16.18. táblázat: Fájdalomcsillapító gyógyszerek adagolása 

 

 
16.11. ábra: A tű bevezetésének helye a III. borda felső élénél thorakocentézis során. 
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16.12. ábra: A célzott traumatológiai UH vizsgálat (FAST) régiói 
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17. FEJEZET 
SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS AZ INFEKTOLÓGIÁBAN (TERNÁK GÁBOR DR) 
 
Bevezetés: Az egyes szervspecifikus betegségektől eltérően (cardiológia, nephrologia, stb.) az 
infektlógiai eredetű megbetegedések spektruma a hozzá tartozó diffeneciál-diagnosztikus 
megfontolásokat is figyelembe véve, igen széles, mivel az egyes pathogének által okozott 
tünetek általában több szerv részéről jelentkeznek. Súlyos salmonellosis esetén pl. nem ritka, 
hogy az initialis septicaemia miatt az általános rossz közérzeten és a magas lázon kívül súlyos 
hypotonia alakul ki, mely sürgősségi betegellátást igényel és csak a később, nem ritkán 24 óra 
múlva megjelenő gastrointestinalis tünetek hívják fel a figyelmet a megbetegedés valószínű 
eredetére. Hasonlóképpen, a heveny meningococcus meningitis kezdetekor az afebrilis 
betegben kialakuló súlyos zavartság acut psychiátriai kórkép lehetőségét vetheti fel, mely 
sürgősségi psychiátriai kezelést igényelne, és csak később bontakoznak ki a jellegzetes tünetek, 
melyek az acut meningitist jelzik és ez önmagában is sürgősségi ellátást tesz szükségessé. 
 
Az infektológiában általában az acut vírusfertőzések és bakteriális infekciók által előidézett 
heveny kórképek igényelnek, súlyos esetekben, sürgősségi ellátást. Gombafertőzések, ill. 
parazitózisok  ritkán  jelentkeznek  súlyos  formában,  általában  csak  akkor,  ha  valamilyen 
„immunocompromised” állapotban másodlagos fertőzésként jelennek meg (pl. AIDS-ben 
cryptococcus meningitis), vagy ha hirtelen nagytömegű kórokozó kerül a szervezetbe 
(Katayama syndroma schistosomiasisban). 
 
Sürgősségi betegellátásra általában akkor van szükség, ha egy adott infekció esetén a betegség 
bármelyik fázisában súlyos általános tünetek jelennek meg (pl. toxicus shock syndroma, 
haemorrhagiás lázak, stb.), vagy ha valamilyen szerv, szervrendszer részéről bontakoznak ki 
életveszélyes tünetek (légúti elzáródás /mononucleosis/, súlyos pneumonia következtében 
kialakuló légző felület beszűkülés, ARDS /súlyos streptococcus pneumonia, influenza, 
tüdőpestis,  tüdőanthrax/  életveszélyes  arrhytmia  /diphtheria/,  heveny  szervelhalás  tünete 
/hepathargiás coma/, súlyos folyadékvesztés /cholera/, stb.). Súlyos vírusfertőzések esetén, az 
intenzív beavatkozásra részben a „capillary leak” syndroma miatt kialakuló hypovolaemia, ill. a 
sokszervi elégtelenség miatt van szükség. 
 
A sürgősségi beavatkozások külön csoportját képezik a bioterrorista támadások nyomán 
kialakult betegségek is, melyek felismerése, ellátása és a betegek szükségszerű izolálása 
bonyolult problémát jelent. 
 
Ebben a fejezetben, a teljesség igénye nélkül, elsőnek a súlyos általános infekciók főbb 
tüneteit tárgyaljuk, majd azokat a betegségeket, ahol egyes szervek heveny elégtelensége 
miatt van szükség sürgősségi ellátásra, végül a bioterrorizmus tárgykörébe tartozó kórképek 
felismeréséről és ellátásáról lesz szó. 
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17.1 SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ SÚLYOS FERTŐZÉSEK: 
 
A Toxcius shock syndroma (TSS) egy olyan életveszélyes betegség, melyet toxintermelő 
staphylococcusok és streptococcusok idéznek elő. A toxin hatás eredményeként több szervi 
elégtelenség alakul ki. Ezek a toxinok superantigénként viselkednek, melynek lényege, hogy 
egyszerre nagyszámú T lymphocytát képesek aktiválni, és ez által jelentős mennyiségű 
cytokin termelés indul be. 
Staphylococcus eredetű toxicus shock syndroma: A kórképet a S. aureus toxin-1 (TSST-1) 
okozza. A klinikai képet először 1980-ban, S. aureussal fertőzött tampont használó 
menstruáló nőkben írták le, de bármilyen bőrsérüléshez csatlakozhat. A kezdődő tünetekre 
jellemző az intenzív generalizált myalgia, fejfájás, az izmok érzékenysége, láz, hányinger, 
hányás, vizes hasmenés. A beteg zavart, dezorientált lehet, görcsök jelentkezhetnek, de 
neurológiai jelek nincsenek. Órákon belül diffúz bőr-erythema alakul ki, mely elsősorban a 
napsütés hatására emlékeztet. A nyálkahártyák belövelltek, hypotensio,  hypovolaemiás shock 
fejlődik ki. Esetenként a bőrkiütés macularis és a legintenzívebb a bőrsérülés, illetve a 
behatolási hely környékén. A bőrelváltozás napokig tarthat és lemezes hámlás alakul ki a 
tenyereken és talpakon. A betegnek conjunctivitise lehet és a száj, a hüvely, ill. az oesophagus 
nyálkahártyáján apró fekélyek alakulhatnak ki. A nyelv a scralatinához hasonlóan az un. 
„strawberry tongue”  jellegzetességeit  mutatja.  A diagnózis  felállítása  a klinikai kritériumok 
jelenlétének igazolásán alapul az alábbiak szerint: 
 
Kritériumok Klinikai jelek és tünetek 
Láz 38,9°C felett 
Hypotensio A systolés vérnyomás érték 90Hgmm alatti 
Diffuz bőrkiütések Macularis, vagy „lesülés”-szerű, melyet desquamatio követ 
Többszervi elégtelenség 
³ 3 

Gastrointestinalis (hányás, hasmenés) 
Vázizomzat (súlyos myalgia, myolysis, emelkedett CPK érték) 
Nyálkahártyák (conjunctivitis, oralis, pharyngealis vaginalis 
erythema) 
Veseelégtelenség (emelkedett serum creatinin szint, pyuria, 
albuminuria, oliguria) 
Májelégtelenség (emelkedett májfunctiós értékek 
Vérképző szervi eltérés (leukocytosis, thrombocytopenia) 
Központi  idegrendszeri  eltérések  (desorientáció,  a  koncentráció 
képesség hiánya, focalis neurológiai jelek) 

17.1 táblázat 
 
A TSS KRITÉRIUMAI (CDC, 2014) 
 
A TSS-ben szenvedő betegek azonnali, intenzív kezelésre szorulnak. Súlyos hypotensio 
esetén pressor aminok adása szükséges. Bacteriális mintavétel szükséges a hüvelyből, vagy a 
feltételezett behatolási helyről. A helyi kezelésen kívűl azonnali nagydózisú staphylococcusokra 
ható antibiotikus kezelés bevezetése szükséges. Korábban oxacillin, nafcillin, flucloxacillin 
került alkalmazásra, de az amoxicillin/clavulansav (augmentin), a ticarcillin/clavulansav 
(tazocin), vagy az ampicillin/sulbactam (unasyn) adása, ill. a cephalosporinok (cefazolin 2- 
4g, naponta) szintén hatékonyak. Clindamycin adását is javasolják, mely csökkenti a TSST-1 
toxin termelését. MRSA fertőzésre, vagy beta-lactam allergia esetén Vancomycin adását 
javasolják (1-2 g/die, 2 részben). Igen súlyos esetekben gammaglobulinok adása is szükségessé 
válhat. 
Streptococcus eredetű toxicus shock syndroma (StrepTSS): A legfontosabb pathogen a S. 
pyogenes, mely az A csoportú streptococcusok tartozik és beta-haemolysaló tulajdonsággal 
rendelkezik. A S. pyogenes számos bőrfertőzést okoz, ill. bőrmanifesztációval járó 
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kórképben játszik szerepet (pyodermák, erysipelas, cellulitis, fasciitis necrotisans, scarlatina). A 
streptoccusok által okozott TSS hasonló a staphylococcusoknál leírt kórképpel, de ez a 
bacterium un. „húsevő” tulajdonságokkal rendelkezik, mely a környező lágyrészeket 
destruálja. A kórokozó streptococcus leggyakrabban az A csoportba tartozó M1, M3, M5-ös 
fágtípusokba sorolható, de ritkábban C és G csoportú streptococcus is előfordul. Számos toxint 
produkálnak, melyek közül a leggyakoribb az SPE-A jelű toxin (SPE-A, C, G, H, I, J). A 
toxinok hasonló tulajdonsággal rendelkeznek, mint a staphylococcusnál leírtak esetén, ezek is 
superantigénként viselkednek. Gyakorlatilag bármely korcsoportot érintheti, de többnyire az 
egészséges fiatal korosztályban fordul elő a StrepTSS. Gyakran a puerperiumban jelentkezik, 
vagy gyermekek varicella fertőzését követi. Klinikai tüneteire jellemző, hogy az esetek 80%-
ában a behatolás helye azonosítható. A klinikai tünetek megfelelnek a TSS-nél leírtaknak, a 
behatolás helyén intenzív fájdalom alakul ki, izomérzékenység, fájdalom, fejfájás, hányinger, 
hányás, vizes székürítés, ill. gyorsan kialakuló többszervi elégtelenség jellemzi a kórképet. 
Jellegzetességként társul a tünetekhez a behatolás helyén, ill. annak környékén megjelenő 
necrotizáló fasciitis, melyhez septicus shock társul. Diffuz erythema és desquamatio is 
megjelenik. A StrepTSS életveszélyes megbetegedés, a letalitása 30% körül van. Kezelésére 
kristályos penicillin G (20-30 MU/die), illetve Clindamycin együttes adása szükséges (1,8-
3,6g/die). A clindamycin csökkenti a kórokozó toxin termelését, illetve a cytokinek 
felszabadulását. a kezelést legalább 10 napig fenn kell tartani. Igen súlyos esetekben 
gammaglobulin adása válhat szükségessé. 
Fasciitis  necrotisans:  viszonylag  ritkán  előforduló  subcutan  fertőzés, 
mely a fasciák mentén terjed és a látható felszín alatt a mélyebb szöveteket érinti. A felszínen 
látható elváltozás néha csak egy kisebb sérülés, esetleg rovarcsípés, de az esetek 20%-ában 
semmi nem látszik. A szerény elváltozást mutató cellulitis gyorsan, vagy kevésbé gyorsan 
progrediál, melyhez súlyos szisztémás tünetek társulnak. A betegnek magas láza lesz, az 
érintett terület intenzív fájdalmáról panaszkodik, desorientált, vagy lethargicus állapotban van. 
A látható elváltozás lehet cellulitis, oedema, a bőr színének megváltozása, bullák, gangréna 
kialakulása és az érintett bőrfelszín anesthesiája észlelhető. Tapintásra a lágyrész fa-
keménységet mutat, ellentétben a cellulitissel, vagy az erysipelassal, mely nyomásra 
váladékozik is. A kemény tapintatú rész nagyobb, mint ami a felszínen látszik. Sebészeti 
feltáráskor barnás színű váladékozás és az érintett izmok, lágyrészek  elhalása  észlelhető.  Az  
elhalt  szöveteket  sebészileg el kell távolítani. A szisztémás toxinhatást jelzi, hogy a beteg 
gyakran hypotenziv, oliguria (anuria) alakulhat ki, jelentős  leukocytosis, májfunkció 
emelkedés, albuminuria észlelhető. Amennyiben a kórképet S. pyogenes okozta, a gyógyulási 
fázisban a tenyerek és talpak lemezes hámlása észlelhető. A necrotizáló fasciitist többféle 
bacterium okozhatja. Monobacterialis fertőzés esetén leggyakoribb a S. pyogenes, S. aureus, 
ill ritkábban a V. vulnificus, A. hydrophila, Peptostreptococcusok. Polymicrobás fertőzést 
(synergisticus gangréna) legalább 15-féle kórokozó idézhet elő. Elsősorban sebészeti 
beavatkozások a hasat ért traumák, áthatoló sérülések, decubitusok, perianalis abscessusok 
(Furnier gangrena), kábítószert használókban az injekciók beadási helye körül,  illetve a 
Bartholini mirigy abscessusa, vagy vulvovaginális fertőzések esetén alakulhatnak ki 
polymicrobás lágyrész necrosisok, melyekből átlagosan ötféle kórokozó izolálható. A 
diagnózis elsősorban a felsorolt klinikai tüneteken alapul. Képalkotó vizsgálatokkal (CT, MR) 
a fasciák mentén terjedő elváltozások jól látható. Fontos a definitív microbiológiai vizsgálati 
eredmény. Az antibiotikus kezelést is az észlelt klinikai elváltozásoknak megfelelően kell 
elkezdeni. Végtagokon észlelt fasciitis necrotisans esetén elsősorban S. pyogenes, vagy S. 
aureus fertőzésre kell gondolni, ezért az antibiotikum választásnál is ezt kell figyelembe 
venni. Az említett sebészeti beavatkozáshoz társuló lágyrész necrosisok esetén polymicrobás 
kevert synergisticus gangrenára kell gondolni. 
Bizonytalan  etiológiájú  kórkép  esetén  az  utólagos  lemezes  hámlás  a streptococcus 
eredetet támasztja alá, de erythrogen toxint termelő staphylococcus fertőzés is okozhat lemezes 
hámlást. (1-2 ábra) 
Sepsis: Sepsis alatt a fertőzésre adott szisztémás választ értjük. A sepsis, ill. a vele összefüggő 
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állapotok meghatározására, standardizált nomenklatúra szolgál, melyeket különböző, un. 
„consensus konferenciákon”  dolgoztak  ki.  A  sepsis egyes kategóriái az alábbi táblázatban 
láthatók: 
 
Syndroma Definitio 
„Systematic 
inflammatory response 
syndrome” SIRS 

38 °C feletti, vagy 36°C alatti hőmérséklet 90/min feletti pulzusszám 
20/min feletti légzésszám 
WBC 12000/mm3 felett, vagy 4000/mm3 alatt, 
vagy  10%-nál  magasabb  arányban  fiatal  neutrophylek  jelenléte  a 
perifériás kenetben PaCo2 < 32 Hgmm 
/bármelyik kettő a fenti felsorolásból/ 

Sepsis SIRS feltételezett, vagy bizonyított fertőzés következtében 
Súlyos sepsis Sepsis  következtében  kialkult  egy,  vagy  több  szervi  elégtelenség, 

hypoperfusio, hypotensio 
Septicus shock Sepsis-indukálta hypotensio, mely a megfelelő folyadékpótlás ellenére 

fennáll a hypoperfusio tüneteivel együtt 
17. 2. táblázat 

 
A kórokozók vagy termékeik macrophagokra, monocytákra, endothel sejtekre, 
polymorphonuclearis leukocytákra (PMN) hatva úgynevezett endogén  mediátorok  termelését  
indítják  el,  melyek  fő  következménye excessiv proinflammatoricus cytokin kiáramlás esetén 
az általános vasodilatatio lesz. Az érrendszer és a myocardium együttes funkció romlása 
cardiovascularis elégtelenséghez, a hypotonia a szervek perfusiojának csökkenéséhez, ebből 
adódó működési zavaraikhoz, shock- hoz vezetnek. A shock kezdetben distributios jellegű, 
a beteg „elvérzik saját érpályájában”, majd az endothel károsodása a vérnyomás csökkenést 
befolyásolhatatlanná teszi (refracter septicus shock). A betegek végül több szerv együttes 
elégtelensége miatt halnak meg (MOF, multi organ failure), melyet a kialakuló DIC további 
perfusiot rontó hatása siettet. 
 
„Vírus-sepsis” fogalmát arra az esetre alkalmazzuk, ha valamilyen vírusfertőzés 
következtében súlyos általános tünetek bontakoznak ki. Ezek jellegzetessége a beteg nagyfokú 
elesettsége, diffúz izom- és ízületi (csont) fájdalmai, amelyhez magas láz társul. Kétfázisú 
fertőzés esetén (sárgaláz, dengue-láz, stb.) 1-3 nap után ezek a tünetek enyhülnek és az adott 
vírusra jellemző szervi tünetek bontakoznak ki. A legsúlyosabb tüneteket produkáló vérzéses 
lázakat (Lassa-láz, Marburg, Ebola fertőzések) okozó un. pan-organotrop vírusokra jellemző, 
hogy a beteg nagyfokú elesettségén kívül, gyakorlatilag valamennyi szerv részéről mutatkoznak 
tünetek. 
 
 
 
17.2 EGYES SZERVEK (SZERVRENDSZEREK) ELÉGTELENSÉGE MIATT KIALAKULÓ 
SÚLYOS ÁLLAPOTOK: 
 
 
A felső légutak elzáródása: 
Mononucleosis infectiosa: Súlyos, tonsillopharyngealis típusú mononucleosisra jellemző a 
gyorsan kifejlődő tonsillitis, és a tonsillákat fedő vasatag sárgás lepedék, fájdalmas nyaki 
nyirokcsomók. A kórképet, endémiás területeken, el kell különíteni a diphtheriától. A 
beszűkült légutak miatt a beteg légzése stridorossá válik és a fenyegető elzáródás miatt 
sürgős tonsillectomia, illetve, ha ez nem lehetséges, conicotomia végzése szükséges. 
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Diphtheria: A jellemző, piszkos-fehér színű álhártya képződés nem respektálja az anatómiai 
határokat, túlterjed a tonsilla határokon a pharynxra, ill. lefelé a tracheára és a 
bronchusokra. Az álhártyába nem ritkán bevérzések jelennek meg, melyek feketés 
elszíneződést okoznak az álhártyán. A betegség bármely fázisában kialakulhat, hogy a 
tracheába terjedő álhártyából leszakadó darabok a légutak teljes, vagy részleges elzáródását 
okozzák. 
Epiglottitis: Az epiglottis rapidan progrediáló cellulitisét jelenti, mely acut légúti elzáródáshoz 
vezethet. Elsősorban a Haemophilus influenze b fertőzés okozza. A beteg általában egy 2-4 
év közötti gyermek, többnyire fiú, akinek a panaszai kb. 6-12 órával korábban kezdődtek. 
Jellemzője a láz, rekedtség és a dysphonia, dysphagia , nyugtalanság. Idősebbekben és ritkán 
felnőtt korban is jelentkezik. A beteg gyermek előrehajolva kíván ülni, mert így könnyebben 
kap levegőt. Gyanú esetén a háziorvos legfontosabb feladata, a légutak biztosítása mellet, a 
beteg kórházi elhelyezése. 
A légző felület beszűkülése: 
Bcterialis pneumonia akkor okozza a légző felület súlyos beszűkülését, ha a gyulladásos 
folyamat a tüdőlebenyek többségét érinti. Streptococcus pneumoniae által okozott súlyos, több 
lebenyt érintő pneumonia esetén a folyamat órák alatt fatalis kimenetelű lehet. Előfordul, 
hogy gyermekkorban az immun védekezést meggyengítő vírusos megbetegedés (varicella, 
morbilli) vezethet fatalis lefolyású streptococcus pneumoniához. A folyamat olyan gyorsan 
progrediálhat, hogy a bevezetett antibiotikus kezelésnek nem áll elég idő rendelkezésre, hogy 
hatását kifejtse. 
Atypusos kórokozók által okozott légúti fertőzések közül a legsúlyosabb kórképet a 
Legionella pneumophila okozza. Az atypusos kórokozókra jellemző, hogy elsősorban non-
respirációs tünetek állnak előtérben (izomfájdalmak, hányinger, fejfájás, stb.). A légző felület 
jelentős beszűkülésére utal, hogy az általában fiatal beteg erős dyspnoéról panaszkodik 
vízszintesen fekvő helyzetben és ajakcyanosis, ill.a körmök cyanosisa észlelhető. 
Az influenza komplikációjaként kialakuló pneumoniákat két főbb csoportba sorolhatjuk. 
Legsúlyosabb a primer vírusfertőzés következményeként kialakult haemorrhagiás pneumonia, 
mely általában néhány nap alatt, nem ritkán 1 nap alatt, halálhoz vezet. A korábban említett 
spanyolnátha idején gyakran nem is jelentek meg az influenzára jellemző tünetek, hanem 
mindjárt a súlyos pneumonia tünetei voltak észlelhetők. Az elváltozás bilaterális és a 
klinikai tünetekre jellemző a gyorsan progrediáló nehézlégzés, cyanosis, magas láz. A 
gyorsan halállal végződő esetekben a tüdők véres folyadékkal voltak telítve, amely a hörgők 
irányába ürült. Gennyképződés, beolvadás nem látszott. Ilyen súlyos, haemorrhagiás pneumonia 
manapság ritkán fordul elő. Az influenza vírusnak egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy  a 
bronchusokban a ciliáris hámsejtek pusztulását okozza és így a bronchusok fogékonyabbak a 
baktériumok megtapadására. A bacterialis pneumonia kialakulására az influenza tüneteinek 
átmeneti javulását követően 4 -14 nap múlva kerül sor. 
Az inhalációs anthrax (tüdőanthrax) a fertőzés legsúlyosabb formája. A lappangási idő igen 
eltérő lehet. A prodromális fázist láz, izzadás, száraz köhögés jellemzi, melyhez mellkasi 
fájdalom, myalgia, roszz közérzet, hányinger, hányás társul. Kb. 2-5 nap múlva, átmeneti 
látszólagos javulás után, dyspnoe, hypoxia és shockos állapot alakul ki, mely a kialakuló 
haemorrhagiás mediastinalis lymphadenitis, vérzéses mellkasi folyadékgyülem, a vérzéses 
tüdőgyulladás és a bacteremia miatt kialakuló toxinhatás eredője. Jellegzetes a mediastinm 
kiszélesedése, de a betegség kezdetén a mellkas rtg. vizsgálaton alig látható eltérés. A 
tüdőanthrax elkülönítésében az egyéb acut bakteriális mediastinitisek, legionella, 
mycoplasma pneumonia, psittacosis, tularemia, coccidiomycosis jönnek szóba. 
A tüdőpestis két formában jelentkezhet. Az egyik esetben primer tüdőpestis alakul ki, ha a 
beteg a kórokozókat inhalációval acquirálja, míg másodlagos tüdőpestis kialakulhat 
bubopestishez, septicaemiás pestishez társulva. Erős fejfájás, magas láz, rossz közérzet, 
hányinger, hányás, zavartság alakulhat ki és a beteg gyorsan elveszítheti az eszméletét. 
Kezdetben viszonylag kevés tünet utal a tüdők érintettségére. Köhögés, súlyos dyspnoe 
alakul ki és a köpet vízszerű, vércsíkos lehet. A tüdők felett gyengült légzés és a bázisok 
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felett crepitatio hallható. Mellkas röntgen vizsgálaton több lebenyre terjedő consolidatio 
figyelhető meg. A beteg súlyos klinikai állapota és a diszkrét klinikai jelek között eltérés 
feltűnő. A köpetben kimutathatók a baktériumok. El kell különíteni az ARDS-tól. A 
letalitás igen magas és a betegség igen gyors lefolyású, van, amikor csak 1 nap. Jóllehet a 
tüdőpestis igen ritka, ez a megjelenési forma teszi lehetővé cseppfertőzésen keresztül a 
betegség emberről emberre történő átvitelét. 
Leptospirosis egyik ritka szövődménye a haemorrhagiás alveolitis, amely a betegség 
kialakulását követően egy későbbi szövődményként jelenik meg kb. a második héten. 
Jellegzetessége a fokozatosan kialakuló dyspnoe és a véres köpetürítés. 
Felnőtt korban kialakult gyermekkori fertőző betegségek közül elsősorban a morbilli és a 
varicella fertőzés eredményeként jelentkezhet súlyos tüdőgyulladás. 
A  botulismus,  illetve  a  poliomyeltis  súlyos  formáinál  a  légző  izmok 
bénulása súlyos dyspnoéhoz vezet, amely azonnali ellátást, ventillációt tesz szükségessé. 
Heveny veseelégtelenség kialakulása többféle fertőző betegségben bekövetkezhet, de a 
hazánkban előforduló betegségek közül kiemelendő a Hantavírus fertőzés, illetve a 
leptospirosis. A klinikai tünetek kezdetben hasonlóak lehetnek, de veseelégtelenséget  jelző 
oligo-anuria Hantavírus fertőzésben gyorsan kibontakozik, mely átmeneti haemodialysis 
alkalmazását teszi szükségessé. 
 
c. A cardiovascularis rendszert érintő heveny infect eredetű megbetegedések általában egy 
vírusfertőzést követően kialakuló, több szervet érintő mycorditis eredményeként fejlődnek ki. 
Súlyos esetben rhytmuszavarok, dyspnoe jelzik a szív érintettségét, mely pl. a 
poliorganotrop vírusfertőzések esetén (pl. Ebola) a fatalis kimenetelt okozzák. A bakteriális 
fertőzések közül a diphtheria toxin hatására súlyos myocardosis alakul ki, rhytmuszavarok 
jelennek meg és a beteg a legkisebb erőkifejtés, mozgás hatására is hirtelen meghalhat. 
Parazitás megbetegedések közül a trichinosis, valamint a Dél-Amerikában előforduló Chagas’ 
disease okoz cardiális elváltozásokat, de más parazitózisoknak is van a mycardiumot károsító 
hatása (toxoplasmosis, filariasis, trypanosmiasis, stb,). 
Bár  nem  tartozik  az  infect  eredetű  megbetegedések  közé,  de  számos  adat 
valószínűsíti, hogy a Kawasaki betegséget valamilyen infect ágens okozza. A betegség részét 
képezi a microaneurizmák kialakulása, mely a coronáriákat is érinti. 
d. A központi idegrendszer fertőzései: 
Az acut  bacterialis  meningitis gyakorisága a  fejlett országokban 0,6-4/100000 lakos, de a 
fejlődő, ill. trópusi országokban ennek a tízszerese. A betegség letalitása, a megfelelő 
antibiotikus kezelés ellenére is átlagosan 13-27% körül mozog..A bacterialis meningitis 
leggyakoribb kórokozói a N.  meningitidis és a  S.  pneumoniae,  mely  az  összes eset  80-
85%-áért felelős. A H. influenzae b. a vakcina bevezetését követően már igen ritka. A 
kórokozók különbözőek lehetnek a beteg immunstatusa, életkora, ill. az egyéb körülmények 
(pl. koponyasérülés) jelenléte szerint. Ez utóbbi esetben a leggyakoribb kórokozó a 
staphylococcus. A leggyakrabban észlelt tünetek a láz, fejfájás, hányinger, hányás, tarkó 
kötöttség, Kernig és Brudzinski jel, melyhez más tünetek is társulhatnak. Ezek közül 
kiemelendő a zavartság, eszméletlenség, a bőr petechiák (3. ábra), végtagfájdalom, a 
jellegzetes „vadászkutyafekvés” felvétele, a nyak hátraszegésével. A hátára fordított beteg 
mindig felveszi ezt a pozíciót. Nem ritka, főleg fiatal korban, a végtag fájdalom, ill. a 
fénykerülés. A tünetek igen gyorsan kialakulhatnak gyors  zavartsággal, eszméletvesztéssel és 
kiterjedt vérzéses jelenségekkel. Ez a megjelenési forma jellegzetes a N. meningitis által 
okozott infekciókra. Gyermekekben nem ritka a meningitissel együttjáró meningococcus 
septicaemia. Amennyiben a tünetek lassan alakulnak ki, ill. a meningitis kialakulását légúti 
panaszok előzik meg, valószínű, hogy inkább S. pneumoniae fertőzésről van szó. Purulens 
(meningococcus) meningitis kezelesét már a gyanú alapján meg kell kezdeni (ceftriaxon). 
A diagnózis felállításához a  liquor vizsgálata szükséges. A magas sejtszám és a granulocyták 
jelenléte bacterialis meningitisre utal, de fontos, hogy a nagyon korai szakban a liquor 
sejtszám lehet alacsony, illetve nem jellegzetes. A liquorból az esetek többségében a 
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kórokozó bacterium kimutatható Gram festéssel, tenyésztéssel, vagy az antigén kimutatásával. 
Célszerű a lumbal punctió elvégzése előtt szemfenék vizsgálatot végezni, hogy az agynyomás 
fokozódás lehetőségét megvizsgáljuk. Erőteljesen emelkedett intracraniális nyomás esetén az 
elvégzett lumbal punctió beékelődéssel járhat. 
Igen fontos a maningitis basilaris tuberculosa időben történő felismerése (4. ábra). 
Cerebrális malaria: A malária leggyakoribb szövődményes formája az un. cerebrális  malária,  
mely  az  agyi  capillárisokban  összecsapzódott  és következményes hypoxiát okozó parazitált 
vvt-k következménye. A bekövetkező eszméletvesztés, coma, kialakulhat hirtelen, vagy 
aluszékonyság, zavartság, dezorientáció, esetleg generalizált görcsök, delírium, izgatottság 
előzi meg. Az eszméletlenség kialakulásáig több nap is eltelhet, de gyermekekben a prodroma 
ideje csak néhány óra. A beteg nem minden esetben lesz eszméletlen, csak a súlyos zavartság 
ill. az egyéb mentális tünetek persistálnak. A klinikai tünetek alapján  lehet kategorizálni ezt az 
állapotot, mint epileptiform, meningeális, pareticus stb. Az idegrendszeri tüneteken, reflex 
eltéréseken kívül anaemia, hepato- splenomegalia, ritkábban icterus, divergáló strabismus 
észlelhető. Súlyos malária esetén számos más szövődmény is kialakulhat, melynek 
valamennyi megjelenési formája sürgősségi ellátást igényel. 
A központi idegrendszer bármilyen eredetű fertőzése sürgősségi ellátást igényel. 
V írusfertőzések esetén a herpesvírus fertőzés kivételével (acyclovir), oki terápiára általában 
nincs lehetőségünk. 
 
e. Heveny szervelégtelenség (elhalás): 
Acut  májelégtelenség (hepatargiás coma) a fertőző betegségek körében 
elsősorban B hepatitis esetén fordul elő, szerencsére egyre ritkábban. A májelhalást  
(atrophia  flava  hepatis)  a szervezet  erőteljes  immunválasza következtében alakul ki, amely 
a hepatitis B vírusokat tartalmazó májsejtek ellen irányul. A fenyegető májelégtelenség jelei 
közé tartozik a mélyülő icterus mellett a csaknem normális szintre csökkenő májenzim 
értékek, a beteg zavartsága, dezorientáltsága, a megemelkedett serum ammónia szint, stb. A 
májelégtelenséghez gyakran veseelégtelenség is társul, amelyet így együtt hepatorenális 
szindrómának nevezünk. Haemodialysis bevezetésén kívül számos supportiv eljárás 
alkalmazása szükséges (folyadék-electrolit egyensúly fenntartása, a fehérjebevitel csökkentése, 
másodlagos fertőzések kezelése, stb.). A májelégtelenség kezelésének legfontosabb eleme a 
serum ammonia szint csökkentése, az intenzív supportiv kezelésen kívül. Előfordul, hogy 
csak a máj transzplantáció jelent megoldást. 
A  béltractust  érintő  károsodást  okozó  fertőzések  közül  kiemelendő  a 
súlyos Entamoeba histolytica infekció szövődményeként kialakuló toxicus megacolon, mely 
kiterjedhet a colon teljes hosszára, de érintheti egy részét is. Ez az állapot gyógyszerekkel 
nem gyógyíthat, csak a teljes, vagy a hemicolectomia jelentheti az egyetlen gyógyulási 
lehetőséget. 
A vékonybél haemorrhagiás elhalását okozza a ritkán előforduló (Pápua Új-Guineában 
gyakori) Clostridium perfringens fertőzés, mely szintén csak az elhalt bélszakasz eltávolításával 
gyógyítható. 
Acut  hypovolaemia  kialakulása  elsősorban  a  gastrointestinalis  tractust  érintő fertőzések 
eredményeként következik be. Hazánkban elsősorban a salmonellosis, valamint az E. coli 
fertőzés jár jelentős folyadékvesztéssel, mely hypovolaemiás shock kialakulásához vezethet. 
Legsúlyosabb folyadékvesztést, nagyon rövid idő alatt, a cholera okozza. A folyadékvesztés 
óránkánt az egy litert is elérheti, mely a beteg gyors halálához vezethet (cholera sicca) ha a 
folyadékpótlást nem kezdik meg azonnal és kellő intenzitással. A cholerára jellemző, hogy a 
beteg nem lázas, a hasmenést, mely híg rizslészerű, nem előzi meg tenesmus és a hányást is 
csak enyhe nausea jelzi (5. ábra). 
Egyéb, sürgősségi ellátást igénylő betegségek: 
Botulismus  sürgősségi  ellátást  akkor  igényel,  ha  a  tünetek  gyorsan progrediálnak a 
botulotoxin hatására bekövetkezett izombénulások miatt. A beteg nyelési képtelensége jelzi az 
állapot súlyosságát és a légző izmok lehetséges bénulása miatt a beteget lélegeztetni kell. 
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Poliomyelitis anterior acuta bulbáris formájában szintén gyorsan 
kialakulhat a légző izmok bénulása, mely szintén sürgős beavatkozást igényel. 
Tetanus Magyarországon már csak elvétve fordul elő, de a megjelenő görcsök miatt 
szükségessé váló folyamatos relaxáció intenzív osztályos kezelést igényel. 
 
17.3 BIOTERRORISMUSSAL KAPCSOLATOS SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS: 
 
Jóllehet a biológiai hadviselés koncepciója már időszámításunk előtt ismert volt, a bioterror 
kifejezés viszonylag új, néhány évtizede bevezetett fogalom. A CDC definíciója szerint 
(http://emergency.cdc.gov/bioterrorism/overview.asp) a kórokozók (vírusok, 
baktériumok) különböző módon történő elterjesztését jelenti azzal a szándékkal, hogy 
tömeges megbetegedést, halált idézzenek elő emberekben, állatokban, növényekben. Ezek a   
kórokozók a természetben előforduló pathogének különböző módokon, pl. génmanipulációval, 
még hatékonyabbá tehetők, hogy súlyosabb, nagyobb legalitással járó megbetegedéseket 
idézzenek elő. 
A bevethető biológiai ágenseket, hatékonyság szempontjából, három csoportba sorolják. 
 
Az A kategóriába tartoznak azok az ágensek melyek a legnagyobb veszélyt jelentik a 
közösségek az egyes nemzetek számára is, mert: 
1. Könnyen terjednek, ill. emberről emberre átvihetők. 
2. Magas a halálozási arány az érintett populációban 
3. A  betegség  megjelenése  pánikot  okozhat  és  a  társadalmi  viszonyok  felbomlását 

okozhatja 
4. A közegészségügy speciális készültségi állapotát tételezi fel 
 
Kórokozók (A csoport): 
 
1. Bacillus anthracis 
2. Filoviruses (Ebola,Marburg) 
3. Y. pestis 
4. Arenavirusok (Lassa, Junin – argentín haemorrhagiás láz) 
5. C. otulinum (botulotoxin) 
6. F. tularensis 
7. Variola 
 
A B kategóriába tartó ágenseknek másodlagos prioritásuk van, mert: 
 
1. A terjedésük és az emberről-emberre való átvitel mérsékelten hatékony 
2. Nem okoz olyan súlyos megbetegedéseket és a halálozási arány nem olyan magas 
3. Ételjárványok és vízjárványok kórokozói 
4. Nem igényel speciális készültséget csak a meglevő diagnosztikus kapacitások 
 fokozását 
 
Kórokozók (B csoport): 
 
1. C. burnetii 
2. Brucella spp. 
3. C. perfringens (Epsilon toxin) 
4. Burkholderia mallei 
5. Staphylococcus ET B 
6. E. coli O157:H7 
7. V. cholerae 
8. Salmonella spp 
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9. Shigella dysenteriae 
10. Ricin toxin 
11. Cryptosporidium parvum 
12. Alphavirusok (Venezuelai EM,  Lóencephalitisek) 
A C kategóriába tartozó ágensek olyan „emerging” kategóriát jelentenek, amelyek 
génmanipulációval tömeges megbetegedéseket okozhatnak: 
 
1. Könnyen elérhető kórokozók 
2. Könnyen előállíthatóak és terjeszthetők 
3. Jelentős morbitási és mortalitási képességgel rendelkeznek 
 
Kórokozók (C csoport): 
 
1. Nipah virus 
2. Kullancs encephalitis 
3. Sárga láz 
4. Kullancs terjesztette vérzéses lázak 
5. Hantavirusok 
6. Multidrug rezisztens TBC 
 
A leghatékonyabb kórokozókat inhalációs módon lehet terjeszteni, erre a már gyakorlatban is 
„bizonyított”eljárásra  legjobb  példa  az  anthrax-spórás  levelek  küldése  volt.  A  biológiai 
hadviselés szempontjából is a leghatékonyabb tömegpusztító hatás érhető el anthrax 
spóráknak a levegőbe juttatásával. Annak ellenére, hogy több, súlyos betegség terjed 
cseppfertőzéssel (feketehimlő), bioterror céljára még nem sikerült alkalmazni. 
Kevésbé hatékony az ételek és a víz contaminálása kórokozókkal. 
 
Bioterrorral összefüggésbe álló eseményre elsősorban akkor kell gondolni, ha egy adott 
térségben korábban elő nem forduló megbetegedéseket észlelnek. Ilyen események voltak, 
amikor a Nyugat-Nilusi láz megjelent New-Yorkban (1999), vagy a majomhimlő megjelenése 
Amerika egyes államaiban, amit fekete himlőnek véltek (2003). Egyik sem bizonyult 
bioterrorista támadásnak. 
Figyelemfelkeltő egy adott területen a hirtelen hasonló tünetekkel jelentkező betegek nagy 
száma, a klinikailag súlyos esetek nagy száma, a magas letalitás, és a szokatlan antibiotikum 
rezisztencia. 
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Bioterrorizmussal összefüggő syndromák 
Kórkép Kórokozó 

Encephalitis Eastern equine encephalomyelitis 
virus 
Venezuelan equine 
encephalomyelitis virus 
Western equine encephalomyelitis 
virus 

Hemorrhagic mediastinitis Bacillus anthracis 

Pneumonia with abnonnal liver function tests Yersinia pestis 
Francisella tularensis 
Coxiella burnetii 
Burkholderia mallei 
Burkholderia pseudomallei 

Papulopustular rash Variola major virus 
Hemorrhagic fever Ebola virus 

Marburg virus Junin virus Lassa virus 

Descending paralysis Clostridium botulinum neurotoxins 
Nausea, vomiting and/or diarrhea Salmonella spp. 

17.3. táblázat 
 
(egyb, súlyos fertőzésekben is előfordulhat /anthrax, 
feketehimlő/) 

 

 Shigella dysenteriae 
 Escherichia coli 0157:H7 
 Staphylococcal enterotoxin B 

17.4 táblázat 
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17.5. ÁBRÁK 
 

17.1. ábra: Fasciitis necrotisans kezdődő fázisa 
 

17.2. ábra Fasciitis necrotisanshoz társult talpi lemezes hámlás	  
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17.3.ábra: Meningococcus meningitis korai fázisában kialakult petechiák 
 

17.4.ábra: Hydrocephalus kialakulása meningitis basilarisban 
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17.5. ábra: Cholerás gyermek (Szomália), a has bőrén jól látható folyadékvesztés miatt 

kialakult ráncosodás 
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18. FEJEZET  

A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ MÉRGEZÉSEK ÉS 
ELLÁTÁSUK (PAP CSABA DR) 

1 BEVEZETÉS 

A jegyzet a gyakori és/vagy potenciálisan életveszélyes, halálos mérgezéseket tárgyalja a 
prehospitális ellátás nézőpontjából.  

1.1 AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ALAPELVEI 

A mérgezett beteg ellátását mindig az ABCDE szemlélet alapján kezdjük el. Amennyiben 
légutai (már) szabadok, légzése és keringése stabil, nincs fenyegető idegrendszeri, tudati 
elváltozás, traumatológiai eltérés, akkor a speciális toxikológiai kezelésen túl az általános 
szakmai szabályok szerint részesítjük a beteget szupportív terápiában (oxigén, perifériás 
vénabiztosítás, volumen, fájdalomcsillapítás, nyugtatás, tüneti kezelés).  

- A helyszíni ellátás néhány speciális szempontja, lépésenként: 1. Az önvédelem 
elengedhetetlen! Minden beteget gumikesztyűben vizsgálunk, szükség esetén arcmaszkot, 
védőszemüveget, kötényt veszünk fel. Drogfogyasztó beteg ellátásakor a szúrásveszélyes 
eszközökre és a beteg viselkedésének kiszámíthatatlanságára figyelünk fokozottan, 
vegyszerek okozta intoxikáció esetén a vegyszerrel történő kontaktus elkerülésére (ez 
leginkább a marószerekre, a fluorsavra, a szénhidrogénekre, gázokra és a legtöbb 
növényvédőszerre, főképp az organofoszfátokra és a ritka bipiridillekre, klórozott 
szénhidrogénekre, nikotinra igaz). A méregmintát csak kesztyűben fogjuk meg, valamint nem 
vagy csak a megfelelő óvatos technikával szagolgatjuk. Nem lötyögtetjük, nem kóstolgatjuk. 
A bőrreakciót kiváltani képes növényeket csak kesztyűben fogjuk meg, a mérgezést okozó 
állattól távol tartjuk magunkat. Esetleges lélegeztetésnél kerüljük a szájtól-szájba 
lélegeztetést. Külön kiemelendő a toxikus anyagok esetleges jelenléte a levegőben. Ennek 
legkisebb gyanújakor fel kell mérni, hogy a mentőegység (akár a jelenlévő laikusokkal 
karöltve) a sérült és a beavatkozók veszélyeztetése, illetve időveszteség nélkül ki tudja-e 
menteni a mérgezettet; ha nem, műszaki mentést kell kérni. Nedves kendő, ruhaanyag az orr 
elé szorítva NEM véd meg! Testi épségünket nyilvánvalóan veszélyeztető közegbe nem 
megyünk be.	  2. „A standard reanimációs protokollok a kritikus állapotú mérgezettekben 
nem vezetnek kellő eredményre és sikerre” (Resuscitation 2000, 46 (1-3): 261-6). 
Mérgezettek újraélesztése esetén az alábbiak indokoltak: a) a standard gyógyszerek magasabb 
dózisainak alkalmazása, b) speciális gyógyszerek adása, c) prolongált CPR. Hipotermiás 
beteget 32 C maghő eléréséig kell reanimálni. Nem-standard gyógyszerként a prehospitális 
ellátásban kalcium, nátrium-bikarbonát, glukagon, inzulin, adenozin, magnézium adása lehet 
hatékony.	   3. A kihűlt, az altatószerektől mélyen eszméletlen, illetve a toxikus ágensektől 
aritmiás beteg állapota a legkisebb mozgatásra is kritikussá válhat, légzése, keringése 
leállhat. Ezért ilyen esetekben a szükséges beavatkozásokat a beteg feltalálási helyén, gyakran 
a feltalálási pozíciójáben kell elvégezni. 4. Mérgezett beteg helyszíni intubálásának 
indikációi: légzési elégtelenség, légúti elzáródás veszélye, aspiráció veszélye (gyomor felől, 
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orr-garat felől); antidotumra érdemben nem reagáló eszméletlenség, halmozott konvulziók; 
hipertermia; általános állapot viharos romlása; érdemben nem csillapítható nagy fájdalom; 
nem együttműködő vagy potenciálisan instabil betegnél helyszíni gyomor-bélrendszeri 
dekontamináció abszolút javallata. 5. Az ékszerek, karóra rossz perifériás keringést okozó 
mérgezés, végtagödémás vagy tartósan elfeküdt betegnél növeli a dekubitálódás esélyét, 
ezért ezek eltávolítandók és megbízhatónak tűnő hozzátartozónak (vagy hivatalos szervnek) 
átadandók.  6. A beteggel és környezetével való, adott helyzethez igazított 
kapcsolatteremtés- és –tartás, a kellő tisztelet megadása sokszor elejét veszi esetleges 
verbális vagy fizikai konfliktusoknak. Indulat indulatot szül! Nyugodt, de határozott 
viselkedéssel, a flegmaságot, érdektelenséget nélkülöző, a beteg személyes problémájára 
fókuszáló hozzáállással rendszerint urai vagyunk a helyzetnek. A kommunikáció stílusa a 
helyzettől és a pácienstől függ. Vita, kiabálás értelmetlen, bizalmaskodás tilos, az 
aggályoskodás saját helyzetünket nehezíti. Poénkodni bizonyos szituációkban lehet, néha 
viszont egyáltalán nem. A beteg személyiségéből fakadó viselkedési problémák korrekt 
hozzáállással kezelhetők. Ha az intoxikált beteg zavart, agresszív, az mind az ellátó 
személyzetet, mind saját magát veszélyezteti, ezért az ilyen beteg megfelelő verbális 
nyugtatás mellett szedálandó, és a körülményeknek megfelelően hordágyhoz rögzítendő. 
Szükség esetén hatósági segítséget kell kérni. 7. Mérgezés, annak gyanúja vagy pusztán 
szuicid szándék esetén a beteg nem hagyható a helyszínen! Az intézetbe szállításhoz rendőri 
segítség gyakran szükséges. Potenciálisan életveszélyes intoxikációk kapcsán a beszállításhoz 
szedálás, de (a kockázat-haszon mérlegelésével) akár az intubálás is megengedett! 8. Ha az 
intoxikáció reálisan instabilitást tud okozni, a helyszíni ellátás kötelező része a perifériás 
vénabiztosítás és a beteg monitorozása akkor is, ha első észleléskor állapota teljesen stabil. 

- A betegszállítás néhány speciális szempontja: 1. Az önvédelemre, reanimációra, 
intubálásra, kommunikációra, monitorozásra vonatkozó, előbbiekben említett megállapítások 
a transzport folyamatára is ugyanúgy igazak. A korrekt hozzáállás, a helyzethez igazított 
kommunikáció (a beteg és a mentőegység többi tagja felé!) a transzport egyik legfontosabb 
mozzanata! 2. A gyors állapotváltozás lehetősége miatt mérgezések kapcsán a szokásosnál is 
fontosabb a korrekt rizikóbecslés, a felkészülés az esetleges hirtelen problémákra. Tudatosan 
végig kell gondolni a várható lefolyást, a reálisan szóba jövő szövődményeket, 
komplikációkat és ezekre felkészülve kell a gyógyszereket, eszközöket előkészíteni. 
Transzport alatt lényeges a zajlásdinamika folyamatos figyelése, az instabilitásra 
figyelmeztető jelek folyamatos keresése. A beteg állapotának változásakor képesnek kell lenni 
a munkahipotézis revideálására, a terápia módosítására. Gyógyszer-, vegyszermérgezések, 
növényi mérgezések során a beteg szomatikus állapota, alkohol- vagy drogabúzus kapcsán 
pszichés státusza is változhat egyik pillanatról a másikra. Leginkább a nátrium-csatorna 
blokkolók, kalcium-csatorna-blokkolók, digoxin, triciklusos antidepresszánsok, bupropion, 
venlafaxin, karbamazepin okozta mérgezések, a marószerek, hidrogén-fluorid,  
organofoszfátok, cián, szerves oldószerek, kardiális hatású növények okozta intoxikációk 
illetve az opiátok, designer drogok kapcsán kell ezzel számolni. A bármilyen okból agitált 
beteg bármikor támadhat, erre az észlelése első pillanatától az utolsóig fel kell készülni! 3. 
Transzport alatt szállítási trauma tekintetében a mérgezett beteget leginkább a hányás, illetve 
a mentőautó rázkódása következétben fellépő aspiráció, légzésleállás, másodsorban a 
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gyorsulás és a lengés aritmogén hatása veszélyezteti. 4. Diagnosztikus, terápiás elakadás 
esetén nem szégyen segítséget kérni. 

- A betegátadás néhány speciális szempontja: 1. Az anamnesztikus adatok, információk, 
szállítási események, vagyis minden körülmény pontos, kellő részletességű átadása. 2. 
Nagyon pontos dokumentáció, lehetőleg jól begyakorolt, saját séma alapján. 3. A toxikus 
anyag összetétele helyszíni megállapításának,	   a méregminta beszállításának, illetve a 
személyiségi jogok betartásával helyszíni és/vagy transzport alatti elektronikus felvételek 
készítésének és bemutatásának a fontossága.	     

 

2 A MÉRGEZÉSEK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS 
DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA   

2.1 AZ ANAMNÉZIS  

Bármilyen bejelentés miatti kivonuláskor gondolni kell mérgezésre, és azt (akár egy-két 
kérdéssel) ki kell zárni vagy (az alábbiak alapján) valószínűsíteni! Bármely panasz esetén 
vetődjön fel a túladagolás/mérgezés, a gyógyszermellékhatás és a megvonás lehetősége. 

 - Mérgezés gyanítható: 1. A beteg vagy szemtanú állítja a mérgezés tényét. 2. A beteg 
típusos előzményt és tüneteket mond el. 3. Egy helyen, egy időben/rövid időn belül több 
ember hirtelen, hasonló tüneteket produkálva rosszul lesz 4. Egészségesnek vélt ember 
váratlanul, hirtelen, más nyilvánvaló okkal nem magyarázhatóan rosszul lesz. 5. A beteget 
jellegzetes helyszínen, anyaggal vagy anyagokkal körülvéve, szennyezve találjuk.  

- Felteendő legfontosabb kérdések: Egyáltalán mi történt, miért hívtak mentőt? Mennyire 
veszélyes, fenyegető a beteg környezete? 

Milyen szer, milyen mennyiségben és/vagy töménységben, mennyi idővel korábban, milyen 
behatolási kapun át jutott a szervezetbe? Mi a pontos összetétel, mi a gyógyszer, vegyszer 
gyári neve, a drog fantázianeve, a gomba, növény, állat neve, fajtája?  Mi a motiváció, a 
kiváltó ok?  

Más is érintett-e? Hányan mérgeződtek?	  Történt-e erőszak, bűncselekmény? Kell-e hatóság, 
tűzoltóság, műszaki mentés, gázművek, egyéb speciális segítség?  

Mikor látták utoljára a beteget és milyen állapotban? Mennyi ideig tartott a behatás, mi történt 
az expozíció és a felfedezés, a felfedezés és a mentőegység érkezése között? 

Hangoztatott-e a beteg szuicid szándékot? Észleltek-e a közelmúltban lehangoltságot, 
depressziót? Észleltek-e zavartságot, személyiségváltozást, fizikai állapotában változás(oka)t? 
Volt-e valaha pszichiátriai kezelése, volt-e, van-e pszichiátriai betegsége, krónikus betegsége? 
Hagyott-e, találtak-e búcsúlevelet? Hagyott-e, találtak-e gyógyszeres, vegyszeres fiolákat, 
dobozokat, gyógyszer-, vegyszermaradvány(oka)t a szemetesben, kukában, W.C.-ben, 
táskában, fiókban, a beteg zsebeiben, párna alatt, eldugott helyeken? 
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Milyen gyógyszerek, vegyszerek vannak otthon? Fontos rákérdezni a recept nélkül kapható 
szerekre, táplálékkiegészítőkre, edzéstámogató szerekre, gyógynövénytartalmú 
készítményekre, alternatív szerekre, „vitaminokra” is! Különösen fontos rákérdezni az 
interneten rendelt vagy egyéb, nem egészségügyi forrásból származó szerek szerepére! 

Felmerül-e méregesgáz hatásának, szivárgásának lehetősége? Milyen gépek, műszerek, 
eszközök vannak a lakásban, garázsban, műhelyben, üzemben? Van-e szellőzőberendezés, 
elszívó? Milyen vegyi anyagokkal kerülhetett kapcsolatba a beteg? Előfordult-e ugyanebben a 
közegben az utóbbi időben hasonló rosszullét? 

Fogyasztott-e a közelmúltban gombát, vadon vagy kertben termő növényi részt? A lakásban, 
kertben milyen szobanövények, dísznövények vannak? Kisgyermek kapcsolatba kerülhetett-e 
(különösen színes bogyós, színes virágú, csábító) növényekkel? Honnan származó állattal 
került/kerülhetett kontaktusba a beteg? A feltételezett csípés, marás milyen körülmények 
között keletkezett? 

Mindig kérjünk zárójelentést, egészségügyi dokumentumo(ka)t, orvosi recepte(ke)t! Fontos a 
hozzátartozó(k) nem túl hosszas, de nem is túl rövid kikérdezése. 

Vagyis alapvetően tisztázandó: - VESZÉLYES-E A KÖZEG? – MILYEN ANYAG? 
MIKOR? MENNYI? MIÉRT? MILYEN ÚTON-MÓDON? – ÉRINTETTEK SZÁMA, 
HATÓSÁGI IGÉNY – KÖRÜLMÉNYEK – IDŐVISZONYOK - MECHANIKUS 
SÉRÜLÉS ESÉLYE   

- Az anamnézisfelvételt nehezítheti: 1. a környezet (veszélyes mérgező anyag; szélsőséges 
időjárás, helyszín; nem támogató hozzátartozók, személyek) 2. a beteg (zavart tudatú; nem 
együttműködő; állapota azonnali beavatkozást igényel) 

Fontos a történtek összerakása – egyértelműen beleillik egy képbe? 

2.2 A MÉRGEZETT BETEG VIZSGÁLATA  

A betegvizsgálat általános szabályai természetesen érvényesek. Emellett az alábbi súlyponti 
területek emelendők ki. 1. Vitális paraméterek (vérnyomás, szívfrekvencia, ritmusosság, 
légzésszám, légzéstípus, testhőmérséklet) azonnali rögzítése, esetleges vegetatív toxidróma 
diagnózisa. Kiemelendő a korrekt vérnyomásméréshez a korrekt mérési technika, testhelyzet. 
2. Tudatállapot alapos felmérése, a vigilitás, vagyis tudati éberség és a tudatosság, vagyis 
orientáltság egyértelmű tisztázása. Fontos a színlelő beteg leleplezése (pl. szempillára 
ráfújással, melyek megrebbennek, karjainak arcára ejtésével, mely tónusosan és az arcra 
zuhanást elkerülve fog végbemenni). 3. Külsérelmi nyomok, traumás eltérések, idegentest 
behatolásának keresése. 4. A beteg ruházatának és kültakarójának vizsgálata. Bőr és 
nyálkahártyák, fogíny, orrnyílás, garat (felmaródás, szárazsági állapot, szín, elszíneződés, 
szagok, rászáradt vagy friss testváladékok, gyógyszer-, drog-, vegyszermaradvány, növényi 
maradványok) alapos vizsgálata, szennyeződések, felfekvések, bullák kifejezett keresése. 
Szagminta vétele, lehelet óvatos vizsgálata 5. Pupillák vizsgálata, nisztagmus keresése 6. 
Izomtónus vizsgálata, izomfájdalom, izommerevség, apróhullámú kóros mozgások, duzzanat 
keresése. Tónusos-klónusos, csak klónusos, csak tónusos görcs, megfeszülés, 
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tónusbelövellések egyértelmű elkülönítése. 7. EKG készítése potenciálisan kardiotoxikus 
anyag, ismert szívbetegség, kardiális panaszok, fizikális vizsgálat során észlelt ritmuszavar, 
illetve 65 év feletti életkor esetén. 8. Metabolikus zavarra utaló jelek keresése (elsősorban 
vércukor, acidózis, hipoxia, hipo-, hiperkapnia). 

Második lépés a beteg közvetlen és tágabb környezetének az anamnézisban említett 
szempontoknak megfelelő alapos vizsgálata, informatív, árulkodó jelek keresése. Viszont ez 
sohasem veszélyeztetheti a beteg és az ellátó személyzet épségét, nem késleltetheti az adekvát 
terápiát. 

- A betegvizsgálatot nehezítheti: 1. a környezet (veszélyes mérgező anyag; szélsőséges 
időjárás, helyszín; nem támogató hozzátartozók, személyek) 2. a beteg (zavart tudatú; nem 
együttműködő; állapota azonnali beavatkozást igényel) 

Betegtranszport alatt az anamnézis kulcsfontosságú kérdéseit és a fizikális vizsgálat 
kulcsfontosságú pontjait ismételni kell! Fontos a történtek újbóli összerakása – továbbra is 
minden egyértelműen beleillik-e egy képbe? 

2.3 DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKA, A DIAGNÓZIS FELÉPÍTÉSE 

Célja: az adekvát terápia megalapozása. 

- A diagnózist nehezítheti: 1. a beteg (és/vagy környezete) részéről:  

a) vétlen félrevezetés: - információk, panaszok tudatlan elhallgatása (teljesen 
lényegtelennek gondolja, vagy nem is tudja és ezért el is feledkezik arról, hogy mérgező 
hatású anyaggal találkozott)  – jószándékú félrevezetés (a panaszokat igyekszik 
racionalizálni, saját logikája szerint magyarázni, és erről a mentőegységet meggyőzni, 
pl.„biztosan elrontottam a gyomrom”, „az ilyen rosszullét a korral jár” stb.;	   mindez 
figyelemelterelő lehet) – bizonytalanság (leginkább a szer minőségét, mennyiségét illetően) – 
pszichés bénultság (a történtek hatására képtelen érdemi információt szolgáltatni; pl. 
„jajistenkém, most mit csináljak”) – ellentmondó információk (beteg és környezete mást 
mond) 

b) szándékos félrevezetés: - disszimuláció (a valóságosnál enyhébbnek, jelentéktelenebbnek 
tünteti fel panaszait, bagatellizálja a történteket, mert valóban szuicid, mert nem akar 
kórházba kerülni, mert fél a következményektől) – szimulálás (súlyosabbnak, komolyabbnak 
tünteti fel panaszait, a történteket)  – gyermek, fenyítéstől félve – ellentmondó információk 
(beteg és környezete mást mond) 

2. a klinikum részéről: - többféle lehetőségre utaló anamnesztikus és vizsgálati adatok 
nyerhetők (többféle mérgezés, többféle betegség jön szóba) – egyszerre több baja is van, de 
más tünet uralja a képet, a mérgezés tüneteit aktuálisan elfedve (sérülés, dekompenzáció stb.) 
– a nagyon gyakori ittasság elfedi a többi tünetet – még a lappangási szakban vagyunk, 
tünet majd később jelentkezik  
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Intoxikációk kapcsán érvényes a diagnosztikus piramis (1. ábra): gyakori mérgezés gyakori 
tünete a legvalószínűbb és ritka mérgezés ritka tünete jön szóba legkevésbé.  

 

Diagnosztikus gondolkodásunknak mindig a potenciálisan súlyos mérgezés felől kell 
kiindulnia; amíg ez reálisan ki nem zárható, addig a beteget akként kell kezelni. 

Sokat segít különféle tünetkombinációk keresése, a vegetatív toxidrómák és a típusos 
tünetegyüttesek pontos ismerete. Lényeges a statikus szimptómák mellett a dinamikus 
folyamatok, a kórélettani mozgatórugók feltárása. Ezek alapján a szóba jövő lehetőségek 
maximum 2-3 gyógyszer-, anyagcsoportra szűkülnek. 

Végül a helyszínen, majd a transzport alatt fel kell tenni a kérdést: a beteg aktuális állapota, 
illetve állapotának változása megfelel-e az anamnesztikus adatoknak, a valószínűsített 
mérgezés elvárt dinamikájának? Vagyis: amit mások mondtak és amit  én észlelek, 
„egybevág-e”? 

 3 A MÉRGEZÉSEK TERÁPIÁJA 

3.1 DEKONTAMINÁCIÓ 

A méreganyag eltávolítása a bőrről, bőr alatti kötőszövetből, izomzatból, 
nyálkahártyákról, vagyis a méreganyag vérbe jutásának megakadályozása. 

3.1.1  A bőr dekontaminációja 
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Lépések: ruházat levétele/levágása - alapos lemosás bő langyos vízzel, fiziológiás 
sóoldattal, szappanos vízzel, samponnal 

Mit? növényvédőszerek, gyomirtók – marószerek – szénhidrogének - radioaktív 
szennyeződés – élősködők 

Fontos: neutralizálás (savra lúg vagy fordítva) TILOS! - ÖNMAGUNK VÉDELME! 

Speciális dekontaminálási lehetőségek: hidrogén-fluorid bőrre jutása esetén kalciummal, 
oxálsav, oxalátok esetén kalciummal, fenol esetén izopropil-alkohollal, szerves oldószerek 
bőrre kerülése esetén (orvosi) benzinnel, acetonnal, fehér foszfor esetén réz-szulfát 1% 
oldatával történő lemosás 

3.1.2 A szubkutisz dekontaminációja 

Sebészi kimetszés szóba jön, csak kórházi körülmények között: permetszerek – 
szénhidrogének – marószerek – elemi higany – kígyómérgek 

3.1.3 A szem dekontaminációja 

Lépések: lemosás fiziológiás sóoldatos gézzel – kimosás 15-20 percig folyó vízzel (zugok: 
infúziós szereléken át), összesen legalább 1 liter/szem – szállítás alatt fedés sóoldatos, 
steril gézzel 

Mit? marószerek – növényvédőszerek – szerves oldószerek 

Fontos: Neutralizáció TILOS! – ÖNMAGUNK VÉDELME! 

3.1.4 A légutak dekontaminációja 

Lépések: eltávolítás a gáztérből (műszaki mentés feladata!) – párásított oxigén adása – 
tüdőödéma jeleinek figyelése irritáló gázok, harci gázok esetén, légúti korrózió jeleinek 
figyelése marószerivás esetén – kórházi körülmények között bronchoalveoláris lavázs 

Mikor? füstinhaláció, mérgesgázok, irritáló gőzök/gázok, harci gázok okozta 
kontamináció vagy annak gyanúja – lavázs: korom, szénhidrogének 

Fontos: ÖNMAGUNK VÉDELME! 

3.1.5 A gyomor- bélrendszer dekontaminációja 
- hánytatás: csak extrém szélsőséges esetekben, amikor gyomormosás abszolút javallt 

lenne, de belátható időn belül nem elérhető 
- gyomormosás: hatékonyságát illetően sok vita tárgya; szelektált esetekben 

egyértelműen effektív lehet 
Technika: leghatékonyabb a bal oldalfekvő Trendelenburg-helyzet – elfogadható még 
az ülő testhelyzet – 36-40 Ch szonda síkosítása paraffinnal/vízzel, óvatos, de 
határozott levezetése, pozíció kontrollja (gyomorban van-e?) – egyszerre 2-300 ml 
testmeleg, de legalább langyos víz öntése, minimum 5-6x - közlekedőedények 
törvénye alapján a tölcsér emelésével a víz a gyomorba folyik, has szintje alá 
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süllyesztésekor a gyomorból kifolyik - has „rázása” (gyomornyálkahártyához kitapadt, 
redők között megtapadt maradványok mechanikus lerázása céljából), mosófolyadék 
ismételt megtekintése (toxikus anyag, vér) – ha eltömődik, újra levezetni 
Mellékhatások, komplikációk: nyálkahártya-sérülés, vérzés – perforáció – aspiráció – 
glottiszgörcs – méreg higítása és továbbítása a vékonybélbe – kihűlés – 
folyadékterhelés, ionzavarok – telt gyomor→reflexek (csuklás, ritmuszavarok) 
Javallat: potenciálisan letális vagy súlyos vagy elhúzódó mérgezést okozni képes 
minőségű és mennyiségű hatóanyag, amelynek gyomormosásra alkalmas volumene 
van (pl. gyógyszerek, permetszerek, növényi részek stb.) és az adatok, a kórkép 
dinamikája alapján még releváns mennyiség feltételezhető a gyomorban 
Bizonyos anyagok (barbiturátok, antikolinerg szerek, aszpirin, vas) lassítják a gyomor 
ürülését. Gombamaradékok akár 24 órán túl is találhatók olykor a gyomorban.  
Speciális probléma a bezoárképződés, illetve a méreganyag kitapadása a gyomor-, 
bélfalhoz (kalcium-csatorna blokkolók, meprobamat, valproát,	   bélben oldódó, 
elnyújott hatású pszichiátriai szerek, retard teofillin, vas, aszpirin, növényi darabok és 
maga a szén is); ez gyomormosással nem eltávolítható. 
Helyszíni gyomormosás indikációi: nátrium-csatorna-blokkolók, kalcium-csatorna-
blokkolók, digitálisz, INH (relatív: béta-blokkolók, karbamazepin, ciklusos 
antidepresszánsok, lamotrigin, venlafaxin, bupropion, teofillin, lítium, szalicilát, 
vas, baclofen, tizanidin, valamint bármilyen, kardiovaszkuláris és/vagy központi 
idegrendszeri hatással bíró gyógyszer extrém nagy mennyiségének bevétele egy órán 
belül) – paraquat, diquat, DNOC, organofoszfátok, nikotin – bárium, higany, arzén, 
ólom, cián, széntetraklorid – tiszafa, sisakvirág, csomorika, ricinusmag, bürök 
(relatív: kikerics, szívglikozid vagy cianogén glikozid tartalmú növény). Relatív 
javallat esetén a méreganyag mennyisége, a transzport várható időtartama és a beteg 
állapotának szállítás alatti változása képezi a döntés alapját. Gyomormosás transzport 
alatt is végezhető! 
Ellenjavallat: tudatzavar (GCS<10, illetve nagyfokú zavartság) intubálás nélkül – 
konvulzió az aktuális mérgezés lefolyása során vagy konvulzió reális esélye intubálás 
nélkül – marószer (mindig), szénhidrogén (kis mennyiség vagy védtelen légút esetén), 
detergens – nyelészavar (védtelen légút esetén) – gasztrointesztinális betegség (aktív 
vérzés, gyomor-, nyelőcsőműtét 1 hónapon belül, tumor, szűkület) 

- instillálás: gyomorszondán át végzett (pl. mentőtranszport alatti) folyamatos 
gyomoröblítés, fent említett epigasztriális „rázással” kombinálva a gyomormosáshoz 
képest lényegesen kíméletesebb, igaz sokkal kevésbé hatékony eljárás  
Javallat: ha gyomormosás javallata fennáll, de az bármely okból nem kivitelezhető  
Ellenjavallat: mint a gyomormosásnál; kivéve gasztrointesztinális betegségek 

- méregmegkötés a gyomorban = per os antidotumok 
mit adunk?  mi ellen? mennyit? 
kalcium-glukonát oxálsav, oxalátok, fluorid 8-10 gr 
magnézium-, nátrium-szulfát bárium- és ólomsók 300 ml 10%-os oldat 
magnézium-oxid arzén  
tojásfehérje 
albumin (20%) 

higany- és rézvegyületek 8-10 tojásfehérje 
100 ml 
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bentonit 7.5%, Fuller-föld 15% bipiridill gyomirtók 2 gr/kg 
Prussian-kék thallium, cézium 0.5 gr 
nátrium-polisztirén-szulfonát kálium-, lítiumsók 15 gr 
paraffin szénhidrogének 2-3 evőkanál 
étolaj fenol, toluol, xilol 2-3 evőkanál 
kukoricakeményítő, liszt elemi jód, jódtinktúra 2-3 evőkanál vízben 

szuszpendálva 
0.1%-os kálium-permanganát fém-foszfidok, alkaloidák, 

nikotin 
100 ml 

nátrium-bikarbonát (8.4%) fém-foszfidok, vas 100 ml  
10%-os aszkorbinsav oldat krómsók, szelén 2-4 gr 
kolesztiramin digitoxin, szénhidrogének 4 gr 
 

- orvosi szén 
Sok anyagot megköt – hatalmas aktív felület – semmilyen toxikus hatást nem fokoz  
Gyengén köti: alkoholok - fémek, fémsók - savak, lúgok – fluorid 
Technika: 1 g/kg (vízzel, gyermekgyógyászati gyakorlatban pl. joghurttal keverve) per 
os vagy szondán át - optimum 10:1 arány (ha ismert a bevett dózis) - ha kell, ismétlés 
Mellékhatások, komplikációk: tudatzavar, csökkent garatreflex esetén aspiráció – 
szivárgó nyelőcső-, vagy gyomorvérzés esetén a haszon-kockázat aránya nem 
egyértelmű 
Abszolút javallat: potenciálisan letális vagy súlyos vagy elhúzódó mérgezést okozni 
képes minőségű és mennyiségű hatóanyag, ha a szén köti és a méreganyag volumene 
gyomormosásra nem alkalmas=kicsi (pl. sztrichnin, bipiridill típusú gyomirtók, per os 
drogok stb.) 
Relatív javallat: mindig, ha nincs kontraindikáció – kérdés, hogy kell-e minden 
mérgezésben 
Ellenjavallat: marószer - meglévő vagy fenyegető tudatzavar - ileusz disztenzióval – 
gasztrointesztinális vérzés vagy perforáció jelenléte, gyanúja vagy veszélye – gyenge 
kötődés (ld. előbb) 

- bélmosás 
Nem felszívódó polietilénglikol (PEG) oldat – mechanikusan kisöpri a béltartalmat – 
nincs ionzavar 

- sebészi dekontamináció 
Csak kórházi körülmények között, sebész által végezve! 
Mikor? bezoárok – idegentestek - body packer - gombelem, ceruzaelem, ólom 

- endoszkópos dekontamináció 
Csak kórházi körülmények között, gyakorlott szakember által végezve! 
Mikor? bezoárok (néha a lemosás a nyálkahártyáról sikeres) – növényi maradványok 
(leginkább megragadható apró kemény részek)  

 
3.1.6 Dekontaminációval kapcsolatos kritikus pontok 

A bőr, a szem, a légutak dekontaminációja, a per os antidotum adása a helyszínen 
KÖTELEZŐ, elmulasztása súlyos szakmai hiba! A szubkutisz dekontaminációja, a 
bélmosás, a gyomor-bélrendszer endoszkópos és/vagy sebészi dekontminációja, a 
bronchoszkópos öblítés szigorúan intézeti feladat!  

3.2  ELIMINÁCIÓ 
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A méreganyag eltávolítása a vérből, szervi-szöveti támadáspontjáról (receptorok, 
ioncsatornák, sejtmembránok), vagy a mély szöveti raktárakból (csont, zsír). Ebben a 
sorrendben egyre nehezebb az elimináció (élettanilag és technikailag is). 

3.2.1 Hemodialízis (HD) 

Elv: a testen kívül	  egy féligáteresztő hártya egyik oldalán a beteg vérét, másik oldalán egy 
specifikus folyadékot áramoltatnak – ezen a szemipermeábilis mebránon át passzív 
áramlás a koncentrációgrádiens irányába – ezáltal <500 D (kis) tömegű, vízoldékony, 
alacsony fehérjekötődésű anyagok a vérből eltávolíthatók; sejtek, fehérjék a vérben 
maradnak – jól kormányozható ion- és folyadékegyensúly 

3.2.2 Hemoperfúzió (HP) 

Elv: a testen kívül a vért aktív szénen vagy amberlit gyantán áramoltatják át – ezek 
hatalmas aktív felülete egyes zsírban oldódó vagy fehérjéhez kötődő vagy speciális 
szerkezetű anyagokat megköt – ezáltal változó tömegű, nem nagy fehérjekötődésű, HD-
kezeléssel nem vagy kevésbé eliminálható anyagok a vérből eltávolíthatók; sejtek, 
fehérjék, ionok a vérben maradnak 

3.2.3 Plazmaferezis (AP) 

Elv: a testen kívül a vért centrifugálják, a sejtes elemeket és a plazmát szétválasztják, 
előbbieket a betegbe visszajuttatják, a plazmát megszűrve vagy albuminnal helyettesítve 
szintén visszajuttatják – ezáltal nagy fehérjekötődésű, nem nagy megoszlási terű anyagok 
a vérből eltávolíthatók; sejtek, ionok a vérben maradnak   

3.2.4 Szén ismételt adása („gyomordialízis”) 

Elv: egyes méreganyagok 1. enterohepatikus körforgása és/vagy 2. a mezenteriális 
mikrokeringésből a gyomor-bélrendszer üregébe történő változó mértékű, elhúzódó 
diffúziója miatt a gyomor-bélrendszer proximális szakaszán hosszú időn át megköthetők; 
orvosi szén ismételt adása biztosítja a kellő nagyságú aktív felület folyamatos, tartós 
jelenlétét 

3.2.5 Egyéb eliminációs módszerek 
 

- Lipidcsapda (lipid rescue) 

Elv: a gyorsan beadott nagy mennyiségű lipidoldat csapdaként beburkol és támadási 
pontjáról eltávolít bizonyos zsíroldékony toxinokat 

- Nátrium-bikarbonát 

Elv: a nagy dózisban adott bikarbonát okozta alkalózis megváltoztatja a nátrium-csatornák 
térbeli szerkezetét, így a nátrium-csatorna-blokkolók részben disszociálnak a 
csatornafehérjéről. 
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Javallat: nátrium-csatorna blokkoló hatás által okozott kardiotoxicitás – 1. kiszélesedett 
QRS (>100 ms) 2. rapidan progrediáló vagy konvencionális terápiára nem reagáló  
hipotenzió (RRsyst<80 Hgmm) 3. kamrai tachikardia 4. bradiaritmia (<40/perc), 
aszisztólia, PEA 

Dózis: 1-2 mmol/kg 1-2 perc alatt, szükség esetén ismételve; cél pH ~7.50-7.55 

Ellenjavallat: hipernatrémia (>150 mmol/L); alkalózis (pH>7.55); tüdőödéma; ezek relatív 
ellenjavallatok 

Mellékhatások, komplikációk: hipernatrémia, alkalózis, volumenterhelés, tüdőödéma 

 
3.2.6 Az elimináció speciális szempontjai, eliminációval kapcsolatos kritikus pontok 

A nátrium-bikarbonát kivételével az eliminációs eljárások a prehospitális szakban nem 
alkalmazandók. 

 
3.3  ANTIDOTUMOK ÉS SPECIFIKUS TERÁPIA  

 
Az antidotum olyan anyag, vegyület, amely közvetlenül a méreghatásért felelős 
mechanizmust, folyamatot gátolja, függeszti fel (receptorokon, enzimeken) és/vagy 
reakcióba lép a méreganyaggal, így azt kémiailag közömbösíti (kelátképzők, 
antitoxinok). Az antidotum ezek alapján méregspecifikus, oki ellenszer. 
A specifikus toxikológiai terápia során nem a méreghatás közvetlen okát, hanem 
speciális kórélettani hátterű következményét kezeljük, az egészségügy más területein 
megszokottól eltérő dózisban és/vagy indikációval adott gyógyszerrel. A specifikus 
toxikológiai terápia ezek alapján tünetspecifikus, részben oki kezelés. 
 

3.3.1 Antidotumok 

toxikus ágens antidotum 
acetaminophen = paracetamol N-acetil-cisztein  
antikolinerg szerek – centrális 
                                  perifériás 

fizosztigmin 
neosztigmin 

α-adrenerg szerek fentolamin 
α-blokkolók noradrenalin 
arzén, higany kelátképzők: BAL, DMPS, DMSA 
Amanita phalloides = gyilkos galóca penicillin 
állati mérgek, leginkább ízeltlábúak, kígyók antitoxin 
bárium Na-tioszulfát 
benzodiazepinek flumazenil 
béta-blokkolók izoproterenol, (glukagon) 
béta-stimulánsok propranolol, metoprolol, esmolol 
botulizmus antitoxin 
kalcium-csatorna blokkolók kalcium 
cianidok hidroxikobalamin, Na-nitrosum, amilnitrit, 
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Na-tioszulfát - HBOT 
digitálisz Fab 
etilén-glikol etil-alkohol, tiamin, piridoxin, folsav 
fekete özvegy pók kalcium, antitoxin 
heparin protamin-szulfát 
hidrogén-fluorid kalcium lokálisan és szisztémásan 
INH = izoniazid piridoxin 
inzulin, orális antidiabetikumok (glukóz, glukagon, octreotid)  
karbamátok atropin 
kolchicin Fab 
kumarinok K-vitamin 
methemoglobinképzők metilénkék + C-vitamin 
metil-alkohol etil-alkohol, folsav 
metotrexat, trimethoprim leukovorin 
muszkarinerg gombák atropin 
nikkel dietil-ditiokarbamát 
ólom (cink, mangán, plutónium) kelátképző: Ca-EDTA 
opiátok, opioidok naloxon 
organofoszfátok atropin, enzimreaktivátorok: oximok 
réz kelátképző: penicillamin 
szén-monoxid oxigén: NBOT, HBOT 
tallium Prussian-kék 
teofillin adenozin, propranolol, benzodiazepinek 
triciklusos antidepresszánsok = TCA Fab 
vas kelátképző: deferoxamin 

BAL: dimerkaptopropanol; DMPS: dimerkapto-propán-szulfonsav; DMSA: dimerkapto-szukcinilsav; Fab: 
digitálisz, kolchicin illetve antidepresszánsok ellen kifejlesztett immunglobulin fragment; NBOT: normobárikus 
oxigén terápia = 100%-os oxigén belélegeztetése HBOT: hiperbárikus, vagyis túlnyomásos oxigén terápia Ca-
EDTA: etilén-diamin-tetraacatát kalcium-komplexe; a zárójelben lévő terápiás eljárások a definíció alapján nem 
antidotumok, de a hagyományban antidotumként honosodtak meg; a dőlt betűsek Magyarországon nincsenek 
forgalomban 

3.3.2 Prehospitálisan alkalmazható antidotumok és speciális terápiás lehetőségek – 
indikációk, dózisok 

ATROPIN 
1. Organofoszfátok, karbamátok 

1-5 mg iv bolusban, majd tünetek (elsősorban légúti váladék, szekréciók mennyisége, 
másodsorban pupillaák tágassága, szívfrekvencia) alapján titrálandó, akár 10-50 mg 
2. Gombamérgezés – muszkarinerg szindróma 
0.5-1 mg iv bolus 
3. Bradikardia, AV-blokk (hemodinamikai következmények és/vagy megnyúlt 
QTc és/vagy elhúzódóan 40/perc alatti kamrafrekvencia esetén) 
0.5-1 mg iv bolus - maximum 3 mg 
AMILNITRIT 

1. Cianid 
300 mg iv./3-5 perc (10 ml 3%-os) 

2. Hidrogén-szulfid (ha <30 perc) 
300 mg iv./3-5 perc (10 ml 3%-os) 
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BENZODIAZEPINEK 
1. Teofillin-mérgezés 
2. Nyugtalanság, agitáció  
3. Konvulzió  
4. Izomgörcsök 
5. Megvonásos tünetek 
6. Anesztézia bevezetése 

 
diazepam 0.1-0.2 mg/kg iv. 
klonazepam 1-2 mg iv. vagy per os 
midazolam 0.05-0.2 mg/kg iv. 
DOPAMIN 

1. Hipotenzió (krisztalloid eredménytelensége után, pumpafunkció csökkenése 
és/vagy enyhe vazodilatáció esetén) 

2. Bradikardia (hemodinamikai következmények és/vagy megnyúlt QTc és/vagy 
elhúzódóan 40/perc alatti kamrafrekvencia esetén, ha 1.az atropin-igény nagy; 
2.atropin mellékhatásai jelentkeznek; 3.béta-blokkoló mérgezés áll fenn) 

2-20 µg/kg/perc 
ETIL-ALKOHOL 

1. Gyanított vagy igazolt etilénglikol és metilalkohol mérgezés 
telítő dózis: 750 mg tiszta alkohol/testsúlykg 
fenntartó adag: 150 mg/kg/óra 
konyak, vodka, 40%-os alkohol: 2 ml/kg telítő, majd 0.4 ml/kg fenntartó adag 
FENITOIN 

1. Digoxin – ritmuszavarok; sisakvirág, zászpa – kamrai aritmiák 
12-15 mg/kg iv. infúzió 

2. Mással nem befolyásolható konvulzió, utolsó választásként 
5-7 mg/kg iv. gyors infúzió  
Maximum 50 mg/perc 
FIZOSZTIGMIN 
1. Antikolinerg tünetek – gombák, növények, atropin, benztropin; TILOS: egyéb 
gyógyszerek túladagolása esetén 
0.5-2 mg iv. lassan, szoros monitorozás mellett – (gyerek: 0.02 mg/kg) – maximum 4 
mg 
FLUMAZENIL 

1. Valószínűsített BZD-mérgezés 
GSC ~7-10 esetén a beteg felébresztése és/vagy differenciáldiagnosztikai céllal 
GLUKAGON 

1. Béta-blokkoló – hipotenzió, sokk, bradikardia (krisztalloid, inotrop, kalcium 
utáni lépés) 

2. Nátrium-csatorna blokkoló, kalcium-csatorna-blokkoló – hipotenzió, sokk 
(utolsó lépésként a mechanikus keringéstámogatás előtt) 

3-10 mg iv telítés, majd 1-3 mg/óra 
HALOPERIDOL 
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1. Agitáció, hallucináció, pszichózis 
5-10 mg iv. vagy im. 
benzodiazepinnel vagy utána 
INZULIN 

1. Kalcium-csatorna-blokkoló – hipotenzió, sokk (krisztalloid, kalcium, inotrop, 
presszor utáni lépés) 

HIET: inzulin 0.5-1 E/kg iv. telítés, majd 0.5-1 E/kg/óra folyamatos infúzió + glukóz 
25 gr iv. telítés, majd 1g/kg/óra folyamatos infúzió 

2. Hiperkalémia  
10 E iv + glukóz 25 gr 
IZOPROTERENOL 

1. tdpVT 
2. Béta-blokkoló okozta bradikardia 

1-10 µg/perc 
KALCIUM 

1. Kalcium-csatorna blokkoló – hipotenzió (krisztalloid utáni lépés), béta-
blokkoló – hipotenzió, bradikardia (krisztalloid, inotrop utáni lépés) 

2 gr iv. bolus, majd 
1-2 gr iv. 10-30 percenként vagy 20-50 mg/kg/óra folyamatos infúzióban 

2. Hiperkalémia 
1 gr iv. bolus 

3. Fluorid, oxalátok 
Szem: 1%-os kalcium-glukonát oldat 
Légutak: nebulizált 2.5%-os kalcium-glukonát oldat 
Bőr: 2.5-33% gél (kalcium-glukonát) – sc. infiltráció: 5%-os kalcium-glukonát 0.5-1 
ml/cm2 
Per os: kalcium-karbonát, kalcium-glukonát 5-10 gr 
Szisztémás: 1-2 gr iv. bolus, sz.e. ismételve 
LIDOKAIN 

1. tdpVT 
2. Kamrai aritmiák – digoxin, teofillin, sisakvirág, zászpa 

1.5 mg/kg iv. bolus, majd 1-4 mg/perc folyamatos infúzió 
MAGNÉZIUM 

1. tdpVT 
2 gr iv. lassú bolus, majd 1-4 mg/perc 

2. Bárium, arzén 
MgO 30 gr per os – (gyerek: 250 mg/kg) 
METILÉNKÉK 

1. Methemoglobinémia (NEM: szulfhemoglobinémia) 
1-2 mg/kg (1%-os: 0.1-0.2 ml/kg) iv. 
MORFIN 

1. Marószer – erős fájdalom 
2. Állatok marása – fájdalom 
3. Sztrichnin – erős fájdalom 
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4. Kardiogén tüdőödéma 
5. Herointüdő 

2-4 mg iv., 4-6 mg im./sc. 
Na-BIKARBONÁT 

1. Nátrium-csatorna blokkoló – QRS>100 ms, hipotenzió+QRS↑, kamrai 
tachikardia, bradiaritmiák, PEA 

1-2 mmol/kg iv. bolus 
2. Súlyos metabolikus acidózis – pH<7.1 
3. Súlyos hiperkalémia 

0.5-1 mmol/kg folyamatos infúzióban 
NALOXON 

1.Ismeretlen eredetű vigilitási zavar 
0.4-2 mg iv. 

2.Opiátok – légzésdepresszió, kóma, hipotenzió 
0.4-2 mg iv. vagy im. 

3.Opiátok – herointüdő 
0.4-0.8 mg iv. bolus, majd 0.2-0.4 mg/óra 
NEUROMUSZKULÁRIS BLOKÁD 

1. Más terápiára nem reagáló konvulzió 
2. Excesszív izomaktivitás, izomrigiditás, izomgörcsök 
3. > 41 C maghő 

  nemdepolarizáló! 
NORADRENALIN 

1. Vazodilatációs sokk 
2. Kardiogén sokk, RRsyst < 80 Hgmm 
0.03-0.06 µg/kg/perc, sz.e. emelve 
OXIGÉN 

1. Hipoxémia 
2. Irritáló gázok, gőzök 

2-4 liter/perc 
3. Mérgesgázok 

CO:  NBOT = normobárikus oxigén terápia: 12-14 liter/perc  
PIRIDOXIN 

1. Etilénglikol 
4x100 mg/nap 

2. Konvulzió 
ismert adagú INH: ekvivalens dózis = 1 gr/gr iv. 
ismeretlen adagú INH: 5 gr iv. 
aminofillin, gyromitrin: 20-30 mg/kg iv. 
PROPOFOL 

1. Szedáció, anesztézia 
10-20 mg iv. bolus, majd 1.5-3 mg/kg/óra 
1-2.5 mg/kg iv. bolus, majd 3-9 mg/kg/óra 

2. Megvonásos tünetek 
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PROPRANOLOL 
1. Teofillin, koffein 
2. Béta2-agonisták 

1-3 mg iv. bolus – maximum 0.1 mg/kg 
TIAMIN 

1. Etilénglikol 
4x100 mg/nap 

2. Ismeretlen eredetű kóma 
100 mg iv. vagy im., sz.e. ismételve 

3. Wernicke-Korsakov szindróma 
300 mg iv. vagy im. bolus, majd 100 mg 12 óránként ismételve 
 
 

4 KLINIKAI ÖSSZEFOGLALÓ 

(H: a gyógyszercsoport terápiás használata; E: a vegyszer előfordulása; M: a mérgezés 
hatásmechanizmusai, támadáspontjai; TD: toxikus dózis; T: a mérgező anyag tulajdonságai; 
K: a mérgezés klinikuma, tünetei; L: a mérgezés lefolyása, dinamikája; PT: prehospitális 
terápia; KT: kórházi terápia) 

A kezelési elvek ismertetésekor az egyes lépések az alábbi sorszámoknak megfelelően 
kerülnek feltüntetésre: 1. dekontaminációs eljárások, 2. eliminációs lehetőségek, 3. 
antidotumok, speciális toxikológiai terápia 4. szupportív terápia. 

(GD: gasztrikus dekontamináció = gyomormosás; HP: hemoperfúzió; HD: hemodialízis; PM: 
pacemaker) 

4.1 GYÓGYSZERMÉRGEZÉSEK  

 
Magyarországon évente 22-28.000 mérgezés történik, ezek kétharmada-háromnegyede 
gyógyszertúladagolás. Oka zömében szuicid kísérlet, kisebb százalékban összetévesztés, 
adagolási hiba, extrém ritka esetben idegenkezűség. A gyógyszermérgezések kórházi 
halálozási aránya 1-2% körül van, de ez abszolút értékben nem kis szám (évi 250-500 
ember). Leginkább a szív-érrendszer, központi idegrendszer gyógyszerei, a teofillin, egy-két 
láz- és fájdalomcsillapító felelős ezért. Fontos kiemelni, hogy a krónikus mérgezések 
tünettana nem egyszer gyökeresen eltér az akut intoxikáció klinikai képétől, és gyakran 
monoszimptómás (leginkább neurológiai, esetleg gasztrointesztinális tünet, vagy ritmuszavar 
képében). Legjellemzőbb példák: digoxin, lítium, teofillin, szalicilát, vas, INH.  
A gyógyszermérgezések ellátása nem önmagában az intoxikáció vagy a méreganyag miatt, 
hanem a gyakori társuló alkoholfogyasztás, következményes ittasság, ritkán a 
gyógyszertúladagolás okozta agitáltság, még ritkábban a szituáció által a betegben, 
hozzátartozókban kiváltott érzelmi zavarodottság miatt jelent veszélyt az ellátó személyzetre. 
Hirtelen instabilitás, gyors állapotromlás gyakorisági sorrendben a tudatállapot romlása, 
kardiotoxicitás, sorozatos konvulziók, esetleg légzésleállás, a légzési státusz romlásának 
következménye lehet. 

 
4.1.1 A szív- és érrendszer gyógyszerei 
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Leggyakrabban előfordulók: béta-blokkolók, ACE-gátlók, dihidropiridin típusú kalcium-
csatorna blokkolók. Legveszélyesebbek: verapamil és diltiazem (pumpaelégtelenség, 
hipotenzió, sokk), nátrium-csatorna-blokkolók (pumpaelégtelenség, kardiogén sokk), 
dihidropiridin kalcium-csatorna blokkolók (hipotenzió), propranolol (pumpaelégtelenség, 
konvulzió), ezek bármely életkorban, akár teljesen egészséges szív esetén is; digoxin általában 
időskorban és/vagy komoly kardiális alapbetegség esetén. A kardiotoxicitás tachiaritmiák, 
bradiaritmiák, pumpaelégtelenség és perifériás vazodilatáció formájában manifesztálódhat (2. 
ábra).  

 
Életveszélyes lehet még (extrém ritkán) a propranolol és a lidokain (és mexiletin, fenitoin) 
által kiváltott többszörös konvulzió. A bevett mennyiség és a mérgezés súlyossága között nem 
egyértelműen lineáris, inkább laza korreláció van. A ritmuszavarok esélyét a sérülékeny 
szívizomzat, a vazodilatáció mértékét a felszívódott mennyiség határozza meg alapvetően, a 
negatív inotrop hatás mértékét pedig mindkettő.  A krónikus digitálisz intoxikáció az akuthoz 
képest eltérő tüneteket, ritmuszavarokat okozó klinikai szituáció. 
 
gyógyszercsoport tacharitmia bradiaritmia pumpa-

elégtelenség 
vazodilatáció 

ndCCB - +++ +++ ++ 
dCCB +(+)  reflexes - + +++ 
NaCB +/-    VT/VF ++ +++ - 
digoxin +      VT/VF +++ - - 
béta-blokkolók - ++ +(+) +/- 
sotalol ++    tdpVT ++ + - 
fenitoin +      VT - - - 
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vazodilatátorok ++    reflexes - - ++(+) 
nitrát +      reflexes - - ++ 
diuretikumok - +/- - - 
amiodaron - + - +/- 
lipidcsökkentők - - - - 
ndCCB: non-dihidropiridin kalcium-csatorna blokkoló; dCCB: dihidropiridin kalcium-csatorna-blokkoló; NaCB: 
nátrium-csatorna-blokkoló; KCB: kálium-csatorna-blokkoló; VT: kamrai tachikardia; VF: kamrafibrilláció; 
tdpVT: torsade típusú VT; +/-: nem jellemző, de lehetséges 
 
A szinusz tachikardia általában nem kezelendő, PSVT, pitvarremegés extrém ritka. VT/VF 
esetén antidotum, speciális terápia alkalmazandó első lépésben és csak ezzel párhuzamosan az 
általános protokoll. Bradiaritmiák esetén szintén a speciális szerekkel kell kezdeni, ezzel 
párhuzamos vagy második lépés az atropin. Utóbbi értelmetlen NaCB mérgezésben. PM 
leginkább digitálisz és béta-blokkoló túladagolásban segít. Hipotenzió és pumpaelégtelenség 
esetén krisztalloid, inotrop (dopamin), speciális terápia, noradrenalin a sorrend. Szív-
érrendszerre ható gyógyszer okozta mérgezésben perifériás volumenpótlás KÖTELEZŐ! 

ACE-INHIBITOROK (ACEI), ANGIOTENZIN RECEPTOR 
BLOKKOLÓK (ARB) 
- TD: nem adható meg 
- K: hipotenzió (általában enyhe, folyadékra jól reagál, gyakran ki sem alakul); 
ritkán bradikardia; ritkán hiperkalémia (általában enyhe)  
- PT: 1. GD (nagy mennyiségek esetén); 4. tüneti 
 
ANTIARITMIÁS SZEREK 
Vaughan-Williams –  
I/a, I/c: Na-csatorna blokkolók (NaCB)  
II: béta-blokkolók  
IV: Ca-csatorna blokkolók (CCB)  
I/b: fenitoin (eddigieket lásd máshol),  
lidokain-konvulziók (TD: 5-10 gr)  
III: amiodaron-akut per os toxicitás elhanyagolható 
 
BÉTA-BLOKKOLÓK  
- TD: terápiás adag 2-3x – rizikó: szívbetegség, társuló más kardiális gyógyszer  
- K: EKG-n QRS normál, csak extrém dózisok, illetve III.f AV-blokk esetén 
szélesedik ki, QT normál, kivéve sotalol (3.és 4. ábra) 
β1-antagonizmus: hipotenzió, bradikardia, AV-blokk, kardiogén sokk, aszisztólia 
(ebben a sorrendben egyre ritkább) 
β2-antagonizmus: hipoglikémia, (mérsékelt) hiperkalémia, bronchospazmus 
α1-antagonizmus: hipotenzió (carvedilol, labetalol) 
NaCB: PR↑, QRS↑, inotrópia↓, hipotenzió, kardiogén sokk, aszisztólia 
(propranolol, pindolol) 
centrális (lipidoldékonyak): zavartság, ritkán delirium, konvulzió; extrém ritkán 
kóma, légzésleállás (propranolol, kevésbé bisoprolol, betaxolol, metoprolol) 
klasszikus triász: hipoglikémia, bradikardia, hipotenzió  
- PT: 1. GD, szén; 3. dopamin, kalcium, glukagon; 4. PM, tüneti 
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DIGOXIN ÉS EGYÉB SZÍVGLIKOZIDOK 
- TD: akutan 2.5-10 mg – rizikó: vesebeteg (digoxin), májbeteg (digitoxin), 
szívbeteg, COPD, diabétesz, időskor – krónikusan terápiás adagok és szérumszint 
mellett is kialakulhat toxicitás 
K: akut: profúz hányás; hiperkalémia; bradiaritmiák, kamrai extraszisztolék, 
VT/VF, bidirekcionális tachikardia, időben később sajka STD – krónikus: 
émelygés, hasmenés; fejfájás, szédülés, zavartság, hangulat zavarai, alvászavarok, 
(extrém ritkán hallucináció, konvulzió, delirium), szemkáprázás, sárga-zöld 
látászavar; ritmuszavarok (klasszikus: bigemin kamrai ES, akcelerált junkcionális 
ritmus, pitvari tachikardia AV-blokkal; de egyéb bradiaritmiák, kamrai 
tachikardia, kamrafibrilláció is lehet) (5. ábra) 
- PT: 1. GD, majd szén; 3. kalcium kerülése!, fenitoin/lidokain (VT/VF), 
magnézium (gyakori ES-k, VT – lassú infúzióban) 4. tüneti: atropin, PM (<40/perc 
szívfrekvencia); 

 
DIURETIKUMOK ÉS SÓKÉSZÍTMÉNYEK 
-TD: nem állapítható meg – rizikó: ACEI, digoxin, teofillin, β2-agonista szedése 
-K: akut túladagoláskor általában enyhe klinikum, csak extrém dózisok 
veszélyesek – krónikus szedés több problémával jár 
 GI (hányinger, hányás); poliúria, folyadékveszteség (gyengeség, letargia, 
zavartság); ionzavarok; EKG-változások 
-PT+KT: 1. GD nagy mennyiségek esetén, szén; 4. folyadék, EKG! 
 
Sókészítmények közül a kálium-sók túladagolása hiperkalémiát, nagy dózisok 
esetén súlyos hiperkalémiát okozhat. 
-PT: 1. GD; 4. tüneti, EKG! 
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KALCIUM-CSATORNA BLOKKOLÓK 
- M: L-típusú Ca-csatornák blokádja; célpont: szívizom (verapamil, diltiazem), 
simaizmok (összes), Langerhans-szigetek (verapamil, diltiazem) 
- TD: terápiás dózist meghaladó mennyiség már toxikus lehet, különösen: 
verapamil – rizikó: szívbetegség, társuló egyéb kardiális gyógyszer 
- K: hipotenzió, mely nem ritkán nagyon súlyos, bradikardia (sinus, AV-csomó), 
EKG-n QRS normál, esetleg kissé megnyúlt, másodlagos ST-T eltérések (6. ábra); 
hányinger, hányás ritka; acidózis+hiperglikémia; zavartság 
- PT: 1. GD, majd szén; 3. kalcium (hipotenzió, jelentős bradikardia), HIET 
(hipotenzió, sokk), glukagon (hipotenzió, sokk); 4. tüneti: dopamin, noradrenalin, 
PM 

 
NÁTRIUM-CSATORNA BLOKKOLÓK 
- H: antiaritmikumok (Vaughan-Williams I/a, I/c), antiepileptikumok 
(karbamazepin, valproát), antidepresszánsok (triciklikus) 
- M: Na-csatorna blokádja → akciós potenciál amplitúdója↓, időtartama↑ → 
szívizom ingerlékenysége↓, ingerület terjedése sejtről sejtre↓, kontraktilitás↓ - 
antikolinerg hatás (kinidin, dysopiramid, TCA); α-receptor blokád (kinidin); Ik-
receptor gátlása (kinidin) 
- TD: napi dózist meghaladó mennyiség toxikus lehet 
- K: EKG-n PR↑, QRS↑, R-hullám aVR-elvezetésben ↑ (> 3 mm); jellemzően 
szinusz bradikardia, I. AVB, lehet szinusz arrest, aszisztólia (7. ábra); VT, VF 
ritka; változó fokú pumpaelégtelenség, következményes hipotenzió, kardiogén 
sokk; ritkán konvulzió, kóma, légzésleállás; tdpVT (kinidin); hányinger, hányás, 
hasmenés 
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- PT: 1. GD, szén; 3. NaHCO3 (QRS ↑, bradiaritmia, hipotenzió, VT/VF), lidokain 
(VT/VF), Mg (QTc↑, tdpVT), amiodaron (VT/VF), glukagon (hipotenzió, sokk); 
4. tüneti: dopamin, PM gyakran hatástalan 

 
NITRITEK, NITRÁTOK 
- H: gyógyszerként (nitroglicerin, ISMN: izoszorbid-mononitrát, ISDN: 
izoszorbid-dinitrát – szívelégtelenség, iszkémia; bizmut-szubnitrát – hasfogó; 
ammónium-nitrát – hideg pakolás; ezüst-nitrát – égések); robbanószer 
(nitroglicerin); élvezeti szerként (amil-, butil-, izobutil-, etilnitrát) 
- M: túladagolás: artéria>véna) 
      nitrit → oxidáló hatás → methemoglobinémia 
- K: fejfájás, kipirulás, szédülés, palpitáció, reflextachikardia, ortosztatikus 
hipotenzió, hipotenzió, sokk (nitritek és nitrátok); ritkán metHb, barna színű vér, 
cianózis (nitritek) 
- PT: 1. GD; 4. tüneti (Trendelenburg, krisztalloid, presszor)  
 
VAZODILATÁTOROK 
perifériás: nitrátok, dihydralazin, nitroprussid, minoxidil, diazoxid, α-blokkolók, 
centrális: rilmenidin, moxonidin, urapidil, guanfacin, metildopa 
- H: hipertónia, HSÁ; megvonási tünetek (clonidin); nazális érösszehúzó 
(oxymetazolin, tetrahydrazolin) 
- TD: terápiás adag 2-3x 
- K: ortosztatikus hipotenzió, hipotenzió, ritkán sokk; bradikardia/tachikardia; 
fejfájás, szédülés, gyengeség, hányinger, letargia, tompultság, meglassultság, 
álmosság; sápadtság, hideg végtagok – α-blokkolók: szimpatolitikus szindróma 
- PT: 1. GD, szén (nagy mennyiség esetén); 4. tüneti (Trendelenburg, krisztalloid, 
presszorok) 
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4.1.2 A központi idegrendszer gyógyszerei 
 
Leggyakrabban előfordulók: benzodiazepinek, SSRI antidepresszánsok, clozapin és 
„egyéb” antipszichotikumok, karbamazepin. Legveszélyesebbek: opiátok (légzésleállás), 
bupropion (konvulziók), ciklusos antidepresszánsok (ritmuszavarok), venlafaxin 
(konvulziók), karbamazepin (konvulziók, koagulopátia, nátrium-csatorna-blokád), 
lamotrigin (konvulziók). A neuroleptikus malignus szindróma és a szerotonin szindróma 
általában nem túladagolás, hanem rendszeres szedés következménye. A bevett mennyiség 
és a mérgezés súlyossága között nem egyértelműen lineáris, inkább laza korreláció van. 
A hatáskezdet nagyon változó, gyakran kifejezetten késleltetett! A krónikus lítium 
intoxikáció az akuttól teljesen eltérő tüneteket mutató, annál veszélyesebb helyzet. A 
központi idegrendszerre ható szerek okozta hipovigilitás szupportív terápiát, esetleg 
flumazenil, naloxon adását igényli. A nem ritka pszichomotoros nyugtalanság, 
extrapiramidális mozgászavarok, kényszermozgások megfelelően titrált 
benzodiazepinekkel jól uralhatók. Konvulzió esetén első lépésként benzodiazepin 
(klonazepam vagy midazolam) adandó, ismétlődés esetén benzodiazepin + propofol, 
fenobarbital, izomrelaxáns a sorrend. A kardiális szövődmények a korábbiaknak 
megfelelően kezelendők. A nagyon ritka hipertermia centrális eredete miatt fizikális 
hűtést, esetleg relaxálást igényel. 

 
ANTIDEPRESSZÁNSOK, ANTIPSZICHOTIKUMOK 
 
- M: 

Hatóanyag AK AH α1 NaCB Ik görcs 
Ciklusos antidepresszánsok 
amytriptilin, amoxapin, 
clomipramin, desipramin, 
doxapin, imipramin,  
maprotilin, nortryptilin 
 

+ 
 
 

 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (+) 
 
 

SSRI 
citalopram/escitalopram,  
fluoxetin, fluvoxamin,  
paroxetin, sertralin 

     (+) 
 
 
 
 
 

RIMA 
moclobemid, selegiline 

      

Egyéb antidepresszánsok 
bupropion 
mirtazapine 
trazodone 
venlafaxine 

      
+++ 
 
+ 
+ 

       
Fenotiazinok 
chlorpromazine 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 
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promethazin 
thioridazine 
trifluoroperazin 
thiethylperazin 

+ 
+ 
+ 
+ 

++ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 

 
++ 

+ 
+ 
+ 
+ 

Butirofenonok 
droperidol, haloperidol 

  (+) 
 
 

 + 
 
 

(+) 
 
 

Tioxanténok 
chlorprothixen, thiothixen 

      

Dibenzo- vegyületek 
clozapin 
loxapin 
olanzapin 
quetiapine 

 
+ 
 
+ 
+ 

  
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 

  
 
 
 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

Benzamidok 
amisulpiride, sulpiride, 
tiapride 

    + 
 
 
 
 

 

Egyéb antipszichotikumok 
risperidone, ziprazidone 
paliperidon 
aripiprazol, sertindol 

 
 
 

 
(+) 
(+) 
 

 
(+) 
(+) 
 

  
+ 
 
 

 

SSRI: szelektív szerotonin reuptake-gátlók; MAO: mono-amino-oxidáz; RIMA: reverzibilis MAO-bénító; AK: 
antikolinerg hatás; AH: antihisztamin hatás; α1: perifériás alfa-blokkoló hatás; NaCB: Na-csatorna blokkoló 
hatás; Ik: késői egyenirányító kálium csatornát blokkoló hatás 

 
- TD: terápiás 2-3x enyhe, 5-10x súlyos mérgezést okozhat 
1. kardiovaszkuláris hatások: 
 antikolinerg: tachikardia, enyhe hipertenzió 
 α1-blokád: hipotenzió, ortosztatikus hipotenzió 
 NaCB: QRS ↑, I. AVB, R-hullám aVR-elvezetésben ↑ (> 3 mm), bradikardia, 
inotropia ↓, hipotenzió, szívelégtelenség, sokk; VT, VF; acidózis 
 Ik: QT ↑, tdpVT 
2. központi idegrendszeri hatások 
 direkt: szedáció, konvulzió, hőmérséklet szabályozás zavarai 
 antikolinerg: midriázis, delirium, szedáció 
 antihisztaminerg: szedáció 

dopaminerg: extrapyramidális mozgászavarok 
centrális α2-agonizmus: hipotenzió (priapizmus) 
(centrális α-hatás: miózis)  

3. egyéb, perifériás hatások: 
 antikolinerg: száraz bőr-nyálkahártya, renyhe bélműködés, vizeletretenció, 
mioklónusok, rángások 
 fokozott izommozgás: rabdomiolízis, láz 
4. speciális, egyedi hatások: 
 priapizmus: mirtazapnie, trazodone 
 erős nyálzás: clozapin 
5. speciális társuló kórképek (általában terápiás szedés mellékhatásaként): 
 szerotonin szindróma, neuroleptikus malignus szindróma  
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- PT: 1. GD, megfontolandó szén adása; 3. NaHCO3 (QRS ↑, bradiaritmia, 
hipotenzió), MgSO4 (QTc ↑, tdpVT), noradrenalin (refrakter hipotenzió); 4. tüneti 
(folyadék, benzodiazepin)  
 
ANTIKONVULZÍV SZEREK (ÚJAK) 
- TD: egyértelmű nem adható meg 
- K: általában változó fokú idegrendszeri depresszió, ritkábban pszichomotoros 
izgalom (tiagabin, topiramate, vigabatrine, zonisamide), konvulzió (lamotrigine, 
tiagabin); GI-tünetek; vegetatív változások (enyhék – általában tachikardia, 
hipotenzió, de bármi lehet); nagyon ritkán QRS prolongáció (lamotrigine) 

     - PT: 1. GD (lamotrigin); 3. NaHCO3 (NaCB hatás esetén); 4. tüneti 
 
 BARBITURÁTOK 

- TD: terápiás adag 5-10x toxikus, 10-20x letális – fenobarbitál 6-10 gr fatális lehet – 
rizikó: idős, COPD!, szívbeteg, agyi érbeteg 
- K: gyakran kezdeti izgalmi tünetek után KIR-depresszió – enyhe: ataxia, niszagmus, 
elkent beszéd, meglassultság, koordinációs zavarok – középsúlyos: 
szoporozus/komatózus tudat; hiperszekréció (könny, nyál, bronchusok); tachikardia, 
normo-, hipotenzió; felületes légzés, hipoxia; midriázis – súlyos: mély kóma, reflexek 
teljes hiánya (a beteg gyakorlatilag halottnak tűnik), miózis; légzésdepresszió 
(MOZGATÁSkor könnyen!), hipoxia, acidózis; hipotenzió, tüdőödéma; cianózis, 
bullák, bőrnekrózisok; hipotermia, de lehet hipertermia is! 
- PT: 4. óvatos mozgatás, gyakran inkább intubálás a feltalálási helyen, lélegeztetés és 
csak utána mozgatás!, tüneti 
   
BENZODIAZEPINEK 
- TD: nagy hatásszélesség, magas toxikus:terápiás arány – rizikó: súlyos tüdő-, 
szívbeteg; kombináció más idegrendszeri depresszív vegyülettel 
- K: pszichomotoros meglassultság, aluszékonyság, ataxia, nisztagmus, elkent beszéd; 
hiporeflexia, kp. tág/kissé szűk pupillák; ritkán kóma, légzésdepresszió, hipotenzió, 
mérsékelt hipotermia; előfordulhat paradox agitáltság, zavartság 
- PT: 3. flumazenil (GCS 7-11, ha a beteg légzési státusza egyébként megfelelő); 4. 
tüneti 

 
FENITOIN 
-TD: > 20 mg/kg – toxicitás dózisfüggő, lineáris összefüggés 
-K: hányás; nisztagmus, ataxia, diplopia, elkent beszéd; irritabilitás, agitáció, tremor; 
vigilitási zavar, extrém ritkán görcs; hiperglikémia – iv. adáskor (oldat propilénglikol 
tartalma miatt): bradikardia, hipotenzió, szívleállás 
-PT: 1. GD nagy mennyiség esetén; 4. tüneti 

 
KARBAMAZEPIN 
-TD: >10-15 mg/kg potenciálisan toxikus; >100 mg/kg potenciálisan halálos; 
rendszeres szedőkben nagyobb dózis 
-K: hányinger, hányás; erős ataxia, nisztagmus, oftalmoplégia, meglassultság, kóma; 
görcs; mioklónusok, diszkinézisek; tachikardia, hipotenzió, QRS↑; kifejezetten súlyos 
esetekben: hipertermia, légzési elégtelenség, koagulopátia, rabdomiolízis 
-L: nem ritka a hullámzó lefolyás, hirtelen állapotromlás 
-PT: 1. GD; 3. NaHCO3 (QRS ↑, bradiaritmia, hipotenzió, VT/VF); 4. szoros 
monitorozás, tüneti; NE: fizosztigmin! 
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LÍTIUM 
-TD: akut: >50-60 mg/kg potenciálisan enyhe, >80 mg/kg potenciálisan súlyos – 
krónikus: gyakran már terápiás adagoknál; dehidráció, Na-vesztés, NSAID-szedés, 
ACEI-szedés, veseelégtelenség esetén 
-K: hányinger, hányás, hasmenés; meglassultság, ataxia, elkent beszéd, gyengeség, 
tremor, izomrángások; rigiditás, extrapiramidális mozgászavarok; zavartság, delirium, 
kóma, konvulziók; hipertermia; hipertónia, hipotónia; EKG: ST-depresszió, T-
inverzió, bradikardia, sinus arrest 
akut: ritkán súlyos; dominálóan GI-tünetek, enyhe KIR-tünetek, EKG-eltérések – 
krónikus: alattomos, idegrendszeri tünetek mindig (típusosan: ataxia, elkent beszéd, 
tremor, izomrángások, rigiditás), enyhe EKG-eltérések, hiányzó GI-tünetek 
-PT: 1. szén NEM; 4. tüneti = bő volumen: dehidrált esetben sóoldat, (már) nem 
dehidrált esetben Ringer oldat 

 
OPIÁTOK, OPIOIDOK 
Opiátok= morfinekvivalens hatásokkal bíró természetes alkaloidák és félszintetikus 
anyagok. 
Opioidok= minden, valamely opiátreceptor(ok)on ható, természetes, félszintetikus, 
szintetikus anyag gyűjtőneve 
- K: meglassultság, letargia, szopor, kóma; bradipnoe, apnoe; miózis; hipotenzió, 
bradikardia (csak nagyon súlyos esetben), nemkardiogén tüdőödéma (extrém ritkán, 
leginkább herointúladagolásban = herointüdő); cianózis; hányinger, hányás; konvulzió 
ritka (tramadol, petidin, dextrometrofan, kodein);  
klasszikus triász: vigilitás csökkenése + légzésdepresszió + tűhegy pupillák 
Petidin: tremor, izomrángások, konvulzió - dextrometorfan: midriázis, nisztagmus, 
ataxia, nyugtalanság, hallucinációk, konvulzió; szerotonin szindróma 
Tág pupillák: petidin; tramadol, dextrometorfan; nagyon súlyos hipoxia  
- PT: 1. GD; 3. naloxon (stabil keringés esetén mindig érdeme smegpróbálkozni vele); 
4. tüneti 

 
VALPROÁT 
-TD: > 200 mg/kg – rizikó csoportok: <2 év; krónikus idegrendszeri betegségek; 
egyéb antiepileptikum szedése) 
-K: típusosan hányinger, hányás; meglassultság – lehet zavartság, kóma; miózis; 
légzésdepresszió (diffdg: opiát-mérgezés!!!); hipotenzió, tachikardia, májenzim 
emelkedés – extrém ritkán légzési vagy keringési elégtelenség, nemkardiogén 
tüdőödéma; konvulzió; metabolikus acidózis, hipernatrémia, hipokalcémia, 
hiperammonémia; veseelégtelenség; pankreatitisz  
-PT: 1. GD, szén; 4. tüneti 

 
4.1.3 A vegetatív idegrendszer gyógyszerei 
 
Esetükben akut, pláne életveszélyes mérgezés nagyon ritka. Leginkább a diphenhydramin 
illetve a nikotin jelent problémát. 

 
ANTIKOLINERG HATÁSÚ SZEREK 
- H: számos kombináció, sok OTC készítmény, általában fájdalomcsillapító, görcsoldó, 
hörgtágító gyógyszerek.  
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Tercier aminok: atropin, benztropin, biperiden, dicyclomine, L-hyoscyamin, 
procyclidine, scopolamine – kifejezett centrális hatás 

Kvaterner aminok: anisotropine, glycopyrrolate, ipratropium bromide, 
isopropamid – minimális centrális hatás 
Antikolinerg hatása van számos egyéb gyógyszercsoportnak: amantadin, triciklikus 
antidepresszánsok, fenotiazinok, antihisztaminok. Növényekben: maszlagos redőszirom, 
nadragulya, beléndek. Gombákban: légyölő galóca, párducgalóca. 
- TD: atropin:2-3 mg mellékhatásokat, >3 mg toxicitást okoz 
- K: meleg, száraz, kipirult bőr; száraz nyálkahártyák; tág pupillák, „csillogó szem”; 
tachikardia; emelkedett testhőmérséklet (általában hőemelkedés, hipertermia extrém 
ritka); renyhe bélhangok, ileusz, vizeletretenció; izomzatban mioklónusok, 
kényszermozgások (típusos: tollfosztogató kézmozgások); szedáció, agitáltság, delirium – 
extrém ritkán, csak nagyon súlyos esetekben: hiperpirexia, rabdomiolízis, kóma, 
légzésbénulás 
- PT: 3.	  súlyos esetben fizosztigmin; 4. bő folyadék, óvatos szedálás  

 
NIKOTIN 
- H: gyógyszerként: dohányzásról való leszokás (tabletta, rágógumi, transzdermális 
tapasz) – iparban: gyógyszeripari alapanyag – mezőgazdaságban: növényvédelem 
(rovarirtó) 
- M: nikotinreceptorok agonistája – 1. ganglionok: átmeneti izgatás, majd depolarizáció 
révén bénítás (mind szimpatikus, mind paraszimpatikus ganglionokban); 2. agy: 
kemoszenzitív triggerzóna, kéreg; 3. harántcsíkolt izmok 
- TD: 20-60 mg 
- T: tiszta nikotin: színtelen, olaj sűrűségű, égető ízű, bódító szagú folyadék, 
növényvédelmi nikotin: barnásvörös, kellemetlen szagú, 95-98% tisztaságú – vízben, 
alkoholban, olajban, éterben oldódik. A cigaretta vízben nem oldódik. 
- K: első fázisban izgalmi, majd bénulási tünetek – fejfájás, szédülés, gyengeség; 
hányinger, hányás; hasmenés, könnyezés, orrfolyás, nyálzás; nagyfokú sápadtság; tremor, 
izomremegés, izomfibrilláció, izomgörcsök; konvulzió; bradikardia, majd tachikardia, 
vérnyomásváltozások 
nem ritka TRIÁSZ: hányás + sápadtság + verejtékezés 
óriási egyéni különbségek, egyénenként változó klinikum 
- PT + KT: 1. ÖNVÉDELEM, ecetes lemosás; GD, szén; 3. atropin megpróbálható; 4. 
tüneti 

 
4.1.4 A légzőrendszer gyógyszerei 
 
Leggyakoribb és egyben legveszélyesebb a teofillin, melynek mind az akut, mind a 
krónikus túladagolása potenciálisan életveszélyes (konvulziók, kamrai ritmuszavarok). A 
krónikus intoxikáció klinikuma jelentősen különbözik az akuttól. 
     

     ANTIKOLINERG SZEREK 

A spray formájában kapható ipratropium bromid túladagoláskor kifejezett szájszárazság, 
légúti irritációs tünetek mellett enyhe antikolinerg szindrómát okozhat. 

     ANTILEUKOTRIÉNEK 
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      A montelukast és a zafirlukast akut túladagolás tekintetében ártalmatlanok. 
Kifejezetten nagy mennyiségek bevétele esetén leírt tünetek: aluszékonyság, enyhe 
pszichomotoros nyugtalanság, fejfájás, hasi diszkomfort, hányás. A terápia tüneti. 

     BÉTA2-AGONISTÁK 
 
-M: β2 agonizmus (simaizom relaxáció + metabolikus), β1 agonizmus (kardiális 
következmények – túladagoláskor szelektivitás megszűnik) 
-TD: terápiást meghaladó adag – hatása lineárisan dózisfüggő 
-K: értágulat, hipotenzió (diasztolés nagyobb mértékben csökken!); tachikardia 
(reflexes + β1 hatás), SVT és VES ritka; tremor, nyugtalanság; hipokalémia, acidózis, 
hiperglikémia 
-PT: 1. GD, szén; 3. propranolol; 4. tüneti: benzodiazepin, EKG!  

 
KÖPTETŐK, KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓK, NYÁKOLDÓK       

A brómhexidin és metabolitja, az ambroxol ártalmatlan. Az N-acetil-cisztein    
(NAC) és karbocisztein (főleg nagy dózisban) allergiás reakciót okozhat, de nem 
toxikus. 

A kodeintartalmúakat nagyrészt kivonták a forgalomból. A dextrometorfán extrém 
nagy adagban amfetamin-szerű hatásokkal rendelkezik. A butamirát, prenoxdiazin, 
guaiakol komoly akut toxicitással nem rendelkezik. 

Az illóolajokat tartalmazó nyákoldók extrém dózisban konvulziókat okozhatnak. 
Az egyéb gyógynövénytartalmú szerek terápiást jelentősen meghaladó dózisok esetén 
sem okoznak súlyos mérgezést. 

      FONTOS! Ezen szereket gyakran recept nélküli kombinációkban árusítják, 
ilyen esetekben a társuló hatóanyagok megváltoztathatják az itt felsoroltak 
metabolizmusát, illetve enyhe mellékhatásaikat felerősíthetik, így komoly 
toxicitást alakulhat ki! 
 
TEOFILLIN 
akut hatása lineárisan dózisfüggő – akut és krónikus mérgezés    
- TD: potenciálisan toxikus >10 mg/kg, potenciálisan letális >50 mg/kg – 
rizikócsoportok: újszülött, gyermek <1 év, idős >60 év – szív-, máj-, tüdőbeteg; 
SR készítmény bevétele; krónikus túladagolás – mortalitás: akut 2.5 – 4%; 
krónikus 8 – 12% 
- K:  
- ritmuszavarok (tachiaritmiák, extraszisztolék), hipotenzió 
- hányinger, hányás (mindig), felső gasztrointesztinális vérzés 
- nyugtalanság, tremor – majd hiperreflexia, mioklónusok, agitáltság, zavartság, 
hallucinációk (utóbbi két tünet jellemzően krónikus esetben), fejfájás – konvulziók 
(akut esetben magas szérumszintnél – krónikusban gyakran első tünet!) 
- hipokalémia (főként megoszlási) – hiperglikémia – eleinte enyhe 
respiratorikus alkalózis, majd metabolikus acidózis  
PT + KT: GD, tüneti: az alábbi tünetorientált gyógyszeres felsorolás egyben 
alkalmazási sorrendet is jelent; az első lépés sikertelenségét a második kell, hogy 
kövesse, majd így tovább – jó terápiás reakció esetén szükség szerint 
ismételhető/ismétlendő! 
o Hipotenzió: krisztalloid/kolloid, propranolol, noradrenalin 
o Szupraventrikuláris aritmiák: fiatal, stabil állapot, nincs iszkémia/angina: 
benzodiazepin, béta-blokkoló (propranolol, metoprolol, esmolol), esetleg adenozin 
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– idős vagy iszkémia/angina vagy instabil (szisztolés vérnyomás <90 Hgmm 
valószínűsíthetően a ritmuszavar miatt; frekvencia >120-130/perc): béta-blokkoló, 
esetleg verapamil, járulékosan benzodiazepin 
o Kamrai extraszisztolék: magnézium/kálium, metoprolol/esmolol 
o Kamrai tachikardia: magnézium/kálium, esmolol – amiodaron, lidokain, 
prokainamid – kardioverzió gyakran hatástalan 
o Hányás: ondansetron, ondansetron+metoklopramid 
o Konvulzió: benzodiazepin, barbiturát, szükség esetén neuromuszkuláris blokád 
– rekurráló görcsök, státusz esetén rövid távú siker reményében adenozin adható – 
fenitoin kerülendő – piridoxin csak aminofillin túladagolásakor  
Egyéb idegrendszeri tünetek esetén: benzodiazepinek (klonazepam, diazepam) 
 

4.1.5 Fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők 
 
Leggyakrabban előfordulók: NSAID, acetaminophen. Legveszélyesebbek: kolchicin 
(sokszervi elégtelenség), szalicilát (acidózis, hipertermia, konvulziók), acetaminophen 
(májelégtelenség). A krónikus szalicilát intoxikáció alattomos, az akuttal szemben 
tünetszegény klinikummal jár. 

 
ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) 
sok kombináció tartalmazza, közte számos OTC (recept nélküli) készítmény 
- TD: kb. 125 mg/kg (gyerek), 200-250 mg/kg (felnőtt) – toxicitást, rizikót növeli: 
krónikus alkoholizmus, antiepileptikumok szedése; csökkenti: alkalmi 
alkoholfogyasztás 
- K: 1. fázis: általában tünetmentes; ritkán émelygés, hányinger, hányás; nagyon 
ritkán, nagy dózisoknál metabolikus acidózis, zavartság – 2. fázis (12-48 óra): 
profúz hányás; májenzim emelkedés, toxikus hepatitisz, vesefunkció károsodása, 
pankreatitisz; ritkán májelégtelenség 
- PT: 1. GD, szén; 4. tüneti 
 
KOLCHICIN 
-TD: leírtak egyszeri 7 mg után halált! – általában >0.5 mg/kg GI-tünetek, 0.5-0.8 
mg/kg csontvelő károsodása és halál 
-K: 1.fázis: 2-12 óra lappangás – 2.fázis: hányinger, hányás, hasmenés, akár 
véres; laktátacidózis; sokk (dehidráció + miokardium); rabdomiolízis; zavartság, 
delirium, görcs, kóma; DIC; veseelégtelenség – halál (6-36 óra): sokk, aritmia, 
légzésdepresszió – 3.fázis (4-5 nap): csontvelő-depresszió (főleg fehérvérsejt, 
trombocita) – 4.fázis (2-3 hét): alopecia; ritkán miopátia, polineuropátia  
-PT: 1. GD!, szén; 4. tüneti, sok folyadék 
 
NSAID (NEMSZTEROID GYULLADÁSGÁTLÓK) 
-TD: általában terápiás adag 5-10x – rizikó: idős kor; gyomor-, máj-, vesebeteg 
-K: GI-tünetek (émelygés, hányinger, hányás, néha vérzés); KIR-tünetek (ataxia, 
nisztagmus, fülcsengés, dezorientáció); ritkán toxikus hepatitisz, vesekárosodás, 
nagyon ritkán szívelégtelenség, konvulzió, acidózis, sokk; extrém ritkán 
dózisfüggő agranulocitózis 
-PT: 1. GD általában nem kell; 4. tüneti 
 
SZALICILÁTOK 
sok OTC készítmény 
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akut: lineáris dózisfüggés; krónikus: laza összefüggés 
-TD: >150 mg/kg enyhe, >300 mg/kg súlyos, >500 mg/kg potenciálisan letális – 
rizikó csoportok: gyermek- és időskor, szív-, máj-, vesebeteg 
-K: akut (súlyossági és időrendi sorrend): enyhe = centrális hatások 
(hiperventiláció, respiratorikus alkalózis, fülzúgás, -csengés, fejfájás, szédülés, 
hányinger, zavartság), középsúlyos = centrális + anyagcsere hatások 
(hipoglikémia, hipernatrémia, hányás, metabolikus acidózis), súlyos = centrális + 
anyagcsere + hemodinamikai és parenchimás (aritmiák, szívelégtelenség, 
légzésdepresszió, vérzékenység, görcs, hipertermia, rabdomiolízis) + minden 
stádiumban nyálkahártya-károsodás, myálkahártya-vérzések – krónikus: gyakran 
csak 1-2 tünet 
-PT: 1. GD, szén; 4. tüneti, bő folyadék 
 

FONTOS! Ezen szereket gyakran recept nélküli kombinációkban árusítják, ilyen esetekben 
a társuló hatóanyagok megváltoztathatják az itt felsoroltak metabolizmusát, illetve enyhe 
mellékhatásaikat felerősíthetik, így komoly toxicitást alakulhat ki! 

 
4.1.6 A hematológia gyógyszerei 
 
Általuk okozott mérgezés ritkán fordul elő. Életveszélyes mérgezés szintén ritka, vas 
túladagolásakor a legvalószínűbb (sokk, acidózis, konvulziók). 

 
VAS 
-TD (ELEMI vas): <20 mg/kg nem toxikus, 20-60 mg/kg potenciális toxicitás 
(maró, GI, enyhe acidózis), >60 mg/kg súlyosan mérgező (súlyos maródás, sokk, 
görcsök), >120-200 mg/kg letális 
-K: 1.fázis (30 perc-6 óra): hányinger, hányás (lehet véres), hasmenés (lehet 
véres), hasi görcsök; súlyos esetben sokkhoz vezet – 2.fázis (6-24 óra): 
tünetmentes periódus; súlyos esetben elmarad – 3.fázis (6-48 óra): metabolikus 
zavarok + parenchimás szervek zavara: hipoglikémia, laktátacidózis, alvadási 
zavarok; szívelégtelenség, aritmiák, tüdőödéma, sokk; tudatzavar, görcsök, kóma; 
veseelégtelenség – 4.fázis (2-7 nap): késleltetett máj- és vesekárosodás – 5.fázis 
(1-8 hét): májcirrózis, GI-hegesedés, szűkület 
-PT: 1. szén NEM,  rágótabletta vagy folyadék esetén GD; 4. tüneti, bő folyadék 
 
VÉRALVADÁSGÁTLÓK 
-K: vérzés (általában nem azonnal, és ritkán súlyos) 
-PT+KT: 1. GD, szén; 4. tüneti 
 

4.1.7 Az endokrin rendszer gyógyszerei 
 
Leggyakrabban előfordulók és egyben legveszélyesebbek: inzulin (markáns 
hipoglikémia), metformin (laktátacidózis – ritkán, de akár terápiás alkalmazás esetén is).   
 

ANTIDIABETIKUMOK 
- K: hipoglikémia (inzulin > szulfonamidok > -glinidek), acidózis (metformin), 
hipokalémia (inzulin) 

- TD: terápiás adag 2-3x – rizikócsoportok: alkoholfogyasztás, béta-blokkoló 
(hipoglikémia); máj-, vesebetegség, jódos kontrasztanyag (laktátacidózis)  
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- PT: 1. GD, szén; 4. cukor per os + iv., ha kell, NaHCO3   

  
PAJZSMIRIGY-HORMON 
-TD: T3 >0.75 mg (=750 µg), T4 >5 mg (=5.000 µg) – rizikó: szívbetegség, 
krónikus használat 
-K: szinusz tachikardia, hiper-, vagy hipotenzió (utóbbi súlyos esetben), SVT; 
hányás, hasmenés; kipirulás; fejfájás, zavartság, agitáció, pszichózis, extrém ritkán 
görcs? 
-PT: 1. GD; 4. tüneti (béta-blokkolók, szedatívumok 
 

4.1.8 Az emésztőrendszer gyógyszerei 
 
Túladagolásuk ritka, összességében veszélytelenek. 

 
HASHAJTÓK ILLETVE OBSTIPÁNSOK 
-K: hasi diszkomfort, puffadás, hányinger, kólika – hashajtóknál hasmenés, 
folyadék- és ionvesztés, ezek következményei; loperamidnál extrém ritkán jelentős 
hipovigilitás 
-PT+KT: 4. tüneti 
 
H2-BLOKKOLÓK, PPI, ANTACIDOK 
-K: hányinger, hányás, hasi diszkomfort, extrém ritkán hasmenés; átmeneti 
májenzim emelkedés 
-PT+KT: 4. tüneti 
 

4.1.9 Az izomrendszer gyógyszerei 
 
Túladagolásuk ritka. Legveszélyesebbek: baclofen (konvulziók), tizanidin 
(bradiaritmiák). 

IZOMRELAXÁNSOK 
-TD: egyértelműen nem megadható 
-M+K: 

Hatóanyag KIR 
depr 

RR↓ Aritmia Egyéb 

Papaverin/ 
drotaverin 

0 +   

Baclofen ++ ++ bradikarida izomtónus↑, 
konvulzió, 
légzőkp depr 

Carisoprodol + 0  spasztikus 
enkefalopátia 

Chlorzoxasone 0 +  szédülés, 
hányinger 

Cyclobenzaprine 0 + szinusz tachi antikolinerg 
Guaiafenesin 0 +   
Mefenezin/ 
meprobamat 

0/++ +/++   

Methocarbamol 0 +   
Orphenadrin 0 + SVT, VT antikolinerg 
Tizanidin + ++ szinusz bradi,  
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SA-blokk, 
AV-blokk 

Tolperison 0 +   
-PT+KT: 1. GD, szén; 4. tüneti (Trendelenburg, folyadék, atropin, benzodiazepin) 
 

4.1.10 A fertőzések, illetve daganatok elleni szerek 
 
Nagyon ritkán fordulnak elő. Az INH potenciálisan halálos kimenetelű mérgezést 
okozhat. 

 
 
IZONIAZID (INH) 
-H: tbc 
-TD: akut: >20 mg/kg potenciális mérgezés; >30 mg/kg potenciális görcs; >50 
mg/kg potenciális halál; abszolút dózisfüggőség – krónikus: >10-15 mg/kg (több 
napon át) – rizikócsoportok: idős kor, alkoholizmus, leromlott állapot, 
veseelégtelenség 
-K: 1.fázis: 30-180 perc tünetmentesség – 2.fázis: hányinger, hányás, hasfájás 
(ritka); elkent beszéd, ataxia, zavartság – 3.fázis: görcsök (akár status 
convulsivus), súlyos metabolikus acidózis, kóma – később lehet májkárosodás, 
hemolízis 
-PT: 1. GD (óvatosan); 3. piridoxin (1.ha ismert a bevett adag: ekvivalens dózis; 
görcs esetén 3-5 perc alatt iv., görcs híján lassú infúzióban – 2.ha nem ismert a 
bevett adag: görcs esetén 5 gr 3-5 perc alatt iv., görcs híján 1-2 gr lassú 
infúzióban); diazepam (adjuvánsként 5-10 mg iv., ha nincs B6 vitamin: 0.3-0.4 
mg/kg iv.); NaHCO3 (Kussmaul légzés esetén; görcs után) 

 
 

4.1.11 Lokális hatású gyógyszerek 
 
SEBKEZELÉS – DEZINFEKTÁNSOK 
 
- K: általában kis koncentrációban enyhe irritáció – kis koncentráció nagy 
mennyisége esetén hányás, hasmenés, puffadás - nagyobb koncentrációban 
korrózió, illetve egyedi speciális hatások 
 Chlorhexidine, glutaraldehyde, hexylresorcinol, mercurochrom: irritáció, 
korrózió 
 Kálium-permanganát, solutio anaesthetica: irritáció, korrózió, 
methemoglobinémia 
 Hidrogén-peroxid: irritáció, korrózió, üreges szervek perforációja, légembólia 
- PT: 1. bőr, szem dekontaminációja, ha per os,15 percen belül higítás vízzel; 4. 
tüneti 

 
4.1.12 Összefoglalás 

 
Akut túladagoláskor az alábbi gyógyszercsoportoknak nincs méregtani 
jelentősége, így toxikológiai szempontból ellátást nem igényelnek: 
 
LIPIDCSÖKKENTŐK 
FOLSAV 
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TIAMAZOL, PROPILTIOURACIL 
MÁJ-, EPE- ÉS PANKREÁSZBETEGSÉGEKBEN ALKALMAZOTT SZEREK 
ALLOPURINOL 

 

4.2 IPARI ÉS HÁZTARTÁSI MÉRGEZÉSEK 

A hétköznapok szempontjából a marószererek, szén-monoxid, irritáló gázok (főképp klórgáz 
és füstinhaláció), szerves vegyületek és az etilénglikol jelent problémát, elsősorban 
gyakoriságuk miatt. A gazdaságilag fejlett országokban ezek mortalitási aránya alacsony, 
jellemzően enyhe vagy középsúlyos intoxikáció alakul ki. Akutan leginkább az etilénglikol, a 
szén-monoxid és egyes marószerek (ebben a gyakorisági sorrendben) okoznak halálos 
mérgezést. 

4.2.1 Marószerek és detergensek 

-savak, lúgok, oxidálószerek, fémsók, szénhidrogének, egyéb (formaldehid, pikrinsav, 
bipiridill gyomirtók, foszfor) 

Okok: 1. összetévesztésből fakadó, véletlen fogyasztás (tárolási hiba, ittasság); 2. szuicid 
szándékú fogyasztás; 3. munkahelyi baleset. Az első esetben a megivott mennyiség általában 
nem nagy, a második esetben lehet jelentős,	   illetve a beteg a testébe bárhová beadhatja, a 
harmadik esetben inkább külső maródás, a szem, bőr sérülése következik be.  

-M: a maródás súlyossága függ: mennyiség, minőség (pH, halmazállapot, anion-, kationrész 
minősége), koncentráció (a nátronlúg és kálilúg 1% felett, a hypo, ammónium-hidroxid, a 
savak, a hidrogén-peroxid 10% felett, a foszforsav 50-60% felett korrozív, alatta irritatív), 
behatás időtartama, gyomor teltsége 

-K: Lokálisan: 1. Per os:	   fájdalom a szájban, nyálzás, torokkaparás, torokfájás, nyelési 
nehezítettség, nyelés fájdalma, köhécselés, krákogás, rekedtség, „gurgulázó hangképzés”,  
hányinger, hányás, véres vagy savhematinos hányás, has fájdalma, puffadása, perorálisan 
(néha máshol is): „ráfolyásos” maródás – nyelv, nyh, garat: vérbőség, duzzanat, ödéma, 
maceráció, hámfosztottság, maródás (szín!!), nekrózis, has: lehet puha, vagy érzékeny, 
meteorisztikus, feszes – 2. Bőr: érintett terület fájdalma, eritéma, hiperémia, nekrózis – 3. 
Inhaláció: könnyezés, orrfolyás, égő érzés az orrban, torokban, rekedtség, köhögés, stridor, 
fulladás, nehézlégzés, nemkardiogén tüdőödéma, glottiszgörcs és –ödéma, tachipnoe, stridor, 
spaszticitás, szörcszörejek, pangás – 4. Iv, im, sc injekció: érintett terület fájdalma, szúrás 
körül vérbőség, gyulladás, nekrózis – 5. Szisztémásan: hipertenzió (nem ritka), hipotenzió 
(ritka), sokk, centralizált keringés, akrocianózis (ritka); EKG-eltérések (pitvari aritmiák, 
inferior STE, reaktív: s.t., aspecifikus repolarizációs zavar); metabolikus acidózis (alkalózis 
nem); hemolízis, veseelégtelenség; zavartság, nyugtalanság, tompaság 

 maró anyag klinikum (maró hatáson kívül) 
savak sósav 

ecetsav 
kénsav 
salétromsav 

acidózis, lehet hemolízis 
fehér pörkök; bőrről is felszívódik; hemolízis 
fekete elszíneződés és pörkök 
sárgás elszíneződés és pörkök 
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oxálsav és sói 
folysav (hidrogén-fluorid) 

hipokalcémia, veseelégtelenség 
hipokalcémia, hiperkalémia 

lúgok   
oxidálószerek kálium-permanganát 

hipoklorit 
hidrogén-peroxid 

methemoglobinémia 
 
vénás, artériás légembólia 

fémsók ezüst-nitrát 
vas 
réz 
 
higanysók 
krómsók 

methemoglobinémia 
miokardium-károsodás, máj-, veselézió, 
hemolízis, miokardium-károsodás, máj-, 
veselézió 
koleriform hasmenés, veseelégtelenség 
hemolízis, májlézió 

szénhidrogének fenol (karbolsav) 
 
metilén-klorid 

görcsök, kóma; aritmiák; máj- és 
vesekárosodás 
IR depresszió; karboxihemoglobinémia (CO-
mérgezés); aritmiák 

egyéb bipiridillek 
foszfor 
formaldehid 
pikrinsav 
tanninsav 

máj- és vesekárosodás, tüdőfibrózis 
máj- és veseelégtelenség 
súlyos acidózis 
veseelégtelenség 
májkárosodás 

 

A háztartási hypo enyhe, az ipari hypo súlyos, az ipari illetve hideg zsíroldók súlyos korrozív 
sérüléseket okoznak. A detergensek általában ártalmatlanok, puffadást, hasmenést, enyhe 
irritációt okoznak. Esetükben rizikó: idős beteg, nagy mennyiség, aspiráció, kationos 
detergens (korrozív), foszfáttartalmú detergens (hipokalcémia). 

Az ellátó személyzetet a marószer óvatlan, nem megfelelő vizsgálgatása, szállítása, esetleg a 
beteg hányadéka veszélyeztetheti. Külön kiemelendő a hidrogén-fluorid, mely bőrre kerülve 
akár minimális panaszok után késleltetett formában csontig hatoló nekrózist képes okozni, 
vagyis a betegellátás közben az ellátó személy észrevétlenül sérülhet! Transzport alatt 
hirtelen halál extrém ritka, hidrogén-fluorid, fenol okozta ritmuszavarok, hidrogén-peroxid 
okozta légembolia állhat a hátterében. Súlyos korrózió kapcsán szállítás alatt látványos 
állapotromlás, sokkolódás bekövetkezhet, akut has, légzési elégtelenség kialakulhat, ezekre 
lényeges felkészülni. Egyazon márkanévhez felhasználási céljuktól függően alapvetően 
különböző összetételű és korrozív képességű készítmények tartoznak; a maró hatás 
szempontjából az egyes összetevők és azok aránya a döntő, nem pedig önmagában márkanév 
vagy a felhasználási cél (pl. konyhai súroló vagy lefolyótisztító)! Ezért alapszabály a 
méregmintát a kórházban átadni, a pontos összetételről, kémiai összetételről a kórházi 
személyzetet informálni. Mivel a marószerek által okozott nyálkahártya sérülés mértéke és a 
helyszínen észlelt státusz között nincs egyértelmű korreláció, a marószermérgezett beteg 
mindig hospitalizálandó! 

-PT: 1. HÁNYTATÁS, GYOMORMOSÁS, SZÉN ADÁSA, NEUTRALIZÁLÁS TILOS!!!, 
dilúció 15-20 percen belül megkísérelhető 3-4 dl vízzel (ha a legkisebb jel is perforációra utal, 
tilos bármit is itatni!), bőrről lemosás, szemből kimosás, légtérből kimenekítés; 4. bő 
volumen, oxigén, tüneti kezelés, fájdalomcsillapítás (ha kell, akár morfin), intubálás 
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indikációi: gyógyszerrel érdemben nem csillapítható fájdalom, perforáció, aspiráció, légzési 
nehezítettség  

4.2.2 Fémek és nemfémes elemek 

Ezek a vegyületek általában szubakut vagy krónikus mérgezést okoznak, az akut intoxikáció 
ritka. Foglalkozási mérgezés az ércek kitermelése, feldolgozása közben, illetve a különféle 
ipari folyamatok során következhet be, elsősorban inhalációs úton, esetleg bőrgyulladást 
okozva. A lakosságot a környezetszennyezés krónikus, szubakut, nagyon ritkán akut 
következményei fenyegetik (toxikus vegyületek a talajban, vízben, levegőben, 
élelmiszerekben, régi csővezetékekben, régi festékekben, hamisított élelmiszerekben). Egyéni 
mérgezés mind véletlen, mind szándékos formában előfordulhat. Az alábbi táblázat az akut 
intoxikáció leggyakoribb forrásait tünteti fel. 

anyag forrás expozíció módja 
bárium rágcsálóirtó 

csillagszórók, tűzijátékok 
G 
G 

higany kémiai reagens – szublimát 
népi gyógyászat – szervetlen  
fertőtlenítők, tartósítók – szerves 

G 
G 
G 

ólom festékek, régi edények, népi gyógyászat  
festés, hegesztés, vágás stb.  
hamisított élelmiszerek 

G 
L 
G 

arzén kémiai reagens, daganatellenes terápia, hangyairtó – arzén-
trioxid  
népi gyógyászat – szervetlen 
ipari üzemek közelében kontaminált talaj, víz 
illegális vörösbor, hamisított alkoholos italok 

 
G 
G 
G 
G 

tallium heroin, kokain felütése IV 
szelén étrendkiegészítők, egyes samponok 

festékek, rovarölők, gombaölők 
G 
G, L 

kadmium festékek 
vízvezetékek 
műanyag zacskók, élelmiszerek csomagolása 
galvanizálás  

G, L 
G 
G 
G, L 

réz gombaölők, algaölők 
csővezetékek, drótok, elektromos vezetékek 
vágás, szakmunka, galvánozás 

G 
G, L 
L 

foszfor rágcsáló- és rovarirtók  
fertőtlenítők  
kémiai laborok  

G, L 
G 
G 

króm étrendkiegészítők 
festékek (krómsárga), tartósítók, korróziógátlók 
galvánozás  

G 
G 
G, L 

G: per os, gyomor.bélrendszer; L: légutak, inhaláció; IV: intravénásan 

Mindegyik képes súlyos, életveszélyes akut mérgezést okozni, legkevésbé az ólom és a réz.	  
Legnagyobb eséllyel ólom, réz, arzén okozta intoxikációval találkozhatunk. Az ellátó 
személyzetet a levegőben lévő fémporok belégzése, a folyékony halmazállapotú fémsók, 
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oldatok nem megfelelő vizsgálata, kezelése és a beteg testváladékai jelentik. Külön említést 
érdemel a levegővel érintkezve meggyulladó, így súlyos égési sérüléseket okozni képes 
sárgafoszfor és a foszformérgezett beteg hányadéka, széklete! Transzport alatt kamrai 
ritmuszavarok (bárium, arzén, szelén és foszfor), sokkolódáshoz vezető hasmenés (arzén, 
higany, kadmium) szívelégtelenség (arzén, foszfor), tüdőödéma (higany, kadmium, foszfor, 
krómsók), légzésleállás (bárium, arzén) okozhat hirtelen drámai állapotromlást. Alapvető 
fontosságú a betegátadáskor a tünetekért felelős méregminta nagyon óvatos beszállítása 
és/vagy a vegyület kémiai jellemzőinek pontos közlése (vízoldékonyság, vegyérték, 
vegyhatás, szerves/szervetlen stb.)! Általánosságban a vízoldékony, higany esetén a szerves, 
arzén esetén az ötvegyértékű szervetlen, krómsók esetén a hatvegyértékű vegyületek a 
kifejezetten toxikusak. Az elemi fémek önmagukban nem mérgezők, poruk, gőzük viszont 
igen. 

anyag klinikum hatáskezdet 
bárium p os: 1.fázis: hasi görcsök, sápadt arc, midriázis, hipertenzió 

         2.fázis: extrém hipokalémia, gyengeség, aszcendáló bénulás, 
kamrai ritmuszavarok 

percek – 1-2 óra 
2-4 óra 

higany fémhigany                  - p os: nem mérgező 
                                     inh: KIR 
higanygőzök, -porok - 1.fázis: légúti irritáció 
                                   - 2.fázis: pneumonitisz, NKTÖ 
szervetlen                  - 1.fázis: dizenteriform gasztroenteritisz,  
                                                  hipotenzió, sokk 
                                  - 2.fázis: veseelégtelenség, nyálmirigy gyulladás 
szerves                      - KIR 

 
órák-napok 
percek 
12-24 óra 
percek-órák 
 
1-2 nap 
hetek 

ólom p os: 1.fázis: hasi görcsök, hipertenzió 
         2.fázis: hepatitisz, enkefalopátia  

percek-órák 
1-3 nap 

arzén p os: 1.fázis:  koleriform hasmenés, hipotenzió, QTc↑, sokk 
         2.fázis: KIR, aszcendáló bénulás, veseelégtelenség 
inh: légúti irritáció 
bőr: irritáció, dermatitisz 

percek-órák 
2-3 nap 
percek, 1-2 óra 
órák-napok 

tallium p os: 1.fázis: súlyos gasztroenteritisz 
        2.fázis: delirium, görcsök, légzésgyengeség 

12-24 óra 
2-3 nap 

szelén p os: gasztroenteritisz, korrózió, hipotenzió, sokk; QTc↑, VT, VF, 
szívelégtelenség 
inh: légúti irritáció, korrózió   
bőr: irritáció, dermatitisz          

1 órán belül 
 
percek, 1-2 óra 

kadmium p os: súlyos gasztroenteritisz, sokk, konvulzió 
inh: 1.fázis: légúti irritáció, korrózió, láz  
        2.fázis: pneumonitisz, NKTÖ 
bőr: irritáció 

percek 
percek 
12-24 óra 

réz p os: 1.fázis: gasztroenteritisz, zöldeskék hányás 
         2.fázis: hemolízis, metabolikus zavarok, miokardium lézió, KIR 
         3.fázis: máj-, veselézió 
inh: 1.fázis: légúti irritáció 
       2.fázis: pneumonitisz 

percek-órák 
6-48 óra 
2-7 nap 
percek 
12-24 óra 

foszfor p os: 1.fázis: gasztroenteritisz, korrózió, hipotenzió, sokk; QTc↑, VT, 
VF, szívelégtelenség 
        2.fázis: májlézió, májelhalás 
inh: 1.fázis: légúti irritáció, korrózió 
       2.fázis: pneumonitisz, NKTÖ, ARDS 

percek-órák 
 
2-3 nap 
percek 
12-24 óra 
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bőr: korrózió, égés 
króm p os: 1.fázis: gasztroenteritisz, korrózió, hipotenzió, sokk 

        2.fázis: hemolízis, májlézió 
inh: 1.fázis: légúti irritáció 
       2.fázis: NKTŐ 

percek-órák 
1-3 nap 
percek 
12-24 óra 

berillium, 
mangán, 
nikkel 

p os (kálium-permanganát) korrózió, methemoglobinémia 
inh: 1.fázis: légúti irritáció 
       2.fázis: NKTÖ 

percek 
percek 
12-24 óra 

KIR: központi idegrendszeri tünetek; NKTÖ. nemkardiogén tüdőödéma; VT: kamrai tachikardia; VF: 
kamrafibrilláció 

A dekontamináció a helyszínen elvégzendő! Az elimináció és antidotum adása intézeti 
feladat. A prehospitális minőségi volumenpótlás minden esetben elengedhetetlen. 

anyag dekontamináció 
bárium GD; MgSO4, Na2SO4 
higany (kénpor, feltakarítás, 

kiselejtezés) – GD; 
albumin; WBI 

ólom GD; szén; WBI 
arzén GD; MgO 
tallium GD; szén 
szelén GD; C-vitamin  
kadmium GD; szén 
réz GD; albumin 
foszfor szén 
króm higítás aszkorbinsavval 
GD: gyomormosás; HD: hemodialízis; WBI: bélmosás; MgSO4: magnézium-szulfát; Na2SO4: nátrium-szulfát; 
KCl: kálium-klorid; MgO: magnézium-oxid 

4.2.3 Vérmérgek  

A vérmérgek (vérfestékmérgek) a hemoglobin szerkezetében olyan reverzibilis (karboxi- 
illetve methemoglobin) vagy irreverzibilis (verdoglobin, porfirin) változás(oka)t hoznak létre, 
amely(n)ek következtében az képtelenné válik a normális oxigéntranszportra. 

Magyaroroszágon évente kb. 1000 akut szén-monoxid fordul elő, methemoglobinémia ritka, a 
többi inkább csak elméleti kérdés. A szén-monoxid amellett, hogy vérméreg, 
hatásmechanizmusa alapján mérgesgáz is! 

SZÉN-MONOXID 

-E: Színtelen, szagtalan, levegőnél kissé könnyebb, porózus rétegeken áthatoló, nem irritáló 
gáz, bármely széntartalmú anyag tökéletlen égéséből keletkezik (füst, kipufogó gáz, cigaretta)  

Általában véletlen baleset, ritkán szuicid kísérlet következménye. Típusos formái: 1. lakossági 
fűtő-, melegítőberendezések tökéletlen égése	  (nem megfelelő műszaki állapot, az égéstermék 
kivezetésének nem megfelelő útja, páraelszívó egyidejű alkalmazása, időjárási viszonyok: 
nagyerejű szél, tartós magas nyomású anticiklon), sokszor csoportos; gyakori helyszín a 
fürdőszoba, de mindenképpen lakás, zárt tér – akut mérgezés; 2. zárt térben jármű (gépkocsi, 
rolba stb.) égéstermékeinek koncentrálódása – akut, nem ritkán kriminális (szuicid vagy 
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homicid) esemény; 3. bármely forrásból tartósan határértéket meghaladó koncentráció 
belégzése – krónikus mérgezés.	  	  

M: Gyors és teljes felszívódás tüdőn keresztül; HbF-hoz erősebben kötődik, mint HbA-hoz, 
placentán több órás késéssel, de teljesen átmegy.  Felezési ideje körlevegőn kb. 4 óra, 100% 
O2 belégzése mellett 70-90 perc, 100% O2 belégzése mellett 3 atm légköri nyomáson 18-23 
perc. . 

Szintek: HbCO <10%: tünet nincs vagy jellegtelen, minimális – HbCO 10-25%: enyhe 
mérgezés, HbCO-szint hozzávetőlegesen korrelál a tünetekkel – HbCO >65-70%: halál – 
HbCO 25-65%: „grey zone”, nincs korreláció a tünetekkel  

Rizikócsoportok: magzat, újszülött, gyermek <2 év; idős >65 év – dohányos – szív-, tüdő-, 
agyi érbeteg, anémia, hipertireózis, hipovolémia – alvó, részeg, módosult tudatú beteg 

-K: enyhe: fejfájás, hányinger/hányás, szédülés, gyengeség, fülzúgás/fülcsengés, remegés, 
palpitáció; középsúlyos: ritmuszavarok, EKG-eltérések, ACS, alsó végtagi izomgyengeség 
miatti járásképtelenség, vizelési, székelési inkontinencia, gondolkodási nehézség, tompaság, 
zavartság, kollapszus; súlyos: többszöri kollapszus, elhúzódó eszméletlenség vagy zavartság, 
görcsök, kóma, tüdőödéma, légzési elégtelenség, sokk, keringési elégtelenség, malignus 
ritmuszavarok, pH<7.2,  halál  

PT: 1. legkisebb gyanú esetén is azonnal szellőztetés, megfontolt, de gyors kimentés, tűzoltók, 
gázművek értesítése, amennyiben lehet, HbCO illetve a levegőben ppm mérése, ezen adatok 
rögzítése; 2-3. azonnal (a kimentéssel párhuzamosan!) oxigén adása 12-14 liter/perc 
sebességgel, ez a reanimáción kívül minden egyéb terápiát, részletes vizsgálatot megelőz; 4. 
infundálás, aritmiák esetén béta-blokkoló (a nitrát kerülendő!), koponyaűri nyomásfokozódás 
jelei esetén mannit, zavartság, nyugtalanság esetén benzodiazepin. 32 héten túli terhesség 
esetén a magzat monitorozása, esetleges szülésindítás céljából szülészeti osztályra szállítás, 
oxigén folyamatos adása mellett!  

METHEMOGLOBIN (MetHb = oxidált vasat tartalmazó hemoglobin) 

-E: 1.Fiziológiás (normál esetben <1.0% a vérben - metHb-reduktáz (G6PDH) redukálja); 
2.Kóros (nitritek és nitrátok; helyi érzéstelenítők, pl.benzokain, lidokain, prilokain, cetakain; 
antimikróbás szerek, pl.szulfonamidok, dapszon, klorokvin, primakvin; fájdalomcsillapítók, 
pl.fenacetin; egyéb, pl. anilin, acetanilid, klorátok, bromátok, nitrogén-oxidok) 

Általában véletlen baleset, ritkán szuicid kísérlet következménye. Típusos szituációk: 1. helyi 
érzéstelenítők és dapszon akut túladagolása vagy tartós alkalmazása; 2. alkil-nitritek 
használata szexuális teljesítményfokozás céljából; 3. vegyi üzemek, lőszergyártó üzemek, 
tűzszerészek dolgozóinak mérgezése; 4. nitrátos kútvíz fogyasztása (főleg újszülöttekben); 5. 
füstinhaláció (nitrogén-oxidok);  

Szintek: <10-15%: tünet nincs vagy jellegtelen – egyenes arányosság szint és tünetek között - 
>70-80%: általában halál 
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Rizikócsoportok: enzimhiány; újszülöttek, idősek; máj- és vesebetegek 

-K: tünetek oka: szöveti oxigénhiány + a methemoglobin, mint pigment + hemolízis – 
fejfájás, szédülés, hányinger, gyengeség; cianózis (kék bőrszín – generalizált, aránytalan a 
beteg légzési státuszával, oxigénre nem javul) + csokoládébarna (kékeslila, kékesfekete) vér; 
nehézlégzés, zavartság, agitáltság, tompaság; hipotenzió, ritmuszavarok; görcsök, keringési, 
légzési elégtelenség, kóma, halál 

-PT: 1. dekontamináció; 3. metilénkék 1-2 mg/kg iv lassú bolus 1-2 perc alatt (kontraindikált: 
ennél gyorsabb adás; ennél nagyobb mennyiség adása egyszerre; ismert G6PDH-deficiencia) 
+ C vitamin 0.5-1 gr iv lassú bolus; 4. tüneti terápia (oxigén, volumen) 

4.2.4 Mérgesgázok, irritáló gőzök, gázok, füstinhaláció 

A belélegzett mérgesgázok (szén-monoxid, cián, kén-hidrogén) szisztémás, az irritáló gázok 
lokális hatásokat fejtenek ki. A mérgesgázok közvetlenül hatnak a létfontosságú 
sejtfunkciókra, többek között citotoxikus hipoxiát, acidózist, szabad gyök felszaporodást, 
sejthalált okozva. Az irritánsok elsősorban a légutak nyálkahártyáját és a szemet, ritkábban a 
bőrt izgatják, vérbőséget, vizenyőt, a szekréció fokozódását, simaizomgörcsöt kiváltva. 
Gázbelégzés esetén a szervezetbe kerülő méreganyag a gáz levegőben lévő koncentrációjától 
(c) és a behatás idejétől (t) függ, ezek szorzata (az ún. halálozási érték) bizonyos határon belül 
állandó értéket ad. 

Füstinhaláció során forró részecskék és különféle gázok elegye kerül belégzésre. Bármely 
mérgesgáz és/vagy irritáló gáz előfordulhat a füstben, annak függvényében, mi égett. 

Az ellátó személyzetet a gáz(ok) keletkezéséért felelős közeg, az elővigyázatlan 
betegvizsgálat, kimentés, nagyon ritkán a zavart, agitált beteg veszélyezteti. Ha a mentőhívás, 
a helyszín alapján gázmérgezés legkisebb gyanúja is felmerül, fokozott óvatossággal kell a 
helyszínt megközelíteni, a beteget vizsgálni és a tűzoltók, műszaki egységek segítségével a 
lehető legtöbb információt kell beszerezni a baleseti mechanizmusról, a bemért adatokról. 
Nem egyértelmű esetben javasolt az összes szóba jövő lehetőséget számba venni, és néhány 
egyszerű klinikai jel (vénás vér színe, HbCO értéke, irritációs tünetek jelenléte, lehelet, 
esetleg közeg szaga) alapján kizárni vagy valószínűsíteni! Transzport alatt a szén-monoxid, 
kén-hidrogén, valamint a nagy és közepes vízoldékonyságú irritáns vegyületek által okozott 
mérgezés javulni szokott, a ciángáz klinikuma gyakran stagnál, váratlan állapotromlás csak a 
már helyszínen is kritikus állapotú mérgesgázok és a kis vízoldékonyságú irritánsok esetén 
fordulhat elő (előbbieknél konvulziók, malignus aritmiák, tüdőödéma, légzésleállás, 
utóbbiaknál tüdőödéma); a per os fogyasztott cián fokozatos felszívódása szintén vezethet 
hirtelen instabilitáshoz. A kórházban történő átadáskor létfontosságú az alábbiak pontos 
közlése: a gázképződás mechanizmusa, az időviszonyok, a tüneti dinamika. Mérgesgázok 
esetén csak az egyértelműen perceken belül kimenekült vagy kimentett, helyszínre érkezéskor 
teljesen tiszta tudatú, teljesen tünetmentes beteg hagyható a helyszínen. Mivel füst 
keletkezésekor a felszabaduló gázokat illetően mindig nagy a bizonytalanság, a füstinhalált 
beteg nem hagyható a helyszínen! Irritáló gáz/gőz inhalációja után is törekedni kell a beteget 
meggyőzni a hospitalizáció szükségességéről. 
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CIANIDOK 

-F: Cianid ion (CN-), Gáz: ciángáz (HCN), Folyadék: ciánsav (HOCN), Sói: Na-, K-, Ca-
cianid; fémcianidok 

-E: mezőgazdaság: rovarirtás; („háztartási”: nitrilek -  acetonitril, propionitril = etil-cianid); 
oldószerek, körömlakklemosók (EU-ban 2000 óta BETILTVA); ipar: galvanizálás, 
fényképészet, fémfeldolgozás, műanyaggyártás, szintetikus gumigyártás, növényvédőszerek 
előállítása, illatanyagok előállítása; bányászat (arany!); égés: selyem, műanyag, gyapjú, 
cigaretta (környezetszennyezés: levegő, talaj); betegellátás: nitroprussid, vitamin B17; 
növények = cián-glikozidok (hidrolízis során HCN szabadul fel): keserűmandula, sárga-, 
őszibarack, körte, alma, babérmeggy, cirok, manióka, limabab 

-TD: inhalálva: 150-300 ppm: potenciálisan letális; 400 ppm: azonnali halál – lenyelve: HCN 
oldat 1mg/kg;  ciánsó 2-300 mg; keserűmandula gyermeknél 2-5 mag, felnőttnél 15-20 mag – 
letális lehet 6-10, illetve 30-50 mag 

-M: oxidációs folyamatok blokkolása (anaerob anyagcsere, sejtszintű oxigénhiány) 

-K: kezdet általában azonnal: inhalálva - percek: só formában (kapszula, étel a gyomorban) -  
percek-órák: növényi magvak, eü alkalmazás (metabolizálódnia kell), bőrről felszívódva (idő 
kell) – tünetek: hiperventiláció, nehézlégzés; fejfájás, gyengeség, szédülés, palpitáció; 
zavartság, ájulás, görcsök, kóma; EKG-eltérések, ACS; légzési, keringési elégtelenség, a halál 
lehet azonnali vagy késleltetett  - diagnosztikus lehet: keserűmandula szag (nem mindig!), 
élénkpiros vénás vér 

-PT: 1. ÖNVÉDELEM, eltávolítás a gáztérből (műszaki mentés), ruha levétele, szappanos 
vizes lemosás, gyomormosás (1 órán belül és ha nem okoz időveszteséget), szén; 3. 
methemoglobin-képzés (Na-nitrit 300 mg iv – amilnitrit ih), kén adása (Na-tioszulfát 10-12.5 
gr iv) vagy kobalt adása (Co-EDTA 1.5% 20-40 ml – hidroxikobalamin 50-70 mg/kg); 4. 
légútbiztosítás, tüneti terápia, oxigén (12-14 liter/perc), volumen 

KÉN-HIDROGÉN 

-E: vulkáni gázok; kénes ásványvizek, kéntartalmú források – cserző-, tímár- és bőrüzemek, 
bányák, petróleumfinomítok – forró aszfaltgőz – fehérjék rothadása (pöcegödör, 
szennyvíztárolók, csatornák = „pit gas”) - színtelen, szagtalan, záptojás szagú; levegőnél 
nehezebb 

-M: gyors felszívódás a tüdőn át citokróm-oxidáz gátlása → sejthalál; direkt oxidáló → 
nyálkahártya-irritáció 

-K: enyhe: fejfájás, hányinger/hányás, szédülés, általános gyengeség + felsőlégúti irritáció, 
kötőhártya izgalom; középsúlyos: ritmuszavarok, EKG-eltérések, vizelési, székelési 
inkontinencia, gondolkodási nehézség, tompaság, zavartság, agitáltság; súlyos: delírium, 
elhúzódó zavartság vagy eszméletlenség, görcsök, kóma, toxikus tüdőödéma, légzési 
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elégtelenség, sokk, keringési elégtelenség, malignus ritmuszavarok, pH<7.2,  halál; nagy 
töménység esetén azonnali halál 

-PT: 1. kimentés a gáztérből (ÖNVÉDELEM! műszaki mentés!); 4. oxigén, tüneti 

IRRITÁLÓ GÁZOK 

-E: ipari tevékenység, vegyipari üzemek – égés, füst – tartálykocsi balesetek – otthon: 
tisztítószerek 

Gyakorlatilag mindig véletlen baleset következménye. Típusos formák: 1. takarítás közben 
tisztítószerek összeöntése, keletkező klórgáz belégzése; ennél nagyságrenddel ritkábban: 2. 
ipari balesetek; 3. tűz, füst, égés (formaldehid: szerves anyagok égésekor, akrolein: glicerin, 
zsírok hevítésekor; nitrózus gázok: nitrogéntartalmú anyagok égésekor; foszgén: klórtartalmú 
anyagok égésekor); 4. hűtőberendezések sérülése (ammónia, kén-dioxid) 

Fajták: nagy vízoldékonyságú (ammónia; formaldehid; sósav; hidrogén-fluorid; kén-dioxid), 
közepes vízoldékonyságú (akrolein; klór; fluor), kis vízoldékonyságú (nitrózus gázok; ózon; 
foszgén) 

-K: 1. nagy és közepes vízoldékonyságú vegyületek: gyors kötődés a felső légutakhoz és hatás 
a nedves nyh-kon („good warning property” = irrespirábilis gáz); enyhe: konjunktivitisz, 
rhinitisz, bőr eritéma, torokkaparás, -fájás, rekedtség, köhögés (ingerköhögés, improduktív), 
súlyos: előbbi tünetek + laringospazmus, gégeödéma, status, apnoe, (kémiai pneumonitisz, 
tüdőödéma, tracheobronchitisz), társulhat: magas vérnyomás!, pánik-szindróma, fejfájás, 
szédülés – 2. kis vízoldékonyságú vegyületek: lassú kötődés, alsó légutak, késleltetett hatások 
(„poor warning property” – hosszú expozíció); 1. fázis: köhögés, nyálkahártya irritáció, 2. 
fázis: tünetmentes látens periódus (30 perc-12 óra), 3. fázis: diszpnoe, hipoxia; nemkardiogén 
tüdőödéma, ARDS, 4. fázis: késői szövődmények (restriktív tüdőkárosodás) 

-PT: 1. megfontolt kimentés a gáztérből, ÖNVÉDELEM; 4. oxigén, párásítva (2-5 liter/perc), 
hörgtágító (inhalálva, porlasztva, iv), szteroid (inhalálva, porlasztva, iv), noradrenalin 
(porlasztva), bő volumen, egyéb tüneti; kis vízoldékonyságú vegyületeknél TELJES 
MOZDULATLANSÁG 

ASZFIXIÁT OKOZÓ GÁZOK 

A szén-dioxid, metán, propán, bután hipoxiás hipoxiát okoz, nincs direkt toxikus hatásuk. 

-T: 1. a mérgezett megfontolt kimentése; 4. oxigén, szupportív terápia 

FÜSTINHALÁCIÓ 

során hőhatással, fizikai behatással (apró részecskék), kémiai irritációval, aszfixiával-
hipoxiával, illetve mérgesgázok-vérmérgek (szén-monoxid, cián, kén-hidrogén, 
methemoglobin képzők, formaldehid, foszgén) felszívódásával kell számolni!  
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-PT: 1. kimentés a gáztérből, szem dekontaminációja; 4. oxigén, párásítva (2-5 liter/perc), 
hörgtágító (inhalálva, porlasztva, iv), szteroid (inhalálva, porlasztva, iv), noradrenalin 
(porlasztva), bő volumen, egyéb tüneti 

4.2.5 Szerves anyagok, szénhidrogének 

- E: ipar (műanyag-, festék-, vegyipar, gyógyszeripar) – mezőgazdaság (gyümölcsérlelés, 
kártevők irtása) – háztartás (oldószerek, lakkok, festékek, festékeltávolítók, zsírtalanítók, 
fertőtlenítők, fakonzerválók, bútorápolók) – közlekedés (üzemanyagok, kenőanyagok) – 
egészségügy (fertőtlenítés, hashajtás) 

Okok: 1. véletlen fogyasztás (tárolási hiba, ittasság), félrenyelés (tartályból történő 
átszippantás közben); 2. szándékos önártalom (szájon át, inhalálva, intravénásan vagy 
szubkután beadva); 3. munkahelyi baleset. Az első esetben a lenyelt mennyiség általában nem 
nagy, a második esetben lehet jelentős, illetve a beteg a testébe bárhová beadhatja, a harmadik 
esetben inkább külső maródás, a szem, bőr sérülése következik be.  

A szénhidrogének bőrre, szemre, nyálkahártyákra jutva lokális irritációt, ritkán fagyást 
okoznak, némelyik intakt bőrről is felszívódik, intoxikációt kiváltva.	  Bőr alá kerülve súlyos 
nekrózist, véráramba jutva érfalnekrózist és szisztémás mérgezést eredményeznek. Inhalálva 
tüdőkárosodás és szisztémás toxicitás alakulhat ki. Lenyelve a felszívódni képes 
szénhidrogének szisztémás mérgezést okoznak. Aspiráció esetén 1-2 nap múlva kémiai 
pneumonitisz fejlődhet ki. A szisztémás toxicitás gyorsan kialakul, központi idegrendszeri 
depresszió (fejfájás, szédülés, hányinger, részegség-szerű állapot, hipovigilitás, légzőközpont 
depressziója), központi idegrendszeri izgalom (eufória, hallucinációk, tremor, görcsök, 
delírium), parenchimás szervkárosodás (máj, vese, szív – aritmiák), hematológiai károsodás 
(hemolízis, methemoglobinémia, csontvelő depresszió) formájában nyilvánulhat meg. Az 
irritatív hatás a bőrön, szemen vérbőséget, gyulladást, a gyomor-bél traktust illetően hányást, 
hasmenést, esetleg hemorrágiás gasztroenteritiszt, a légzőrendszer tekintetében a légutak 
izgalmán kívül toxikus, néha hemorrágiás tüdőödémát eredményezhet.  

 viszkozitás illékonyság GI-felszívódás következmények 
1.csoport ++ - - aspirálva lipoid pneumonia; 

irritatív, illetve szisztémás hatás 
nincs 

2.csoport - ++ - hipoxia (gázneműeknél); enyhe 
nyálkahártya irritáció, ritkán 
lokálisan fagyás, esetleg 
tüdőödéma; dominálóan KIR 
depresszió, esetleg KIR izgalom; 
aritmiák 

3.csoport - +/- +/- enyhe bőr és nyálkahártya irritáció; 
KIR depresszió (nagy dózis után), 
KIR izgalom (csak extrém 
dózisnál); tüdőödéma, legnagyobb 
veszély aspiráció után kémiai 
pneumonitisz 

4.csoport - +/- ++ változó fokú nyálkahártya irritáció, 
lehet korrózió; KIR depresszió, KIR 
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izgalom; aspiráció után kémiai 
pneumonitisz; szisztémás toxicitás, 
ennek részeként aritmia-veszély 

 

szénhidrogén kémiai 
típusa 

felhasználás klinikum felszívódás 

alifás, telített 
- C2-4 szénláncú 
- C5-20 
 
- C21- 

 
- fűtőanyag, vegyipar  
- fűtő- és üzemanyag, 
fertőtlenítők, lakkok 
- kenőolajok, paraffin, 
vazelin, aszfalt 

 
2 csoport 
3.csoport 
 
1.csoport 

 
L 
G, L 
 
- 

alifás, telítetlen 
- acetilén 
- etin, propin 

 
- gyümölcsérlelés 
- hegesztés, lángvágás, 
műanyag-gyártás 

 
2.csoport 
2.csoport 

 
L 
L 

alifás aldehidek 
- formaldehid 
 
-metaldehid 
 
- akrolein 

 
- fertőtlenítők, tisztítók, 
szemölcs, vegyipar 
- spiritusz, csigaölők 
 
- műanyagipar 

 
irritatív, korrozív 
 
2.csoport + izomrigiditás, 
izomgörcsök, hipertermia 
tüdőödéma 

 
G, L 
 
G, L 
 
L 

éterek, észterek, 
ketonok 

- oldószerek 2.csoport L 

szén-diszulfid - ipar 2.csoport L 
halogénezett alkoholok - oldószer 4.csoport: máj, vese G, B, L 
halogénezett alifások 
- monohalogénmetánok 
 
- monohalogénetánok 
- szén-tetraklorid, 
kloroform 

vegyipar, oldószerek   
2 + 4.csoport: tüdő, fagyás, 
acidózis (metanollá alakulás) 
2.csoport 
4.csoport: máj, vese, szív 

G, L, B 

benzolfélék - vegyipar, oldószerek, 
molyirtók, légfrissítők 

akut: 2.csoport – krónikus: 
4.csoport: csontvelő  

G, L, B 

fenolok, krezolok - fertőtlenítők, 
műanyaggyártás 

4.csoport: vese, tüdő + korrózió G, B 

aromás nitro 
- nitrobenzol 

- vegyipar 4.csoport: metHb, hemolízis, szív G, B 

aromás amino 
- DNOC, DNP, anilin 

- vegyipar 4.csoport: metHb, hemolízis, szív, 
anyagcsere 

G, B 

felszívódás G: gyomor-bélrendszerből; B: bőrről; L: légutakból – DNOC: dinitro-orto-krezol; DNP: dinitro-fenol 

A növényekből kivont illóolajokat aromaterápia részeként, illatosításra, illetve gyulladás- és 
fájdalomcsökkentésre, fertőtlenítésre, vízhajtásra, izomlazításra, köptetőnek használják. 
Előírás szerint alkalmazva teljesen ártalmatlanok, azonban töményen, nagy mennyiségben a 
bőrre kenve fototoxicitás, dermatitisz, nyálkahártyákra jutva irritáció, bőrről felszívódva, vagy 
higítatlanul elfogyasztva pedig szisztémásan központi idegrendszeri depresszió és/vagy 
izgalom, ritkán máj-, vesekárosodás alakulhat ki, terhesekben vetélést okozhatnak. Ritkán 
kémiai pneumonitisz fejlődik ki. Legveszélyeztetebbek a kisgyermekek, a legtöbb halálos 
kimenetelű esetben ők az érintettek.	   Kámforolaj és sáfrányolaj esetén néhány gramm, 
egyébként néhány tíz vagy száz gramm mérgező. 
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A szerves vegyületek közül leginkább a propán-bután gázzal elkövetett öngyilkossági kísérlet 
és az üzemanyagok aspirációja jelent reális problémát, az illóolajok toxicitása, a vegyipari 
(általában szubakut, krónikus) mérgezések ritkák. Az ellátó személyzetet zárt tér szerves 
vegyülettel teli levegőjének belégzése, az ilyen közeg berobbanása, a méreganyag illetve a 
beteg hányadékának bőrre kerülése, extrém ritkán a beteg delirózus tudatállapota 
veszélyezteti. Az 1. és 3. csoport vegyületei esetén a transzport eseménytelen, a 2. és 4. 
csoportba tartozóknál a tudatzavar és a hirtelen kamrai aritmiák okozhatnak gondot; 
metaldehidnél görcsökre, hipertermiára, formaldehidnél, akroleinnél tüdőödémára, aromás 
amino-vegyületeknél hipertermiára kell felkészülni. Átadáskor a méreganyag kémiai 
jellemzőinek pontos közlése létfontosságú. 

-PT: 1. ÖNVÉDELEM; megfontolt eltávolítás a légtérből, ruha le, alapos lemosás szappanos 
vízzel, hajról és körmök alól is, szemből alapos kimosás, gyomormosás csak aromás és 
halogénezett származékok nagy mennyisége + rövid expozíció esetén (ilyenkor tudatzavar 
esetén a beteg intubálandó), gyomormosás után paraffinolaj vagy orvosi szén, fenol esetén bőr 
alkoholos, glicerines lemosása, étolaj itatása – alkohol, tej, zsíros ételek adása TILOS; 3. 
methemoglobinémia terápiája; 4. tüneti kezelés – adrenalin TILOS 

4.2.6 Alkoholok 

Az etanol mellett propil-, izopropil-, butil-, amil-alkohol fogyasztása reális (összetévesztés, 
etanol hiánya esetén pótlék), a többi monoalkoholt kellemetlen szaga miatt nem szokták 
meginni. Az alkoholok narkotikus, negatív inotrop és légzésdeprimáló hatása a szénlánc 
hosszúságának növelésével arányosan nő, tünetként emellett tudatzavar, acidózis, ritkán 
szívritmuszavar (extraszisztolék, pitvarfibrilláció) szokott még kialakulni. A terápia tüneti (bő 
infundálás, cukros infúzió, hányáscsillapítás, tiamin adása). A beteget elsősorban a sérüléstől 
és az aspirációtól kell védeni. Gyomormosásnak csak extrém mennyiség plusz rövid 
expozíciós idő esetén van értelme. A mélyen eszméletlen beteg intubálandó. Tisztázatlan 
előzmények esetén, földön fekvő ittas betegnél mindig mérlegelendő a koponya CT 
szükségessége! Az ellátó személyzetet bármilyen típusú alkoholszármazék okozta mérgezés 
kapcsán az agitált beteg veszélyeztetheti. Hirtelen állapotromlás bármilyen típusú alkohol 
okozta mély eszméletlenség kapcsán légzésleállás, súlyos glikol és metanol intoxikáció esetén 
konvulzió, extrém ritkán tüdőödéma formájában következhet be. 

MONO-, DI-, TRIETILÉNGLIKOL, PROPILÉNGLIKOL (EG) 

-E: oldószerek, lakkok; kenőanyagok, hidraulikai rendszerek; fűtésrendszerek, fagyállók; 
ablakmosók 

Nagyjából fele-fele arányban szándékos, illetve véletlen fogyasztás következménye. 
Magyarországon évente százas nagyságrendben fordul elő, haláleset sem ritka, szinte mindig 
a terápia késése miatt. 

-M: 8. ábra 
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-TD: 1.5 ml/kg 

-K: Lenyelve:  

 kezdete lényege klinikum 
1.fázis  0.5-3 óra az EG metabolizálódik, az –

OH „dolgozik” 
ittasság, zavartság, hányinger, hányás, 
ritkán konvulzió 

2.fázis  2-12 óra a metabolitok „dolgoznak” metab acidózis, hipokalcémia, QTc↑, 
ritmuszavarok, zavartság, vigilitás↓, 
lehet szívelégtelenség, tüdőödéma, 
ARDS, kóma, konvulzió 

3.fázis  12-32 óra a metabolitok „dolgoznak” + 
kalcium-oxalát „dolgozik” 

2. fázis tünetei + akut tubuláris 
nekrózis, veseelégtelenség 

4.fázis napok-hetek  agyideg-léziók, dermatitisz 
Inhalálva: maximum enyhe „alkoholos” tünetek; Bőrre kerülve: csak nagy érintett testfelszín 
esetén, súlyos mérgezés így is ritka 

-PT: 1. gyomormosás csak 15 percen belül vagy nem éhomra 30 percen belül, alternatíva 
szondán át öblítés 30 percen belül, szén értelmetlen; 3. alkohol (reális gyanú esetén 
gyakorlatilag azonnal), prehospitálisan ~40%-os alkohol (vodka, konyak), 2 ml/kg telítő, 0.4 
ml/kg/óra fenntartó adag; 4. bő volumen 

METANOL (MeOH) 
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-E: üzemanyag (salakmotorok, repülőmodellek; biodízel előállítása, biometanol); műanyag-, 
festékgyártás, furnérlemezek előállítása; oldószerek, lakkok, festékoldók; ablakmosók, kültéri 
lemosók 

Az etilénglikolokhoz képest sokkal ritkábban fordul elő, viszont mortalitása nagyobb! 

-M: 9. ábra 

 

-TD: 100 mg/kg 

-K: Lenyelve: 

 kezdete lényege klinikum 
1.fázis 0.5-3 óra a MeOH metabolizálódik; az –

OH „dolgozik” 
ittasság, zavartság, hányinger, hányás, 
ritkán konvulzió 

2.fázis 3-24 óra latencia gyakran tünetmentes! 
3.fázis 6-24 óra a hangyasav „dolgozik” metab acidózis; látászavar (foltos 

látótér kiesés), midriázis, pupilla 
reflexek ↓, szemfenéki vérzés, vénás 
pangás, papillaödéma; ritmuszavarok, 
zavartság, vigilitás↓, lehet 
szívelégtelenség, tüdőödéma, ARDS, 
kóma, konvulzió 
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Inhalálva: maximum enyhe „alkoholos” tünetek; Bőrre kerülve: csak nagy érintett testfelszín 
esetén, súlyos mérgezés így is ritka 

-PT: 1. gyomormosás csak 15 percen belül vagy nem éhomra 30 percen belül, alternatíva 
szondán át öblítés 30 percen belül, szén értelmetlen; 3. alkohol (reális gyanú esetén 
gyakorlatilag azonnal), prehospitálisan ~40%-os alkohol (vodka, konyak), 2 ml/kg telítő, 0.4 
ml/kg/óra fenntartó adag; 4. bő volumen 

4.3 NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK OKOZTA MÉRGEZÉSEK („MEZŐGAZDASÁGI 
TOXIKOLÓGIA”) 

Előfordulásuk jellegzetesen szezonális (tavasz, ősz), illetve regionális (belvárosi lakók nagyon 
ritkán szenvednek ilyen mérgezést). Okai: 1. szuicid szándékú fogyasztás; 2. véletlen, tárolási 
hibából és/vagy alkoholos állapotból fakadó fogyasztás; 3. védőfelszerelés nélküli használat 
(bőr, légutak, szájnyálkahártya); 4. szennyezett táplálék, folyadék fogyasztása; 5. szuicid 
szándékú parenterális beadás. Ebben a sorrendben a bevitt és felszívódó mennyiség, így a 
szisztémás toxicitás csökken. Összességében a vegyszer mennyisége és a mérgezés 
súlyossága között egyenes arányosság van. A toxikus hatás kezdete általában gyors.   
Leggyakrabban organofoszfátok és piretroid-származékok okozta mérgezéssel 
találkozhatunk. A mortalitás a klórozott szénhidrogének, a bipiridillek, a fenoxikarbonsavak 
és az aromás vegyületek túladagolása esetén nagy, organofoszfátok kapcsán is jelentős lehet, 
a glifozát és a fém-foszfidok esetén kiszámíthatatlan. A betegellátás közben egyes peszticidek 
az ellátó személyzetre komoly veszélyt jelenthetnek (leginkább a méregminta vizsgálata, 
illetve dekontaminálás közben ruházatra, bőrre kerülve, bőrről-kézről szájba jutva, esetleg 
inhalálva). Viszont a helyszíni, teljességre törekvő dekontamináció döntő a beteg sorsa 
szempontjából! Transzport alatt elsősorban a kolinészteráz-bénítók, klórozott 
szénhidrogének, neonikotinoidok, fenoxikarbonsavak, aromás vegyületek, fém-foszfidok, 
sztrichnin esetén kell számítani hirtelen állapotromlásra, instabilitásra (aritmiák, konvulziók, 
tudatállapot romlása, tüdőödéma). Kiemelkedő szereppel bír a méregminta beszállítása, de 
legalább a pontos összetétel kiderítése. 

  felszívódás hatáskezdet veszély az 
ellátó 
személyzetre 

hirtelen 
instabilitás 
esélye 

mortalitás 

organofoszf G, B, L változó +++ +++ ++ 

karbamátok G, B, L  +++ +++ + 

klórozott G, B, L < 2 óra +++ +++ ++ 

piretroidok alig < 2 óra - + - 

neonik G < 2-3 óra + ++ + 

ditiokarb G  - + - 
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réz, kén G  + + + 

bipiridill G 1-3 óra ++ - +++ 

fenoxi G < 2 óra + +++ ++ 

triazinok alig  - - - 

aromás G, B, L percek +++ +++ +++ 

glifozát G < 2 óra + + + 

foszfidok G, L < 2 óra ++ +++ ++ 

sztrichnin G < 1 óra ++ +++ ++ 

fluoroacetát G  ++ +++ ++ 

antikoag G > 2 óra - - - 

jó felszívódás G: gyomor-bélrendszerből; B: bőrről; L: légutakból  

A Magyarországon már forgalomban nem lévő, de elfekvő készletekben potenciálisan még 
megtalálható hatóanyagok zárójelben. 

4.3.1 Organofoszfátok (rovarirtók) 

foszforsav-származékok: diklórfosz – tio-foszforsav-származékok: klórpirifosz, (diazinon, 
fention, metil-paration) – ditio-foszforsav-származékok: dimetoát, fentoát, foszmet, foszalon, 
malation, (forát, terbufosz) 

- M: az idegvégződésekben kémiai ingerületátvivő szerepet betöltő acetilkolin feleslegét 
elbontó kolinészteráz enzim irreverzibilis bénítása (az enzim térszerkezetének végleges 
megváltoztatása révén), így az acetilkolin akkumulációja a muszkarinerg receptorokon, a 
nikotinerg receptorokon és a központi idegrendszerben 

- TD: változó 

- K: gyors felszívódás GI-traktusból, bőrről, nyálkahártyákról – muszkarinerg szindróma:  
hányinger, hányás, hasmenés, hasi görcsök; bradikardia, hipotenzió; bronchospazmus; szűk 
pupillák; izzadás, nyálzás, bő légúti szekréció, esetleg tüdőödéma; nikotinerg szindróma:  
kifejezett izomgyengeség, tremor, izomfaszcikulációk, sápadt, nyirkos bőr; centrális tünetek:  
zavartság, agitáció, konvulzió, aluszékonyság, kóma – a 3 csoport tünetei változatosan 
kombinálódhatnak – extrém mennyiség esetén sokk, légzésleállás, halál 

- PT: 1. ÖNVÉDELEM! Bőrről szennyezett ruha le, alapos lemosás szappanos vízzel, ha kell, 
körmök alatt és hajról is!, szemből bőséges víz, majd fiziológiás sóoldat, alapos 
gyomormosás, orvosi szén; 3. atropin 1-5 mg kezdő adag, majd az elfogyasztott mennyiség, a 
dinamika és a tünetek alapján titrálandó, fő marker a légúti szekréció!!!, cél: száraz oldalon 
tartás, atropin dozírozásában a pupilla tágassága és a szívfrekvencia segít, de nem abszolút 
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mértékben megbízható, prehospitálisan akár 10-50 mg atropin is szükséges lehet; 4. tüneti 
terápia, gyakran intubálás is indokolt (GCS<8, konvulzió, zavartság, hemodinamikai 
instabilitás, aspiráció vagy annak veszélye esetén – az organofoszfátok a szukcinilkolin 
hatását felerősítik, a nemdepolarizáló relaxánsokét gyengítik, kiszámíthatatlanná teszik)  

4.3.2 Karbamát inszekticidek (rovarirtók) 

karbaril, karbofurán, furatiokarb, aldikarb, pirimikarb, oxamil, metomil 

- M: az idegvégződésekben kémiai ingerületátvivő szerepet betöltő acetilkolin feleslegét 
elbontó kolinészteráz enzim reverzibilis bénítása, az acetilkolin akkumulációja a 
muszkarinerg receptorokon, a nikotinerg receptorokon és a központi idegrendszerben 

- TD: változó 

A klinikum és a kezdeti terápia megegyezik az organofoszfátokéval. 

4.3.3 Klórozott szénhidrogének (rovarirtók) 

(DDT, metoxiklór, aldrin, dieldrin), lindán, endoszulfán 

- TD: változó 

- K: nagy lipidoldékonyság, gyors felszívódás GI-traktusból, bőrről, légutak nyh-ról; 
akkumuláció a zsírszövetben – hányinger, hányás; zavartság, nyugtalanság, hiperreflexia, 
tremor, konvulziók, kóma, légzésdepresszió; lehet: rekurráló vagy késleltetett konvulziók, 
aritmiák, szívhalál, metabolikus acidózis 

- PT: 1. orvosi szén; 4. tüneti kezelés,  

4.3.4 Növényi eredetű inszekticidek - piretrinek, piretroidok, rotenon (rovarirtók) 

dalmát por, piretrin, linerin – alfametrin, cipermetrin, deltametrin, permetrin, zéta-
cipermetrin, lambda-cihalotrin, bifentrin, teflutrin, fenpropatrin, eszfenvalerát 

- TD: 50-1000 mg/kg  

- K: gyenge felszívódás GI-traktusból, bőrről, nyálkahártyákról – belélegezve:  
bronchospazmus (különösen aszthmás betegekben), extrém nagy dózisban belélegezve kémiai 
pneumonitisz – bőrre jutva: irritáció, kontakt dermatitisz, allergiás bőrjelenségek – szembe 
kerülve: kötőhártya irritáció, ritkán szaruhártya sérülés – lenyelve: ajkak, nyelv, garat 
vérbősége, irritációja, érzéketlensége; hányinger, hányás, szédülés, általános rossz közérzet, 
ataxia, nagy dózisoknál (több száz ml) hipotenzió, konvulzió, kóma, légzésleállás 

- PT: 1. bőrről szappanos víz, szemből bőséges víz vagy fiziológiás sóoldat, gyomormosás 
csak 2-300 ml feletti mennyiségnél; 4. tüneti  

4.3.5 Neonikotinoidok (rovarirtók) 

acetamiprid; imidakloprid, tiakloprid, tiametoxam 



	   584	  

-M: a nikotinerg receptorok szelektív izgatása 

- K: előbb izgalmi, majd bénulási tünetek – fejfájás, szédülés, gyengeség; hányinger, hányás; 
hasmenés, könnyezés, orrfolyás, nyálzás; nagyfokú sápadtság; tremor, izomremegés, 
izomfibrilláció, izomgörcsök; konvulzió; bradikardia, majd tachikardia, vérnyomásváltozások 

nem ritka TRIÁSZ: hányás + sápadtság + verejtékezés 

óriási egyéni különbségek, egyénenként változó klinikum 

- PT: 1. ÖNVÉDELEM! Bőrről szennyezett ruha le, alapos lemosás szappanos vízzel, ha kell, 
körmök alatt és hajról is!, szemből bőséges víz, majd fiziológiás sóoldat, alapos 
gyomormosás, orvosi szén; 4. tüneti kezelés 

4.3.6 Ditiokarbamátok (gombaölők) 

mankoceb, metiram (cineb, maneb, ziram, ferbam) 

- K: alkohollal együtt fogyasztva disulfiram mérgezés tünetei: általános rosszullét; fejfájás, 
szédülés, hányinger, hányás; kipirulás, hőhullámok, verejtékezés, tremor; halálfélelem, 
mellkasi fájdalom; hipotenzió, tachikardia 

- PT: 4. bő volumen, tüneti 

4.3.7 Réz- és kénvegyületek (gombaölők) 

rézgálic (réz-szulfát), bordói lé (réz-szulfát + mészpor), burgundi lé (réz-szulfát + nátrium-
bikarbonát), réz-hidroxid, réz-oxiklorid – elemi ként tartalmazó vegyületek, kalcium-
poliszulfid (mészkénlé), bárium-poliszulfid – réz- és báriummérgezést okozhatnak 

4.3.8 Bipiridill-származékok (gyomirtók, régóta betiltva) 

paraquat, diquat 

-TD: paraquat 20-40 mg/kg, diquat 60-100 mg/kg; LD: paraquat >40 mg/kg, diquat >100 
mg/kg 

-K: bőrön át elhanyagolható, légutakon át minimális, (sc, im közepes fokú) per os jó és 
nagyon gyors felszívódás, vérben 2 óra, parenchimás szervekben 4 óra múlva 
csúcskoncentráció – 1. fázis (1-3 óra): hányinger, hányás, nyálkahártya felmaródás; főleg 
diquat esetén jelentős folyadékvesztés (3. térbe), sokk, halál; bőrre, szemre kerülve azok 
irritációja – 2. fázis (6-72 óra): máj- és vesekárosodás, lokálisan korrozív dermatitisz, kornea 
károsodás – 3. fázis (1-5 nap): tüdőfibrózis (csak paraquat) 

-PT: 1. ÖNVÉDELEM! Bőrről szennyezett ruha le, alapos lemosás szappanos vízzel, ha kell, 
körmök alatt és hajról is!, szemből bőséges víz, majd fiziológiás sóoldat (mivel a kontaminált 
területről kézre, onnan szájba kerülő mennyiség szignifikáns lehet!), alapos gyomormosás, 
Fuller-föld, ha nincs, agyagos föld, virágföld etetése, ha nincs, orvosi szén; 4. bő folyadék 
(főleg diquat esetén), tüneti terápia, oxigén tilos! 
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4.3.9 Fenoxikarbonsavak (gyomirtók) 

fenoxiecetsav-származékok: 2,4-D, MCPA – fenoxipropionsavak: (2,4-DP) diklórprop, 
metoprop (MCPP) – fenoxivajsav-származékok: MCPB 

- M: oxidatív foszforiláció szétkpcsolása + egyéb 

-K: bőrön és légutakon át gyenge, per os jó felszívódás, csúcskoncentráció 2-6 óra, gyors 
ürülés – enyhe esetekben légúti irritáció, bőrirritáció, gasztroenteritisz, nagy mennyiségek 
esetén először komoly hiperventiláció, majd tachikardia, hipotenzió, ritmuszavarok, 
tudatzavar, konvulzió, izomgyengeség, faszcikulációk, izomgörcsök, rabdomiolízis, 
metabolikus acidózis, hipokalémia, hipokalcémia, sokk, halál 

-PT: 1. ÖNVÉDELEM! Bőrről szennyezett ruha le, alapos lemosás szappanos vízzel, ha kell, 
körmök alatt és hajról is!, szemből bőséges víz, majd fiziológiás sóoldat (mivel a kontaminált 
területről kézre, onnan szájba kerülő mennyiség szignifikáns lehet!), szén; 4. bő volumen, 
tüneti 

4.3.10 Triazinok (gyomirtók) 

simazin, atrazin, propazin, cianazin, terbutilazin; terbumeton; prometrin, terbutrin; hexazinon; 
netribuzin 

-K: bőrre, szemre, nyálkahártyákra kerülve lokális irritatív hatás 

-PT: 1. dekontamináció; 4. tüneti 

4.3.11 Aromás vegyületek (rovarirtók, gyomirtók) 

dinocap, (DNOC = dinitro-orto-krezol, DNP = dinitro-fenol, DNBP = dinitro-izobutil-fenol) 

- E: illegális fogyasztószerek, testépítőszerek 

- M: sejtlégzés gátlása, oxidatív foszforiláció szétkapcsolása 

- LD: DNOC 5-10 mg/kg, DNP 20-50 mg/kg, a dinocap még nem okozott halált 

- K: komplett és gyors felszívódás bőrről, légutakból, GI-traktusból, DNOC és DNP esetén 
viharos klinikum – lokálisan: bőr, szem és légutak irritációja, szisztémásan: 1. fázis perceken 
belül, fejfájás, hányinger, hányás, nagyfokú gyengeség, 2. fázis 1 órán belül, profúz izzadás, 
hőhullámok, tachikardia, tachipnoe, láz, hipertermia, konvulziók, tüdőödéma, kóma, rapidan 
kialakuló sárgaság, lehet methemoglobinémia, halál, rapidan kialakuló rigor mortis – a 
dinacap csak az 1. fázis tüneteit okozza 

-PT: 1. ÖNVÉDELEM! Bőrről szennyezett ruha le, alapos lemosás szappanos vízzel, ha kell, 
körmök alatt és hajról is!, szemből bőséges víz, majd fiziológiás sóoldat, orvosi szén; 4. bő 
volumen, tüneti 

4.3.12 Glifozát (gyomirtó) 



	   586	  

- TD: a toxicitást a készítmény egyéb összetevői, leginkább a surfactant típusa, mennyisége 
jelentősen befolyásolja 

- K: bőrről, szemből, légutakból gyenge, per os jó felszívódás – általában lokális irritáció, 
enyhe-mérsékelt gasztroenteritisz; lehet átmeneti lappangás után máj-, vesekárosodás, 
acidózis, hiperkalémia, nemkardiogén tüdőödéma, légzési elégtelenség, bradiaritmiák, kamrai 
ritmuszavarok, sokk, illetve bőr, szem és GI traktus korrozív sérülése  

-PT: 1. ÖNVÉDELEM! Bőrről szennyezett ruha le, alapos lemosás szappanos vízzel, ha kell, 
körmök alatt és hajról is!, szemből bőséges vízzel, majd fiziológiás sóoldattal eltávolítás 
(mivel a kontaminált területről kézre, onnan szájba kerülő mennyiség szignifikáns lehet!), 
szén; 4. bő volumen, tüneti 

4.3.13 Fém-foszfidok (rágcsálóirtók, rovarirtók) 

magnézium-, cink-, kalcium-, alumínium-foszfid 

- E: ipar (félvezetők, acetilén üzemek, foszfor gyártása); metamfetamin előállítási 
melléktermék 

- TD: alumínium- és magnézium-foszfid > 1.5 gramm, cink-foszfid > 0.5 gramm 

- K: inhaláció: köhögés, légúti irritáció, nehézlégzés, retroszternális fájdalom, általános 
rosszullét, fejfájás, szédülés, hányás, nyugtalanság; rothadt hal vagy fokhagymaszerű lehelet –  
per os: hányinger, hányás, hasmenés, hasfájás, nyugtalanság, fokhagyma szagú lehelet – 
mindkét expozíciós mód esetén: parenchimás szervek károsodása: szív (hipotenzió, szívizom 
nekrózis, pumpafunkció reverzibilis zavara, ST-T eltérések, ritmuszavarok), tüdő 
(bronchospazmus, pleurális folyadék, tüdőödéma, ARDS), vese, máj, mellékvese; hemolízis, 
methemoglobinémia extrém ritka; hipokalémia, hiperglikémia, acidózis 

- PT: 1. rövid expozícióval letális dózis esetén (3-5%-os) bikarbonátos gyomormosás, 
egyébként orvosi szén; 4. tüneti kezelés – tüdőödéma jeleit figyelni!, keringéstámogatás, 
aritmiák esetén magnézium nagy dózisban 

4.3.14 Sztrichnin  (rágcsálóirtó; drogok felütése) 

- TD: per os 10-40 mg toxikus, 30-120 mg letális, iv vagy sc kisebb mennyiség is halálos 
lehet;  

- K: belélegezve, parenterálisan vagy per os: generalizált izommerevség, izomfájdalom, 
fájdalmas izomfeszülés, izomgörcsök, opisztotónus, arc kényszergrimasza („risus 
sardonicus”), fokozott szenzoros élesség (hallás, látás, bőrérzékelés), majd a legkisebb 
szenzoros behatásra (zaj, fény, érintés), de spontán is extrém mértékű, minden izomcsoportra 
kiterejdő tartós tónusfokozódás, generalizált izomkontrakciók, bár igazi konvulzió nincs; a 
tudat általában ép marad, és masszívan megéli a fájdalmat; szövődményként hipertermia, 
rabdomiolízis, veseelégtelenség, légzőizmok intenzív görcse miatti légzésleállás; bőrre 
kerülve – lokális irritáció, esetleg allergia  
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L: gyors 

PT: 1. azonnal orvosi szén; 4. külső ingerek minimalizálása; 1. lépés: legkisebb tünet esetén is 
benzodiazepin (diazepam, midazolam, szükség szerint ismételve), 2. lépés: erős fájdalom 
esetén morfin, 3. lépés: nem depolarizáló izomrelaxáns – a gyógyszeres tünetenyhítést a 
benzodiazepinre gyorsan és jól reagáló esetek kivételével mindig intubálásnak, majd tartós 
altatásnak és relaxálásnak kell követni 

4.3.15 Antikoagulánsok (rágcsálóirtók) 

hidroxi-kumarinok: 1. generáció: warfarin; 2. generáció: brodifakum, bromadiolon, 
difenakum, difetialon – indándionok: difacinon, difenadion, klórfacinon, pindon, valon; a 2. 
generációs termékek nagyrészt szuperwarfarinok, melyek kisebb dózisban is toxikusak és 
hatásuk hetekig-hónapokig eltarthat; ennek ellenére a súlyos mérgezés, főleg a halál nagyon 
ritka 

- M: K-vitamin-antagonizmus 

- TD: változó 

- K: fokozott vérzékenység, de általában ennek inkább csak laborjele van, manifeszt vérzés 
ritka (leginkább gasztrointesztinális, húgyúti), ízületi bevérzés extrém ritka 

- PT: 1. gyomormosás csak extrém mennyiség esetén, orvosi szén MINDIG; 3. K-vitamin; 4. 
szükség esetén bő volumen 

4.3.16 Egyéb szerek 

A számtalan egyéb irtószer emberre teljesen ártalmatlan, vagy helyi, enyhe irritációt, enyhe 
általános tüneteket okoz, esetleg allergizál. Ezekkel speciális teendő nincs, hatásuk gyorsan 
lezajlik. 

 

4.4 GOMBAMÉRGEZÉSEK 

Micetizmus: táplálékként elfogyasztott gombákban lévő méreganyag(ok) által okozott 
tünetegyüttes. A gyakorlatban ezt nevezzük gombamérgezésnek. Gombás étel fogyasztása 
után jelentkező panaszok, tünetek oka azonban nem csak micetizmus lehet, hanem 
ételfertőzés, a gyomor, a máj, epeutak, hasnyálmirigy akut betegsége, gombaallergia, rosszul 
tárolt gomba elöregedése, önemésztődése, rothadása, vagy bármilyen gomba nehéz 
emészthetősége. A micetizmus mindig akut mérgezést jelent, általában gyors, ritkán elhúzódó 
lefolyással. Típusosan ehető gombával történő összetévesztés eredménye, extrém ritkán 
szuicid kísérleté. 

Mikotoxikózis: élelmiszerekben elszaporodott mikroszkopikus gombák táplálékba kerülő 
méreganyaga(i) által okozott egészségkárosító hatás, tünetegyüttes. A mezőgazdaságban 
komoly gondokat okoznak. Akut humán toxicitásuk (Európában) elhanyagolható, krónikus 
toxicitásuk azonban nem. 
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A micetizmusként meghatározott gombamérgezéseknek 9 jellegzetes klinikai típusa van. 
Leggyakoribb a gasztrointesztinális, majd a phalloides és a muszkarin szindróma. 
Halálozással, súlyos mérgezéssel reálisan a phalloides, az orellanus, a gyromitra és a paxillus 
szindrómáknál kell számolni. 

A gombamérgezések az ellátó személyzetre közvetlen veszélyt nem jelentenek. A 
prehospitális ellátás lényege a perifériás vénabiztosítás, parenterális folyadék- és ionpótlás, a 
fenyegető vegetatív tünetek, tudatzavar gyógyszeres kezelése és a beteggel együtt a 
gombaminta kórházba szállítása. Transzport alatt drámai állapotromlás extrém ritkán, 
paxillus szindrómában várható. 

Szindróma Lappangási 
idő 

Érintett 
szervrendszerek 

Phalloides 
- 3 fázis 

6-24 óra GI – máj, vese 

Orellanus 
- 2 fázis 

2-21 nap vese 

Gyromitra 
- 3 fázis 

4-12 óra GI, KIR – vér, máj, vese 

Muscarin 15-30 perc vegetatív IR 
(paraszimpatomimetikus) 

Pantherina 
- 2 fázis 

0.5-2 óra KIR (delírium, majd 
mély alvás) 

Psilocybin 0.5-3 óra KIR (LSD-szerű hatás) 
Coprinus 0.5-1 óra  
Paxillus 15-30 perc GI, vér, vese 
Gasztrointesztinális 0.5-3 óra GI 
GI: gasztrointesztinális; IR: idegrendszer; KIR: központi idegrendszer; LSD: lizergsavas dietilamid 

4.4.1  Phalloides szindróma 

- gyilkos galóca, fehér galóca, fenyő tőkegomba; vörhenyes és egyes őzlábgomba fajok 

- K: 1. fázis: profúz hányás, profúz, vizes hasmenés, jellemzően nem nyákos, lehet véres, 
gyakran hasi görcsök; komoly exszikkózis, sokk gyakran kialakul – 2. fázis: tünetmentes 
periódus, súlyos esetben elmarad – 3. fázis: máj- és vesekárosodás, máj- és veseelégtelenség 
(magas májenzimek, alvadási zavarok, vérzések, hepatikus enkefalopátia; anúria) 

- PT: 4. masszív volumenpótlás 

4.4.2  Orellanus szindróma 

- mérges pókhálósgomba, egyéb pókhálósgomba és fakógomba fajok 

- K: 1. fázis: általános, gyakran influenza-szerű tünetek (fejfájás, hányinger, hőemelkedés, 
izomfájdalmak, gyengeség) – 2. fázis: vesekárosodás  

- PT: 4. tüneti 

4.4.3  Gyromitra szindróma 
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- redős papsapkagomba, egyes egyéb papsapkagomba fajok 

- K: 1a. fázis: hányinger, hányás, vizes, ritkán véres, a gyilkos galócával öszehasonlítva 
kevésbé profúz hasmenés, de súlyos dehidráció, sokk itt is kialakulhat – 1b. fázis: fejfájás, 
szédülés, vertigo, tremor, ataxia, nisztagmus, hőemelkedés (!), láz (!) – 2. fázis: tünetmentes 
periódus, legtöbbször a 3. szakasz ki sem fejlődik – 3. fázis ritkán alakul ki, KIR-tünetek 
(konvulzió, delírium, izomrángások, kóma, centrális légzési és keringési elégtelenség), 
methemoglobinémia, hemolízis; máj- és vesekárosodás (jellemző a masszív sárgaság, oligo-
anúria) 

- PT: 1. gyomormosás, orvosi szén; 4. masszív volumenpótlás, tüneti 

4.4.4  Muszkarin szindróma 

- kerti és téglavörös susulyka, egyes susulyka fajok, parlagi és mezei tölcsérgomba, egyes 
tölcsérgomba fajok 

- K: muszkarinerg = paraszimpatomimetikus tünetegyüttes: hányás, hasmenés, hasi görcsök; 
verejtékezés, nyálzás, könnyezés; bradikardia, enyhe hipotenzió; szűk pupillák; izomremegés 

- PT: 3. atropin; 4. volumenpótlás 

4.4.5 Pantherina szindróma 

- légyölő és párducgalóca 

- K: 1. fázis (iboténsav): atropin-szerű tünetek, általában nem őrjöngő delírium, enyhe 
pszichedelikus tünetek – 2. fázis (muszcimol): álmosság, hipovigilitás, ritkán kóma; 
mozgalmas, színes álmok 

- PT: 4. az agitált szakban benzodiazepin; infúzió 

4.4.6 Pszilocibin szindróma 

- badargomba és trágyagomba fajok 

- K: zavartság, nyugtalanság; általában nem dühöngő pszichózis, pszichedelikus tünetek, 
időnként kifejezett szorongás, nagyon ritkán agresszivitás – kísérő enyhe-mérsékelt 
szimpatikus izgalmi tünetek 

- PT: 4. infúzió, verbális nyugtatás, megfelelő kommunikáció; szedálásra ritkán van szükség 

4.4.7 Koprinusz szindróma 

- tintagomba fajok, duzzadttönkű tölcsérgomba 

- alkohol fogyasztása után annak kiürülése előtti gombaevés illetve gomba fogyasztása után 3 
napon belül alkohol ivása okoz tüneteket   
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- K: általános rosszullét; fejfájás, szédülés, hányinger, hányás; kipirulás, hőhullámok, 
verejtékezés, tremor; halálfélelem, mellkasi fájdalom; hipotenzió, tachikardia 

- PT: 4. bő volumen, tüneti 

4.4.8  Paxillus szindróma 

- begöngyöltszélű cölöpgomba 

- allergiform immunreakció a gomba ismételt fogyasztása kapcsán 

- K: hányinger, hányás, hasmenés; allergiás reakciók, anafilaxiás sokk; masszív hemolízis, 
véres vizelet, vesekárosodás, veseelégtelenség 

- PT: 4. bő volumen, tüneti 

4.4.9 Gasztrointesztinális szindróma 

- nagy döggomba, farkastinóru, sátántinóru, sárga kénvirággomba, világító tölcsérgomba; 
hánytató galambgomba, korallgombák; epeízű tinóru, tőkegomba, és még nagyon sok faj 

- K: hányinger, hányás, hasi görcsök, hasmenés, mely általában vizes, extrém ritkán véres, 
sosem nyákos; dehidráció, exszikkózis lehet, sokk nagyon ritka 

- PT: 4. bőséges volumenpótlás 

4.5 MÉRGEZŐ NÖVÉNYEK 

Növényi mérgezések típusos okai gyakorisági sorrendben: 1. kíváncsiság; 2. összetévesztés 
ehető növénnyel; 3. helytelen kezelés (a növény gondozása során), helytelen használat 
(gyógynövényként túladagolás); 4. rekreációs használat abúzus céllal; 5. szuicid kísérlet. 
Magyarországon évente néhány száz hospitalizáció történik növényi mérgezés miatt, 
nagyrészt kisgyermekeket, valamint tizenéveseket érint.  A diagnózist a típusos előzmény, a 
gyanújelek, a hányadékban látott, illetve a betegek környezetében talált növényi maradványok 
valószínűsítik. Célszerű a növényt lefényképezni és szakértőnek referálni és/vagy egy darabját 
(gumikesztyűben!) levágni és a beteggel beszállítani.  

Hatásuk és következményeik alapján 3 csoportba oszthatók: 1. akár több szervrendszerre is 
ható, szisztémás mérgezést okozók; 2a. oldhatatlan kalcium-oxalát tűkristályokat tartalmazó, 
2b. vízoldékony nátrium-, vagy kálium-oxalát kristályokat tartalmazó növények; 3. bőr és 
nyálkahártyák gyulladását kiváltó, ritkán idegrendszerre is ható aktív anyagot tartalmazó 
növények. Az ellátó személyzetet elsősorban a gyulladáskeltő, irritatív tejnedvet adó 
növényekkel való kontaktus, illetve a zavart, agitált, néha deliráló beteg veszélyeztetheti. A 
beteg állapota elsősorban a szívritmuszavarokat illetve konvulziót okozó, extrém ritkán 
kalcium-oxalát kristályokat tartalmazó, gégeödémát okozó növények fogyasztása után válhat 
(akár másodpercek alatt) instabillá, kritikussá. 

 4.5.1 Ingerlékeny szöveteket és/vagy parenchimás szerveket károsító növények 
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- rendszertanilag és hatóanyag-tartalom szerint is heterogén csoport – okok: kíváncsiság,  
összetévesztés, helytelen használat, rekreációs motiváció, szuicid szándék 

- K: 1. (gasztrointesztinális) fázis: 30-120 percen belül hányinger, ismételt hányás, hasi 
diszkomfort, esetleg hasi görcsök; lehet vizes, ritkán koleriform, vagy véres hasmenés, néha 
súlyos dehidrációval, sokkot okozva; általános tünetek társulhatnak; ez a fázis bizonyos 
növényeknél elmarad – 2.  (szisztémás) fázis: a gyomor-bélrendszeri tünetek kezdete után 1-2 
órán belül, néha velük egy időben; szív-érrendszeri, központi, perifériás és vegetatív 
idegrendszert érintő tünetek, metabolikus (laktát)acidózis – 3. (szisztémás) fázis: 24 órán túl 
máj-, vese-, csontvelőkárosodás, endokrin mirigyek léziója, miopátia, haj- és szőrnövekedés 
zavarai 

- PT: 1. gyomormosás, szén; 3. antidotumokat lásd táblázat; 4. bő volumen, tüneti terápia 

növény 2. fázis antidotum illetve 
speciális terápia 

tiszafa 
 

szívelégtelenség, AV-
block, pótritmus, 
kamrai aritmiák, PEA 

NaHCO3, 
kalcium, HIET, 
MgSO4 

rododendron 
 

hipotenzió, sinus 
bradikardia, SA- és 
AV-block 

atropin, pacemaker 

sisakvirág, zászpa fejfájás, szédülés, 
paresztéziák, 
bénulások – sinus 
tachikardia, majd 
bradikardia, 
hipotenzió, kamrai 
aritmiák, junkcionális 
ritmus – acidózis 

lidokain, fenitoin 

leander, 
gyöngyvirág, 
kecskerágó, 
hunyor, hérics, 
gyűszűvirág 

fejfájás, zavartság – 
digitálisz típusú 
ritmuszavarok 

atropin, 
pacemaker; 
lidokain, fenitoin; 
MgSO4, esmolol; 
digoxin Fab 

   
bürök, lilaakác, 
aranyeső, mocsári 
zsurló, csillagfürt 

nikotinmérgezés 
tünetei; bürök: 
aszcendáló bénulás 

0 

nadragulya, 
beléndek, maszlag, 
angyaltrombita 

atropinmérgezés 
tünetei 

fizosztigmin 

csomorika 
 

nyugtalanság, fejfájás, 
szédülés; halmozott 
konvulziók 

0 

hajnalkafélék, 
zsálya, mexikói 
kaktusz 
 

hallucinációk, LSD-
szerű tünetek 

0 

   
ricinus, fehér akác paresztéziák, 

zavartság, konvulzió 
0 

kikerics 
 

rabdomiolízis,aritmiák, 
miokardium 
depresszió – zavartság, 
konvulzió – acidózis, 

(kolchicin Fab),  
G-CSF 
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DIC 

keserűmandula, 
körte, alma, 
babérmeggy, 
barack, cirok 

ciánmérgezés tünetei cián-kit 

   
menta, somkóró, 
nagyezerjófű 
 

menta: hallucinációk, 
zavartság, vigilitás↓, 
konvulziók, légzőizom 
depresszió – acidózis 

N-acetil-cisztein 

fekete nadálytő, 
aggófűfélék, 
kígyószisz, 
sédkender 

0 0 

NaHCO3: nátrium-bikarbonát; MgSO4: magnézium-szulfát; HIET: hiperinzulinémia-euglikémia terápia; PEA: 
pulzus nélküli elektromos aktivitás; Fab: toxin ellen termelt antitest-fragment; SA-szinoatriális; AV: 
atrioventrikuláris; G-CSF: fehérvérsejt kolónia stimuláló faktor 

4.5.2 Kalcium-oxalát tartalmú növények 

- leginkább trópusi eredetű, de szobanövényként gyakran tartott kontyvirágfélék (alokázia, 
begónia, buzogányvirág, flamingóvirág, kontyvirág, könnyező pálma = filodendron, rákvirág, 
szobai és ezüstös futóka, talpasvirág, tarkalevél, táró), a növény szára, levele, tejnedve – 
okok: kíváncsiság, helytelen kezelés 

- K: a kontakt területen azonnali égő érzés, fájdalom; ajkak, nyelv, garat (illetve egyéb 
kontakt terület) duzzanata, vizenyője, vérbősége; nyelés és beszéd nehezítettsége, nyálzás; 
esetleg retroszternális égés, gyomorteltség, ritkán gége-, glottiszödéma, nehézlégzés, 
hipoxémia, légutak elzáródása; néhány órán belül spontán rendeződés 

- PT: 1. bőrről bő vizes, majd szappanos lemosás, szájnyálkahártya, garat öblögetése bő hideg 
vízzel; 4. majd jégkrém, hideg tej szopogatása, szükség esetén iv. szteroid 

4.5.3 Vízoldékony oxalátokat tartalmazó növények 

- sóskafélék, rebarbara, madársóska, seprűfűfélék, porcsin, sárkánygyökér (mocsári kalla) – 
okok: kíváncsiság, összetévesztés, szuicid szándék 

- K: 1. fázis: hányás lehet, de nem mindig; 2. fázis: az oxalát kalciumot kötő tulajdonsága 
miatt 2-3 óra elteltével akut hipokalcémia tünetei (gyengeség, tetánia, QTc↑ stb.); 3. fázis: a 
kalcium-oxalát kristályok lerakódása miatt akut tubuláris nekrózis, extrém mennyiségek 
esetén miokardium károsodás 

- PT: 1. gyomormosás, majd bőséges kalcium a gyomorba, szén kérdéses; 4. hipokalcémia 
figyelése; bőséges krisztalloid, igény szerint parenterális kalcium 

4.5.4 Kontakt gyulladást okozó növények 

- rendszertanilag és hatóanyag-tartalom szerint is heterogén csoport (amarillisz, bazsarózsa, 
pitypang, salamonpecsét,	   aloe, kapotnyak, kutyabenge, szömörce, vérehulló fecskefű, 
aranytrombita, cickafark, ecetfa, keserűfűfélék,  kutyatej, primula, trombitafolyondár, 
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varjútövis, írisz, tulipán,nárcisz, jácint, sáfrány,	   ciklámen, csucsor, konkoly, mérges ádáz, 
farkasboroszlán, földitök, kála, kökörcsin) – okok: kíváncsiság, összetévesztés, helytelen 
kezelés, helytelen használat, szuicid szándék 

- K: 1. fázis: 1 órán, néha perceken belül; bőrön irritáció, gyakran dermatitisz; szemen 
irritáció, gyulladás, esetleg szaruhártya-károsodás; változó súlyosságú gasztrointesztinális 
tünetek (hányás, vizes, esetleg véres hasmenés, hasi görcsök), néha dehidráció, sokk; esetleg 
központi idegrendszeri tünetek (fejfájás, szédülés, tremor, nyugtalanság, ájulás, konvulzió, 
légzőizmok, végtagizmok gyengesége); 2. fázis: órák múlva lehet másodlagos vesekárosodás 
(hematúria, proteinúria; oligo-anúria, veseelégtelenség extrém ritka); bőrgyulladás 
súlyosbodása, nekrózis, szemen fekély – néha fotoszenzitivitás (elfogyasztás után is), illetve 
allergiás reakció 

- PT: 1. bő vizes, majd alapos szappanos-vizes lemosás, szemből alapos kimosás és gézlapos 
fedés,  gyomormosás (ha 1 órán belül és ha súlyosan irritatív és/vagy idegrendszeri hatása 
van), szén; 4. bő volumen, szükség esetén parenterális antihisztamin, zabnyák adása, tüneti 

A lakásban tartott, cserepes szobanövények a 2a. vagy a 3. csoportba tartoznak. 

4.6 ÁLLATI EREDETŰ MÉRGEZÉSEK 

Mérgező anyagot számos ízeltlábú és hidegvérű állat (csalánozók, puhatestűek, tüskésbőrűek; 
halak, kétéltűek, hüllők), valamint néhány emlősfaj termel. A Magyarországon őshonos 
állatok közül csak a keresztes és a parlagi vipera, valamint a mérges dajkapók és a búvárpók 
tekinthető mérgezőnek, haláleset ezek miatt extrém ritka (elmúlt 60 év alatt kettő). A 
keresztes vipera lokális reakciót és (általában enyhe lefolyású) szisztémás toxicitást, a másik 
három csak helyi tüneteket, esetleg átmeneti kellemetlen közérzetet okoz. Intoxikáció 
hazánkban leginkább terráriumokban, akváriumokban tartott, nálunk nem őshonos állatok 
harapása, marása, szúrása kapcsán alakul ki. Ezek az állatok, ha elszabadulnak, az éghajlati 
viszonyok miatt tartósan nem tudnak életben maradni. Kivételt néhány valóban mérgező 
pókfaj képezhet. 

Az állati eredetű mérgek egy-két kivételtől eltekintve lenyelve nem toxikusak, belégzésük 
pedig nem reális; szinte minden esetben a bőrön áthatolva kerülnek a szervezetbe (bőrbe, bőr 
alá, zsír-, izomszövetbe, vér-, nyirokerekbe).  Az esetek 90%-ában a végtagok, dominánsan a 
felső végtagok érintettek. A méreghatás mellett reális veszély a felülfertőződés; hospitálisan 
mindig mérlegelendő tetanusz toxoid, illetve antibiotikum adása. 

Kígyómaráskor változó súlyosságú helyi tünetek (kis duzzanattól a bevérzésekkel tarkított 
jelentős vizenyőig és akár szövetnekrózisig) alakulhatnak ki, majd ideg-izombénulások, 
érfalkárosodás, vérzések-trombózisok, hemolízis, a vázizom- és szívizom károsodása 
jelentkezhet. Mérges pókok és skorpiók marása egy-két kivétellel fájdalmas, de nem jelentős 
helyi reakciót eredményez, mérgük általában neurotoxin (izombénulásokat okozva), bizonyos 
skorpióké biogén aminokat szabadít fel, a vegetatív idegrendszerre hat erősen, vagy 
hemotoxin, egyes pókoké pedig a harapás helyén lassú, kiterjedt szövetelhalást okoz.  
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Kígyómaráskor a legfontosabb a beteg és környezetének megnyugtatása, a szoros 
ruhadarabok, ékszerek eltávolítása, a marás óvatos lemosása szappanos vízzel, a végtag 
nyugalomba helyezése, lehetőség szerint rögzítése kevéssel a szív magassága alatt és igény 
szerint fájdalomcsillapítás. Tilos a seb kivágása, kiszívása, kiégetése, árammal kezelése, 
jegelése, tilos a végtag jégbe, hideg vízbe merítése, elszorítása, mozgatása, dörzsölése. 

Pók-, vagy skorpiócsípést követően a seb szappanos vizes lemosása, majd hideg vizes, 
esetleg óvatos jeges borogatás és igény szerint fájdalomcsillapítás javallt. Extrahospitálisan 
tilos a seb kivágása, kiszívása. 

Fontos a klinikai szituációnak megfelelő folyadékpótlás, illetve lehetőség szerint az állat 
azonosítása. Bármilyen (amúgy nagyon korlátozottan hozzáférhető) ellenszérum csak kórházi 
körülmények között, a faj pontos azonosítása után adható be. 

Méh- és darázscsípés esetén a ritka anafilaxiás reakció, illetve légúti csípés, következményes 
légútelzáródás jelent életveszélyt, ezek ellátása az általános szakmai szabályok szerint 
történik. Tengerekben, akváriumokban élő állatok méreghatása jellemzően ideg-izombénulás, 
valamint nem ritkán komoly dermatitisz.   

4.7. Felhasznált Irodalom 

Almási H. Farmakológia, toxikológia. Műszaki Könyvkiadó Kft, 2012. 

Sótony P. (szerk) Igazságügyi orvostan. Semmelweis Kiadó és Multimédia 
Stúdió. 2012. 
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19. FEJEZET 
A NEUROTRAUMATOLÓGIAI ESEMÉNYEK JELLEMZŐI ÉS ELLÁTÁSI 
STRATÉGIÁJA (BÜKI ANDRÁS PROF. DR, EZER ERSZÉBET DR, VÁMOS ZOLTÁN 
DR.) 
 
19.1. A NEUROTRAUMATOLÓGIAI KÓRKÉPEK PREHOSPITÁLIS (MENTŐ) 
ELLÁTÁSÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI 
A súlyos koponya-, agy és nyakigerinc sérülést szenvedett beteg prehospitális halálozása 
továbbra is igen magas. A mortalitás mellett ezen időszak kifejezetten meghatározó a súlyos 
sérültek későbbi rokkantságágának vagy maradandó károsodásának kialakulásában. A 
helyszíni ellátás során általában nem különíthetők el a primer károsodás típusai (például az 
agyfelszíni zúzódás, fehérállomány diffúz axonális károsodása vagy akár az érkárosodások).  
 
19.1.1. HELYSZÍNI MENTŐELLÁTÁS SAJÁTOSSÁGAI:  
A helyszíni traumás sérült potenciálisan instabilnak tekintjük és azonnali ellátást igényel ha 
sérülés kapcsán 1) nagy erejű ütközés történt, 2) a gépjármű  utasa volt és az utastere 
roncsolt/gyűrődött, 3) az utastérben elhunyt személy van, 4) a légzsákok kinyíltak és/vagy a 
gépjárműből kirepült sérült van, 5) gyalogosként 35 km/h – nál nagyobb sebességgel gázolták 
el 6) magasból (>3m) esett le 7) betemetődött vagy beszorult, 8) a motor az utastérbe 
préselődött. Ezen esetekben a körültekintő betegvizsgálat és ellátás nélkülözhetetlen, hiszen 
elképzelhető, hogy ezek hiányában bizonyos tünetek, sérülések elfedődnek. Tehát még akkor 
is súlyos sérültként kezeljük a beteget, ha rákérdezésre érdemi panaszokat nem említ, vagy az 
első fizikális vizsgálattal kóros eltéréseket nem találunk. A fent említett traumás sérülésekhez 
sok esetben más szerv vagy szervrendszer sérülése is kapcsolódik. A koponyatraumás 
kórképekben a nyaki gerinc sérülésével mindenképpen számolni kell, ezért a betegeket 
potenciális (nyaki) gerincsérültnek is kell tekinteni mindaddig, amíg az ellenkezője képalkotó 
diagnosztikával (CT, MRI) azt ki nem zárjuk. 
 
19.1.2. NEUROTRAUMATOLÓGIAI KÓRKÉPEK OXIOLÓGIAI SZEMLÉLETE ÉS 
LEHETSÉGES ALTERNATÍVÁI 
A köznapi orvosi értelemben neurotraumatológiai kórképek közé az agy és gerincsérülteket 
soroljuk. A mentőellátásuk tekintetében két alapvetően különböző szemlélet érvényesül. Ezek 
közül egyik : a „stay and play” („maradj és kezeld”), valamint a „scoop and run” („fogd és 
vidd”), utóbbit az International Trauma Life Support (ITLS) és az Advanced Trauma Life 
Support (ATLS) képviseli. A scoop and run tehát a ”minél kevesebb időt tölts a helyszínen a 
vizsgálatokkal/beavatkozásokkal és mihamarabb szállítsd kórházba a beteget!” szemléletet 
követi. Mindezeket azon kutatási eredmények támasztják alá, melyekben a mentőegységek 
hemodinamikailag stabil (ABC-stabil, lsd. később), de súlyosan sérült betegekkel a helyszínt 
rövid időn (10 perc) belül hagyták el, és szállították a definitív ellátó intézetbe (CT 
diagnosztikára). Ezen eljárást követő mentőegységek betegeinél sokszorosan nagyobb volt a 
túlélés és kevesebb a maradandó rokkantság, mint a helyszínen hosszasan invazív terápiát 
alkalmazó, ezáltal hosszabb időt töltő mentőegységeknek. Ezért a sérüléstől a műtéti ellátásig 
terjedő időszak ”arany órája” a prehospitális szakban a ”platina tízpercre” redukálódott. Ezen 
szemléletek közötti választást, a helyszíni ellátó egészségügyi-kompetenciája határozza meg 
(mentőorvos/mentőtiszt vs. mentőteknikus).  
 
19.2. A HELYSZÍNI BETEGVIZSGÁLAT EGYIK LEHETSÉGES ALGORITMUSA 
Az első ellátó a sérülés helyszínére érve képet kap a baleseti mechanizmusról, mely a későbbi 
szakellátás menetét és diagnosztikáját alakítja és megkönnyítheti. A betegvizsgálata során a 
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szisztematikus ABCDE – algoritmus szerinti gyors vizsgálattal azonosítani lehet az akut 
ellátást igénylő nagyobb korképeket, amelyek esetleg életveszélyt jelentenek, illetve 
halasztást nem tűrő akut beavatkozást megkezdeni.  
 ABCDE séma: 
A – airway: légút + nyaki gerinc rögzítéssel (spine board és félmerev gallér)  
B – breathing: légzés+ oxigén, sz.e. lélegeztetés ”látom, hallom, érzem, miközben egyik 
kezem a mellkasfalon fekszik”,  
C – circulation: keringés és vérzéskontroll, esetleg óradiurézis vizsgálata (hosszabb 
transzportál) 
D – disability: neurológia,  
E - environment: események (környezet) 
 
Ezen gyors áttekintést követően történhet meg, az anamnézis felvétele, és szükség esetén 
egyéb metabolikus paraméterek (pl. cukor, laktát) mérése.  
 
Ezen logikát követve az ellátást a beteg feltalálási helyén a nyaki gerinc manuális rögzítésével 
(MILS = manuális in-line stabilizálás) kezdjük, majd, amint lehetséges félmerev nyaki 
gerincet rögzítő gallért pl. Stifnecket helyezünk fel (ábra 4). A feltételezett gerinc-sérült 
rögzítését és immobilizálását célszerű “long spine boardon vagy “vacuum matracban” 
végrehajtani. Az immobilizáló eszközre való ráhelyezést un. logroll teknikával végezzük, ahol 
a beteg mozgatása mindig mereven, egyirányba statikai megtörés nélkól végezzük. A 
koponyasérült neurológiai státuszát felnőtteknél illetve 8 évesnél idősebb gyermeknél a 
nemzetközileg elfogadott Glasgow Coma Scale (GCS) (Ábra 2) szerint értékeljük, ahol a 
szem nyitását (max. 4 pont), a verbális feleletet (max. 5 pont) illetve a motoros választ (max. 
6 pont) vizsgáljuk. Az (tudat) eszméletzavarok első, gyors megítélése az ún. AVPU (Alert – 
Verbal – Pain – Unresponsive [=éber – felszólításra reagál, fájdalomra reagál, fájdalomra nem 
reagál]) skála szerint végezhető.  
Azon sérülteknél, akiknek tudata hozzáférhető, a panaszok kikérdezése mellett célszerű egy 
rövid anamnézis felvétele: allergia, szedett gyógyszerek, ismert betegségek, utolsó étkezés, 
illetve a balesethez vezető események, (SAMPLE rendszer: Symptoms – tünetek -,  Allergia, 
Medication – szedett gyógyszerei -, Past medical conditions - korábbi betegségek - , Last 
meal – utolsó étkezés-, Events – mi történt?-).  
Az ellátást az ABCDE állapotfelméréssel párhuzamosan meg kell kezdeni: az oxigén adását 
követően a beteg, teljes ruházatának eltávolítását. Figyelni a a kihűlés elleni védelmet 
(izolációs takaróval fedjük) ami sav-bázis háztartás zavarokkal és alvadási gondokat okozhat. 
Sérültekre többparaméteres monitorokat helyezünk fel (vérnyomás, pulzoximetria, 
szívfrekvencia. szsz, kilégzési végi CO2), perifériás vénát biztosítunk (lehetőség szerint két 
nagylumenű kanüllel), és krisztalloid infúziót (20ml/ttkg) indítunk el.  
 
19.4. A HELYSZÍNI ÉS A SZÁLLÍTÁS ALATTI ELLÁTÁS SZEMPONTJAI (OXIGÉN 
TERÁPIA, LÉLEGEZTETÉS, FOLYADÉKTERÁPIA) 
Az ellátás során a szabad légutak biztosítása és védelme, valamint az oxigenizáció, 
ventilláció, a keringő vérvolumen és vérnyomás (artériás középnyomás) biztosítása 
nélkülözhetetlen. Ezzel biztosíthatjuk az optimális agyszöveti perfúziót és oxigenizációt.  
Azon helyszíni beavatkozások, amelyek a fenti célokat veszélyeztetik, kerülendők. Például 
kritikusan súlyos következményekkel járhat szedatívumok adása emeltszintű légútbiztosítás 
(endotrachealis intubáció) nélkül, illetve vízhajtó kezelés exsiccált/hypovolaemiás betegeknél.  
Pozicionálás: A sérülteket teljes hosszukban mereven rögzíteni kell ún. long spine boardon 
vagy vacuum matracban. 
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Oxigén-terápia: A magas áramlású oxigén nem-visszalégző maszkon keresztül történő 
adagolásának alapvetően csökkent haemoglobin szaturáció mellett van értelme. Bizonyítottan 
nagyobb a túlélés azon esetekben, ahol SpO2>90%. Emiatt a szakmai protokollok a 
respirációs terápiában ezt az értéket adták meg minimálisan elérendő célként.  
Légútbiztosítás: Súlyos koponyatraumáknál irányelvként elfogadható, hogy GCS≤8 
súlyosságú kóma esetén (illetve GCS-ben legjobb motoros válasz Glasgow Motor Score≤4, 
tehát elhárítás, vagy annál rosszabb motor válasz meglétekor) endotrachealis intubáció 
szükséges (lehetőség szerint nem-depolarizáló izomrelaxánssal végezett ún. rapid sequence 
indukcióban, (RSI)). Ezen felül emelt szintű légútbiztosítás célszerű olyan állapotokban is, 
ahol a légút elzáródott vagy veszélyeztetett, és ezáltal a kellő oxigenizáció nem tartható fent 
(pl. súlyos maxillofaciális sérült, aspiráció veszélye), vagy fenyegető obstrukció esetén (nyaki 
haematoma, gége vagy trachea sérülés, stridor). A légutbiztosításánék feltétlenül óvni kell a 
nyaki gerincet hiszen a IV.ik nyaki csigolya szinte feletti törés illetve elmozdulás azonnal 
légzés leállást eredményezhet (n. phrenicus sérülése miatt). Azon esetekben, ahol eszközös 
légútbiztosítás történt, gépi légzéstámogatás szükséges. A lélegeztetőgép beállításait mindig a 
beteg mért paraméterei és sérülései alapján határozzák meg. 1,0 FiO2 csak egyéb módon nem 
uralható oxigenizációs probléma esetén javasolható, inkább a FiO2 ≤ 0,5 ajánlott. Mérni kell a 
kilégzésvégi CO2-t (EtCO2 35 Hgmm körüli érték a megfelelő), preventív célból a 
hyperventilláció kerülendő. 
Vénabiztosítás: A pre-sokk klinikai tünetei esetén 2 db nagy lumenű perifériás vénás út 
biztosítandó. Amennyiben perfériás véna kanülálás nehézségekbe ütközik (pl. 3x-i illetve 90 
másodpercnél hosszabb próbálkozás), akkor az intraossealis (IO) technika alkalmazása 
javasolt.  
Folyadékterápia: Vénafenntartó cseppszámmal krisztalloid infúzió (pl. Isolyte, Ringerfundin 
B) választandó. Minden hipotenzív sérültnek azonnal folyadék resuscitatiot kell kezdeni (fluid 
challange), melegített krisztalloid oldatokkal.  
Terápiás lépések emelkedett intracraniális nyomás esetén: Ozmoterápia és 
hyperventilláció alkalmazása a helyszíni ellátás során csak az agyi beékelődés jeleinek 
(anisocoria, differencia > 1mm,  areaktív pupilla, decerebrációs tónusfokozódás, vagy a GCS 
értéke a kiinduláshoz képest 2-vel csökkent)  észlelése esetén javasolt, preventív célból  nem. 
Hyperventilláció csak rapid neurológiai progresszió (beékelődés jelei esetén), legfeljebb 30 
Hgmm etCO2 értékig alkalmazható. 
 
19.5. MOBILIZÁLÁS ÉS TRANSZPORT 
A sérülteket (postresuscitációs – magas kockázatú – GCS ≤ 12, a lehetető legrövidebb úton a 
legcsekélyebb időveszteséggel kell a definitív ellátást biztosító célintézetbe szállítani. Magas 
kockázatú, sürgős ellátást igénylő sérültnek tekintendő a beteg akkor, ha 1) tudatzavar 
jelenléte vagy annak progressziója (GCS≤12), 2) neurológiai kórjelek alakultak ki (anisocoria 
aluszékony vagy soporosus betegnél, végtag gyengeség, görcs) 3) penetráló/impressziós 
koponyasérülés 4) a baleset körülményeiből következtethetünk a koponyasérülésre 5) plégiát, 
parézist vagy inkontinenciát panaszol. 
A transzport során minimalizálnunk kell az ún. szállítási traumát. A szállítási trauma alatt a 
szállítás során bekövetkező intracraniális volumenterhelést/csökkenést értünk annak 
függvényében, hogy lassulás vagy gyorsulás következik be a mobilizálás során. Éppen ezért 
minden súlyos koponyatraumás beteget lassan, folyamatosan, egyenletesen, megkülönböztető 
jelzéssel célszerű szállítani. 
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19.6. A NEUROTRAUMATATOLÓGIAI KÓRKÉPEK HOSPITÁLIS (KÓRHÁZI) 
KEZELÉSLÉNEK ALAPVETŐ SZEMPONTJAI: 
A súlyos koponyasérültek kezelése során legfontosabb cél a másodlagos károsodások 
kialakulásának megelőzése. Ehhez a megfelelő cerebrális vérátáramlás (CBF), perfúziós 
nyomás (CPP) és az agyszöveti oxigenáció (PbrO2) biztosítása nélkülözhetetlen.  
A betegek kimenetelét nagymértékben befolyásolja - a helyszíni és a szállítás alatti ellátás 
mellett – hogy a sérülést követő legrövidebb időn belül a megfelelő szakmai háttérrel 
rendelkező intézetbe jussanak. 
Nagyon fontos, hogy az ellátás sikere érdekében szoros munkakapcsolat alakuljon ki az 
idegsebész/neurotraumatológus és az intenzív-aneszteziológus orvos közt. A súlyos koponya - 
és agysérültek kezelése feltétlenül intenzív osztályos (speciális neuro-intenzív osztály 
lehetősége a legkedvezőbb) hátteret igényel. 
 
TRIAGE 
 
A koponyasérültek sürgősségi ellátásában alapvető feladat, a kimenetelt is meghatározó 
elsődleges tevékenység az un. triage elvégzése. A triage-t úgy kell elvégezni, hogy a 
koponyasérülés következtében kialakult intracerebrális vérzés valószínűségét megítélje.  
 
A jelenleg elfogadott protokollok 3 csoportba sorolják a betegeket:  
 
I. csoport: akik esetében a koponyaűri vérzés valószínűsége a trauma után alacsony,  
II. csoport: a közepes valószínűségű csoport, akik esetében a koponyaűri vérzés 
valószínűsége felmerül, 
III. csoport: a magas valószínűségű csoport, koponyaűri vérzés valószínűsége jelentős. 
 
Az I - es valószínűségű csoportba sorolt beteg általában járóbetegek, akik ambulánsan 
elláthatók. A II. csoportba osztályozott betegeknél az esetlegesen másodlagos 
állapotromlásnak (pl. vérzés) nagy a veszélye. A skandináv országokban a közelmúltban 
bevezetésre került ellátási protokollokban a Triage-ban szerepet játszik egy neurobiomarker, 
az S100-as fehérje szintjének mérése is. Ugyanakkor ennek a diagnosztikus értékét még az  
említett földrajzi régiókban sem mindenütt osztják. A Triage-nak fontos részét képezi a 
computetomográfia (CT) vizsgálat elvégzése (akár minimális koponyasérültek esetén is), 
valamint az osztályos felvétel indikálása (enyhe koponyasérültek esetén is!). 
 
A mellékelt táblázat (táblázat 1) tartalmazza azokat azon kritériumrendszereket, illetve ellátási 
algoritmusokat (ábra 1) amelyeknél a fenti Triage alkalmazása szóba jön. 
A közepes kockázati kategóriába (II. csoport) sorolt betegek esetében, ha a betegnek a 
fejfájáson kívül egyéb érdemi panasza-, tünete nincs, a koponya-CT vizsgálatot legalább 4 
órával a trauma időpontját követően javasolt elvégezni. Abban az esetben, ha a beteg 
antikoagulált vagy trombocita aggregáció gátlót szed, a trauma után a CT vizsgálat mielőbb 
elvégzendő. Annak negativitása esetén azonban a beteg - amennyiben az akut alvadási 
vizsgálat igazolja az alvadásgátló hatását - nem emittálható, hanem negatív CT vizsgálat 
esetén is legalább 12 órás obszervációra és kontroll koponya CT vizsgálatára szorul. 
Amennyiben a beteg alvadásgátló hatása alatt áll és a CT vizsgálat traumás eltérést igazol, az 
alvadásgátló hatását azonnal fel kell függeszteni és a beteg csak egy 12-24 órával a trauma 
után készült ellenőrző CT vizsgálat megnyugtató eredménye alapján emittálható. 
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I. Vizsgálatok 
A sérült érkezését követően - mivel auto-anamnaesisre nincs lehetőség – mindenképp 
információt kell szereznünk az őt elsődlegesen ellátó személytől a sérülés körülményeire és a 
helyszínen tapasztalt neurológiai állapotra vonatkozóan. Az adatokat feltétlen dokumentálni 
kell.  
A betegek fizikális vizsgálatának a neurológiai vizsgálat mellett az esetleges társsérülések (pl. 
nyakcsigolya sérülése, tompa mellkasi-és hasi sérülés, vérzés, üreges szervek perforációja stb) 
kizárására is irányulnia kell.  
A neurológiai vizsgálat során a pupillák állapota diagnosztikus és egyben prognosztikai 
értékű. Az anisocoria eszméletlen betegen vagy a kétoldali tág, areaktív pupilla mindenképp 
súlyos intracraniális állapotra utal. 
A rutin laborvizsgálat (vérkép, ionok, alvadási status, máj - és vesefunkció) mellett a 
vércsoport meghatározása és a vérkeresés az akut műtét gyakorisága miatt szükség. Az egyre 
szélesebb körben alkalmazott thrombocyta aggregációt gátló gyógyszert szedő betegek esetén 
- az adekvát terápia bevezetése érdekében - a sürgős beavatkozások előtt szükség lehet  
thrombocyta funkciós vizsgálatok elvégzésére is .  
Képalkotó vizsgálatok: A terápiás döntések meghozatalához mindenképp szükséges a 
képaékotó vizsgálatok elvégzése, azonban fontos szem előtt tartani, hogy minderre csak akkor 
kerülhet sor, ha a beteg vitális paraméterekkel rendelkezik, valamint ügyeljünk a 
betegtranszportra vonatkozó szabályok betartására. Magas kockázatú sérült esetén a koponya 
CT vizsgálatot a nyaki gerinc felvételével mindig ki kell egészíteni. Koponya röntgen 
vizsgálatot csak és kizárólag abban az esetben végezzünk, ha nincs elérhető közelségben CT 
készülék és a beteg állapota nem teszi lehetővé a szállítást a legközelebbi CT diagnosztikát 
nyújtani tudó intézetbe.  Amennyiben a baleset jellege, és a sérült állapota más szervek 
érintettségére is utal, mellkas, has, kismedence kiegészítő vizsgálatnak (CT, vagy szükség 
esetén ultrahang) is meg kell történnie.  
 
II. A súlyos koponyasérült betegek intenzív osztályos ellátásának terápiás lépései 
 
A súlyos állapotú koponyasérült ellátási sorrendje során a legfontosabb cél, hogy az ICP 20 
Hgmm alatt legyen a megfelelő agyi perfúzió biztosítása mellett. 
 
1. Általános kezelési  elvek  
1.1 Intubálás, oxygenizáció, lélegeztetés: Számos klinikai tanulmány egyértelműen 
bizonyítja, hogy a súlyos, izolált koponyasérültek kimenetele és a beteg vérgáz 
paramétereinek értéke közt szoros összefüggés van.  A kezelés megfelelő kormányzása 
érdekében a sérültet minden olyan esetben intubálni és lélegeztetni kell, amikor  
• a GCS ≤ 9 
• spontán hypo- (PaCO2 > 46Hgmm), hyperventilláció (PaCO2 < 26Hgmm) áll fenn 
vagy a  légzés szabálytalan 
• hypoxia (PaO2 <60 Hgmm, O2 szaturáció < 92-94%) észlelhető 
• lélegeztetést igénylő társsérülés mutatható ki 
• convulsió lép fel, 
• aspiráció veszély / légúti leszívás 
A balesetet szenvedett minden esetben teltgyomrúnak tekintendő, így az intubálás ennek 
megfelelően (RSI + Sellick-manőver) kell, hogy történjen. A megfelelő szedáció eléréséig a 
gyógyszerek adagolása  frakcionáltan történjen, fontos, hogy kerüljük a hypotónia 
kialakulását. 
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1.2  szedálás, fájdalomcsillapítás (midazolam, fentanyl, sufentanil, propofol) 
1.3 az ágy/szállító eszköz fejvégének megemelése 15-30°-kal,  ami következtében az agyi 
vénás vér és liquor kiáramlás fokozódik, hozzájárulva ezáltal az intracraniális 
nyomáscsökkenéshez 
1.4 relaxálás rutinszerűen nem javasolt, beavatkozásokhoz, szállításhoz esetleg 
szükségessé válhat használatuk 
1.5 hőmérséklet csökkentése, a normotermia elérése gyógyszerek adásával vagy fizikális 
hűtés alkalmazásával rendkívül fontos, hisz ismert tény a láz és az intracraniális nyomás 
emelkedése közti összefüggés  
1.6 vércukor: 6-10 mmol/l körül legyen. Kerüljük a hipoglikémiát, valamint vércukor 
ingadozást,  mert a betegek kimenetelét nagymértékben rontja 
1.7 hemoglobin >100 g/l, hematokrit >30%: az agyi perfúzió érdekében szükség esetén, a 
célérték elérése érdekében  transzfúzió adása javasolt 
 
2. Elsődleges terápiás lépések 
 
2.1 liquorlebocsájtás az ICP monitorozásával:A súlyos neurotraumatológiai sérültek esetén 
(GCS <9) az intrakraniális nyomás  mérése  indokolt, ha: 
- a felvételi koponya CT kóros jelet mutat (sub-, vagy epidurális vérzés, contusió, 
ödéma , összenyomott basalis cysterna látható) vagy 
- ha a felvételi CT ugyan eltérés nélküli, de a következő tényezőkből kettő jelenléte 
kimutatható:  
 a beteg életkora ≥40 év,  
 hypotensió (<90 Hgmm), vagy  
 spontán flexiós vagy extenziós tónusfokozódás észlelhető. 
Az ICP monitorozására a betegvizsgálatot követően, a CT kép birtokában, stabil vitális 
paraméterek mellett kerülhet sor.  
 
2.2 Moderált hiperventilláció (35-40 Hgmm) 
 
A széndioxid szint szoros kontrollja nagymértékben hozzájárul jó kimenetel biztosításához.. 
A hypocapnia okozta cerebrális vasoconstrikció megelőzés végett kerüljük a 
hyperventillációt. Cél a 35-40 Hgmm paCO2 szint elérése 
 
Hyperventilláció kérdése: 
o Profilaktikus hyperventilláció (<30 Hgmm) nem javasolt. A sérülést követő első 24 
órában különösen veszélyes az agyi vérátáramlás kritikus értékre való csökkenése miatt 
o Amennyiben mégis hyperventilláció válik szükségessé (pl. beékelődés tünete esetén 
(ábra 3), az csak átmenetileg alkalmazható. Ebben az esetben az agyi oxygenizáció (PbrO2, 
jugularis vénás oxigén saturáció) és véráramlás (TCD) mérése hasznos lehet. 
 
2.3. Normotensio és euvolaemia: 
Súlyos koponyasérültek esetén gyakran észlelhető alacsony vérnyomás.  A 90 Hgmm alatti 
szisztolés vérnyomásérték - számos irodalmi adat utal rá - rossz prognózist jelent.  Célunk 
legyen a normotenzió (az első órákban 90 Hgmm feletti szisztolés vérnyomás, az első 
napokban 85-90 Hgmm artériás középnyomás) és normovolaemia biztosítása! Fontos 
gondolni arra a tényre, hogy az alacsony vérnyomás hátterében gyakran a sérülés során 
elszenvedett vérvesztés, folyadékhiány is állhat. Amennyiben a vérnyomás továbbra is 
alacsony és anémia (Hgb<100g/l, Htc<30%) észlelhető, transzfúzió adása indokolt. Multi- 



 
 

601 

vagy politrauma esetén, perzisztáló alacsony vérnyomás észlelésekor - annak kizárásáig - 
mindig vérzéses eredetet kell feltételezni. 
2.4 Ceberális perfúziós nyomás (CPP): 60-70 Hgmm A súlyos koponya-agysérültek kezelése 
során folyamatosan törekednünk kell arra, hogy a másodlagos, u.n. ischaemiás károsodásokat 
elkerüljük. Ehhez fontos feladatunk a megfelelő (~60-70 Hgmm) agyi perfúziós nyomás 
biztosítása úgy, hogy az intracerebrális nyomást 20 Hgmm alatt tartsuk. E két paraméter és a 
MAP ismert összefüggése (CPP=MAP-ICP) alapján a kezelésnek így a megfelelő vérnyomás 
és intracraniális nyomás biztosítására kell irányulnia. 
3. Másodlagos terápiás lépésre akkor van szükség, ha az ICP az addigi kezelésre nem 
csökken 20 Hgmm alá. Az ozmoterápia első módszere a bolus mannisol, de választható a 
hypertóniás sóoldat is. A lélegeztetés paramétereinek változtatásával a etCO2 30-32 Hgmm 
körüli legyen. 
4. Harmadlagos terápiás lépések kezelési stratégiájának alkalmazását az indokolja, hogy 
minden addigi ténykedés ellenére malignus ICP-emelkedés észlelhető beékelődésre utaló 
jelekkel (ábra 3).  
 
4.1 Barbiturát kóma 
A barbiturát agyödéma csökkentő hatása már az 1930-as évek óta ismert. Az agyi 
anyagcserére kifejtett protektív hatása miatt terjedt el alkalmazása a súlyos koponyasérültek 
kezelése során. Telítő dózis adása után 2-5 mg/tskg/h dózisban alkalmazzuk 3-5 napon 
keresztül. Fontos a kóma mélységének megállapítása a szérumszint meghatározásával vagy az 
alvásmélység monitorozásával (EEG-n: burst supression) 
4.2 Hipertóniás sóoldat (3% ill 7.2%) 
Az utóbbi években egyre nagyobb teret hódít adása, főleg koponyasérültek agyödémájának 
csökkentése céljából. A 7.2 %-os oldatból 2 ml/ttkg i.v.(gyors cseppszámal, 15-20 perc alatt), 
illetve 3%-os oldatát infúzióban 24-72 óráig. A cál 153-155 mmol/l seNa elérése. Ritkán 
előfordulhat hypernatraemia, illetve hyperkloraemia, ehhez társultan hyperkloraemiás 
metabolikus acidózis.   
4.3 Decompressiv craniectomia 
A decompressiv craniectomia indikációját vizsgáló nemzetközi tanulmány eredményei 
alapján nem javasolhat a decompressiv craniectomia elvégzése. Ugyanakkor a tanulmányt ért 
számos bírálat miatt, az idegsebész és neurointenzív terápiás szakma egyöntetű állásfoglalása 
az, hogy önmagában ez az egy tanulmány nem fogja megváltoztatni az eddigi ellátási 
protokollt. Fiatal (65 év alatti) koponya sérülteknél, akiknek az agynyomás csökkentő kezelés 
(pl. lélegeztetés, gyógyszerek, kamradrain stb.) terápiás lépcsőfokai nem váltották be a 
hozzájuk fűzött reményt és hatástalanok maradtak, az agyi perfúzió biztosításának ultimum 
refugium eszközeként változatlanul javasolt a decompressiv craniectomia elvégzése. Mérete 
minimum 10x10 cm, de inkább 12x12cm-es kell, hogy legyen. Helyét tekintve lehetőleg 
bifrontálisan, a falx átvágásával járó craniectomiát kell előnyben részesíteni. A fenti 
beavatkozás elvégzése szóba jöhet ”preventív” eljárásként is - elsősorban gyermekeknél -, 
ahol az agynyomás fokozódást olyan mértékűnek találják, hogy az agy perfúzióját akutan 
veszélyezteti. A decompressiv craniectomia indikálásának azonban gátat szab, hogy magához 
az eljáráshoz számos késői szövődmény kötődik (hiszen megváltoztatja az agyi liquor 
keringés és felszívódás menetét). Például jelentős barotraumát jelent az agy számára, a 
csontlebeny hiánya, aminek következtében nagy az esély a liquor keringési zavar 
kialakulására (pl.: hydrocephalus, vagy subduralis folyadékgyülem). A craniectomiás nyílás 
pótlásának legbiztonságosabb módszerei az autológ csontlebeny fagyasztása vagy a csont hasi 
subcutan zsírszövetbe történő behelyezése. Emellett ma már lehetőség nyílik a 
polyétereterketon (PEEK) vagy polimetilmetacrilat (PMMA) ”műcsont” számítógépes 
formázással (”custom-made”) úgynevezett CAD-CAM módszerrel történő pótlására is. 
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Mindezen módszer mellett is 10-30 %-os, elsősorban infekció miatti graft kilökődési ráta 
várható. Az autológ csont esetében még a csont felszívódása is előfordulhat. Összességében 
elmondható, hogy a decompresszív craniectomia bár életmentő lehet, olyan 
fiziológiai/patofiziológiai elváltozásokat indíthat el, melyeket részben ma sem ismerünk. A 
csontlebeny pótlása is önmagában egy megterhelő és nem szövődménymentes beavatkozás, 
ami mindenképppen pontos megfontolást igényel. A műtét indikálásában, a Rescue-ICP és a 
Rescue-SDH (subdural haematoma) tanulmányok nyújthatnak segítséget.  
 
ÁBRÁK 
 

Alacsony kockázatú sérültek 

1. Tünetmentesek, legfeljebb fejfájás, szédülés lehet 
2. Hiányoznak a közepes/magas kockázatú kategóriába soroló 
kritériumok 

Közepes kockázatú sérültek 

1. Eszméletvesztés a sérülés pillanatában, vagy azt követően. 
2. Progresszív, vagy elviselhetetlen fejfájás és/vagy zavartság, 
nyugtalanság. 
3. Alkohol vagy drog intoxikáció. 
4. Epilepsziás görcs, vagy arra utaló adatok. 
5. Megbízhatatlan anamnézis, anamnézis nem nyerhető. 
6. Két évesnél fiatalabb-, 70 évesnél idősebb kor 
7. Ismételt hányás. 
8. Posttraumás amnézia. 
9. Koponyaalapi törés fizikális jelei. 
10. Többszörösen ismételt trauma. 
11. Áthatoló koponyasérülés, impressios koponyatörés 
gyanúja. 
12. Bántalmazott gyermek szindróma. 
13. Nagy kiterjedésű subgalealis vérzés és duzzadás. 
14. Anticoagulált, decompensált májbeteg, más 
coagulopathiában szenvedő sérült. 
15. Ismeretlen eredetű/korú focalis neurologiai tünetek. 
16. Változó korú, többszörös sérülésre utaló külsérelmek. 
17. Koponyatörés RTG jelei. 

Magas kockázatú sérültek 

1. Tudatzavar észlelhető (a GCS érték 12 vagy az alatti). 
2. Neurológiai kórjelek észlelhetők (aluszékony vagy 
soporosus betegnél anisocoria, durva végtag-gyengeség, 
epilepsiás rosszullét). 
3. A tudatzavar progresszív volta észlelhető. 
4. Penetráló koponyasérülés vagy impressziós koponyasérülés 
és/vagy súlyos maxillofacialis sérülés észlelhető. 
5. A baleset mechanismusa, a külsérelem alapján 
valószínűsíthető az esetleges intracranialis sérülés. 
19.1. táblázat a koponya sérültek triage-szerinti besorolása. 
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Ambuláns / Járóbeteg  Fejsérültek  

Alacsony rizikójú  betegcsoport  Közepes rizikójú  betegcsoport  

- kezdeti GCS 14 felett 
- a közepesen rizikócsoportba soroló feltételek  
  közül csak eszméletvesztés/amnézia áll fenn  
- józan, felelősséggel bíró felnőtt viseli gondját 
- bármilyen panasz, tünet esetén időben  
  visszaér a kórházba  
- a trauma  ismétlődése  (családon belüli erőszak,  
  bosszú) kizárható 

CT-   vizsgálat/Obszerváció 

Negatív  CT  CT-n  
intracranialis eltérés  

Idegsebészeti consilium  

A sérült figyelmeztető/tájékoztató 
lappal   ellátva elbocsátható,   
néhány nap pihenés javasolt 

Minden más esetben:12-órás  
observatio     
 

Állapotrosszabbodás 

Állapota stabil 

19.1. ábra A koponyasérült betegek ellátási algorítmusa. 
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Glasgow Kóma Skála /Glasgow 
Coma Scale /GCS// 

Szem nyitása 
Spontán 4 
Hangos felszólításra 3 
Fájdalomingerre 2 
Nincs 1 

Legjobb verbális válasz 
Adekvát kommunikáció 5 
Zavaros, tájékozatlan 
tartalommal kommunikál 4 

Azonosíthatatlan 
szófoszlányok 3 

Érthetetlen hangok 2 
Nincs válasz 1 

Legjobb motoros válasz 
Utasítást teljesít  6 
Fájdalmas ingert lokalizál, 
elhárít 5 

Fájdalmas ingerre végtagját 
elhúzza 4 

Fájdalmas ingerre 
dekortikációs tónusbelövellés 3 

Fájdalmas ingerre 
decerebrációs tónusbelövellés 2 

Fájdalmas ingerre 
mozgásválasz nincs 1 

19.2. táblázat a Glasgow Kóma Skála 
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Ábra 3: A magas intracraniális nyomás tünettana 

 
Eredeti felvétel, ábránkon jól látható az akut intracerebrális beékelődés tünetegyüttese: 
szívritmuszavar (bigeminia), hypertenzió (RR: 212/107 Hgmm), magas intracraniális nyomás 
(ICP: 161 Hgmm), a cerebrális perfúziós nyomás (CPP: 8), tehát a kritikus küszöb alatti. 
 

 
19.4. ábra a koponya (és feltételesen nyaki gerinc) sérült betegek manuális in-line 

stabilizálása 
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20. FEJEZET 
AZ AKUT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK ÉS ELLÁTÁSUK (VÖRÖS VIKTOR DR., 
FEKETE SÁNDOR PROF. DR.) 
 
20.1. A SÜRGŐSSÉG FOGALMA A PSZICHIÁTRIÁBAN 

 
Az általános orvoslásban a sürgős szükség az egészségi állapotban bekövetkezett 

olyan változást jelenti, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a 
beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást 
szenvedne (1. sz. táblázat). 

Pszichiátriai sürgősségi állapotban a beteg pszichés állapota, illetve 
szenvedélybetegsége következtében közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, vagyis saját 
vagy mások életére, testi épségére, közvetlen és súlyos veszélyt jelent. 

A mindennapi pszichiátriai klinikai gyakorlatban észlelhető sürgősségi helyzetek 
(sürgősség a pszichiátriában) nem mindegyike „valódi” pszichiátriai sürgősségi állapot, 
hanem gyakran valamilyen szomatikus hátterű eltérés okoz pszichiátriai kísérő tüneteket. 
Továbbá, előfordulhatnak olyan esetek is, amikor sem szomatikus, sem pszichiátriai 
sürgősség nem áll fenn, a páciens mégis valamilyen egészségügyi ellátást szeretne igénybe 
venni. Ilyenkor, gyakran betegségelőnyök állhatnak a háttérben, vagy valamilyen szociális 
krízis, esetleg kriminális esemény motiválja az egészségüggyel, vagy a pszichiátriával való 
kapcsolatfelvételt. Ezen problémák megoldása nem a medicina kompetenciája, hanem a 
szociális intézmények, illetve a rendőrség és az igazságszolgáltatási intézmények feladata.  

 
Terminológia Meghatározás Példák 

Medicinális sürgősségi 
állapot (sürgős szükség) 

Általános fogalom az orvosi 
gyakorlatban azon esetekre, 
melyek azonnali egészségügyi 
ellátást tesznek szükségessé 

- Akut miokardiális 
infarktus 
- Akut 
gasztrointesztinális 
vérzés 
- Trauma, baleset 

Pszichiátriai sürgősségi 
állapot 

Szűk értelemben vett olyan 
sürgősségi állapot, melynek 
hátterében pszichiátriai zavar, 
probléma áll 

- Akut mániás állapot 
- Szuicid krízis 
- Pánikroham 

20.1. táblázat. A medicinális és a pszichiátriai sürgősség fogalma, példái 
 
A sürgősségi pszichiátriai ellátás során számos olyan akut helyzettel találkozhatunk, 

amelyekben nehéz elkülöníteni, hogy az akut pszichopatológiai tüneti kép hátterében 
valamilyen szomatikus (testi, organikus) vagy pszichés (lelki, pszichiátriai) kóreredet áll. 
Ennek eldöntése azért rendkívül fontos, mert ez határozza meg alapvetően a beteg további 
sorsát, a kezelés megfelelő helyszínének és módjának megválasztását (2. sz. táblázat). Minden 
esetben egyedileg kell felmérni és elbírálni, hogy mi okozza az elsődleges sürgősséget (adott 
esetben a vitális fenyegetettséget), vagyis, hogy az aktuális szomatikus vagy pszichiátriai 
kórállapotnak (vagy potenciális szövődményeiknek) nagyobb-e a kockázata.  
 A sürgősségi pszichiátriai esetek főbb csoportjait és jellemzőit az alábbiakban 
foglaljuk össze: 

 1. Pszichiátriai sürgősség, szomatikus sürgősség nélkül: Ez esetben jelen van 
valamilyen pszichiátriai sürgősséget okozó pszichiátriai betegség, és nincs semmi olyan 
súlyos, akut szomatikus betegség, mely vitális fenyegetettséggel járna. Ez esetben a kezelés 



 

 608 

optimális helyszíne a pszichiátriai osztály, hiszen elsődleges a pszichiátriai sürgősség 
megoldása. Pszichiátria sürgősség esetében a beteg megváltozott magatartása miatt közvetlen 
veszélyt jelent önmaga vagy környezete számára, például pszichotikus állapotokban, vagy 
krízishelyzetben. Viselkedése lehet izgatott, agresszív, esetleg támadó, de ennek ellenkezője 
is veszélyes lehet, pl. a katatón stupor esetében. Az „enyhébb” pszichiátriai betegségekben 
(pánik, szorongás) is kialakulhatnak sürgősségi állapotok, emiatt gyakran veszik igénybe a 
betegek a sürgősségi ellátás különböző formáit. A beteg ilyen esetekben nincsen ugyan 
közvetlen veszélyben, de betegsége természetéből fakadóan ezt nem képes belátni, állapotát 
gyakran életveszélyesnek minősíti. 

2. Pszichiátriai betegség, következményes szomatikus sürgősséggel: Az ilyen 
esetekben jelen van valamilyen pszichiátriai alapprobléma, vagy betegség, amely azonban 
aktuálisan súlyos szomatikus szövődményeket okoz, mely akár vitális fenyegetettséggel is 
járhat, például intoxikációs szuicid kísérlet esetében. Természetesen, elsődlegesen a 
szomatikus sürgősséget, a vitális fenyegetettséget kell megoldani, és csak ennek rendezését 
követően kerülhet sor a pszichiátriai osztályos kezelésre, ha azt a páciens pszichés állapota 
indokolja. 

3. Szomatikus sürgősséget kísérő pszichiátriai tünetek: Jelen van valamilyen súlyos 
szomatikus betegség, sürgősség, amely azonban pszichiátriai tünetekkel is jár, melyek 
maszkolhatják a háttérben álló szomatikus alapproblémát. Általánosságban igaz, hogy az 
ilyen esetek elsődlegesen szomatikus ellátást igényelnek, illetve szükség esetén pszichiátriai 
tüneti kezelést a pszichopatológiai tünetek kontrollálására a megfelelő diagnosztika és 
beavatkozás elősegítése céljából. Ezekben a „határhelyzetekben” tapasztalható legtöbbször a 
páciens ide-oda küldözgetése, a „passzolás”, a felelősség áthárítása, melynek azonban 
legtöbbször a beteg látja kárát. Típusos ilyen állapotok az akut organikus pszichoszindrómák 
vagy a delírium valamely formája, amelynek számos eredete lehet (alkohol- vagy drog okozta 
megvonási szindróma, centrális antikolinerg szindróma, súlyos testi betegségek, metabolikus 
enkefalopátiák, posztoperatív állapot, stb.), így több szakterület is kompetensebbnek érezheti 
a másik szakterületet - és nem a sajátját - a beteg ellátásában. 

 4. Szomatikus sürgősség, kórelőzményben pszichiátriai betegséggel: A sürgősségi 
ellátás során a pozitív pszichiátriai kórelőzmény sokszor támpontot is adhat, döntésünket 
azonban ez csak segítse, de ne ez határozza meg. A stigmatizáció, a címkézés, vagy az 
előítéletes döntésalkotás káros lehet és a beteg életét veszélyeztetheti. 
 
20.2. A PSZICHIÁTRIAI SÜRGŐSSÉG KLINIKAI JELLEGZETESSÉGEI 
 
20.2.1. EPIDEMIOLÓGIA 

Hazánkban kifejezetten sürgősségi pszichiátriai ellátásra szakosodott hálózat nem 
épült ki, így pontos hazai epidemiológiai adatokkal nem rendelkezünk. Külföldi tankönyvek 
szerint a pszichiátriai sürgősségi ambulanciákat a nők és a férfiak egyenlő arányban veszik 
igénybe, gyakrabban szorulnak ellátásra az egyedül élők, a hajléktalanok és az alacsonyabb 
társadalmi státuszúak. A sürgősségi esetek kb. 20%-a szuicid magatartással kapcsolatos, az 
ellátottak mintegy 10%-a pedig erőszakos, violens páciens. Diagnosztikailag az affektív és 
alkalmazkodási zavarok, a pszichotikus állapotok, illetve az alkoholproblémák a 
leggyakoribbak. A legtöbb esetet az ügyeleti, illetve éjszakai időszakban látják el, de a 
közgondolkodással ellentétben a napok, hónapok, illetve ünnepnapok tekintetében nem 
találtak eltérést. A sürgősséggel ellátott betegek mintegy 40%-a igényel további 
hospitalizációt. A legtöbb pszichiátriai sürgősségi esetet nem pszichiáter orvosok (hanem 
háziorvosok, sürgősségi vagy belgyógyászati ügyelet orvosai, a mentőszolgálat, rendőrség, 
stb.) észlelik elsőként, ezért a pszichiátriai sürgősségi teamek mellett a medicinális és az 
egyéb sürgősségi ellátásra specializálódott egységeket is fel kell készíteni az akut pszichiátriai  
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betegekkel kapcsolatos teendőkre. 
 

20.2.2. OKSÁGI HÁTTÉR, DIAGNÓZIS, ELKÜLÖNITŐ DIAGNÓZIS 
A sürgősségi ellátás során rövid idő alatt gyors és pontos döntést kell hozni, hiszen az 

első ellátási lépések meghatározóak a páciens további sorsát illetően. Elsőként fel kell mérni 
az esetleges vitális fenyegetettséget, majd el kell dönteni, hogy a beteg állapota veszélyeztető-
e vagy sem, és ha igen, azt mi okozza (szomatikus vagy pszichés zavar). Ezek után, a 
kockázatok mérlegelését követően az egyes szakterületek kompetenciáinak meghatározása, és 
ez alapján a beteg szempontjából legbiztonságosabb és a kezelés szempontjából 
leghatékonyabb „betegút” kiválasztása szükséges (1. sz. ábra). 

 

 
20.1. ábra. A pszichiátriai sürgősségi ellátás algoritmusa 

 
A sürgősségi pszichiátriai ellátás algoritmusát az 1. sz. ábrán mutatjuk be (Szabó, 

1998). Bár bizonyos helyzetekben elengedhetetlen a pontos diagnózis gyors meghatározása 
(pl. delírium tremens), más esetekben azonban elegendő lehet a sürgősségi állapotot fenntartó 
tünetet eliminálni (pl. agresszivitás, nyugtalanság). Gyakorlati szempontból fontos az 
esetleges szomatikus oksági tényezőki kizárása. Az ellátás egyik kulcskérdése a fizikális 
zavar lehetőségének kizárása, annak érdekében, hogy szomatikus zavart ne kezeljünk pszichés 
problémaként. A különböző traumák, testi betegségek, szerhasználat, cerebrovaszkuláris 
történések, metabolikus zavarok, valamint gyógyszerek szedése mind-mind okozhatnak 
pszichés tüneteket, magatartásváltozást. A kivizsgálás további lépései tehát a 
pszichopatológiai tünetek feltérképezése, az esetleges szomatikus tünetek felderítése és a 
szervi elváltozások kivizsgálása. A kivizsgálás célja a hátterében álló esetleges organikus 
betegség felderítése, hiszen az oki terápiát csak a háttérben álló szomatikus eltérések 
kiderítése alapján lehet megtervezni. A tüneti terápia célja a tünetek enyhítése és a kivizsgálás 
megkönnyítése. A kivizsgálás későbbi fázisában, amennyiben az organikus etiológia kizárásra 
került, az endogén pszichózis felderítése vagy kizárása, majd az esetleges lélektani 
krízishelyzet fennállásnak tisztázása szükséges (ld. 1. sz. ábra). A  2.sz.ábrán összefoglaltuk 
azon jellemzőket, amelyek valamilyen organikus, szomatikus etiológiára utalnak a pszichés 
tünetek hátterében. 
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Akut kezdet (néhány óra) 
Első epizód (negatív pszichiátriai anamnézis) 
Idős kor (65 év felett) 
Testi betegség vagy sérülés (aktuálisan, illetve az anamnézisben) 
Droghasználat (aktuálisan, illetve az anamnézisben) 
Nem akusztikus hallucinációk (főleg vizuális, tapintási, szaglási) 
Neurológiai tünetek (tudatzavar, epileptiform rosszullét, fejtrauma, fejfájás, látászavar, 
beszédzavar,  
Pszichopatológiai tünetek (éberség zavara, dezorientáció, amnézia, figyelem- és 
koncentrációzavar, katatónia  

20.2. ábra A pszichés tünetek hátterében álló organikus, szomatikus etiológiára utaló 
jellemzők 

 
20.2.3. A SÜRGŐSSÉGI INTERJÚ, AZ ANAMNÉZIS ÉS KIVIZSGÁLÁS FŐBB SZEMPONTJAI 

 
A kivizsgálás az obszervációval (arc, nyelv, bőr, lehelet, szag, külsérelem, viselkedés) 
kezdődik, majd az explorációval folytatódik. Az kikérdezés során fontos, hogy a páciens 
először saját szavaival mondja el fő panaszait. Gyakran azonban erre nincs lehetőség, ilyenkor 
konkrét és egyértelmű kérdésekkel próbáljuk felmérni a páciens aktuális állapotát, az 
általános tájékozódó pszichiátriai vizsgálat kérdéseit alkalmazva (3.sz.ábra). Mindezek mellett 
minden esetben megpróbálunk rákérdezni az alábbiakra is: hangulati élet, feszültség-
szorongás, alvászavarok, étvágy, testsúlyváltozás, érzékcsalódások, gondolkodászavarok, 
kognitív funkciók, szuicid intenciók. Fontos, hogy a vizsgáló attitűdje az interjú során 
mindvégig határozott, ugyanakkor megnyugtató legyen 

 
 

1. Hogy hívják? Mi a neve? 
2. Hány éves? Mikor született? (év, hónap, nap) 
3. Mi a mai dátum? (év, évszak, hónap, nap, napszak) 
4. Hol vagyunk most? Hogy került ide? 
5. Hol lakik? Kivel él? Ki a legközelebbi hozzátartozója és mi az ő elérhetősége? 
6. Mi a panasza? Mi a baj? Miben segíthetek? 
7. Volt-e már pszichiátriai kezelése? Miért? Mikor? 
8. Találkozott-e már velem korábban? Mi az én foglalkozásom? 

20.3. ábra Az általános tájékozódó pszichiátriai vizsgálat kérdései 
 
A kivizsgálás és a diagnosztika részeként a részletes exploráció mellett alapos fizikális  

vizsgálat szükséges, továbbá fontos a minél pontosabb anamnézis, és lehetőség szerint a 
heteroanamnézis felvétele is, mely alapvető támpontot jelenthet a reális és objektív kép 
kialakításához. Ahogy már említettük a korábbi pszichiátriai előzmények ismerete fontos, 
azonban lényeges az előítéletmentes döntés, így, bár a korábbi adat segítség lehet, de a 
sürgősségi helyzetet mindig új esetként értékeljük.  

Éppen ezért szükséges lehet az olyan alapvető rutin vizsgálatok elvégzése, mint a 
pulzus- és vérnyomásmérés, a testhőmérséklet, az EKG és a mellkasröntgen vizsgálat, vagy a 
sürgős laboratóriumi (ionok, vércukor, máj- és vesefunkciók, vérkép, gyulladásos 
paraméterek, pajzsmirigyfunkciók, vérgázértékek) és esetleg toxikológiai- (főleg vizeletből, 
esetleg vérből) és gyógyszervérszint vizsgálatok. Felmerülhet, főleg traumás előzmény esetén 
agyi, vagy egyéb képalkotóvizsgálatok (CT, MRI), vagy neurológiai betegségek gyanúja 
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esetén EEG vizsgálat végzése is. Bizonytalan esetekben neurológiai vagy belgyógyászati 
konzílium javasolt, esetleg a sürgősségi vagy a traumatológiai ügyelet igénybe vétele. 

 
20.2.4. LEFOLYÁS, PROGNÓZIS 

 
Amennyiben a sürgősséget igénylő pszichopatológiai tünetek hátterében álló ok 

kiderül, ez meghatározza a beteg további sorsát, hiszen, ha szomatikus ok kerül a felszínre a 
páciens további kezelése a sürgősségi betegellátó intézményben, vagy a megfelelő szomatikus 
osztályon kell folytatódjon. Ilyenkor gyakran a szállíthatóság, a megfelelő vizsgálatok 
elvégzése és a kezelés biztosítása, valamint a páciens és a környezet védelme céljából 
pszichiátriai tüneti terápia indikálása javasolt (pl. szedáció biztosítása a szállításhoz, a 
részletesebb kivizsgáláshoz vagy a megfelelő gyógyszerek beadásához). 

Ha a sürgősségi ellátás során az első diagnosztikai döntések és az akut beavatkozás 
idejében és megfelelő módon megtörténnek, akkor a pszichiátriai sürgősségi állapotok 
alapvetően jó prognózist mutatnak. Hosszabb távon az akut tünettan mögött húzódó 
kórállapot és annak jellege határozza meg a betegség hosszú távú lefolyását és a kimenetelt.  

 
20.2.5. KEZELÉS 

 
A sürgősségi ellátás során alkalmazott biológiai és/vagy pszichológiai kezelések célja a 
sürgősség (a közvetlen veszélyeztetés) megszüntetése, a további állapotrosszabbodás 
megelőzése, az állapot stabilizálása, a megfelelő diagnosztikai feltételek kialakítása és a 
szükség szerinti terápiák előkészítése 

A pszichofarmakonok sürgősségi alkalmazásának szempontjairól néhány lényeges, 
gyakorlati szempontot emelünk ki. Általánosságban igaz, hogy a sürgősségi ellátásban 
leggyakrabban alkalmazott szerek a benzodiazepinek (pl. a clonazepam) és az 
antipszichotikumok (pl. a haloperidol), illetve ezek kombinációi. 

Általában violens-támadó magatartás, nagyfokú feszültség-szorongás, extrapiramidális 
mellékhatás vagy pszichotikus állapot miatt szükséges pszichiátriai sürgősségi medikációt 
alkalmazni. 

Violens magatartás esetén még ma is leggyakrabban az intramuszkuláris haloperidolt 
alkalmazzuk, csakúgy, mint a súlyos akut pszichotikus állapotokban, egyes organikus vagy 
intoxikációs (pl. alkohol, hallucinogének, amfetamin és származékai, stb.) állapotokhoz 
társuló pszichotikus és agresszív magatartás esetén. Kivétel azonban a jelentősebb 
antikolinerg hatással bíró szerekkel történt intoxikáció (csattanó maszlag, biperidin) amikor 
inkább benzodiazepinek adása javasolt, mivel az antipszichotikumok antikolinerg hatása 
tovább ronthatja az állapotot. A haloperidol szokásos egyszeri dózisa az akut pszichiátriában 
5-15 mg, mely szükség esetén 30-60 percenkét többször is ismételhető a megfelelő hatás 
eléréséig. Általában napi 50 mg (kivételes esetekben maximum 100 mg) dózisnál nagyobb 
adag alkalmazása nem indokolt. 
 A szorongásos, feszült állapotok (primér szorongásos zavarok, vagy egyéb major 
pszichiátriai betegséghez társulók) elsődleges sürgősségi pszichiátriai gyógyszerei a 
benzodiazepinek. Hazánkban a per orális alprazolam (0,25-2 mg egyszeri dózis) és a 
clonazepam a legelterjedtebbek, utóbbinak egyszeri dózisa általában 0,5-2 mg szájon át vagy 
intramuszkulárisan (esetleg lassan 1-2 perc alatt intravénásan). Ezen kívül 5-10 mg egyszeri 
dózisú diazepam (po., im. vagy iv.) alkalmazható, illetve ma már a lorazepam is elérhető 
hazánkban, tabletta formájában. Ezen készítmények általában napi 3-4 alkalommal 
ismételhetők. 
 Az akut extrapiramidális mellékhatások (akut disztónia) leginkább biperidinre, 
prociklidinre, benztropinra (2 mg po. vagy im.) vagy difénhidraminra (50 mg po., im. vagy 
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iv.) reagálnak, illetve néhány páciens esetében benzodiazepin is adható. Hazánkban az első 
két készítményt alkalmazzuk, illetve a benzodiazepineket. 
 Akut endogén pszichotikus állapotokban a haloperidol mellett - mivel ma már néhány 
második generációs antipszichotikum is elérhető intramuszkulárisan adható változatban - 
választhatjuk az olanzapin, az aripiprazol, vagy a ziprazidon injekciót is, főleg ismert 
páciensekben, kiváltképp, ha korábban már volt pozitív tapasztalat a páciensnél a fenti 
gyógyszerek valamelyikével. Emellett a risperidon oldat formájában, az olanzapin pedig 
szájban oldódó tabletta formájában is előnyös lehet az akut pszichotikus esetek ellátásában. 
 Impulzív, agitált állapotokban, főleg, ha mindez mániás állapothoz társul, 
karbamazepin, illetve lítium vagy valproát mielőbbi adása is indokolttá válhat. 

Sürgősségi helyzetekben problémát jelenthet a gyógyszeres kezelés elfogadtatása a 
beteggel (betegségbelátás hiánya), a szer bejuttatása a szervezetébe (nyugtalan, nem 
kooperáló beteg), illetve a hatóidő kivárása (veszélyeztető állapot). E problémák kivédésére 
előny lehet a gyógyszerek parenterális (im. vagy iv.) adagolása, a szokásosnál gyakoribb 
adagolás (többször kevesebbet), valamint a szedatív hatás (vagy mellékhatás) „kihasználása”, 
ameddig szükséges. 

A kombinációk, illetve az interakciók mérlegelése sürgősségi helyzetekben is lényeges 
szempont. Antipszichotikum és benzodiazepin együtt adása gyakori és hasznos a sürgősségi 
klinikai gyakorlatban (pl. a haloperidol+clonazepam), ilyenkor természetesen az additív 
hatásokra figyelemmel kell lenni. Különösen igaz ez az alkoholos befolyásoltság eseteire, 
amikor benzodiazepinek adása fokozott kockázattal járhat, illetve az egyéb pszichotrop szerek 
is csak megfelelő körültekintéssel alkalmazhatók. Az ismételt gyógyszeradások során a szerek 
kumulálódhatnak a szervezetben, és a kezdeti hatástalanságot követően hirtelen nagyfokú 
szedáció, hipotónia, illetve markáns mellékhatások jelentkezhetnek. 

Természetesen a lehetőségeink határain belül törekedjünk a hatékony, kevés 
mellékhatással bíró szerek használatára. Az elavult szedatohipnotikumoknak (barbiturátok), 
antihisztaminoknak az akut ellátásban sincs létjogosultságuk. Depókészítményeket az akut 
ellátás során kevéssé, illetve általában az ismert pácienseknél alkalmazunk, az elnyújtott (72 
órás) hatású szerek (pl. a zuclopenthixol acutard) azonban kifejezetten hatékonyak lehetnek, 
főleg mániás, illetve kifejezetten agitált, pszichotikus páciensek esetében. Az egyéb 
„biológiai” terápiáknak (ECT, TMS, stb.) a sürgősségi ellátásban szintén nincs 
létjogosultságuk. 

 
20.2.6. AZ AGRESSZÍV BETEG ELLÁTÁSÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI, GYAKORLATI VONATKOZÁSAI 
 
Agresszív páciensek ellátásakor az ápolókon kívül a biztonsági személyzet segítségére is 
szükség lehet, illetve, a mentőszemélyzetnek addig szükséges jelen lenniük, amíg a pácienst 
biztonsággal el nem helyezik. Időnként előfordulhat az is, hogy rendőrök is kísérik a pácienst, 
vagy a rendőrséget kell értesíteni a fenyegető magatartás, vagy a páciensnél lévő fegyver 
miatt. A lefegyverzés az erre képzett rendőrség feladata. A súlyosabb bűncselekménnyel 
fenyegető, vagy azt elkövető pszichiátriai betegek kezelését, illetve őrzését forenzikus 
pszichiátriai intézmények végzik. Hazánkban ezt a feladatot jelenleg az Igazságügyi 
Elmegyógyászati és Megfigyelői Intézet (IMEI) látja el. 
A violens viselkedés kialakulását előrejelző tényezőket a 2. sz. táblázatban foglaltuk össze. 
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A violens magatartást előrejelző tényezők 
   Megjelenést megelőző agresszív viselkedés 
   Verbális, vagy fizikai fenyegetőzés 
   Fegyver, vagy sérülés okozására alkalmas tárgy aktuális viselése 
   Fokozódó pszichomotoros nyugtalanság, agitáltság,  
   Alkohol, vagy egyéb szer intoxikáció 
   Paranoid pszichotikus tünettan 
   Parancsoló típusú, violens tematikájú akusztikus érzékcsalódások 
   Agyi eltérések, globális vagy frontális tünetek 
   Katatón izgalmi állapot 
   Mániás epizód 
   Agitált depressziós állapot 
   Személyiségzavar 
A violens magatartás rizikójának felmérése, értékelés 
   Violens ideációk, fantáziák, intenciók, tervek felmérése 
   Violencia eszközeinek elérhetősége 
   Demográfia adatok (férfi, 15-24 év között, alacsony szocioökonómiai státusz, csekély 
szociális támogatottság) 
   Páciens előtörténete (violens, antiszociális megnyilvánulások, impulzuskontroll zavar, 
büntetett előélet) 
   Aktuális stresszorok értékelése (családi konfliktus, aktuális - valós vagy vélt - veszteségek, 
sérelmek) 

2. sz. táblázat. A violens viselkedést előrejelző tényezők, illetve a rizikó felmérése 
 
A pácienssel való találkozás előtt lehetőleg be kell gyűjteni a legtöbb elérhető 

információt és indokolt esetben fel kell készülni az esetleges violens viselkedésre. Ennek 
érdekében a vizsgálóhelyiséget, vagy a sürgősségi osztályt biztonságosan kell kialakítani, és 
megfelelően képzett, elégséges számú személyzettel kell működtetni. A vizsgálóhelyiség 
berendezése ne adjon lehetőséget váratlan, veszélyes akciókra, ne legyenek a helyiségben 
önsértésre vagy támadásra alkalmas tárgyak. A veszélyes beteggel ne maradjunk egyedül, és 
mindig legyen segítségül hívható személyzet a közelben. A beteg megközelítése lassan, 
tapintatosan történjen (fontos a személyes távolság megtartása), természetes, de határozott 
hangot használva, a segítő szándékot kinyilvánítva. A folyamatos kommunikáció segít a 
kapcsolat fenntartásában, bizonyos kérdésekkel pedig az agresszió kanalizálódását segíthetjük 
elő: mi a baj, kire haragszik, miért mérges, mi zavarja leginkább, miben segíthetünk? Fontos, 
hogy a beteg is biztonságban érezze magát, mely a határozott, de megnyugtató magatartással 
érhető el a személyzet részéről. Azt is fontos tudatosítanunk, hogy a harag, a verbális 
agresszió (pl. becsmérlés, káromkodás) nem a segítő személynek szól, hanem a beteg aktuális 
állapotából, illetve a szituációból fakad. 

Mindemellett a pácienst is meg kell védenünk akár önmagától, akár környezetétől, 
valamint a környezetet a pácienstől. Amennyiben a páciens viselkedése fenyegető, először 
tájékoztatni kell, hogy az agresszív viselkedés nem elfogadható. Majd megpróbáljuk 
verbálisan meggyőzni, később nem fenyegetően kérni, illetve szükség esetén utasítani a 
pácienst az együttműködésre, illetve gyógyszert ajánlani számára és figyelmeztetni, hogy 
korlátozás elrendelésére is lehetőség van, ha ez szükséges. Ez kémiai és fizikai korlátozó 
intézkedéseket jelenthet. Kényszerintézkedés esetén kellő számú személyzet tartózkodjék a 
helyiségben és csak képzett személyzet végezze azt. Veszélyeztető állapotú agitált beteg 
esetében mind a négy végtag rögzítése is szükségessé válhat, általában csak átmenetileg, a 
gyógyszerhatás eléréséig. Ritkább esetben hosszabb, folyamatos rögzítésre is szükség lehet 



 

 614 

(valamilyen okból nem adható megfelelő - mennyiségű - gyógyszer, az adekvát 
gyógyszerhatás eléréséhez hosszabb idő kell), ilyenkor ennek alapos indoklása és részletes 
dokumentálása szükséges. A rögzítés szabályaira vonatkozó alapelveket a 3. sz. táblázat 
mutatja be.  

 
Legalább 4 vagy 5 főből álló szakképzett személyzet szükséges a rögzítéshez 
Az erős textilből készült csukló- és bokapántokkal való ágyhoz rögzítés a leghatékonyabb, 
leghumánusabb 
A fejet enyhén megemelve, a lábakat szétvetve, egyik kezet a fej felett, másikat a törzs 
mellett javasolt rögzíteni (iv. gyógyszer beadására is legyen lehetőség) 
El kell magyarázni a páciensnek, hogy miért van szükség a rögzítésre 
A rögzített páciens szem előtt kell legyen (és a páciens is láthassa a személyzetet), emellett is 
rendszeres ellenőrzés szükséges (a személyzet negyedóránként, az orvos 2 óránként 
ellenőriz, illetve ezt dokumentálja is) 
Rögzítés mellett javasolt a gyógyszeradás 
A rögzítés megszüntetése általában fokozatos,  
Részletes, dokumentáció szükséges a rögzítéshez 

3. sz. táblázat. A fizikai rögzítés alapelvei, szabályai 
 
20.3. A LEGGYAKORIBB AKUT, SÜRGŐSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ 
KÓRKÉPEK 

 
20.3.1. MENTÁLIS ZAVAROK 
 
20.3.1.1. AKUT PSZICHOTIKUS ÁLLAPOT 
Differenciáldiagnosztika: Akut pszichotikus állapot előfordulhat valamilyen ismert, endogén 
major pszichiátriai betegség (szkizofrénia, bipoláris betegség, szkizoaffektív zavar, rekurrens 
depresszió, borderline személyiségzavar, stb.) állapotrosszabbodásaként, emellett 
„váratlanul”, első alkalommal jelentkező állapot is lehet; illetve más testi betegség 
(metabolikus zavarok, neurológiai betegségek, stb.) talaján vagy szerhasználat kapcsán 
kialakuló tünetként is előfordulhat. Manapság gyakran találkozunk valamilyen illegális 
szerhasználat indukálta, általában átmeneti pszichotikus állapotokkal. Az első pszichotikus 
epizód esetén nem a pontos diagnózis megállapítása, hanem a beteg állapotának gyors 
rendezése az elsődleges cél, majd ezt követően a megfelelő differenciáldiagnosztikai 
(anamnézis, heteroanamnézis, laborvizsgálatok, toxikológia, EEG, koponya képalkotó) 
vizsgálatok és lépések mielőbbi elvégzése szükséges. 

Ellátás: antipszichotikum és anxiolitikum. Míg ma még leggyakrabban hagyományos 
első generációs antipszichotikumokat használunk az első ellátás alkalmával (pl. haloperidol 
5–20 mg szükség szerint ismételve szájon át, vagy intramuszkulárisan), addig egyre több 
pozitív adat szól az újabb, második generációs antipszichotikumok akut, sürgősségi 
helyzetekben való használatáról (injekciós formák és cseppek egyaránt jól alkalmazhatók). A 
gyógyszeres ellátás mellett igen nagy hangsúlyt kell helyezni a pácienssel való bánásmód 
minőségére, hiszen az első bekerülés pszichiátriai osztályra a beteg és családja számára is 
nehezen feldolgozható élmény marad. 

 
20.3.1.2. SZORONGÁSOS ÁLLAPOT 
Differenciáldiagnosztika: Szorongásos állapot gyakran jelentkezik valamilyen szerhasználat 
(pl. amfetamin intoxikáció, benzodiazepin megvonás), vagy szomatikus etiológia talaján (pl. 
hipoglikémia, hipokalcémia, szívinfarktus, stb.), Sokszor valamilyen major pszichiátriai 
betegség (pl. szkizofrénia, deluzív zavar) kísérő tüneteként, alarmírozó jelként jelentkezik. 
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Más esetekben maga a szorongás a vezető pszichés tünet, mint pl. pánikbetegségben, akut 
stressz zavarban vagy poszttraumás stressz zavarban, illetve az alkalmazkodási zavarok egy 
részében, valamint a fóbiák esetében. Depresszív zavarokhoz is társulhat markáns, akut 
ellátást igénylő szorongásos tünettan. Az exploráció és a vizsgálatok során elsősorban a 
szerhasználat, a szomatikus betegség kizárása szükséges, majd annak eldöntése, hogy 
valamilyen súlyosabb pszichiátriai betegséghez társuló szorongásról, vagy egyéb, primer 
szorongásos állapotról van-e szó. A szorongásos betegségek jelentkezhetnek súlyos, akut 
ellátást követelő testi tünetek formájában is (pl. pánikrohamok), vagy pszichiátriai 
hospitalizációt igénylő pszichés állapottal, dekompenzációval. 

Ellátás: Sürgősségi helyzetben - az etiológia tisztázásával párhuzamosan - a beteg 
verbális nyugtatása mellett leggyakrabban benzodiazepineket (clonazepam, diazepam, 
alprazolam, lorazepam) alkalmazunk per os vagy parenterális formában. Injekciós készítmény 
formájában leggyakrabban clonazepamot (1-2 mg im. vagy lassan iv.), szájon át sokszor 
alprazolamot (0.25-2 mg) vagy szintén clonazepamot (0,5-2 mg) szükség szerint ismételve 
alkalmazunk. Az akut ellátást követően eldöntendő, van-e szükség pszichiátriai vagy más 
osztályos hospitalizációra (pl. kardiológiai felvétel miokardiális eredet esetén), illetve, hogy a 
beteg hosszabb távú pszichiátriai kezelésének, illetve gyógyszerelésének megkezdése vagy 
változtatása indokolt-e. 

 
20.3.1.3. MÁNIÁS ÁLLAPOT 
A mániás állapot szinte mindig sürgősségi indokú osztályos felvétellel jár. Legtöbb esetben 
hiányzik a betegségbelátás, ugyanakkor fennáll a veszélyeztető állapot, tehát 
kényszerintézkedésekre kerül sor. Gyakori az agresszív viselkedés, a kezelésbe vétellel 
szembeni ellenállás. A történtek dokumentálása alapvető feladata az ellátó orvosnak, mind a 
beteg, mind a saját érdekében. 

Differenciáldiagnózis: bipoláris zavar, drog intoxikáció (pl. amfetaminszármazékok), 
drog indukálta pszichotikus zavar, szkizoaffektív zavar, egyéb organikus affektív zavarok. 

Ellátás: Típusos mániában sürgősségi felvételkor általában parenterális 
antipszichotikumot és/vagy - állapottól függően - nagy potenciálú benzodiazepint (főként 
clonazepamot) alkalmazunk. Ez általában mielőbb kiegészítendő fázisprofilaktikum adásával, 
klasszikus mániában általában lítium, egyéb esetekben leggyakrabban valproát választható. 
Az antipszichotikumok közül első lépésben általában haloperidol vagy zuclopenthixol (akár 
akutard inkjekció formájában is) adására kerül sor, de alkalmazhatunk olanzapint (injekció 
vagy szájban oldódó tabletta), aripiprazolt (injekciós formában is), risperidont (oldatban is 
elérhető) vagy clozapint. A nemkívánatos mellékhatások (túlszedálás, mozgászavarok, stb.) 
elkerülése érdekében inkább naponta többször adjunk gyógyszert, a kezelés elején akár 30–60 
percenként, a beteg állapotától függően, megtartva az együttműködés lehetőségét. Az 
antipszichotikumok, illetve főleg a benzodiazepinek gyorsan hatnak, a  lítium antimániás 
hatása azonban csak pár nap alatt jelentkezik, csakúgy mint a valproát, illetve a ma már 
ritkábban alkalmazott karbamazepin esetében. 

 
20.3.1.4. DEPRESSZÍV ÁLLAPOT 
A depressziós betegek kardiovaszkuláris és egyéb morbiditása és mortalitása nagyobb az 
átlagpopulációénál. Ezen páciensek gyakrabban kerülnek sürgősségi helyzetbe akár ismert 
pszichiátriai, akár nem pszichiátriai betegségük kapcsán. Az öngyilkosság miatt sürgősségi 
ellátásra szoruló betegek jelentős része is közülük kerül ki. A sürgősségi helyzetet legtöbbször 
a szuicid kísérlet, a súlyos depressziós stupor vagy negativizmus, esetleg a nagyfokú 
szorongás, anhedónia, amotivációs állapot vagy az alvászavar okozza. 
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Differenciáldiagnosztika: az organikus affektív zavarok (testi betegséghez vagy 
központi idegrendszeri folyamathoz társuló), valamint a gyógyszerek okozta depresszív 
zavarok kizárása fontos. Emellett aktuális stresszor is gyakran feltárható az anamnézisben.  

 

 
20.4. ábra az időskori affektiv kórképek elkülönitő kórisméje 

 
Ellátás: Gyakran a súlyos szorongásos állapotot kell elsőként oldani, ugyanakkor 

pszichotikus szintű zavarok esetén antipszichotikum átmeneti alkalmazása is indokolt lehet. 
Lehetőleg extrapiramidális mellékhatásokat kevésbé okozó, esetleg akutan szedatív hatású 
második generációs - antidepresszív hatással is bíró - szerekkel (pl. quetiapin, olanzapin) 
próbálkozzunk. Természetesen a depresszív állapot miatt antidepresszívumok mielőbbi adása 
indokolt. Súlyosabb esetekben SSRI típusú szerek magasabb dózisait, illetve kettős-hatású 
készítményeket (mirtazapin, venlafaxin, duloxetin), esetleg ritkábban triciklikus 
antidepresszánsokat is használunk. Az osztályos felvétel általában elkerülhetetlen. 

 
20.3.1.5. EGYÉB MENTÁLIS ZAVAROK 

 Anorexia nervosa esetén is kialakulhat súlyos, akár életveszélyes állapot, mely miatt 
sürgősségi pszichiátriai ellátásra kerül sor. Mivel az ilyen súlyos esetek jelentős része 
elsődlegesen szomatikus vitális fenyegetettséggel jár, így kezdetben sürgősségi, vagy egyéb 
belgyógyászati osztályos ellátás szükséges, és esetleg speciális evészavar központokban 
javasolt a további kezelés. 
 Súlyos alvászavar is előfordulhat a mindennapi sürgősségi praxisban, ilyen esetekben 
a szorongásoldás céljából benzodiazepinek, vagy a hipnotikus hatás elérése céljából szintén a 
benzodiazepin, vagy az újabb, nem-benzodiazepin típusú altatók adása javasolt. Igen ritka 
esetben, súlyos alvászavar esetén a sürgősségi ellátás keretében szedatív hatással is bíró 
második generációs antipszichotikumok (pl. quetiapin), vagy kis potenciálú első generációs 
antipszichotikumok (pl. chlorprothixen) átmeneti adása is szóba jön kis dózisban. 
Amennyiben hangulatzavar tünetei is társulnak, inkább szedatív potenciállal is bíró 
antidepresszívumok alkalmazása javasolt (pl. mirtazapin, mianserin, trazodon). 

 
20.3.2. ADDIKTOLÓGIAI, ILLETVE KÁROS SZERHASZNÁLATTAL ÖSSZEFÜGGŐ ZAVAROK 

 
20.3.2.1. INTOXIKÁCIÓK 
A dependencia, az abúzus és az intoxikáció világszerte óriási orvosi-pszichiátriai problémát 
jelent. Az akut ellátásuk speciális toxikológiai és oxiológiai felkészültséget és hátteret kíván, 
elengedhetetlen az intenzív ellátás lehetősége, a speciális diagnosztika és az antidótumok 
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elérhetősége. Az intoxikációk - mint belgyógyászati balesetek - elsődleges ellátása éppen 
ezért a sürgősségi betegellátó intézmények/osztályok feladata. Megfelelő háttérrel nem 
rendelkező pszichiátriai osztályokon, ügyeleteken az ilyen, súlyosabb intoxikált betegek 
ellátása nem javasolt, csak a szomatikus állapot stabilizálódását követően.  

Ellátás: Intoxikált állapotok, illetve mérgezések kapcsán legfontosabb a szer további 
bejutásának megakadályozása, illetve annak mielőbbi eltávolítása a szervezetből (hánytatás, 
gyomormosás, infúzió, forszírozott diurézis), valamint hatásának felfüggesztése (speciális 
antidótumok alkalmazása). A központi idegrendszeri tüneteken túl monitorozni kell a 
keringési és légzési paramétereket, mert ezek eltérései azonnali ellátást kívánhatnak. Alapvető 
a megfelelő fektetés, a légutak szabaddá tétele, a vénabiztosítás, az oxigén elérhetősége. A 
hánytatás, gyomormosás végzése a mai ajánlások szerint a bevételt követően 6 órán túl 
általában nem javasolt. Forszírozott diurézist gyakran alkalmazunk, bár egyes gyógyszerek 
esetén - mivel azok nagyrészt fehérjéhez kötöttek a vérben - ennek hatása nem mindig 
egyértelmű. Antidótumok adása életmentő lehet, benzodiazepin intoxikáció esetén, akár ex 
juvantibus is flumazenil alkalmazandó (0.3-0.5 mg iv.), opiát intoxikációban naloxon i.v. 
adása (0.4-2 mg iv.) válhat szükségessé. Flumazenil adását követően a gyakorlatban gyakran 
észlelünk a tudatzavar átmeneti javulása után nyugtalan, izgatott, agresszív viselkedést, mely 
akár szedációt is igényelhet. Ilyen esetekben nem a benzodiazepin, hanem pl. kis dózisú 
haloperidol adása jön szóba. A másik lényeges momentum, hogy mivel a flumezenil 
hatásideje jóval rövidebb, mint a benzodiazepineké, ezért a folyamatos monitorizálás az 
átmeneti feltisztulás után is szükséges. Alkoholintoxikációban, vagy patológiás részegség 
esetén, amikor azok agresszív viselkedéssel, fenyegető, veszélyeztető állapottal járnak, 
gyakran szükség van szedatív szer alkalmazására. Ilyenkor megfelelő körültekintés mellett 
haloperidol és/vagy benzodiezapinek adása jöhet szóba. Haloperidol esetén főként a kardiális 
mellékhatások, benzodiazepinek mellett az additív hatás (tudatzavar fokozódása, 
légzésleállás, kóma) és a paradox reakció lehetősége miatt szükséges az óvatosság. 
Amfetaminszármazékok intoxikációja esetén a benzodiazepin adása is megfelelő, ugyanakkor 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a páciens többfajta drogot és alkoholt is használhatott, ezért 
a benzodiazepinek adása ilyen esetekben is óvatosságot igényel. Antikolinerg hatással is bíró 
intoxikációkban, delíriumokban (csattanómaszlag, antikolinerg gyógyszerek) szintén a 
benzodiazepin adása javasolt elsősorban, mivel az antipszichotikumok esetleges antikolinerg 
mellékhatása tovább ronthatja a tüneteket. A kannabisz, illetve hallucinogén drogok okozta 
akut intoxikációk, átmeneti pszichotikus tünetek, illetve viselkedészavarok esetén 
antipszichotikumok, főleg haloperidol adása indokolt. A további részleteket illetően utalunk 
az oxiológiai és toxikológiai kézikönyvekben leírtakra. 

 
20.3.2.2. MEGVONÁSOS ÁLLAPOTOK 

A megvonásos tünetek kezelése gyakran pszichiátriai osztályos feladat, sürgősségi 
beutalással. Az állapot súlyosságától függően a prodróma, a predelírium és a delírium tüneteit 
különböztetjük meg. A járulékos tünetek a dependenciát okozó szertől (alkohol, drogok, stb.) 
függnek. 

A differenciáldiagnózis igen lényeges, gyakoriak az együttesen előforduló 
anyagcserezavarok (diabétesz, tireotoxikus állapot, májelégtelenség, anémia, stb.), koponya- 
és egyéb sérülések (főleg alkoholbetegeknél), továbbá fennáll esetleges fertőző betegségek 
(meningitis, HIV, hepatitis, stb.) lehetősége. Bizonytalan anamnesztikus adatok esetén 
kiegészítő vizsgálatokra (képalkotó, labor) van szükség. Nem ritka a megvonáskor (főleg 
benzodiazepin vagy alkohol) jelentkező alkalmi görcsroham, mely további szövődményekhez 
vezethet. 

Ellátás: Alkohol- illetve benzodiazepinmegvonás vegetatív tünetei esetén 
benzodiazepinek adandók, a delíriumban fellépő hallucinációk, pszichotikus tünetek, vagy 
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agitált viselkedés kialakulása esetén antipszichotikum (általában haloperidol) adása is 
szükséges. Az ellátás alappillérei a nyugtatás és a szedálás (benzodiazepinek), a folyadék- és 
ionháztartás (infúziós folyadékpótlás, magnézium- és káliumpótlás), a vérnyomás 
(vérnyomáscsökkentők) és a pulzus rendezése (béta blokkoló), kardiális támogatás, vitamin 
adagolás (tiamin és egyéb B- és C-vitaminok) és szükség esetén antikonvulzívum (elsősorban 
karbamazepin) is adandó. Opiátmegvonásban, detoxifikáló kezelés esetén adható metadon, 
szükség esetén kiegészítve benzodiazepinekkel, antikonvulzívummal (például karbamazepin), 
esetleg kis dózisú haloperidollal. 

 
20.3.3. GERIÁTRIAI, GERONTOPSZICHIÁTRIAI ZAVAROK 

 
Idős korban a demencia, a társuló zavartság, a delíriózus epizódok, a nyugtalanság és 

agresszivitás, illetve a különböző viselkedési zavarok igényelhetnek sürgősségi pszichiátriai 
ellátását. Ezen tünetek hátterében gyakran valamilyen szomatikus alapprobléma áll, ezért ezek 
célirányos keresése alapvető fontosságú. Nagyon gyakran exsiccált állapot, vagy valamilyen 
infekció (pneumónia, húgyúti fertőzés) áll a háttérben. A szükséges vizsgálatok elvégzéséhez 
gyakran először tüneti terápiára van szükség. Pszichomotoros nyugtalanság, agitáltság esetén 
az idősekben gyakran észlelhető paradox reakciók miatt benzodiazepinek adása nem vagy 
csak nagy óvatossággal javasolt, ilyenkor hatékonyabbak lehetnek a nem-szedatív 
antipszichotikumok (például a tiaprid), mely alkalmazható szájon át és intramuszkulárisan is. 
Továbbá a risperidon pl. oldatban alkalmazható, a quetiapin pedig orálisan adva is igen 
hatékony az időskori delíriózus epizódok, valamint az agitáltság és viselkedészavar 
kontrollálásában. Ezen szerek adhatósága azonban az indikációs körüket, a támogatottságukat, 
a mellékhatásprofiljukat (kardiális, szedatív, hipotonizáló mellékhatások, parkinzonizmus) és 
a különböző ajánlásokat is figyelembe véve korlátozott. Időskori súlyos zavartság esetén kis 
dózisú (2,5-5 mg egyszeri adag, mely szükség esetén ismételhető) intramuszkuláris 
haloperidol alkalmazása is szükségessé válhat. Hosszabb távon a tüneti terápia mellett 
azonban az okkeresés, és ezt követően az oki terápia alkalmazása a legfontosabb. Időskorban 
a gyógyszerelés során a „go slow, stay low” („lassú emelés, alacsony dózis”) alapszabály 
betartása javasolt a fokozott érzékenység, a paradox reakciók, a csökkent metabolizmus és 
beszűkült vesefunkciók lehetősége miatt. 

 
20.3.4. GYERMEK- ÉS SERDÜLŐPSZICHIÁTRIAI ZAVAROK 

 
Ezen állapotok ellátása nem tartozik a felnőtt pszichiátria tárgykörébe, azonban a hazai 

gyermek- és serdülőpszichiátriai ellátás hiányosságai miatt gyakran, akár az előírások 
ellenében, egyéb lehetőség hiányában felnőtt pszichiátriai osztályokon történik ezen 
populáció sürgősségi pszichiátriai ellátása. Ennek a helytelen gyakorlatnak a mielőbbi 
megváltoztatása lenne kívánatos. 

 
20.3.5. SZOMATIKUS ALAPBETEGSÉGEK 

 
Ezen kórképek kezelése a sürgősségi ellátóintézmények, illetve az adott szomatikus 

osztály kompetenciája. A társuló pszichopatológiai tünettan, illetve viselkedészavar, vagy 
agitáció miatt tüneti terápia indikálása javasolt pszichiátriai konzílium formájában az adott 
intézményben. Ha korlátozó intézkedések szükségesek (dezorientáltság, agitáltság, stb. 
esetén), akkor azok, megfelelő dokumentáció mellett ezeken az osztályokon is alkalmazhatók. 
Természetesen a sürgős szomatikus problémák megoldását követően, ha a továbbra is 
fennálló pszichés tünetek rizikója nagyobb, mint a szomatikus betegségé, a kezelés a 
pszichiátriai osztályon folytatódhat konzíliumot követően. 
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20.3.6. GYÓGYSZEREKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SÜRGŐSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÁLLAPOTOK 

 
A clozapinnak van néhány ritka, de súlyos mellékhatása, melyek akut ellátást 

igényelhetnek. Ilyen a granulocitopénia/agranulocitózis, a görcsküszöb csökkentése okán 
kialakuló grand mal típusú rosszullét, vagy az antikolinerg delírium kialakulásának 
lehetősége.  Kiemelendők továbbá a clozapin és a karbamazepin kombináció csontvelő-
károsító hatásából adódó komplikációk (vérképzőrendszeri zavarok), valamint a clozapin és a 
benzodiazepin együttadásakor a tüdőödéma kockázata. A clozapin mellett a többi antikolinerg 
hatású pszichotrop gyógyszer is eufóriás állapotot, zavartságot, delíriózus tudatzavart 
okozhat. Az antipszichotikumok heveny mellékhatásai lehetnek még az akut disztóniák, vagy 
az akatízia, mely főleg az erős antidopaminerg hatású szerekre jellemző. Súlyos esetben 
rhabdomiolízis, illetve neuroleptikus malignus szindróma is kialakulhat, mely utóbbinak már 
a gyanúja esetén is intenzív terápiás ellátás szükséges. A korábban alkalmazott 
antidepresszívumok adása mellett még számos mellékhatást észlelhettünk (hipertóniás krízis 
(„sajtreakció”), szerotonin-szindróma) ezek ma már nem, vagy alig fordulnak elő . A 
megvonásos, visszacsapásos és paradox reakciók, valamint a diszkontinuációs szindróma 
(BZD, neuroleptikumok, antidepresszívumok, antiparkinzonikumok, béta-blokkolók, drogok, 
nikotin, stb.) ma is gyakran előforduló jelenségek. Lítiumot szedő páciens akut 
állapotrosszabbodása esetén a súlyos kimenetelű lítium intoxikációra mindig gondolni kell. 
 
20.3.7. AZ EGYÉB LEGGYAKORIBB TÜNETEK A SÜRGŐSSÉGI PSZICHIÁTRIÁBAN 

 
E kategóriákat a középpontban álló tünetek alapján jelöltük meg, ezek nem 

diagnózisok, sem betegségegységek, ugyanakkor a mindennapi gyakorlatban gyakran 
jelennek meg, mint „címkék”, lehetőséget adva a beteg pszichiátriai osztályon való 
elhelyezésére (agresszív, zavart, regresszív, negativisztikus, szuicid). Az orvosi 
dokumentációban a be- vagy átutalás „kulcsszavai” ezek. Röviden ismertetjük a legfontosabb 
„kategóriákat” kiemelve az okokat és terápiás vonatkozásokat. A lélektani krízisállapottal, 
valamint a szuicidium jelenségével külön alfejezetben foglalkozunk. 
 
20.3.7.1. AZ ÚGYNEVEZETT „ZAVART” BETEG 

A „zavartság” tulajdonképpen a kognitív funkciók működészavarát jelenti. Szűkebb 
értelemben az orientációs zavarokat (tájékozatlanság) jelöli, de tágabb értelemben gyakran ide 
sorolják a figyelem, az emlékezés, az észrevevés, vagy a gondolkodás formai és tartalmi 
zavarait is. Sőt, gyakran összekeverik a delírium fogalmával, mely utóbbi azonban a tudat 
éberségének és integritásának együttes zavarát jelenti. Időnként a súlyosan beszűkült tudati 
állapotra, az ebből fakadó explozív reakciók, rövidzárlati cselekmények esetén is használják a 
„zavart” kifejezést. Mivel tehát a „zavartság” egy általános kategória, ennek használata 
kerülendő, és inkább a specifikus funkciók zavarát érdemes megjelölni. 
 A „zavartság” leggyakoribb oka az előrehaladott demencia, a delíriózus tudatzavar, 
valamilyen szer intoxikáció vagy megvonás, különböző anyagcserezavarok (hipoglikémia, 
urémia, stb.), illetve egyéb központi idegrendszeri vagy posztkonvulzív állapot. Ezen 
organikus hátterű zavarok mellet valamilyen súlyos külső stressz hatására is kialakulhat 
„zavartság”, melynek hátterében általában disszociatív mechanizmus áll. Emellett időnként 
pszichotikus páciensek inkoherens gondolkodására, hallucinátoros élmények által befolyásolt 
magatartására, dezorganizált viselkedésére is használják a „zavart” kifejezést. 

A „zavartságnak” éppen ezért nincs egységes terápiája, mindig az okot kell feltárni, és 
az ennek megfelelő kezelést alkalmazni. Organikus etiológia esetén az ok eliminálása, 
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stresszszituáció esetén benzodiazepinek alkalmazása, illetve pszichés segítségnyújtás, 
pszichotikus állapotban pedig mielőbbi antipszichotikus kezelés szükséges. 

 
20.3.7.2. AZ „AGRESSZÍV” BETEG 
Az „agresszív” beteg kategória is egy gyűjtőfogalom, melybe beletartozhat a nyugtalan, 
irritábilis, agitált, impulzív, hosztilis, ellenséges, fenyegető, támadó és violens magatartás 
egyaránt. Az agresszió megjelenhet gondolati szinten, verbálisan, illetve tettekben 
autoagresszió (önártalom, önkárosító magatartásformák, szuicidium) vagy heteroagresszió 
formájában. A heteroagresszió irányulhat a környezet tárgyai és személyek (fenyegetés, 
bántalmazás, homicidium) ellen is. Agresszív viselkedés előfordulhat akut pszichózisokban, 
mániás állapotban, alkohol-drog intoxikációk esetén, demenciához társultan, különböző 
delíriumokban, valamint mentális retardációban, illetve egyes személyiségzavarokban 
(antiszociális, borderline, paranoid, személyiségzavar, organikus személyiségváltozás) és 
organikus elváltozásokban (epilepszia, hipoglikémia, stb.). 

Az agresszív viselkedés gyakran képezi sürgősségi pszichiátriai ellátás indokát, de 
gyakran a rendőri megítélésen múlik, hogy valamilyen agresszív cselekedet követően rendőri 
intézkedést foganatosítanak, vagy felmerül valamilyen mentális zavar lehetősége és emiatt 
pszichiátriai kezelés szükséges. Az agresszivitástól el kell különíteni az agitáltságot, mely 
pszichomotoros nyugtalanságot jelent, s melynek hátterében különböző szomatikus 
(tireotoxikus krízis, hipertenzió) és pszichés (mániás állapot, mentális retardáció, katatón 
izgalmi állapot) zavarok állhatnak. Differenciáldiagnosztikai szempontból fontos továbbá az 
akatízia fentiektől való elkülönítése is, hiszen ez utóbbi eltérő ellátást igényel 
(antipszichotikum dóziscsökkentés, bétablokkoló, benzodiazepin, antikolinerg szer). A 
differenciáldiagnózisban segít az anamnézis, illetve a tünettan jellege. 
 Agresszív, agitált magatartás esetén akutan benzodiazepinek (pl. clonazepam 1-2 mg) 
és/vagy antipszichotikumok (pl. haloperidol 5-20 mg) alkalmazása javasolt (általában 
parenterálisan alkalmazva), továbbá a kémiai korlátozás mellett fizikai 
kényszerintézkedésekre is szükség lehet a páciens, illetve környezete védelmében. 
 
20.3.7.3. A „REGREDIALT” BETEG 

Ügyeleti helyzetben gyakran találkozunk úgynevezett „regresszív” pácienssel, aki 
verbálisan érdemben nem hozzáférhető, alig kommunikál, máskor sír, dobálja magát az 
ágyon, esetleg önsértő cselekedeteket végez (földre veti magát, fejét a falba veri). Sok esetben 
az akut fázisban nem is lehet kideríteni a viselkedés okát, mert a beteg érdemben nem 
hozzáférhető, nem kommunikál, azonban a heteroanamnézis alapján gyakran kiderül, hogy 
általában valamilyen éretlen személyiségszerkezet talaján kialakuló akut stresszállapot, 
veszteség, sérelem, gyász áll a regresszív magatartás hátterében. A pszichés támogatás esetleg 
benzodiazepin adása előbb-utóbb oldja a regresszív viselkedést, mely azonban különböző 
stresszhelyzetekben gyakran újra megjelenik, mint éretlen énvédő mechanizmus. 
 
20.3.7.4. A „NEGATIVISZTIKUS” BETEG 

A negativizmus szintén tág kategória, magában foglalja a passzív vagy aktív elutasító 
viselkedést, az együttműködés zavarát, a kommunikáció hiányát (mutizmus), a táplálkozás, a 
gyógyszerelés el nem fogadását, a viselkedési negativizmust, tágabb értelemben az 
indítékszegénységet. Gyakran társul apátiával, anhedóniával, abúliával. Súlyos formája az 
alapvető ösztönöket is érintő stupor, melynek hátterében gyakran súlyos pszichotikus, 
depresszív, vagy katatón állapot áll, ugyanakkor farmakogén eredetű is lehet. Előfordulhat, 
hogy valamilyen súlyos szomatikus betegséghez társultan jelentkezik (neurológia zavarok, 
endokrinológiai betegség, malignitás). Sürgősségi ellátásra gyakran vitális fenyegetettség 
miatt kerül sor, ezért fontos a részletes (hetero)anamnézis, az alapos fizikális vizsgálat, illetve 
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laboratóriumi, valamint eszközös vizsgálatok végzése (EEG, agyi képalkotó vizsgálat). A 
szupportív tüneti terápián (szomatikus kezelés, táplálás, ápolás, dekubitusz prevenció, stb.) 
kívül a specifikus kezelést az ok határozza meg. A benzodiazepinek általában hatékony tüneti 
szernek bizonyulnak, pszichotikus háttér esetén az antipszichotikum, depressziós etiológia 
esetén antidepresszívumok adása javasolt. 

 
20.4. ETIKAI ÉS JOGI VONATKOZÁSOK 

A sürgősségi ellátás keretein belül kifejezett hangsúlyt kell helyezni a beteg jogainak 
érvényre juttatására. Az emberi méltóság tiszteletben tartása érdekében kerülni kell a 
kényszerítő, megalázó eszközök és helyzetek alkalmazását. A beteg pszichés és fizikai 
állapotának írásos rögzítése, az elvégzett beavatkozások és intézkedések megfelelő, a 
törvények által előírt módon történő dokumentálása szintén kiemelt jelentőséggel bír. 

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a pszichiátriai beteg intézeti 
gyógykezelésbe vétele lehet önkéntes, sürgős és kötelező. A törvény alapján sürgős intézeti 
gyógykezelésbe vételnek minősül az eset, ha a „pszichés állapot vagy szenvedélybetegség” 
okán keletkezett közvetlen veszélyeztető magatartás, vagy következményeinek elhárítására 
intézeti körülmények szükségesek. A beszállítás és a sürgősségi kezelésbe vétel indokoltságát, 
valamint a további kötelező kezelés szükségességét a 24 órán belül értesített, igazságügyi 
elmeszakértővel és jogi képviselővel dolgozó bíróság a bejelentést követő 72 órán belül 
határozatban állapítja meg helyben, a pszichiátriai osztályon, továbbá végzésben határoz a 
további intézkedések és kezelés indokoltságáról és jogszerűségéről. A kötelező pszichiátriai 
kezelés elrendelése a bíróság hatásköre. 
 
20.5. AZ ÖNGYILKOSSÁG ÉS A LÉLEKTANI KRÍZIS A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN 
 

Az akut ellátás során többnyire rövid idő áll rendelkezésre a páciens aktuális 
lelkiállapotának felmérésére és a további intervenció megtervezésére és kivitelezésére. Az 
alábbi modell -mely 6 fő lépésből áll- segítséget nyújt a lélektani krízisben levő, vagy 
öngyilkosságot fontolgató és/vagy megkísérlő személy állapotának felméréséhez és az azt 
követő lépésekhez.   
 1. A figyelmeztető jelek felismerése (kommunikációs vagy viselkedési jegyek); 

2. A mentális zavarok, a pszichopatológiai tünetek és a krízisjegyek felismerése; 
3. Az esetlegesen fennálló rizikó- és protektív tényezők feltérképezése; 
4. az aktuális szuicid veszély és rizikó megbecsülése; 
5. Az intervenciós lehetőségek felmérése, a beavatkozás megtervezése; 
6. A páciens menedzselése az intervenció különböző szintjein. 
 
1. A figyelmeztető jelek felismerése: Amennyiben a páciens viselkedése vagy 

kommunikációja öngyilkossági veszélyre utal, úgy a következő kulcsfontosságú lépés a direkt 
vagy indirekt öngyilkossági gondolatok, ideációk, késztetések és tervek felmérése, 
egyértelmű, nyílt, direkt kérdések formájában (pl. érzi-e azt, hogy jobb lenne nem is élni, 
gondolt-e az öngyilkosságra, vannak-e ezzel kapcsolatos tervei, stb.). 

2. A mentális zavarok, a pszichopatológiai tünetek és a krízisjegyek felismerése: A 
páciensek állapotának felmérésekor és értékelésekor kiemelt jelentőséggel bírnak az akut 
szuicid veszélyeztetettséget jelző pszichopatológiai tünetek. Ide sorolandó a deprimált 
hangulat, a szorongásos tünettan, az alvászavar, a reménytelenségérzés, az impulzivitás, az 
agitáció, a bűntudat, az önvád, a mikromán tematika, a pszichotikus tünettan, preszuicidális 
szindróma triásza (beszűkültség, gátolt és befelé forduló agresszió, szuicid fantáziák). 

3. A fennálló rizikó- és protektív tényezők feltérképezése: A befejezett öngyilkosság 
két legfontosabb rizikótényezője a korábbi öngyilkossági kísérlet és a mentális zavarok, 
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elsősorban az affektív kórképek (leginkább a hosszabb ideje fennálló, visszatérő és gyakran 
kezeletlen major depresszió) jelenléte. A védőfaktorok közül a stabil érzelmi, családi és 
szociális hátteret, a várandóságot, a gyermeknevelést, a jó egészségi állapotot, valamint a 
gyakorló vallásosság szerepét érdemes kiemelni. 

4. Az aktuális szuicid veszély és rizikó felmérése: Enyhének értékelhetjük a szuicid 
veszélyeztetettséget, ha a pácienst halállal, esetleg önkárosítással kapcsolatos gondolatok 
foglalkoztatják, azonban nem észlelhetők direkt szuicid intenciók nincsenek jelen jelentős 
rizikófaktorok, protektív tényezők ugyanakkor fellelhetők. Közepes mértékű a szuicid 
veszélyeztetettség, ha pácienst foglalkoztatják öngyilkossági gondolatok, azonban nincsenek 
erre vonatkozó konkrét tervei. Amennyiben fellelhetők a lélektani krízis tünetei vagy 
jelentősebb depressziós tünettan, továbbá, ha nincsenek megfelelő védő tényezők, a 
rizikófaktorok pedig jelen vannak, ez esetben általában közepes mértékűnek értékelhetjük a 
szuicid veszélyt. Ha páciens direkt szuicid intenciókat hangoztat, ha szuicid terveket készített, 
előkészületeket tett, netán már kísérelt is meg korábban öngyilkosságot, akkor ezt súlyos 
öngyilkossági veszélyeztetettségként minősítjük. 

5. Az intervenciós lehetőségek felmérése, a beavatkozás megtervezése: Az első 
találkozás során alapvető cél a figyelmeztető jelek felismerése, a szuicid rizikó megbecsülése 
a páciens kommunikációja, viselkedése, pszichopatológiai tünetei alapján, figyelembe véve az 
ismert rizikó- és védőfaktorokat, továbbá az intervenció megtervezése és kivitelezése. 

6. A páciens menedzselése az intervenció különböző szintjein: Enyhe vagy közepes 
szuicid rizikó esetén a krízisintervenció a háziorvosi, vagy alapellátás keretében is történhet. 
Az esetleges további kezelés megtervezésében ilyenkor segítséget nyújthat az ellátónak 
pszichiáterrel történő konzultációja, vagy a krízistelefon szolgálat. Komolyabb öngyilkossági 
veszély fennállásakor, vagy ha a krízisállapot nem oldódik az elsődleges ellátás során, akut 
pszichiátriai vizsgálat és sürgősségi osztályos pszichiátriai kezelés is szükségessé válhat. Az 
akut veszélyeztető állapot megszűnését követően az alapellátó (adott esetben a pszichiáterrel 
együttműködve) követheti pszichés állapotának alakulását. A háziorvosi ellátás és a 
pszichiátriai kezelés mellett az akut szuicid veszély oldásában mindvégig jelentős szereppel 
bírhatnak a krízisellátó telefonszolgálatok is, míg ezt követően sok esetben a szociális 
támogató rendszerek igénybevétele is szükségessé válhat. 
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20.6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A sürgősségi pszichiátria egy olyan klinikai terület mely akut döntéshelyzetekkel, jellegzetes 
terápiás beavatkozásokkal, és különböző etikai valamint jogi következményekkel is bír. A 
legfőbb alapszabályok betartása, a szaktudás, a professzionális és egyben humanisztikus 
attitűd és a tapasztalat segíthet abban, hogy minél eredményesebben végezzük a sürgősségi 
pszichiátriai ellátást. 
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21. fejezet 

További neurológiai sürgősségi kórképek  

Az akut vesztibuláris szindrómák (AVS) differenciál diagnosztikája (Nagy Ferenc Dr) 

A szédülés az orvosi rendelőben az egyik leggyakrabban elhangzó panasz. A szédülés 
komplex érzésének pontos leírása az orvost és beteget is nehéz feladat elé állítja. Szerencsére 
a szédülés hátterében ritkán áll súlyos betegség, azonban a hosszan tartó benignus 
szédülésnek is számos előnytelen következménye lehet. Ritkán azonban a hirtelen fellépő 
szédülés súlyos betegség gyanúját kelti, ezekben az esetekben fontos a mihamarabbi pontos 
diagnózis felállítása. Különösen igaz ez azokban az esetekben, amikor a szédülés hátterében 
cerebrovaszkuláris esemény áll.  

Ebben a fejezetben a hirtelen fellépő szédüléssel orvoshoz forduló betegségek elkülönítő 
kórismézését mutatjuk be. A hirtelen fellépő szédüléseket úgynevezett akut vesztibuláris 
szindrómának (nemzetközi irodalomban acut vestibular syndrome, AVS) nevezzük. 
Jellemzője a hirtelen, percek alatt fellépő és napokig vagy hetekig tartó forgó szédülés, 
hányinger/hányás, járás bizonytalanság, a fej mozgatásának intoleranciája. A AVS-val a 
betegek családorvosukhoz vagy sürgősségi osztályhoz fordulnak leggyakrabban segítségért. A 
VAS tüneteiért az esetek 75%-ában vesztibuláris neutiris vagy labirintitis, 25%-ában a 
„vertebrobasilaris” területen fellépő ischemia (VBI) felelős. Tehát a speciális ellátást igénylő 
cerebrovaszkuláris esemény lehetősége mindig felmerül az akutan fellépő szédüléses panasz 
hátterében, ezért fontos elvárás AVS esetén, hogy eldöntsük a beteg panaszairól, hogy azok a 
potenciálisan veszélyes centrális vagy a többségében jóindulatú perifériás károsodás 
következménye-e. 

A vertebrobasilaris területi ischemia diagnózisában „gold standard” a diffúzió súlyozott 
(DWI) MRI felvétel még akkor is, ha a stroke első 24 órájában, az agytörzsben és a hátsó 
scálában ez a vizsgálat az esetek harmadában „fals-negatív” eredményt ad.(8/2). A legtöbb 
sürgősségi és neurológiai osztályon azonban az akut MRI nem érhető el, tehát más módszerrel 
kell a kérdést eldöntenünk. 

A vertebrobasilaris területi ischemia felismerése az esetek többségében neurológus számára 
nem tartozik a nehéz feladatok közé. Különösen akkor nem, ha az agytörzset is érinti, mivel 
ilyenkor számos panasz (kettőslátás, csuklás, hányinger, arc zsibbadása, fejfájás) és 
neurológiai tünet (diszfágia, rekedtség, járási ataxia, hányás, dizartria, hemianópia, 
törzsataxia, Horner szindróma, tekintés zavar, internukleáris oftalmoplégia, végtag gyengeség, 
tudatzavar, fülzúgás, drop attack) segíthet a felismerésében. Nehéz dolgunk az úgynevezett 
„izolált vertigo” esetén van, amikor a szédülés az egyetlen panasz és nincsenek vagy alig 
észlehetőek kísérő tünetek. Az elkülönítés jelentősége ezekben az esetekben abban áll, hogy 
akiknél az akut vesztibuláris tünettan centrális eredetű, azoknál ismételt stroke-ra lehet 
számítani továbbá másodlagos komplikációk léphetnek fel, különösen a nagykiterjedésű 
cerebelláris infarktusoknál. Az ilyen betegek monitorozásának elmaradása akár végzetes is 
lehet. Továbbá a cerebelláris infarktusok 10-20%-ában várható térfoglaló ödéma, mely a 
legnagyobb mértékét a stroke harmadik napján éri el. Előtte a viszonylag stabil állapotban és 
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fokális tünetek nélkül lévő beteget - tüneteit tévesen perifériásnak ítélve - a sürgősségi 
osztályról akár haza is küldhetik. Felmérések szerint, ha a VBI izolált szédülésként 
jelentkezik a sürgősségi osztályon, az esetek 44%-át tévesen más betegségnek tartják. Ez 
különösen magas arány egy olyan betegségben, hol a kimenetelt az ellátás nagyban 
befolyásolja. Különleges jelentősége lenne a megelőzés szempontjából a vertbrobasilaris 
területi TIA-nak, mivel a kialakult stroke-t megelőző 1 évben az esetek 20%-ában izolált 
vertigo képében prodromaként jelentkezik. 

 

A cerebrovaszkuláris eredetű szédülés gyakori téves diagnózisának részben a korábban már 
említett tényező is oka lehet, hogy néhány cerebelláris artéria teritoriumához tartozó stroke 
megtévesztésig utánozhatja a perifériás eredetű neuritis vesztibulárist és az úgynevezett 
„pszudoneuritis” klikikai képét hozza létre. 

Hogyan lehet biztonsággal kiszűrnünk a szédülést panaszoló, AVS klinikai képében 
jelentkező esetekből azokat, akiknek vertebrobasilaris területi stroke-ja vagy TIA-ja van, és 
szoros megfigyelésre és kezelésre szorulnának? Biztonságra törekedve mindenkit stroke-ként 
kezelni ugyanúgy súlyos iatrogén ártalmat okoz, mint otthonába küldeni cerebelláris 
infarktussal a beteget, mert enyhe perifériás labirint léziónak tűnnek a klinikai jelei. 
Mindenkinek, aki szédül, nem készíthetünk MRI vizsgálatot, nem beszélve arról, hogy 24 
órán beül végezve stroke-ra nem is szenzitív. Fontos szem előtt tartanunk továbbá szédülés 
esetén azt a tényt, hogy szédülést okozó verberobasiláris területen kialakult TIA vagy stroke 
esetek több mint a felében nincsenek nyilvánvaló fokális neurológiai tünetek! Megbízható 
statisztikai felmérések szerint a sürgősségi osztályon az amúgy nagy számban szédülés miatt 
jelentkező betegek között megközelítően 1%-ában áll stroke (2/15). 

Az elmúlt 10 évben számos olyan tanulmány látott napvilágot, melyek rendszerező és 
következetes felmérései alapján - ez a neurológiai gyakorlatban talán a legtöbb 
bizonytalanságot okozó kérdést - egyértelműen tisztázta. Célzott anamnézis felvétellel, 
továbbá egyszerű, gyorsan elvégezhető betegágy melletti vizsgálattal a MRI DWI 
vizsgálatánál is érzékenyebb és biztosabb módszert adtak kezünkbe ezek a tanulmányok az 
akut vesztibuláris szindróma (AVS) klinikai képében jelentkező esetek diagnózisához. 

E rövid fejezet célja, hogy azon négy leggyakoribb kórképet részletesen bemutassa amelyek 
AVS-t okoznak. Ezek a kórképek a következők:  

1. a perifériás eredetű neuritis vesztibuláris 
2. „pseudoneuritis”anterior inferior cerebelláris artéria (AICA) infarktus 
3. posterior inferior cerebellaris artéria (PICA) infarktus 
4. superior cerebellaris artéria (SCA) infarktus. 

 
 

A további szédüléssel járó agytörzsi kórképet felesleges itt tárgyalnunk, hiszen azok 
felismerése a könnyen felismerhető neurológiai tünetek miatt nem okoznak diagnosztikus 
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nehézséget. Röviden tárgyaljuk továbbá a fülészet témakörébe tartozó egyéb szédüléseket, 
mivel azok elkülönítése ugyanúgy az itt leírásra kerülő „centrális versus perifériás” 
elkülönítésen alapul. Ahhoz, hogy betegágy mellett a kérdés megválaszolható legyen, 
tekintsük át, hogy a döntéshez mely anamnesztikus adatokra és fizikális vizsgálatok 
értékelésére van feltétlenül szükségünk. A vizsgálatok kivitelezésében és értékelésében fontos 
lehet némi otoneurológiai gyakorlatra szert tennünk. 

 

Szédülés anamnézis: 

A szédülés szimptomatológiai beosztását a betegtől nyert anamnézis alapján, 1972 óta 
Drachman szerint elterjedten alkalmazzák a nemzetközi irodalomban. Hazánkban nem terjedt 
el a beosztás, melynek alapja, hogy a beteg beszámolója alapján a szédüléseket négy 
csoportba sorolják, feltételezve hogy az elkülönítés a kóreredetre is utal. A beosztás szerint : 

• vertigo (forgó szédülés) → vesztibuláris 
• preszinkope→ kardiovaszkuláris 
• disequilibrium→ neurológiai zavar 
• nem-specifikus szédülés → pszichiátriai és/vagy metabolikus 

eredetre utalna. 

Sajnos a gyakorlatban ez a megközelítés nem ad túl sok segítséget a szédülés pontos 
diagnózisának felállításához. Nem egyszer a beteg szédülése több típusba is besorolható, 
betegek választását nagyban befolyásolja kikérdezés módja, maguk az alkalmazott kérdések. 
Egészében bizonytalannak tartják a fenti négyes beosztás módszerét, széles elterjedtsége 
ellenére. Ellentétben számos más betegséggel a szédülést okozó betegségek tünettani leirása 
és a betegségek diagnosztikus besorolása gyerekcipőben járt. A beteg által szavakkal nehezen 
megfogalmazható komplex szédülés érzés és az azt kísérő tünetek egységes leírására a 
Nemzetközi Bárány Társaság tett először kísérletet a 2009-ben közzé tett konszenzuson 
alapuló osztályozásával (16). A teljesség igénye nélkül az alábbiakban megtalálható k 
beosztásban alkalmazott néhány fogalom, melyek segítenek a szédülés leírásában és 
osztályozásában: 

1. Vertigo:  forgó jellegű mozgás illúzióját jelenti, fiziológiásan is átélhetjük például gyors 
forgás után hirtelen megállva vagy körhintáról leszállva. A szédülő beteg álló helyzetben a 
környezet vagy saját maga illuzórikus forgását érzi. Irodalmi adatok alapján vesztibuláris 
zavarokra jellemző panasz. Lehet spontán (vesztibuláris neuritisben) vagy provokált (BPPV, 
ortosztatikusan kiváltott, hang provokálta stb.). 

2.„Dizziness” a nem forgó szédülés, a tér torzulásának érzéséből vagy a téri orientáció 
zavarából származó érzés. Nincs sem mozgás sem forgó jellege. Spontán és provokált formái 
lehetnek. A pozicionális dizziness a fej poziciójának a gravitációhoz képest történő 
elmozdulása után bekövetkező érzés. De provokáló tényező lehet a fej mozgatása, vizuális 
ingerek, Valsalva manőver, erős hang, ortosztatikus testhelyzet változtatás, dehidráció, 
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gyógyszerek, nyomásváltozás, tengeri hajózás, hormonok, hiperventilláció, fóbiás szituációk, 
szoros nyakkendő, vibráció.  

3.Vesztibulo-vizuális tünetek: olyan vizuális tünetek, melyek a vesztibuláris rendszer 
betegségéből adódnak vagy a vesztibuláris és vizuális rendszer összjátékának működés zavara 
következtében alakul ki. Magukba foglalják a fals mozgás érzését, vizuális környezet dőlését, 
a vizuális környezet torzulását. 

4. Poszturális tünetek:  

• Unsteadiness (irány nélküli bizonytalanság),  
• dőlési tendencia határozott irányba,  
• egyensúly-függő ”elesés-érzés” és  
• egyensúly függő elesés  

 

További szédülésre vonatkozó tényezők vagy adatok, melyek az eredetének 
tisztázásában segítségünkre lehet: 
1 A szédülés időtartama: Az „akut vesztibuláris szindróma” diagnózisához 

kritériumának feltétele, hogy a szédülés és a kísérő tünetek több mint 24 órán 
keresztül fennállnak. Ezzel kizárunk több átmeneti szédülést okozó betegséget, a 
beningnus pozicionális vertigot, Meniere betegséget, vesztibuláris migrént, 
kardiális aritmiából és a TIA-ból származó szédüléseket. A szédülés 
kialakulásának első óráiban azonban természetesen ezeket betegségek is 
mérlegelnünk kell. 

2 Kezdet: hirtelen, percek alatt kialakuló kezdetű szédülés vaszkuláris eredet mellett 
szól, lassan, fokozatosan kezdődő szédülés a perifériás eredetre, elsősorban 
neuritisre jellemző. 

3 Prodroma: a visszatérő, másodpercekig vagy percekig tartó szédülés, melyek 
hetekkel vagy hónapokkal megelőzik az akut vesztibuláris szindróma 
jelentkezését, cerebrovaszkuláris eredetre utal. 

4 Trigger (a szédülést kiváltó tényező): elsősorban a BPPV-nél és ortosztatikus 
hipotenzióban segít az elkülönítésben, nincs azonban vizsgálat arra, hogy a 
provokálhatóság jelenléte a perifériás vagy centrális eredet elkülönítésében 
segítségünkre lenne. 

5  Fejfájás mint kísérő tünet: a perifériás szédülések 29%-ában, a centrális 
szédülések 39%-ában van jelen, mivel a két érték nem különbözik jelentősen, így a 
perifériás-centrális elkülönítésben a fejfájás jelenlétének ténye nincs 
segítségünkre. 

 

Betegágy mellett elvégezhető vizsgálatok: 
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1 Halmágyi teszt: A vizsgált beteg a vizsgáló orra hegyéra fixál. A vizsgáló a beteg fejét 
két kezébe fogja, 30⁰ot előre dönti és hirtelen gyors, kb. 10⁰ oldalra fordító mozdulatot végez 
a beteg fejével. Ha beteg tekintete fixáltan az orron marad, a vizsgálat normális (negatív). Ha 
a hirtelen mozdulat  a beteg fejével együtt a szemét is kitéríti, a tekintet megtartása érdekében 
kimozdulás után a tekintet „vissza-fixálál”és ezt mint korrekciós saccade-ot a vizsgáló 
könnyen észlelheti. 

Akut vesztibuláris szindróma esetén a negatív Halmágyi teszt csaknem teljesen megbízható 
markere a stroke-nak. AVS-t okozó perifériás károsodásokban a Halmágyi teszt 85%-ban 
pozitív. Azonban centrális károsodásokban is előfordulhat (15 %-ban) pozitív Halmágyi teszt. 
Ilyen esetben (centrális lézió+pozitív a Halmágyi teszt) az AICA infarktus állhat a háttérben 
(lásd későbbiekben). Ezt a lehetőséget abból ismerhetjük fel, hogy a betegnek 
halláskárosodása is van (valószínűleg további egyéb centrális szemmozgás zavar vagy skew 
deviáció mellett). Fontos tehát, hogy ha egy beteg több napon keresztül szédül és a Halmágyi 
teszt negatív, az centrális lézióra utal! 

2 Nisztagmus vizsgálata: 

Spontán a nisztagmus, ha a betegnél nyugalmi (alap) helyzetben előre tekintéskor is 
észlelhető. 1⁰ a nisztagmus, ha csak az egyik irányba tekintéskor és a tekintés irányába ütve 
jelentkezik,2⁰ ha spontán előre tekintéskor is látható, 3⁰ a nisztagmus, ha irányával ellentétes 
irányba tekintéskor is észlelhető. Tekintés provokálta a nisztagmus, ha bármelyik irányba 
tekintéskor észlelhető, de nem észlelhető előre tekintéskor. 

Irányváltó nisztagmus ha irányát megváltoztatja ellenkező irányba tekintés esetén. Például ha 
jobbra tekintéskor jobbra irányuló, balra tekintéskor balra irányuló a nisztagmus. Az 
irányváltó nisztagmust bidirekcionális nisztagmusnak is hívjuk Iránytartó (perifériás) a 
nisztagmus, ha minden irányba tekintéskor a nisztagmus iránya változatlan. Az irányváltás 
ténye mindig centrális károsodásra utal. Fontos szem előtt tartanunk, hogy PBBV esetén, 
amikor Dix-Hallpike manőver után a beteget felültetjük, akkor a korábbi dőlés irányába eső 
provokált nisztagmusa (pl. jobbra irányuló nisztagmus) megfordul és balra ütővé válik. Ez a 
leszakadt karbonát kristályok „visszahullásának” következménye és nem a tekintet 
nisztagmusra gyakorolt hatása, ezért ezt a jelenséget nem tartjuk irányváltásnak! 

Nisztagmus komponensei alapján lehet monokomponensű, horizontális, vertikális vagy 
rotatoros, vagy többkomponensű, például horizonto-rotatoros. Perifériás nisztagmusok 
csaknem mindig többkomponensűek, legtöbbször, horizonto-rotatorosak. A fixácionak a 
komponensekre különböző a hatása van. Jól gátolja a fixáció többkomponensű nisztagmus 
esetén a horizontális komponenst és alig van hatása a rotatoros komponensre. Ezért perifériás 
lézió esetén a fixáció hatására a horizonto-rotatoros nisztagmus tisztán rotatorosnak tűnhet. 

Fixációs gátlás vizsgálata:  

A vizuális fixáció gátolja, felfüggesztése felerősíti a perifériás nisztagmust. A fixáció csak a 
perifériás nisztagmust gátolja ezért a fixáció hatására megszűnő vagy csökkenő amplitúdójú 
nisztagmus számit az egyik legbiztosabb perifériás lokalizációs jelnek szédülésben. Fixációt 
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gátolni legjobban a Frenzel szemüveggel lehet, mivel lencsék megakadályozzák a beteg 
fixációját, a vizsgáló viszont nagyítva látja a beteg szemét, és az esetlegesen amplitúdójában 
felerősődő nisztagmust kényelmesen megítélheti. Pupilla lámpával is elérhetjük ugyanezt: a 
beteg egyik szemét letakarja, a másikba belevilágítunk a lámpával. A corneán tükröződő 
fénypont jól érzékelhetővé teszi a nisztagmust. Szemtükörrel is vizsgálhatunk fixációra 
bekövetkező változást: a beteg egyik szemét letakarja, a másikban a szemfenéken észlelt 
mozgásból ítéljük meg a nisztagmust. Arra vigyázzunk ilyenkor, hogy a bulbus túlsó 
„félgömbén” észlelt mozgás éppen ellentétes irányú a szabad szemmel megítélt mozgással!  

Alternáló lefedési („cover”) teszt: 

Skew deviáció kimutatására szolgáló teszt. A beteg a szemben ülő vizsgáló orrára fixál. A 
vizsgáló fixálás közben lefedi a beteg egyik szemét, majd hirtelen a fedést áthúzza a másik 
szemére. A vizsgáló ilyenkor a szabaddá vált szemet elemzi, látható-e vertikális korrekciós 
saccade. Ha nincs korrekciós mozgás a vizsgálat negatív, ha van, skew deviáció áll fenn. 
Kizárólag a vertikális saccade észlelhető skew deviációként, a horizontális nem! A skew 
deviáció specifitása centrális lézióhoz 98%, szenzitivitása AVS-ban csak 30%. 

Tekintés kiváltotta nisztagmus vizsgálata: 

Jobbra és balra tekintéskor vizsgáljuk a nisztagmus megjelenését. Ha jobbra tekintéskor 
jobbra irányuló, balra tekintéskor balra irányuló nisztagmus észlelhető, akkor irányváltó 
horizontális nisztagmusról beszélünk, függetlenül attól, hogy előre tekintéskor van-e 
nisztagmusa a betegnek. Centrális károsodásra a vizsgálat 98%-os specifitású és 38% 
szenzitivitású, azaz jelenléte esetén biztosak lehetünk a centrális eredetben. Tekintés-
gyengeséges nisztagmusnak is neveztük, mivel a jelenség a tekintetet megtartó agytörzsi és 
cerebelláris struktúrák működésének zavarából adódik. 

Összevont skew deviáció, Halmágyi és nisztagmus teszt (angol irodalomban HINTS, haed 
impuse test, nisztagmus, skew deviáció összevonásából keletkező mozaikszó, jelentése 
„tanácsok”) 100%-os szenzitivitást és 96%-os specificitást mutat a stroke azonosításában. 
HINTS ez által érzékenyebb módszer a DWI MRI vizsgálatnál és mindössze 1 perc alatt 
elvégezhető a betegágy mellett! (tanács sic!) 

A továbbiakban az négy kórkép kerül bemutatásra részletesen, mely akut vesztibuláris 
szindróma képében jelentkezhetnek és elkülönítésük szükséges ahhoz, hogy a hirtelen 
kialakult szédülés perifériás vagy centrális eredetét betegágy mellett biztonsággal felismerjük: 

1. Neuritis vesztibuláris  
Az egyik oldali n. vesztibuláris, feltehetően vírusos eredetű gyulladásos eredetű 
működéskiesés következtében alakul ki. A szédülés lassabban, több óra alatt 
fokozatosan kezdődik és többnyire forgó jellegű. Neuritis esetén úgyszólván soha nem 
fordul elő, hogy vesztibuláris tünet a hallászavarral együtt forduljon elő. (Neuritisben 
előfordulhat, hogy a betegnek halláscsökkenése alakul ki, azonban ilyenkor nem 
fordul elő labirint lézió, azaz szédülés sem.) A szédülést kifejezett vegetatív tünetek 
kísérik. A nisztagmus 1,2, vagy 3 fokú lehet, kétkomponensű, de soha nem irányváltó. 
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A szédülés érzését fokozhatja a testhelyzet változtatása, de spontán is fennáll. 
Többségében a kifejezett bizonytalanság ellenére a beteg saját lábán járóképes és nem 
igényeli, hogy járáskor támaszkodjon. Halmágyi tünet az egyik oldalon az esetek 
többségében (85%-ban) pozitív, ez az oldal a lézió oldala és a nisztagmus az ellenkező 
irányba ütő. Fixációra jelentősen csökken a nisztagmus, akár meg is szűnhet. Fixáció 
gátlása növeli a nisztagmus amplitúdóját. Ez a jelenség kizárólag (100%-ban!) a 
perifériás nisztagmus esetén észlelhető csak, tehát jelenléte nagyon nyomós érv a 
perifériás eredet mellett (valójában a congenitális nisztagmus is kifejezettebbé válik 
fixáció gátlásra, de ezzel itt most nem számolunk). Frenzel szemüveggel vizsgálható 
legkönnyebben. Kétkomponensű nisztagmus esetén a horizontális komponens a 
vizuális fixációra mindig kifejezettebben csökken. Tehát elképzelhető, hogy Frenzel 
szemüveggel vizsgálva kétkomponensűnek, szabad szemmel monokomponensűnek - 
például tisztán rotatorosnak – látjuk a nisztagmust. Harmonikus tünetek jellemzőek, 
lézió oldalával ellentétes irányú nisztagmus, azonos irányban dőlés. Nem jellemző a 
fejfájás. (Skew deviáció, irányváltó nisztagmus ebben a kórképben soha nincs 
jelen, Halmágyi 85%-ban pozitív) 
 
2. AICA infarktus:  

Az anterior inferior cerebellaris arteria (AICA) az artéria basilaris caudális 
harmadában ered. Az AICA végága látja el a belső fület, ez az oka a belső fül 
infarktusának kialakulásakor észlelhető perifériás és centrális tünetek 
keveredésének. Elzáródása esetén szédülés (98%) mellett centrális szemmozgató 
tünetek (96%-ban) észlelhetők: spontán nisztagmus (67%), járási (63/) és végtag 
(67%) ataxia, faciális parézis (21%), arcon érzészavar (28%), keresztezett 
érzészavar (6%), dizartria (4%), Horner szindróma (4%), alakulhat ki. A szédülés 
hirtelen jelentkezik és tartós (több napon át) megmarad (98%). A nisztagmus 
spontán és 75%-ban tisztán horizontális. A nisztagmus gyakrabban irányváltó vagy 
csak az egyik irányban tekintéskor jelenik meg (92%). 
A vesztibuláris tünetek egyaránt lehetnek perifériásak, centrálisak és kevertek. Az 
esetek közel felében halláskárosodás is kialakul, ezekben az esetekben pozitív 
Halmágyi tünet észlelhető és nincs Skew deviáció. Ritkán az AICA infarktus 
egyetlen tünete lehet a hitelen halláscsökkenés is (3). (Skew deviáció, negatív 
Halmágyi teszt és irányváltó nisztagmus tünetek egyike 100%-ban jelen van.) 
 

3. PICA infarktus 
A PICA területi ischemia vagy infarktus is mindig akut vesztibuláris szindróma 
tüneteit hozza létre. Az izolált PICA infarktusra jellegzetes az úgynevezett 
”pszeudo-vesztibuláris neuritis” azaz a tünetig megtévesztésig hasonlítanak a 
valódi neuritis vesztibuláris tüneteihez.  
Bonyolítja a helyzetet az a normál anatómiai variáció, amikor a PICA 
anasztomózisa látja el AICA disztális ágait. Ezekben az esetekben PICA 
infarktusra jellemtő tünetek közül a hirtelen halláskárosodás is kialakulhat.(4). 
PICA területi infarktusban a betegeknél hirtelen fellépő szédülés és kifejezett 
egyirányú dőlés észlelhető. A Halmágyi teszt negatív. A spontán nisztagmus 
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irányváltó vagy tekintés provokálta egyirányú nisztagmus jelenik meg. A 
poszturális instabilitás súlyos fokú, nem tudnak segítség nélkül járni. Enyhe végtag 
ataxia jelen lehet, azonban a súlyos fokot szinte soha nem éri el. 20%-ban 
észlelhető skew deviáció,30%-ban alakulnak ki kísérő agytörzsi tünetek. 60%-ban 
fejfájás kíséri. 
A kórkép felismerését nehezíti, hogy nagyon ritkák az egyéb centrális 
idegrendszeri tünetek, és hiányoznak, vagy nagyon diszkrétek a cerebelláris 
tünetek is. A kórkép veszélye, hogy megközelítően 30%-ban alakul ki kisagyi 
térfoglaló ödéma. (Skew deviáció, negatív Halmágyi teszt és irányváltó 
nisztagmus tünetek egyike az esetek 100%-ában jelen van.) 

 
4. Superior cerebelláris artéria (SCA) infarktus: 

Hirtelen kialakuló súlyos járási és végtag ataxia elkent beszéddel a jellemző 
klinikai kép. Csak az esetek felében kíséri szédülés, néha a hányás szédülés nélkül 
lehet az első tünet. 40%-ban fejfájással, 50%ban agytörzsi tünetekkel, 70%-ban 
végtagataxiával jár. Legnagyobb részben kardiális embólia áll a háttérben. A 
szemmozgás zavar az esetek felében észlelhető, irányváltó nisztagmus formájában. 
(Skew deviáció, negatív Halmágyi teszt és irányváltó nisztagmus tünetek 
egyike az esetek 100%-ában jelen van.) 
 
Összefoglalás 
 
Az akut vesztibuláris szindrómát VBI és vesztibuláris neuritis egyaránt okozhatja. 
A megfelelő anamnézis és a három lépésből álló betegágy mellett vizsgálattal 
(Halmágyi teszt, skew deviáció vizsgálata, szemmozgás-nisztagmus megítélése) 
nagy biztonsággal eldönthető, hogy a hirtelen fellépő akut vesztibuláris szindróma 
okozta szédülés centrális (stroke) vagy perifériás eredetű-e. 
 
 
 
További fontos szédülés típusok és elkülöníthetőségük: 
BPPV 
Fóbiás poszturális vertigo 
Centrális vesztibuláris vertigo 
Vesztibuláris migraine 

A Nemzetközi Bárány társaság talán kísérletet tett arra, hogy a szédüléses tünettan mellett a 
szédülés kórképek diagnosztikus klasszifikációját is megadja. Ezen próbálkozás részeként a 
vestibularis migrént 2012-ben besorolta a neurootológiai rendellenességek közé (17). A 
besorolás formátuma a Nemzetközi Fejfájás Betegségek Osztályozása (International 
Classification of Headache Disorders) mintájára történt. 
 
A vesztibuláris migraine diagnosztikus kritériumai: 
(Korábban használt kifejezések: a migrén okozta vertigo /szédülés, migrénhez kapcsolódó 
vesztibulopátia, migrénes vertigo. 
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A. Legalább 5 epizód vesztibuláris tünetekkel járó epizód, közepesen súlyos vagy 
súlyos intenzitással, 5 per-72 óráig tartó időtartammal 
B. A beteg jelenlegi vagy megelőző kórtörténetben a nemzetközi osztályozás 
szerinti aurával járó vagy aura nélküli migrén fejfájás szerepel  
C. A vesztibuláris epizódók legalább felében egy vagy több migrénre jellemző 
tünet előfordulása az alábbi három közül 
 - Fejfájás, melyre legalább kettő jellemző a következők közül: féloldali 
lokalizáció, lüktető jelleg, a fájdalom intenzitása mérsékelt vagy súlyos, rutin fizikai 
aktivitás súlyosbítja 
 - Fonofóbia és fotofóbia 
 - Vizuális aura 
D. Nem magyarázható jobban a tünettan egy másik vesztibuláris vagy ICHD 
diagnózissal. 
 
Valószínű a vesztibuláris migrén abban az esetben, ha a B és C diagnosztikus 
kritériumokból csak az egyik (fejfájás az anamnézisben vagy migrénre jellemző 
tünetek a szédülés alatt) teljesül. 

 
Meniere betegség Samu 
Bilaterális vesztibulpáthiaStrupp 
Pszichogén vertigoBrandt 
Vesztibuláris paroxizmiaBrandt 
Perilympha fisztulaBrandt 
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22. fejezet  
A sürgősségi onkológiai állapotok és ellátásuk (Radnai Balázs dr.) 
 
Habár az onkológiai jellegű megbetegedések krónikus, alacsony időfaktorú folyamatok, a 
legtöbb daganatos beteg, betegsége során legalább egy alkalommal sürgősségi ellátást 
igényel. A daganatos betegségek zajlása során fellépő, akut ellátást igénylő kórfolyamatokat 
onkológiai sürgősségi állapotnak nevezzük. 
A leggyakoribb kórfolyamatok a következőek: 

1. A daganatok térfoglaló jellege következményeként kialakuló strukturális és obstruktív 
következmények: 
a) Vena cava superior (kompressziós) szindróma 
b) Pericardialis tamponade 
c) Légúti szűkület, haemoptysis 
d) Intracranialis nyomásfokozódás 
e) Gerincvelő kompresszió 
f) Húgyúti elzáródás 
g) Bélelzáródás 

2. A neoplasiak kóros viselkedése következtében fellépő kórfolyamatok, melyek tumor 
által indukált (paraneoplasias) hormonális és/vagy anyagcserében bekövetkező 
változások: 
a) Haemorrhagia  
b) Thrombophylia (embolia pulmonum) 
c) Hypercalcaemia 
d) SIADH 
e) Hyperuricaemia 
f) Lambert-Eaton szindróma 

3. A rosszindulatú daganat kezelésének következményeként fellépő, másodlagos 
komplikációk, mellékhatások: 
a) Tumor lysis szindróma 
b) Anaphylaxia 
c) Cystitis haemorrhagica 

A továbbiakban a fentiek közül a legfontosabb folyamatokat ismertetjük. 

 Vena	  cava	  superior	  (kompressziós)	  szindróma	  1.1

A vena cava superior szindrómát klasszikus onkológiai sürgősségi állapotnak tekinti a 
szakirodalom, ugyanakkor az esetek egy részében (kb. 15%) nem onkológiai etiológiájú, és az 
esetek zömében nem sürgősségi jellegű. 
Jelentőségét az adja, hogy felismerése gyorsabb kezelést, így a sürgősségi ellátás igényének 
csökkenését jelentheti. Leggyakoribb oka (az esetek mintegy 85%-ában) a gátorüregben 
(mediastinum) zajló rosszindulatú folyamat (mediastnalis tumos szindróma), mely tüdő, emlő 
neoplasia, vagy a nyirokcsomókat érintő malignoma (döntően lymphoma). Az esetek 
fennmaradó 15 %-ában centrális véna katéterezés következménye, thymoma, lymphangioma 
(cisztás hygroma), tuberculosis, histoplasmosis, thyroid golyva, esetleg aorta aneurysma áll a 
háttérben. A kompresstió következményeként kollaterális vénatágulat észlelhető, mely 
elkülönítendő a porto-cavalis anastomosis következtében, a hasfal bőrén, a köldök körül 
észlelhető sugár irányú vénatágulattól (caput medusae). Az ilyenkor a vena cava superior és 
inferior között kialakuló cavo-cavalis sönt a törzsön és a hason lateralisan eredményez 
hosszanti lefutású vénatágulatot, melyet jellegzetes megjelenése miatt Hosenträger 
(hózentróger, nadrágtartó) vénatágulatnak is nevez a szakirodalom. Az esetek egy részében a 
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nyak vénás elfolyásának gátlása következtében jellegzetes, a nyakra lokalizálódó, gallérszerű 
vizenyős duzzanat (Stokes gallér) észlelhető. A vénás akadály időnként az arc kipirulását 
(plethora), a fej és a nyak felszíni vénáinak, valamint a vena jugularis externa tágulatát és a 
légúti kompresszió miatt stridort is eredményezhet, mely tüneteket első leírójukról (Hugh 
Spear Pemberton (1890–1956) angol belgyógyász) Pemberton jelnek nevezünk. Ezek a 
tünetek provokálhatóak úgy, hogy fokozzuk a vena cava superior telődését a felső végtagok 
megemelésével (Pemberton tünet).  
Amennyiben az elfolyási akadály kifejezett, az nem csak a nyaki elfolyás, hanem az 
intrakranialis vénás keringés zavarát is eredményezi (a vena jugularis interna rendszerén 
keresztül), így nem ritkán intracranislis nyomásfokozódást is észlelünk a cerebralis oedema 
tüneteként. 
A diagnózis az anamnézis ismeretében, döntően klinikai kép alapján felállítható, melyet 
mellkas RTG vizsgálat, venographia, esetleg mellkasi képalkotó vizsgálatok (CT, MR) 
megerősíthetnek. 
Teendők vena cava superior szindróma esetén első lépés a pozicionálás, mely során a 
felsőtestet megemeléséről gondoskodunk, a vena cava superior ellátási területi pangás 
megakadályozása céljából. A vizenyő csökkentése céljából oedemacsökkentő kezelést 
alkalmazunk, mely lehet vízhajtó (furosemid 40 mg i.v.), tumor szövet körüli ödéma 
csökkentésére kortikoszteroid (például methylprednisolon 125 mg). A tumor ismeretében 
méretének csökkentése javasolt a célzott onkológiai kezeléssel (citosztatikus vagy irradiációs 
terápia). Szóba jön sebészeti interventio, mely keretében VCS stent implantatio történhet. 

 Pericardialis	  tamponád	  1.2

Az egyik leggyakrabban fel nem ismert onkológiai sürgősségi állapot, az onkológiai 
gondozottak szekciójakor 10-15%-ban észlelhető valamilyen mértékű effúzió. Sokszor nem is 
az egyébként kezelhető neoplasma, hanem a fel nem ismert folyadékgyülem vezet a beteg 
halálához! 
Oka: malignus pericardialis folyadékgyülem (fiziológiás volumen: 50 ml), leggyakrabban 
metastatizáló pulmonalis vagy emlődaganat, ritkábban melanoma malignum, leukaemia, 
lymphoma következményeként, de chemo- és radioterápia szövődménye is lehet. 
A beteg jellemző panaszai a nehézlégzés (dyspnoe, gyakran orthopnoe), fáradékonyság, 
palpitatio érzés és szédülés lehetnek.  
Az észlelt tünetek általában pulsus paradoxus, a Beck triád (hypotensio, telt nyaki vénák, 
tompa, halk szívhangok), beszűkült pulzusnyomás, az EKG regisztrátumon alacsony 
feszültségű kitérések (low voltage) észlelhetőek. 
A diagnosztika a fizikális betegvizsgálaton nyugszik, melyet a mellkas röntgen, 
echocardiographia, továbbá punkciót követő sikeres mintavétel esetén a cytologiai vizsgálat 
segít. 
A haemodinamikai instabilitást eredményező perikardialis tamponád esetén a 
perikardiumtasak drenálása nem halogatható (pericardiocentesis vagy sebészeti drenázs). A 
pericardiocentesis sikerét az ultrahangvezérlés nagyban növeli. Ennek hiányában a punkciós 
tű, mint elektróda segítségével elvezethető EKG monitorozás javasolható. Preloadcsökkentő 
gyógyszeres kezelés (például nitrodilátor) szigorúan kontraindikált! 

 Légúti	  elzáródás	  1.3

A légutakat teljes mértékben elzáró, vagy jelentős szűkületet, ezáltal sürgősségi ellátást 
igénylő progresszió viszonylag ritkán alakul ki. Gyakoribb a fokozott váladékszekréció vagy 
vér (haemoptysis) következményeként kialakuló belső obstrukció és az oropharyngealis, 
nyaki vagy mediastinalis tumorok miatt kialakuló külső kompresszió. 
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A légút elzáródásának legpregnánsabb tünete a nehézlégzés és a jugulum felett auscultálandó 
stridor, mely gyakran eszköz nélkül is hallható. Felső légúti obstrukció esetén hasznos a direkt 
laryngoscopia, míg alsó légúti elzáródás esetén a mellkasröntgen vizsgálat diagnosztikus 
értékű lehet. 
Teljes elzáródás ellátása nem különbözik a légúti elzáródásnál ismertetettől, azzal a 
különbséggel, hogy daganatos anamnaesis esetén valószínűbb a légút feltárásának 
nehezítettsége, így gyakrabban kerül sor alternatív légútbiztosításra (így conicotomiára vagy 
tracheosztómiára). Estenként (külső kompresszió fennállásakor) a szűkületet áthidaló stent 
behelyezése válik szükségessé. 

 Intracranilalis	  nyomásfokozódás	  1.4

Onkológiai kórfolyamatban szenvedő beteg esetén több okból kifolyólag, több 
mechanizmuson keresztül alakulhat ki a koponyaűri nyomásfokozódás. Ezek közül a 
legfontosabbak a vena cava superior syndroma (ahogy azt korábban már láthattuk), primer 
intracranialis tumor térfoglalása, cerebralis metastasis, valamint intracranialis haemorrhagia 
(intracranialis tumor bevérzése kapcsán, vagy paraneoplasiaként). Mivel a koponya zárt tér, 
egyetlen jelentősebb nyílással (foramen magnum), így a nyomáskiegyenlítődés csak 
korlátozott módon lehetséges (agyi keringés és a cerebrospinalis folyadék 
nyomáskiegyenlítései által). Habár a megemelkedett nyomás következtében létrejövő 
neuronpusztulás sem elhanyagolható, a valódi vészhelyzetet a magas nyomás által kiváltott 
agyállományi beékelődés jelenti (Error! No text of specified style in document.-1. ábra). 

 
Error! No text of specified style in document.-1. ábra: Intracranialis agyállományi 

beékelődési lehetőségek: supratentorialis beékelődés: 1. uncalis, 2. centralis transtentorialis, 
3. cingularis, 4. transcalvarialis; infratentorialis beékelődés: 5. transtentorialis, 6. tonsillaris 

Az intracranialis nyomásfokozódás jellemző tünetei: fejfájás (jellemzően reggel, ébredéskor), 
nausea, vomitus, magatartás változása, görcsrohamok, fokális neurológiai eltérések, 
eszméletzavar, szemfenéki képen papilla oedema, új keletű strabismus (kancsalság), 
bradycardia és hypotensio (Cushing jel, mely késői jel: jellemzően beékelődéskor észlelhető), 
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végül a szintén beékelődésre utaló decorticatios testtartás (felső végtagi flexiós, alsó végtagi 
extenziós tónusfokozódás). 
Sürgősségi teendők: AÁBCDE szerinti vizsgálat és ellátás (ld. korábban), pozicionálás 20–
30°-ban megemelt felsőtesttel, a jugularis visszaáramlás elősegítése céljából, ugyancsak 
emiatt kerüljük a nyaki vénák megtöretését, magas áramlási sebességgel O2 adása a kellő 
oxigenizáció biztosítása céljából (azonban amint szükséges a lélegeztetéssel ne késlekedjünk), 
a GCS folyamatos monitorozása szükséges. Ödémacsökkentő céllal: Mannitol 0,5–1,5 g/ttkg 
(20 %-os oldatból 2,5–7,5 ml/ttkg 30 perc alatt), valamint Dexamethasone iv. (testtömeg<35 
kg: kezdődózis 20 mg, majd 4 mg 3 óránként; testtömeg>35 kg: kezdődózis 25 mg, majd 4 
mg 2 óránként), vagy Methylprednisolont (ekvivalencia: 20 mg Dexamethason = 100 mg 
methylprednisolon). 

 Malignus	   gerincvelő	   kompresszió	   (malignant	   spinal	   cord	  1.5
compression	  –	  MSCC)	  

A gerincvelő kompresszió a tumoros betegek 1-5 %-ban fordul elő. Leginkább a thoracalis 
(70%), majd a lumbosacralis (20%), végül a cervicalis (10%) érintettség a jellemző. 
A dúrazsák tartalmának extradurális metasztatikus tumortömeg általi összenyomatását 
eredményező leggyakoribb okok között az esetek 15-20%-ban tüdő, emlő vagy prostat 
neoplasia, további 5-10%-ban myeloma multiplex, non-Hodgkin lymphoma, vese carcinoma 
és ezek metasztázisai szerepelnek. Gyakran a primer tumor nem ismert. 
Az esetek 95%-ban első panaszként a betegeknél hátfájdalom jelentkezik, mely jellemzően 
fekvő helyzetben, illetve a csigolyatestek kopogtatásakor erősödő jellegű. Érzészavar az 
esetek 50-90%-ban jellemző. A záróizom (bél vagy hólyag) diszfunkció az esetek közel 
felében eredményez inkontinenciát. 
Terápia: a következményes vizenyő csökkentése céljából szteroidkezelést kell kezdeni (20 mg 
Dexamethasone i.v. bolusban, majd 4 mg 6 óránként), nem bevárva a diagnosztikus 
eredményeket. Megadózisú szteroid (96 mg Dexamethasone i.v., majd 24 g per os 6 óránként, 
3 napon át) tekintetében a vélemények megoszlanak, a mellékhatások azonban egyértelműen 
intenzívebbek. Azonnali sugárkezelés (3000 Gy-ig) szóba jön. Hatástalan esetekben sebészeti 
beavatkozás, mely indikációit jelentik: egy csigolyaszint érintettsége melletti jó neurológiai 
funkció, jó prognózisú primer tumor, nem súlyos kísérőbetegség(ek), csigolyatörés, 
kompressziót okozó haematoma. 

 Húgyúti	  kompresszió	  1.6

Ahogy a kórfolyamat nevéből is látható, a rosszindulatú daganatos betegségeket kísérő 
húgyúti elzáródást döntően külső kompresszió, és nem belső obstrukció eredményezi. 
Leggyakrabban nőgyógyászati malignoma (cervix), urológiai neoplasia (prostata, hólyag) 
vagy bármely környező malignus szövetszaporulat, esetleg metasztázis következtében alakul 
ki. Jellemző tünetei a deréktáji fájdalom, a hirtelen jelentkező anuria, mely panaszokat a 
szérum kreatinin szintjének emelkedése kísér. Épp ezért is a sürgősségi ellátásban a deréktáji 
fájdalommal és anuriával, néha alternáló polyuriával, emelkedő kreatinin szinttel jelentkező 
beteg esetén a húgyút átjárhatóságát ki kell vizsgálni! 
A sürgősségi teendők urológiai szakellátás körébe tartoznak (ureter stent, percutan 
nephrostomia), így a sürgősségi ellátó felelőssége döntően a kórfolyamat felismerésére, 
továbbá az akut beavatkozást gyakran követő, reflektórikus polyuria miatt kialakuló 
hypovolaemia, elektrolit eltérések (elsősorban hypokaliaemia) észlelésére, továbbá a 
folyadék-, és ionháztartás szoros monitorozására, szükség szerinti korrekciójára korlátozódik. 
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 Paraneopláziák	  1.7

Paraneopláziás szindrómnak, vagy röviden paranepláziának nevezzük a daganattal nem 
közvetlenül kapcsolódó, távoli tumorhatásokat, melyek a tumoros betegséggel összefüggésbe 
hozhatóak. A legáltalánosabb paraneopláziás (azaz daganat mellett jelentkező) szindróma a 
tumoros cachexia. 
Kialakulásukban részben a daganat által termelt, részben a daganat által más szövetekben 
indukált biológiailag aktív anyagok játszanak szerepet. A kialakult tünetek alapján hat 
csoportba sorolhatóak, melyek: 

1. Endokrin paraneopláziák 
2. Haematológiai paraneopláziák 
3. Hemosztaziológiai paraneopláziák 
4. Neurológiai paraneopláziák 
5. Izom- és izületi rendszer paraneopláziái 
6. Mucocutan paraneopláziák (paraneoplasztikus bőrjelenségek) 

A hemtológiai, izom- és izületi tünetcsoporttal, valamint a paraneoplasztikus bőrjelenségekkel 
a könyvben nem foglalkozunk, mivel azok döntően krónikus folmatokat eredményezve a 
sürgősségi ellátás kompetenciáján kívül esnek. 

 Endokrin	  paraneopláziák	  1.7.1

Az endokrin következményeket foglalja össze a Error! No text of specified style in 
document.-2. ábran látható táblázat. 
 

Szindróma Fő onkológiai kórok Mechanizmus 

Cushing - Kissejtes tüdőrák 
- Pancreas tu. 
- Neuralis npl. 
- Thymoma 

Ektópiás ACTH (vagy 
ACTH-szerű anyag) 
szekréciója 

SIADH - Kissejtes tüdőrák 
- Központi idegrendszeri tu. 

ADH 

Hypercalcaemia - Tüdő tu. (laphámsejtes) 
- Emlő cc. 
- Ovarium cc. 
- Vese npl. 
- Myeloma multipllex 
- T-sejtes leukaemia 

PTHrP (Parathyroid 
hormone-related protein), 
TGF-α, TNF, IL-1 

Hypoglicaemia - Sarcoma (fibro- és egyéb 
mesenchymalis) 

- Insulinoma 
- Hepatocellularis cc. 

Insulin vagy insulin-szerű 
anyag, IGF-II 

Carcinoid - Bronchus adenoma 
- Pancreas cc. 
- Gyomor cc. 

Serotonin, bradykinin 

Hyperaldosteronismus - Mellékvese adenoma 
- NHL 
- Ovarium cc. 
- Tüdő npl. 

Aldosteron 

Error! No text of specified style in document.-2. ábra: endokrin paraneopláziák 



	  
	  

640	  

1.7.1.1 Nem	  megfelelő	  ADH	  szekréciós	  szindróma	  (SIADH)	  
1957-ben Schwartz és munkatársai bronchus carcinomában szenvedő betegben írták le 
elsőként a nem megfelelő (ozmoregulációtól független) ADH elválasztás következményeit 
magában foglaló tünetegyüttest (Schwartz–Bartter-szindróma). A keringésbe jutó többlet 
arginin-vasopressin (ADH) fokozza a vesék víz-visszaszívását, melynek kövtkeztében: 
aránytalanul magas (>100 mosmol/l) vizelet ozmolaritás mellett, plazma hypozmolaritás (< 
280 mOsmol/l), és ezzel együtt relatív hiponatraemia ([Na+]SE< 135 mmol/l) alakul ki. A 
hipoozmolaritás következtében kialakuló cellularis ödéma már a folyamat kezdetén 
neurológiai tüneteket okozó intracranialis nyomásfokozódással járhat. 
 
A SIADH kialakulásának onkológiai kórokait részint maguk a daganatok (kissejtes bronchus, 
központi idegrendszeri, pancreas, vese, thymus cc.), de a rosszindulatú megbetegedés miatti 
antidepressiv és citosztatikus kezelés (leginkább Cyclophosphamid, Vincristin, Cisplatin, 
Vinorelbine, Melphalan) jelentik. 
Tünetek az anorexia, nausea, izomfájdalmak (myalgia), fejfájás, neurológiai tünetek 
(ingerlékenység, esetenként depressio, lethargia), súlyos esetekben renyhe mélyreflexek, 
kóros reflexek, görcsök, papillaoedema, kómáig súlyosbodó eszméletzavar is lehetnek. Ez 
utóbbi tünetek kialakulásának kockázata <110 mmol/l nátriumkoncentráió alatt fokozott. 
A diagnosztikus kritériumokat foglalja össze a Error! No text of specified style in 
document.-3. ábra. 
 

Kritérium Definició 
Hyponatraemia <135 mmol/l 
Vizelet hypernatraemia (diuretikus terápia nélkül) >20 mmol/l 
Plasma hyposmolaritas <280 mOsmol 
Vizelet hyperosmolaritas >500 mOsmol 

Error! No text of specified style in document.-3. ábra: A SIADH diagnosztikus kritériumai 

Az akut terápia folyadékmegszorításból (legfeljebb 500–1000 ml bevitel naponta, csak a 
krónikus esetekben elégséges önmagában), diuretizálásból (Furosemid 0,5-1 mg/ttkg), a 
hyponatraemia korrekciójából (elvárt üteme 0,5–1,0 mmol/l/óra) áll. Gyorsabb korrekció 
esetén idegrendszeri lézió (centrális mielinolízis) léphet fel. Az első 24 órában elért korrekció 
összességében nem lehet nagyobb 15 mmol/l-nél. Emellett súlyos neurológiai tüneteket okozó 
celluláris ödéma esetén kipertóniás hiperonkotikus sóoldat (3% NaCl) alkalmazása javasolt, 
mely óvatosságot igényel. 
1.7.1.2 Malignitás	  asszociált	  hypercalcaemia	  (MAH)	  
A malignitáshoz társuló hypercalcaemia a rosszindulatú daganatban szenvedő betegek között 
20–30%-os arányban fordul elő, leggyakrabban myeloma multiplex, tüdő-, emlő- vagy 
veserák kapcsán. 
Etiológia tényezőként a tumor és az aktivált immunrendszer által termelt csontreszorpciós 
citokinek, a parathormon-receptorhoz kötődő, tumorsejtek által termelt peptidek, a tumor 
mediálta kalcitriol-termelés és az ektópiás parathormon-szekréció szerepelhetnek. A diagnózis 
sine qua nonját képező hypercalcaemiát (korrigált [Ca++]SE > 2,6 mmol/l) a fokozott osteoclast 
aktivitás miatti csontresorptio következtében, a csontból fokozott mértékben felszabaduló 
kalcium okozza. 
Tünetei között fáradtság, gyengeség, hányinger, hányás, obstipatio, a mentális funkciók 
progresszív romlása (a pszichiátriai tünetek a szkizofrénia vagy a mánia tüneteit is 
utánozhatják), veseelégtelenség (primer polyuria, secunder polydypsia, következményes 
dehidráció), és kómáig súlyosbodó eszméletzavar szerepelhetnek. 
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Prognózisa rossz, a betegek több mint 50%-a meghal a diagnózis felállítását követő 30 napon 
belül, még az adekvát terápia ellenére is. 
A kezelés pilléreit az agresszív rehidrálás (0,9% NaCl 2-4 liter 24 óránként), majd forszírozott 
sódiurézis, mely a renális kálcium-kiválasztást növelheti (furosemid 6-12 óránként 10-20 mg 
i.v. dózisban alkalmazva), és a foszfátpótlás (alacsony, <30 mg/l szérumszint esetén, 250 mg 
foszfor per os vagy szondán keresztül) képetik. Emellett kalcitonin adható (6–8 óránként 100 
NE sc. vagy im.) a kalciumszint 2–4 óránkénti ellenőrzése mellett (nem kielégítő válasz 
esetén a dózis 400 NE-ig növelhető). Lymphomában és myelomában rövidtávon segítséget 
jelenthet a glükokortikoidok alkalmazása. A csontreszorpció gátlása céljából, intravénás 
bisphosphonat súlyos hypercalcaemia ([Ca++] > 3,5 mmol/l) vagy neurológiai tünetek illetve 
veseelégtelenség esetén már rögtön a terápia kezdetén, a rehydrálás közben elkezdhető: 
bisphosphonat (zoledronsav 4 mg 15 perc-30 perc alatt, intravénás infúzióban vagy 
pamidronate 60-90 mg másfél-négy óra alatt, intravénás infúzióban) adható. Hemodialízis 
súlyos mentális zavar és veseelégtelenség esetén indokolt. 

 Hemosztaziológiai	  paraneoplaziák	  1.7.2

Rosszindulatú daganatos megbetegedések mind a érzés, mint a trombózis (és a troboembólia) 
kockázatát növeli, így a sürgősségi ellátás során a hemosztaioplógiai paraneopláziák 
jelentősége kifejezett. 
1.7.2.1 Thrombophylia	  
Részint aspecifikus, részben specifikus okokra visszavezethető módon a rosszindulatú 
daganatos betegségek a prokoaguláns és antikoaguláns folyamatok a fokozott 
trombusképződés irányába tolódnak el. A beazonosítható etiológia tényezők a következők: 
Nem specifikus okok között olyan tényezőket említhetünk, melyek a daganatos betegségtől 
függetlenül, önmagukban is növelik a trombózis kockázatát, azonban malignus 
folyamatokban intenzívebben jelentkezhetnek. Ezek az immobilizáció (keringési sztázis), a 
sérült, nekrotikus szövetek által kiváltott hatás, az alapbetegséghez társuló gyulladás és 
fertőzés, a szekréciós aktivitás során képződő mucin bejutása a keringésbe és a kezelés 
céljából, a vénás rendszerbe helyezett idegentest, mint kockázati tényező. 
A specifikus kórokok között a tumorszövet prothrombotikus hatását említhetjük, mely a 
szöveti faktor (TF) és tumor procoagulansok (CP) expressziójának, a fibrinolysis 
inhibiciójának (PAI), az anticoagulans thrombomodulin expressziojának down-regulációját 
eredményező gyulladásos cytokinek (TNF-a, IL-1b) szekréciójának következménye. 
Ugyancsak specifikus kórok a tumorsejt kapcsolódása a gazdasejthez, mely az endothelhez 
kötődve thrombocyta aktiváló hatású. Közvetett hatásként a tumorellenes kezelés hatását 
említhetjük. 
Paraneopláziás tünetegyüttesként thrombophyliával leginkább gastrointestinalis (colon, 
cholecysta, gyomor), pancreas, tüdő, ovarium daganatokban, myeloproliferativ kórképekben, 
lymphomákban, valamint primer csontsarcomában találkozhatunk. 
A thrombophylia: 

- Disszeminált intravazális koaguláció (DIC) 
- Tüdőembólia (PE) 
- Phlebothrombosis profunda (DVT) 
- Superficialis thrombophlebitis (varicositas) 
- Artériás thrombosis 
- Nem bakteriális, thromboticus endocarditis 

képében nyilvánulhat meg. 
A kórokok ismeretében nem meglepő, hogy a terápia is részben aspecifikus, mely során az 
AÁBCDE szerinti vizsgálatot és ellátást követjük, szükség esetén a vitális funkciókat 
stabilizáljuk vagy pótoljuk. 
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A specifikus kezelést a thrombolysis jelenti (ld. thromboembolias kórfolyamatok), mely nem 
kontraindikált tumoros betegségben. Ez igaz a thrombotikus folyamatot követő 
anticoagulatiora is, mely a jelenlegi állásfoglalások alapján legalább 6 hónapon át, illetve a 
tumorellenes kezelés végéig tartson. Egyes szerzők a daganatos betegség gyógyulásáig tartó 
kezelést tartanak indokoltnak (Error! Reference source not found., Error! Bookmark not 
defined.. oldal). Kivitelezhető LMWH, Warfarin vagy Marfarin illetve új orális anticoagulans 
(NOAC) segítségével is, a terápiás rezsimeknek megfelelően. 
1.7.2.2 Vérzéses	  állapotok	  
A vérzéses szövődmény (a szervelégtelenséget és a fertőzést követően) a harmadik 
leggyakoribb halálok áttétes daganatos betegek esetében. 
Ennek fő okai zajló malignus kórfolyamat esetén: 

- Thrombocytopenia 
- Véralvadási faktorok plazmaszintjének csökkenése 
- K vitaminhiány 
- Keringő alvadásgátló faktorok 
- Angiogenesis a tumoros szövetben 
- Fokozott alvadáskészség (thrombophylia), mely miatt a véralvadási faktorok 

felhasználódnak, így nem jut elegendő a vérzések helyszínére (consumptios 
coagulopathia (DIC)) 

- Kezelési szövődmény: NSAID, steroid, antimicrobalis és kemoterápiás szerek által 
okozott nyálkahártya-laesio 

- Mallory-Weiss: hosszanti oesophagus fissurák, a gastro-oesophagealis junctio 
mucosájában. Kemoterápiával összefüggő hányás alkalmával. 

Manifesztáció: 
- Gastro-intestinalis vérzés 
- Haemoptysis 
- Epistaxis 
- Szájüregi vérzés 
- Húgyúti vérzés 

A vérzékeny állapot azért is veszélyes, mivel a tumorszövet, jó vaszkulatizációjának 
köszönhetően, önmagában is vérzés kockázatát jelenti. A vérzés, így a paraneopláziás 
folyamatoknak köszönhetően akár sokk folyamatát is eredményezheti. Kezelésük a kiváltó ok 
függvényében változik. 
1.7.2.2.1 Masszív	  haemoptysis	  
Per definitionem masszívnak tekintjük a vérköpést, amennyiben a beteg egy alkalommal 100 
ml feletti, vagy 24-48 óra alatt 600 ml-nél több vért ürít köpetével. A vérmennyiségtől 
függetlenül minden esetben masszívnak tekintendő a haemoptoe, ha következményeként 
életveszélyes légúti obstrukció, aspiráció vagy hypovolaemiás sokk alakul ki. 
Hátterében leggyakrabban tüdőtumor, de egyéb rosszindulatú daganatos betegségek (emlő-, 
colon-, veserák, carcinoid, melanoma, továbbá brobchialis metasztázisok), illetve ezek 
döntően fertőzéses szövődményei (elsősorban gombafertőzés) állnak, mely következményt 
súlyosbítja a korábban említett vérzékenységet eredményező következmények. 
Ellátáskor a kellő oxigenizáció mihamarabbi és folyamatos biztosítására kell törekedni. Ennek 
részeként a légútat biztosítani s fenntartani szükséges, oxigén adása mellett. Amennyiben 
indikált, ne hezitáljunk a gépi lélegeztetés megkezdését illetően. Keressük a pontos kórokot, 
oki diagnózis esetén korrigáljuk azt. Rendezzük az alvadási paramétereket. Amennyiben a 
vérzés forrását is azonosítottuk, lézeres coagulatio segíthet csillapításában, 
bronchofiberscopia alkalmával. 
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1.7.2.2.2 Haemorrhagias	  cystitis	  
Leggyakrabban alkiláló hatású, elhúzódó kemoterápiás kezelés (oxazafoszforin, 
cyclophosphamid) következményeként alakul ki, vizelettel kiválasztódó, irritatív metabolitja 
következtében. A hólyagirritáció következtében sürgető vizelés, dysuria, égető érzés, masszív 
haematuria, inkontinencia alakulhat ki. Bő folyadékbevitel a dilúciónak köszönhetően 
megelőzi a mellékhatás kialakulását. Amennyiben mégis bekövetkezik, az első lépés ekkor is 
a bőséges hidratálás kell, hogy legyen. Figyelmet igényel, hogy az állandó katétert vérrög 
zárhatja el, ennek következtében jelentős vizeletretentio, és ennek szövődményei 
(hólyagruptúra, urosepsis) is kialakulhatnak. Ilyen esetben öblítőkatéter behelyezése, 
folyamatos izotóniás sóoldattal történő hólyagöblítés szükséges. Spontán távozásra nem képes 
vérrög eltávolítására cisztoszkópia is szükségessé válhat. Ritka esetekben az artéria 
hypogastricák sebészeti lekötése, esetleg embolizációja is indokolt lehet. Érdemes 
megjegyezni, hogy körültekintő onkológiai gondozás esetén, magasabb dózisú oxazafoszforin 
kezelés mellett Mesna-t kap a beteg (Uromitexan), mely az irritatív metabolitot a vizeletben 
közömbösíti, így érdemes ennek alkalmazása felől érdeklődni. 

 Neurológiai	  paraneopláziák	  1.7.3

A legfontosann idegrendszeri paraneopláziákat foglalja össze a következő táblázat. Ezek 
közül – gyakoriságára tekintettel - a Lamber-Eaton szindrómával foglalkozunk részletesen. 
Szindróma Fő onkológiai kórok Mechanizmus 

Lambert-Eaton 
myasthenia szindróma 
(LEMS) 

- Kissejtes tüdőrák Immunológiai: preszinaptikus 
kálciumcsatorna elleni antitestképződés 

Paraneoplasias 
cerebellaris 
degeneráció 

- Tüdő tu. 
(laphámsejtes) 

- Emlő cc. 
- Ovarium cc. 

 

Encephalomyelitis  Gyulladás 
Limbikus encephalitis - Kissejtes tüdőrák  

Agytörzsi encephalitis   
Paraneoplasias 
Opsoclonus (kontroll 
nélküli szemmozgás) -
Myoclonus 

- Emlő carcinoma 
- Ovarium cc 
- Kissejtes tüdőcc 
- Neuroblastoma 

(gyerekekben) 

Autoimmun: NOVA-1 RNS-kötő 
fehérjével szemben 

Anti-NMDA receptor 
encephalitis 

- Teratoma Autoimmun: NMDA receptor alegység 
elleni antitest 

Polymyositis - Non-Hodgkin 
lymphoma 

- Tüdőnpl. 
- Hólyag tu. 

 

Error! No text of specified style in document.-4. ábra: neurológiai paraneopláziák 

1.7.3.1 Lambert-‐Eaton	  myasthenia	  szindróma	  (LEMS)	  
A tünetegyüttes kóroka jól definiált: a kissejtes tüdőrák sejtjei által indukált, preszinaptikus 
feszültségfüggő kálciumcsatorna elleni antitestek a neuromuscularis junkcióban az acetil-
kolin felszabadulását gátolják. Nem minden LEMS eset paraneoplasia következménye, az 
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esetek mintegy 60%-ban sikerül malignomát igazolni a háttérben, igaz a LEMS akár évekkel 
is megelözheti a tüdőcarcinoma felismerését. 
Jellemző tünetei a myasthenia gravishoz hasonlatosak: fáradékonyság, proximális 
izomgyengeség (különösen a medence és a comb izomzata), a vegetatív tünetek közül 
leginkább szájszárazság, obstipáció és impotencia jellemző. Neurológiai tünetek lehetnek még 
diplopia, homályos látás, ptosis, dysarthria, nyelési nehézség, és a paraesthesia. 
A diagnózist a fizikális betegvizsgálat, a jellemzően terhelésre rendszerint javuló tünetek 
(izomerő) szolgáltatják, EMG vizsgálat során ismételt stimulusokra javuló teljesítmény 
észlelhető. Edrophonium (Tensilon) tesztre negatív válasz (szemben a myasthenia gravisban 
szenvedőkkel). 
A beteg számára szokatlan, riasztó tünetek ellenére sürgősségi ellátást nem igényel, az 
ellátónak fel kell ismernie a kórképet, majd a kemoterápiás kezelés mielőbbi megkezdéséről 
gonsdoskodva lehetőséget kell teremteni a kórok eliminációjára. 

 Hiperurikémia	  1.8

A többi sürgősségi onkológiai anyagcsereeltéréshez viszonyítva ritkán előforduló 
hyperuricaemia (köszvény) onkológiai kórokai között egyes daganatok (leukemia, lymphoma, 
myeloproliferativ kórfolyamatok, így polycythemia vera említhetőek. Emellett egyes 
cytostaticus szerek (Tiazofurin, Aminothiadiazol) és egyéb gyógyszerek, így diureticumok 
(thiazid, furosemid, ethacrinsav), antituberculotikumok (pyrazinamide, ethambutol) és 
nikotinsav (niacin) szerepelnek. 
Tünetei a köszvényes arthritis mellett akut veseelégtelenség, nausea, vomitus, 
folyadékterhelés jelei, pericarditis, romló mentális státusz és görcsrohamok lehetnek. 
Az egyértelmű diagnózist a laboreredmények szolgáltatják. 
A kezelés során a vizelet lúgosítására (nátrium-hidrogén-karbonát 50-100 mmol/l, szénsav-
anhidráz inhibitor - acetazolamid a hatás növelése céljából), a Xantin-oxidáz gátlására 
(Allopurinol 300-600 mg/nap) törekszünk. Súlyos esetben a hemodialízis is választható 
kezelési mód. 

 Tumor	  lízis	  szindróma	  (TLS)	  1.9

A TLS a hatásos tumorellenes kezelés következtében széteső tumor-sejtekből felszabaduló 
intracelluláris elektrolitok és molekulák (urát, kálium, foszfát, laktát) által okozott anyagcsere 
következmény. Leggyakoribb kórokként beazonosított tumorok általában malignus 
haematológiai kórfolyamatok (leukaemia, lymphoma – elsőként Burkitt lymphomában írták 
le), emlő cc., kissejtes türőrák. 
A TLS kailakulásának kockázati tényezői a fiatal (<25 év) életkor, férfi nem, koncentrált, 
savanyú vizeletürítés, LDH emelkedés, előrehaladott fizikális állapot, volumenhiány, 
valamint a tumorellenes terápiát követő 1-5 nap. 
A felismerést segítő tünetek között a rapidan kialakuló akut veseelégtelenség tünetei (oliguria, 
uraemia, hányinger, hányás lethargia), valamint a következményes oedema, hypertensio, 
pangásos szívelégtelenség, görcsrohamok, továbbá a kísérő ioneltérések (hyperkalaemia, 
hyperphosphataemia, hypocalcaemia) és a gyakran malignus ritmuszavar említendőek. A 
sűlyos ioneltérések (hyperkalaemia, hypocalcaemia) következtében hirtelen szívhalál is 
kialakulhat. 
A súlyos ioneltérések következményeit és lehetséges kezelését a Error! No text of specified 
style in document.-5. ábra táblázata foglalja össze. 
 
Metabolikus Labor- Klinikai tünetek Kezelés 
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zavar paraméter 
Hyperkalaemia ≥ 6,0 mmol/l - Izomgörcs 

- Paresthesia 
- Dysrhythmia 
- VF 
- Szívmegállás 

Polystyrene sulfonate (1 
mg/ttkg) 
Insulin 0,1 IU/ttkg + dextrose 
25% 2 ml/ttkg 
Na-bicarbonate 1–2 mEq/ttkg 
i.v. Calcium gluconate 100–200 
mg/kg lassú IV Infúzió 

Hyperphos-
phataemia 

≥1,45 mmol/l - Hányinger, 
hányás 

- Hasmenés 
- Lethargia 
- Görcsroham 
- Vesekárosodás 

Volumenbevitel 
Foszfátkötők per os 
Haemodialysis 

Hypocalcaemia ≤ 1,75 
mmol/l 

- Izomgörcs 
- Tetania 
- Hypotonia 
- Dysrhithmia 

Calcium gluconate 50–100 
mg/ttkg lassú IV infúzióban 
(tünetek esetén, EKG kontroll 
mellett!) 

Hyperuricaemia ≥ 476 mmol/l Akut 
vesekárosodás/ 
elégtelenség 

Volumenbevitel 
Allopurinol i.v. vagy p.o. 

Error! No text of specified style in document.-5. ábra: TLS-ban észlelhető metabolikus 
eltérések és azok korrekciók lehetőségei 

 Hyperviszkozitás	  szindróma	  1.10

Számos rosszindulatú daganatos betegségben, a tumorsejtek vagy az általuk aktivált 
immunsejtek termelte fehérjék, továbbá a vér sejtösszetételében bekövetkező eltérés 
jelentősen megváltoztatják a vér rheológiai viszonyait, különös tekintettel a vizskozitásra. 
Legyakrabban hypergammaglobulinaemiában, myeloproliferatív szindrómákban és 
leukémiákban hiperviszkozitás szindróma alakulhat ki, mely mikrocirkulációs zavart, vénás 
áramláslassulást (stázis), érelzáródást és következményes pangásos vérzéseket idézhet elő. 
A sejtes (döntően fehérvérsejt) elemek felhalmozódásával jellemezhető leukostasis esetén az 
éretlen sejtalak, mely rigidebb, elzárhatja a központi idegrendszer, tüdő, szívkapillárisok 
lumenét, ami szöveti hypoxiához, cytokin felszabaduláshoz és a véralvadás aktivációjához 
vezethet. Mindezek következtében akár akut respirációs disztressz szindróma (ARDS) és 
többszervi elégtelenség is kialakulhat. 
Jellemző tünetei a fáradtság, hasi fájdalom, hypoxia, dyspnoe, coronaria keringészavar, 
szívelégtelenség, fejfájás, kettőslátás, papillaoedema, retinabevérzés, ataxia, tudatzavar, 
stupor, 
coma, intracranialis vérzés és thrombosis lehetnek. 
A kezelés célja a haemodilutios, melyet a volumenpótlással végzünk. Súlyos esetben 
elkerülhetetlen az apheresis. 

 Lázas	  neutropenia	  1.11

Definíció szerint neutropeniáról beszélünk, ha a neutrophilszám <0,5x109/l vagy <1x109/l 
ugyan, de várhatóan 24-48 órán belül a sejtszám 0,5x109/l alá csökken. Lázas neutropenia 
esetén a fenti kritérium mellett egy alkalommal 38,3°C feletti vagy több mint egy órán át 
legalább 38°C láz mérhető.  
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Leukaemia, lymphoma vagy szolid tumor kezelése kapcsán kialakuló lázas neutropenia 
prognózisa rossz. Ez annak tudható be, hogy kezelés nélkül rövid időn belül szeptikémia 
alakulhat ki, mely a kemoterápia asszociált halálozás többségéért felel. Kezdetben legtöbbször 
bakteriális fertőzés alakul ki, melyet azonban gomba, vírus vagy protozoon felülfertőzés 
követhet. 
Mivel a diagnózis nem minden esetben könnyű, minden olyan lázas vagy rosszul lévő beteget, 
aki 4-6 héten belül kemoterápiában részesült, lázas neutropenia irányában ki kell vizsgálni.  
A diagnosztika során a laborvizsgálatokban teljes vérkép (minőségi is), máj-, vesefunkciók, 
teljes vizelet, elektrolitok, gyulladásos paraméterek vizsgálata indokolt. Mellkasröntgen 
vizsgálat elvégzése minden esetben szükséges. 
A vitális paraméterek stabilizálását követően, lázas neutropenia esetén, a tenyésztések 
levételét követően, intravénás, széles spektrumú antibiotikum terápia mielőbbi elkezdése 
indokolt. Terápiás kudarc esetén gondolni kell gomba-, vírus, protozoon fertőzések 
lehetőségére is. 
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23. fejezet  

A sürgősség határterületi kórképei (Biró Zsolt Dr,  Varsányi Balázs Dr) 

23.1. Sürgősségi ellátást igénylő szemészeti kórképek 

Nagy általánosságban elmondható, hogy a szemészeti sérülések, illetve a hirtelen látásromlást vagy 
látásvesztést okozó elváltozások igényelnek sürgősségi ellátást. 

A szemet ért sérüléseken kívül a szemészeti tünetekkel jelentkező betegek legtöbbször az alábbi 
panaszokkal fordulnak orvoshoz: látásromlás, vagy látásvesztés. Ilyen panaszok esetén nagyon 
fontos rákérdezni, hogy hirtelen, vagy fokozatosan alakult-e ki a panasz, egyoldali vagy kétoldali-e, 
illetve, hogy közelre vagy távolra jellemző-e, esetleg mindkét távolságban fennáll. Az úgynevezett 
fényjelenségek (szikrázás, villámlás, torzlátás, úszkáló homályok, stb.) egy másik gyakori 
panaszcsoport, melynek hátterében ideghártya szakadás, ideghártya leválás, makulatáji ödéma, vérzés 
állhat. A piros, fájdalmas, váladékos szem legtöbbször gyulladásra utal, de a háttérben zöldhályogos 
roham és felszínes szaruhártya sérülés is állhat. Sürgősségi ellátást igényel még a kettős látásra, 
illetve a látótér kiesésre panaszkodó beteg.  

Nézzük ezeket a tüneteket kicsit részletesebben: 

A két szem mindössze a testfelszín kb. 1%-nak felel meg, ugyanakkor sérülései a test sérüléseinek 8-
10%-t teszik ki statisztikai adatok szerint. Annak ellenére, hogy a szem számos védőszervvel 
rendelkezik (csontos szemgödör, szemhéjak, könnymirigy és könnyfilm), a szemsérülés a féloldali 
látásvesztés vezető oka. Magyarországon évente mintegy 2500 súlyos, kórházi kezelést igénylő 
szemsérülés keletkezik, a sérültek 80%-a férfi és különösen nagy a fiatal, 20-40 éves, munkaképes 
korosztály aránya. A sérülések 90%-a védőeszközök használatával megelőzhető lenne.  

Különleges sérülésnek számít a kémiai (lúg, vagy sav) sérülés, a valódi hőhatáson alapuló égés, 
ragasztó szembe kerülése, állati eredetű sérülés (marás, vagy harapás), illetve a szembe került idegen 
testtel járó sérülések. Az ellátási stratégia szempontjából fontos tudnunk, hogy az idegen test szerves 
vagy szervetlen anyag-e, amennyiben fém, akkor fontos eldöntenünk, hogy mágnesezhető vagy nem 
mágnesezhető és a szemészeti vizsgálat során majd azt is ki kell deríteni, hogy a szemgolyóban 
(intraokulárisan) helyezkedik-e el, vagy a szemgolyón átjutva a szemüregben (intraorbitálisan) van.  

A mechanikus szemészeti sérüléseket zárt és nyitott sérülések csoportjára oszthatjuk. A zárt 
sérüléseknél nincs teljes vastagságú sérülés a szemgolyón. Ilyen zárt (tompa) sérülés keletkezhet a 
szemet ért ütés, vagy rúgás alkalmával, gyakran sport-sérüléseknél is előfordul (pl. tenisz, vagy squash 
labda).  

A tompa sérülések során a szemgolyó falának intenzitása megmarad, de a szivárványhártya 
leszakadhat a gyökéről, a szemben bevérzés keletkezhet, a szemlencse elmozdulhat, ideghártya, vagy 
érhártya szakadás is kialakulhat a szem belsejében, aminek következtében ideghártya leválás jön létre.  

A sérülés fajtája (zárt vagy nyitott) és súlyossága nem mindig mutat összefüggést; nyitott sérülés után 
is lehet teljes a rehabilitáció, míg tompa sérülés után is kialakulhat súlyos látásromlás, esetleg vakság. 
Az áthatoló sérüléseknél mindig van egy bemeneti nyílás, és ilyen esetekben az intraokuláris idegen 
test gyanúja fenn kell, hogy álljon mindaddig, amíg azt alapos szemészeti és képalkotó vizsgálattal 
(röntgen, CT, MR, ultrahang vizsgálatokkal) egyértelműen nem zártuk ki. Azokban az esetekben, ahol 
a bemeneti nyílás mellett kimeneti nyílás is van a szemen, a hátsó kimeneti nyílás gyakran érinti a 
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látóideget, vagy az éleslátás helyét, így okozva súlyos, maradandó látásvesztést. A szemészeti 
sérülések legnagyobb része otthon (barkácsolás), vagy ipari környezetben, illetve közlekedési 
balesetek során keletkezik. 

Fontos szabályként megjegyezhetjük, hogy ha az anamnézisben kalapácsolás, illetve forgácsolás 
szerepel, gondolni kell áthatoló szemsérülésre idegen test jelenlétével. Fontos a látóélesség, és a 
pupilla reakcióinak vizsgálata.  

Amennyiben nyílt szemsérülésre van gyanú, általános fájdalom-csillapítás, szükség esetén hányinger 
és köhögés-csillapítás mellett a szemre fedőkötést kell helyezni és a sérültet haladéktalanul szemészeti 
ellátásra kell szállítani. Nyílt szemsérülés esetén tetanusz profilaxis ugyancsak javasolt. A fogadó 
intézetet értesíteni kell és a beteget dokumentációval kell ellátni. 

A mechanikus sérülések mellett a szemet ért sav, illetve lúgsérülés igényel leginkább sürgősségi 
ellátást. Bármilyen közömbös folyadékkal (pl. csapvíz, speciális, a szem öblítéséhez alkalmazható 
puffer oldat) a szembe került maróhatású anyagot bőségesen ki kell mosni. A kimosáshoz lúgos, vagy 
savas hatású oldatot a szembe került anyag közömbösítésére tilos használni. A szembe került szilárd 
anyagokat (pl. mész-szemcse) vattás-pálcával lehet kitörölni. Ez az alsó áthajlásból viszonylag 
könnyen kivitelezhető úgy, hogy a sérültet felfelé nézetjük és a mutatóujjunkkal az alsó szemhéját 
lefelé húzzuk. A felső szemhéj alá, a felső áthajlásba került idegen testek eltávolítása nem könnyű, a 
felső szemhéjat ehhez ki kell fordítani. Az ilyen sérültet is sürgősséggel szemészeti osztályra kell 
szállítani, de a szem mosását a szállítás alatt is többször megismételhetjük.  

Az elmúlt harminc évben a súlyosan sérült szemek ellátási lehetőségi sokat fejlődtek (üvegtesti műtéti 
technikák és műszerek fejlődése), de a fejlődés ellenére a sikeres műtéti kimenetel aránya a traumás 
esetek ellátásában meglehetősen alacsony. Még egyszer hangsúlyoznunk kell, hogy a súlyos 
szemsérülések 90%-a megelőzhető lenne.  

A szem sérülésein kívül az alábbi kórképek igényelnek még sürgősségi szemészeti ellátást:  

-‐ szemfenéki érelzáródás és gyulladásos eredetű keringészavarok 
-‐ glaukómás roham 
-‐ a szemgödör gyulladása (orbita flegmone) 

Hirtelen kialakuló egyoldali, fájdalmatlan látásromláshoz vezet a szemfenéki érelzáródás (arteria 
centralis retinae elzáródás). A betegség elsősorban idős férfiakat érint, különösen hypertoniás, 
diabéteszes, érelmeszesedésben szenvedő egyéneknél kell gondolni rá. A látásromlás egyik pillanatról 
a másikra alakul ki, és az artéria törzsének elzáródása esetén fényérzés nélkülivé válik a szem, még az 
artéria egyik ágának elzáródása jelentős látótér-kiesést okoz. A szemészetre kerülő betegek szemészeti 
vizsgálata során homályos, sápadt színű, ödémás ideghártyát láthatunk, közepén jellegzetesen egy 
piros folttal (cseresznye-piros folt). Ilyenkor hat órán belül megkísérelhető a szem keringésének 
helyreállítására, ezért is sürgős a beteg azonnali szemészetre szállítása. Amennyiben a keringés 
helyreállítása nem sikerül, a látás végérvényesen elvész.  

Glaukómás roham esetén gyakran bevezető tünetekről is beszámolnak a betegek, homályos látás, 
azonos oldalon szem és fejfájás, hányinger jellemző. A kialakult glaukómás rohamban a szemnyomás 
az áltagos értéknek (16 Hgmm) többszöröse is lehet, akár 60-80 Hgmm-ig emelkedhet. Ilyenkor a 
szem feszülése igen nagy fájdalommal jár, gyakran fényérzés nincs, a pupilla szabálytalan alakú és 
tágabb, fényre nem reagál. A beteg rossz általános állapotról, hányingerről panaszkodik, a 
szemfájdalom és fejfájás szinte elviselhetetlen. Ha az érintett szemet két ujjunkkal megtapintjuk, akkor 
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az szinte kő-kemény, összehasonlítva az ellenoldali, általában ép bel-nyomású szemmel. A beteg 
szemészeti osztályra szállítása mielőbb indokolt, ahol pupilla szűkítő szemcseppel (pilocarpin), 
ozmotikus szerekkel (pl. mannizol infúzió), diuretikumokkal (acetazolamid) kezelik. Az órákon 
keresztül fennálló magas szemnyomás vissza nem fordítható károsodáshoz vezet, akár a beteg 
vakságát is okozhatja.  

A szemgödör gyulladása külső, a szemhéjakat ért sérülések után keletkezhetnek, ritkábban az orr 
melléküregek gyulladása (sinusitis) terjed rá a szemgödörre. Az így kialakult gyulladás (orbita 
phlegmone) életveszélyes állapot, mert a gennyes gyulladás a szemgödör nyílásain keresztül hátrafelé 
az agyüreg felé terjedhet. Fül-orr-gégészeti, szükség esetén idegsebészeti konzílium és képalkotó 
vizsgálatok után a beteg fekvő osztályra történő felvétele indokolt, ahol széles spektrumú általános 
antibiotikumos kezelésben részesítik, a gyulladt szemére párakötést helyeznek, és rendszeresen 
figyelik általános állapotát, labor értékeit, hőmérsékletét.  

A szemészeti tünetek az állapot súlyosságával nem mindig korrelálnak. Védőszemüveg nélkül végzett 
hegesztés a szaruhártya felszínes gyulladását (keratitis punctata superficialis) okozva igen nagy 
fájdalommal, fénykerüléssel jár, ugyanakkor kenőcsös kezeléssel könnyen és gyorsan gyógyítható. Az 
egyoldali akut látásromlás fájdalommentes, és mivel a beteg gyakran bízik a spontán javulásban, ezért 
csak egy-két nap késéssel kerül szemészeti vizsgálatra, amikor már a kezelés elkésett és irreverzibilis 
károsodások keletkeztek.  

A beteg szemészeti osztályra való szállítása előtti, prehospitális kezelésről általánosságban 
elmondható, hogy speciális szemészeti gyógyszerelés nem szükséges a fenti teendőkön kívül. 
Amennyiben a beteg általános állapota, fájdalma megkívánja, általánosan adott fájdalomcsillapító, 
nyugtató adása indokolt lehet.  

 

A szemhéj kifordítása pálcika segítségével. 
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Flexelést közben szembe került felszínes fém idegentest a szaruhártyában.  

 

 

Tompa szemsérülés során kialakult elülső csarnok bevérzés, mely a szivárványhártya sérüléséből ered. 

 

Áthatoló szemsérülés idegentesttel. Az idegentest eltávolítása műtői körülmények között történjen! 

23.2.  

Sürgősségi ellátást igénylő urológiai kórképek (Damásdi Miklós Dr, Pytel 
Ákos Dr., Farkas László Dr, Szántó Árpád Dr) 

23.2.1 Bevezetés 

A sürgősségi ambulanciánkon megjelenő esetek mintegy 10%-a érinti az urogenitális 
apparátust. Az esetek jelentős része bonyolult diagnosztikai vizsgálatokat, illetve speciális 
ellátást igényel ahhoz, hogy ne következzen be komolyabb szövődmény. A diagnosztikai 
eljárások a betegek vitális paramétereinek fenntarthatóságát, több szervi károsodás 
megelőzését, illetve a későbbi rekonstrukció kivitelezhetőségét szolgálják. 
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Az urológiai gyakorlatban is a sürgősségi kórképek olyan elváltozásokat jelentenek, 
amelyek közvetlen, vagy várható életveszélyt jelentenek, tartós egészségkárosodást 
okozhatnak, erős fájdalmat, rossz közérzetet tarthatnak fenn, illetve bizonyos fertőző 
betegségek kórképei esetén veszélyt jelenthetnek közvetlen környezetükre. 
Általánosságban a következő urológiai kórképek jelenthetnek leggyakrabban akut klinikai, 
sürgősségi ellátást: traumás sérülések, „acut scrotum”, vesecolika, urosepsis, heveny 
vizelési képtelenség. 

Felmerül a kérdés, hogy mikor kell gondolni urológiai ellátást igénylő elváltozásokra. Az 
esetek jelentős részében az anamnesztikus adatok már felvetik az urogenitális terület 
érintettségét, de a teljeség igénye nélkül a következő esetekben kell feltétlenül gondolni az 
urológiai elváltozásokra: tompa hasi vagy gáti trauma, vérvizelés, vér megjelenése a 
húgycsőnyílásban, nehezített vizeletürítés, vizelési képtelenség, külső nemi szerveken 
vagy a deréktájon megjelenő terime, áthatoló hasi vagy gáti sérülés, vesetáji fájdalom, láz, 
illetve megkevesbedett vizeletmennyiség.  

23.2.2 Diagnosztikai vizsgálatok 
 
Az urológiai sürgősségi kórképek akut ellátásához elengedhetetlen a kórképek pontos, 
alapos feltérképezése. A diagnózis pontos felállítása, a terápiás terv meghatározása az 
esetek jelentős részében diagnosztikai eszközök (ultrahang, computer tomograph, 
mágneses rezonancia vizsgálat, hagyományos röntgen képalkotó készülék, izotóp 
vizsgálat) hiányában lehetetlen. 
 A rendelkezésre álló diagnosztikai vizsgálatok közül az ultrahang (UH) vizsgálat nem 
invazív, viszonylag olcsó, könnyen elvégezhető, és bármikor megismételhető módszer, 
melynek elsődleges szerepe van az urogenitális traktus vizsgálatában. A hagyományos UH 
vizsgálat az elváltozás morfológiáját pontosan felderíti. Hasi-, retroperitonealis szervek 
vizsgálatára 3,5-5 MHz-es konvex vagy szektor transducert, az intrascrotalis képletek 
vizsgálatára 7–8 MHz-es linearis ultrahang fejet használunk.  
A hagyományos röntgen képalkotó vizsgálatokkal (vese – és hólyagtáji) kő, lágyrész 
meszesedés kimutatására használatosak. Kontrasztanyag adásával történő kiegészítése 
során (intravénás urographia) a húgyútak anatómiájának részletes ábrázolása, a 
vizeletelvezető rendszer sérülése, annak pontos lokalizációja, kőelváltozások ábrázolása 
lehetséges. A computertomographia (CT) mind natív, mind kontrasztanyaggal történő 
vizsgálata még részletesebb, aprólékosabb felbontású képeket ábrázol az urogenitális 
apparátusról megkönnyítve a sérülésének kimutatása, esetleges vérzés egyéb akut hasi 
kórképek diagnosztizálását. A mágneses rezonancia vizsgálat (MRI), illetve izotóp 
vizsgálatok az akut urológiai kórképek diagnosztizálásakor nem elsődleges vizsgálati 
eljárások.  
 

23.2.3. Urológiai sürgősségi kórképek 
 

23.3 Nem traumás urológiai sürgősségi kórképek 
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23.3.1 Vérvizelés 
 
A véres vizeletürítés az egyik leggyakoribb urológiai sürgősségi kórkép. 
Megjelenése során lehet mikroszkópikus (vizeletüledék vizsgálata során 
látóterenként 3-4 vörös vértest), makroszkópikus (alvadékos, vagy nem 
alvadékos), fájdalmas, vagy fájdalommentes, iniciális, terminális, vagy teljes. 
Kiváltó okként nefrológiai (glomeruláris, non-glomeruláris, renovascularis) 
megbetegedések, illetve urológiai kórképek (vese parenchyma tumorok, 
urothelialis tumorok, proszatatarák, BPH, vese-, ureter-, hólyagkövesség, húgyúti 
infekciók, traumás elváltozások) említendők.  
Klinikai tünetei elsősorban a láthatóan véres vizelet, heveny alvadékos vérvizelés 
esetén a vérszegénység általános tünetei, colikás fájdalom (alvadék kiváltotta 
vesecolika), illetve alhasi fájdalom, feszülő hólyagérzés (hólyag tamponád) 
lehetnek. Diagnosztikai vizsgálatok között elsősorban az anamnesztikus 
előzményi adatok (a szedett gyógyszerek, trauma tünettan) gondos felvétele, 
alapos beteg fizikális vizsgálat (különös tekintettel a külső nemi szervekre) hasi 
ultrahang, esetlegesen has-kismedence CT, illetve kontrasztanyagos RTG vagy 
CT urographia, jönnek szóba.  A diagnosztikai vizsgálatok befejeztével a kiváltó 
ok célzott kezelésével lehet a tünetet megszűntetni, melyet követően részletes 
urológiai kivizsgálása szükséges. 
 

23.3.2 Vesecolica 
 
A heveny vesetáji, görcsös jellegű, elsősorban a lágyékhajlat felé, a külső nemi 
szervek irányában a vesevezeték lefutásának vonalában lefutó fájdalom, mely 
társulhat hányingerrel, hányással a leggyakoribb urológiai sürgősségi kórkép. A 
kiváltó okok között első helyen a húgyúti köves elváltozások említendők, de 
hasonló jellegű fájdalmakat a következő kórképek is kialakíthatnak: aorta 
aneurysma, bronchopneumonia, szívinfarktus, petefészek torzió, heveny 
vakbélgyulladás, here torzió, gyulladásos bélfolyamatok, méhen kívüli terhesség, 
gyomor-, nyombélfekélyek, ileus.  
A differenciál diagnosztikai vizsgálatok elvégzése fontos, hiszen az előzőekben 
említett számos kórkép jelenlétének kizárása elengedhetetlen a vesecolika 
kezelésében. Alapos anamnesztikus adatfelvétel, fizikális vizsgálat, labor-, és 
vizeletvizsgálatok, lázas állapot kizárása (hőmérőzés), a terhességi teszt 
könnyedén elvégezhetőek. A képalkotó vizsgálatok közül a hasi ultrahang a 
leggyorsabban kivitelezhető diagnosztikai vizsgálat, mely az esetek jelentős 
részében már elegendő információt biztosít a kezelés megindításához. Kiegészítő 
vizsgálatok szükségessége esetén a has-kismedence CT, illetve intravénás 
urographia, esetlegesen MRI vagy MR urographia elvégzése jönnek szóba. 
Az akut ellátásban elsődleges a fájdalomcsillapítás azonnali megkezdése 
(NSAID, opiát analgetikumok, simaizom relaxánsok), folyadékpótlás, a vizelet 
mennyiségének monitorizálása, lázas állapot kialakulásának megfigyelése, 
vesefunkciós eltérések, emelkedett gyulladásos laborparaméterek láz esetén 
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(„lázas occlusio”) akut urológiai eszközös intervenció elvégzése (vizelet 
elterelés vagy transrenalis drén, vagy ureterkatéter, D-J stentkatéter 
alkalmazásával). Az akut állapot, illetve a fájdalomcsillapítását követően a 
későbbiekben részletes urológiai kivizsgálás szükséges.  
 

23.3.3 Vizelési képtelenség 
 
A sürgősségi urológiai betegellátásban elsősorban a heveny, markáns klinikai 
tüneteket okozó, alhasi fájdalommal, állandósuló vizelési ingerrel, fájdalmas, kis 
mennyiségű vizeletmennyiségek ürülésének formájában jelentkező elváltozásról 
van szó. Mind női, mind pedig férfi betegnél is előforduló kórkép kóroki 
tényezőjeként férfiaknál elsősorban a BPH, prosztatarák, húgycsőszűkület, 
húgycsőkő, phimosis-paraphimosis, míg nőknél a kismedencei szervek 
prolapsusa (POP), húgycsőszűkület, antiinkontinens műtétek utáni 
szövődményes állapot emelendő ki. Fontos megemlíteni, hogy egyéb 
megbetegedések mellett is, társtünetként, mindkét nemben előfordulhat. A 
teljesség igénye nélkül a következőket emelném ki: gyógyszer mellékhatás 
(antipszichotikumok, anticholinerg készítmények), radikális kismedencei 
sebészeti beavatkozások, sclerosis multiplex, myelitis transversa, diabeteses 
polyneuropathia, cauda equina kompresszió. 
 

 
(1. ábra) Epicystostomia behelyezése 
 
Elsődleges ellátása a per urethram katéterezés, amennyiben ez nem lehetséges 
suprapubicus katéter behelyezése (1. ábra). Az akut állapot megoldását, a beteg 
általános állapotának rendezését követően a kiváltó ok műtéti, vagy gyógyszeres 
megoldása jön szóba. 
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A vizelet mennyiségének radikális csökkenése, esetlegesen hiánya, - kevesebb 
mint 400 ml/24 óra - (anuria), oki tényezőjeként prerenalis, renalis, illetve 
postrenalis okok emelendők ki. A postrenalis okok elsősorban a felső húgyútak 
átjárhatóságának zavarként, vagy a hólyagból a húgycsövön át a külvilág felé 
távozó vizelet kiáramlási képtelenségeként alakul ki. Az azonnali hasi ultrahang 
vizsgálat ezen (postrenalis ok) esetekben azonnal diagnosztikai eredményt hoz. 
 

23.3.4 „Akut scrotum” 
 
Az intrascrotalis elváltozások tárgykörében 3 kórkép emelendő ki: heresérülés, 
heretorzió, mellékhere gyulladás (epididymitis). Külön említést érdemel a 
Fournier-gangrena, mely mindig cutan-subcutan folyamat. 
A heretorzió kialakulása esetén beszélhetünk részben a funniculus tengely körüli 
csavarodásáról (intravaginalis/extravaginalis), illetve az appendix testis 
torziójáról. A funniculus torziójának felismerése, diagnosztizálása, majd sebészi 
megoldása 4-6 órán belül meg kell, hogy történjen, egyebekben a here keringési 
zavarának károsodása visszafordíthatatlanná válik, a here spermiumtermelő, 
illetve hormontermelő képessége elvész. A vérellátási zavar kialakulása esetén, a 
spermiogenezisben elengedhetetlen Sertoli sejtek 4-6 órán, a tesztoszteron 
termelését felelős Leydig sejtek 8-10 órán belül irreverzibilis károsodáson 
mennek keresztül. Felismerésében elsősorban az anamnesztikus adatokra (sport 
tevékenység, hirtelen mozdulat, szexuális tevékenyég), fizikális vizsgálatra 
(megemelt here, cremaster reflex hiánya, már érintésre is kifejezett herefájdalom, 
mely a funniculus mentén a hasüreg felé sugárzik), Doppler here ultrahang, 
esetleges izotópos here funkció felmérésre kell hagyatkozni. Klinikai ellátásában 
amennyiben lehetséges a detorquatio helyi érzéstelenítés mellett, illetve a 
sebészeti feltárás szerepelnek. A sebészeti feltárás esetén kellő időn belül a 
detorquatio (2. ábra jobb oldali heretorsio esetén óra irányával ellentétes 
irányban, bal oldali torsió esetén óra irányával megegyező irányban),  
 

 
(2. ábra) Detorquatio iránya 
 
mindkét oldali here fixálása (orchydopexia), időn túli feltárás esetén 
semicastratio, esetleg hereprotézis behelyezése jönnek szóba (1. kép). 
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(1. kép) Heretorsio intraoperatív képe 
 
A mellékhere gyulladásos folyamatának klinikai képe rendkívül hasonló a 
torziójéhoz. A kettő diagnosztikai elkülönítése rendkívül fontos, hiszen a 
heretorzió ellátásának időkorlátja van, sebészeti vonzattal. A gyulladásos 
folyamatnál az esetek nagy részében láz, emelkedett gyulladásos 
laborparaméterek, érzékeny, duzzadt mellékhere tapintható megtartott cremaster 
reflexszel. A diagnosztikai vizsgálatok közül a vizeletüledék, laborvizsgálatok, 
illetve here ultrahang vizsgálat emelendők ki. Kezelésében a kórkép 
súlyosságától függően per oralis, vagy parenterális antibiotikus kezelés 
(ciprofloxacin, doxycyclin, SMX/TMP), NSAID adása, ágynyugalom, a here 
felpolcolása, borogatása szükséges, tályog esetén feltárás jön szóba. 
A Fournier-gangrena (fascitis necrotizans) ritka, de annál veszélyesebb, magas 
mortalitású urológiai kórkép. A genitális régió és a gát gyors progressziójú, 
nekrotizáló fertőzése, mely órákon, vagy akár perceken belül is progrediálhat. 
Klinikai megjelenésére jellemző a vizenyős, bűzös bőrelváltozás, mely nekrózis 
jeleit mutatja kifekélyződésekkel, a gát és a hasfal irányába terjed (2. kép). 
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(2. kép) Fournier-gangrena képe 
 
Polymicrobás gyulladásos kórképről van szó, melynél elsősorban E. coli, 
Bacteriodes, Strepto/Staphylococcus kórokozók, esetlegesen anaerob kórokozók 
(Clostridium) jelenlétére kell számítani. Megjelenése immunkompromittált 
betegeknél a leggyakoribb, és felismerésének pillanatában már agresszív, 
sebészeti beavatkozást, az elhalt szövetek, szervek eltávolítását, lokális és 
parenterális antimikróbás kezelés megkezdését, intenzív ellátást, amennyiben 
lehetséges hyperbaricus oxigén terápiát, hyperalimentatio megkezdését kell 
megindítani a vizelet biztonságos elterelésével (suprapubicus katéter behelyezés). 
 

23.3.5 Priapismus 
 
A priapismus fájdalmas, elhúzódó, esetleges szexuális együttlétet követően nem 
oldódó, 4 órát meghaladó merevedési zavar, mely az esetek egy jelentős részében 
nem köthető nemi aktushoz. Két formáját különítjük el: „low-flow” (ischaemias, 
veno-occlusiv) és „high-flow” (nem ischaemias, arterialis) priapismus. A low–
flow priapismus (a leggyakrabban előforduló) elsősorban haematológiai 
kórképekben (sarló-sejtes anaemia), a corpus cavernosum malignus folyamatok 
infiltrációjakor, gyógyszer mellékhatások (intracavernosus papaverin, regitin, 
esetleg prosztaglandin E) kísérőjeként fordul elő. A high-flow priapismus gáti 
trauma mellett kialakuló arterio-venosus shönt képződések mellett alakulhat ki. 
A diagnózis felállítása az esetek jelentős részében egyértelmű, a beteg 
anamnesztikus adatfelvétele, a fizikális vizsgálat, az eszközös diagnosztikai 
beavatkozások (doppler UH, pudendalis arteriographia), illetve a corpus 
cavernosumokból nyert vérminta vérgáz (Astrup) analízis vizsgálata feltétlenül 
szükséges az altípusok meghatározásához.  
A low-flow priapismus esetén fájdalmas merevedés, a doppler ultrahanggal 
minimális, csökkent arteriás beáramlás, a corpus cavernosumokból nyert 
punktátum makroszkóposan sötét színű, Astrup vizsgálatával acidózis (pH<7,25), 
hypoxia (po2<30 Hgmm), hypercapnia (pCo2>60 Hgmm) látható, szemben a 
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high-flow priapismusnál, ahol a punktátum élénk piros színű, az Astrup vizsgálat 
acidózist nem mutat (pH=7,4), normáls oxiegnizáltáságú (po2>90 Hgmm) és 
széndioxid tartalmú (pCo2<40 Hgmm) vérmintákat nyerünk vissza. Az ellátás a 
priapismus típusától függ: akut ellátás szükséges a low-flow priapismusnál, ahol 
első lépésben fájdalomcsillapítás, illetve intracavernosus aspiráció, dopamin 
beadása, esetleges shönt képző műtétek elvégzése (Winter shönt, El-Ghorab 
shönt, Sapheno-Cavernosus shönt) jönnek szóba. A high flow priapismus esetén 
az akut ellátás halasztható, hiszen a szerv vérellátása kielégítő, de a kiváltó ok 
felderítését követően annak sebészi megoldása (pl. szelektív artéria embolizáció) 
szükséges. 
 

23.4 Traumás urológiai sürgősségi kórképek 
23.4.1 Vesesérülés 

 
A leggyakoribb traumás urológiai szervsérülés a vesesérülés. A vese ugyan 
mélyen a retroperitoneum védelmében helyezkedik el, mely a külső behatások 
jelentős részétől megvédi, de az erőbehatás mértéke, illetve a több szervi 
sérülések kapcsán a vesék sérülése nem ritka. A sérülések több mint 80%-a 
tompa, kevesebb mint 20%-a áthatoló sérülés. A tompa sérülések típusai 
többfélék lehetnek: gépjárművel elszenvedett sérülés, magasból történő leesés, 
fizikális bántalmazás. A sérüléseket a kialakulás mechanizmusa szerint is 
csoportosíthatjuk: nagy sebességgel történő ütközés (contusio, hematoma, 
laceratio), hirtelen lecsökkenő sebesség (vena renalis disruptio, a hylus 
leszakadása) esetén kialakuló vesesérülések.  
A penetráló sérülések elsősorban szúró-vágó, illetve lőfegyverrel elszenvedett 
sérülések. A sérülések tünetei között kiemelendő a véres vizeletürítés (makro-, 
vagy mikroszkópos), a sokk tünetei (hypotensio, tachycardia, oliguria), a lágyék, 
vagy costolumbalis szögletnek megfelelő tapintható terime, suffusiok, heveny, 
nem csillapodó fájdalom.  
Diagnosztikai vizsgálatok elengedhetetlenek a helyes terápia megválasztásához. 
A rutin labor-, vizelet diagnosztikai vizsgálatok mellett a hasi ultrahang 
vizsgálata kötelező, szükség esetén Doppler vizsgálattal kiegészítve. 
Amennyiben a hasi ultrahang a vese parenchyma állományában, vese 
üregrendszerének vetületében, vagy perirenalisan vérzésre utaló jelet, esetlegesen 
vizeletszivárgásra utaló gyanút vet fel, a kontrasztanyagos spirál CT vizsgálata 
sürgősséggel elvégzendő. A rendelkezésre álló CT diagnosztikai vizsgálat 
alapján az AAST (American Association for the Surgery of Trauma) beosztást 
figyelembe véve kategorizáljuk (I–V.) (3. ábra). 
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(3. ábra) AAST (American Association for the Surgery of Trauma) Organ Injury 
Severity Scale 
 
A grade I–III-as sérülések elsősorban konzervatív, a grade V-ös sérülés sebészeti 
feltárást igényelnek. A grade IV-es sérülés a beteg instabil állapota esetén 
azonnali feltárást, stabilizálható élettani paraméterek esetén konzervatív kezelést 
von maga után. Az urológiai sebészeti beavatkozásoknak abszolút, és relatív 
indikációi vannak melyek megítéléséhez a korábban már említett diagnosztikai 
vizsgálatok elvégzései szükségesek. A relatív indikációk a következők: grade III-
IV-es sérülés, illetve artériás sérülés, melynek kapcsán fő-, vagy szegmentális 
artériás érsérülés igazolható. Abszolút indikációk fennállnak a következő 
esetekben: haemodinamikai instabilitás, perzisztáló makrohaematuria mellett 
növekvő perirenalis haematoma, pulzatilis perirenalis haematoma, penetráló 
sérülés, növekvő vizelet extravazáció, grade V-ös sérülés. A sérült vese urológiai 
sebészeti feltárása történhet transzperitonealis, vagy retroperitonealis 
behatolásból, illetve a műtét végződhet a sérülés rekonstrukciójával, a vese 
konzerválásával, vizelet deviáció elvégzése mellett, vagy a vese eltávolításával. 
 

23.4.2 Uretersérülés 
 
Az ureter sérülések külső, balesetből adódó sérülése ritka, elsősorban sebészeti 
beavatkozások szövődményeként alakulnak ki. A külső tényezők okozta ureter 
sérülések polytraumatizáció részeként, vagy penetráló, szúrt-vágott, lőtt, 
penetráló sérülések, a belső (jatrogén) sérülések elsősorban a következő 
beavatkozások szövődményeként alakulhatnak ki: méheltávolítás, petefészek 
eltávolítás, recto-sigmoidealis vastagbél szakaszokon elvégzett műtétek, uretero-
renoscopia, lapraszkópos retroperitonealis, és kismedencei beavatkozások, 
érpótló, illetve orthopediai műtétek.  
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(3. kép) Jobb oldali uretersérülés retrograd ureterographias képe 
 
Diagnosztikai vizsgálatai nem különböznek a vesesérülések kapcsán elvégzendő 
vizsgálatoktól, az azonban fontos, hogy gondolni kell a vizsgálatok értékelésekor 
az ureterek esetleges érintettségére is (3. kép). A belső, jatrogén sérülések 
kapcsán késői tünet együttesek hívhatják fel a figyelmet az ureter sérülésekre, 
melyek a következők lehetnek: ileus, elhúzódó posztoperatív lázas állapot, 
visszahagyott sebűri dréneken megjelenő nagy mennyiségű sebváladék, a 
hasüregben képalkotó vizsgálattal észlelt körülírt folyadékgyülem, urinoma. A 
kezelés megválasztása részint a sérülés ideje, módja, illetve a rendelkezésre álló 
diagnosztikai vizsgálatok eredményétől függ. Törekszünk az endoluminalis 
megoldásokra (D-J stentkatéter, ureterkatéter), amennyiben ez nem lehetséges, 
úgy a sérülés pontos helyének meghatározását követően az ureter sérült végeinek 
összevarrása, az ureter hólyagba történő beültetése, a vese autotransplatatiója, 
béllel történő ureter pótlás, esetlegesen a vese eltávolítása jön szóba. 
 

23.4.3 Hólyagsérülés 
 
A húgyhólyag sérülése relatíve ritkán következik be, leggyakrabban telt 
állapotban medencesérüléssel együtt, vagy tompa hasi trauma kapcsán alakul ki 
(biztonsági öv). Tompa, áthatoló, jatrogén vagy spontán húgyhólyagsérülésről 
beszélhetünk. Klinikai megjelenése vérvizeléssel, hasi-, alhasi fájdalommal, hasi 
defansussal, vizelési nehézséggel társulhatnak. A hagyományos hasi sérüléskor 
elvégzendő diagnosztikai vizsgálatok mellett (has-kismedence UH vagy CT) 
elengedhetetlen a cystographiás felvételek elvégzése. A hólyag kontrasztanyagos 
töltése során a hólyagot mintegy 300 ml steril, vízoldékony kontrasztanyaggal 
töltjük fel, majd anterior-posterior, ferde irányból RTG felvételeket készítünk, 
végezetül a hólyagból a kontrasztanyagot leengedve az üresnek vélt hólyagot 
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fotózzuk. A cystographias felvételek alapján a hólyagsérülés lehet 
intraperitonalis vagy extraperitonealis sérülés (4. kép).  
 

 
(4. kép) Cystographias képek (A: intraperitonealis hólyagsérülés, B: 
extraperitonealis hólyagsérülés) 
 
Az intraperitonealis húgyhólyag sérülés esetén azonnal feltárás, illetve 
hólyagvarrat behelyezése, elhúzódó katéter viselés szükséges. Extraperitonealis 
sérülés esetén konzervatív kezelés, állandó katéter behelyezése folyadékpótlás, 
antibiotikus kezelés megindítása jön szóba, ha azonban a betegnél a 
hólyagsérülés mellett egyéb hasi sérülés, medencetörés, végbélsérüléssel járó 
sérülések is igazolódnak, úgy a feltárás, a hólyagrekonstrukció sebészi 
megoldása jön szóba. 
 

23.4.4 Penis sérülés 
 
A hímvessző sérülése elsősorban szexuális tevékenység, vagy nem megfelelő 
védőöltözet viselésekor, munkavégzés közben, harapás kapcsán alakulhat ki (5. 
kép).  
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(5. kép) Traumás hímvesszősérülés 
 
A hímvessző sérülése lehet tompa, penetráló (áthatoló) contusios sérülés. 
Leggyakrabban a dorsalis érköteg, a corpus cavernosumok, ritkább esetben a 
húgycső sérül. Diagnosztikai vizsgálatok elsősorban az érképletek, a barlangos 
testek, illetve a húgycső sérülésének kizárására irányulnak. Felületi sérülések 
primer sebészeti-urológiai ellátása megegyezik bármelyik testrész felületes 
sérülésének ellátásával. Az érképletek, illetve a barlangos testek, húgycső sérülés 
esetén azonnal feltárás rekonstrukció, sutura jön szóba. Az amputált hímtag 
visszavarrása csak 6 órán belüli sérülés, illetve az amputált szerv jeges, 
sóoldatban történő megőrzése esetén lehetséges.  
 

23.4.5 Húgycsősérülés 
 
A húgycsősérülés elsősorban férfiaknál alakul ki, gyakrabban több szervet érintő 
sérülések részeként, ballon katéter okozta sérülések kapcsán szintén gyakorta 
találkozunk a kórképpel, illetve a hímvessző sérülése, urológiai-sebészeti 
beavatkozások kapcsán. Amennyiben a húgycső bemeneti nyílásában vért látunk 
azonnal a húgycső contusios, komplett, vagy részleges sérülésére kell 
gondolnunk. Vizelési nehezítettséggel, vagy képtelenséggel, a húgycső érintett 
része körüli vérömleny jelenlétével járhat. A húgycsősérülés diagnosztikája 
egyértelműen a húgycső kontrasztanyagos töltésén alapul (urethrographia). Az 
elülső húgycsősérülés lehet contusios sérülés (nincs kontrasztanyag kilépés a 
húgycső lumenéből), részleges ruptura (kontrasztanyag extravasatio látható, de a 
húgycső folytonosság a hólyagig követhető), illetve teljes húgycső ruptura, 
melynek során a sérült húgycsőtől a hólyag irányában telődés nincs, csak 
kontrasztanyag kilépés. A sérülések ellátása csak és kizárólag a húgycső 
kontrasztanyagos töltése, esetlegesen a hólyagba megelőző vizsgálattal (CT/RTG 
urographia) bekerült kontrasztanyag kivizelésekor elkészített felvételek 
értékelését követőn jön szóba. Elsődleges ellátás a contusios sérülés esetén a 
húgycső katéter behelyezése, a részleges vagy teljes ruptura esetén suprapubicus 
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katéter behelyezése. A hátsó húgycső (prosztatikus húgycsőszakasz) akut 
sérülésének ellátása az elülső húgycső szakaszéval megegyező. 
 

23.4.6 Heresérülés 
 
A herék traumás sérülése elsősorban tompa, sportsérülések eredménye, a 
penetráló, áthatoló sérülések elenyésző százalékban fordulnak elő, de nem 
traumás heresérülés is előfordulhat. Klinikai megjelenése szembeötlő, hiszen a 
herezacskón külsérelmi nyomok, illetve tompa sérülés nyomai lehetnek, az 
érintett herezacskó fél körfogata megnő, érzékenysége kifejezetté válik, 
elszíneződhet. Fizikális vizsgálata a kifejezett érzékenység miatt nehezen 
kivitelezhető, diagnosztikai vizsgálatakor a here ultrahang elvégzése kötelező. 
Amennyiben a here ultrahang vizsgálatakor a here tunica albugineájának sérülése 
(here ruptura), vagy a here hílusának sérülése áll fenn azonnal urológiai sebészeti 
feltárás, az intraoperatív kép alapján a here eltávolítása, vagy kisebb tunica 
albuginea sérülés esetén annak elvarrása jön szóba (4. ábra).  
 

 
(4. ábra) Traumás heresérülés rajzolt képe 
 
A here burkának érintetlensége esetén a kisméretű vérömleny jelenléte, a here 
contusios sérülése esetén konzervatív kezelés, a herefél jegelése, borogatása, 
ágynyugalom, analgetikumok, szükség esetén antibiotikus kezelés megkezdése 
jön szóba. 
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23. 5. Felhasznált irodalom: 

EAU Guidlines On Urological Trauma 2014. 

Urotrauma: AUA Guidline 2014. 

Cambell-Walsh Urology 9th Edition 

2. ábra, 1. kép, 2. kép, 3. kép, 4. kép, 5. kép PTE ÁOK Urológiai Klinika Beteganyagának 
Képgyűjteménye Dr. Pusztai Csaba klinikai főorvos Úr és Dr. Pytel Ákos Adjunktus Úr 
hozzájárulásával 

1. ábra, 3. ábra, 4. ábra Cambell-Walsh Urology 9th Edition	   	  
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24. fejezet 
A sürgősségi ellátás igazságügyi vonatkozásai  (Angyal Miklós Dr) 
 
A sürgősségi ellátás igazságügyi vonatkozásait illetően egy általános és egy speciális 
témakört érdemes körbejárni. Az általános témakör minden egészségügyben 
tevékenykedő személyt, intézményt, vállalkozót érint: ez az egészségügyi szolgáltatók 
felelősségi rendszere. A speciális, külön tárgyalandó terület pedig a sürgősségi ellátók 
hatósági (illetve hatósági megkeresésre végzett) tevékenysége.  
 
1. Az egészségügyi szolgáltatók felelősségi rendszere 
 
A rendszerváltozás óta hazánkban folyamatosan zajlik az egészségügyi ellátórendszer 
átalakítása, ennek eszköze (és egyben következménye) a jogi keretrendszer 
újragondolása. Az elmúlt években számos, a kérdéskör alapvető téziseit meghatározó 
jogszabály (újra)kodifikálására is sor került. Ezek közül kiemelendő az Alaptörvény, 
a munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény – továbbiakban: Mt.), a büntető 
törvénykönyv (2012. évi C. törvény – továbbiakban: Btk.), valamint a polgári 
törvénykönyv (2013. évi V. törvény – továbbiakban: Ptk.). A belső kontroll lényeges 
elemeként új orvosi etikai kódexünk született. A fentiek figyelembe vételével 
négyszintű felelősségi struktúráról beszélhetünk: 
 
1.1. Etikai felelősség 
 
Az orvosok etikai felelősségének egyik alappillére a 2006. évi XCVII. törvény az 
egészségügyben működő szakmai kamarákról (továbbiakban: Ektv.), a másik pedig a 
Magyar Orvosi Kamara (továbbiakban: MOK) által elfogadott etikai kódex 
(továbbiakban: kódex). Míg az előbbi a vonatkozó eljárási rendet határozza meg, a 
kódex célja, hogy az orvosi hivatás gyakorlása során felmerülő etikai kérdésekben 
iránymutatásként szolgáljon. A kódex az alapelvek (az emberi élet és méltóság 
tisztelete és védelme, igazságosság, a beteg önrendelkezési jogának és javának 
tiszteletben tartása, az egyenjogú orvos-beteg kapcsolat) mellett az orvosokkal 
szembeni etikai követelményeket, írott és íratlan – maradandó, általános érvényű 
erkölcsi – szabályokat rögzíti. Etikai vétségnek minősül a kódex szabályainak vétkes 
megszegése, a MOK alapszabályában, vagy más belső szabályában foglalt 
kötelezettség vétkes megszegése, a választott tisztségből eredő kötelezettségek vétkes 
megszegése,i illetve az orvosi foglalkozás jogszabályokban meghatározott általános 
szakmai magatartási szabályok vétkes megszegése.ii  
 
1.2. Munkajogi felelősség 
 
Amennyiben az egészségügyi dolgozó a munkaviszonyából, közalkalmazotti 
jogviszonyából származó kötelezettségét vétkesen megszegi, a jogsértése súlyával 
arányban álló hátrányos jogkövetkezmények alkalmazhatók vele szemben. Az Mt. 15 
napos szubjektív és 1 éves objektív határidőt állapít meg erre vonatkozóan, 
bűncselekmény esetén pedig a szankció a büntethetőség elévüléséig alkalmazható. 
Súlyos kötelességszegés alapot adhat a munkaviszony azonnali hatályú felmondására, 
a közalkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel történő megszüntetésére. A 
közalkalmazotti jogviszonyban és a munkaviszonyban foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók vétkesen, azaz szándékosan, vagy gondatlanul okozott károkért való 
felelősségének szabályai döntően megegyeznek, az 1992. évi XXXIII. törvény a 
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közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban: Kjt.) ugyanis csak néhány speciális 
szabályt határoz meg ebben a körben. A dolgozó munkaviszonyával összefüggésben 
okozott károkért való felelőssége kapcsolódik az egészségügyi szolgáltatói kártérítési 
felelősséghez (lásd 1.3.), ugyanakkor annál tágabb kategóriát jelent. Az egészségügyi 
szolgáltató felelőssége esetében arról az esetről van szó, amikor az alkalmazott 
munkaviszonyával összefüggésben harmadik személynek okoz kárt. Ekkor a Ptk. 
6:540. §-ának rendelkezései alapján a károsult felé közvetlenül a munkáltató tartozik 
felelősséggel. Emiatt jelenik meg az egészségügyi kártérítési perek alpereseként az 
egészségügyi szolgáltató és nem a dolgozó. Helytállása esetén viszont az 
egészségügyi szolgáltatónak lehetősége van arra, hogy a kár egy meghatározott részét, 
az egészségügyi tevékenység végzésének formájára tekintettel áthárítsa a dolgozóra. 
Ennek mértékét az Mt. és a Kjt. szabályai határozzák meg. Ugyanakkor a munkajogi 
felelősséget nemcsak a munkaviszonnyal összefüggésben harmadik személynek 
okozott kár alapozza meg, hanem bármely a jogviszonyból származó kötelezettség 
vétkes megszegéséből keletkező kár is.iii 
 
1.3. Polgári jogi (kártérítési) felelősség 
 
A polgári jogi kártérítési felelősség fő szabálya szerint az, aki másnak jogellenesen és 
felróhatóan kárt okoz, teljes mértékben köteles megtéríteni azt.iv A kárért tehát csak 
akkor kell helyt állni, ha a károkozó jogellenesen és felróhatóan járt el. Ebben az 
esetben viszont a teljes kártérítés elve érvényesül: vagyis a károkozónak a károsultat 
olyan helyzetbe kell hoznia, mintha nem történt volna károkozás.v A polgári jogban a 
kártérítési felelősség megállapításához a következő négy feltétel együttes teljesülése 
szükséges:vi 
- jogellenesség: kártérítési felelősség csak akkor áll fenn, ha valaki jogellenes 
magatartást tanúsít. A Ptk. szerint minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a törvény 
kifejezetten eltérően rendelkezik. Mivel általánosságban tilos másnak kárt okozni, a 
jog azt vélelmezi, hogy aki valaki másnak kárt okozott, az jogellenes magatartást 
tanúsított. Ha tehát a károkozás ténye megállapítható, a károkozónak kell 
bizonyítania, hogy valamilyen különleges körülmény miatt mégis jogszerű volt az ő 
károkozása. Ellenkező esetben cselekménye jogellenesnek fog minősülni.  
- tudati-akarati viszonyulás: a polgári jog (és a munkajog is) a felróhatóság fogalmát 
használja a károkozónak a saját magatartásához fűződő tudati-akarati viszonyának 
megragadására. Felróhatóan az cselekszik, aki nem úgy jár el, ahogyan az, az adott 
helyzetben általában elvárható. Természetesen az elvárhatóság nem általánosságban, 
hanem egy adott helyzet konkrét körülményei között értelmezendő.  
- kár: a kártérítési felelősség fennállásához szükséges, hogy a károsultat ténylegesen 
kár érje. Kárként a magánjogban csak a különféle vagyoni hátrányok értékelhetők. Ha 
a sértő tevékenység nem vagyoni értékeket, hanem személyiségi jogokat érint, 
sérelemdíj fizetését vonhatja maga után. vii  A vagyoni kár elemei: a meglévő 
vagyonban létrejött értékcsökkenés, a jövőben bekövetkező elmaradt vagyoni előny, 
illetőleg a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségek. Az 
egészségügyi tevékenységgel kapcsolatban sérelemdíj a páciens személyiségi 
jogaiban (testi épséghez, egészséghez való jog) bekövetkező kárt jelentheti.  
- ok-okozati összefüggés: a kártérítési felelősség negyedik feltétele, hogy a kárnak a 
jogellenes magatartással ok-okozati összefüggésben kell felmerülnie. 
Az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelősségének megállapítása iránti perek nagy 
száma és a kártérítési összegekben észlelhető emelkedő tendenciák kiemelkedő 
jelentőséget adnak a kötelező szakmai felelősségbiztosításnak, amely jogintézmény 
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alapvető funkciója, hogy amennyiben megállapítják az egészségügyi szolgáltató 
felelősségét, vagy egyezség születik a szolgáltató és a károsult között, a biztosító 
egészben, vagy részben mentesíti a szolgáltatót a fizetési kötelezettség alól.  
 
1.4. Az egészségügyi dolgozó büntetőjogi felelőssége 
 
Az orvosi tevékenység büntetőjogi szabályozásával kapcsolatos tényállásokat 
alapvetően két csoportra oszthatjuk. Az első csoportba olyan bűncselekmények 
tartoznak, amelyek alanya lehet orvos, egészségügyi dolgozó és alkalmazhatók orvosi 
(egészségügyi) tevékenységre is, illetve egészségügyi dolgozó elkövető esetén a 
bűncselekmény minősített esete valósul meg. Ide tartozik – a teljesség igénye nélkül – 
a magzatelhajtás (Btk. 163. §), a foglakozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 
165. §), a segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 166. §), a kuruzslás (Btk. 187. §), 
valamint több nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény (Btk. 
196-198. §, 204. §) is.  
 A másik csoportba azok a bűncselekmények tartoznak, amelyek speciálisan az 
egészségügyi beavatkozás és kutatás rendjéhez kapcsolódnak (Btk. 168-175. §). 
Utóbbiak közös jellegzetessége, hogy a büntetőjogi védelemben részesített érték 
nemcsak maga az ember, hanem a védelem kiterjed az emberi génállományra, 
ivarsejtre, embrióra, a magzatra, valamint a holttestre is.    
Az egészségügyi tevékenység során bekövetkező nem kívánatos eredmények három 
fő csoportba oszthatók. Az első csoportba azok a kórállapotok, szövődmények, 
elváltozások tartoznak, amelyek az egészségügyi beavatkozás kockázati körébe 
sorolhatók. Amennyiben az egészségügyi ellátó a tevékenységét a szakmai 
előírásoknak megfelelően végezte, ebben az esetben – jogellenesség hiányában – nem 
áll fenn a büntetőjogi felelősségre vonás lehetősége. A második csoportba tartoznak 
az ún. a diagnosztikus tévedések. Ha az egészségügyi dolgozó a megfelelő 
diagnosztikus protokollt alkalmazta, minden olyan vizsgálatot kimerített, amelyek 
segíthették a helyes diagnózis felállítását, ugyanakkor a meglévő adatokból téves 
következtetésre jutott, tévedése nem (vagy nem feltétlenül) tekinthető foglalkozási 
szabályszegésnek. A harmadik csoportba a foglalkozási szabályszegések tartoznak. 
Ezen esetekben az egészségügyi dolgozó tevékenységét nem szabályszerűen (lege 
artis) végezte. A mindennapi köznyelv általában orvosi „műhiba” perről beszél abban 
az esetben is, amikor a hibás, vagy hibásnak vélt egészségügyi tevékenység miatt a 
beteg (vagy egyéb érdekelt fél) polgári jogi (kártérítési) igénye érvényesítése céljából 
keresetet ad be az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságra, illetve akkor is, 
amikor ugyanezen okból feljelentést tesz, és büntetőeljárás indul. Utóbbi esetben 
általában foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §) vétsége miatt 
indulhat nyomozás, ezért ezen büntetőjogi tényállás részletesebb ismertetése indokolt. 
Az alapeseti tényállást az követi el, aki a foglalkozási szabálya megszegésével más 
vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek 
teszi ki, vagy testi sértést okoz.  Súlyosabban minősül, ha a bűncselekmény 
következménye maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás, 
tömegszerencsétlenség, halál, kettőnél több ember halála, illetve halálos 
tömegszerencsétlenség. Kiemelendő, hogy az alapeseti tényállás a gondatlan 
elkövetés, de a bűncselekmény szándékosan is elkövethető, amely alakzat szintén 
súlyosabban büntetendő. A gondatlan alakzatnak két fő formája ismert. Az első 
esetben az elkövető ismeri az adott foglalkozási szabályt, de a tőle elvárható figyelem 
és körültekintés elmulasztása miatt nem ismeri fel, hogy az, az adott helyzetben 
milyen magatartásra kötelezi (negligencia). A másik esetben a személy a tőle 
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elvárható figyelem és körültekintés hiánya, elmulasztása miatt az adott helyzetben 
irányadó foglalkozási szabályt sem ismeri fel (luxuria).  
A bűncselekmény elkövetője az lehet, aki szabályokhoz kötött foglalkozást gyakorol, 
illetve foglalkozási szabály hatálya alatt áll, de nem szükséges, hogy jogosult is 
legyen a foglalkozás űzésére. Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
(továbbiakban: Eütv.) értelmezési rendelkezései alapján egészségügyi dolgozó az 
orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú szakképesítéssel rendelkező 
személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá az 
egészségügyi tevékenységben közreműködő, egészségügyi szakképesítéssel nem 
rendelkező személy. Az orvos büntetőjogi felelőssége kapcsán foglalkozási 
szabálynak tekinthetők az Eütv. (és az alacsonyabb szintű jogszabályok) 
rendelkezései, az egyetemi tankönyvekben, jegyzetekben foglaltak, a 
szakfolyóiratokban, gyógyszer leiratokban szereplő anyagok, de ide tartoznak a 
szakmai protokollok, irányelvek is. Az Eütv-ben deklarált gyógymód 
megválasztásának szabadsága azt jelenti, hogy az orvos szabadon választhatja meg a 
vizsgálati és terápiás módszert, de annak tudományosan elfogadottnak kell lennie, 
nem ütközhet a hatályos jogba, szükséges a beteg hozzájárulása a módszerhez, a 
beavatkozás kockázatának kisebbnek kell lennie, mint a beavatkozás elmaradásával 
járó kockázatnak, valamint a kockázat vállalására alapos ok kell, hogy legyen.viii A 
tényállással kapcsolatban veszélyről abban az esetben beszélhetünk, ha a sérelem még 
nem következett be, de annak reális, személyre és helyzetre konkretizált lehetősége 
fennáll. Fontos, hogy a bűncselekmény megállapítása esetén nem elégséges a 
foglalkozási szabályszegés és az eredmény (veszélyeztetés, vagy súlyosabb 
eredmény) bekövetkezése, hanem e kettő között okozati összefüggésnek is fent kell 
állnia.  
 
2. A sürgősségi ellátók hatósági, hatósági jellegű tevékenysége 
 
A sürgősségi ellátás keretében számos olyan helyzet (is) adódhat, amikor az 
egészségügyi szakemberek hatósági, vagy hatósági jellegű tevékenységére van 
szükség. Ezekben az esetekben a sürgősségi ellátást végző személynek a sérült, vagy 
beteg személyek ellátása a hatályos anyagi és alaki jogszabályaink, a rendőri 
tevékenység és az igazságszolgáltatás interakcióiban kell válaszokat találnia a 
felmerülő határterületi kérdésekre. A sürgősségi orvostól, szakszemélyzettől tehát egy 
interdiszciplináris ismeretanyag várható el, amelynek készségszintű alkalmazása az 
államigazgatás és a jogalkalmazás érintett területének akadálytalan működéséhez 
alapvető fontosságú. A következőkben azok a leggyakoribb sürgősségi orvos–beteg 
(sürgősségi ellátó–vizsgált személy) találkozások kerülnek ismertetésre, amelyek 
kiemelt igazságügyi jelentőséggel bírnak.  
 
2.1. Sérülések leírása, látlelet készítése 
 
A gyakorló orvosnak az általa ellátott sérültről, hatósági megkeresésre vagy a sértett 
kérésére orvosi látleletet és véleményt kell kiállítania. Az orvosi látlelet és vélemény 
okirat, maga a tevékenység pedig a gyakorló orvos hatósági ténykedései közé 
sorolandó. Az orvosi látleletnek szigorú formai és szakmai előírásai vannak. A felzeti 
részben kell feltüntetni az ellátó intézmény nevét, a vizsgált személy adatait, a 
vizsgálat helyét és idejét, a vizsgálat célját (ki kérte, miért kérte), valamint az 
előzményi adatokat. A leíró részben egy általános kórelőzményt kell adni, az előadott 
tünetek részletezésével. Ezt követően az általános állapot, a belgyógyászati státusz, 



 669 

ideggyógyászati, valamint pszichés státusz kerül felvételre. Az esetlegesen fennálló 
alkoholos állapot fizikális jeleit külön is fel kell tüntetni. A leíró fejezet részletes 
részében a szempontok a vizsgálat tárgya szerint változhatnak. A külsérelmi 
nyomoknál részletezni kell az adott sérülés elhelyezkedését (lehetőleg a csontvázon 
található ún. fix anatómiai ponthoz viszonyítottan, feltüntetve a testtájékot, 
oldaliságot), a sérülés alakját, hosszát, szélességét, mélységét (metrikus adatokban), a 
sebzúg, sebszél, sebalap sajátosságait.  

 
2/1. ábra 

Ellátott és ellátást nem igénylő metszett jellegű, védekezési sérülések az ujjakon 
 
Ezt követően a kiegészítő vizsgálatok eredményét, valamint az alkalmazott terápiát 
kell megjelölni. A véleményi rovatban az orvos feladata a kórisme pontos 
megnevezése (magyarul és latinul), a gyógytartam meghatározása, valamint az 
esetleges maradandó fogyatékosságra vagy súlyos egészségromlásra való 
nyilatkozás. ix  A nyomozóhatóság látlelet kiadására vonatkozó megkeresését az 
egészségügyi intézménynek térítésmentesen kell teljesíteni.  
 



 670 

 
2/2. ábra 

Sugárfogó ólomtartalmú lövedékmag részek az alhasi és a kismedencei régióban 
 
 
2.2. Nemi erkölcs, nemi szabadság elleni bűncselekmények sértettjeinek, 
gyanúsítottjának vizsgálata 
 
A szexuális erőszakx áldozatai nem konvencionális betegek, páciensek, különösen, ha 
nincs fizikai jellegű sérülésük, ezért sok esetben az orvosok és az egészségügyi 
személyzet vonakodó a mindenre kiterjedő, pszichés státusz felmérést is magába 
foglaló vizsgálat elvégzésében, a biológiai anyagmaradványok összegyűjtésében.xi Ha 
mindehhez hozzáadjuk azt a társadalmi hozzáállást, amely sok esetben felelőssé teszi 
a nőt is az őt ért erőszak megtörténtéért, akkor egyértelművé válhat, hogy csak egy 
megfelelő körültekintéssel elvégzett, szakszerű és alapos, a szexualitáshoz kapcsolódó 
intimitást is figyelembe vevő vizsgálat vezethet el az elkövető cselekményhez méltó 
büntetéséhez. A szexuális erőszak sértettjei az esetek jelentős részében csak az 
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esemény kapcsán esetlegesen elszenvedett súlyos (belső) sérülések lehetősége, illetve 
a következményes terhesség lehetősége miatt jelentkeznek egészségügyi 
intézményben. Itt az elvégzendő orvosi vizsgálatok sorát, a mintavételezések 
szükségességét meghatározhatja, hogy a sértett – amennyiben ezt még nem tette meg 
– kíván-e magánindítványával élni és a rendőrségnél feljelentést tenni. Természetesen 
amennyiben a vizsgálatok során az orvos, vagy ellátó személyzet tudtára jut olyan 
körülmény (vagy súlyos sérülésre derül fény), amely megalapozza a bűncselekmény 
valamelyik minősített esetének tényállását, úgy a rendőrség haladéktalan értesítése 
szükséges. 
 
A nemi bűncselekmények áldozatai egészségügyi ellátásának elvi szempontjai: 
- életveszély elhárítása,  
- tájékoztatás utáni beleegyezés (informed consent) szükségessége, 
- biztonságos, nyugodt és intim környezet biztosítása, 
- elszenvedett testi sérülések vizsgálata és ellátása, 
- pszichotróp anyag (alkohol, kábítószer, gyógyszer) általi befolyásoltság tüneteinek 
kezelése, 
- a cselekmény következményeként súlyosbodott sorsszerű betegségek okozta tünetek 
és állapotok kezelése (pl. asztmás-, epilepsziás roham, vércukorszint rendezés stb.), 
- terhesség, illetve a nemi úton terjedő betegségek okozta kockázat felmérése, 
- cselekmény következtében fellépő önsértéses tendenciák felismerése, pszichiátriai 
konzílium, 
- mentálhigiénés és pszichológiai támogatás, a segélyszolgálatokkal való 
kapcsolatfelvétel, 
- szociális munkások, családsegítő szolgálat bevonása a sértett gyermekeinek, 
eltartottjainak biztonsága érdekében. 
 
Az alábbiakban a szexuális erőszak során észlelhető jellegzetes – de nem feltétlenül 
specifikus – sérülések részletezése következik azok elhelyezkedése, keletkezési 
mechanizmusa és jellege alapján. Ezek jelenléte utalhat bántalmazásra, az erőszakos 
cselekmény során a sértett védekezésére, a sértett leszorítására, megragadására stb.: 
- Ujjbegynyi nagyságú, ovális, bőr alatti vérbeszűrődések jelenhetnek meg 
megragadás, fojtogatás esetén a felkar, alkar, nyak területében, illetve a combok belső 
felszínén azok erőszakos szétfeszítése során.  
- Az előbbiek mellett észlelhető lehet még körmök okozta felszínes, félhold alakú 
hámkarcolás, hámfosztás, amely szintén jellemzően megragadástól keletkezhet.  
- Szükséges mindenképpen a szájnyálkahártya vizsgálata, ahol a száj befogásakor az 
ajkak belfelszínén, az ajakpír és a nyálkahártya fogaknak történő ütődése miatt 
vérbeszűrődések, illetve nagyobb erejű ütések esetén (pl. ökölcsapás) akár repesztett 
sérülések is létrejöhetnek. A fogak esetleges meglazulása, sérülése is vizsgálandó. 
- Kényszerítő eszköz, kötözés, zsinegelés alkalmazása esetén –  jellemzően a csuklók 
felett, illetve a nyakon – észlelhető lehet csaknem körkörös, sávszerű, az eszköz 
felszíne alapján hámfosztással, vagy anélkül létrejövő vérbeszűrődés, amely hosszú 
idejű nyomás esetén a bőrön a duzzanaton túl az eszköz felszínének lenyomatát is 
megőrizheti. 
- Az ember okozta harapott sérülések jellemzően szexuális cselekményhez köthetők. 
Enyhébb formája a szívás okozta bőrpír, vérbeszűrődés, míg tényleges harapott 
sérülés esetén a fogaknak megfelelően észlelhetők vérbeszűrődések, helyenként 
folytonosság megszakításokkal, súlyosabb esetben anyaghiánnyal. Jellegzetes helyei 
az emlők, szemérem tájék, felkar, combok területe. A harapott sérülések területéből 
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DNS vizsgálat céljára törlet készítendő. A frontfogak csaknem teljes leképeződése, 
jellegzetes foghiányok, vagy anomália esetén – fogorvos szakértő bevonásával – 
esetlegesen szóba jöhet az elkövető azonosítása, vagy egy felmerülő személy kizárása 
is. 
- A sértett testének leszorítása során, jellemzően a háton, a csontos alapok vetületében 
(lapockák, keresztcsont, medence) kiterjedt vérbeszűrődések, hámfosztások jöhetnek 
létre. A sértett földön történő vonszolásakor az érintett testtájékon nagy felületű, 
jellegzetes irányultságú hámhorzsolások alakulhatnak ki. 
- Az arcon, hajas fejbőrön, jellemzően eszközös (pl. bot, kalapács, kés vagy lőfegyver 
markolata stb.) bántalmazástól, rúgástól, vagy a fej talajnak, kemény felszínű 
tárgynak történő ütése során repesztett bőrsérülések jöhetnek létre, az érintkező felület 
alakja és nagysága alapján vonalas, félhold, vagy csillag alakban. 
- A ruházat eltávolítása, letépése, szakítása során részben az elkövető ujjai, körme 
okozta hámkarcolások, vagy a melltartó, alsónemű pántjai okozta vonalas bőrpírok, 
vérbeszűrődések kialakulásával lehet számolni. 
- Szúró-vágó fegyverrel történő fenyegetés esetén felszínesebb, illetve mélyebb 
metszett, vágott vagy szúrt sérülések jöhetnek létre. Típusosak a nyak vagy mellkas 
területén, a sértett aktív védekezése során pedig az alkarok feszítő felszínén vagy a 
tenyerek bőrén megjelenő sérülések. 
- A nemi tájék sérüléseinek vizsgálatát javasolt mindig az orvosi vizsgálat legvégén, 
lehetőség szerint azonos nemű szülész-nőgyógyász szakorvos által, a lehető 
legrövidebb idő alatt, a szeméremérzet és a sértett kiszolgáltatott helyzetének 
figyelembe vételével, nyugodt környezetben elvégezni, ezáltal is minimalizálva az 
esetleges retraumatizáció lehetőségét. A szeméremtájék, hüvelyi és végbél 
nyálkahártya különböző sérülése az erőbehatás mértékétől függően megjelenhet 
folytonosság-megszakítás (tears), vérbeszűrődés (ecchymosis), hámfosztás 
(abrasions), bőr- vagy nyálkahártya pír (redness), valamint duzzanat, vizenyő 
(swelling) formájában (T.E.A.R.S. signs).xii  
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2/3. ábra  

Nyak megragadására utaló vérbeszűrődések szexuális erőszak sértettjén 
 
A gyanúsított orvosi vizsgálata során különös hangsúlyt kell fektetni azon sérülésekre, 
amelyeket a sértett okozhatott a védekezése során (pl. vérbeszűrődések, illetve 
hámkarcolások a háton, arcon, karokon stb.), továbbá a hímvessző vizsgálatára. 
Ennek első mozzanata a DNS mintavétel annak külső felszínéről, valamint a fityma 
belső részéről is, ezt követően pedig a hímvessző közösülés okozta sérüléseit kell 
keresni (pl. fitymafék berepedése). 
 
2.3. Bántalmazott gyermek vizsgálata  
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Különleges helyzetekben, legfőképpen a mentőellátás keretében a sürgősségi ellátó 
gyermekbántalmazásos esetekkel is találkozhat. Az erre utaló gyanújelek lehetnek 
általánosak, specifikusak, jelentkezhetnek testi, viselkedésbeli, valamint érzelmi 
szinteken is. Különös gondot kell fordítani tehát a gyermekkel való 
kapcsolatfelvételre, a szülői (iskolai, gondozói) anamnézisre, valamint a veszélyeztető 
körülmények megismerésére. Kiemelendő, hogy a bántalmazás érzelmi és szexuális 
jellegű is lehet, valamint, hogy a gyermek elhanyagolása is ebbe a körbe tartozik. 
Fizikai bántalmazásra utaló gyanújelek a következők:  
- az előzményben korábbi sérülések szerepelnek,  
- a gyermeken fojtogatás nyoma látszik,  
- megmagyarázhatatlan, nyilvánvalóan nem baleseti eredetű sérülések jelenléte,  
- többszörös, különböző időben keletkezett (a gyógyulás különböző stádiumait 
mutató) zúzódások, vérömlenyek, karmolások, eszköznyomok, égés-, vagy forrázás 
nyomai észlelhetők, 
- ellentmondásos történetet adnak elő a sérülésekről, 
- koponya, borda, hosszú csöves csontok nem egyértelműen baleseti eredetű törése, 
régi törésre utaló radiológiai elváltozások láthatók, 
- a gyermek csaknem szó szerint ismétli a szülő elmondását a sérülés mikéntjéről, 
tagadja, hogy otthon (pedagógus kísérő esetén az iskolában) probléma lenne, tagadja a 
korábbi bántalmazást, 
- nem baleseti jellegű mérgezés merül fel.  
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2/4. ábra 

Halálos kimenetelű gyermekbántalmazás. Megragadásra utaló sérülések a nyakon és a 
mellkason 

 
Újszülöttek, csecsemők esetén az egyik leggyakoribb bántalmazási forma a gyermek 
rázása (shaking baby syndrome). Elkövetésének általános oka, hogy a szülő nem bírja 
elviselni a gyermek folyamatos sírását. Az erőteljes rázás retinavérzést, az agyi vénák 
szakadását, a központi idegrendszer vérzését, sérülését, ritka esetben nyakcsigolya 
sérülést okozhat.xiii  
 
2.4. Mintavétel és vizsgálat ittasság, valamint bódult állapot megítélése céljából 
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Az 1994. évi XXXIV. törvény a rendőrségről (továbbiakban: Rtv.) alapján a rendőr a 
hatóság, vagy az illetékes szerv elé állítja azt, akitől bűncselekmény gyanúja vagy 
szabálysértés, valamint közúti közlekedéssel kapcsolatban kiszabható, közigazgatási 
bírsággal sújtandó szabályszegés bizonyítása érdekében vizeletvétel vagy véralkohol-
vizsgálat céljából vérvétel, valamint műtétnek nem minősülő módon egyéb mintavétel 
szükséges.xiv  
Ezen túlmenően (a törvényben és a külön jogszabályban meghatározott 
közlekedésrendészeti feladatának ellátása során) a jármű vezetőjét a rendszeresített 
eszközzel légzésminta, ha nála a vezetési képességére hátrányosan ható szer befolyása 
vagy alkoholfogyasztás miatt bűncselekmény vagy szabálysértés, illetve a közúti 
közlekedéssel kapcsolatban kiszabható, közigazgatási bírsággal sújtandó 
szabályszegés elkövetésének gyanúja merül fel, az egészségügyi szolgálat 
igénybevételével vér-, vizelet- és műtétnek nem minősülő módon egyéb minta adására 
kötelezheti.xv  
A mintavétel kikényszeríthetőségéről a rendőrség szolgálati szabályzataxvirendelkezik, 
amely szerint http://jab.complex.hu/ - #a vizsgálat céljából előállított személytől a 
mintavétel szükség esetén – az Rtv. 44. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban: Be.) 106. § (3) 
bekezdésének első mondatában meghatározott esetekben – kikényszeríthető. Ilyenkor 
a mintavételre rendőrorvost, ahol ez nem lehetséges, vagy késedelmet okoz, ott az 
állami egészségügyi szolgálat orvosát kell igénybe venni.  
Az alkoholfogyasztás, illetőleg a vezetési képességre hátrányosan ható egyéb szer 
fogyasztásával kapcsolatos szakértői vizsgálatokhoz külön-külön kell biztosítani a 
vér- és vizeletmintákat. Ha sérült személy esetén a vérmintavétel meghiúsult, a 
rendőrnek intézkednie kell az orvosi ellátás során levett vérmintának – az orvosi célú 
felhasználását követő – lefoglalása és vizsgálat iránt.xvii  
 
Az ittasság megítélése céljából történő mintavételek során vérvételi jegyzőkönyv – 
véralkohol vizsgálat céljára című nyomtatvány kerül kitöltésre. A jegyzőkönyv felzeti 
részét az eljáró rendőr köteles kitölteni. Ez tartalmazza a nevét (az eljáró hatóság 
adatait), a vizsgált személy azonosító adatait, a vérvételt szükségessé tevő cselekmény 
megnevezését, idejét, valamint az alkoholteszter megelőző alkalmazását. A vizsgált 
személy nyilatkozatát a szeszesital fogyasztására, utolsó étkezésére, idült 
betegségeire, valamint testtömegére vonatkozóan a vért vevő orvos rögzíti. A 
nyilatkozatot a mintaadásra kötelezett írja alá. A klinikai tünetek – egy adott 
szempontrendszer és vizsgálati séma szerinti – mibenlétét szintén az orvos jegyzi, 
majd a tünetek alapján véleményezi az ittasság mértékét. A jelenleg (még) 
rendszeresített vérvételi dobozban lévő 4 ml-es kémcsőben 0,2 ml konzerválószer 
(100 g/l koncentrációjú kálium-oxalát) van az alkoholos erjedés és bomlás 
megakadályozása érdekében. Emellett egy 1,20x38-as injekciós tűt, egy steril mull 
lapot, két darab azonos, ragasztós felületű, 6 jegyű kódszámot, egy lezáró címkét, 
valamint egy vérvételi jegyzőkönyvet tartalmaz. Az egyik kódszámot a 
jegyzőkönyvre, a másik (azonos) kódszámot pedig a kémcsőre kell felragasztani. A 
vérminta biztosítása során alkoholos bőrfertőtlenítő használata tilos.  
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2/5. ábra 

A rendőrség által rendszeresített vérdoboz és tartalma 
 

Az illegális drogokat a jogszabályaink taxatíve sorolják fel, így a 66/2012. (IV. 2.) 
Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza a kábítószerek (K1, K2), pszichotróp 
anyagok (P1, P2, P3, P4) és az új pszichoaktív anyagok (C) jegyzékeit. Mivel a 
kábítószerek és pszichotróp anyagok plazma, illetve vér szintje és az általuk a 
központi idegrendszerre kifejtett hatás általában nem mutat olyan összefüggést, mint 
ami az etil-alkoholnál fennáll, a cselekmény után rövid idővel végzett orvosi vizsgálat 
jelentősége felértékelődik. Az első orvosi vizsgálatot lehetőség szerint a biológiai 
minta biztosítása előtt kell elvégezni, ugyanakkor a kábítószerek gyors 
metabolizmusa miatt fontos, hogy a cselekmény után egy órán belül a vérminta is 
biztosításra kerüljön. A kimutatás érdekében ellenőrzött körülmények között, 
lehetőleg zárt rendszerben 20 ml natív vér és minimálisan 20 ml vizelet biztosítása 
szükséges. A lezárt mintát a vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt a rendőrhatóságnak 
hűtött körülmények között (+4 °C), 24 órán belül a végleges meghatározást végző 
laboratóriumba kell továbbítani. 
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2/6. ábra 

Vér-és vizeletvételi egységdoboz kábítószeres befolyásoltság megállapítására 
 

 
2.5. Személyi szabadságelvonással érintett személy vizsgálata 
 
A rendőrségi fogdák rendjéről rendelkező 56/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján az 
őrizetben lévő, büntetésként kiszabott szabálysértési elzárását töltő, előzetes 
letartóztatásban lévő, szabadságvesztés büntetését, vagy javítóintézeti nevelését töltő 
személy (továbbiakban: fogvatartott) rendőrségi fogdában csak akkor helyezhető el, 
ha az előzetes orvosi vizsgálata során az orvos írásban állást foglalt arról, hogy a 
fogvatartott az egészségi állapotára figyelemmel a fogdában elhelyezhető. A 
befogadás előtti orvosi vizsgálat feladata a befogadhatóság és a fogvatarthatóság 
megítélése. A rendőrség kötelezettsége a fogvatartás ideje alatt, hogy olyan minimális 
egészségügyi alapellátást nyújtson, amely nem veszélyezteti az érintett egészségi 
állapotát, annak fenntartását, a fogvatartás körülményei miatt egészségi állapotában 
romlás ne következzen be. Amennyiben a személy elkülönítése indokolt, az orvosnak 
arról is írásban kell állást foglalnia. A fogvatartott a rendőrségi fogdába csak akkor 
fogadható be, ha az orvosi vizsgálat során írásban rögzítették a rajta lévő külsérelmi 
nyomokat, valamint az azok keletkezési körülményeire vonatkozó, vagy a külsérelmi 
nyomok hiányát megállapító orvosi vélemény is készült. Fontos szabály, hogy ha a 
fogvatartott a hatóság tagja általi bántalmazását panaszolja, orvosi látleletet is 
készíttetni kell. Mivel a fogdaorvosi ellátás döntően csak munkanapokon és 
munkaidőben érhető el, így ezen időszakon kívül számítani lehet hasonló igényeknek 
a civil szférában való megjelenésével is. A fogvatartott egyéb egészségügyi 
szolgáltatásra és baleseti ellátásra a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján jogosult.  
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A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott személyek esetén az orvosi ellátást 
alapvetően a büntetés-végrehajtási (továbbiakban: bv.) intézet orvosa végzi. 
Sürgősségi orvosi ellátást igénylő esetekben a bv. orvos, a bv. intézet székhelye 
szerint területileg illetékes készenléti szolgálatot teljesítő orvos, a bv. intézet 
székhelye szerint területileg illetékes háziorvosi ügyeleti szolgálat, sürgősségi orvosi 
szolgálat vagy mentőszolgálat orvosának írásos javaslata, beutalója alapján kell a 
szakellátásra szoruló fogvatartottat a legközelebbi, területileg illetékes – megfelelő és 
kötelező ellátást biztosító – egészségügyi intézménybe szállítani.xviii 
 
2.6. Mentális és pszichés állapot megítélése (önrendelkezés, cselekvőképesség, 
beszámítási képesség) 
 
Az Eütv. rendelkezései alapján a pszichiátriai beteg (akinél a kezelőorvos a 
Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója szerinti mentális és 
viselkedészavar [F00-F99], illetve szándékos önártalom [X60-X84] diagnózisát 
állította fel) személyiségi jogait egészségügyi ellátása során – helyzetére való 
tekintettel – fokozott védelemben kell részesíteni. A pszichiátriai betegnek a jogai a 
feltétlenül szükséges mértékben és ideig, és abban az esetben korlátozhatók, ha a 
beteg veszélyeztető (saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére jelentős 
veszélyt jelentő, de sürgős intézeti gyógykezelésbe vételt nem indokló), vagy 
közvetlen veszélyeztető (saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére 
közvetlen és súlyos veszélyt jelentő) magatartást tanúsít. Az emberi méltósághoz való 
jog azonban ebben az esetben sem korlátozható. A pszichiátriai beteg 
gyógykezeléshez való beleegyezésére az általános szabályok az irányadók, 
ugyanakkor ameddig a beteg veszélyeztető vagy közvetlenül veszélyeztető 
magatartást tanúsít, el lehet tekinteni a beteg beleegyezésétől az ezek elhárítását célzó 
korlátozások tekintetében, de a tájékoztatást ilyen esetben is a lehetőséghez képest 
meg kell kísérelni. Személyes szabadságában bármely módon csak a veszélyeztető 
vagy közvetlen veszélyeztető magatartású beteg korlátozható. A korlátozás csak addig 
tarthat, illetőleg olyan mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához 
feltétlenül szükséges. Fontos feltétel, hogy a betegjogi korlátozásokat részletesen 
dokumentálni és indokolni kell. Az Eütv. részletesen tárgyalja az önkéntes, sürgősségi 
és kötelező gyógykezelés feltételeit is.xix 
 
2.7. Kriminalisztikai célú mintavételek. Testüregi vizsgálat.  
 
A kriminalisztika olyan határterületi tudomány, amely magában foglalja a jog-, 
természet-, és mérnöktudományok mellett az információs forradalom vívmányainak 
igazságügyi jellegű hasznosítását, a bizonyítékelemzés, a munka-, és tűzvédelem 
eredményeit. Külön kiemelendő a kriminalisztikának a medicinával és biológiával, 
valamint pszichológiával való szoros kapcsolata, előbbi esetekben az igazságügyi 
genetikai vizsgálatok előtérbe kerülésével, utóbbi esetben pedig – többek között – a 
profilalkotással kapcsolatban. Egy (bűn)cselekmény nyomokat hagy maga után mind 
az anyagi világban, mind az emberek tudatában. Ezeknek a nyomoknak a felkutatása 
teszi lehetővé a (bűn)cselekményeknek, mint múltban lejátszódott eseményeknek a 
felderítését, körülményeinek feltárását. A kriminalisztika tudományának tárgya a 
nyomozás, a felderítés. Célja, hogy a tételes jog által meghatározott keretekben olyan 
módszereket és eljárásokat dolgozzon ki, amelynek a segítségével a készülő 
bűncselekmények leleplezhetők, megakadályozhatók, a már elkövetett 
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bűncselekmények felderíthetők, elkövetőjük megállapítható és felelősségre vonható. 
Fontos eleme, hogy tanulmányozza a nyomozás szolgálatában álló 
természettudományos, műszaki, technikai eszközök és eljárások egyes fajtáit, a 
nyomozási módszereket, a nyomozási cselekmények véghezvitele során célszerű 
eljárásmódot meghatározó elveket és szabályokat, végül az egyes bűncselekmény 
fajták felderítésére alkalmas eszközök és módszerek célszerű és tervszerű 
felhasználásának kérdéseit.xx  

 
2/7. ábra 

Vérelőpróbával pozitív reakciót mutató teszt a gyanúsított cipőtalpáról 
 

A nyomozóhatóság az egészségügyi ellátó személyzet segítségét kérheti a vizsgált 
személytől (sértettől, gyanúsítottól stb.) történő biológiai mintavételezéshez A 
korábbiakban a toxikológiai célú vér- és vizeletminta vételéről már említés történt. 
Kriminalisztikai célú (összehasonlító) minta lehet szájnyálkahártya-törlet, vér-, haj-, 
szőrminta, valamint testüregi kenet is. A hazai DNS-profil nyilvántartás jogszabályi 
feltételei alapján meghatározott bűncselekmény kategóriákban a gyanúsított személy 
köteles DNS mintát szolgáltatni, és ezekből a személyi típusú mintákból nyert DNS-
profilokat a bűncselekmények helyszínén fellelt mintákkal együtt egy közös bűnügyi 
célú DNS-adatbázisban kell elektronikus módon tárolni.xxi A DNS-profilok kezelését, 
az automatikus kereséseket és lekérdezéseket egy erre a célra fejlesztett számítógépes 
program végzi. A rendszer a DNS-profil adatok strukturált kezelése révén megfelelő 
peremfeltételek teljesülése esetén képes kimutatni két vagy több DNS-profil 
azonosságát, illetve nagyfokú hasonlatosságát (találat).  
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2/8. ábra 

Elszenesedett holttest májának részlete. A jelölt hepatikus artéria falából történt 
mintavétel személyazonosság megállapítása céljából végzett DNS vizsgálathoz 

 
Szexuális bűncselekmény gyanúja esetén a tárgylemezen elkészített keneteket 
kiszárítást követően hematoxilin eozinnal vagy Papanicolaou szerint kell megfesteni. 
Hüvelybe vagy végbélbe történő ejakuláció esetén – főképpen a cselekmény óta 
történt mosakodás, fürdés függvényében – legfeljebb a cselekmény megtörténtét 
követő 6. napig van lehetőség mikroszkóp segítségével hímivarsejtek, vagy azok 
részleteinek felismerésére és így a közösülés tényszerű bizonyítására. Amennyiben 
ezzel a módszerrel még életképes, mozgó hímivarsejtek mutathatók ki, úgy legfeljebb 
5-8 óra telhetett el a cselekmény óta. xxii  A biztosított mintákat a megfelelő 
dokumentáció és hitelesítés után a nyomozóhatóságnak kell eljuttatni.  
Leginkább kábítószer elrejtésének gyanúja esetén, illetve fogdába történő befogadás 
előtt, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a fogvatartott saját vagy más életének, testi 
épségének veszélyeztetésére alkalmas tárgyat tart magánál, merülhet fel hatósági 
igény arra vonatkozóan, hogy a személynél testüregi vizsgálatot végezzenek. Ilyen 
vizsgálatot csak orvos végezhet. A vizsgálat előtt a személyt fel kell szólítani arra, 
hogy a keresett dolgot önként adja elő. A testüregi motozást a szakmai szabályok és a 
szükséges intimitás figyelembevételével kell elvégezni. Alternatív lehetőségként – a 
feltételek fennállta esetén – radiológiai képalkotó vizsgálatok elvégzése is szóba 
jöhet.       
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2.8. Eljárás tömeges mérgezések, járványok esetén. Katasztrófahelyzetek kezelése.  
 

Korunk védelemmel foglalkozó szakembereinek, jogalkotóinak, gazdasági és 
társadalmi vezetőinek feladata a biztonsági védelmi funkciók differenciált 
harmonizációjának megteremtése. A biztonságon legegyszerűbb megközelítésben a 
fenyegetettség nélküli állapotot vagy bármiféle veszélyeztetettség hiányát értjük. A 
biztonság tágabb, átfogó értelmezésben a társadalmi (jogi, szociális), politikai 
(diplomáciai), gazdasági, környezeti (ökológiai), katonai (honvédelmi), informatikai, 
pénzügyi, egészségügyi (járványügyi), belügyi (rendészeti, katasztrófavédelmi) 
biztonságot jelenti. Az Eütv. alapján egészségügyi válsághelyzetnek minősül minden 
– rendszerint váratlanul bekövetkező – esemény, amely a polgárok életét, testi 
épségét, egészségét vagy az egészségügyi szolgáltatók működését veszélyezteti vagy 
károsítja. A károsításnak  olyan mértékűnek kell lennie, hogy az, az egészségügyi 
ellátási szükségletek és a helyben rendelkezésre álló kapacitás közötti aránytalanság 
kialakulásához vezessen, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv, az 
egészségügyi szolgáltatók, valamint más állami és önkormányzati szervek 
együttműködését tegye szükségessé. Ide tartozik az Egészségügyi Világszervezet 
Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló törvény szerinti 
nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet is, illetve a 
fentieken túlmenően bármely olyan körülmény kialakulása, amely a gyógyintézet 
külön jogszabály szerinti ellátási területéhez tartozó lakosság egészségügyi ellátását 
súlyosan és közvetlenül akadályozza, feltéve, hogy az ellátási területéhez tartozó 
lakosság más gyógyintézet általi ellátása aránytalan nehézséggel járna. Az 
egészségügyi válsághelyzetek megelőzése érdekében együttműködési kötelezettség 
terheli az egészségügyi szolgáltatókat. Egészségügyi válsághelyzet idején a 
betegjogok csak akkor és kizárólag olyan mértékben gyakorolhatók, amikor és 
amennyiben nem veszélyeztetik az egészségügyi válsághelyzet felszámolásának 
eredményességét. A beteg emberi méltósághoz való joga azonban ebben az esetben 
sem korlátozható. 
 
 
 
 



 683 

 
2/9. ábra 

Katasztrófavédelmi, rendőrségi, orvosi együttműködés feldarabolt és kiszáradt kútba 
dobott holttest helyszíni szemléjekor 
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2.9. Halottvizsgálat, részvétel a halottszemlén 
 
Az Eütv. 217. § (1) bekezdése alapján a halál bekövetkezését halottvizsgálattal kell 
megállapítani. A halottvizsgálat minden olyan körülményre kiterjed, amely a halál a) 
bekövetkezése tényének, b) bekövetkezése módjának (természetes módon bekövetkezett 
vagy nem természetes halál),c) okának megítéléséhez szükséges.  A halál tényének 
megállapítására mentőtiszt is, míg a bekövetkezés módjának és okának vizsgálatára 
csak – a 351/2013. (X. 4.) kormányrendeletben részletezett – orvos jogosult. A 
halottat (perinatális halál esetén a magzatot, valamint az újszülöttet) csak a halál 
bekövetkezését megállapító orvosi vizsgálat után lehet (kórbonctani vizsgálat, 
eltemetés, elhamvasztás, vagy szerv-, szövetkivétel céljából) a halál 
bekövetkezésének helyéről elszállítani. A halottvizsgálatot az értesítést követő 4 órán 
belül, közterületen, járművön pedig 2 órán belül meg kell kezdeni. Az Eütv. 218. § (1) 
bekezdése definiálja a nem természetes halál fogalmát, aminek megfelelően nem 
természetes a halál, ha a természetes módon való bekövetkezését a körülmények 
kétségessé teszik, így: 
a) a halál tekintetében bűncselekményre utaló adat merül fel, vagy 
b) rendkívüli halálnak minősül, azaz 
ba) a halált baleset okozta, vagy a körülmények arra utalnak,  
bb) a halált öngyilkosság okozta vagy a körülmények arra utalnak, 
bc) a halál bekövetkezésének előzményei, körülményei ismeretlenek és nem állnak 
rendelkezésre olyan adatok, amelyekből megalapozottan következtetni lehet a halál 
természetes okból történő bekövetkezésére,  
bd) fogvatartott elhalálozása esetén. 
Balesetnek számít – az Eütv. fogalom meghatározása szerint – emberi szervezetet ért 
olyan külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül következik be és halált okoz. 
A törvény rendelkezései szerint a rendkívüli halál esetén követendő eljárást kell 
alkalmazni, a személyazonosság megállapításáig, ha az elhunyt személyazonossága 
ismeretlen. Ha a halál nem természetes módon, vagy nem egyértelmű, hogy milyen 
módon jött létre, értesíteni kell a rendőrséget. Megérkezéséig a helyszínt biztosítani 
kell. Ezt követően a kiérkező hatósággal (szemlebizottsággal, illetőleg annak 
vezetőjével) konzultáció szükséges a halál bekövetkezése vonatkozásában. Ha a 
konzultáció eredményeképpen a hatóság arra illetékes tagja úgy dönt, hogy a halál 
rendkívüli, akkor közigazgatósági hatósági eljárás keretében, ha döntése értelmében a 
halál bűncselekmény következtében jött létre, akkor büntetőeljárás keretében 
halottszemle történik. Amennyiben a rendkívüli halál törvényi feltételeinek fennállása 
nem egyértelmű, a hatóság ún. előzetes vizsgálatot tart. (Halottszemlére ebben az 
esetben is szükség van.)  A halottszemle a holttest külső vizsgálatán túl a holttest 
ruházata, valamint a holttesten és az azon lévő ruházatban található dolgok vizsgálatát 
is jelenti. Emellett szükség lehet a szemlebizottság helyszíni kriminalisztikai 
tevékenységében történő közreműködésre is.   
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2/10. ábra 

Életellenes bűncselekmény helyszíne. Az ágyon az áldozat holtteste, fölötte a falon az 
elkövető által hagyott „üzenet” 

 
A halottszemlén részt vevő orvos a holttest vizsgálatát követően részletes leletet 
készít, majd azt a feljegyzéseivel és a megállapításaival együtt a hatóság 
rendelkezésére bocsátja. Az orvosi vizsgálatnak ki kell terjednie a hullajelenségekre, 
így a hullafoltok elhelyezkedésére, kiterjedésére, színére, elnyomhatóságára, 
vándorlására; a hullamerevség fokára, leküzdésének nehézségére, újrafejlődésének 
mértékére; a holttest maghőmérsékletének és a környezeti hőmérséklet mérésére; 
valamint az egyéb hullajelenségek, így a kiszáradás, önemésztődés, rothadás, bomlás 
vizsgálatára, rovarok vagy emlősállatok okozta sérülésekre, megtelepedett rovarok 
fejlődési alakjának elhelyezkedésére, méretére is. A holttesten észlelt sérüléseket 
megfelelő pontossággal, külön szükséges dokumentálni. A sérülések leírásakor fel 
kell tüntetni azok elhelyezkedését, méreteit, alakját, színét, széleit, folytonosság 
megszakítások esetén a sebszélek, sebzugok, sebfalak és sebalap jellemzőit, esetleges 
idegentestek, szennyeződések jelenlétét. Természetesen nem feladata a helyszíni 
halottvizsgálatnak minden egyes sérülés tételszerű felsorolása, az a boncolás 
alkalmával úgyis megtörténik. Sok sérülés együttes jelenléte esetén javasolt a 
feltételezhetően haláloki szereppel bírók kiemelése, sok hasonló, egy testtájékon 
elhelyezkedő sérülés esetén azok összegző leírása. Sérülések kapcsán nyilatkozni kell 
azok esetleges haláloki szerepére, keletkezési mechanizmusára, esetlegesen szóba 
jövő elkövetési eszközökre, önkezű, balesetszerű vagy idegenkezű keletkezésére, a 
sérülések és a halál között eltelt időtartamra, élőben keletkezettségükre. A 
halottszemle lényegi eleme a haláleset eseménysorának gondolati rekonstrukciója, és 
ennek a helyszíni észleletekkel történő összehasonlító elemzése.xxiii  
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25. fejezet  

A katasztrófa egészségügy szervezési elvei és a katasztrófák felszámolása 
(Göndöcs Zsigmond Dr) 

1. A katasztrófa orvostanról általában  
 
1.1. A katasztrófa fogalma 

A katasztrófák fogalmát jogszabályok határozzák meg 
 

1.1.1. 2011. évi CXXVIII. törvénya katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról) 

 
5.Katasztrófa: a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve e helyzet 
kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, 
egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti 
környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, 
károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása 
meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő 
védekezési lehetőségeit, és különleges intézkedések bevezetését, valamint az 
önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt 
együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. 
 

9. Katasztrófaveszély: olyan folyamat vagy állapot, amelynek következményeként 
okszerűen lehet számolni a katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, és amely 
ezáltal veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot. 

 

1.1.2. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

 
 
228. §637 (1)638 Egészségügyi válsághelyzet idején a betegek ellátása az egészségügyi 

válsághelyzeti ellátás keretében történik. 
(2) E törvény alkalmazásában egészségügyi válsághelyzetnek minősül 
a) minden - rendszerint váratlanul bekövetkező - esemény, amely a polgárok életét, testi 

épségét, egészségét vagy az egészségügyi szolgáltatók működését veszélyezteti vagy 
károsítja olyan mértékben, hogy az az egészségügyi ellátási szükségletek és a helyben 
rendelkezésre álló kapacitás közötti aránytalanság kialakulásához vezet, továbbá az 
egészségügyi államigazgatási szerv, az egészségügyi szolgáltatók, valamint más állami és 
önkormányzati szervek együttműködését teszi szükségessé, valamint az Egészségügyi 
Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló törvény 
szerinti nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet, függetlenül 
attól, hogy erre különleges jogrend idején vagy azon kívül kerül sor, 
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b) az a) pontban meghatározott eseteken kívül bármely olyan körülmény kialakulása, 
amely a gyógyintézet külön jogszabály szerinti ellátási területéhez tartozó lakosság 
egészségügyi ellátását súlyosan és közvetlenül akadályozza, feltéve, hogy az ellátási 
területéhez tartozó lakosság más gyógyintézet általi ellátása aránytalan nehézséggel járna. 

(3) Különleges jogrend bevezetésekor az egészségügyi válsághelyzeti ellátásra 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az egész országra kiterjedően, azonban ez 
esetben nem szükséges az egészségügyi válsághelyzet kihirdetése. 

 

1.1.3. 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi válsághelyzeti 
ellátásról 

 
1.2. A katasztrófákra tehát általában jellemző, hogy 

 
- legtöbbször váratlanul jelentkeznek 
- a helyi erők nem képesek önállóan felszámolni (vagy azért, mert a helyi 

erőforrások nem elegendőek a felszámoláshoz, vagy azért, mert a helyi kritikus 
infrastruktúra is károsodott) 

- fenyegetettség vagy konkrét károsodás következik be a kritikus 
infrastruktúrában 

- minden katasztrófának van egészségügyi vetülete, még akkor is, ha maga a 
katasztrófa első lépésben nem okoz egészségkárosodást. 
 

 
1.3. A katasztrófák súlyosságának megítélésére szolgál a Katasztrófák Súlyossági 

Skálája, a Disaster Severity Score ( DSS). (lásd 1. ábra) 
 
 

1.4. Megelőző védekezési lehetőségek, tervezés 
 
A katasztrófák elleni védekezés alapja, a veszélyforrások minél tökéletesebb 
feltérképezése. Minden lehetséges katasztrófahelyzetre tervekkel kell rendelkezni, 
melyeket már a „megelőző helyezetben” is alkalmazni kell. A katasztrófa terveket 
egyesek csupán „kipipálandó” feladatnak tekintik, de a katasztrófa 
bekövetkeztekor a terv a szervezett és hatékony védekezés nélkülözhetetlen alapja. 
Egy egészségügyi intézménynél két fajta katasztrófa tervvel kell rendelkezni. Az 
úgyn. belső katasztrófa terv tartalmazza azokat a  szabályokat ,melyeket akkor 
kell életbe léptetni,  amikor maga az intézményen belüli károsodás (akár pl. 
egyszerű vízellátási probléma) akadályozza az intézmény rendeltetésszerű 
működését. Ilyenkor szükségessé válhat az intézmény ki-és áttelepítése , 
funkciójával – és betegeivel – együtt. Szükséges tehát előre gondoskodni arról, 
hogy amennyiben ki kell telepíteni az adott intézmény, úgy az mely irányokba ( 
célintézményekbe) történjék, milyen logisztikai háttérrel. A másik szükséges terv 
az úgyn. külső katasztrófa terv. Ez a terv akkor lép életbe, amikor az intézmény 
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vonzáskörzetében katasztrófa történik, és erre kell reagálni (pl. a nagyszámú 
könnyű  és súlyos sérültek fogadására). Az intézmény ilyenkor katasztrófa 
üzemmódba vált. Kritikus az az idő, amennyi idő alatt a normál hétköznapi 
működésből, katasztrófa üzemmódba tud váltani az illető intézmény. Minden terv 
annyit ér, amennyit begyakorolnak belőle az érintettek. Hangsúlyozom, nem elég a 
„fiók” számára tervezni, a terveket részletesen ismerniük és minél többet 
gyakorolniuk kell az egyes intézmények személyzetének, hiszen csakis így tudnak 
egy bekövetkezett katasztrófa esetén megfelelő hatásfokkal működni. 
 

1.5.  A súlyossági tényező 
 
A különböző okból bekövetkező tömeges balesetek katasztrófák egészségügyi 
helyzetét jellemezhetjük az úgyn. súlyossági tényezővel. 
Értékét úgy kapjuk meg, ha az osztályozást követően a súlyos (T1,T2) 
sérültek/betegek számát osztjuk a könnyű (T3) sérültek/betegek számával. A 
képletet átgondolva világos, hogy a kapott szám akkor lesz 1 alatt, ha a könnyű 
sérültek/betegek száma meghaladja súlyos sérültek/ betegek számát. Ez jellemző 
például a zavargásokra, tornádókra. A nevező és számláló kb. egyenlő a 
közelekdési balesetekben (balesetek sokaságának átlagában). A súlyos 
sérültek/betegek száma elsősorban a robbanásoknál, tűzvészeknél haladja meg a 
könnyű sérültek/betegek számát. Ilyenkor a súlyossági tényező értéke 1 felett van. 
A súlyossági tényező segít szakmailag megközelíteni a katasztrófa fogalmát, 
ugyanis, ha a sérültek/betegek száma szorozva a súlyossági tényezővel ( N x S), 
nem haladja meg az egészségügyi szolgálat teljes kapacitását( TC, lásd 1.6), 
akkor tömeges balesetről beszélünk, ha meghaladja, akkor katasztrófa-
helyzetről. 
 
 

1.6. Az egészségügyi szolgálat teljes kapacitása 

Katasztrófa esetén az egészségügyi ellátást három- egymástól független- kapacitás-adattal 
jellemezhetjük.  Az első, a katasztrófa helyszínén végzett egészségügyi tevékenység 
(kimentés, mentés, valamilyen szintű elsősegély) jellemzője, az MRC (medical rescue 
capacity). Mércéje: a BLS/óra.  A második a helyszín és a gyógyintézet(ek) közötti szállítási 
kapacitás: MTC (Medical Transport Capacity). Mérőszáma: kórházba szállított beteg/óra. A 
harmadik a kórházi fogadóképesség jellemzője a HTC (Hospital Treatment Capacity). 
Mérőszáma: a kórházi ellátásban részesültek száma/óra. A három fő elem megnevezése azt is 
jelenti, hogy egészségügyi szempontból az ellátási fázis 3 helyén is lehet egyenként illetve 
egyszerre katasztrófa-szituáció. Ha elfogadjuk, hogy a katasztrófa nem más, mint 
inkronguencia az ellátandók száma és súlyossága, valamint az ellátók száma között, magyarán 
egy aránytalanság , akkor ez az aránytalanság létrejöhet mind a helyszínen ( kevés 
mentőegység áll rendelkezésre), mind a szállítások során (kevés a szállítási kapacitás), mind a 
gyógyintézményben ( kicsi a gyógyintézmény felvevő, és/vagy ellátó kapacitása). 
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1.6.1. Medical Rescue Capacity (MRC) 

Feljebb úgy határoztuk meg, hogy az MRC nem más, mint BLS/óra. A számlálóban szereplő 
BLS itt nem újraélesztést jelent, hanem általánosabb értelemben használatos, és nem-laikus 
elsősegélyt jelent. Ebbe a tevékenységbe tartozik a betegek-sérültek felkutatása, kimentése, 
rostálása, osztályozása és ellátása. Az MRC számos tényezőtől függ. A legfontosabbak ezek 
közül: 

• A kárhely jellege: veszélyes-e kárhely, van-e valamilyen vegyi, biológiai, nukleáris 
szennyezés. 

• A súlyossági tényező: mekkora a súlyos betegek aránya a helyszínen? 
• Mekkora a rendelkezésre álló mentőerők mennyisége ? 
• Milyen az egészségügyi személyzet kiképzettsége, és gyakorlata? 
• Rendelkezésre áll-e a szükséges mennyiségű és minőségű felszerelés? Ha nem, akkor 

mennyi időn belül pótolható az elhasznált felszerelés? 
• Külső körülmények: időjárás, domborzati viszonyok, belterület, vagy külterület 

 
 

1.6.2. Medical Transport Capacity (MTC) 

A helyszínről elszállítható betegek óránkénti száma. Természetesen alapvetően a 
rendelkezésre álló mentőegységek számától függ. Ne felejtsük el azonban, hogy a 
mentőegységek minőségétől is függ, hisz több beteget magas kompetenciájú egységgel kell 
elszállítani (gépi lélegeztetés stb.igénye). Fontos megemlíteni a mentőegység re-entry 
fogalmát. Ez a kardiológiából csent kifejezés arra utal, hogy egy mentőegység több fordulót is 
képes elvégezni a helyszín és a gyógyintézmények között, bizonyos feltételek teljesülésével: 
az első feltétel a gyógyintézmények a helyszíntől való távolsága, jó megközelíthetősége. A 
másik, a gyógyintézeti gyors betegátvétel. 

 

1.6.3. Hospital Treatment Capacity (HTC) 

A kórházi ellátások óránkénti száma. Itt először abban kell megállapodnunk, hogy mit jelent a 
kórházi ellátás ebben az esetben. Nyilván nem azt, mint „békeidőben”, nem a definitív ellátást 
mérjük, hanem azt, hogy a kórház sürgősségi osztálya, részlege, vagy ad hoc kialakított 
sürgősségi egysége (pl: a kórházi hall), óránként mennyi beteget tud fogadni, tehát milyen 
gyorsan tudják a betegeket evacuálni az ellátó osztályok irányába. A HTC csökkenéséhez 
vezethet: 

• Logisztikai problémák 
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• A személyzet kifáradása 
• Kevés szakorvos 
• Több súlyos állapotú beteg 
• Folyamatos betegáramlás 

A növelni tudjuk a HTC-t  az alábbiakkal: 

• Az ellátás szervezettsége 
• Több szakorvos bevonása 
• Egyszerűsített eljárások alkalmazása 
• Relatíve kevés súlyos állapotú beteg 

 

 

2. A Katasztrófák eredet szerinti felosztása  

A katasztrófák leggyakoribb felosztása az eredet szerinti felosztás. Ez kizárólag egy 
didaktikus besorolás, de segítségével viszonylag könnyen áttekinthetők a katasztrófák fajtái. 
Vegyük kritikával ezt a beosztást, hiszen túl egyszerű. Ugyanakkor vannak olyan 
katasztrófák, melyek mindkét kategóriában szerepelhetnek. Nézzük például a járványt: első 
rátekintésre egyértelmű, hogy a természeti katasztrófák közé tartozik, de a bioterrorizmus 
megjelenése óta esély van arra is, hogy ember által okozott katasztrófa legyen. Ugyanígy 
például a természeti katasztrófával (hurrikán) összefüggő közlekedési balesetek. Ekkor a 
közlekedési katasztrófa természeti eredetű. Vannak olyan katasztrófák, melyek egész sorozat-
katasztrófával jellemezhetők mindkét kategóriát érintve. Ilyen például, mikor földrengés okoz 
szökőárt, a szökőár okoz atomerőmű-balesetet (nukleáris anyagok kiszivárgását), illetve 
közelekdési katasztrófákat(Japán 2011). Ebben az esetben az összes felsorolt katasztrófa 
típus, a rá jellemző sérüléseket, megbetegedéseket, károsodásokat fogja kiváltani. 
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2.1. Emberi tevékenység által okozott katasztrófák: 

 

2.1.1. Közlekedés 

Ritka az a közlekedési baleset, melyben a katasztrófa ismérvei ( NxS>TC) 
megjelennek. Gyakoribb, hogy a közlekedési balesetben érintett közlekedési eszközök, 
a szállított árú fajtája okozza a katasztrófa-helyzetet(Veszélyes anyagot szállító vonat 
karambolja stb.) 

2.1.2. Robbanás, tűz 

A véletlen ipari balesetek mellett a harci cselekmények, terrorcselekmények 
következményei lehetnek. Ebben a kategóriában a súlyossági tényező általában 1 
feletti érték, tehát magas a súlyos sérültek(halottak) aránya. Fontos, hogy ezekben az 
esetekben az egész kárhely magas kockázatot jelent az ellátók számára is. 

 

2.1.3. Pánik 
A pánik egy larváltan kialakúló, majd hirtelen akcióba átcsapó, az ember menekülési 
ösztönét aktivizáló jelenség ( a pánikreakciók egy része pont ellenkezőleg, passzivitást 
okoz). Oka többféle lehet, de mindegyikben közös elem az összezsúfoltság, és 
valamilyen olyan inger, mely menekülésre készteti az embereket. Sok emberben maga 
a zsúfoltság is ilyen tényező. Emlékszünk olyan kulturális, szórakoztató eseményekre, 
ahol a tömeg  a hirtelen megindulás miatt embereket taposott-nyomott halálra. 
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2.1.4. Vegyi,biológiai anyagok 

A vegyi anyagok, biológiai ágensek kiszabadulása általában egyéb baleset-katasztrófa 
következménye. A vegyi anyagok kiszabadulása szempontjából a legnagyobb 
kockázatot a vegyi anyagok transzportja jelenti. A vegyi anyag károsító hatásától  
függően veszélyes kárhely alakulhat ki. 

2.1.5. Nukleáris baleset 

Ipari baleset, illetve az illető létesítményt ért terrortámadás, harci cselekmény 
következménye lehet. A beavatkozó szervezeteknél megfelelő protokolok állnak 
rendelkezésre az események kezelésére. Számítani lehet összetett sérülésekre: 
mechanikus sérüléshez társuló sugárszennyezés-sugárbetegségre. 

2.1.6. Zavargások 

Általában nem nagy területet érintő esemény. A sérültek között dominálnak a könnyű 
sérültek (ez természetesen függ a rendfenntartó erők által bevetett eszközöktől). 
Mentés szempontjából a helyszín veszélyes, a helyszínen, vagy közvetlen közelében 
nem alakítható ki sebesült-gyűjtőhely vagy osztályozópont. 

2.1.7. Háborúk 

Nem szorul külön magyarázatra, hogy a háború miért szerepel az ember által okozott 
katasztrófák között. Sajnos a háborúk, harci cselekmények egyidősek az emberiséggel. 

2.1.8. Menekültek 

Nagy tömegű menekültek megjelenése önmagában katasztrófa-helyzetet jelent. 
Legfőképpen szociális jellegű katasztrófát, de egészségügyi szempontból is nagy 
kihívás, a menkültek egészségügyi szűrése, ellátásuk megszervezése. 

 

2.2. Természeti katasztrófák: 

 

2.2.1. Földrengés 

A földrengés, klasszikus összetett katasztrófa. Erősségétől függően okozhat pánikot, 
épületek rombolódását,összeomlását, emiatt nagyszámú súlyos sérült azonnali, 
egyidejű megjelenését. Károsodnak a közművek (víz-gáz-villany hálózatok),melyek 
további veszélyforrást jelentenek. Az érintett területen diffúzan tüzek alakulhatnak ki, 
illetve a közművek kiesése önmagában katasztrófát alakít ki (vízhiány, elektromos 
áram hiánya). A földrengés kárhelye fokozottan veszélyes kárhely, mivel a földrengést 
minden esetben utórengések követik. Egy nagyobb földrengés után az utórengések is 
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olyan erősek lehetnek, hogy további omlásokat, egészségkárosodásokat okozhatnak. A 
tenger alatt bekövetkező rengések szökőárat okozhatnak mely tovább növeli az 
okozott kárt, akár emberéletben, akár anyagi javakban (Dél-Kelet Ázsia 2004, Japán 
2011) 

A földrengések erősségét a magnitúdó-skálán elért fokozatával jellemezzük. A skálák 
alapja Charles F. Richter 1935-ben kidolgozott , a kaliforniai földrengések 
jellemzésére használt skálája(Richter- skála). A skálák fokozatai logaritmikus 
összefüggésűek, ezért a skála 2 értéke között 32 szeres a különbség. A világon mért 
legerősebb magnitúdójú földrengés (9,5) 1960-ban Chilében volt. 

A földrengések- minden igyekezet ellenére- biztonságosan nem jelezhetők előre. 

2.2.2. Árvíz 

Az előzőekkel szemben az árvizek többségében jól előre jelezhető katasztrófák. Ennek 
köszönhetően megelőzhető, vagy minimalizálható az egészségkárosodások 
mennyisége és súlyossága, megfelelő felkészültséggel. 2013 nyarán volt a Dunán az 
„évszázad árvíze”, mely a Duna hazai szakaszán is rekord mértékű vízállásokat 
okozott, mégsem volt egyetlen súlyos sérült sem az árvízzel összefüggésben a 
védekezés idején. Néhányan a védekezők közül sérültek meg, könnyebben. Nagyon 
fontos a lakosság tájékoztatása, felkészítése, hogy rendezetten lehessen szükség esetén 
egy adott területet kiűríteni. Ha ez kapkodva történik,akkor az evakuáció során is 
sérülésekkel kell számolnunk. A lakosság ilyen esetekben az elöntöttség kialalkulása 
után megpróbál visszatérni az elöntött területen lévő ingatlanokba mentendő a 
hátrahagyott javai egy részét. A vízben gyalogosan közlekedve, a víz alatt keresve, 
tapogatva, számos sérülés alakul ki, melyek jó eséllyel fertőződnek el napokon belül. 
Amennyiben az árvízzel sújtott területen egészségügyi intézmények is 
találhatóak(kórház, rendelő, gyógyszertár stb), ezek pótlásáról, helyettesítéséről 
gondoskodni kell. Természetesen előzetes tervekkel kell rendelkezni az előbbiekről. 

Az árvízek speciális fajtája a szőkőár, vagy tsunami. Ezekben az esetekben a tenger 
alatt, a földkéreg kis mélységében bekövetkező földrengés okoz mechanikai nyomást a 
felette elterülő (akár több ezer méter vastagságú) vízrétegre. Ilyenkor körkörös irányú 
hullám indul el akár 7-800 km/órás sebességgel. Szárazföldhöz közeledve, ahogy a víz 
mélysége csökken, a hullám sebessége lassul. Előzőek következtében a hullám 
magassága megnő. A dél-kelet ázsiai tsunami esetében ez a magasság Szumátra 
szigetén (Banda Aceh városánál), illetve Sri Lanka keleti és déli partjainál 1784 cm 
volt (műholdas mérés alapján). Magyarán kb. 6 emelet magasságú víz zúdult le a 
partokra, épületekre, emberekre, okozva több, mint 200 ezer ember halálát. A tsunami 
előre jelezhető. Pontosabban a tsunami ténye, de a magassága nem. Jó példa erre az 
észak-amerikai kontinens, és szibéria között félkörben húzódó Aleut-szigetcsoport. Itt 
a vulkáni tevékenység miatt nagyon gyakoriak a földrengések, melyek által kiváltott 
tsunami hullámok  kb. 6-7 óra alatt érik el a Csendes-óceánon keresztül Hawait. Az 
óceánba figyelőrendszert telepítettek, mely a hullám tényét rögzíti és közli az illetékes 
hatóságokkal. Több esetben volt már „éles” kitelepítés Hawaiban, de a hullám 
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magassága nem érte el az 1 métert. Összegezve tehát: a tsunami tényét lehet előre 
jelezni(megfelelő eszközökkel), ugyanakkor a magasságát nem. 

2.2.3. Tűz  

Ritka az a tűz, mely önmagában katasztrófa méretű lehet, de gondoljunk csak a nagy 
területek érintő erdő-és bozóttüzekre. A tűz ugyanakkor számos összetett katasztrófa 
súlyos kísérőjelensége. 

2.2.4. Vulkánkitörés 

A vulkánkitörés összetett katasztrófa. Hazánkat nem fenyegeti, hiszen 
Magyarországon csak kihúnyt vulkánok találhatóak( Pl: Badacsony, Ság, Somló). 
Ezzel szemben van olyan ország (Indonézia), ahol több mind 400 működő, aktív 
vulkán fenyegeti a lakosságot. A vulkánok által okozott katasztrófák oka a 
vulkánokból kilövellt szilárd anyag, a mérgező gázok, és a kifolyó izzó láva. 

 

 

2.2.5. Viharok 

A globális felmelegedés egyik következménye a gyakrabban kialakuló pusztító 
viharok. Hazánk sem kivétel, legjobb példa a 2006. augusztus 20.-án, Budapesten este 
lezajlott tornádó-szerű vihar. Elsősorban a mechanikus sérülések domináltak. A 
viharok károsító hatásai alapvetően különböznek attól függően, hogy hol fordulnak 
elő: városban, vagy városon kívül. A városban a szélvihar a háztetőkön nagyszámban 
található mobilis tárgyakat (pl. törött tetőcserép) elsodorja, és ezek mint „lövedékek” 
okoznak sérüléseket. A szél által kitört fák, vagy letört vastag ágak emberekre, 
autókra, egyéb tárgyakra csapódnak.   

2.2.6. Meteor becsapódás 

Extrém ritka az olyan meteor becsapódás, amely mérhető károkat okoz. Ez leginkább 
azért van így, mert a Föld légkörébe behatoló meteoritok már a légkörben 
megsemmisülnek, illetve óceánokba, lakatlan területekre esnek. 2013 februárjában 
azonban, egy kb 15 méter átmérőjű meteor 64 ezer km/órás sebességgel lakott terület 
fölött robbant fel és zuhantak darabjai a talajra. A szibériai Cseljabinszk város 
közelében történt mindez, a hangrobbanás több ezer ház ablakát kitörte, egy 
üzemcsarnok teteje beomlott. A sérültek száma meghaladta az ezret (szerencsére 
könnyű sérültek). Az esemény arra figyelmeztet, hogy bármikor, bárhol előfordulhat 
hasonló. 

2.2.7. Járványok 

A reálisan és nagy valószínűséggel bekövetkező katasztrófák közül a legsúlyosabb 
katasztrófákat a járványok okozhatják. A Disaster Severity Score és a Súlyossági 
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Tényező egymásra vetítésével, összeszámításával ez egyértelműen bizonyítható. A 
globalizált társadalom kialakulásával a természetes izoláció illetve az a haladék is 
megszűnt, amit például a régebbi járványoknál számítottak. Legegyszerűbb példa a 
Dél-Kelet Ázsiában kialakuló virulens influenza vírus. A XX. század közepe táján úgy 
számoltak a szakemberek, hogy egy az ázsia távoli vidékein kialakult vírus kb. 3 
hónap alatt ér Európába, így van idő az oltóanyag előállítására. A mai közlekedési 
viszonyok között (elsősorban a légiközlekedés fejlődése) erről már nincs szó. Mitől 
függ a járványok súlyossága? Több tényezőtől. A legfontosabb tényezők: 

- a kórokozó terjedési módja 
- a kórokozó fertőzőképessége 
- a betegség lappangási ideje 
- az okozott betegség súlyossága 
- az okozott betegség halálozási rátája 
- megelőzhető-e védőoltással 
- áll-e rendelkezésre megfelelő mennyiségű oltóanyag 
- a kialakult betegségre van-e hatásos terápia 

 

A járványok lehetnek összetett katasztrófa részei is, például árvízek után is előfordulhatnak, 
vagy ha más katasztrófa miatt összeomlik az érintett terület egészségügyi ellátása, a higyénés 
viszonyok elégtelenek, akkor számítani lehet járványok kialakulására. 

	  

3.1. A kárhelyről  általában 

A katasztrófa kárhelye lehet egy körülhatárolható kárhely mely kimeríti a katasztrófa 
ismérveit ( N x S nagyobb TC-nél), vagy több tömeges kárhely összessége( a kárhelyek 
egyenként is lehetnek katasztrófa jellegűek). 

 A kárhely és az esemény megítélésénél a következő szempontokat kell megfontolni: 

3.1.1.A kárhely jellege: dinamikus vagy statikus.  

Dinamikus kárhely: a kárhelyen többé-kevésbé folyamatos noxa létezik,mely folyamatosan 
„termeli az újabb betegeket/sérülteket(pl. földrengés,járvány) 

Statikus kárhely : Egyszeri ártó történés,a sérülések túlnyomó többsége az első percekben 
kialakul (pl. közlekedési katasztrófák) 

     3.1.2. A kárhely biztonsága. 

      A „klasszikusan” veszélyes kárhelyek a kémai, biológia, vagy nukleáris anyagokkal 
szennyezett kárhelyek. Ezekben az esetekben létezik „nulla”, vagy „forró” zóna, ahová 
kizárólag védőfelszerelésben, és a védőfelszerelés használatára kiképzett személyzet léphet 
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be. A belső zóna határát az illetékes tűzoltásvezető határozza meg. A forró zóna körül ki kell 
alakítani a ….. zónát. Ezt veszi körül a szolgáltatási zóna. Itt történik a konkrét betegellátás. 

A szolgáltatási zónát és a belső zónát úgyn. szennyeződést csökkentő folyosó köti össze ( a 
kárhely kiterjedésétől függően egy, vagy több). Az egészségügyi osztályozó pont, a folyosó 
szolgáltatási zóna felőli oldalára települ. Itt zajlik a betegek/sérültek osztályozása és 
mentesítése. A zónák kialakítása lakott területen, nehézségekbe ütközhet. Szükség lehet az 
érintett lakosság kitelepítésére. 

A kárhely veszélyességét nem csak a fenti hármas jelentheti, hiszen veszélyes lehet akkor is, 
amennyiben a kárhelyen tűz van, vagy esetleg omlásveszély. A kárhely biztonságára nézve a 
tűzoltásvezető nyilatkozhat. Engedélye hiányában mentőegységek nem tartózkodhatnak a 
káresemény közvetlen közelében. 

3.1.3. A betegek/sérültek száma és súlyossága 

Már a kárhely első felmérése során törekedni kell a beteg/sérültek számának és súlyosságának 
minél pontosabb becslésére, hiszen így tudjuk megítélni a szükséges további mentőerők 
számát, minőségét. A kárhely felmérése az egész felszámolási tevékenység alatt folyamatos. 

3.1.4. Speciális ellátási igények felmérése 

Fontos, hogy minél gyorsabban tudassuk a mentésirányítással, hogy milyen speciális 
igényeink vannak a betegelhelyezések terén ( pl: gyermek idegsebészet, égési osztályok stb.) 

 

  

3.1.5. METHANE –jelentés 

A tömeges illetve katasztrófaszerű kárhelyeknél A MIMMS-ajánlása szerint az úgyn. 
METHANE-jelentést követelik meg. A MIMMS (Major Incident Medical Management 
and Support) Nagy Britanniában és a NATO-sürgősségi ellátásban használt – tömeges 
balesetekkor, katasztrófa-helyzetekben alkalmazott – gyakorlati elvek és standardok 
összessége. 

 

A METHANE-jelentés tartalma: 

 

M My call-sign, or name and appointment  Major incident STANDBY or DECLARED   

     (Hívójel, tömeges/ katasztrófa eseményre gyanús vagy már ténylegesen az van) 

E Exact location  grid reference, or GPS where available   

     ( Pontos helyszín, amennyiben lehetséges GPS koordináták) 
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T Type of incident   

    ( az esemény típusa ) 

H Hazards, present and potential 

    ( a jelenlegi és a várható veszélyek, veszélyes anyag, egyéb szennyezettség, veszélyek)   

A Access to scene, and egress route • helicopter landing site location   

   ( a helyszín megközelítése részletesen, helikopter leszálló zóna lehetősége) 

N Number and severity of casualties   

   ( a sérültek /betegek száma és súlyossága) 

E Emergency services present and required 

   ( a helyszínen lévő beavatkozó szervezetek, és a további igények) 

 

3.2. Egészségügyi feladatok a kárhelyen 

 

3.2.1. Felderítés 

A kárhely felderítésére és a kárhelyen folyó munka sorrendiségére a jelenlegi 
legkorszerűbb és leggyakorlatibb eljárás a MIMMS protokoll szerinti CSCATTT: 

C : command and control 

 A helyszínen lévő irányítás, feladatszabás, a vezető(kárhelyparancsnok) személye, a 
tűzoltásvezető, valamint a többi beavatkozó szervezet kárhelyszíni parancsnoka. 
Horizontális és vertikális viszonyok. Utasítások kiadása, a végrehajtás ellenőrzése. 

S: safety 

 A kárhely biztonsága. Veszélyes-e a kárhely, valami szennyezés okán, esetleg   
roncsok, romok, tűz veszélyeztetik az ellátók biztonságát. Megközelíthető-e 
védőfelszerelés nélkül a kárhely minden területe. 

C: communication 

 Kommunikáció a többi beavatkozó szervezet kárhelyparancsnokaival. Kommunikáció 
a saját egységekkel. 

A: assesment 
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 A sérültek/betegek számának és súlyosságának felmérése,becslése. A várhatóan 
speciális ellátási igényű betegek száma. A kárhely várható felszámolási igényének 
becslése (váltások tervezése stb.) 

T: Triage 

 A sérültek/betegek osztályozása (trige sieve, triage sort, lásd 3.2.2.) 

T: Treatment 

 A sérültek betegek első ellátása, állapotuk stabilizálása, transzportra való felkészítésük 

T: Transport 

 A sérültek/betegek gyógyintézménybe történő szállítása, illetve a nem sérült 
személyek úgyn. túlélő központba történő transzportja. 

 

3.2.2.A sérültek(betegek) osztályozása 

 

Célja: a sérültek/betegek állapota alapján az ellátási sorrend meghatározása. Többféle 
osztályozási rendszer létezik, mindegyikkel szemben alapfeltétel az egyszerűség, és a 
gyors kivitelezhetőség.  

3.2.2.1 Rostálás (triage sieve)  

Az osztályozást nem kizárólag a kárhelyen felállított osztályozóponton végezzük, 
hanem már korábban, a betegek/sérültek feltalálási helyén. Itt először azt kell 
eldönteni, hogy ki az élő, és hogy az élő betegek hogyan jutnak el az osztályozópontra. 
Ez az eljárás felületesebb és egyszerűbb besorolás, mint a klasszikus osztályozás. Az 
eljárást rostálásnak (sieve) nevezzük. A rostálásnak is többféle módja létezik, a 
legegyszerűbb rostálási módszer a járóképesség alapján történő megkülönböztetés : 
mindenkit könnyű sérültnek tekintünk, aki járóképes ( saját erőből el tud jutni az 
osztályozópontig), sérüléseitől függetlenül. A járóképtelen sérülteket eszméletük és 
légzésük szerint különítjük el. Ha valaki nem légzik, és légútbiztosító, pozicionáló 
manőver után sem tér vissza a spontán légzése, akkor halottnak tekintjük. 
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3.2.2.2. Osztályozás (triage sort)  

 
A klasszikus osztályozás az alapvető életfunkciók károsodása vagy fenyegetettsége, 
illetve ezzel összefüggésben az időfaktor alapján történik. Négy kategóriát 
különböztetünk meg: 
I. Az alavető életfunkciók instabilak 
II. Az alapvető életfunkciók stabilak, de beavatkozás nélkül 4-6 órán belül 

bizonyosan instabillá válnak 
III. Az alapvető életfunkciók stabilak és az ellátás halasztása esetén sem várható, 

hogy instabillá váljanak 
IV. Az adott körülmények között elláthatatlan, haldokló, halott 

A triage kategóriákat nem szabad összekeverni a jogszabályi megközelítésű súlyos-
könnyű felosztással. Egy alkar vagy boka stb. törött például jogilag súlyos (8 napon 
túl gyógyuló) sérült, ugyanakkor triage esetében a III. kategóriába ( halasztható 
ellátású könnyű sérült) sorolandó. 
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Az osztályozás nem egyszeri folyamat,hanem folyamatosan ismétlendő. A sürgősségi 
kórkép zajlásdinamikája teszi szükségessé a beteg folyamatos észlelését és 
újraosztályozását. 

3.2.2.3. Egyéb osztályozások 

A gyakorlat kialakította START és SALT osztályozást is eredményesen használhatjuk a 
kárhelyen: 

 

A START-osztályozás: 
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A SALT- osztályozás: 

 

 

 

3.2.4. Sebesült-gyűjtőhely létesítése 

A kimentett és már osztályozott és lehetőség szerint stabilizált sérülteket/betegeket- 
elszállításukig - triage-kategóriák szerint kell gyűjtenünk. A sebesült gyűjtőhely lehetőleg 
a kárhely közvetlen közelében, de védett helyen legyen. Gondoskodni kell az oda-és 
elvezető utak kijelöléséről(rendészeti feladat). Fontos, hogy ezeken az utakon egyirányú 
forgalom legyen, a torlódások elkerülése céljából. Helikopter leszálló helyet kell 
kijelöltetni és őriztetn.i Külön kell gondoskodni a nem sérült,de az eseményben érintett 
személyek elhelyezéséről. Számukra –a társ-szervekkel együttműködve- úgynevezett 
„túlélő központot” kell létrehozni. 

 

3.2.5. A sérültek első ellátása 

 A betegket/sérülteket a szakmai szabályai szerint kell ellátni, azonban az ellátási elvek 
némileg mások a tömeges sérültellátásban. Láthattuk, hogy a rostálás során azok a 
betegek, akiknek szabad légút biztosítása esetén sem indul be a spontán légzésük, azok az 
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eljárásrendnek megfelelően elhunytnak tekintendők. Ilyenkor tehát nincs újraélesztés. 
Abban az esetben azonban, ha nincs súlyos aránytalanság a betegek/sérültek száma és a 
helyszínen rendelkezésre álló ellátási kapacitás között, akkor természetesen teljes 
(kiterjesztett) újraélesztést végzünk. Elképzelhető például, hogy egy betegnek akkor áll le 
a spontán légzése, mikor már elegendő mentőegység tartózkodik a helyszínen (illetve a 
sebesült-gyűjtőhelyen), így az újraélesztésnek személyi(kapacitásbeli) akadálya nincs. 
Betegellátás szempontjából a kritikus idő általában az első óra ( nagyobb eseményeknél ez 
persze jóval több lehet). Kritikus időnek tekintjük azt az időt, amikor még valószínűleg 
nagy az aránytalanság a sérültek/betegek száma, és a rendelkezésre álló mentőkapacitás 
között. 

 

3.2.6. A sérültek elszállítása (a kárhely kiűrítése) 

A sérültek elszállításánál szigorú sorrendiséget kell érvényesíteni. Azok a betegek az 
elsők, akiknél a stabilizálási kísérletektől sem várható, hogy a kórfolyamatot (a 
kórfolyamat zajlásdinamikáját) tartósan befolyásolni tudnánk. Ilyenek például a fedett 
hasi sérültek, ahol a hatásos vérzéscsillapításra csak intézményi körülmények között 
kerülhet sor. Az ilyen kórképek a szállítási prioritású kórképek. Az elszállításokat 
pontosan meg kell tervezni, és dokumentálni. A sérültek/betegek elhelyezése a 
mentésirányítás dolga. A kárhelyparancsnok felelőssége azonban, hogy a pontos helyszíni 
igényeket a mentésirányítás tudomására hozza.  A helyszíni összesítés terjedjen ki arra, 
hogy mennyi és milyen minősítésű beteg elhelyezésére van szükség, és ezek közül hány 
betegnek van speciális ellátási igénye. A könnyű sérültek elszállításához igénybe lehet 
venni – a mentésirányítás döntése alapján-a magán betegszállító szervezetek egységeit, 
valamint a közlekedési vállalatok járműveit is. 
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3. Felhasznált irodalom: 
Major L. (szerk) A katasztrófafelszámolás egészségügyi alapjai. Semmelweis Kiadó és 
Multimédia Stúdió, 2010. 
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26. FEJEZET  
VESZÉLYHELYZETEK MENEDZSMENTJE (ESETISMERTETÉSEK) (SCHÄFER JÜRGEN) 
 
1. ESET  

VESZÉLYELHÁRÍTÁS, SŰRGŐSSÉGI ESETEK MENEDZSMENTJE A KÓRHÁZAKBAN, 
SŰRGŐSSÉGI MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK KERETÉBEN 

 
TEMATIKA: 
 
A törvényes szabályozás értelmében a kórházak a betegellátás zavartalan biztosítása mellett 
kötelezve vannak aktívan közreműködni a veszélyelhárításban is. Számos kórház foglalkozik 
aktuálisan a kérdésfelvetéssel, hogy hogyan is lehetne ezeknek a követelményeknek a 
gyakorlatban hatékonyan eleget tenni. A válaszkeresés a kérdésre elengedhetetlenül magában 
hordozza az adott intézményen belül működő sürgősségi menedzsment optimalizálását, illetve az 
intézeten kívűli, de a sürgősségi ellátásban, veszélyelhárításban résztvevő egyéb 
szakmacsoportokkal való közreműködés optimalizálását. Célunk, az Agaplesion Frankfurter 
Diakonie Klinikáihoz tartozó kórházak gyakorlati példájával, konkrét megoldási javaslatokat 
felmutatni az adott problémára. 
 
KÓRHÁZON BELÜL MŰKÖDŐ SŰRGŐSSÉGI MENEDZSMENT: 
 
A vitális paramétereik tekintetében veszélyeztetett betegek gyors ellátásának biztosítása az 
egészségügyi szakszemélyzet csoportos riasztása segítségével, úgynevezett DECT Telefonok 
segítségével történik./ Reanimáció, Sürgősségi szekció, dialízis, politraumatizáció / Minden 
osztály, illetve a betegellátás tekintetében frekventált részleg fel van szerelve az intézményen 
belül sűrgősségi kofferrel, illetve defibrillátorral. A betegellátásban dolgozó szakszemélyzet éves 
rendszerességgel részt vesz a kórház által szervezett kötelező szakmai továbbképzéseken, 
melyek kereteiben lehetőségük nyílik elméleti és gyakorlati ismereteik felfrissítése mellett a 
legújabb szakmai standardokkal megismerkedni. Fenti komponensek együttesen járulnak hozzá a 
kvalitatív betegellátás biztosításához. 
 
KÓRHÁZON KÍVÜL MŰKÖDŐ SŰRGŐSSÉGI MENEDZSMENT: 
 
Klinikáinkon belül a következő egységek képezik a periférián a sűrgősségi menedzsment fontos 
pilléreit: Központi sűrgősségi állomás integrált sokktalanítóval, Chest Pain Unit 
szívkatéterlaborral, helikopterleszálló pálya, illetve két dekontaminációs egység. Ezen részlegek 
szakdolgozói rendszeres továbbképzéseken vesznek részt. Standardizált munkafolyamatok, 
illetve különböző szakmacsoportok által kidolgozott kezelési irányelvek segítik a zavartalan, 
optimális betegellátást.  
 
VESZÉLYELHÁRÍTÁS: 
 
A kórházi bevetési terv készítésénél, illetve aktualizálásánál figyelembe kell venni az adott 
intézmény speciális sajátosságait. A kórházak bevetési terveiért felelős vezetők havonta 
üléseznek, kötelezően részt vettek a szimulációs, illetve veszélyelhárítási tréningeken. Frankfurt 
városának vezetésével együttműködve több, reális veszélyhelyzetet illusztráló szimulációs 
tréning került megrendezésre, melyek a rendelkezésre álló bevetési terv hatékonyságát voltak 
hivatottak ellenőrizni. 
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Speciális gyakorlatokat hajtottak végre B, iletve C esetre. A szakdolgozók időbeli riasztása 
veszélyelhárítás esetén nem telefonon keresztül, a dominoeffektus elve szerint történik, hanem 
egy kűlső, központi vészjelző szerver segítségével, melynek működését évente többször 
evaluálják./Rapid Reach System/. 
 
Az új szakdolgozókat már az első, úgynevezett ismerkedési napon informálják az intézmény 
egyéb speciális sajátosságai mellett a riasztórendszer létezéséről, működéséről. A rendszerre 
vonatkozó összes releváns információ megtalálható a klinika intranetén, illetve tematizálásra 
kerül az intézményen belül meghirdetett továbbképzések keretében. 
 
ÖSSZEFOGLALÁS:  
 
A sűrgösségi esetek effektív menedzsmentje, illetve a struktúrált veszélyelhárítási terv felállítása 
nemcsak azon intézmények számára jelent nagy kihívást, melyek frekventáltságukból kifolyólag 
magasabb kockázati veszélynek vannak kitéve. 
 
Gyakorlati tapasztalataink alapján a következő célravezető javaslatokat tudjuk tenni: 
 
Egységes tárgyi feltételek, felszerelések biztosítása a sűrgősségi ellátásban 

- A szakdolgozók folyamatos, rendszeres továbbképzése és motiválása 
- A működő struktúrák rendszeres ellenőrzése, felülvizsgálása, szükség esetén korrekciója 
- Bevállt, megbízható kommunikációs struktúrák 
-  Finanszírozási források biztosítása az intézet üzemeltetője felől 

 
2. ESET 

A SZEMÉLYZET ELÉRHETŐSÉGE, MOZGÓSÍTÁSA NAGY VOLUMENŰ KÁRESEMÉNY 
SORÁN AZ AGAPLESION MARKUS KÓRHÁZÁNAK PÉLDÁJÁN. 
Kamradek Michael/2/, Birk Sebastian/2/, Sisovska Katarina, Gress Gloria/2/, Schäfer 
Jürgen/1/ 

 
PROBLÉMA BEMUTATÁSA: 
 
Nagy volumenű káresemények szükségessé teszik az alkalmazottak azonnali reakcióját az 
orvosoktól kezdve a vezetőkön át az adminisztratív munkát végző dolgozókig. Munkaidőn belül, 
biztosítva vannak a betegellátás szempontjából releváns személyi feltételek. Joggal vetődik 
azonban fel a kérdés, hogy mennyire lehetséges munkaidőn kívül, váratlan események kapcsán a 
személyzetet mozgósítani, az optimális személyi feltételeket biztosítani.  
 
MÓDSZER: 
 
Az Agaplesion Markus kórháza rendszeresen szervez riasztási gyakorlatokat az intézetben 
működő riasztási rendszer segítségével. A fenti kérdés megválaszolása céljából 2011 júniusában 
ismételten megrendezésre került egy gyakorlat. Számos egyéb paraméter vizsgálata mellett a 
gyakorlat fókuszában a dolgozók elérhetősége állt. A rendszer a részletes eredményeket 
automatikusan generálta, lehetővé téve felhasználásukat a későbbi statisztikai elemzésekhez. 
 
EREDMÉNYEK: 
 
A gyakorlat végén elvégzett elemzések alapján a riasztott alkalmazottak 38%-a volt ténylegesen 
elérhető. Ez a szám, mint viszonyítási érték szolgál a további eredmények bemutatása során.  
A különböző szakmacsoportokon belüli elérhetőség az orvosok között lényegesen magas 



 707 

arányokat mutatott a következő szakterületeken: Baleseti sebészet/ anaesthesiológia 57%, 
Urológia és Neurológia 50%, àltalános sebészet 46%, Nőgyógyászat 40%, Központi sürgősségi 
39%.  
 
Az ápolásban foglakoztatottak körében a szakterületek közötti megoszlás az elérhetőség 
függvényében a következőképpen alakult: általános sebészet és nőgyógyászat 55%, Intenzív 
44%, Pszichiátria és belgyógyászat 38%. 
 
A perifériás ellátásban foglalkoztatott dolgozók elérhetősége a következőképpen alakult: 
Lelki gondozók 100%, Labor 100%, Gyógyszertár 82%, Beteghordók 56%, Orvosi ellátó 
központ 43% 
 
Egyéb, a betegellátásban indirekt módon involvált szakmacsoportok körében a következő volt a 
megoszlás az elérhetőség függvényében: Èlelmezés és kontrolling 100%, Igazgatás/vezetőség 
75%, Technikusok 68%, Medicin kontrolling 63%, Porta 56%, IT 42%, Személyügyi osztály 
41%, Gazdasági osztály 41%, Medizintechnik 40% 
 
A kórházi bevetési tervért felelős vezetők 63%-a volt ténylegesen elérhető. Egyéb 
szakmacsoportok, részlegek dolgozói is elérhetőek voltak, az elérhetőségi arány azonban ezeknél 
a csoportoknál a 38%-os intézeti viszonyítási érték alatt maradt. 
 
ÖSSZEFOGLALÁS:  
 
Összességében megállapítható, hogy minden szakterület elérhető volt, az általános elérhetőség 
magas fokúnak minősíthető. 
Kiemelendő, hogy különösen azon szakmacsoportok dolgozói mutattak magas elérhetőségi 
arányt a gyakorlat során, akik közvetlen, direkt módon játszanak szerepet a sürgősségi esetek 
reguláris ellátásában. 
 

1. Agaplesion Bethanien kórház, Frankfurt am Main, Pécsi Egyetem oktatókórháza 
2. Agaplesion Frankfurti Diakonie Klinikái részvénytársaság, Frankfurt am Main 

 
3. ESET 

DEKONTAMINÁCIÓS EGYSÉG MŰKÖDÉSE A KÓRHÁZAKBAN VÉSZHELYZET 
ESETÉN, PÉLDÁK A BEVETÉS SZIMULÁLÁSÁRA. 
Herchenröder-Dieck D/1/, Schäfer J, /1,2/, Zischler K/3/, Klenenr R/4/, Birk S/1/, 
Kmaradek M,/4/, Sisovska K/1/, Kamb M/3/ 

 
PROBLÉMA BEMUTATÁSA: 
 
A kórházakon belül működő dekontaminációs egységek üzemeltetésénél a technikai feltételek 
biztosítása mellett a személyzeti feltételek megléte és optimálása is kimagasló szerepet játszik. 
Ennek biztosítása jelentős időnek a befektetését igényli a szakszemélyzet továbbképzésébe. A 
kórházak vezetésének a zavartalan betegellátás biztosítása mellett egyre gyakrabban kell egyéb, 
szokatlan feladatokat is magukra vállalni, megoldani. Üzemi, ipari balesetek következtében 
fellépő biológiai és kémiai károk, veszélyek, autóbalesetek, terrortámadások következményei, 
illetve ezek orvoslása különleges szervezési előkészületeket igényel. Mindezek mellett a 
felkészülés szerves részét képezi az optimális személyi és tárgyi feltételek megteremtése is.  
A kontamináció továbbterjedése a kórházon belül, működési zavarokhoz, illetve az egész 
rendszer megbénulásához vezethet. Ebből kifolyólag az érintett személyek időbeli 
dekontaminációja kulcsszerepet tölt be a védekezésben. 
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MÓDSZEREK: 
 
Az akut ellátást biztosító részlegek közelében, de a kórház épületén kívűl / A Bethanien 
kórházban az udvaron, a Markus kórházban, az üzemi garázsban/ dekontaminációs egységek 
felállítására került sor. A dekontaminációs egységek tusolórendszerrel vannak felszerelve, 
melyben a folyóvíz szabad áramlása csővezetéken keresztül biztosított. A tusolórendszert az erre 
a célra speciálisan kiképzett személyzet hozza működésbe. A kontaminálódótt személyeket 7 
percig, maximum 30 fok hőmérséklet mellett, folyó vízzel tusolja le az erre a célra kiképzett 
személyzet. A szimulációs gyakorlatok során a dekontaminációs egységekben egyidőben 
maximum 4 érintett személy dekontaminálása folyik. A szimuláció lehetőséget biztosít a 
szakszemélyzet gyakorlati kompetenciájának a fejlesztésére, illetve tesztelésére. 
 
KÖVETKEZTETÉSEK: 
 
Az Agaplesion Bethanien és Markus kórházaiban biztosítottak a feltételek bizonyos káresetek 
következtében kontaminálódott, kórhazi felvételt igénylő beteg dekontaminálására, 
megakadályozva ezzel a kontamináció továbbterjedését az intézményen belül további kezelésük, 
osztályos felvételük esetén. 
 
A dekontaminációs egységekben végzett bevetési gyakorlatok, szimulációs tréningek a 
szakszemélyzet kvalifikációját emelték. Összességében elmondható, hogy az évente 3-4 
alkalommal megrendezésre kerülő gyakorlatok kimagslóan jó eredményeket hoztak. 
 
A személyzet felkészülése a bevetésre a riasztás pillanatától maximum 30 percet vesz igénybe. A 
gyakorlatok a hatékony teammunka optimalizálását segíthetik a különböző szakmacsoportok 
között/ orvosok, ápolók, technikusok/ 
 
EREDMÉNYEK: 
 
A kórházakban működő dekontaminációs egységek lehetővé teszik a kontaminált személy gyors, 
biztonságos dekontaminálását. Az egységek egyszerű felépítése és működése, párosítva a 
személyzet gyors képzésével, betanitásával, a hibaforrások drasztikus redukálását eredményezte. 
A védőruha minőségének a fejlesztése még további optimálásra szorul. A tusolóvíz 
hőmérséklete, illetve a tusolás ideje különösen fekvő betegeknél már 7 perc után is enyhe 
lehüléshez vezetnek. 
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POSZTER 4 
 
KATASZTRÓFAVÉDELEM 
 

- A fogalom definíciója 
- A fogalommal kapcsolatos rendelkezések és szabályozások Németországban 

 
A KATASZTRÓFA FOGALMÁNAK DEFINÍCIÓJA: 
 
A német köznyelvben elterjedt katasztrófa fogalma alatt egy nagyobb veszélyhelyzet, káreset 
értendő. Az első fenyegető, míg a második már fennálló, bekövetkezett káreseményt jelöl. 
 
Általánosságban elmondható, hogy katasztrófahelyzetek esetén több ember egészsége, élete van 
veszélyeztetve, illetve az infrastruktúra és anyagi javak nagy része veszélybe kerül, vagy teljesen 
megsemmisül. A helyzetet súlyosbítja, hogy a rendelkezésre álló segítő/mentő kapacitás 
nagysága a mentőalakulatok részéről nem áll relációban a valós helyzet által megkövetelt 
mértékkel. 
 
A Német állam 1990 óta 16 tartományból áll. A tartományok az állam részleges szuverinitással 
rendelkező közigazgatási egységei. 
A tartományok katasztrófavédelemre vonatkozó törvényei a katasztrófa fogalma alatt egy olyan 
különösen nehézsúlyú káreseményt definiálnak, amelyet nem lehet a hétköznapi gyakorlatban 
elterjedt veszélyelhárítással kivédeni. 
 
Egy extrém veszélyhelyzet fellépése kapcsán az adott tartomány illetékes szervének a 
kötelessége egy formális ellenőrzés keretében meggyőződni arról, hogy jogi értelemben 
katasztófahelyzet fennállásáról van e szó. 
 
A kiváltó okra visszavezetve két leegyszerűsített csoportját lehet elkülöníteni a katsztrófáknak. 
 
Természeti katasztrófák/áradások, földrengések stb/, illetve civil katasztrófák/ tömegkrambol, 
repülőgépszerencsétlenség stb/ A természeti, illetve emberek által előidézett katasztrófák közötti 
különbség már első pillantásra is szembetűnő. Minél jobban beleavatkozik azonban az ember 
mesterséges úton a természet működésébe, annál nagyobb a valószínűsége a fenti határok 
fokozott elmosódásának. Földrengések során összedőlt házak, illetve keletkezett károk 
hátterében építéstechnikai előírások, emberek által kivitelezett munkafolyamatok állnak. Nagyon 
jó példa erre, a közelmúltban Haitiban történt földrengés.Nem maga a földrengés vezetett direkt 
módon számos ember halálához, illetve sérüléséhez, hanem a rájuk omló, őket betemető 
épületek. 
 
A veszélyhelyzetek A, B, C kategóriába történő besorolása még a hidegháború idejéből 
származik. 
Napjainkban modern, nemzetközileg egységes megállapodás szerint a besorolás angol nyelvű, 
rövidített verzióját/ CBRNE/ használják a kategóriák jelölésére. A betűk megfeleltetései a 
következőek: Kémiai, Biológiai, Radiológiai, Nukleáris és Explozív.A leegyszerűsített ABC 
klasszifikáció  „atomveszély“ kategóriáján belül elkülönítik a radioaktív kontamináció/ pl 
balesetek kutatási laboratóriumokban/ , illetve a nukleáris veszély/pl atombomba bevetése/ mint 
alkategóriákat. 
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A robbanó anyagok által előidézett vészhelyzetek kategóriát később vezették be. A kémiai 
veszélyek fogalma alatt olyan veszélyhelyzeteket definiálnak, melyek előidézéséért kémia 
anyagok /pl ipari kemikáliák/ a felelősek. Biológiai veszély kialakulásának hátterében állhatnak 
mikroorganizmusok/ baktériumok, vírusok, gombák/, illetve természetes eredetű mérgek/ 
toxinok/. Egy CBRNE veszély, vagy káreset fennállása a kiváltó ok függvényében különböző 
intézkedéseket igényel a mentésben résztvevő szervektől, alakulatoktól/ tűzoltóság, 
mentőszolgálat, rendőrség stb/ 
Alapvetően számos olyan veszély létezik, amely sérültek magas számához, káresetekhez, illetve 
katasztrófához vezethet. Többek között az extrém természeti jelenségek, mint pl viharok, orkán, 
árvíz tartoznak ebbe a kategóriába. De súlyos közlekedési, vizi, légi balesetek, ipari balesetek pl 
kémiai üzemekben is vezethetnek súlyos következményekhez. 
Mindezek mellett a tömeges megbetegedések, epidémiák, illetve a terrorizmus is a  komoly 
figyelmet igénylő lehetséges veszélyforrások közé tartoznak. Nem utolsó sorban a frekventált 
helyen, nagy jelentőséggel bíró infrastruktúrák zavarai, kiesései- energiaszolgáltatás, 
telekommunikációs hálók, főbb közlekedési útvonalak- vezethetnek katasztrófális 
következményekhez. 
 
MANV ÉS NAGY VOLUMENŰ KÁRESEMÉNYEK 
 
A mentésben a katasztrófa fogalma mellett egyéb más fogalmak is jelölnek sűrgősségi 
szituációkat, mint például tömeges sérülések és megbetegedések. A kár dimenziójának, illetve az 
érintettek számának függvényében különböző fokozatai különíthetőek el a tömeges 
sérüléseknek, megbetegedéseknek. Lehet szó közlekedési balesetekről kevés sérülttel, illetve 
súlyos balesetekről akár több ezer sérülttel is. A mentésben különös hangsúlyt kap a nagy 
volumenű káresemény fogalma. Nagy volumenű káresetről akkor beszélünk, ha a sérültek, vagy 
megbetegedettek száma olyan magas, hogy a régióban maximálisan mozgósítható mentési 
alakulatokkal sem lehet biztosítani ellátásukat, illetve az esemény megfékezését. A 
veszélyhelyzet, nagy volumenű kár, illetve a katasztrófa kategóriák közötti határ a gyakorlatban 
igen keskeny lehet. 
Egy raktárépületben keletkezett tűz kevés sérülttel rövid időn belül átcsaphat mérgesgáz 
katasztrófába több ezer veszélyeztetettel, melynek következtében katasztrófahelyzetet hirdetnek 
ki. 
  



 711 

KATASZTRÓFAVÉDELEM NÉMETORSZÁGBAN 
 
POLGÁRI VÉDELEM 
 
Az állampolgárok védelme a fenyegető veszélyhelyzetekkel szemben Németországban az állam 
feladata. Az alkotmány szerint az állam feladata a civil lakosság védelme zavargások, háború 
idején, a tartományok pedíg a katasztrófavédelemért felelősek békeidőben. Àltalánosan 
elmondható, hogy a katasztrófák, súlyos veszélyhelyzetek megfékezése, leküzdése, mint az 
állam, tartományok, járások közös feladataként definiálódik napjainkban, a “lakosságvédelem”, 
mint mindenek felett álló prioritás értelmében. 
 
Számos intézmény és szervezet terjeszti ki tevékenységét a lakosságvédelem ügyében. 
Központi jelentősséggel bír, a 2004-ben alapított Lakosság és Katasztrófavédelmi Àllami 
Hivatal./BBK/. 
 
 A hivatal összefogja és koordinálja a civil lakosság védelmében tevékenykedő különböző 
szakma és munkacsoportokat, részterületeket. 
Feladatai közé tartozik többek között rizikóanalízisek készítése, a krízsiintervenció szervezése és 
koordinálása, illetve a lakosságvédelem célját szolgáló internacionális együttműködés 
organizálása. 
A BBK a lakosságvédelem fogalmát a következőképpen definiálja: Olyan civil intézkedések, 
tevékenységek összessége, melyek a lakosság védelmét célozzák meg háború, fegyveres 
konfliktus, katasztrófák és egyéb súlyos következményekkel összefonódó vészhelyzetekben. 
 
Németországban az állam, a tartományok és a járások közösen dolgoztak ki egy átfogó rendszert 
a veszélyelhárítás és segítségnyújtás céljából. Katasztrófahelyzetben elengedhetetlen, hogy 
számos hivatal, szervezet és részleg szorosan és koordináltan együttműködjön egymással. 
Többek között a tűzoltóság, teknikai mentés, különböző segítő szervezetek, tartományi és állami 
rendőrség, de előfordulhat bizonyos esetekben a katonaság, határőrség bevetése is. Az esemény, 
káreset komplexitásának, súlyosságának függvényében szorosan együttműködnek egymással a 
tartományok a járások és az állam. Az úgynevezett krízisstábok feladata a mentésben résztvevők 
közötti zavartalan kommunikáció és koordináció biztosítása.  
 
FELKÉSZÜLÉS A VÉSZHELYZETRE 
 
Németországban százon felül van azon élelmiszerraktárak száma, melyek pontos helye nincsen 
nyilvánosságra hozva biztonságügyi okokból. Ezen élelmiszertartalékok két csoportra oszthatók. 
Az egyik csoport a civil lakosság, a másik pedig a katonaság számára van fenntartva. Az állam 
élemiszerraktározásra vonatkozó intézkedései garantálják egy esetleges élelemellátási zavar 
fellépése esetén a lakosság ellátását élelmiszerrel, biztosítva ezzel a túlélést. Mindezek mellett 
azonban ajánlott, hogy az állampolgárok  saját érdekükben, felelősségteljesen,  egyéni biztonsági 
intézkedéseket tegyenek,A veszélyek sokrétűek és számuk folyamatosan emelkedik. Az állam, 
illetve a tartományok ellátó egységei az azonnali, teljes igényét a lakosságnak nem tudják ellátni, 
ezért elengedhetetlenül szükséges és ajánlott a privát tartalékolás is. 
 
AKTUÁLIS KIHÍVÁSOK: TAGOK SZÁMÁNAK CSÖKKENÉSE, TOBORZÁSI PROBLÉMÁK 
 
 Demográfiai változások, a lakosság számának csökkenése, a társadalom elöregedése, a fiatal 
illetve középkorú lakosok számának csökkenése együttesen mind hozzájárulnak az utánpótlás 
toborzásának nehézségeihez. Az Àllami Népességkutatási Intézet előrejelzései szerint az 
önkéntes mentősök és tűzoltók száma 2025-re egy negyedével fog csökkeni a jelenlegi 
létszámhoz képest. A helyzet súlyosságát csak fokozza az a diszkrepancia, ami a segítő 



 712 

szervezetek működését szabályozó  előírások és az önkéntes segítők individuális igényei/ 
lehetőségei között feszül. 
 
 A segítő szervezetek az önkéntesektől sok esetben  nemcsak  magas szakmai kompetenciát  
követelnek meg,  hanem előírják a tartós, állandó készültséget a bevetésre. Ezzel szemben az 
önkéntes segítők körében egyre jobban elterjedőben van a rövid, epizódikus, projektorientált 
segítő munka. 
 
 
A MENTÉST SEGÍTŐRE VONATKOZÓ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
A mentést segítő, mentésben résztvevő személy tudatában kell legyen, illetve védve kell legyen  
a katasztrófa okából, vagy következményeiből fakadó olyan veszélyekkel szemben, amelyek 
esetlegesen életét, egészségét veszélyeztethetik. Ez a tájékoztatás és védelem Németországban 
kétféle úton történhet meg. 
 
A széleskörű gyakorlatban elterjedt, hogy a felelősség ennek kapcsán a mentést irányító személyt 
illeti. A mentést irányító személy feladata a mentés során felmerülő rizikók, veszélyek 
súlyosságának megítélése, illetve ezek nagyságának függvényében egy döntéshozatal azzal 
kapcsolatban, hogy kitehetőek-e a mentésben résztvevő segítők a fennálló rizikónak, veszélynek, 
vagy sem. Amennyiben megítélése szerint a fennálló rizikók, veszélyek nagysága meghaladja az 
adott helyzetre vonatkozó felső határt, visszavonja a segítőket az érintett helyszínről. Ez az 
eljárás egyértelműen tükrözi a mentési lánc bázisát képező hierarchikus struktúrát. 
 
Németországban bizonyos mentési szerveknél a döntés nem a mentést irányító vezető, hanem az 
érintett személy kezében van. A döntés előfeltétele természetesen ebben az esetben is az érintett 
személy teljes körü, precíz informálása a veszély, illetve rizikó nagyságáról, esetleges 
következményeiről. 
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27. fejezet  
A higiéniai szabályok alkalmazása a mentésben és az intézeti sürgősségi 
ellátásban (veszélyes hulladékok kezelése) (Betlehem József Dr, Pék Emese) 
1. Jogi szabályozás 
A hulladékkezeléssel kapcsolatosan jelenleg hatályos rendelkezés hazánkban a 2012. évi 

CLXXXV. törvény a hulladékról jogszabály. Ezek alapján hulladéknak minősül: bármely 

anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles. 

Ennek típusai lehetnek: 

• biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, 

háztartásokban, éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató 

létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az ezekhez 

hasonló, élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hulladék. 

• biológiailag lebomló hulladék: minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob 

vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékot is. 

• elkülönítetten gyűjtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg szerint 

elkülönítve gyűjtenek, ide nem értve a vegyes hulladékot. 

• építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 

szerinti építési tevékenységből származó hulladék. 

• háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, 

valamint nagydarabos hulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, 

üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú 

helyiségeiben és területein képződő hulladékot. 

• háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött 

hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a 

háztartás ihulladékhoz hasonló. 

• települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék. 

• vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a 

különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten 

gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek. 

A hulladék jellege szerint lehet: veszélyes vagy nem veszélyes. [1] 
Az egészségügyi szolgáltatók, illetve szolgáltatást nyújtók infekciókontroll tevékenységét 

hazánkban a 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet szabályozza [2], mely rendelkezik a fertőzések 

megelőzéséről és az ezzel kapcsolatos tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről. 
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Valamennyi szolgáltató az Országos Epidemiológiai Központ által rendszeresen frissített 

„TÁJÉKOZTATÓ a fertőtlenítésről – A járványügyi gyakorlatban és a betegellátásban 

alkalmazható fertőtlenítő eljárások kézikönyve” című kiadvány alapján köteles mindezt 

végezni. 

2. Hulladékkezelés az egészségügyben 

Magyarországon a kórházakban és a rendelőkben összesen közel 9500 tonna veszélyes 

hulladék és 400.000 m3 nem veszélyes (háztartási hulladékhoz hasonló) hulladék keletkezik. 

A betegellátás során keletkező egészségügyi hulladékok kezeléséről hazánkban 16/2002. (IV. 

10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről határozatában rendelkezik. Jelen határozat a hulladékok gyűjtésére, 

begyűjtésére, szállítására, előkezelésére, tárolására, hasznosítására és ártalmatlanítására terjed 

ki. [3] 

2.1. Veszélyes hulladékok kezelése az egészségügyben 

Az egészségügyi ellátás során számos olyan anyag keletkezik, amely veszélyes (pl.: 

szúrásveszélyes fecskendők, törött ampullák), illetve fertőző lehet a dolgozókra és a 

szemétkezelőkre nézve is. Az egészségügyi hulladékok nem megfelelő kezelésének 

következtében a WHO állásfoglalása szerint 2000-ben világszerte, elsősorban a fertőzött 

injekciós tűk és fecskendők használata következtében:  

• 21 millió Hepatitis - B vírus fertőzést;  

• 2 millió Hepatitis - C vírus fertőzést és  

• 260 000 HIV fertőzést okozott. 

Veszélyes hulladéknak számítanak: azok az anyagok, amelyek az emberi egészségre vagy 

életre károsító hatást fejtenek ki. A veszélyesnek minősülő hulladékok kezeléséhez és 

szállításához engedély szükséges, összetételét és származási helyét dokumentálni kell. A 

veszélyes hulladékokat összetételük és a környezetre való veszélyességük alapján három 

osztályba sorolhatjuk: 

• Különösen veszélyes 

• Fokozottan veszélyes 

• Mérsékelten veszélyes 

A veszélyes hulladékok eredetük, összetételük vagy koncentrációjuk miatt jelentenek 

kockázatot az egészségre, a környezetre. A veszélyességi jellemzőket a 

hulladékgazdálkodásról szóló törvény H betűvel és egy sorszámmal jelöli:  
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• H1: robbanó; 

• H2: oxidáló; 

• H3-A: tűzveszélyes; 

• H3-B: kevésbé tűzveszélyes; 

• H4: irritáló vagy izgató; 

• H5: ártalmas; 

• H6: mérgező; 

• H7: rákkeltő (karcinogén); 

• H8: maró (korrozív); 

• H9: fertőző; 

• H10: reprodukciót és az utódok fejlődését károsító (teratogén); 

• H11: genetikai károsodást okozó (mutagén); 

• H12: anyagok és készítmények, amelyek vízzel, levegővel vagy savval érintkezve 

mérgező, vagy nagyon mérgező gázokat fejlesztenek; 

• H13: anyagok és készítmények, amelyek hajlamosak arra, hogy belőlük a lerakást 

követően valamely formában - pl. kimosódás - a felsorolt tulajdonságok 

bármelyikével rendelkező anyag keletkezzék; 

• H14: környezetre veszélyes (anyagok és készítmények, amelyek a környezetbe 

jutva a környezet egy, vagy több elemét azonnal, vagy meghatározott idő elteltével 

károsítják, illetve a környezet állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, 

biológiai sokféleségét megváltoztatják) 

A veszélyes hulladékokról általánosságban a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről nyilatkozik. Melyben az ilyen 

jellegű hulladékokkal kapcsolatos általános szabályok a következők:  

Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell 

megtervezni és végezni, hogy a veszélyes hulladék 

• mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen; 

• hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő; 

• keletkezésének, kezelésének ellenőrzése és mennyiségének meghatározása biztosítva 

legyen; 

• kezelése a munka-egészségügyi és munkabiztonsági szabályok maradéktalan 

betartásával történjen. 
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A hulladék termelője a veszélyes hulladékot, a keletkezés helyén közvetlenül, munkahelyi 

gyűjtőhelyen, a környezetszennyezést kizáró edényben gyűjtheti, legfeljebb l évig akkora 

mennyiségben, hogy az a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozza. A veszélyes 

hulladékok szállítását és begyűjtését csak az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Főfelügyelőség tevékenységi engedélyével lehet elvégezni. 

Jogszabály szerint egészségügyi veszélyes hulladékok a veszélyes anyagokat tartalmazó 

vagy abból álló vegyszerek, citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek és a fogászati célokra 

használt amalgám hulladékai lehetnek. Az egészségügyben keletkező veszélyes hulladékok 

kezeléséről Magyarországon a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról 

szankció rendelkezik. 

Általánosságban elmondható, hogy az egészségügyi szolgáltatónak törekedni kell a hulladék 

képződésének és veszélyességének megelőzésére és csökkentésére, illetve minél nagyobb 

arányú hasznosítására, biztosítani kell a hulladék sorsának nyomon követhetőségét, 

ellenőrizhetőségét, és meg kell akadályozni a környezet szennyezését, illetve az egészség 

károsítását. 

Ezzel kapcsolatosan az egészségügyi szolgáltatók feladatai a következők:  

• A veszélyes hulladékokat szelektíven kell gyűjteni; 

• aminek nagy része később külső hulladékkezelőnél kerül égetéssel ártalmatlanításra; 

• vagy fertőtlenítést követően települési hulladékként további kezelésre. 

• Az egészségügyi hulladékok közül a röntgen-előhívó és -fixáló oldatokból lehetséges 

az ezüst visszanyerése, amit általánossá kell tenni. 

• Biztosítani kell a magánrendelőkben és a háziorvosi ellátás során keletkező 

hulladékok rendszeres begyűjtését és kezelését is. 

Speciális kezelést igénylő egészségügyi veszélyes hulladékok: a fertőző hulladékok, a 

testrészek, a szervmaradványok, a szövetek, a betegellátási hulladékok,az  injekciós tűk és 

fecskendők, az infúziós-, transzfúziós szerelékek, a citosztatikumok illetve az ezekkel 

szennyezett eszközök, anyagok. 

 

Az ilyen jellegű hulladékok kezelésére vonatkozó szabályok a következők:  

• folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló eszközökben,  

• az éles eszközöket szilárd falú, szúrásálló edényben kell gyűjteni  

• a sárga színkódot és a nemzetközi bioveszély jelet kell alkalmazni  
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• hűtés nélkül legfeljebb 48 óráig tárolhatók, hűtőben maximum 30 napig  

• nem tömöríthetők, hanem aprítani kell őket 

A fertőtlenítésre vonatkozó általános szabályok a következők:  

• kizárólag hőhatáson alapuló eljárások alkalmazhatók:  

• külső és belső felületen biztosítani kell a megfelelő hőhatás érvényesülését; 

• a paramétereket csoportonként meg kell határozni; 

• fertőtlenítés előtt nem szabad válogatni, átönteni, tömöríteni; 

• minden paramétert a hulladéknak megfelelően kell meghatározni, és regisztrálni; 

• lehetővé kell tenni a vízgőznek a csomagolóanyagba való behatolását; 

• üzemelés közben fertőző anyag levegővel sem juthat ki; 

• a fertőtlenítési ciklus végén a rakománynak fertőtlenítettnek kell lennie. 

Gyógyszerhulladékok kezelése 

A lakosságnál keletkező gyógyszerhulladékok ellenőrzött begyűjtésének és kezelésének jogi 

szabályozását oldotta meg a Hgt. felhatalmazása szerinti, a humán gyógyszerek és 

csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet, amelynek 

alapján a közforgalmú és a fiókgyógyszertárak visszafogadják a gyógyszerhulladékokat. A 

gyógyszertárakban gyűjtött gyógyszerhulladékokat hulladékégetőbe szállítják. A 

hulladékkezelés a gyógyszer gyártók és a gyógyszerforgalmazók felelősségi körébe tartozik. 

2.2. A veszélyes hulladékok tárolása 

Az egészségügyi intézményekben a fertőzésveszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló 

eszközök minőségi követelményeit az 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet 4. sz. melléklete, míg a 

szállítás követelményeit az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló 

Európai Megállapodás) tartalmazza. [4] 

• A gyógyító tevékenység során keletkezett fertőzésveszélyes hulladékokat minősített, 

egyszer-használatos gyűjtőedényekben kell gyűjteni.  

• Az edényeket megtelésük után le kell zárni.  

• Az edényeken lévő táblázatot ki kell tölteni /hulladék fajtája, keletkezés helye, 

dátuma, stb. szerint/. 

• Az egészségügyi intézményekben keletkező fertőzésveszélyes hulladék 2 napig, 

amennyiben a hűtve tárolás megoldott, 30 napig tárolható. 
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• A gyűjtő eszközön a sárga (fertőzésveszély) színkódot és a nemzetközi bioveszély 

jelet kell jól láthatóan elhelyezni (8cmx 8cm, sárga alapon fekete szegéllyel).  

Injekciós tűk, injekciós fecskendők tűvel, infúziós és transzfúziós szerelékek, vágó, szúró, éles 

eszközök, ampullák, tárgylemezek, egyéb eszközök kizárólag OTH, ADR minősített kemény 

falú gyűjtőeszközben gyűjthetők, melynek záró fedele a tű lehúzására alkalmas kialakítású 

(2.2.1. ábra). 

A vérrel, váladékkal kismértékben szennyezett anyagok a szúró, vágó, éles eszközökkel 

keverten is gyűjthetők, amennyiben a hulladék nedvességtartalma nem haladja meg a 10%-ot. 

A hulladékkal telt, lezárt papírdobozokat - a könnyebb és biztonságosabb mozgatás végett - 

ajánlatos sárga feliratos fóliazsákba berakni még (2.2.2 – 2.2.3. ábra). A keményfalú 

műanyag edényeket szállítás előtt nem szükséges bezsákolni. 

Műtéti és más orvosi beavatkozások során visszamaradó fel nem ismerhető 

szervmaradványok, váladékok, laboratóriumi és kórbonctani vizsgálati anyagok, illetve azok 

maradványai, vérrel, váladékkal szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések, tamponok, 

katéterek és egyéb, nagy nedvesség tartalommal bíró betegellátási hulladékok gyűjtésére 

kizárólag kemény falú műanyag edények használhatók. 

A vérrel, váladékkal kismértékben szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések, tamponok, 

katéterek és egyéb hasonló betegellátási hulladékok esetén, amennyiben a hulladék 

nedvességtartalma maximum 10%, ezek eldobására a: sárga színkódos, ADR minősített 

egészségügyi veszélyes hulladékgyűjtő zsákokat javasolt alkalmazni, melyeket lábbal 

működtethető hulladékgyűjtő edényre célszerű felhelyezni. A zsákokat túlrakni veszélyes. 

Telítődésük után a zsák száját össze kell kötni és a zsák oldalán lévő adattáblát pontosan ki 

kell tölteni. 
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2.2.1. ábra Műanyag edény szilárd hulladék gyűjtéséhez 

 

2.2.2. ábra Fóliazsák szilárd hulladék gyűjtéséhez 
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2.2.3. ábra Papírdoboz szilárd hulladék gyűjtéséhez 

2.3. Veszélyes hulladékok a sürgősségi betegellátásban 

Egészségügyi veszélyes hulladék a betegellátás során keletkezik a sürgősségi ellátás közben 

(Országos Mentőszolgálat, orvosi ügyelet), legtöbbször az egészségkárosodás helyszínén. A 

sürgősségi ellátás során keletkező veszélyes hulladék mennyisége az összes, egészségügyben 

keletkező hulladékhoz képest csekély mértékű. Az ellátás sajátosságai, az ismeretlen beteg - 

ezáltal „ismeretlen veszély” - miatt azonban a jelentősége nagy. Kiemelt egészségügyi 

kockázatot jelent mind az ellátók, mind a környezet számára. 

Veszélyes (fertőző) hulladékok a sürgősségi ellátásban: 

• azok a használt éles, hegyes eszközök, amelyek szúrt vagy vágott sérülést okozhatnak, 

fertőző mikroorganizmusokkal szennyezettek, vagy feltételezhetően szennyezettek 

(injekciós tűk, fecskendők tűvel, infúziós és transzfúziós szerelékek, vágó, szúró, éles 

eszközök, ampullák, tárgylemezek, egyéb eszközök); 

• vér és vérkészítmények, műtéti és más orvosi beavatkozások során visszamaradó, fel 

nem ismerhető emberi testrészek és szervmaradványok, váladékok, laboratóriumi és 

kórbonctani vizsgálati anyagok, illetve azok maradványai; 

• a fertőző egységek és elkülönítők összes hulladéka, továbbá a járványügyi 

szempontból különösen veszélyes és/vagy ellenálló mikroorganizmusokkal 

szennyezett vagy feltételezhetően szennyezett hulladékok, amelyek a külön 

jogszabályban meghatározott fertőzőbetegségek ellátása során keletkeztek; 
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• vérrel, váladékkal szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések, egyszer használatos 

ruhanemű és lepedő, tampon, katéter, vizeletgyűjtő tasak, protézis, inkontinencia betét, 

pelenka és egyéb hasonló betegellátási hulladékok; 

• légszűrő berendezések mikrobiológiai szűrőbetétjei; 

• citosztatikummal szennyezett anyagok és eszközök (ágynemű, ruhanemű, kötszer, 

kesztyű, vizeletgyűjtő tasak, infúziós üveg, egyéb eszközök) 

A dolgozók védelmére különböző védőfelszerelések állnak rendelkezésre, melyek a betegek 

váladékai vagy az ellátás során keletkező hulladékokkal való direkt kontaktus ellen megfelelő 

védelmet nyújtanak, a tűszúrásos baleset ellen azonban nem elegendő a mechanikai 

védelmük. Ilyenek pl.: a steril, vagy nem steril latex védőkesztyű, a védőoverall, az orr-

szájmaszk, emellett fokozott védelmet nyújt a védőszemüveg, illetve az FFP3 típusú arcmaszk 

A betegellátáshoz és a veszélyes hulladékok kezeléséhez szorosan kapcsolódik a 

fertőtlenítés, első sorban a beteg test-váladékával szennyezett, többször használatos 

eszközökön, illetve a fertőzőbeteg helyszíni ellátását követően végzendő tevékenység. Az 

alkalmazott fertőtlenítőszerekkel szemben a következőek az elvárások: 

• a kórokozók elpusztítása; 

• rövid behatási idő (eszközfertőtlenítés esetén általában 15, felületfertőtlenítés során 30 

perc); 

• egyszerű használat; 

• egészségre való ártalmatlanság. 

A hulladéktárolók fertőtleníthetők: lemosással, permetezéssel és gőzzel. 

Minden egészségügyi eszköz által okozott sérülés potenciálisan fertőzésveszélyesnek 

tekinthető, így azonnali intézkedést igényel. [5] 
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Irodalomjegyzék 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1. 2012. évi CLXXXV törvény a hulladékról 

http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/jogszabalyok/kv/0300100.htm 

2. 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 

megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 

3. 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről 

41/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező 

hulladékkezeléséről http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/jogszabalyok/egugyhull 

min.htm.  

5Molnár K. Az egészségügyi hulladékok kezelése 

http://www.vegyelgep.bme.hu/download.php?ctag=download&doc ID=89  
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28. fejezet 

A hirtelen egészségkárosodott betegek mobilizálásának általános szabályai (Betlehem 
József Dr) 

28.1 Az egészségkárosodás helyszínei 

A sürgősségi kórképek önmagukban is romló folyamatokat jelölnek, ahogy ezt a mű korábbi 
fejezetei taglalják. Ezt az állapotot bizonyos külső környezeti tényezők és azok változásai 
tovább súlyosbíthatják illetve a szakszerű gondoskodás az állapotromlást lassíthatja.  

A beteg állapotának stabilizálásához hozzátartozik egyfelől az azonnali egészségügyi 
beavatkozások kivitelezése érdekében a legszükségesebb mozgatások elvégzése, másfelől a 
beteg feltalálási helyéről a további ellátó helyre történő eljuttatása.  

Az elsősegély keretei között végzett mozgatások elsősorban az életveszély elhárítása és a 
további veszélyeztető környezeti tényezők kiküszöbölése érdekében szükségesek, azonban a 
mentők jelenlétében lehetőség nyílik a kimentési és szállítási folyamatok optimalizálására a 
rendelkezésre álló a beteg állapotának megfelelő mentéstechnikai eszközök használatával.  

28.2 Műszaki mentés és egészségügyi beavatkozás 

A kimentés során azonban felmerülhet további egyéni védőfelszerelés használatának 
szükségessége, amivel többnyire a katasztrófavédelem munkatársai rendelkeznek, pl.: 
légzőkészülék, vegyvédelmi ruha, speciális kesztyű, lábbeli, stb. A kimentés során is mindig 
szem előtt kell tartani a kimentést végzők testi épségének megóvását, amihez hozzátartozik a 
saját fizikai korlátaink felismerésének képessége. A kimentés során alkalmazott technikai 
eljárások, vagyis a kimentés komoly szakmai felkészültséget és gyakorlottságot igényel. Ez 
néha további eszközök helyszínre juttatását is igényli vagy külön helyszíni kitelepülést is.  

Különleges helyszín lehet hegyvidéki körülmények között, barlangban, bányában, vízből 
történő mentés vagy esetleg összeomlott, romos épületek közötti keresésé és segítségnyújtás. 
Az utóbbi időben a különleges szaktudást, helyismeretet, eszközismeretet igénylő kimentést 
az un. speciális mentők végzik. 

A nemzetközi terminológia alapján a legjellegzetesebb kimentési helyzetek közé sorolják az 
alábbi műszaki beavatkozást igénylő eseményeket 

• Összeomlott szerkezetek alóli mentés 

Az épített szerkezetek, műtárgyak (házak, utak, hidak, stb.) konstrukciós hiba következtében, 
rendkívüli természeti erők, emberi gondatlanság, terrorcselekmények hatására 
összeomolhatnak és magul alá temethetnek vétlen áldozatokat. Az omlás során közművek is 
sérülhetnek, melyek a helyi veszély kockázatát jelentősen növelik. A kárhelyen a szerkezet  
nagyságától és funkciójától függően nagy számú bajbajutottal is lehet számolni. A helyszíni 
tájékozódást a romok gyakorta megnehezítik, esetleg lehetetlenné teszik az első időszakban. 

• Szűk helyről történő mentés 
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Szűk, zárt helyek az élet számos helyen vesznek körül bennünket. Üzemekben, gépek 
közelében, szerelő műhelyekben gyakorta lehet találkozni beszorult sérültekkel, de aa 
lakókörnyezetben is előfordulnak ilyen helyzetek. A kiszabadítás néha különleges műszaki 
megoldásokat és eszközöket igényel.  

• Gödörből, árokból való mentés 

A gödrök többnyire szűk a talajfelszín alatti mélyedések, melyeket tudatosan készítenek (pl.: 
árokásás, csatornázás alkalmával), de természeti hatásra is létrejöhetnek (pl.: nagy 
mennyiségű csapadék alámossa az utakat, épületeket). A nem szakszerűen készített árkok, 
gödrök beomlással fenyegetnek különösen laza, nedves talaj esetén. A betemetődés kockázata 
nélkül a mentést végzők is csak különleges technikai megoldásokkal közelíthetik meg a 
sérültet (pl.: létra-kötél technika).  

• Földalatti mentés 

A földfelszín alatti természetes képződmények a barlangok, víznyelők melyek a felkészületlen 
érdeklődőket veszéllyel fenyegetik. A mesterségesen kialakított helyszínek a bányák, 
alagutak, amelyek beomlással fenyegetik az ott munkát végzőket.  A földfelszín alatti 
speciális mentési helyzetek külön felkészültséget és helyismeretet igényelnek. A mentés 
nehezítheti az alacsony hőmérséklet, esetleges vízfolyások, magas páratartalom, rossz látási 
viszonyok.  

• Járművekből történő mentés 

A gépjárművek érintettsége a balesetekben az egyik leggyakoribb helyzet, különösen, ha a 
megközelítésük sem egyszerű a környezeti viszonyok miatt, pl.: árokba csúszott autóbusz. A 
sérültek kimentéséhez ilyenkor nem csupán a hozzáférhető helyen könnyen alkalmazható 
műszaki mentőeszközöket, pneumatikus vágókat, feszítőket kell tudni eljuttatni a helyszínre, 
hanem a kimentett sérültek kijuttatását is külön kell szervezni, pl.: mentőkötélpálya 
kiépítésével.  

• Vízfelszíni mentés 

A vízfelszíni mentésre is sor kerülhet különleges viszonyok között, hisz nem csak álló 
vizekből kell tudni menteni, hanem folyóból és akár jeges viszonyok között is.  

• Víz alatti mentés 

A víz alatti mentés során többnyire már csak az áldozat felkutatása történik meg, bár néhány 
szerencsés esetben azonnali beavatkozás lehetőségekor a túlélés is lehetséges. Ez különösen 
akkor kecsegtet pozitív eredménnyel, ha a bajbajutott számára még levegő áll rendelkezésre 
egy zárt térben (pl.: gépkocsi), vagy a búvár reflexe működik és nem kerül víz a tüdőbe. (A 
búvár reflex három legfontosabb élettani következménye: bradycardia, perifériás 
vazokonstrikció, vér redisztribuciója.) 

• Természetes környezetből (vadon) történő menés  
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A mesterséges környezetünket számos helyen veszi körül a vad természet, ami megannyi 
veszélyt rejt a gyanútlan túrázóra, sétálóra. Az ilyen helyekről történő mentés lehetősége 
jelentősen függ a domborzati és időjárási viszonyoktól, a megközelíthetőségtől.  

A speciális viszonyok közötti kimentési szükség esetén mindig szükséges a műszaki mentés 
elsődlegességét elfogadni, különben az azonnali egészségügyi ellátást nyújtók is veszélybe 
kerülhetnek. Az egészségügyi személyzet csak a megfelelő felszereltséggel és biztonsági 
szabályok betartásával vehet részt műszaki beavatkozásban. 

A beteg mozgatása során törekedjünk a helyes testtartásra és az emelés technikájára. Az 
emelés során használjuk a legerősebb izmainkat. A gerinc mindig maradjon egyenesen, 
miközben az emeléskor a térdet behajlítjuk. A lábak szélesebb terpeszben helyezkedjenek el. 
A teherrel való járás során is őrizzük meg a gerinc egyenes tartását emelt fejjel.  

 

A mozgatás vagy szállítás során a beteget – amennyiben kontaktusképes – folyamatosan 
tájékoztassuk az egyes mozdulatokról, rögzítésekről, beavatkozásokról. A mobilizálás közben 
sem feledkezhetünk meg a beteg állapotának változásáról, így vele célszerű kontaktust tartani 
vagy figyelemmel kísérni az alapvető tüneteit, továbbá a monitorizált beteg látható 
paramétereit. A mért értékek azonban mozgatás során műtermékeket tartalmazhatnak, amit 
körültekintéssel kell értékelni. A szállítás megkezdése előtt és annak befejeztével, valamint 
rendkívüli állapotváltozás esetén mindig ellenőrizzük a beteg állapotát. Ha abban 
rosszabbodást észlelünk, tegyük meg az általunk elvégezhető legszükségesebb 
beavatkozásokat. Legyünk figyelemmel a környezet esetlegesen veszélyt rejtő helyzetire is. 

 

28.3. A beteg mobilizálása 

A beteg megtámasztása járáskor  

Ha a beteg kooperáló, járóképes és ez az egészségi állapotát megengedi, akkor megkísérelhető 
a beteggel való együttműködésben a beteg kísérése és megtámasztása. Egy mentődolgozó is 
sokat tud segíteni a betegnek, hisz segíthet tehermentesíteni a járást a segélynyújtóra való 
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támaszkodással, a váll átkarolásával. Ideális, ha két elsősegélynyújtó tudja ezt megtenni, 
mivel így a járásképtelen beteget akár kétkezes nyereg kialakításával is lehet szállítani.    

Az ülő beteg emelése  

A beteget gyakran kell kiemelni székből, ágyból, gépjármű üléséből. A beteg kiemelésének 
megkezdése előtt győződjünk meg arról, hogy ez a kivitelezési mód a legcélravezetőbb és 
nem rontjuk ezzel a beteg állapotát. Feltételezhető sérüléseket (elsősorban gerincsérülés) 
ellenőrizni kell, mivel ezzel a fogással végzetes károsodást idézhetünk elő. Továbbá meg kell 
győződni arról, hogy nem ütközünk fizikai akadályba az emelés végrehajtása során, pl.:  
beakadt láb, kéz. A kiemelés megkezdése előtt tájékoztassuk a beteget a várható 
mozdulatokról és esetleges kellemetlenségekről. A kivitelezéskor helyezkedjünk el a beteg 
mellett „támadó állásban”, szükség szerint térdben, csípőben behajlított lábakkal, egyenes 
gerinccel, kissé a beteg felé fordulva.  A beteghez közelebb első kezünkkel (dominánsan jobb 
kéz) óvatosan nyúljunk át beteg háta mögött, a hónalja alatta vezetve kezünket, oly módon, 
hogy a beteg egyik alkarját könyökizülete alatt meg tudjuk fogni. A másik kezünkkel a beteg 
ugyanazon alkarját a csuklóizület felett fogjuk át.  Az emeléskor legyünk határozottak és a 
kissé előrehelyezett beteghez közelebb eső combunkra próbáljuk meg húzni beteg súlypontját. 
A mozgatás során apró hátráló mozdulatokkal igyekezzünk a beteget elhúzni. Ha van 
segítőnk, akkor őt a lábak megfogására kérjük.  

A tálcafogás 

A gerincsérülés gyanúját felvető sérültek mozgatása, emelés esetén különös eljárásra van 
szükség. Ehhez több személy összehangolt munkája kell. Ideális esetben négy személy 
végezheti el szakszerűen, akik irányítását (számolással) a fejnél (nyaki gerinc) elhelyezkedő 
segítő végzi. A második személy a beteg mellkasánál, a harmadik személy a medencéjénél, a 
negyedik személy az alsóvégtagoknál (térdizület) helyezkedik el. Az emelés megkezdése előtt 
nyújtott alkarral egyszerre nyúlnak óvatosan a beteg alá a megadott pontokon, a beteg egyik 
azonos oldalán elhelyezkedve valamennyien. Az emelés számolásra, azonos tempóban 
történik, figyelve a gerinc mozdulatlanságának biztosítására. A beteggel való mozgás kis 
léptekkel egy irányba valósulhat meg.  

A betegszállítás eszközökkel 

A beteg mozgatásához, szállításához igénybe vehetők szükség vagy mentéstechnikai 
eszközök. Egyszerű eszköz lehet például egy szék, vagy egy ajtólap is. A hordszék már 
kifejezetten a beteg szakszerű mozgatására kialakított eszköz. A fekvőbeteg szállítását 
hordággyal végezhetjük a legkönnyebben, melynek számos típusát fejlesztették mára ki 
ergonómiai szempontok figyelembevételével.  

28.4 A beteg pozíciójának kialakítása 

Bizonyos egészségkárosodások esetén az elsősegélynyújtás fontos része a bajbajutott 
megfelelő helyzetben való elhelyezése, vagyis fektetése. A beteg/sérült testhelyzete, nem csak 
mozgatás közben, de nyugalomban is fontos! 
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Az úgynevezett fektetések olyan testhelyzetek, amiket azért hozunk létre, hogy a beteg, vagy 
sérült állapotromlását megakadályozzuk, enyhítsük fájdalmát, és megnyugtassuk. Sok esetben 
nem is tudunk mást tenni, mint hogy a megfelelő helyzetben elhelyezett beteggel várjuk a 
segítséget, a mentőt. 

Alapvető szabály, hogy ha a beteg, vagy sérült spontán felvesz egy testhelyzetet, ami számára 
könnyebbséget jelent (például csillapítja fájdalmát, könnyíti légzését), akkor ne erőltessen rá 
egy speciális fektetési módot, csak azért, mert ezt ismeri. 

Ugyanakkor az is szabály, hogy a súlyos állapotú beteget, sérültet az állapotától függően 
mielőbb le kell fektetni esetleg ültetni. 

Fektetés háttámasz kialakításával 

• Alacsony Fowler helyzet (15-300) 

A koponyasérülések egyik súlyos következménye a koponyaűri nyomásfokozódás. A 
térfoglaló folyamat komoly kompressziót gyakorol az agyállományra, mely a nyúltvelő 
beékelődésével fenyeget. A fizikai törvényszerűségeket alapul véve a koponyaűri agynyomás 
fokozódás mérséklésére a beteg hanyatt fekve szükséges elhelyezni 15-300-ban megemelt 
felsőtesttel. A fej pozíciója neutrális kell, hogy legyen a nyaki erek megtöretésének elkerülése 
érdekében, ami, ami nehezítheti a vénás visszaáramlást.  

• Fél Fowler helyzet (30-45º) 

Bizonyos mellkasi panaszok, contusiók esetén szükségessé válhat magasabb fokú háttámasz 
kialakítása és esetleg a beteg oldalra fordítása is. Típusos helyzetben, bordatörés esetén az 
érintett oldalra való fektetéskor elég az alacsony Fowler helyzet kialakítása is enyhíti a beteg 
panaszait. (30-45º) 

• (Standard) Fowler helyzet (45-600) 

Kifejezett mellkasi panaszok esetén a beteg vagy sérült gyakran mellkasi fájdalomról és/vagy 
nehézlégzésről, fulladásról számol be. A légvétel megkönnyítésére legjobb testhelyzet az 
úgynevezett félig-ülő helyzet kialakítása (Fowler helyzet). Ez a pozíció 45-600-ban 
megdöntött háttámaszt jelent, akár szükség eszközök igénybevételével. Ezen testhelyzet 
kialakításával javul a légzés, a mellkasban megváltozott nyomásviszonyok miatt. Emellett a 
beteg így légzési segédizmait hatékonyabban képes használni mellyel csökkentheti 
nehézlégzését.  

• Magas Fowler helyzet (80-90º) 

Ha a betegen a keringési és légzési elégtelenség fenyegető jeleit észleljük, pl.: hallható 
szörcsögés, dyspnoe , légzési segédizmok kifejezett használata, akkor szinte más pozícionálás 
nem is jön szóba, mint a félig-ülő helyzet lehető legnagyobb fokú emelése akár  80-90º-ban 
(magas Fowler). A keringés tehermentesítése érdekében, alszári pangás létrehozásával is 
próbálkozhatunk, ha a beteg az alszárait az ágyról le tudja lógatni. Ez hordágyon általában 
könnyen kialakítható, azonban betegágyon nehezebben hozható létre a helyzet.  
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Fektetés térdben alátámasztott lábakkal  

Hasi panaszok (sérülés, hasi görcsök, gyulladások) esetén többnyire a hasfali 
izomvédekezésből (defense musculaire) keletkezik a beteg fájdalma. A fájdalom enyhülését 
hozhatja, ha az izmok feszülését csökkenteni lehet. Erre a legalkalmasabb pozíció, amit a 
maga is önkéntelen vesz fel, a térdben felhúzott alsó végtagokkal való háton fektetés. Ebben a 
helyzetben a beteg alsó végtagjai alá összecsavart takarót, párnát lehet helyezni.    

Alsó végtagok megemelése  

A vérzéses sokk (hypovolémia) kialakulásának fenyegető jeleit észlelve, a keringés 
redisztribúciójának elősegítésére  az un. autotranszfúziós helyzet kialakítása javasolt. 
Önmagában a helyzet kialakítása mellett törekedni kell a vérzés helyének lokalizálására  és 
vérzéscsillapításra, hisz ettől várhatjuk a legnagyobb eredményt. Ezen fektetési mód 
kialakítása során a beteget hátára kell fektetni és mindkét alsó végtagját 60º-ban megemelni. 
A súlyos vérző sérült állapotának stabilizálása természetesen a kialakított helyzet mellett is 
folyhat, különösen, ha ez egy szükségeszközzel, pl.: szék megoldható.  

Hason fektetés 

Viszonylag ritkán alkalmazott fektetési mód, melyet elsősorban erősen vérző arckoponya 
sérülések esetén lehet biztonsággal alkalmazni a fulladás elkerülése érdekében. Ebben az 
esetben a mellkas és a homlok kisfokú „alápolcolása” szükséges. Ilyen helyzetben a vér és 
váladékok zavartalanul tudnak a külvilág felé távozni.  

Speciális fektetések 

• A végtag alápolcolása 

Ha a beteg alsó vagy felső végtagján vénás keringészavart (érelzáródást) tapasztalunk, akkor 
minden esetben az érintett végtagot enyhén megemelten alá kell polcolni és nyugalomba 
helyezni. Ezzel ellentétben végtagi artériás keringészavar/ (elzáródás) esetén az érintett végtag 
óvatos lógatása segíthet javítani a keringést, így enyhíteni a fájdalmat.  

• Trendelenburg, anti-Trendeleburg fektetés 

A betegek mentéstechnikai eszközök segítségével speciális fektetési pozíciókban is 
elhelyezhetők. Ezeket egészségügyi intézményekben is alkalmazzák bizonyos beavatkozások 
elvégzéséhez. Az egyik leggyakoribb sokkban használt fektetési mód a Trendelenburg 
helyzet, mely során a hanyatt laposan fekvő beteget az ágy vége felől 15-20º-ban megemeljük 
(ez kb. 30 cm-t jelent). Az ágy fejvégi részének megemelésével az anti-Trendelenburg helyzet 
alakítható ki, mely előnyös lehet koponyaűri agynyomás fokozódásban  
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29. fejezet  
A hirtelen egészségkárosodott emberek lelki reakciói a sürgősségi ellátásban 
(Pásztor Attila) 
 
1. Az orvostudomány és a lélektan kapcsolata 
 
A XIX. és XX. században az akadémikus gyógyításban a biomedikális,1 azaz 
betegségközpontú modell volt a meghatározó. Ennek során fennállt a redukcionizmus 
veszélye, hogy a kialakult betegségek ok-okozati összefüggéseit lineáris és cirkuláris oksági 
keretek között értelmezik, szemben a test és lélek egységét magában foglaló holisztikus 
gyógyító szemlélettel. A tudományos-technikai fejlődés aranykorában elfelejtődött Platónnak 
a redukcionista irányzat felé intézett kritikája: „Mert az a legnagyobb hiba a betegségek 
kezelésénél, hogy vannak orvosok csak a test, és vannak orvosok csak a lélek számára, noha 
ezeket senki sem tudja szétválasztani”.2 Közel kétezer évnek kellett eltelnie, hogy a kor 
kihívásait jelentő auto-immunbetegségekkel kapcsolatosan Gell (1981) újból kimondja: 
„Sohasem leszünk képesek a jelenségek értelmezésének még a közelébe sem férkőzni, ha az 
egyszerű ok-okozati elemzéshez ragaszkodunk.”3 
 
A betegségek hátterében zajló és az azokkal együtt járó pszichés folyamatokat a 
pszichoszomatikus orvostudomány, az egészségpszichológia, az orvosi pszichológia, valamint 
a klinikai pszichológia, mint az orvostudományból és pszichológiából megszületett önálló 
tudományágak tárgyalják. Az orvosi pszichológia, mint az alkalmazott lélektan egyik területe, 
a virtuális híd egyik pillérét tölti be a természet- és a társadalomtudományok között. 
Összeköti a testet a lélekkel, a testi reakciókat, tüneteket, szindrómákat a lelki jelenségekkel 
és viselkedéses reakciókkal.4 Szoros a kapcsolata a magatartásorvoslással és 
egészséglélektannal, valamint a rokon pszichoszomatikus orvoslással. Művelőiknek 
egyformán otthonosan kell mozogniuk mindkét területen. Érteniük kell a lélektani folyamatok 
összefüggéseit, és azt is, hogy e tényezők milyen mechanizmusokon keresztül vezetnek testi 
tünetekhez és megbetegedésekhez. A szomatopszichikus és pszichoszomatikus jelzőket Jacobi 
(1822), Heinroth (1818), majd Deutsch (1922) alkalmazták először a medicinában.5 
 
Az orvos-beteg kapcsolat, az orvos személyiségének a gyógyításban betöltött szerepe Bálint 
Mihály (1896-1970), magyar orvos és pszichoanalitikus nyomán vált széles körben ismertté 
és elfogadottá. Az ő munkásságának nyomán tudatosult, hogy milyen fontos ez a meghatározó 
kapcsolat a gyógyításban, és az, hogy orvos személyisége mekkora hatékonysággal bír a beteg 
állapot javulásában (Bálint-csoportok).6 
 
A pszichológián belül a klinikai pszichológia önálló alkalmazott tudományág, hazánkban 50 
éve terjedt el az egészségügyben és közel 120 éves szakmai múltra tekint vissza. Napjainkra a 
Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) Klinikai Szakmai Kollégiumának jóvoltából csaknem 
minden orvosi területre kidolgozott szakmai protokollal rendelkezünk.7 Ez lehet önálló, a 
klinikai pszichológiára vonatkozó előírás, de lehet egy gyógyító teamre vonatkozó 
pszichológiai szempontú ajánlás is. Magában foglalhatja a pszichodiagnosztikai eljárásokat és 
pszichoterápiás beavatkozásokat, illetve a megfontolandó eljárásokat. A klinikai pszichológia 
jelentőségét hangsúlyozza, hogy egyes orvosi szakterületeken (kardiológia, onkológia, 
neurológia, rehabilitáció, idegsebészet stb.) az akkreditációs eljárásoknál minimumfeltételként 
lett meghatározva alkalmazása.  
 
Alapvetően a pszichológia egészségügyben való térhódítása, a személytől elidegenített 
orvoslás szemléletének humanizálódását jelzi, amely a fentebb említett társtudományokkal 
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karöltve egyre komplexebben igyekszik kezelni a betegségeket és a betegeket. Segít 
felismerni a betegségekhez vezető és azok során kialakuló pszichés folyamatokat, így ezek 
szükségszerű kezelését is fontosnak tartja. 
 
Külön öröm számomra, hogy itt is helyet kapott a traumás betegek lelki folyamatainak 
taglalása, amely azt jelzi, hogy elérkeztünk oda, hogy a sürgősségi ellátásban is teret nyert a 
holisztikus szemléletű gyógyítás a tüneti kezelések és akut beavatkozások mellett. 
 
2. Lelki jelenségek a sürgősségi ellátásban 
 
Jelen fejezet a már fentebb definiált klinikai pszichológiai protokollok szemléletében és ahhoz 
társulva készült el. Hiszen alapvetően az egészségügyi ellátáson belüli kezelendő lelki 
jelenségeket tartottam szem előtt, és olyan ajánlásokat próbáltam tenni, amelyek szűkebb 
szakmai ajánlásokként/útmutatóként is értelmezhetőek a jövőre nézve. Mindemellett ki kell 
emelnem azt is, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiképzett Krízis 
Intervenciós Team (KIT), majd azt követően Krízis Intervenciós Csoport (KINCS) – 
amelynek több évig tagja voltam – már közel tíz éve végzi szervezetten és szakszerűen a 
katasztrófahelyzetek (különösen a sok embert érintő katasztrófahelyzetek) pszichológiai 
feladatainak ellátását. 2011-ig a katasztrófa akut fázisában történtek meg ezek az ellátások, 
majd ekkor létrejött a MPT-belül a Katasztrófapszichológiai Szekció, amelynek célja, hogy e 
professzió szakmai ismereteit szélesebb körben kutassa és közkinccsé tegye, továbbá, hogy 
támogassa katasztrófák esetén az önkéntes munkát vállaló pszichológusok tevékenységét, 
segítve ezzel az addig megoldatlan akár több hetes utógondozását is az áldozatoknak.  
 
2.1. A stressz általános jelenségei és akut reakciói 
 
Amikor a sürgősségi egészségügyi ellátásban részesülő betegek lelki reakcióiról beszélünk 
nem megkerülhetőek olyan fogalmak, mint a stressz, trauma, gyász és a krízis. Talán 
mélyebben bele sem kell gondolni, hogy milyen életpályák, egzisztenciák, kapcsolatok és 
ideálok törnek ketté, foszlanak semmivé egy-egy hirtelen tragikussággal bekövetkezett 
esemény során pl. egy súlyos egészségkárosodást eredményező balesetet követően. Így a téma 
kifejtésekor a krízis paradigma8 és trauma terápia9 elvein, mint vezérfonalon haladok, és 
megpróbálom feltárni a sürgősségi osztályon ápolt betegek lelki folyamatait. Mindezeket a 
lélektant művelő tudományos szakmai tevékenységnek köszönhetően ma már általánosan is 
leírható pszichés működések és törvényszerűségek jellemzik, amelyek az alkalmazott terápiás 
megfontolások során meghatározóak. Ezek általános egészségügyi ismerete pedig a komplex 
és hatékony betegellátást szolgálja. 
 
2.2. A stressz és a trauma 
 
Sellye10 szerint, stressz nélkül nincs élet, de a "túladagolt" stressz – trauma – káros és akár 
életveszélyes is lehet. Valamennyi stresszre szüksége van az élő szervezetnek ahhoz, hogy 
fenntartsa aktivitását. A stresszre adott válasz valószínűleg nemcsak az emlősök sajátsága, 
hanem a törzsfejlődés alacsony szintjein is fellelhető, és éppúgy lehet életmentő. 
 
A stressz-reakció olyan belső hatásmechanizmus eredménye, amely felkészíti a szervezetet a 
„környezeti hatással” (stresszorral) való megküzdésre. Olyan pszicho-fiziológiai folyamatokat 
generál, amelyek elősegítik a megküzdő viselkedés kialakulását. Ezek a folyamatok 
erőfeszítést igényelnek a szervezettől, és ugyan segítenek a megküzdésben, de tartós, és/vagy 
túl intenzív igénybe vétel esetén próbára tehetik a szervezet alkalmazkodó képességét, hiszen 
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az adaptációs energia kimeríthető. Atkinson11 szerint: ”A legáltalánosabb értelemben akkor 
beszélünk stresszről, amikor az emberek fizikai vagy pszichikai jóllétüket veszélyeztető 
eseménnyel szembesülnek. Ezek az események a stresszorok, és az emberek ezekre adott 
válaszai a stressz reakciók.” Ilyen események a baleset, katasztrófa és krízis helyzetek is. A 
veszélyeztető esemény lezajlása után bekövetkező stressz állapotot poszttraumatikus stressz 
állapotnak, PTSD nevezzük. A PTSD12 olyan „sérülés”, amelynek kezelése szakmai (orvosi, 
pszichológusi) segítséget igényel. A PTSD kezelése azért is feltétlenül fontos, mert 
fennmaradása esetén az állapot befolyásolhatja az egyének érzéseit saját magukról, másokról 
és hatással lehet összes kapcsolatukra, problémákat okozhat a munkában. Tartós fennállása 
kapcsolatok felbomlásához, súlyosabb egészségügyi problémákhoz vezethet. 
A Selye-féle elképzelés értelmében bármelyik stresszor ugyanazt a hatást váltja ki a 
hipotalamo-hipofizeo-adrenális rendszeren keresztül. Vannak úgynevezett specifikus 
reakciók, amelyek nem érintik a szervezet egészét és vannak olyan vészreakció programok13 
amelyek a szervezet egészét érintik a szimpatikus vegetatív idegrendszeren keresztül. Ez a 
bonyolult és összefüggő reakció a szervezet védekezésének szolgálatában áll, és lehetőséget 
teremt a harcra vagy a menekülésre (fight or flight). Selye, miközben egy specifikus 
hormonhatást próbált analizálni, azt figyelte meg, hogy akármi is „támadja meg” a 
szervezetet, az általános, egységes választ vált ki, tehát a szervezet ugyanazt a mechanizmust 
indítja be.  Ez a reakció vagy le tudja küzdeni a veszélyeztető hatást, vagy nem, de 
semmiképpen sem tartható fenn sokáig. Ha az inger továbbra is fennáll, akkor egy adaptációs 
(rezisztencia) fázis alakul ki, vagyis a szervezet igyekszik alkalmazkodni a megváltozott 
körülményekhez. Ha a külső hatás nagyon tartós, akkor a védekezési mechanizmus kimerül 
(ez a harmadik fázis) és az egyed el is pusztulhat. Selye a provokáló tényezőket 
stresszoroknak, az állapotot stressznek nevezte el. A háromfázisú rendszer, amely a 
védekezési mechanizmusban részt vesz, az úgynevezett általános adaptációs szindróma (ÁAS, 
angolul GAS – lásd 1. ábra).  
A katasztrófa reakció időbeli lefutása14 igen nagy hasonlóságot mutat a Selye által leírt 
általános adaptációs szindróma lefutásához (lásd 2. ábra). A két ábrát összehasonlítva is 
kitűnik és jól látható, hogy a sürgősségi osztályra került beteggel lelki állapotára a két immár 
pusztító erőket mozgósító mostohatestvér – a stressz és a trauma – összeadódó hatásából a 
legmélyebb lelki állapotok a jellemzők. Így a betegnél, a sürgősségi ellátás, sokszor trauma 
következtében kialakuló extrém stressz és katasztrófa reakció kritikus szakaszába lép be. 
Emiatt, bár az ellátó személyzet elsődleges célja a beteg életfunkcióinak a biztosítása, 
valamint a szomatikus állapotának a stabilizálása, ugyanakkor nem hagyhatja figyelmen kívül 
a beteg lelki reakcióit, amelyek a trauma következtében jönnek létre. 
 
2.3. Trauma következtében létrejövő pszichés zavarok 
 
A traumatizálódás következtében mindenképpen hangsúlyozni kell a következő triász 
fennállását, amely egy folyamat jelleggel az alábbiakból tevődik össze:   

- egy fenyegető esemény, annak bekövetkeztéből történő belső átélés az intenzív 
tehetetlenség és rémület érzése, 

- az esemény következtében kialakult szomatikus, testi állapotváltozások és reakciók, 
- az érzelmi, pszichés és viselkedéses változások. 

 
A poszttraumás állapotok ilyen körülmények között szinte szükségszerűen kialakulnak. A 
kérdés mindig az, hogy milyen erősségűek és meddig állnak fenn. Gyakran akár spontán 
rendeződnek, gondoljunk csak arra, mikor remegő lábbal szállunk ki az autónkból egy-egy 
veszélyes manőver után, esetleg egy balesetet követően, de azzal is gyakorta találkozhatunk, 
hogy valaki ezek után hónapokig nem mer a volán mögé ülni. Így a trauma létrehozhat 
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rövidebb, spontán oldódó, de akár markáns és hosszabb ideg fennálló pszichés, valamint 
viselkedéses zavarokat is. Aktuálisan nem is a pontos differenciál-diagnosztikai kérdések 
(BNO 1015, vagy DSM IV.16) kritérium rendszerei a fontosak, hanem fel kell tudnunk ismerni 
és meg kell tudnunk különböztetni az alábbiak szerint az extrém stressz, illetve trauma 
következtében kialakuló pszichés reakciókat, úgy mint:  

- ASD (Akut stressz zavar): A trauma után 2 nap – 4 hét 
- PTSD (Poszttraumás stressz zavar): A trauma után 4 héttel 
- Alkalmazkodási zavar – életvitel szintjén fennmaradó pszichés zavar 
- A személyiség tartós változása a trauma/katasztrófa túlélése után – életvitel szintjén 

fennmaradó pszichés zavar 
 
2.3.1. Akut stressz zavar 
 
Az időbeli lefutás szerint a sürgősségi osztályon kezelt betegeket leginkább az akut stressz 
zavar és ehhez kapcsolódó lelki jelenségek érintik. Ezek tünetei igen sokrétűk lehetnek, mind 
érzelmi, mind kognitív és viselkedés szintjén. Az akut stressz zavar megnyilvánulási formája, 
mértéke és annak feldolgozása, természetesen függ a beteg premorbid (sérülés előtti) 
személyiségétől és ezzel összefüggő pszichés állapotától, a trauma megterhelő jellegétől és 
időbeli lefutásától, az ezzel együtt járó további veszteségektől, az elérhető társas támogatás 
mértékétől, az elszenvedett sérülés véletlen sorsszerűségétől vagy éppen mások által okozott 
szándékosságától – pl. ez utóbbi feldolgozása sokkal megterhelőbb. 
 
Az akut stressz zavar és ehhez kapcsolódó lelki jelenségek rendkívül sokrétűek lehetnek és 
akár extrém állapotokat is természetesnek lehet venni. Sok esetben orvosi beavatkozás nélkül 
is spontán módon rendeződhetnek, órákon, napokon belül elmúlhatnak. Gyakran már ezen 
kezdeti fázisban eldől, hogy a trauma által kiváltott pszichés folyamat a lehetséges két út 
közül a megküzdést vagy a bevésődést választja. Előbbi a probléma megoldására irányulóan 
az egyén külső és belső erőinek mozgósítását jelenti a kognitív, emocionális és magatartási 
szinten, utóbbi egy traumatikus élmény által létrejövő fixáció – rögzülés – az akaratlanul 
fellépő, erőszakosan visszatérő és terhelő gondolat vagy emlékezés és ehhez kapcsolódó 
pszichés feszültségek, szorongások diszkomfort érzések mentén.  
 
Az elszenvedett traumák képesek alapjaiban megváltoztatni a világgal való kapcsolatunkat és 
az ahhoz való hozzáállásunkat. A trauma megrendítheti a beteg legalapvetőbb 
meggyőződéseit a világról, az életről és önmagáról. A trauma olyan jelentős eseménnyé növi 
ki magát a beteg életében, amelyet a későbbiek során nem tud figyelmen kívül hagyni, 
különös figyelemmel arra, hogy az gyakran teljes mértékben összeegyeztethetetlen a korábbi 
hiedelmekkel, meggyőződésekkel és tapasztalatokkal. Így az új információt (traumás 
eseményt) be kell illeszteni az eddigi hiedelemrendszerbe, de azt az élettel való 
összeegyeztethetetlenségéből eredően sokszor nem lehet, hiszen valami olyasmi történt, 
aminek sokszor nem szabadott volna megtörténnie.  
 
2.3.2.. Poszttraumás-stressz zavar 
 
Magának a poszttraumás stressznek sokféle megjelenési formája lehet. Ezeket a DSM IV. hét 
csoportra osztja: 
1. Szorongásos panaszok és félelmek, (kényszeres tünetek, pánik) 
2. magatartásváltozások (agresszió, deviancia, antiszocialitás, szuicidium) 
3. Kognitív funkciók zavara (Fáradékonyság, Figyelemzavar, Döntésképtelenség) 
4. A gondolkodás és beszéd zavarai (Asszociációs zavarok, artikulációs, és kifejezés zavarok) 
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5. Hangulati és érzelem zavarok (Ingerlékenység, szenzitivitás, harag, apátia) 
6. Szociális és munkahelyi zavarok (Csökkent teljesítmény, hiányosan betöltött szerepek) 
7. Személyiségjegyek változása (Szélsőségek felerősödése, konfliktusok halmozása, romló 
kapcsolatok, elmagányosodás, közöny) 
8. Vegetatív tünetek (Szédülés, verejtékezés, diffúz testi panaszok, alvászavar) 
 
2.3.3. Alkalmazkodási zavarok 
 
Különböző formákban jelenhet meg az aggódástól a depresszió szintjéig. Jellemzője, hogy a 
személy úgy érzi, hogy képtelen megbirkózni a felmerülő akadályokkal, nem tud terveket 
készíteni a jövőre vonatkozóan, majd már úgy érzi, hogy a hétköznapi rutin tevékenységek 
elvégzésére is alkalmatlanná vált. A személyiség tartós változását eredményezheti a 
trauma/katasztrófa túlélése után az életvitel szintjén fennmaradó, az életminőséget szubjektív 
szinten jelentősen rontó, akár állapot jellegűvé is rögzülő pszichés zavar. 
 
 
2.4. A krízis 
 
A krízis17 görög szó, jelentése: döntés, fordulat. Köznapi használatban a mindenféle válság, 
válságos állapot megjelölésére használjuk, legyen annak kiváltó oka akár gazdasági, akár 
biológiai, akár pszichológiai vagy egyéb más eredetű. A krízis közös jellemzője: kiváltó 
események váratlan és érzelmileg hangsúlyos volta. A következményes hatásokban 
megfigyelhető fokozott szorongás, félelemérzés, tanácstalanság, döntési bizonytalanság, 
beszűkült tudatállapot általában hirtelen fellépő, tartósan fennmaradható pszichés 
egyensúlyvesztés, amely különböző mértékű és intenzitású lehet, érinthet csak részfunkciókat, 
de kiterjedhet a teljes személyiség működésre. Kezelése súlyos esetben szakember segítségét 
igényelheti. Az elszenvedett traumákból, hirtelen és súlyos egészségkárosodott betegeknél 
szinte természetes következmény a fentieken túlmenően, hogy a szomatikus krízist a lélektani 
krízis állapota követi.  
 
A modern kríziselmélet kialakulásának kezdetét Erick Lindemann 1944-ben18 megjelent 
cikkétől számítjuk (annak ellenére, hogy más, tőle függetlenül kialakult európai gyökereket is 
ismerünk). Lindemann egy bostoni éjszakai bárban pusztító tűz életben maradt áldozatainak 
és a katasztrófa során elpusztultak családtagjainak nyújtott segítséget és ezt követően 
fogalmazta meg általános érvényű tapasztalatait. Megállapításai gyászreakció normális és 
patológiás (kóros) formáira, valamint a kritikus lélektani állapotokra is vonatkoznak. 
Hangsúlyozza, hogy az egyén a krízisben nem feltétlenül beteg, hanem átmenetileg az 
egyensúlyvesztés jeleit mutatja, olyanokat, amelyeket egyébként – és ez a megtévesztő – 
pszichiátriai betegségek tüneteiként szoktunk értékelni (szorongás, depresszió, álmatlanság, 
nyugtalanság vagy gátoltság stb.). 
 
Caplan 1964-ben19 a kríziselmélet azon alapelveit fogalmazta meg, amelyek később a 
pszichiátriai megelőzés központi elvévé váltak. Krízisállapoton olyan helyzetet értünk, illetve 
akkor alakul ki, ha: 
 

- a személynek váratlan, veszélyeztető – általában külső – körülményekkel kell 
szembenézni; 

- ezek fenyegető közelsége mindennél fontosabbá válik számára; 
- a helyzeteket szokásos problémamegoldó eszközeivel sem elkerülni, sem megoldani 

nem tudja. 
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A krízis időtartama időben korlátozott, külső hatás által kiváltott esemény. Alapvetően 6-8 hét 
a krízis-állapot időtartama. Hirschowitz felosztása20 a fázisokra vonatkozóan: kiváltó hatás, 
megrettenés és nyugtalanság szakasza (napok), alkalmazkodás időszaka (hetek), majd végül 
néhány hónap alatt helyreáll az egyensúly.  
 
Amint fentebb már említettem, igen gyakori, hogy a sürgősségi osztályra került betegek 
állapotában a szomatikus krízist a lélektani krízis állapota követi. Ez leggyakrabban abból 
adódik, hogy az elszenvedett sérülés, betegség alapjaiban arra kényszeríti a személyt, hogy 
változtasson addigi életvitelén. Jobb esetben ez azt jelenti, hogy szüntesse meg az esetleges 
túlvállalásaiból eredő, az extrém stresszt kiváltó kardiovaszkuláris rizikó faktorokat, a baleseti 
kockázati tényezőket stb., rosszabb esetben pedig azt, hogy hogyan és miképp tudja elfogadni 
a maradandó, egészségi állapot romlással járó körülményeket és ehhez miképpen tud majd 
alkalmazkodni. Hogyan tudja elfogadni esetlegesen mozgáskorlátozottságát vagy azt, hogy 
ahogy addig élt, már semmiképpen nem folytathatja. A beteg, sérült személy tehát szembesül 
egy váratlan, az egzisztenciális, valamint egészségi állapotára nézve is igen veszélyeztető 
állapottal, amelynek fenyegető közelsége és jelenléte igen gyakran mindennél fontosabbá 
válik számára. Ennek során azzal is kénytelen szembe nézni, hogy életvitelén változtatnia 
kell, mert úgy, ahogy eddig csinálta, nem folytathatja.  
A krízis kezelés erre specializálódott szakemberek feladata, amely hosszabb időt (akár több 
hónapot) vesz igénybe, de az alatt a pár nap alatt, míg a beteg a sürgősségi osztályon 
tartózkodik, az ápolási személyzetnek a szomatikus ellátáson túl az érzelmi elsősegély is a 
legfőbb feladata. A realitás talaján maradva támogatni a beteget és hozzátartozóit a helyzet 
elfogadásában, újból megtanítani az életet, mint örömöt értékelni, valamint az erre épülő 
alternatív tervek kidolgozásában kell ösztönözni és bátorítani. Mindig szem előtt kell 
ugyanakkor tartani, hogy ne áltassuk a beteget, mert az hamis biztatás lenne számára. 
 
2.5. A gyász 
 
A gyász folyamata, amely lélektani krízis állapotán keresztül szinte minden sürgősségi 
betegellátás során felmerül. Jelen esetben a gyász alapvetően nemcsak egy személyhez fűződő 
veszteségélményünk feldolgozását jelenti, hanem a krízis állapoton keresztül minden olyan 
lelki egyensúlyvesztést, amely alapvetően egy fontos személyhez, dologhoz való ragaszkodás 
vesztesége következtében jön létre. Ez ugyanúgy létrejöhet a személy halálát követően, mint a 
válás során vagy állásvesztés alkalmával, vagy nyugdíjba vonulás, egészség elvesztése 
következtében. Nem beszélve arról, hogy traumás események kapcsán kialakult hirtelen 
egészségkárosodott betegeknél nagyon könnyen megtörik az ember életpályája. A beteg addig 
elképzelt életútja, karrierje esetleg szakmai és személyes önazonossága, identitása semmissé 
válik. Ennek az elvesztése egy igen intenzív és mély pszichés reakciót vált ki, amelyet 
nyilvánvalóan befolyásol minden olyan körülmény, amely adott esetben lehetőséget teremt, a 
korábban esetleges felkészülésére (pl. hosszan kialakuló és krónikussá váló egészségi 
állapotromlás, akár mozgásszervi, akár szív-érrendszeri) vagy nem, pl. a hirtelen bekövetkező 
baleset, vagy egyéb más katasztrófa körülmények következtében létrejövő állapotromlás.  
 
A gyász esetében mindig meghatározó az, hogy létrejöhet-e egy úgynevezett felkészülési fázis 
során egy megelőző gyászmunka, más néven anticipációs gyász, amely lehetőséget teremt a 
kialakuló veszteségre való felkészülésre. Nem mindegy például, hogy egy lassan fejlődő 
krónikus mozgásszervi degenerációról van szó, amelyhez akár egy fokozatos életforma és 
szakmaváltoztatáson keresztül alkalmazkodik a beteg – ami ezzel együtt is megrázó trauma –, 
vagy egy hirtelen bekövetkező akár életveszélyes helyzetet követően áll elő a hirtelen 
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egészségkárosodás. Az előkészítő gyász során, mind a betegek, mind a hozzátartozók 
foglalkoznak már az esetlegesen bekövetkező veszteség körülményeivel és tényével. Nagyon 
sokszor enyhítik a fájdalom elviselését, segítik annak feldolgozását is.  
 
Máskor, sok esetben – és főként ez jellemző jelen sürgősségi betegellátásokra is – nem áll 
rendelkezésre ezen előkészítő pszichés munkamód, mert az egészségkárosodás tragikus 
hirtelenséggel bekövetkező esemény. Ilyen esetekben leggyakrabban kialakuló első reakciók a 
hirtelenséggel keveredő lesújtottság és tagadás formájában megjelenő sokk. Ennek során 
teljesen természetes az a tagadó viszonyulás („nem hiszem el”, „nem igaz”, „lehetetlen”… 
stb.), adott esetben, ezen késleltetésen keresztül igyekszik felkészíteni akár a beteget, traumát 
elszenvedő személyt a megrázkódtatás befogadására, arra, hogy azt magához egyre inkább 
közel engedje, s ezáltal elkezdődjék majd a későbbiek során a mentális feldolgozás folyamata. 
Ezen elsődleges tipikus sokkos reakció a trauma elszenvedését követő akár 1-2 napig is 
tarthat, legfontosabb szempont a már korábban említett stabilitás kialakítása és biztosítása.  
 
A gyász előre haladásával következik a kontrollált szakasz, amelyben létrejön a tudatosulás, 
feldolgozás és az adaptáció, a megváltoztathatatlan elfogadása és tudatosítása, mind a testi 
egészség, betegség, fogyatékosság dimenziójának, mind a kapcsolati relációkat és 
viszonyokat érintve.  

 
Sok esetben ez a sürgősségi osztályon való kezelésnek is a végét jelentheti, a kontrollált 
szakasz kezdete, amikor a beteg már kikerül az osztályról más szakellátásokra. Tudatosulás 
alapvetően a korábbi, - tagadó - én-védő elhárítási folyamatok lerombolását jelenti, mert 
alapvetően a beteg ennek során szembesül a trauma következtében megváltozott egészségi 
illetve maradványállapottal. Nagyon sokszor ilyenkor már elmaradnak azok a társas 
támogatások, amelyek a kezdeti „látogatottságban” emelik a sérült kedélyét és pszichés 
állapotát.  
 
 
3. Segítők szerepe és a trauma feldolgozás folyamata 
 
A hirtelen és egészségében súlyosan károsodott betegeknél kezdetben lelki segítő szinte bárki 
lehet, aki egészséges személyiség és e terhet (amely a traumatikus eseménnyel jár) képes 
elviselni. Alkalmas, ha el tudja kerülni a túlzott (és emiatt kóros) azonosulást a segítségre 
szorulttal. Gondoljunk csak arra, hogy milyen példaértékű misszionárusi feladatokat láttak el 
a háborúkban a fronton szolgálatot teljesítő önkéntes nővérek, akiknek sok esetben nem 
adatott meg más, mint hogy biztonságot adva a kezeik között haltak meg a súlyos sebesültek. 
A traumatizálódott, így a szomatikus, valamint lélektani krízisben lévő személynél megjelenik 
a reménytelenség, jövőtlenség, tehetetlenség érzése, esetleg fenyegetőzik, irrealitásokat, 
„butaságokat” beszél, stb. A segítő ilyenkor sokszor leblokkol, visszahúzódik (saját 
szorongása miatt ez a leggyakoribb elhárítás). A legfontosabb feladat ilyenkor, hogy a 
segítőnek el kell fogadnia a beteg érzéseit, az ésszerűség határain belül támogassa azok 
szóbeli kifejezését (kétségbeesés, gyász, harag, agresszív indulatok). Az érzelmi elsősegély 
legfőbb feladata a támogatás és a valóságos (krízis) helyzet elfogadása.  
 
A fentiekből is kiderül, hogy a trauma feldolgozásának a folyamata már a sürgősségi 
osztályon elkezdődik. Mivel erre jelenleg még nincs szakmai státusz, a leginkább bevett 
gyakorlat az, hogy pszichiátriai konzultációt kérnek egy-egy heves, akut szorongásos reakció 
vagy pánik állapot esetén. A tényleges trauma feldolgozás pedig majd csak később, a 
rehabilitáció körében történik meg. Így már érthető az is, hogy manapság már klinikai 
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pszichológus alkalmazása akkreditációs feltétel és követelmény a rehabilitációs osztályokon. 
A továbbiak tehát – ideális esetben – a trauma feldolgozás szakpszichológusi vezetése mellett, 
az erre kidolgozott szakmai és terápiás protokollok keretei között zajlanak. 
 
 A trauma szakmai vezetés mellett történő feldolgozása, a traumaterápia21 az alábbi szakaszok 
mentén alakul:  
 

1. Stabilizációs szakasz 
2. Trauma feldolgozás – konfrontáció (pl. Kognitív-, Hipnózis-, EMDR terápia) 
3. Integrációs szakasz 

 
 
Stabilizáció során az alapvető cél a külső és belső biztonság megélése és visszaállítása, 
kontroll érzésének helyreállítása mind a testi, mind a lelki folyamatokon. A külső biztonság itt 
azt jelenti, hogy megakadályozzák az újabb trauma elszenvedésének lehetőségét az 
életfunkciók egyensúlyának kialakításával párhuzamosan. A belső biztonság az érzelmi 
biztonságot jelenti. Ha nincs stabilizáció, akkor tulajdonképpen nem indulhat el a trauma 
feldolgozás folyamata sem és nagy a retraumatizáció veszélye is. Önmagában a forszírozott 
beszéltetés is fentiek miatt nagyon káros lehet a gyógyulás menetében, ezért különös 
figyelemmel kell mérlegelni például a rendőrségi kihallgatások lehetőségét is az osztályon. 
 
Az ápoló és gyógyító személyzetnek segítő jelenlétével elsődlegesen mindenképpen a 
stabilizáció kialakítását kell támogatnia, amelyet az alábbiak szerint tehetünk meg: 

- A traumát átélt személyt biztonságos helyen tartjuk; amennyiben ott van (pl. 
kórházban), akkor biztonságot jelentő testi érintést, kézfogást nyújtunk számára a 
nyilvánvaló fizikai szükségletek kielégítésével együtt.  

- Minden releváns információkat megadunk a trauma tüneteiről és esetleges várható 
hatásairól, valamint annak lefolyásáról.  

- Tiszteletben tartjuk a beteg állapotát, érzelmi teherbíró képességét. Elfogadjuk, hogy a 
történtekről való beszélés időnként nem is lehetséges számára, vagy esetlegesen 
túlterhelő, nem beszélve a forszírozott beszéltetés bizonyos helyzetekben való 
retraumatizációs hatásairól.  

 
Kellő súllyal kell kezelni a történteket, azokat nem lehet bagatellizálni még akkor sem, ha a 
személy esetlegesen aktuálisan ennek nem éli át azok adekvát mélységét. Nem szabad 
kétségbe vonni azt, amit a beteg mond, akkor sem, ha azok az emlékek töredékesek, 
hiányosak, esetlegesen másról szólnak, mint a helyszíni jegyzőkönyvek. Semmiféleképpen 
sem szabad hibáztatni, saját felelősségét hangsúlyozni.  
 
A stabilizáció folyamatában nagyon sok olyan kérdés merül fel, amelyre adekvát és beteg 
számára is elfogadható választ kell adnunk, így például: Miért remegek? Miért nem tudok 
aludni? Miért látom mindig ugyanazokat a képeket? Miért nem emlékszek még mindig 
semmire? A traumát elszenvedett személy akaratától függetlenül betolakodó képektől való 
félelem az őrülésnek a veszélyét vetíti előre. Fontos ilyenkor a beteg számára nyilvánossá 
tenni, hogy adott esetben még mindig az átélt trauma következtében kialakult akut stressz 
hatás alatt van, és ezek természetes, valamint szükségszerű folyamatok. Fontos tudtára adni, 
hogy az ember ilyenkor, hogy ha a veszély el is múlt, úgy érzi, hogy veszélyben van, még 
folyamatos készenlétben áll, esetleges váratlan hatások, támadások elhárítására vonatkozóan. 
Remegése nem egy állandó és maradandó állapot, hanem pl. ebbéli feszültségből adódik. 
Ezzel összefüggésben alvásproblémái is az átélt fenyegető élmények következtében kialakuló 
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stressz hormon ébrenléti aktivitásával vannak összefüggésben. Folyamatosan fennálló és 
esetlegesen betolakodó képek pedig jelzik, hogy az információ feldolgozása nem tudja még 
ezeket a képeket elraktározni és feldolgozni, hasonló képen, mint az amnéziás problémák, 
amelynek során az idegrendszer így próbál meg védekezni a megterhelő élményekkel és 
érzésekkel szemben.  
 
 
4. Speciális helyzetek a sürgősségi osztályokon, a trauma feldolgozás folyamata 
 
4.1. Koponya sérültek 
 
Akut állapotú koponya sérült betegek pszichológiai-neuropszichológiai22 ellátása is 
megkezdődik már a sürgősségi osztályon még akkor is, ha azt nem pszichológia szakemberek 
végzik. Az ott dolgozók azok, akik elsőként észlelik azt, hogy a betegnél már éber tudati 
állapot regisztrálható, így lassan az önreflexió is elindul és a beteg szembesülni kezd 
betegségével. Ez az az időszak, amikor a beteg és a környezete között aktív kontaktus jön 
létre azzal együtt, hogy a beteg mentális állapota még rendkívül instabil. Ezalatt a 
folyamatosan jelen lévő személyzet támogatni és serkenteni tudja az elkezdődő 
neuropszichológiai ellátást, amelynek célja a beteg gyógyulási szándékának felkeltése, a 
gyógyulás folyamatában a saját aktív részvételének megteremtése, a beteg spontán, valamint 
kognitív aktivitásának stimulálása.  
 
Fontos kiemelni, hogy a beteggel ápolása alatt kapcsolatot tartó családtagok bevonás a beteg 
pszichés állapotának rendezésébe kiemelt jelentőséggel bírhat. A hozzátartozók terápiás 
együttműködési készségének felmérése, a részükre történő, a beteg kezelésére, otthoni 
ellátására vonatkozó tanácsadás a beteg aktivitását növelheti és így végállapotának 
meghatározó elemei lehetnek.  
 
4.2. Gerincsérültek 
 
A gerincvelő sérülését követően, a rehabilitációs folyamat egyes szakaszaiban a pszichológus 
feladatai rendre változnak23. A traumát közvetlen követő időszakot a biológiai létért folyó 
orvosi-egészségügyi ellátás és általános gondoskodás jellemzi. A sérült mentalitás vezetése 
csupán később, bizonyos konszolidációs idő elteltével kezdődhet meg. Ez azonban 
létfontosságú kérdés, hiszen a súlyos trauma, valamint az akkor még nem ismert 
következmények gyökeres személyiségváltozást vonnak maguk után. Ismert tény, hogy akár 
morfológiai, akár funkcionális területen is éri az egyént irreverzibilis károsodás, a 
személyiségére addig jellemző összerendezettség felbomolhat. Olyan nem várt reakciók 
alakulhatnak ki, amelyekre ez eddig még nem volt példa. Klinikai tapasztalat, hogy a sérülést 
követően a traumatizált mentális működése teljesen beszűkül, érdeklődési középpontjába 
kizárólagos jelleggel a károsodott testrész, vagy elvesztése esetén annak behelyettesített 
képzete kerül. Ezt a szakaszt az érzelmi kiegyensúlyozatlanság mellett indítékszegénység 
talaján álló igen alacsony szintű aktivitás hatja át. Természetesen az érzelmi ingadozások 
semlegesítése, az állapot racionális tudomásulvétele, új érték- és célrendszerek kialakítása a 
harántsérültek számára roppant nagy, olykor a rehabilitáció számára is megoldhatatlan 
feladatot jelent.  
 
4.3. A szívinfarktusos betegek 
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Az ilyen, rendszerint „A típusú” személyiségű betegek, rendkívül stressz érzékenyek, annak 
ellenére, hogy azt céltudatosan keresik, a folyamatosan fennálló, menetre kész pszichés 
állapotukkal együttesen megjelenő, forszírozott teljesítmény igényükből eredően. Az ennek 
következtében, szükségszerűen kialakuló infarktus többnyire csak némi pihenőt iktat be 
túlterhelt életükbe. Gyakran hallhatjuk tőlük, hogy idejük sincs a meghalásra, de mondhatjuk 
a gyógyulásra sem, mert várja őket vissza a munka világa. A versengés, mint 
alapbeállítódásuk rendszerint esetükben áttolódik a betegség feletti győzelmi igényre is. 
Nehezen tűrik az akadályoztatottságot, a frusztrációt, ami jelentősen bosszantja őket. 
Hajlamosak szem elől téveszteni a betegséget, mint intő jelet túlhajszolt életvezetésükkel 
kapcsolatosan. Törekszenek a legkevesebb időt semmit tevéssel tölteni, a kórházat minél 
hamarabb elhagyni. Gyakran ezt úgy is elérik, hogy saját felelősségükre mennek haza. Így 
esetükbe a rövid kórházi kezelési idő, melynek nagyobb részét ténylegesen a sürgősségin 
töltik, áll rendelkezésre, hogy a szívinfarktusos beteg a számára meghatározó jelentőségű 
betegség további folyamatában, úgymint a reális betegségtudat elfogadásában, az életmóddal 
kapcsolatos változtatások meghozatalában, a krízise során tényleges  - és egészsége 
szempontjából - sorsfordító döntés szülessen. A krízis következtében felnyíló elhárításoknak 
köszönhetően, melyek gyorsan vissza is záródnak, lelkileg csak rövid ideig hozzáférhetőek.  
Így a gyógyító és ápoló személyzetnek a hiteles támogatáson keresztül, elengedhetetlen 
szerepe van abban, hogy a betegek életminőségeit átfordító döntések megszülethessenek, 
melyeket egy esetleges rehabilitáció során már pszichológus szakemberek menedzselnek24.  
 
 
4.4. Pánik, pánikállapot 
 
A pánikállapot hirtelen támadó félelem, rémület, amely váratlan ijesztő környezetei hatások, 
események következtében jön létre, és a lelki folyamatok összehangolását súlyosan 
megzavarja. Nem tévesztendő össze az úgynevezett pánikbetegséggel, amely endogén, belső 
eredetű, és ebből következően nincs kapcsolatban a külső környezeti hatások 
veszélytényezőivel. A katasztrófák igen gyakran okoznak pánik állapotot, de fordítva is 
történhet; a pánikállapot is idézhet elő katasztrófa helyzetet. A félelem keltette pánik 
leküzdésének fontos eszköze a megfelelő tájékoztatás. Pánik tünettel együtt járó szorongásos 
állapotok létrejöhetnek a betegség (egészségkárosodás) következtében kialakuló halálközeli 
élményekkel együtt is, vagy azt követően. Rendszerint már osztályos keretek között poszt-
traumatikus állapot jellemzőjeként találkozhatunk vele. 
 
 
4.5. A halálfélelem 
 
Az élőlények közül az ember az egyetlen, aki tudatára ébredése óta tisztában van az élet 
végességével, a végzet elkerülhetetlen bekövetkeztével. Azzal, hogy minél inkább haladunk 
előre életutunkon, annál közelebb érünk a halál eléréséhez,  az elkerülhetetlen kudarc és a 
halál kiváltotta kétségbeeséshez. Nagyon sok a sürgősségi osztályon ellátásra került betegnek 
közvetlen halál közeli élménye és tapasztalata van, sokukat esetleg újra is élesztettek, amely 
rendkívül szorongató lelki állapot kialakulását eredményezi. Az élettől való elszakadás 
élménye az alapjaiban megrendült biztonságérzet helyreállítását teszi szükségszerűvé, amely 
sokszor teljesen természetes módon, igen regresszív reakciók megnyilvánulását eredményezi 
és a közvetlen testi megkapaszkodásban fejeződik ki. Ez azt jelenti, hogy hiába hívnak akár 
pszichiátriai konzultációt az osztályra, vagy próbálják meg anxiolitikumokkal csökkenteni a 
szorongást és a halálfélelmet, annak intenzitása és tüneti ereje némileg csökken ugyan, de 
belső élményszínezete nem halványodik.  
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4.6. A túlélők bűntudta 
 
Azt gondolhatnánk, hogy a súlyosan sérült és halálfélelmet is átélt érzéseken túl már nincs 
mélyebb bugyra a léleknek. Sajnos, azt kell mondanunk, hogy van. Mégpedig az ilyen 
élményeket átélt és életben maradt túlélők elveszett társaikkal/családtagjaikkal szemben érzett 
bűntudata. A sürgősségi ellátásban résztvevők találkozhatnak először azzal a kínzó 
tépelődéssel és önmarcangolással, amely az életért való küzdelemben is tovább emészti és 
marcangolja a beteget, s akadályozza erőinek összpontosítását abban, hogy mindezt az önnön 
megküzdése irányába és életben maradására fordítsa. E probléma szintén szakemberrel 
folytatott hosszabb terápiás jellegű beavatkozást igényel, de az ápoló személyzetnek teret kell, 
hogy adjon arra, hogy a beteg ventillálhassa, a fájdalmaiból fakadó érzéseit, hogy azok 
„kikerüljenek” s ne indítson el a betegben egy kóros folyamatot, melynek eredményeként a 
traumatikus élményt vagy erőszakot a beteg öndestruktív módon magába vetíti. 
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30. FEJEZET 
A SÜRGŐSSÉGI GYÓGYSZERELÉS ALAPJAI (RADNAI BALÁZS DR) 
 
A sürgősségi betegellátás célja, hogy a kórfolyamatok zajlásába oly módon avatkozzunk be, 
mely az időfaktor csökkenését eredményezi, így a kórfolyamat progressziója lassul, ezáltal 
lehetővé válik – a beteg kórházi célosztályra történő elhelyezését követően – a definitív 
ellátás. E célkitűzésből kiolvasható, hogy az oxyológiai terápiának (néhány kivételtől 
eltekintve) nem célja a definitív ellátás, de látható az is, hogy a terápia sem minden esetben 
velejárója az ellátásnak. Abban az esetben, amikor a kórfolyamat az idő előrehaladtával 
súlyosbodik ugyan, de nem progresszív jelleggel (úgynevezett degresszív lefolyást mutat), az 
ellátással elérhető egészségnyereség kisebb, mint a definitív ellátás mielőbbi megkezdésével 
biztosítható, így ekkor a beteg definitív ellátohelyre történő szállítása a választandó 
tevékenység (szállítási prioritás). 
A továbbiakban az ellátási prioritás jelentő kórfolyamatok gyógyszeres terápiás 
lehetőségeivel, továbbá a beteget krónikus gyógyszerelésének fontosabb készítményeivel, 
továbbá a farmakoterápia alapjaival foglalkozunk. 
 
31.1 A GYÓGYSZERHATÁS KIALAKULÁSÁNAK FOLYAMATA, A HATÁS MOLEKULÁRIS 
ALAPJAI 
 
A gyógyszer útját a bejuttatástól a kiürülésig a következő állomásokkal jellemezhetjük. A 
különböző gyógyszerformák, eltérő bejuttatási módokon keresztül alkalmazva, végső soron a 
szisztémás keringésbe jutnak. E lépést előzi meg a tápcsatornán keresztül alkalmazott 
(pontosabban szájon át, lenyelés útján beadott) gyógyszerek esetén a felszívódás, majd a 
portális vénán keresztül a májon keresztül történő áthaladás. Ekkor megtörténik a bevitt 
gyógyszer (mely idegeként a szervezetet potenciálisan veszélyezteti) egy részének 
metabolizmusa, melynek célja egyrészt a biológiai hozzáférhetőség csökkentése (kiüríthető, 
vízoldékony állapotba alakítás), másrészt a biológiai hatások csökkentése (inaktiváció). Ezt, 
az első áthaladáskor végbemenő anyagcserét nevezzük a máj first pass effektusának. Ahogy 
látható, ez jelentős mértékben csökkenti a szájon keresztül bejuttatott hatóanyag 
hasznosulását. A májat elhagyva, a vegyület eléri a célsejteket (megoszlás), ahol eltérő 
mechanizmusokkal kifejti hatását (farmakodinámia). Az utolsó lépés a gyógyszer eltávolítása 
a szervezetből (elimináció). A továbbiakban az előbbi logikai folyamat egyes stációival 
ismerkedünk meg. 
 
31.1.1 A GYÓGYSZERFORMÁK 
 
A klinikai gyakorlatban – farmakokinetikai tulajdonságaik különbözősége, továbbá a betegek 
eltérő igénye és együttműködő készsége miatt – különböző gyógyszerformákat alkalmazunk. 
A szilárd gyógyszerformák alapformája a por (pulvis), mely kimért (ún. osztott) és osztatlan 
formában is a beteg kezébe adható. Felszíni kezelés esetén hintőport (sparsorium) 
alkalmazunk. 
A por alakú gyógyszer és vivőanyaga zselatin kapszulába is elhelyezhető vagy tablettává 
préselhető (a magisztrálisan, gyógyszerész által előállított tabletta a pilula). A tablettát 
gyakran külső réteggel (például cukormázzal – drazsé) is bevonhatják. Az ízesítésen és a 
lenyelhetőség javításán kívül ezek az anyagok a hatóanyag oldhatóságát is befolyásolhatják, 
így lehetővé teszik a felszívódás helyének (például enteroszolvens anyag esetén a bélben), 
továbbá a felszívódás időtartamának (nyújtott tartamú, retard készítmények) befolyásolását. 
Pellet esetén kisebb, akár eltérő bevonatú gömböket (szemcséket) formálnak, melyeket aztán 
egy kapszulába vagy közös tablettába zárva adhatunk a betegnek, így biztosítva a retard 
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hatást. Ugyanezen célból mátrixszerű szabályossággal, rácsszerkezetbe is elhelyezhetik a 
hatóanyagot, az egyenletes felszívódásról gondoskodva. Speciális formája a porlasztható 
aerosol, mely inhalálva lokálisan alkalmazható. 
Testhőn olvadó vivőanyagba préselt hatóanyagot találunk a végbélkúpok (vagy ritkábban 
hüvelykúpok) esetében (suppositprium). Alapanyaga leggyakrabban glicerin. 
A folyékony gyógyszerformát – mivel az oldószer megkerülhetetlen – oldatoknak (solutio) 
nevezzük. Amennyiben több hatóanyag (oldott anyag) található benne keverékről (mixtura) 
beszélhetünk. Szilárd, oldószerben nem egyenletesen oldódó anyag esetén szuszpenzióról, 
folyékony nem tökéletesen oldódó anyag esetén emulzióról beszélünk. Amennyiben az 
oldathoz – leginkább a kellemetlen íz elfedése céljából – nagy mennyiségű cukrot adnak, 
szirupról beszélünk. A folyékony oldatok egy része külsőleg, másik csoportja belsőleg 
alkalmazandó (a külsőleges szereket szögletes, míg a belsőleg alkalmazandó oldatokat 
hengeres üvegben adják ki, minden esetben megjelölve a bejuttatási utat).  A belsőleges 
oldatokat bejuttatás szerint csoportosítjuk. Per os (szájon keresztüli) bevitelre (bevételre) 
szolgáló oldatok a cseppek (guttae). Parenteralis felhasználást szolgálják az injekciós (vagy a 
nagyobb volumenű infúziós) oldatok. A gyógyszer csomagolása leggyakrabban ampulla, de 
előfordul patron (például Insulin) és rektális oldat (klizma) is (mely a májon keresztüli first 
pass metabolizmust kikerüli, így parenteralis hatással majdnem egyező effektusú). Egyes 
ampullák (proampulla) esetében az oldat elkészítése a gyógyszer felhasználójának feladata 
(például a szteroidtartalmú oldatok jelentős része). Az 50 ml-t meghaladó térfogatú oldatokat 
infúziós palackban forgalmazzák. 
Lágy gyógyszerformát a sürgősségi ellátásban nem alkalmazunk, sőt azok toxikológiai 
szerepe is csekély. A teljesség kedvéért azonban röviden ismertetjük. Kenhetőség szerint 
megkülönböztetünk nagyon sűrű pasztát, sűrűbb kenőcsöket (unguentum) és lágyabb, hígabb 
krémeket (cremor). A legkönnyebben kenhető, átlátszó forma a gél. 
 
31.1.2 A GYÓGYSZER BEJUTTATÁSA A SZERVEZETBE 
 
A gyógyszer célszövethez történő eljutása alapvetően annak fizikai és kémiai tulajdonságain 
alapuló megoszlásától függ, vagyis attól, hogy milyen mértékben és mely szövetekbe képes 
ezek alapján eljutni. Ez egyrészt megmutatja, hogy mely szöveteket képes a gyógyszer elérni, 
másfelől pedig ennek dinamikáját is jelzi, ugyanis a megoszlás lehet gyors és elhúzódó is.  
Első lépésként azonban a gyógyszer szervezetbe (pontosabban keringésbe) juttatását kell 
megoldani. Ez – a korábban említett first pass metabolizus alapján - alapvetően két módon 
történhet: szájon keresztüli bevétellel (enterális út), és a bél kikerülésével (parenteralis út). A 
bejuttatás kapuján kívül egyedi érzékenység is szerepet játszik abban, hogy minden beteg 
esetében más gyógyszerkoncentráció eredményezi a várt hatást. Épp ezért a gyógyszerelés 
során dózistartományról beszélünk (31.1 ábra), mely szélső értékei az ED1 (effektív vagy 
hatásos dózis, mely a betegel 1%-ában a hatás kifejtéséhez szükséges) és az ED99 (a populáció 
99 %-ában elégséges dózis a hatás kiváltásához). A populáció 50%-ában hatást kifejtő dózis 
az ED50. A bejuttatottt (és a szervezetben megoszló) gyógyszermennyiség emelésével, idővel 
megjelennek nemkívánatos toxikus hatások. A toxikus tünetek megjelenését jellemző 
gyógyszermennyiségeket (az effektív dózis analógiájára) TD1-TD50-TD100 mennyiségekkel 
jellemezhetjük. A készítmény annál biztonságosabban alkalmazható, minél messzebb van 
egymástól a két dózistartomány (vagyis gyakorlatilag a TD50 és az ED50). A két mennyiség 
hányadosát terápiás indexnek (TI) nevezzük, mely az előbbiek alapján, az alábbi módon 
határozható meg: TI=TD50/ED50. Ennek mértéke minél nagyobb, annál biztonságosabb a 
farmakon. Másik jellemző mutató a terápiás szélesség (terápiás ablak), mely a két mennyiség 
különbsége (TD50-ED50). A kifejezetten kis terápás indexű készítmények (például a digoxin, a 
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fenitoin, a teofillin és a lítium) gyakran még tartós terápiás mennyiségben is intoxikációhoz 
vezethetnek, mely a beteget sürgősségi, toxikológiai ellátását is szükségessé teszi. 
A gyógyszerbiztonság kevésbé megengedő jellemzője azt mutatja, hogy milyen messze van 
egymástól a maximális hatásos dózis (ED99) és a minimális toxikus mennyiség (TD1). A 
biztonsági index e két mutató hányadosaként (TD1/ED99) definiált. 
 

 
31.1 ábra: A gyógyszerhatás dózisfüggése. A zöld rombusz a hatásos, a piros a toxikus 

dózisokat szemlélteti. ED1: az a gyógyszerdózis, mely a populció 1%-ában kifejti a hatást 
(minimális hatásos dózis). ED50: az a gyógyszerdózis, mely a populció 50%-ában kifejti a 

hatást (átlagos hatásos dózis). ED99: az a gyógyszerdózis, mely a populció 99%-ában kifejti a 
hatást (maximális hatásos dózis). TD1: az a gyógyszerdózis, mely a populció 1%-ában toxikus 
hatásokat fejt ki. TD50: az a gyógyszerdózis, mely a populció 50%-ában toxikus hatásokat fejt 
ki. TD99: az a gyógyszerdózis, mely a populció 99%-ában toxikus hatásokat fejt ki. Terápiás 

index=TD50/ED50. Biztonsági index=TD1/ED99 
 
31.1.3 A GYÓGYSZEREK HATÁSMÓDJAI 
 
A szervezetbe juttatott kémiai anyagok szervezetre kifejtett hatását, a kifejlődő kémiai 
kölcsönhatást a farmakodinámia (gyógyszerhatástan) írja le. Némely kivételtől eltekintve 
(amikor a gyógyszer fiziko-kémiai reakcióval fejti ki hatását, például sav-bázis reakcióval 
közömbosít), a hatás döntően makromolekulákhoz (fehérje vagy ritkábban nukleinsav) történő 
kötődésen, ezáltal a makromolekula funkciójának megváltoztatásán keresztül alakul ki. A 
célfehérje - funcióját tekintve - receptor, enzim, ioncsatorna, esetleg transzportfehérje lehet. 
Enzimnek nevezzük a szervezet biokémiai folyamatainak fehérje természetű katalizátorait 
(biokatalizátor), melyek az önmagukban is végbemenő kémiai reakciók sebességét 
többszörösére képesek növelni. A reakcióban résztvevő vegyületeket szubsztrátnak nevezzük. 
Az ioncsatornákon a biológiai membránokat (így például a sejtmembránt) specifikusan 
képesek bizonyos ionok számára átjárhatóvá tenni. 
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Receptornak azokat a fehérje természetű makromolekulákat tekintjük, melyekhez specifikus 
kémiai szerkezetű molekulák (úgynevezett ligandok vagy ligandumok) képesek kötődni, majd 
e kötődés hatására specifikus folyamatokat képes megindítani. A receptorokat egyrészt a 
kiváltott biológiai válasz (például GPCR – G-fehérje kapcsolt receptor), másrészt a specifikus 
ligand (például adrenalin-receptorok), továbbá az elhelyezkedésük szempontjából is (így 
sejtmembrán és citoplazmatikus vagy sejtmag receptorok) csoportosíthatjuk. A receptor-
ligand kötődés a receptorfehérje aminosav-szekvenciájának és térbeli szerkezetének 
köszönhetően annyira specifikus, mint a kulcs illeszkedése a zárba (sőt a kulcshoz hasonlóan 
másolásra és ksiebb átalakításra is lehetősége nyílik a gyógyszefejlesztőknek). Azokat a 
receptorokat, melyek endogén ligandja (egyelőre) nem ismert, orphan receptoroknak 
nevezzük.  
A farmakon többé vagy kevésbé specifikusan kötődve a célmolekulához, befolyásolja annak 
működését, vagy megakadályozza más molekulák kapcsolódását. Amennyiben a kötődés 
semmilyen biológiai aktív folyamatot nem vált ki, akkor receptorok esetében antagonista, 
ioncsatorna esetén blokkoló, míg enzimek esetében inhibitor hatásról beszélünk. 
Megjegyezzük, hogy ioncsatorna blokkolásról csak abban az esetben beszélhetünk, ha a 
ligand kötőhelye a csatorna lumenénél helyezkedik el. Amennyiben az antagonista farmakon 
kötőhelye az elöbbitől eltér, modulációról beszélhetünk (így például a kalcium-csatorna 
blokkolói valójában a kalcium-csatorna antagonista modulátorai). A gátló hatások vagy 
kompetíció, vagyis a természetes és más ligandokkal versengő jellegű (ekkor az a ligand 
kötődik, mely a legnagyobb koncentrációban van jelen), vagy allosztérikus (más, nem az aktív 
kötőhelyen kialakuló) gátlásként nyilvánulhatnak meg. Ez utóbbi esetben a makromolekula 
térbeli szerkezetében bekövetkező változás eredményezi a funkció gátlását.  
A sürgősségi ellátásban hangsúlyos kérdés az egyes antagonista farmakonok 
mechanizmusának ismerete, mivel toxikológiai ellátás során a kompetitív ligandok, magas 
koncentrációban bejuttatott természetes ligandummal leszoríthatóak, így a nem kívánt hatásuk 
felfüggeszthető (például a K-vitamin kompetitív antagonsitája, a Syncumar nagy dózisú K-
vitaminnal az enzimről leszorítható, így hatása felfüggezsthető), míg allosztérikus gátlás 
esetén e terápiás lehetőség nem kivitelezhető. 
Megkülönböztetünk olyan gyógyszereket, melyek az agonista hatást irreverzibilisen, a fehérje 
teljes éllettartama alatt gátolni képes (irreverzibilis antagonista), továbbá olyanokat, melyek 
hatása átmeneti (reverzibilis antagonista). 
Azokat a farmakonokat, melyek a makromolekulához kötődve a biológiai hatás lezajlását 
eredméyezik, receptorok esetében agonisa ligandnak, enzimek esetén szubsztrátak nevezzük. 
A létrejövő válasz lehet az endogén ligand által kifejtettel teljes mértékben megegyező (ekkor 
teljes agonistáról beszélünk), vagy annál hatásában elmaradó (parciális agonista). Érdekes 
hatásmechanizmus az inverz agoniszmus, mely során az agonista farmakon az inaktív 
receptorhoz kötődve, annak inaktív állapotát konzerválja, így valójában a hatás kialakulása 
ellenébe hat. 
 
31.1.4 A GYÓGYSZER ELIMINÁCIÓJA 
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31.2. A KÖZPONTI ÉS PERIFÉRIÁS IDEGRENDSZERBEN HATÓ GYÓGYSZEREK 
 
31.2.1 NEUROTRANSZMITTEREK ÉS NEURO-ENDOKRIN HORMONOK 
 
31.2.1.1 KATEKOLAMIN TRANSZMITTEREK 
Katekolaminoknak azokat a fenil-alkilamin-származékokat nevezzük, amelyekben a 
benzolgyűrű 3. és 4. atomja hidroxilált (-OH) állapotban van. Közös csoportként szintézisük 
folytonossága (31.2. ábra) miatt indokolt hivatkozni rájuk. 
 

 
31.2. ábra: A katekolaminok bioszintézise 

 
Az adrenerg szinapszisok ingerületátvivő anyaga a noradrenalin (szintézisét mutatja be a 31.2. 
ábra). A katekolamin szinaptikus hólyagokban található az axontermilális területén, ahonnan 
akciós potenciált kísérő kalcium felszabadulás vezérelte módon, exocitózissal a szinaptikus 
résbe ürül. A receptoraihoz kötődve kifejti hatását, melyet a célsejten (uptake) és a neuronon 
(re-uptake) megvalósuló felvételi illetve visszavételi mechanizmusok függesztenek fel. A 
célsejteken megvalósuló felvételt extraneuralis uptake-nek, mígy a neuronokba történő 
visszavételt (re-uptake) neuralis uptake-nek nevezzük. E kétfajta transzportmechanizmus több 
szempontből is jelentős mértékben különbözik egymástól, melyekre ezért uptake1 (neuronalis 
monoamin transport - NMT) és uptake2 (extraneuronalis monoamin transport - EMT) néven 
hivatkozunk. Az uptake1 nagy affinitással, ugyanakkor kis maximális sebességgel, 
noradrenalin relatv szelektív felvételét eredményezi. Ismertebb gátlói közé tartozik a 
COCAIN, az AMPHETAMIN és a triciklikus antidepresszánsok. Ezzel szemben az uptake2 
kis affinitású, azonban nagy maximális sebességű transzporter, mely a noradrenalin mellett 
más katekolamin (így ADRENALIN) és az ISOPRENALIN extraneuroalis felvételét. Az 
EMT-t igazoltan gátolni képesek a szteroid hormonok (például a CORTICOSTEROID), mely 
akut, sürgősségi ellátásban kiaknázott hatása döntően ennek tudható be. A katekolaminok 
lebontását a MOnoamino-oxidáz (MAO) és a katekol-oxo-metiltranszferáz (COMT) 
katalizálnak. A MAO egyéb monoaminokat is oxidál, így szubsztrátja a dopamin és a 
szerotonin is. A MAO a külső mitokondriális membránhoz asszociált enzim, mely nagy 
mennyiségben található az adrenerg axonterminálisokban, de másutt is, így a gliasejtekben, a 
májsejtekben vagy a bél epithelsejtjeiben. Két izoformája ismert (MAO-A és MAO-B), 
melyek szöveti eloszlása különböző. Mindkét enzim legnagyobb koncentrációban a májban 
található, ugyanakkor, míg a MAO-A az agyi katekolamin-tartalmú neuronokban, a MAO-B 
inkább a szerotonerg neuronokban, valamint a gliasejtekben található.  
A katekolaminok receptorai között megkülönböztethetünk a1, a2, b, D1-szerű és D2-szerű 
receptorokat. Az a1 receptorcsaád a1A, a1B és a1D, az a2 család a2A, a2B és a2C, a b 
receptorcsalád b1, b2 és b3, mígy a D1-szerű család D1 és D5, a D2-szerű receptorcsalád D2, D3 
és D4 altípusokra osztható fel. Az a1 recpetorok az intracelluláris kalciumszintet növelik 
(foszfolipáz C aktivitáson keresztül, a diacil-glicerol és inozitol-trifoszfát keletkezésével), 
legnagyobb affinitással noradrenalint kötnek, az a2 receptorok Gi fehérjéhez kapcsoltan 
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csökkentik az intracelluláris cAMP szintet. Affinitásuk az adrenalinhoz a legnagyobb. A b 
adrenoceptorok az intracellularis cAMP szintet növelik, különbség az altípusok között az 
eloszlásukban és a ligandaffinitásukban rejlik: a b1 és b3 receptorok a noradrenalinhoz, míg a 
b2 receptorok az adrenalinhoz mutatnak nagyobb affinitást. A D receptorok a dopamin 
receptorai. A D1 és D5 receptorok Gs fehérjéhez kötődve növelik, a D2, D3 és D4 receptorok Gi 
fehérjén keresztük csökkentik az intracelluláris cAMP szintet. Dopamin receptorok az 
agyban, a vesében és a splanchnikus területen találhatóak nagy sűrűségben. 
 

Receptorhatás Receptor-típus 
vérnyomásnövekedés (erek szűkítése) α1 
vérnyomáscsökkenés (coronaria ésvázizomzat ereinek tágulása) β2 
sinustachycardia (pozitív chronotropia) β1 
szívizomerő fokozás (pozitív inotropia) β1 
hörgők tágítása β2 
mydriasis (m. dilatator pupillae összehúzódása) α1 
lépösszehúzódás α1 
méhösszehúzódás α1 
méhelernyedés β2 
bélizom-elernyedés (ACh-felszabadulás gátlása) α2 
inzulinszekréció gátlása α2 
inzulinfelszabadulás β2 
glikogenolízis β 
bélizom-elernyedés β1 
barna zsírszövet (caryogenesis) β1 
zsírszövet (lipolízis) β1, β3 
húgyhólyag-elernyedés β2 
hisztaminfelszabadulás gátlása β2 
perifériás eredetű tremor β2 

31.3. ábra: Vegetatív idegrendszeri hatásuk, és annak kifejtésében szerepet játszó adrenerg 
receptorok 

 
31.2.1.1.1 SZIMPATOMIMETIKUMOK 
Szimpatotmimetikumnak nevezzük az a és b adrenoceptorok agonistáit. 
 
ADRENALIN 
Az EPINEPHRINE-nek is nevezett katekolamin a mellékvese velőállományából felszabaduló 
hormonkeverék fő összetevője (annak 90%-át képezi, míg 10%-ban NORADRENALIN 
található benne). A mellékvese velőállománya szimpatikus ganglionként viselkedik, mivel 
preszinaptikus (kolinerg) szimpatikus innervációban részesül, majd az így érkező impulzusok 
hatására hormonjait a keringásbe bocsájtva biztosítja a szimpatikus neuro-endokrin 
kapcsolódást. Hatásai a szimpatikus idegrendszer funkcióiból vezethetőek le, így erős 
vazokonstriktor. Emiatt emeli a vérnyomást (prekapilláris rezisztencia arteriolák területén), 
ugyanakkor a vele együtt subcutan módon adott gyógyszerek felszívódását is gátolja (ezt 
használjuk ki a LIDOKAIN helyi hatásának fokozására is). Kardiális hatásait a pozitív 
inotropia, dromotropia és kronotropia jellemzi. Nem szabad megfeletkezni a lépösszehúzó (a1 
receptoriális) hatásról sem, mely növelve a vértérfogatot ugyancsak hozzájárul az inotropia és 
a löktérfogat növeléséhez. A simaizomzat tónusát csökkenti (azt asthma bronchiale terápiája 
során, lokális alkalmazással ki is aknázzuk), azonban a sphinctereket (így a pylorus, 
ileo.coecalis, analis és hólyag-sphincter) összehúzva zárja. Az anyagcserét fokozza 
(vércukorszint emelkedik, hőtermelés fokozódik). A központi idegrendszert nagyobb 
dózisban izgató hatással is bír. Anaphylaxiaban (és allergiában) a tüneteket (így az életet 
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veszélyeztetőket is) jelentős mértékben csökkentve a legerőteljesebb antiallergiás drognak 
tekinthető (melyet szisztémás felhasználással, az egyéb hatások miatt azonban csak 
életveszély estén aknázunk ki). Dózisai felnőtt beteg esetén: 1,0 mg/3-5 percenként 
újraélesztés során. Anaphylaxiaban: 0,2-1,0 mg intramuscularis vagy subcutan alkalmazva, 
mely 10-15 percenként ismételhető (az elsősegélynyújtás keretében, öninjekciózásra 
alkalmazható készítmény egyszeri adagja 0,3 mg-ot tartalmaz). Intravénásan 0,1-0,25 mg 
adható lassan, 5 perc alatt bejuttatva (0,05 mg adagokkal, a kívánt hatásig ismételve). Súlyos 
asthmas rohamban lokálisan alkalmazva inhaláltatjuk a beteggel a következő módon: 1 mg (1 
ml) hatóanyagot fiziológiás sóoldattal 4 ml-re higítva áramoltatunk nebulizátor segítségével 
(8 l/min O2 áramlási sebességgel). 
 
NORADRENALIN 
Ahogy az az 31.4. ábran látható, az ADRENALINnal ellentétben a NORADRENALIN 
döntően az a adrenoceptorokon keresztül fejti ki hatását, b receptroiális hatásai az 
ADRENALINétól elmaradnak. A vérnyomást (a szisztolés és diasztolés értékeket egyaránt), a 
koronáriákat tágítja ugyan, de a hörgőket csak gyengén képes tágítani, a szívfrekvenciát pedig 
inkánn csökkenti (a vérnyomásemelkedést reflektórikusan kompenzáló vagus-tónus 
fokozódásnak köszönhetően). Tachycardia kialakulása nélküli kifejezett vasokonstriktor 
hatását kiaknázva alkalmazzuk a sürgősségi ellátásban, intravénás folyamatos adagolással 
(perfúzoron keresztül) 0,01-0,1 �g/ttkg/min dózisban, mely a kívánt hatás eléréséig titrálandó. 
 
DOPAMIN 
A dopamin adrenerg neurotranszmitter, mely ugyancsak a katekolaminok szerkezeti 
csoportjába tartozik. A noradrenalin prekurzora (31.2. ábra). A központi idegrendszerben 
található dopaminerg neuronok (ezekben nem található dopamin-b-hidroxiláz enzim) a bazális 
ganglionok területén az extrapiramidális mozgásszabályozásban játszik jelentős szerpet, 
emellett a neuroendokrin szekréció egyik szabályozóhormonja (a prolaktin elválasztás tónuos 
gátlója). Nem jut át a vér-agy gáton, így gyógyszerként történő bevitele nem eredményez 
központi idegrendszeri (mellék)hatásokat. E hormon klinikai jelentőségét az szolgáltatja, hogy 
nagyobb dózisna az adrenerg receptorok agonista vegyületeként viselkedik, mely 
tulajdonságát a terápiában rendre ki is használunk. A sürgősségi ellátásban is alkalmazott 
dózistartományai:  

 2,5-5 µg/ttkg/perc a vesedózis (D1 receptor által közvetített hatás), melyben 
receptorához kötődve növeli a veseperfúziót, így diurézist eredményez. Emellett 
növeli a nátrium és a kálium kiválasztását. 

 5-10 µg/ttkg/perc dózisban alkalmazva pozitív kronotróp, inotróp hatásai kerülnek 
előtérbe (b1 adrenoceptor mediálta hatás). 

 10 µg/ttkg/perc dózis felett vazokonstriktor hatása is kialakul (a-receptor agonizmus 
következtében). 

 
DOBUTAMIN 
A DOBUTAMIN döntően a b1 receptorokon hatva fejti ki pozitív inotróp hatását, de az a-
receptorokhoz is kötődik. Nem rendelkezik dopamin-receptor kötési képességgel, így 
nincsenek dopaminerg hatásai, továbbá (szemben a DOPAMINnal) nem okoz 
NORADRENALIN felszabadulást. Sürgősségi ellátásban alkalmazott dózisa: 3-15µg/kg/min, 
melyet minden esetben perfúzórban (esetleg infúzióban), foyamatosan szükséges adagolni 
rövid felezési ideje miatt.  
  



	  
	  

750	  

ISOPROTERENOL (ISOPRENALIN) 
A b-adrenoceptor (b1 és b2) szelektív izgatója, így az erek tónusát csökkenti (vasodilatatio), 
mivel a simaizmokat elernyeszti. Leginkább jellemzői a szívhatások: pozitív chronotrop, 
inotrop és dromotrop. Egyes esetekben a harmadfokú AV-block ellenére is hatásos. Erős 
hörgtágító hatását asthma bronchialeban is kihasználják, leginkább lokálisan. Alkalmazott 
intravénás adagja: 0,05-0,5 ug/kg/min. 
 

Agonista α1 α2 β1 β2 
adrenalin ++ ++ +++ +++ 
noradrenalin +++ +++ ++ + 
isoproterenol – – +++ +++ 
phenylephrin ++ – – – 
clonidin + +++ – – 
salbutamol – – + +++ 
dobutamin + +/– +++ +/– 
terbutalin – – + +++ 

31.4. ábra: Szimopatomimetikus hatású szerek receptoraffinitása. -: nincs hatás; +:kötőhely, 
az affinitás a jelzések számával arányos. 

 
FENIL-ALKIL-AMINOK 
E szerkezeti csoport tagjait gyakran presszoraminonknak is nevezzük, utalva fő hatásukat 
jelentő vaszopresszor (vérnyomásemelő) effektusukra. Két képviselőjével foglalkozunk e 
fejezetben. Az EPHEDRIN erős vazokonstriktor, melyet a terápiában egyrészt nodi 
haemorrhoidales esetén kúpként, másrészt leginkább rhnitis tüneteinek csökkentésére orrspray 
vagy orrcsepp formában alkalmazzuk. Szisztémásan csak ritkán - asthma bronchiale és 
narcolepsia esetén - alkalmazzuk a gyógyászatban, mivel erős központi idegrendszeri hatásai 
vannak (psychostimulans). Másik képviselője gyógyászati alkalmazásban alig, azonban 
élvezeti szerként jelentősen elterjedt. Az AMPHETAMIN és származékai. Neve a kémiai 
szerkezet elnevezésének (alfa-metil-feniletilamin) mozaikszavaként alakult ki. Az 
amfetamin-származékok közé tartozik a metamfetamin ("Speed"), metiléndioxi-amfetamin 
(MDA) és a metiléndioxi-metamfetamin (MDMA, "Ecstasy"). Indirekt ható 
szimpatomimetikum, vagyis hatására perifériás és centrális noradrenalin és centrális dopamin 
felszabadulás következik be. Hatásai tehát a NORADRENALINéval egyeznek, emellett – a 
DOPAMIN limbikus rendszeri hatásainak következtében – eufóriát okoz, növeli az 
önbizalmat és a koncentrációképességet, csökkenti az étvágyat és éberséget okoz. Döntően ez 
utóbbi hatások jelentik a visszaélésszerű használat céljait. Dependenciát okoz, így a 
sürgősségi ellátásban gyakran találkozunk vele, mint abúzus-szer. 
 
A szelektív a és b receptor agonisták ismertetése meghaladja e könyv terjedelmi lehetőségeit, 
így ezeket illetően más szakkönyvekre utalunk csak. 
 
31.2.1.1.2 SZIMPATOLITIKUMOK 
Az adrenerg transzmisszió gátlása több móon is megvalósulhat: 

 Noradrenalin és adrenalin szintézisének gátlásával 
 A nurotranszmitter és hormon felszabadulásának gátlásával 
 A transzmitter receptoraihoz kötődő, a hatás kifejlődését megakadályozó (receptor 

antagonizmus) kémiai vegyületekkel. Ezek között megkülönböztetünk a-receptor 
antagonistákat és b-receptor antagonistákat. 
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Az a-antagonista szereket a sürgősségi ellátásban vérnyomáscsökkentési céllal alkalmazzuk, 
így leggyakrabban az URAPIDIL felhasználására kerül sor. Ez az alkil-aril-amin származék 
(5-meil-urapidil) α1-receptor-blokkoló hatása mellett gyenge α2- és 5HT-1-receptor agonista 
hatással is rendelkezik, emellet enyhén gátolja a β1 adrenoceptorokat. 
A b-szimpatolitikumok közös jellemzője az ISOPRENALIN b-receptorokhoz kapcsolódó 
hatásának antagonizmusa. Míg e receptorok általában simaizomzatban gátló (relaxáns) hatást 
közvetítenek (hörgő, bél, méh izomzatában), a szívizomzatra éppen ellenkezőleg serkentő 
hatásúak. Az előbbi hatások szelektív b2, míg az utóbbiak szelektív b1 receptor bénítókkal 
antagonizálhatóak. A b-szimpatolitikumok harmadik hatástani alcsoportja a nem szelektív b 
antagonisták. Néhány b-blokkoló szelektivitási jellezőit ismerteti az 31.5. ábra 
 

Gyógyszer Szelektivitás 
acebutolol β1 
atenolol β1 
esmolol β1 
labetalol – 
metoprolol β1 
nadolol – 
pindolol – 
propranolol – 
timolol – 

31.5. ábra: egyes b-blokkoló szerek szelektivitása. 
 
A noradrenalin (és adrenalin) szintézisének gátlásán kersztül fejti ki szimpatolitikus hatását a 
METHYLDOPA (alfa-metil-dopa), melyet erős vérnyomáscsökkentőként alkalmazunk. 
A noradrenalin (és adrenalin) felszabadulását gátló vegyületek az adrenerg neuronbénítók, 
melyek hatására a posztganglionáris noradrenalin (és adrenalin) kiáramlás elmarad a sejt 
ingerlésekor. Ilyen hatású hatóanyag a BRETYLIUM, melynek antiarritmiás hatását aknázzuk 
ki a gyógyászatban. Számos más vegyület is képes a noradrenalin-felszabadulását gátolni, 
néhányat foglal össze a következő ábra (31.6. ábra). 
 

NA felszabadulást gátló 
receptor 

Agonista Antagonista 

a2 Noradrenalin PHENTOLAMIN 
opioid (d) Encephalin, MORPHIN NALOXON 
muszkarin (M2) Acetilkolin ATROPIN 
szerotonin (5HT1) Szerotonin METHYSERGIDE 
adenozin (A1) Adenozin THEOPHYLLIN 
prosztaglandin Prosztaglandin-E2  

31.6. ábra: Noradrenalin felszabadulását gátló receptorok és azok agonistái, továbbá 
antagonistái. A nem természetes vegyületek NAGYBETŰVEL jelezve 

 
31.2.1.2 SZEROTONIN 
A központi idegrendszer egyik fontos neurotranszmittere a szerotonin (5-hidroxi-triptamin, 
5HT), mely döntően psychere gyakorolt hatásairól ismert. A transzmitterszereppel összefüggő 
funkciói: szorongáskeltés (anxietas), hallucináció (így a lizergsav-származék LSD, mint 
szerotonin agonista is így fejti ki hatását), pszihózisig fokozódó elmezavarok, 
viselkedészavarok. A hangulati életre antidepressans hatásal bír, emellett részt vesz az alvás-
ébrenlét ciklikus szabályozásában. Szerepe van a hányás (kemoszenzitív triggerzóna 
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területén), és a testhő szabályozásában, emellett neuroendokrin hatásai sem elhanyagolhatóak 
(CRF, ACTH és CORTISOL elválasztás, prolaktin, endorfin és ADH elválasztás fokozása). 
Föbb receptorai, az azokon keresztül megvalósuló hatások és gyógyszeres befolyásolási 
lehetőségek láthatóak az 31.7. ábrán. 
 
Receptor Mechanizmus Lokalizáció Szerep Agonista Antagonista 

5-HT1A 

cAMPØ, K+≠ Limbikus 
rendszer, 
hypothalamus, 
cortex, 
gerincvelő 

Anxietas, 
testhő, 
alvás-
ébrenlét 

BUSPIRON 
(parciális) 

 

5-HT1B cAMPØ,  Emberben nem fordul elő 

5-HT1D 

cAMPØ, K+≠ Substantia 
nigra, striato-
nigralis pálya, 
basalis 
ganglionok 

Migrén, 
coronaria 
relaxáció, 
mozgás-
szabályo-
zás 

SUMATRIP-TAN, 
ERGOTAMIN 
(parciális) 

 

5-HT2A 

IP3≠, DAG≠, 
[Ca++]≠  K+ 
csatorna gátlás 

Cortex, 
hippocampus, 
striatum, 
hypothalamus, 
corpus 
mamillare 

Testhő, 
alvás-
ébrenlét, 
szoron-
gáscsök-
kentés, 
psychosis 

a-metil-5HT, 
LSD (parciális) 

KETANSERIN, 
SPIPERON. 
KLOZAPIN 

5-HT2C 

IP3≠, DAG≠, 
[Ca++]≠  K+ 
csatorna gátlás 

Plexus 
choroideus, 
substantia 
nigra, 
pallidum, 
cortex 

Táplálék-
felvétel, 
pánik, 
migrén-
roham, 
motoros 
funkciók, 
liquor-
termelés 

LSD (parciális) KETANSERIN, 
SPIPERON. 
KLOZAPIN 

5-HT3 
Na+≠, K+≠ Area 

postrema, 
limbikus 
rendszer 

Hányás, 
nocicepció, 
anxietas 

 ONDANSETRON 

5-HT4 
cAMP≠ Hippocampus, 

colliculusok 
  METOCLOPRAMID (a 

dopamin D2-es 
receptorán is antagonista 

31.7. ábra: A szerotonin receptorok főbb jellemzői 
 
A receptoriális agonizmus és antagonizmus mellett, a gyógyászatban a szerotonin visszavétel 
gátlása (SSRI – szelektív szerotonin reuptake inhibitorok) is sikerrrel alkalmazható, mely 
elhúzódó szerotoninhatást eredményez, így antidepresszáns hatását fokozni képes. 
 
31.2.1.3 HISZTAMIN 
A hisztamin szerepe a neurotranszmisszióban még kérdéses, az leginkább a centrálisan is 
kimutatható receptorai (H1 és H2) alapján, indirekt módon feltételezhető. A H1 receptorok 
döntően excitátorosak, antagonistái hányáscsillapítóként használhatóak, ezek azonban a 
dopaminerg és kolinerg ingerületátvitelre is hatnak. Legismertebb képviselője a 
PROMETHASINE. 
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31.2.1.4 KOLINERG NEUROTRANSZMISSZIÓ 
Kolinerg neurotranszmisszió ingerületátvvő vegyülete az scetil-kolin. Kolinerg szinapszisok 
találhatóak: 

 Preganglionalis vegetatív (szimpatikus és paraszimpatikus) rostok végződéseiben 
(Nikotin receporokon hatva) 

 Postganglionalis paraszimpatikus szinapszisokban (Muszkarin receptorokon hatva) 
 Neuro-muscularis junkció (ld. izomrelaxánsok) területén (Nikotin receptoron keresztül 

kifejtett hatással) 
 Központi idegrendszer kolinerg pályáiban (mind Muszakrin, mind Nikotin 

receptorokon). 
Az acetilkolin, hatásának kifejlődését követő elbontását az acetilkolin.eszteráz enzim végzi, 
mely működésének (így az acetlkolin lebomlásának) végterméke a kolin és az acetát 
(ecetsav). 
Kétféle receptoron keresztül közvetíti hatását: M (muszkarin) receptoron, melynek 4 altípusát 
(M1-M4) különböztetjük meg, valamint N (nikotin) receptoron keresztül a neuro-muszkuláris 
junkcióban illetve a központi idegrendszerben. Az egyes receptorok főbb jellemzőit foglalja 
össze a következő, 31.8. ábra. 
 
Receptor-

család Receptor Mechanizmus Hírvivő 
mechanizmus Lokalizáció 

N N Ioncsatorna Depolarizáció  
Akciós potenciál 

Ganglion, neuromuscularis 
junkció, központi 
idegrendszer 

M M1 Gq fehérjéhez 
kapcsolt 

IP3≠, DAG≠  
[Ca++]IC≠ 

Vegetatív ganglion, 
gyomor, központi 
idegrendszer 

M2 Gi fehérjéhez 
kapcsolt 

cAMPØ, K+-
csatorna aktiváció 
 hyperpolarizáció 

Szív, pre- és 
posztszinaptikus idegek, 
simaizom 

M3 Gq fehérjéhez 
kapcsolt 

IP3≠, DAG≠  
[Ca++]IC≠ 

Simaizom, exokrin 
szekretáló mirigyek, 
endothel 

M4 Gi fehérjéhez 
kapcsolt 

cAMPØ, K+-
csatorna aktiváció 

Központi idegrendszer 
(cortex, striatum), 
méh simaizomzat 

M5 Gq fehérjéhez 
kapcsolt 

IP3≠, DAG≠  
[Ca++]IC≠ 

Központi idegrendszer 
(substantia nigra), iris, 
nyálmirigyek,  

31.8. ábra: Acetil-kolin receptorok altípusai, hatásai, előfordulásai 
 
31.2.1.4.1 PARASZIMPATOMIMETIKUS SZEREK 
Az acetilkolin receptoránaik agonistáit a sürgősségi ellátásban alig használjuk, leginkább 
lokális felhasználással, pupillaszűkületet (miosis) eredményező hatásuk miatt alkalmazzuk a 
PILOKARPIN alkaloidot, különösen glaucomaban. 
Ugyancsak kolinerg izgalom érhető el a lebontás kulcsenzimének, az acetilkolin-eszteráznak a 
gátlásával, mely tartósuló hatás kialakulását eredményezi. A gátlás lehet reverzibilis, vagyis 
viszonylag rövid ideig fennálló, mely elteltével az enzimaktivitás helyreáll. Ilyen 
mechanizmusú a NEOSTIGMIN és a PHYSOSTIGMIN. Az előbbit (és származékait) 
myasthenia gravisban az izomtónus fokozására, obstipatioban (atonias etiológiával), továbbá a 
nem-depolarizáló izomrelaxánsok hatásának ellensúlyozására, míg az utóbbit döntően a 
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szemészetben, glaucoma kezelése során alkalmazzuk. A reverzibilis gátlástól eltérően, egyes 
vegyületek az acetilkolin-eszteráz enzim végleges, az enzim teljes élettartamára hatással lévő 
irreverzibilis antagonizmusra képesek. Ilyenek az ALKILFOSZFÁT vegyületek, melyeket 
csak szűk indikációval alkalmazunk a gyógyászatban. Sürgősségi ellátásban jekentőségét a 
növényvédő permetszerektől elszenvedett organofoszfát mérgezés szolgáltatja. E vegyületeket 
kifejett zsíroldékonyság jellemzi, így túlsúlyos egyénekben a méreg kummulálódik, később 
alakít ki tünetet, melyek azonban tovább tartanak. 
 
31.2.1.4.2 PARASZIMPATOLITIKUMOK 
E helyen az N (Nikotin) receptoron ható acetilkolin antagonistákat nem ismertetjük, 
mindössze az M (Muszkarin) receptoron keresztül kialakuló paraszimpatikus hatások 
antagonizmusát megvalósító paraszimpatolitikumokról ejtünk szót. A neuromuszkuláris 
blokkolókkal másik fejezetben („31.4 A vázizomzat működésének gyógyszeres 
befolyásolása”) foglalkozunk. 
 
TROPEINEK 
Tropánvázat tartalmazó vegyületek, melyek közül a SCOPOLAMIN mellett a legismertebb 
képviselő az ATROPIN, mely az Atropa Belladonna (maszlagos nadragulya) alkaloidja, de 
megtalálható a beléndek és a maszlagos redőszirom levelében és gyökerében is. Szelektív 
paraszimpatolitikum, mely az M receptorok valamennyi alfajtáját egyformán antagonizálja. 
Nagyobb dózisokban alkalmazva azonban az ATROPIN a vegetatív (paraszimpatikus és 
szimpatikus) ganglionok és a motoros véglemez nikotinerg receptorait is bénítja (curare-szerű 
hatás). Sürgősségi dózisai: általános dózisa 0,01-0,02 mg/kg i.v.; pre-arrest bradycardia esetén 
500 �g i.v., 3-5 percenként ismételve 3 mg összdózisig; antidotumként 0,05 – 0,3 mg/ttkg i.v. 
a kívánt hatás (vagyis a paraszimpatikus tónus csökkenésének) eléréséig, melyet a 
pupillatágulat vagy a szívfrekvencia emelkedésének észlelésekor vélelmezhetünk. 
 
31.1.2.1.5 GABA 
Bármilyen meglepő is a tény, de a központi idegrendszer szinapszisainak legnagyobb 
hányadában (mintegy 90%-ában) a neurotranszmitter egyszerű aminosav (így például glicin, 
glutamát), Ezen I. típusú neurotranszmiterek (melyek a klasszikusnak tekintett II. típusú 
transzmitterekkel ellentétben nagy koncentrációban találhatóak meg a központi 
idegrendszerben) közé tartozik a GABA (g-amino-vajsav). A GABA glutamátból képződik, 
majd szinaptikus vezikulumokba kerül, ahonnan neurotranszmitterként, exocitózis során ürül. 
A posztszinaptikus membránon kötődik a receptorához, melyet a GABA re-uptake-ja korlátoz 
időben. Receptorainak két családja különíthatő el: az ionotrop GABAA és GABAC, míg a hét 
transzmembrán fehérjeláncot tartalmazó G-proteinhez kapcsolt receptora (GPCR) a GABAB. 
A GABAA receptor klorid-ion csatorna, a GABAC receptor pontos funkciója és működése 
még nem ismert. A GABAB receptor feltételezhetően többféle altípusa a K+-csatornák 
nyitásán, Ca++-csatornák zárásán és az adenilát-cikláz működésének befolyásolásán keresztül 
fejtik ki hatásukat (metabolotrop receptor). A GABA tehát – receptorainak működése 
következtében – gátló hatású neurotranszmitter. 
A terápia szempontjából legérdekesebb receptora a GABAA, mely egy receptorkomplex, több 
kötőhellyel. Fő (névadó) ligandja a GABA, mely kötődve a receptorhoz a fehérje 
konformációváltozását eredményezi, melynek eredményeként az ioncsatorna megnyílik, így 
Cl- áramlik az intracellularis térbe, hyperpolarizációt (pontosabban gátló posztszinaptikus 
potenciált – IPSP) eredményezve. E kötőhelyhez kapcsolódnak a GABA kompetitív agonistái 
és antagonistái. A receptorkomplex több allosztérikus (a GABA-tól eltérő) kötőhellyel 
rendelkezik. Megkülönböztethetünk BENZODIAZEPIN kötőhelyet, melyhez a ligandok 
kötődése a kloridáramot serkentik (a hyperpolarizáció irányába hatnak), BARBITURÁT 
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kötőhelyet, PIKROTOXIN kötőhelyet (melyhez agonistaként kötődő ligand serkentő, vagyis 
görcskeltő hatású), és SZTEROID kötőhelyet. GABAA receptorhoz kötődve fejtik ki 
hatásukat az etanol anesztetikumok és az alkohol is. 
A GABAA-receptoron ható, agonista (kompetitív és allosztérikus) tulajdonságú gyógyszerek 
anxiolitikus, szedatohipnotikus, anticonvulsiv, izomrelaxáns és anesztetikus hatásúak. 
Leggyakrabban a GABAB receptor agonista hatású ligandját (BACLOFEN) az izomspazmus 
oldására használjuk a gyógyászatban. 
 
31.2.1.6 NUKLEOTIDOK 
Nem régóta ismert tény, hogy a nikleozidok (leginkább az ATP és ADP) a jelátviteli 
mechanizmusokban ligandként részt vesznek. Hatásukat a P2 receptorcsaládon képesek 
kifejteni, mely receptorokhoz történő kötődéshez legalább két foszfátcsoport megléte 
szükséges. A nukleozidok mellett azonban a nukleotik szerkezetű ADENOZIN receptoriális 
kötődésére is fény derült, így igazolva annak transzmitter voltát. Anaerob környezetben, 
továbbá táanyaghiányos helyzetekben az adenozin mennyisége felszaporodik. Receptorainak 
több alcsoportja (A1, A2a, A2b, A3) ismert. Az A1 recpetorok preszinaptikusan helyezkednek 
el, hatásukra gátlódik a neurotranszmitterek felszabadulása. Az A2a receptorok is a 
neurotranszmitterek felszabadulására hatnak, azonban serkentik azt. Az A2b receptorok az 
érfalhatások kifejtéséért felelősek, mígaz A3 receptor funkciói még pontosításra szorulnak. 
 
Receptor Előfordulás 
A1 szív, zsírsejtek, légzőrendszer simaizomsejtje, neutrofil sejtek, vese, 

hypocampus, cortex 
A2a trombocita, neutrofil sejt, érfal, pancreas, hízósejt, striatum 
A2b érfal, gasztrointesztinális és légzőrendszeri simaizomsejt, kromaffin szövet, 

hízósejt, agy 
A3 here, vese, tüdo, hízósejt, eozinofil, neutrofil, szív, agy 

31.9. ábra: Adenozin receptorok előfordulása 
 
Az adenozinnak fontos szerepe lehet ischaemiás folyamatokban: az ekkor nagy mennyiségben 
felszabaduló adenozin, gátolja a nekrotikus sejthalálban kulcsszerepet játszó serkentő 
aminosav mediátorok felszabadulását (A1 receptoriális hatás). A közvetlen érfalhatás 
következtében értágulatot okoz, így növeli az agyi véráramlást (A2b recpetorhoz kapcsolódó 
hatás). A METILXANTIN vegyületek az adenozinreceptorok antagonistái, így a 
THEOPHYLLIN (és a koffein) centrális stimulatív hatásában e gátlás is szerepet játszik. 
Az ADENOZIN főbb hatásai: 

- Negatív chronotropia és dromotropia és inotropia 
- Coronaria dilatatio 
- Preszinaptikus antiadrenerg hatás 

 
31.2.1.7 NO 
A nitrogén-monoxid gáz halmazállapotú transzmitter, mely szabadon átjuthat a 
sejtmembránon. Különlegességét mégsem ez szolgáltatja, hanem az, hogy az egyetlen olyan 
transzmitter, mely nem rendelkezik recpetorral, hanem közvetlenül effektorához (guanilát-
cikláz enzim) kaőcsolódik. A számos inger (például ATP, HISZTAMIN, ACETIL-KOLIN, 
BRADIKININ) hatására aktiválódó, NOS (nitrogén-monoxid szintetáz) enzim L-argininból 
szintetizálja. Diffúzióval a célsejtbe jutva kötődik a guanilát cikláz enzimhez, mely hatására a 
másodlagos hírvivő cGMP szintézise fokozódik, így végső soron, többek között simaizom 
relaxációt eredményez. További hatásai közül a thrombociták aggregációjának gátlása, 
negatív inotróp hatása, immunműködésre gyakorolt hatása emelendő ki. 
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31.1.2.2 AZ ANESZTETIKUMOK (NARKOTIKUMOK) 
A központi idegrendszeri működés, így a szenzorium (érzékelés) és a tudat reverzibilis 
gátlását általános érzéstelenítésnek (anesthesia generalis) nevezzük. Az eközben elért állapot a 
narkózis, melynek jellemzője az analgesia (fájdalommentesség), az amnesia 
(emlékezetkiesés), az öntudatlanság, az érző és vegetatív reflexek hiánya és az vázizom-
elernyedtség (izomrelaxatio). A gyakorlatban ezeket nem egyetlen, hanem több gyógyszer 
kombinált alkalmazásával (balanszírozott narkózis) érjük el.  A narkotikumok között 
megkülönböztethetünk gáz, valamint illékony folyadék halmazállapotú inhalációs 
narkotikumokat és intravénás (pontosabban parenteralis, hisz némelyik intramuscularis 
injekcióként is bejuttatható) anesztetikumokat. A narkotikumok kémiai szerkezet rendkívül 
heterogén. Hatásmechanizmusukról még mindig megoszlanak a vélemények. Egyes 
parenterális anesztetikumok receptoriális folyamatok modulciójával fejtik ki hatásukat, míg 
mások, továbbá az inhalációs narkotikumok lipidoldékonyságukat kihasználva képesek 
beépülni a sejtmembrán lipidrétegébe (lipid teória), ott akár az integráns membránfehérjék 
transzmembrán szakaszához is kapcsolódhatnak (protein teória), így képesek az akciós 
potenciál kialakulásáért felelős ionáramlást megakadályozni, így a sejtek ingerlékenységét 
csökkenteni vagy felfüggeszteni. Az egyes kortikális és szubkortikális területeken eltérő 
affinitással jön létre a gátló hatás, így a nakózisnak – az alkalmazás során elért 
gyógyszerkoncentráció alapján – jól elkülöníthető fázisai azonosíthatóak be. Az éternarkózis 
alkalmazáakor megfigyelt szakaszok a következők: 

- I. stádium: a substantia gelatinosa sejtjei rendkívül érzékenyek, így alacsony 
koncentráció esetén is megszakad a tractus spinothalamicus pályában a 
fájdalomingerület terjedése. Ezáltal jön létre az első stádium, a stadium analgesiae, 
azaz a bódulat szakasza. A beteg fájdalomválasza nagymértékben csökken, majd a 
tudat elvesztése előtt meg is szűnik. A beteg amnéziás, bőre kipirult, pupillaátmérője 
és reakciói megtartottak. Mérsékelt tachycardia észlelhető. A szakasz az öntudat 
elvesztéséig tart. 

- II. stádium: az öntudat elvesztésétől a szemhéjzárási reflex eltünéséig tartó második 
stádium az izgali szakasz (stadium excitationis). A beteg számára a kisebb ingerekre 
bekövetkező heves reakciók (hangos kiabálás, összefüggéstelen beszéd), az ekkor 
megjelenő hallucinációk és a heves szimpatikus idegrendszeri (menekülési) reakciók 
rendkívül kellemetlenek. Épp ezért szükséges e stádiumot gyorsítani, továbbá 
premedikációval a tüneteit csökkenteni, melyek a narkotikum hatásának kortikális 
kiterjedését jelzik. Fokozott izomtónus, tachycardia, tachyarrhythmia, tachypnoe 
jellemzi ezt a szakaszt. A pupillák tágak, fényreakciójuk intakt, gyakran nystagmus is 
észlelhető. A gyakori hányás – még a megtartott garatleflex ellenére is- veszélyessé 
teszi ezt az időszakot. A szakasz végét a szemhéjzárási reflex eltünése jelzi, mely az 
egyenletes légzőtevékenység visszatérésével nagyrészt egybeesik. 

- III. stádium: a sebészi narkózis időszaka (stadium tolerantia), melynek elérése a 
beavatkozás célja. Az előző, excitációs stádiumban észlelhető izomtónusfokozás 
megszűnik, a protektív reflexek megszűnnek. Több időszakra osztható. A III/1 
stádiumban erősebb fájdalomingerre még a légvétel mélyülése jelentkezik 
válaszreakcióként. A bulbusok mozgása megtartott, a reflexek (cornea-, garatreflex, 
nyelési) csökkennek, a conjunctivareflex már nem váltható ki, ugyanakkor a 
könnyezés fokozódik. A szemmozgások megszünése a III/2 stádiumba vezet át, 
melyben a bulbusok középállásban fixáltak. A légzés során a kilégzés kezd dominálni, 
így a légzési volumen csökken, melyet a légzésszám csökkenése kísér. Az izomtónus 
csökkenése a sebészeti beavatkozásokra ideális körülményeket teremt. A mellkasi 
légzs megszünésével a III/3. stádium veszi kezdetét, melyben a hasi (rekeszizom) 
légzés dominál. A szekréciós tevékenység csökken, az aspirációveszély (a glottisreflex 
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kiesése miatt) fokozódik. Kockázatos stádium, mely a narkotikum mennyiségének 
fokozottab ellenőrzését ignyli, ugyanis a következő stádium már fenyegető jellegű. A 
III/4. stádiumban ugyanis a spontán légzés teljes mértékben megszűnik, vagy a 
háromfázisú (belégzés-szünet-kilégzés) légzés kifejezetté válik. A pupillák tágak, 
fénymerevek, a tenzió esik, a szívfrekvencia fokozódik. Tekintettel arra, hogy a 
keringés súlyos zavara is kísérheti, továbbá az utolsó stádiumban könnyen folytatódik, 
mindenképpen beavatkozást igényel. 

- IV. stádium: a túladagolás hűdéses szakasza (stadium asphyxiae seu paralyticum). 
Valójában nem a narkózis szakasza: normál körülmények között nem szabad eljutni a 
túladagolás súlyos, gyakran visszafordíthatatlan megnyilvánulásáig (a III/3. 
stádiumban már csökkentendő a narkotikum mennyisége). A vérnyomás ekkor tovább 
esik, a pulzusszám emelkedik. A keringés kezdetben centralizálódik, majd 
keringésmegállás észlelhető. Súlyos, életveszélyes (adott esetben akár arrest) állapot, 
mely azonnali beavatkozásokat igényel. 

A fenti stádiumok nem mindegyike észlelhető valamennyi narkotikuma alkalmazása során, de 
az egyes koncentrációk egymást követő időszakai – hosszabb-rövidebb időtartamban ugyan, 
de – viszonylag jól elkülöníthetőek. A WHO stádiumajánlása az előbb ismertetettel nagyban 
korrelál, melyet a következő ábra (31.10. ábra) mutat. 
 

WHO stádium Klasszikus stádium 
1. tudatvesztés I. 
2. tudatvesztés és hyperaktivitás II. 
3. enyhe sebészi narkózis III/1. 
4. mérsékelt sebészi narkózis III/2. 
5. mély sebészi narkózis III/3. 
6. légzési – keringési zavar III/4. 
7. reverzibilis (klinikai) halál 

IV. 8. részben reverzibilis (klinikai) halál 
9. irreverzibilis halál 

31.10. ábra: A WHO és a klasszikus narkózisstádiumok 
 
Az előbbiek alapján a narkózis mélységének megállapítására a spontán légző beteg 
mintázatának, mélységének, frekvenciájának megfigyelése, az ingerekre adott vegetatív 
idegrendszeri válaszok (fájdalomingerre vérnyomás- és pulzusszámemelkedés, verítékedés, 
könnyezés), a mechanikai izomműködés (akaratlagos végtagmozgások, nyelőcső-motilitás, 
nyelés) detektálása, az anesztetikum plazmakoncentrációjának meghatározása és az EEG-n 
detektálható kiváltott válasz (pl. hangingerre adott EEG válasz) vizsgálata alkalmasak. 
 
31.2.2.1 GÁZNARKOTIKUMOK 
Illékony folyadék és gázhalmazállapotú narkotikmot a sürgősségi ellátásban alig 
alkalmazunk. Ennek oka döntően a speciális eszközigényben keresendő. E gyógyszereket 
műtéti bevatkozásokhoz szükséges altatás során alkalmazzuk, melyre aneszteziológiai 
közreműködéssel kerül sor. A klasszikus illékony narkotikum étert már régóta nem 
alkalmazzuk. Jelenleg leginkább a ritmuszavart, vérnyomásesést és légzésdepressziót is 
eredményezni képes ISOFLURAN-t, a DESFLURAN-t és a SEVOFLURAN-t alkalmazzák. 
A sürgősségi ellátásban szinte kizárólag a gáznarkoikum NITROGÉN-OXYDUL (N2O) kerül 
felhasználásra. Alkalmazását korlátozza, hogy a narkózis eléréséhez olyan koncentrációban 
lenne szükséges alkalmazása, mely már hipoxiát eredményez a betegnek, így az akut 
terápiában csupán analgetikus stádium (I. stádium) érhető el vele. A terápiában alkalmazott 
gázelegy (NITRALGIN) 75 vagy 50 térfogat% koncentrációjú, vagyis 25 vagy 50 %-ban 
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oxigént tartalmaz. A 75 %-os koncentrációjú elegy a kéjgáz (mivel gyakran okoz erotikus 
hallucinációkat). Adagolása demand szeleppel ellátott önadagoló inhalátorral történik: a 
kívánt analgetikus és kábító hatás elérésekor a beteg nem tudja megszívni a szelepet, így a gáz 
adagolása felfüggesztődik, megakadályozva a túladagolást. A fájdalomcsillapító hatás 
mintegy 4-5 légvételt követően jelentkezik és 2-3 perc alatt el is éri a maximumát. A 
gyógyszer adagolását a folyamatos fájdalomcsillapító hatás elérése céljából fenn kell tartani. 
Az adagolás megszakítását követően a hatás perceken belül elmúlik. A prehospitális 
ellátásban az 50%-os NITRALGIN elegyet alkalmazzuk, mely így egyben oxigénterápiát is 
jelent (oxigéntartalma meghaladja ugyanis a légköri 20 %-ot). A NITRALGIN 34-szer jobban 
diffundál a légkörben is meglévő N2-nál, így a légtartó üregek képződésével járó 
betegségekben (például PTX, ileus, intraocularis gázbejuttatást vagy laparoszkópos 
beavatkozást követően) az üreg feszülését, térfogatnövekedését okozva növeli a ruptura és 
perforáció kockázatát. Ez a hatás a testüregekben (hasüreg, belső fül, koponya) is 
bekövetkezhet, így számolni ell itt is a nyomás növekedésével. Előfordul, hogy az adagolás 
felfüggesztésekor az érpályában buborék képződik (az üregekben felhalmozódott gáz gyorsan 
kicserélődik), légembólia veszélyét hordozva magában. A gázkeveréket kizárólag olyan 
környezetben szabad alkalmazni és tárolni, ahol a hőmérséklet meghaladja a -5°C-t. Alacsonyabb 
hőmérsékleten ugyanis a gázkeverék elemeire válhat szét és ez alacsony oxigéntartalmú gáz 
adagolásához, így hipoxiához vezethet. Különösen a mentőellátásban kell erre odafigyelni, különösen 
télen a szabadban vagy a fűtetlen garázsban parkoló mentőjárműben elhelyezett palackok esetén. 
Enyhe vagy közepesen erős, többek között traumás fájdalmak csillapításában kifejezetten hasznos, 
akár a későbbi terápia rendelkezésreállásáig eltelő idő áthidalására is. Kooperáló gyermekek jól 
tolerálják. 
 
31.2.2.2 PARENTERÁLIS NARKOTIKUMOK 
Az intravénás narkotikumoat gyors hatáskezdet teszi alkalmassá a narkózisbevezetésre történő 
felhasználásra. Analgetikus hatással – néhány kívételtől eltekintve – gyakorlatilag nem 
rendelkezik, így önmagukban nem alkalmasak általános érzéstelenítás (szisztémás anesztéza) 
céljából. Vitathatatlan előnyük az inhalációs narkotikumokkal szemben a könnyebb 
alkalmazhatóság, szűkösebb eszközigény, hosszas excitációs fázis nélküli narkózisbevezetés. 
Általában kellemes, vagy gyógyszeres előkészítéssel kellemessé tehető elalvást biztosít, 
azonban megemlítendő és mérlegelendő hátránya a kedvezőtlenebb narkózisvezetés, ugyanis 
a szervezetből történő kiürülése nehezebben befolyásolható. Mindezeket figyelembe véve, a 
sürgősségi ellátásban gyakran (különösen rövid ideig szükséges esetekben) alkalmazunk 
intravénás narkotikummal elért teljes narkózist (TIVA). 
 
31.2.2.2.1 BARBITURÁTOK 
Leginkább történelmi jelentősége miatt érdemel említést, mivel a sürgősségi ellátásban, 
napjainkban szinte kizárólag lázcsillapítás adjuváns szereként alkalmazzuk a lázgörcs 
megelőzése céljából, gyermek páciensek esetében (GERMICID C). Ahogy azt a korábbiakban 
láthattuk, a GABA recpetorkomplex allosztérikus ligandjaként a célsejt hiperpolarizációját 
eredményezi, így gátolva az akciós potenciál kialakulását. Narkotikus hatása mellett – a 
hatásmechanizmus ismeretében nem meglepő módon – kifejezett görcsgátló hatással is 
rendelkezik. A sürgősségi ellátátsban épp ez utóbbit használjuk ki egyik származékával 
(PHENOBARBITÁL). 
Intravénás narkotikumként kéntartalmú származéka (THIOPENTAL), valamint kénmentes 
vegyülete (METHOHEXITAL) is használható. Legelőnyösebb tulajdonságuk a gyors 
narkózis indukció. Ezt ellensúlyozza az ébredés elnyújtottsága. Emiatt a kombinált narkózis 
során elaltatószerként, vagyis indukcióra alkalmazzuk. Figyelembe kell venni, hogy 
fájdalomcsillapító hatással nem rendlekznek, sőt fokozni képesek a fájdalom iránti 
szenzitivitást, felerősítik a vegetatív (szimpatikus) válaszreakciót. A keringésre jelentős 
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hatással nem bírnak, ugyanakkor a légzést deprimálja. Adagolása óvatosságot igényel labilis 
keringés esetén (hypovolaemias, kardiogén vagy szeptikus shock), mert ekkor a szokásosan 
alkalmazott dózis akár keringésmegállást is eredményezhet. Az intracranialis nyomást 
csökkenti, melyet az előnyös tulajdonságai között említünk. Porphyria (különösen az akut 
intermittáló esetben) esetében alkalmazása kontraindikált! 
 
31.2.2.2.2 BENZODIAZEPINEK 
A benzodiazepinek a GABAA receptor allosztérikus ligandjai, melyek kötöhelyükhöz 
kapcsolódva elősegítik a hyperpolarizáló klorid áramlást, mely GABA kötődését is feltételezi. 
Analgetikus hatással nem rendelkeznek, ugyanakkor anxiolitikus, szedatív, izomellazító, 
hipnotikus és antikonvulzív hatással is rendelkezik. Farmakodinamikai tulajdonságuk alapján 
megkülönböztethetünk hosszan ható (t1/2>24 óra) benzodiazepineket (mint például a 
DIAZEPAM), közepesen hosszan ható (t1/2=5-12 óra) benzodiazepineket (így például a 
FLUNITRAZEPAM, LORAZEPAM) és rövid ideig ható (t1/2<5 óra) származékokat (például 
MIDAZOLAM). Hatásai: légzésdepresszív hatással rendelkezik, azonban a keringési 
funkciók lassú gyógyszerbevitel mellett stabilak maradnak, így legtöbben kardiálisan instabil 
betegek esetén is lehetségesnek látják alkalmazását. Figyelembe kell azonban venni, hogy 
opiodokkal (illetve egyéb szedatívumokkal) szinergizmusba lépve tartós és súlyos légzés- és 
keringésdepressziót eredményezhetnek, így az alkalmazni kívánt dózis redukciója indokolt! 
Megjegyzendő, hogy a benzodiazepinek hatáskezdetét (1-2 perc, maximális hatás kifejlődése 
5-10 perc elteltével) gyakran nem várja meg a sürgősségi ellátó, inkább a beadott dózis 
ismétlését választja, mely helytelen, nem támogatható gyakorlat! A sürgősségi ellátásban 
szedáció céljából, a premedikáció során alkalmazzuk, ritkán analgetikummal kombinálva, 
felületes narkózis is elérhető (MIDAZOLAM) segítségével. 
Htékony kompetitív antagonistája a FLUMAZENIL. Titrálva és ismételve alkalmazandó, 
féléletideje (t1/2) elmarad a benzodiazepinekétől (renálisan ürülve t1/2 50 perc körüli). Adása 
heveny megvonást eredményezhet, mely során vérnyomás és pulzusemelkedés, a beteg 
nyugtalansága észlelhető. 
 
31.2.2.2.3 KETAMIN 
Disszociatív anesztéziát okozó vegyület. Hatása közben a beteg a környezetétől szeparáltnak 
éli meg helyzetét, mely disszociatív érzést a narkózis beállta követi. A KETAMIN előnye, 
hogy intramuscularisan is alkalmazható, továbbá analgetikus hatással is rendelkezik, mely 
már alacsonyabb dózisban alkalmazva is beáll, így analgetikus dózistartományban, jelentős 
narkotikus hatás nélkül is használható (0,1-0,3 mg/ttkg i.v. vagy 1,5-3,0 mg/ttkg i.m.). 
Narkotikus adagban alkalmazva (1–2 mg/ttkg i.v., vagy 4–10 mg/ttkg i.m.) az anesztézia 
intravénás bejuttatással fél, intramuszkulárisan adva 3-4 perc alatt beáll, és körülbelül 10 
percig fennmarad. Hallucinációk előfordulnak (hatását a cortexre és a limbikus rendszerre 
hatva fejti ki), ezért gyakran premedikációt (MIDAZOLAM) követően alkalmazzuk. 
Izomrelaxációt nem eredményes, épp elnkezőleg: fokozhatja is az izomtónust. Az egyetlen 
szisztémás anesztetikum, mely nem deprimálja, hanem excitálja a keringési rendszert, mely 
során pozitív inotróp hatást tapasztalhatunk, és emellett a vényomás akár negyedével is 
emelkedhet. Ennek következménye az intrakranialis nomás emelkedése is, mely miatt relatív 
ellenjavallatot képez az intrakranialis traumás esemény. 
 
31.2.2.2.4 PROPOFOL 
Vízben alig oldódó hipnotikum, melyet így emulzió (olja a vízben) formájában 
alkalmazhatunk. Analgetikus hatással egyáltalán nem rendelkezik. Infúziós oldatokkal nem 
kompatibilis, mindössze 5%-os glülózban oldható. A sürgősségi ellátásban, rövid ideig tartó 
vagy ambuláns narkózisra a legelterjedtebb szerré vált. Előnyos tulajdonságai (kellemes, 



	  
	  

760	  

gyors és biztonságos narkózist tesz lehetővé, fenntartásra kombinációban is alkalmas, emellett 
a posztoperatív hányingert, hényést is csillapítja) felülmúlják hátrányait, melyek a 
kardiorespiratórikus rendszerre kifejtett depresszió, a beadás helyn jellemző lokális fájdalom. 
Indukcióra 1,5-2,0 mg/ttkg (30-50 másodperc alatt beadva) dózisban alkalmazzuk, fenntartó 
adagja 01-0,2 mg/ttkg/perc. A hatéskezdet a beadást követően 30-40 másodperc múlva 
jellemző, macimumát 1 perc alatt éri el. A hipnotikus hatás 4-8 perces időtartamban marad 
fenn egyszeri intravénás alklamzás esetén. 
 
31.2.2.2.5 ETOMIDÁT 
Ultrarövid hatású, nem-barbiturát származék narkotikum, mely analgetikus hatással nem 
rendelkezik. Htásmechanizmusa nem teljes mértékben tisztázott, azonban GABAA 
receptorialis hatást feltételeznek hátterében. A keringési és légzési rendszerekre gyakorolt 
hatásai minimálisak, mellékhatásai közül is mindössze akaratlan, DIAZEPAM-mal kivédhető 
izomrángások, dyskinesisek emelendők ki, mely mellett a nausea, hányás, csuklás és köhögés 
elenyésző jelentőségű. Említést kell tenni ugyanakkor a mellékvese-kéregre gyakorolt gátló 
hatásáról, mely következményeként a cortisoltermelés csökken. A legkevesebb mellékhatással 
bíró narkotikum az eddig ismert intravénás hipnotikumok közül, így kardiovaszkuláris 
rizikóval bíró betegek altatása alkalmazásának kifejezett indikációját képezi. Narkózis 
bevezetésére 0,1-0,4 mg/ttkg dózisban alkalmazandó. A hatás 30-60 másodperc alatt áll be, és 
legfeljebb 2-6 percig tart.  
 
31.3 FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN 
A fájdalomérzet kialaklási folyamatának részletes ismertetése meghaladja e könyv kereteit, 
így e tekintetben más szakirdalomra utalunk. A sürgősségi ellátó számára azonban 
megkerülhetetlen annak ismerete, miként vezet egy inger fájdalom kialakulásához, így e 
folyamatot vázlatosan ismertetjük. 
A szervezetet potenciálisan veszélyeztető ingereket érzékelő szabad idegvégződések 
(nociceptorok, vagy fájdalomérző receptorok) ingerületét az érző (pseudounipolaris) neuronok 
perifériás, majd centrális axonja továbbítja a gerincvleő hátsó gyökén belépve, a hátsó 
szarvban található szenzoros neuronhoz (substantia gelatinosa), vagy a központi idegrendszer 
esetén az érző maghoz. A gerincvelő hátsó szarvában átkapcsolódnak, majd felszálló pályán 
keresztül (tractus spinothalamicus lateralis) elérik a thalamust (pontosabban annak ventralis 
postero-medialis VPM és ventralis postero-laterlis VPL magjait), ahol átkapcsolódik 
(pontosabban itt történik a fájdalomimpulzusok input-integrációja, emiatt nevezzük a 
thalamuszt az érzékek kapujának), majd a szenzoros posztcentrális kéregbe vetül, azonban a 
rostok egy része szubkortikálisan végződik (putamenben, a nucleus caudatus-ban és a 
pallidumban). 
A lokálanesztetikumok és a nem-szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID), vagyis a nem-opioid 
fájdalomcsillapítók a gerincvelő előtti szakaszon, az érző idegrostokon és dúcokon fejtik ki 
hatásukat. Az opioid (vagy major) analgetikumok a gerincvelő és az agy szintjén, centrálisan 
is képes hatását kifejteni, míg az anesztetikumok az agyi kortikális struktúrák gátlásával 
hatnak. Fontos megjegyezni, hogy az anesztetikumok épp ezért, a kortikális hatás miatt nem 
képesek a fájdalom vegetatív következményeit kivédeni, így alkalmazásuk mellett 
mindenképp gondoskodni kell a keilégítő analgetikus terápiáról is. Kivételt jelent a 
KETAMIN, mley fájdalomcsillapító hatással is rendelkezik. 
Fontos megemlíteni, hogy az aggyal való kapcsolat nem egyirányú, azt nem csupán felszálló 
pályák alkotják, hanem az agytörzs tájékáról, leszálló pályákon keresztül az ingert modifikáló 
(gátló) impulzusok is érkeznek, döntőel a periaquaeductalis szürkeállomány (PAG) és a 
nucleus raphe magnus (NRM) területéről („endogén analgetikus rendszer”), melyek a 
szenzoros cortex felöl is kapnak rostokat. E leszálló rostok gátolják a fájdalomimpulzus 
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terjedését a felszálló pályákon (Melzack féle „kapu-kontroll teória”). A PAG az opioidok 
egyik fő támadáspontja, mely a µ-receptor által közvetített fájdalomcsillapító hatás egyik 
fontos eleme. A leszálló pályák fő transzmitterei a szerotonin (5-hidroxi-triptamin 5HT), a 
GABA és az endogén opioidok, hiszen a PAG és maga a substantia gelatinosa is gazdag 
enkephalintartalmú neuronokban. 
E leszálló rendszer másik, sürgősségi ellátás szempontjából hangsúlyos jelentősége az lehet, 
hogy ennek segítségével akadályozható meg az egyén (ön)védelmét és integritását biztosító 
folyamatokat gátló fájdalom kialakulása, így például ez a mechanizmus állhat annak 
hátterében, hogy vészhelyzetben (például súlyos baleset, mely jelentős stresszhelyzet) nem 
(azonnal) érez a sérült erős fájdalmat. 
Fájdalmat válthatnak ki a sérült szövetekből felszabaduló transzmitterek. Az eddigi kutatási 
eredmények alapján a P-anyag (Subtance-P), prosztanoidpk (PGE1 és PGE2), adenosin, 
capsaicin és az anandamid (a cannabinoid receptor lipid természetű endogén ligandja) 
válthatja ki a nociceptorok ingerületét. Egyéb fájdalommediátorokat is beazonosítottak, 
melyek szintén fájdalom kialakulását eredményezhetik, nagyrészt közvetett módon. Ilyenek a 
bradikinin (prosztaglandit szabadít fel), a szerotonin, a hisztamin, laktát (tejsav), ATP, ADP, 
K+, alacsony pH, a citokinek, a nitrogén-monoxid (NO). Ezek egy része a gyulladásos 
folyamatokkal összefüggő fájdalomérzet keletkezésében tölteek be jelentős szerepet. 
 
31.3.1 OPIOID (MAJOR) ANALGETIKUMOK 
Az ópium a mák (Papaver somniferum) gubójának a nedve, mely mintegy 40 féle alkaloidot 
tartalmaz. Ezek egyrészt fenantrénvázas (például morfin, kodein, tebain), másrészt benzil-
izokinolin (például a papaverin, narkotin, narcein) származék. Opiátoknak az ópiumból 
származtatható, fenantrénvázas fájdalomcsillapítókat tekintjük, míg opioidoknak mindazokat 
a természetes és szintetikus agonista vagy antagonista származékokat nevezzük, amelyek 
opioidreceptorokon hatnak. Ilyen receptorból négyfélét (µ-mü, κ-kappa, δ-delta, s-szigma) 
különböztetünk meg. A �-receptor közvetíti a szupraspinális szintű analgézia, az eufória, a 
légzésdepresszív, a gasztrointesztinális, a motilitásgátló, és a miotikus hatásokat, továbbá e 
receptor tehető felelőssé a dependencia kialakulásáért. A k-receptor felel a spinális 
analgéziáért, továbbá a �-receptornál gyengébb mértékű légzésdepresszióért, miózisért és 
szedatív hatásért. A d-receptorok mediálják vélelmezhetően az endokrin hatások kialakulását. 
A s-receptor hatásai között szerepelhet a diszfória, hallucináció, és a kardiális hatások. 
Néhány szerző megkérdőjelezi e receptorok opioid jellegét, mivel meg kell jegyezni, hogy az 
antagonista naloxon nem kötődik e receptorokhoz. 
Az endogén opioid peptidekről (b-endorfin, enkefalinok) ehelyütt nem szólunk, meghagyva 
azokat a fiziológiai és patofiziológiai szakkönyveknek. E fejezetben, a terápiában 
leggyakrabban alkalmazott opioid analgetikumokat ismertetjük, melyek lehetnek: 

 Természetben előforduló opioid fájdalomcsillapítók (így például az ópiumalkaloid 
morphin, codein 

 Félszintetikus morphinszármazékok (például ethylmorphin, heroin, buprenorphin) 
 Szintetikus opioidok, melyek a morphintól jelentősen különböző kémiai szerkezetű, 

szintetikusan előállított vegyületek. 
 
Hatásuk szerint az egyes vegyületek az alábbiak szerint oszthatóak fel: 

 Teljes agonisták, melyek maximális biológiai hatás elérésére képesek. 
 Kevert agonista/antagonisták, melyek egyes opioid receptortípuson agonista, míg 

másokon antagonista hatásúak. 
 Parciális agonisták: a maximális farmakológiai hatást valamennyi receptor elfoglalása 

esetén (teljes telítés) sem érik el. 
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 Tiszta antagonisták, melyek csak antagonista hatásokkal rendelkező vegyületek. 
(például a NALOXON). 

A legfontosabb származékok receptoriális kötődését foglalja össze a következő ábra (31.11. 
ábra). 
 

Vegyület Opioid receptor 
�  d  k  

Tiszta agonisták 
MORPHIN +++ + + 
METHADON +++ ∆ ∆ 
FENTANYL +++ ∆ ∆ 
SUFENTANYL ++++ + + 
Kevert agonista/antagonista 
NALBUPHIN -- ∆ ++ 
Parciális agonista/antagonista 
BUPRENORPHINE +++ ∆ -- 
Tiszta antagonisták 
NALOXON --- - -- 
NALTREXON --- - --- 
31.11. ábra: Az egyes opioid származékok receptoriális támadáspontjai. +: agonista/parciális 

agonista, -: anatagonista, ∆: nincs hatás. Az egyes jelek számossága a htáserősséget jelzi. 
 
31.3.1.1 A MORFIN HATÁSAI 
Részletesen az alapvegyületnek tekinthető MORFIN hatásait ismertetjük. Fájdalomcsillapító 
hatása a legkülönbözőbb etiológiájú és mechanizmusú fájdalmak esetén jelentkezik, mely a 
több szinten végbemenő hatásnak tulajdonítható. Mindössze a neuropathias (például 
fantomfájdalom vagy trigeminus neuralgia) fájdalmak esetén kell csekélyebb hatással 
számolni. Amnesiat ugyan nem okoz, azonban anxiolitikus és altató hatással számolhatunk. 
Mindezek alapján inkább szedatív hatásai hangsúlyosak, azonban egyes betegekben kezdeti 
izgalmi tüneteket tapasztalhatunk (mint néhány emlős fajnál, így például a macskáknál is 
órákig tartó „dühöngést” eredményezhet). Kisebb dózisban eufórizáló hatású, melyet 
terminális állapotú betegek esetében használunk ki, továbbá a kriminális, abúzusszerű 
alkalmazás esetén is a szerhasználatot indokolja. Emberben pupillaszűkületet (myosis) okoz, 
mely a morfinmérgezés egyik jellemző tünete (tűhegy-pupilla). Mivel e hatáshoz nem 
tapasztalható hozzászokás, a pupilla extrém szűkülete megbzható jele a túladagolásnak. 
Inkább nemkívánatos hatásként említendő a légzésdepresszió, mely bradypnoe és 
hypoventilatio okozója egyaránt lehet (ez utóbbit könnyű elnézni). Gravis, nagy 
munkavégzéssel terhelő dyspnoe esetén e hatás kiaknázható, azonban a mesterséges 
lélegeztetésről ekkor mindenképp gondoskodni kell! Köhögéscsillapítóként csak származékát 
(CODEIN) alkalmazzuk, a hozzászokás veszélye miatt morfin alklmazásának ez nem 
indikációja. Az opioidok konvulzív rosszullétet is provokálhatnak, melyek abticonvulsiv 
gyógyszerekre nem minden esetben reagálna. A MORFIN fokozza a gasztrointesztinállis 
izomtónust, így csökkenti a motilitást, mely következtében obstipáló hatású. Jelenleg 
egyetlen székletfogó tartalmaz kombinációban opioid hatóanyagot. A DIFENOXILÁT 
szintetikus morfin analóg, amelynek nincs fájdalomcsillapító hatása, a bélfal opiát 
receptoraira hatva csökkenti a kolinerg hatásokat. Kisérőanyagként ATROPIN-t tartalmaz, 
mely szubterápiás mennyiségben van jelen a tablettában. Amellett, hogy csökkenti a 
tápcsatornában a motilitást és a szekréciót, egyben megakadályozza a tablettával való 
visszaélést is, hiszen nagyobb adagokban tachycardiát okoz, melyet átmenetileg bradycardia 
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előzhet meg, mely a beteg rosszullétét eredményezi. MORFIN hatására nő az epeúti nyomás, 
így epekólikát okozhat. A húgyhólyag tónusát is növeli, és emiatt, továbbá a veseperfúzió 
csökkenése miatt deprimálja a veseműködést, a diurézist csökkenti (melyhez hozzájárul az 
ADH elválasztásra gyakorolt hatás), továbbá vizeletretenciót és vizelési nehézséget is 
okozhat.  Neuroendokrin hatásai közül a hypothalamikus releasing hormonok (GnRH, 
CRH) felszabadulásának gátlása, a következményes LH, FSH és ACTH csökkenés, továbbá a 
b-endorfin mennyiségének feed-back szerű csökkenése emelndő ki. Ezzel ellentétben a 
prolaktin és az ADH szekrécióját fokozza. A kemoszenzitív triggerzóna izgatásával 
hányingert és hányást okozhat, mely az egyik leggyakoribb (mellék)hatása, a betegek 
mintegy 40%-át érinti. Az excitációt aztán tartós gátlás váltja fel (antiemetikus hatás), mely a 
morfinhatás teljes ideje alatt fennmarad, így e zóna izgatásával hányás már nem váltható ki. 
Kardiovaszkuláris hatásai nem jelentősek. Közülük legfeljebb mérsékelt 
vérnyomáscsökkentő hatása emelhető ki, mely vasodilatator hatásának, vasomotor-központra 
gyakorolt depresszív hatásának következménye. Orthostaticus hypotensio is előfordul. A 
szívizom oxigénigényét csökkenti (az afterloadra gyakorolt hatása miatt), mely kedvező. 
 
31.3.1.2 OPIOID ANALGETIKUMOK ALKALMAZÁSÁNAK INDIKÁCIÓI 
Elsősorban fájdalomcsillapítás, így nitrátrezisztens mellkasi fájdalom akut koronária 
szindrómában, gyógyíthatatlan tumoros betegségben szenvedők fájdalmának csillapítása 
céljából. Ugyancsak indikációját képezi a szülési fájdalom csillapítása, habár az uterus tónusát 
csökkentve a szülés elhúzódásához vezethet, nem beszélve arról, hogy átjutva a placentán az 
újszülött légzését deprimálhatja a gyógyszer. Elvi lehetőségként vesekólika és epekólika 
esetén is alkalmazható, azonban a simaizom tónusának fokozása miatt kezdetben a fájdalmat 
fokozhatja, melynek csillapítása magasabb dózisokat igényel. Épp ezért a sürgősségi 
ellátásban, ezen indikációval nem elsőként választandó szerként javasolható csak. Nagy 
kiterjedésű és mélységű égés esetén mindenképp indokolt lehet alkalmazása. 
Premedikációs szerként is alkalmazunk opioid analgetikumokat a sürgősségi ellátásban, ekkor 
azonban a morfin származékait (például FENTANYL) részesítjük előnyben. 
Jótékony hatása heveny bal szívfél elégtelenségben, így asztma kardiáléban és oedema 
pulmonum esetén elsők között választandó szer. Nem csupán anxiolitikus és légzésdepresszív 
hatását aknázzuk ki, hanem direkt érhatásai miatt a preload csökkentést (venodilatáció) és az 
afterload csökkentést (arteriladilatáció) is. Toxikus és irritatív okból kialakuló tüdőödéma 
kezelésére az előzőek alapján nem alkalmas. 
Egyes szerzők dyspnoe csökkentésére is javasolják légzésdepresszív hatása miatt, azonban ezt 
ne elsőként választott szerként alkalmazzuk, továbbá figyelni kell arra, hogy pulmonális 
eredetű nehézlégzésben ne alkalmazzuk! 
Obstipáns hatását hasmenéses állapotokban használhatjuk ki, de MORFIN helyet ebből a 
célból napjainban inkább szelektív hatűsú származékait alklmazzuk. Hatása tüneti, így 
infektív eredetű hasmenésben nem helyettesítheti az oki terápiát. 
 
31.3.1.3 KONTRAINDIKÁCIÓK 
A pulmonalis eredetű nehézlégzések esetén az opioidok légzésdepresszív hatásának 
következményei nem kiszámíthatóak, e szerek – az expektoráció gátlása miatt - emellett a 
váladék retencióját is eredményezhetik. Emiatt asthma bronchiale, pulmonalis emphysema, 
krónikus aspecifikus légúti betegség, súlyos mellkasi deformitás és a súlyos obezitás is az 
ellenjavallatok küzé tartozik. Alapos mérlegelést és körültekintést igényel az akut porphyria. 
Fejdérültek esetén alapos mérlegelést igényel a következményes intracranialis 
nyomásnövekedls, a légzésdepresszió valamint a hányás fokozott veszélye. A miózis 
megzavarhatja a klinikai diagnosztikát, mely azonban napjainban, a képalkotó diagnosztika 
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elterjedésével veszített jelentőségéből. Óvatosságot igényel colitis ulcerosa-ban, pancreatitis-
ben és krónikus veseelégtelen beteg esetében is. 
 
31.3.1.4 A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN ALKALMAZOTT FONTOSABB OPIOIDOK 
MORPHINUM HYDROCHLORICUM 
Az opioid alapvegyület a legnagyobb affinitással a �-receptorhoz kötődik (mintegy tízszer 
nagyobb affinitással, mint a d és k receptorokhoz). Hatásaival korábban részletesen 
foglalkoztunk. A legjelentősebb hatása az analgézia, mely a µ-agonista-hatásának eredménye, 
mely egyrészt supraspinalis agyi és a gerincvelői opiát-receptorok közvetítésével valósul meg. 
1%, 2% és 3% koncentrációban van forgalomban intravémás készítményként. Dózisa: 
individuális, a kívánt hatás eléréséig, titrálva alkalmazandó. Általában 2-10 mg i.v.  
 
PETHIDIN 
Az egyik leggyakrabban alkalmazott morfin-származék petidin hatásában és alkalmazási 
területében a morfinhoz hasonló kábító fájdalomcsillapító, erős µ-receptor agonista. 
Ellentétben a morfinnal a köhögést és a hasmenést azonban nem csillapítja. Központi 
idegrendszeri izgató hatása is van, így jelentősen fokozza az epileptiform görcsrohamok 
kockázatát. Kevésbé relaxálja az uterust; nem lassítja a szülés folyamatát, azonban jelentős 
mértékben tachycardizál. Hatáserősség: azonos dózisú morfin 1/10-1/7-ed részének felel meg. 
Dózisa: fájdalomtól és betegtől függően 25-100 mg i.v. 
 
FENTANYL 
Az egyik legerősebb, klinikai gyakorlatban alklmazott opioid. A fentanyl analgetikus, 
valamint légzésdepresszív hatása igen erős, de rövid ideig (30-60 perc) tart. Izomrigiditást, 
így mellkasmerevséget is okoz, ami nehezíti a légzést. Hatáserősség: azonos dózisú morfin 
100-szorosának felel meg. Dózisa: individuális. Sürgősségi ellátásban, analgézia céljából 
általában 0,5-1,5 µg/ttkg, narkózis bevezetésére és fenntartására 2-5 µg/ttkg. 
 
TRAMADOL 
Szintetikus opioid fájdalomcsillapító, mely nem-opioid hatással is rendelkezik, mindhárom (�, 
k, d) receptoron agonista hatású, mely a � receptoron a legerősebb. Előnye, hogy kevéssé okoz 
hányingert, légzésdepressziót, mint a többi származék. Analgetikus hatásához hozzájárul még, 
hogy gátolja a noradrenalin neuronokba való visszavételét (re-uptake), valamint fokozza a 
szerotonin-felszabadulást. Köhögéscsillapító hatással is rendelkezik. Hatáserősség: azonos 
dózisú morfin 1/10-1/6-od részének felel meg. Dózisa: 50 mg i.v., mely 30-60 perc múlva 
ismételhető. 
 
NALBUPHIN 
A nalbuphin κ-agonista, analgetikus hatása főleg ennek tulajdonítható. Erős µ-receptor 
antagonista. A keringésre gyakorolt hatásai csekélyek, Jellemzője a „ceiling-effektus”, vagyis 
bizonyos dózis felett tovább nem növekvő analgetikus és légzésdepresszív hatás. 
Légzésdepresszív hatását naloxonnal nehezebben lehet antagonizálni. A µ-receptoron kifejtett 
parciális antagonizmus következménye, hogy opioid narkózisban felfüggeszti a 
légzésdepressziót. Nem tekintik kábítószernek. Hatása a morfinéval ekvivalens. Dózis: 
Felnőtteknek a szokásos adag 10-20 mg i.v. 
 
NALOXON 
A naloxon-hidroklorid egy, az ópioid receptorokon kompetitív hatású, tiszta ópioid 
antagonista. Nagy affinitást mutat az ópioid receptorokhoz, ezért kiszorítja mind az ópioid 
agonistákat, mind a részleges agonistákat. Jellemzője, hogy csak antagonista hatásai vannak, 
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egyéb opioid antagonistákkal ellentétben nincsenek agonista (vagyis morfinszerű) 
tulajdonságai. 
Nagy affinitással kötődik a µ-receptorhoz, melyhez képest a κ-, illetve δ-receptorokhoz 
kevésbé képes kapcsolódni. Alkalmazásakor figyelembe kell venni hatásidejét (2-4 óra), mely 
miatt a dózis ismétlése válhat szükségessé. A morfin által kiváltott légzésdepressziót 
felfüggeszti, így alkalmazása előtt a légút állapotát értékelni kell az aspirációveszély 
felismerése érdekében. Ópiátfüggő betegeknek adva megvonási tüneteket eredményezhet. 
Dózisa: 0,4-2 mg i.v., a hatás eléréséig (légzésdepresszió felfüggesztése) titrálva, majd 
ismétlésként 0,1-0,4 mg i.v. 
 
31.3.2 NEM-OPIOID (MINOR) ANALGETIKUMOK 
 
Másik nomenklatúra szerint nem kábító fájdalomcsillapítónak is nevezett terápiás 
gyógyszercsoport. E gyógyszerek többnyire gyulladáscsökkentő hatással is rendelkeznek, 
mely hatásuk a szteroidoktól eltér, így nem-szteroid gyulladáscsökkentőként is gyakran 
hivatkozunk rájuk (elterjedt rövidítésük a NSAID – non-steroidal anti-imflammatory drug). 
Ennek ellenére e csoport közös jellemzője nem a gyulladáscsökkentő hatás, ahogy azt 
elnevezésük alapján gondolnánk, hanem a fájdalomcsillapítás. Valamennyi készítmény a 
ciklooxigenáz enzim gátlásán keresztül fejti ki hatását. Gyulladásos folyamatok esetén 
ugyanis különböző ingerek hatására a sejtmembrán foszfolipideiből a foszfolipáz-A2 enzim 
aktivitásának köszönhetően arachidonsav szabadul fel, melyből a ciklooxigenáz (COX) enzim 
segítségével prosztanoidok keletkeznek, így prosztaglandinok (PGE2, PGF2a, PGI2) és 
thromboxán A2. Míg a PGE2 a láz, a fájdalom és a gyulladás kialakulásában jelentős szereppel 
bír, addig a tromboxán A2 a trombociták aggregációjáért felelős. A ciklooxigenáz több 
izoformája ismert, melyek különböző szövetekben, eltérő hatásokkal rendelkeznek. A COX-1 
enzim által szintetizált prosztanoidok a gyomor nyálkahártya protekciójáért, a vérlemezkékre 
kifejtett hatásokért, a vese vérátáramlásának fokozásáért, és az ér-endothel funkciókért 
felelősek. A COX-2 enzim gyulladásos folyamatok során indukálódik, végtermékei pedig a 
gyulladás, fájdalom és a láz szabályozásáért felelnek. Az egyes gyógyszerek közötti 
hatáskülönbség hátterében többnyire azok eltérő COX-1 és COX-2 affinitása áll.  
A NSAID gyógyszerek főbb hatásai: 

- Gyulladáscsökkentő hatás: a prosztaglandinokkal összefüggő gyulladásos 
folyamatokat gátolja, ugyanakkor nincs hatása a leukotriének szintézisére (így nem 
gátolják például a sejtmigrációt), ezt ugyanis a lipoxigenáz enzim (és nem a COX) 
katalizálja.  

- Fájdalomcsillapítás: a közepesen erős (PSS<8) és gyenge fájdalmak csillapítására 
alkalmazhatóak, a PGE2 csökkent keletkezésével összefüggésbe hozható okból. 

- Lázcsillapító hatás: az endogén pirogének által kiváltott PGE2 felszabadulását képesek 
e vegyületek hatékonyan gátolni. 

- Thrombociták aggregációjának gátlása: a thromboxan A2 szintézisének gátlásán 
keresztül kialakuló hatás. E hatás kifejtésére leginkább az acetilált szalicilsav 
szármaékok képesek, melyek irreverzibilisen képesek a COX enzimet gátolni, így e 
hatásukat a thrombocyta teljes életidején (kb. 8-10 nap) keresztül képes kifejteni. E 
hatás kifejtéséhez, a többi hatás eléréséhez szükséges dózisnál lényegesen alacsonyabb 
adag (így ACETILSZALICILAT esetén 40 mg/nap) is elegendő. 

- Agranulocytosis és aplasticus anaemia: magasabb dózisok esetén jelentkező 
mellékhatás, különösen INDOMETACIN, AMINOPHENAZON és 
FENILBUTAZON készítmények esetén. 

- Gyomornyálkahártya károsító hatás: a csökkent PGE2 termeléssel összefüggő 
mellékhatás, mivel e prosztaglandin gátolja a gyomorsav szekrécióját, továbbá segíti a 
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védőréteg termelését, mely hatások a COX gátlása miatt elmaradnak. A NSAID 
alkalmazása esetén gyakori mellékhatás a hányinger kialakulása, emellett nem ritka a 
hányás, hasmenés, de akár az obstipáció fellépése sem. 

- Vesehatások: a nem-szteroid gyulladáscsökentők csökkentik a vese vérátáramlását 
(így a filtrációt), csökkentik a folyadékkiválasztást, továbbá nephrotoxikus hatsuk is 
lehet. E mellékhatások normál vesefunkció és veseperfúzió (vagyis intakt keringés) 
esetén nem jelentkeznek, azonban vesebetegek, továbbá keringési elégtelen páciensek 
esetében alkalmazásuk különös odafigyelést igényel. A prosztaglandinok 
klórvisszaszívást és az ADH hatását gátló funkciójának elmaradása miatt fokozódik a 
klór és a víz visszaszívása, mely ödéma kialakulásához vezethet. 

- Méh izomzatára gyakorolt hatás: mivel a PGE2 és PGF2a erős méhösszehúzó hatásúak, 
ezek keletkezését gátolva a mentstruációs fájdalmak csökkenthetőek. 

- Foetalis hatások: a prosztaglandinok szerepe a ductus arteriosus Botalli 
nyitvatartásában ismert. E hatás elmaradása a Botall-vezetés korai záródásához 
vezethet (mely hatás születés után nyitott Botall-vezeték gyógyszeres zárásában ki is 
használható, különösen INDOMETACIN és ACETILSZALICILAT alkalmazásával). 
Emellett ismert egyes NSAID-ok teratogén hatása is. 

- Túlérzékenységi reakciók: egyes egyének esetében szedésükkor hiperszenzitív 
reakciók alakulhatnak ki, így rhinitis, asthma bronchiale, oedema angioneurotica, vagy 
akár generalizált urticaria is megjelenhet. Különösen meglévő allergiás betegségben 
szenvedők érintettek e mellékhatások tekintetében. 

 
31.3.2.1 MINOR NSAID ANALGETIKUMOK KIFEJEZETT GYULLADÁSCSÖKKENTŐ HATÁSSAL 
E hatástani csoportba tartoznak a szalicilátok, az ecetsav-származékok az oxikámok, továbbá 
egyes pirazolonok. 
 
SZALICILÁTOK: 
A legelterjedtebb NSAID, mely irreverzibilisen gátolja a COX enzimet. A COX-1 és COX-2 
gátlására is képes, ugyanakkor a COX-1 izoenzimet kifejezettebben gátolja. A viszcerális 
fájdalmakat alig csillapítják, azonban a közepesen erős és gyenge fájdalmak csillapítása 
mellett esetenként az intenzívebb, neuralgiás és migrénes fájdalmakat is csillapítja. A 
SZALICILÁTOK – különösebb magasabb dózisban – acidózist okozhatnak, így fokozzás a 
légzést, mely Kussmaul légzésmintázat kialakulásáig fokozódhat. Mivel ez a fokozott CO2 
képződés (az oxidatív foszforilációs, vagyis a terminális oxidációt szétkapcsolja) 
következménye is, kezdetben nema metabolikus acidózis, hanem a respiratórikus alkalózis 
észlelhető. A készítmények szedésekor jelentkező, esetenként fatális kimenetelű virális 
infekciók (például varicella) mellett a gyerekeket a Reye szindróma kialakulása is 
veszélyezteti, melnyek fő tünete az encephalopathia és a májkárosodás. 
 
ACETÁTOK: 
A legerősebb gyulladéscsökkentő hatással rendelkező NSAID az INDOMETACIN. A COX 
gátlásból levezethető antiflogisztikus hatásokon túl egyéb mechanizmusokkal is gátolja a 
gyulladésos reakció kialakulását, így képes például a fehérvérsejt migrációjának gátlására is. 
Alkalmazását a gyakori (a betegek 35-50%-ban kialakuló) mellékhatások korlátozzák, melyek 
gastrointestinalisak (hasmenés, ulcerogenitas), fejfájás, szédülés, akár zavartság. Hatása a 
vérképző rendszerre is intenzív, így aplázia, továbbá fertőzések is kialakulhatnak. Épp ezek 
miatt analgetikumként nem használatosak. Másik elterjedt képviselője e csooportnak a 
DICLOFENAC SODIUM. melyet várandósoknak, gyermekeknek, továbbá a szoptatás 
időszaka alatt nem alkalmazhatunk. 
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OXIKÁMOK: 
Magas féléletideje miatt napi egyszeri szedése is elégséges a hatás kifejtéséhez és 
fenntartásához. Elsősorban gyulladáscsökkentőként alkalmazzuk legelterjedtebb képviselőjét, 
a PIROXICAMot. 
 
PIRAZOLON: 
Leginkább gyulladásgátló hatása miatt alkalmazzuk. E csoport leggyakrabban használt 
képviselője a PHENYLBUTAZON. Legerősebb hatása a gyulladásgátlás, így ezen 
idikációból kerül felhasználásra. Toxikus hatású, mely alkalmazását mely miatt a 
kockézat/haszon arány alapos mérlegelését követően kerül csak szisztémás felhasználásra, 
mely mellett lokális alkalmazása is elterjedt, helyi gyulladáscsökkentő kenőcs formájában. A 
csoport legelterjedtebb származékai az AMINOPHENAZON és NORAMINOPHENAZON. 
E vegyületek kifejezett lázcsőkkentő és fájdalomcsillapító hatással rendelkeznek. Kellemetlen 
mellékhatásai (hányinger, étvágytalanság, émelygés) mellett agranulocytosist eredményező 
hatása és allergizáló volta sem hagyható figyelmen kívül. A mellékhatások és szövődmények 
kialakulása dózisfüggő, így számos országban (így hazánkban is) vényköteles készitmények. 
 
31.3.2.2 MINOR NSAID ANALGETIKUMOK KÖZEPESEN ERŐS GYULLADÁSGÁTLÓ HATÁSSAL 
E csoportba a propionsav-származékokat és a fenamátokat sorolhatjuk. 
PROPIONSAV: 
Legnépszerűbb képviselője az IBUPROFEN, melyet a betegek a SZALICILÁToknál jobban 
tolerálnak. Gastrointestinalis mellékhatásai a legjelentősebbek. Megemlítendő a 
NAPROXEN, mely a NSAID-tól eltérően a leukocyta-migráció gátlására is képes. 
 
31.3.2.3 MINOR NSAID ANALGETIKUMOK GYULLADÁSCSÖKKENTŐ HATÁS NÉLKÜL 
PARAAMINOPHENOLOK: 
Legelterjedtebb képviselője a PARACETAMOL, mely csak rendkívül kis hatékonysággal 
gátolja a COX enzimet (emiatt nem rendelkezik gyulladáscsökkentő hatással), azonban 
antipiretikus és fájdalomcsillapító hatása így nem igazán magyarázható. Elterjedt elmélet 
szerint a központi idegrendszeri ciklooxigenáz (COX-3) gátlásával fejtheti ki hatásait, melyek 
közül a lázcsillapító effektus a legintenzívebb. Alkalmazása óvatosságot igényel: a maximális 
terápiás dózis 2-3-szorosának bevitele esetén már jelentkezik májkárosító hatása. Ennek oka, 
hogy a fokozott bevitel mkövetkeztében a lebontáshoz szükséges konjugációs kapacitás 
kimerül, így a metabolizmusa során toxikus végtermék keletkezik, mely inaktivácója 
glutationnal történő konjugációval történik. Amennyiben ez is kimerül, a tovébbiakban csak a 
májsejtek fehérjéinek szulfhidril csoportjai (-SH) képesek a toxin megkötésére, mely e 
májsejtek pusztulásához vezet. A mérgezés első tünetei a hányinger és hányás. A 
májkárosodás megelőzésére abtidótumként N-acetil-cisztein alkalmazható, mely a glutation 
rendelkezésre álló mennyiségét képes emelni. 
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31.4 A VÁZIZOMZAT MŰKÖDÉSÉNEK GYÓGYSZERES BEFOLYÁSOLÁSA 
 
A sürgősségi ellátásban a harántcsíkolt izomműködés befolyása a neuromuszkuláris junkció 
blokáádjának megvalósításában merül ki. Ezt izomrelaxációnak nevezzük. 
 

 
31.12. ábra: A neuro-muszkuláris junkció. N: Nikotinos acetilkolin receptor, ACh: 

Acetilkolin, AChE: Acetilkolin-eszteráz. Piros nyíl: Akciós potenciál terjedése. 
 
Amint a motoneuron axonján terjedő akciós potenciál eléri az axonterminálist, a 
feszültségfüggő kalciumcsatornák megnyílnak, így kalcium áramlik a sejtbe. A kifejezett 
kalcium-influx következtében az axonterminálisban, szinaptikus hólyagokban tárolt 
acetilkolin, a vezikulumok és a sejtmembrán membránfúziójának következtében a szinaptikus 
résbe ürül, majd a posztszinaptikus membrán motoros véglemezén található receptorokhoz 
(harántcsíkolt izom esetén ez nikotinos acetilkolin-receptor), így depolarizálja azt. Az így 
létrejövő véglemez-potenciál szummázódva fokozatosan növelhető (vagyis nem a „mindent 
vagy semmit” elve alapján alakul ki), nem terjed tova, és az előbbiek miatt nincs is refrakter 
periódusa. Amennyiben e szummázódó potenciál eléri a feszültségfüggő nátrium-csatornák 
megnyílásához szükséges küszöbértéket (küszöbpotenciál), e csatornák megnyílnak, és 
létrejön a más tovaterjedő akciós potenciál, melyet az izomrost összehúzódása követ. 
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A motoros véglemez környékén található kolin-eszteráz enzim az acetilkolint elbontja, így a 
depolarizáció nem zajlik tovább, vagyis a posztszinaptikus motoros véglemez repolarizálódik. 
Végső soron e mechanizmus biztosítja, hogy egyetlen idegimpulzus csak egyetlen 
izompotenciált eredményezhesen. 
Kolineszteráz bénítók hatására az acetilkolin eliminációja elmarad, így egyetlen idegimpulzus 
tartósan elhúzódó, repetitív kisülést eredményez. 
A nem-depolarizáló izomrelaxánsok az acetilkolin kompetitív, nikotinreceptoron kötődő 
antagonistái, melyek kizárólag a motoros véglemezen képesek gátolni a véglemez-potenciál 
(így végső soron a tovaterjedő akciós potenciál) kialakulását. Ugyancsak posztszinaptikusan, 
a motoros véglemezen hatnak az úgynevezett depolarizáló izomrelaxánsok, melyek a 
posztszinaptikus receptorokhoz kötődve depolarizációt váltanak k, melyet tartósan fenn is 
tartanak, így eredményezve a meuromuszkuláris ingerületátvitel megvalósulását. 
A posztszinaptikus kalcium felszabadulás gátlását eredményező, így az akto-mizin komplex 
aktivációját akadályozó DENTRALEN-t csak megemlítjük, melynek indikációja az 
anesztetikumok által kiváltott malignus hipertermia, továbbá agyi és gerincvelői károsodások 
által kiváltott spasztikus állapotok (például Heine-Medin kór, harántlézió). 
Ugyancsak említés szintjén foglalkozunk a centrális eredetű, spasztikus parézisek kezelésére 
alkalmazott BOTULOTOXIN-nal, mely a clostridium botulinum toxinja. Hatékonan 
akadályozza meg az acetilkolin felszabadulását. 
Az izomrelaxánsok egy csoportja nem a motoros véglemezen, hanem a központi idegrendszer 
területén fejti ki hatását (úgynevezett centrális izomrelaxánsok), melyeket a sürgősségi 
ellátásban nem használunk, legfeljebb a beteg gyógyszerei között találkozhatunk velük. Ezek 
a gyógyszerek az akaratlagos összehúzódást nem, mindössze az izmok nyugami tónusát 
csökkentik. Ilyen hatóanyagok a BACLOFEN, a TOLPERISON, és a TIZANIDIN. 
 
31.4.1 A DEPOLARIZÁLÓ IZOMRELAXÁNSOK 
 
A depolarizáló izomrelaxánsok tehát a posztszinaptikus véglemezen található nikotinos 
receptorok ingerlésével fejtik ki hatásukat, mely depolarizáció a relaxáns hatástartama alatt 
folyamatosan fennmarad, így nem ingerelhető az izomrost. A sürgősségi ellátásban 
alkalmazott képviselője a SUXAMETHONIUM. Jellemzője a gyors hatáskezdet (a 
klinikumban gyorshatású relaxánsnak is nevezzük) és a rövid hatástartam. A 
neuromuszkuláris blokád egy percen beáll ugyanis, melynek első 40-45 másodpercében 
valamennyi izomra kiterjedő (általában zajló, vagyis nem egyidejűleg fellépő, döntően a 
faciális és a hasizomzatot érintő) izomfaszcikuláció észlelhető, melynek intenzitása betenként 
eltérő lehet. A bénulás a nyak és a végtagok izomzatában kezdődik, majd a légzőizmok, végül 
az arc és garat izomzatának bénulása áll be. A hatástartam a vérben található pszeudokolin-
eszteráz enzim aktivitásától függ, ez az enzim képes ugyanis a hatóanyag eliminációjára. Ez 
rendszerint 5-10 perc alatt bkövetkezik, így a hatás ennyi idő alatt áll fenn. Genetikai 
anomáliák következtében egyes egyének a SUXAMETHONIUM-ot lassan bontják, így a 
hosszabb hatástartam alatt is folyamatos lélegeztetésre szorulnak. 
Mellékhatásai szerteágazóak: dózisfüggő módon, a szimpatikus és paraszimpatikus 
idegredszeri izgalmon keresztül mind hiperdinám (tachycard), mind hipodinám (bradycard) 
ritmuszavart produkálhat. Szívglikoziddal kezelt (digitalizált) beteg esetén különös 
körültekintés szükséges. Alkalmazása során szívmegállást is eredményező hiperkalémia is 
felléphet, különösen égési sérültek, kponyatraumát szenvedettek, továbbá veseelégtelenség 
esetén. A szembelnyomás emelkedésén túl nem gyakori, de veszélyes mellékhatás a malignus 
hipertermia, mely során 42-43°C feletti testhő is kialakulhat.  
Dózisa: 0,5-1,0 mg/ttkg i.v., azonban egyes egészségügyi ellátók eljárási rendjei 2,0 mg/ttkg 
dózist is tartalmaznak. 
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31.4.2 NEM DEPOLARIZÁLÓ IZOMRELAXÁNSOK 
 
Az acetilkolin kometitív antagonistői kötődnek a nikotin-receptorhoz, hatást (depolarizáció) 
nem fejtenek ki, azonban meggátolják az acetilkolin hatását (így mivel a depolrizációt 
megakadályozzák, membránstabiizáló relaxánsoknak is nevezzük). A nem-depolarizáló 
izomrelaxánsok hatása tehát nagy mennyiségű acetilkolinnal felfüggeszthető. Ez leginkább a 
lebontást végző kolineszteráz enzim bénítóival érhető el. Ilyen vegyületek például a 
PHYSOSTIGMIN, NEOSTIGMIN. 
Ezeket az izomrelaxánsokat lassú (vagy hosszú) hatású relaxánsnak is nevezzük, mivel 
hatásuk a depolarizáló relaxánsokénál lassabban aalakul ki, ugyanakkor hosszabb ideig tart. 
Kalsszikus képviselője az indiánok nyílmérge, a kurare (TUBOCURARIN). A pettyhüdt 
(flaccid) bénulás a fej izomzatában észlelhető elsőként, melyet a nyaki izomzat követ, majd a 
végtagoka, hasizomra, intercostalis izomzatra, végül a rekeszizomra terjed tovább. A hatás 
elmúltával az izomaktivitás fordított sorrendben tér vissza. A TUBOCURARE-hoz hasonló, 
de hatékonyabb vegyület a METOCURIN. Erősebb hatású származékok a PANCURONIUM, 
PIPECURONIUM, a VECURONIUM és a MIVACURIUM. Előnyük, hogy a 
hisztaminfelszabadítás nem jellemzi e származékokat oly mértékben, mint a TUBOCURARE-
t. Elterjedt nem depolarizáló relaxáns a ROCURONIUM, melyet közepes hatástartam (30-40 
perc), továbbá jó antagonizálhatóság jellemez. A ROCURONIUM dózisa: 0,6-1mg/ttkg i.v. 
 
A sürgősségi ellátásban a depolarizáló relaxáns leginkább az endotrachealis intubatio, míg a 
nem-depolarizáló relaxánst a lélegeztetés mekönnyítése céljából alkalmazzuk. 
 
31.5 A SIMAIZOM GÖRCSOLDÓ SPAZMOLÍTIKUMOK 
 
A simaizom mind morfológiai, mind funkcinális jellemzőiben alapvetően tér el a harántcsíkolt 
izomtól. Endoplazmatikus retikulumot gyakorlatilag nem tartalmaz, így az intracelluláris 
kalcium döntően az extracelluláris térből származik. Ebből következően összehízódása is 
lassabb, ugyanakkor tartósabb. A gasztrointesztinális rendszerben emellett összerendezett 
mozgást eredményez az enterális paraszimpatikus idegrendszer autonómiája, mely 
perisztaltikus mozgásban mutatkozik meg. A simaizomgörcs oldása (spazmolízis) alapjában 
három mechanizmussal következhet be, illetve érhető el gyógyszeresen: 

1. Paraszimpatikus bénítók (paraszimpatolítikum) alkalmazásával, a kalciumbeáramlás 
gátlásán keresztül, 

2. Szimpatikus izgató (szimpatomimetikus) hatású vegyületekkel, szintén a 
kalciuminfluxot befolyásolva, 

3. Közvetlenül a simaizmokra ható (miotróp) vegyületekkel, melyek a vegetatív 
receptoroktól függetle kalciumáramra, vagy a cAMP másodlagos hírvivő rendszerre 
hatnak. 

Az első ilyen hatású gyógyszerként izolált PAPAVERIN az ópium alkaloidja. Közvetlen 
simaizomra gyakorolt hatásának köszönhetően csökken a kalcium beáramlás. Emellett 
foszfodieszteráz gátló hatása következtében emelkedik az ontracelluláris cAMP szint (mivel 
lebontása akadályozott). Az erek simaizomtónusát is jelentősen csökkenti, így kifejezett 
véenyomásesét eredményez. Állatkísérletekben ugyanakkor a PAPAVERIN bizonyult az 
egyik legkifejezettebb koronáiatágítónak. Hatékony relaxáns a gasztrointesztinális traktus és a 
vizeletkiválasztó- és elvezető rendszer simaizomgörcsei esetén, Nagyobb adagokban negatív 
kronotróp hatása is jelentkezik, így ingerületvezetési zavarokat, vezetési blokkokat, továbbá 
következményes ektópiás ingerképzést is eredményezhet, ezért lassan kell beadni. 
Intravénásan alkalmazandó, intramuszkuláris vagy szubkutn beadása fájdalmat okozhat a 
betegnek. Orálisan kevésbé hatásos, leginkább kombinációkban alkalmazva trjedt el. 
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A PAPAVERINUM-nál erősebb hatású, orálisan kedvezőbb felszívódási tulajdonságú 
származék a DROTAVRIN, mely parenterálisan több úton (intravénás, szubkután és 
intramuszkuláris) is alkalmazható. Sokásos adagjja napi 1-3 alkalommal 40-80 mg. A 
DROTAVERIN izokinolin-származék, mely hatását közvetlenül a simaizomzatra gyakorolja. 
Hatásmechanizmusában a foszfodiészteráz enzim gátlása, a következményes cAMP-szint 
növekedés az elsődleges, ami a miozin-könnyűlánc-kináz enzim inaktiválása révén vezet a 
simaizom ellazulásához. 
A BENCYCLAN FUMARAT a domináns vasodilatátor (perifériás erekben, coronariákon és 
agyi erekben) hatását főképpen a kalciumcsatornák, kisebb mértékben a szimpatikus 
ganglionok blokkolása révén fejti ki. Dózisfüggően gátolja a Na/K-ATP-ázt, továbbá a 
thrombocyta aggregátiót. A visceralis simaizmokban (gyomor-bélrendszer, húgy-ivarszervek, 
légutak) spazmolítikus hatású, valamelyest növeli a pulzusszámot. Ismert minor trankvilláns 
hatása is. Döntően a perifériás értágító hatásáát használjuk ki például Raynaud-kór, és egyéb 
vasospasmuson alapuló akrocianotikus állapotok, továbbá okklúzív verőérbetegségek 
kezelése során. 
A gyomor-bél rendszerből alig felszívódó vegyület a PINAVERIUM BROMID, mely e 
tulajdonságának köszönhetően szelektíven a gastrointestinalis traktusra ható spazmolítikum. 
kalciumantagonista vegyület, mely gátolja a kalcium bélrendszeri simaizomsejtekbe történő 
beáramlását. Nincs anticholinerg hatása és nem hat a cardiovascularis rendszerre. 
A HYOSCIAMIN a tápcsatorna, az epeutak és az urogenitalis rendszer simaizomzatának 
görcsét oldja. Más kvaterner ammóniumszármazékokhoz hasonlóan nem jut át a vér-agy 
gáton, így nem okoz központi idegrendszeri antikolinerg mellékhatásokat. A periférián 
ugyanis kifejtett antikolinerg hatású, mely a zsigerek falában található ganglionok 
működésének gátlásából és a szer antimuszkarin aktivitásából ered. 
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31. fejezet 

A légimentés helye a sürgősségi ellátásban (Kádár Balázs Dr.) 

1., A légimentés szervezeti formái 

Az eltérő országok földrajzi, gazdasági adottságai, az egészségügyi ellátórendszerek 
különbözősége más-más feladatokat ró a prehospitális sürgősségi ellátókra, így a 
légimentőkre is. A domborzati és meteorológiai viszonyok és az eltérő népsűrűség különböző 
speciális szempontokat kíván meg. Egy szigetvilággal rendelkező ország, mint például 
Görögország más típusú légimentést és más elven működtet, mint a londoni légimentők, akik 
feladatuk jelentős részét egy metropolison belül, illetve annak vonzáskörzetében végzik és 
szinte kizárólag traumatológiai ellátásra fókuszálnak. Míg az első feladata akár több beteg 
egyidejű összegyűjtése és magas kompetenciájú intézménybe szállítása több száz kilométeres 
távolságból, a másiknál a lényeg a magas helyszíni kompetenciával, speciális eszközökkel és 
képzéssel rendelkező ellátók gyors kiérkezése és a kritikus állapotú beteg legmagasabb szintű 
ellátása. Teljesen más típusú feladatok gyakoribbak az osztrák légimentők Alpokban végzett 
tevékenysége során, mint a Debrecenben szolgálatot teljesítő helikopter feladatai közt. 

A szervezeti formák a különböző országokban eltérőek. Két nagy csoportjuk a for- és a 
nonprofit szervezetek. Hazánkban a kormányzat központi költségvetésből finanszírozza az 
állami tulajdonú Magyar Légimentő Nonprofit Kft. működését. Az Amerikai Egyesült 
Államokban for-profit szervezetek, alapítványok is üzemeltetnek légimentést. Gyakori, hogy 
egy kórháznak van saját helikoptere, mellyel jellemzően szekunder transzport feladatokat 
végeznek.  Az sem idegen, hogy egy bizonyos magán biztosítási modellben, vagy éves 
támogatói klubkártyával szerez valaki jogosultságot arra, hogy támogassa és egyben igénybe 
vegye a légimentést. Ilyen szervezeti forma működik pl. Ausztriában az ÖAMTC keretein 
belül. Angliában jellemző a „charity” rendszer, amely azt jelenti, hogy egy közösség (pl. egy 
megye) tart fent és finanszírozza a területén 1-2 mentőhelikopter működését. Jótékonysági 
bevételekből, adományokból, souvenírek árusításából egészíti ki költségvetését több 
légimentő szervezet.  

1.1. A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. 

A gazdasági társaságot az Országos Mentőszolgálat alapította 2005-ben. Állami tulajdonú 
önálló jogi személy, melynek egyszemélyes felelős vezetője a cég ügyvezető igazgatója. A 
Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonképpen egy olyan légitársaság, amely speciális 
egészségügyi ellátást végez. A cégben a repülés és az orvos szakma egyenlő mértékben 
képviselteti magát. A repülést a repülési igazgató irányítja, az orvosigazgató feladata az 
egészségügyi állomány vezetése, felügyelete, hatályos eljárásrendek kidolgozása, 
megismertetése és betartatása. Kapcsolattartás egyéb egészségügyi intézményekkel, 
társszervekkel, külföldi légimentő szervezetekkel. A légimentő bázisok mindennapi 
működéséért a bázisvezetők felelősek, ők készítik a beosztásokat, pótolják a fogyóeszközöket, 
kezelik a dokumentációt és képviselik a menedzsmentet az állomány előtt. Munkájukat a 
bázis orvosszakmai vezetők segítik.  
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1.2. Ki lehet ma Magyarországon légimentő?  

Alapvető elvárás, hogy az pályázónak legyen több éves gyakorlata a mentőmunkában és a 
sürgősségi ellátásban. Orvosként csak szakorvost, de legalább szakorvosjelöltet foglalkoztat a 
Magyar Légimentő Nonprofit Kft., jellemzően oxyológia, sürgősségi orvostan és 
aneszteziológia-intenzív terápiás szakképesítéssel. Paramedikusként tapasztalt mentőtisztek, 
kiemelkedő szakmai képességekkel rendelkező szakápolók kerülhetnek a csapatba. Elvárás az 
angol nyelvismeret és speciális szakmai képzések abszolválása. Szinte kivétel nélkül minden 
magyar légimentő rendelkezik ALS és EPLS képzéssel, többen ATLS, ITLS kurzusokat 
végeztek, sokan vettek részt kárhelyparancsnoki tanfolyamon. Ez azért is fontos, mivel a 
HEMS tagjaitól elvárható, hogy önállóan is képesek legyenek kritikus állapotú beteg 
ellátására, esetleg más földi egység irányítására. Tömeges kárhelyen a paramedikus és az 
orvos egy ideig alacsonyabb kompetenciájú egységekkel külön-külön is dolgozik.  

1.3. Speciális képzések. Mit takar a HEMS és ACRM mozaikszó? 

Aki felvételt nyer a légimentők csapatába, speciális képzéseken kell részt vennie. Ezek közül 
több modul elsajátítása alapvető feltétele annak, hogy az egészségügyi személyzet (medical 
passenger) tagjaként forgószárnyas légimentő járművön dolgozzon a Hems Crew Member. A 
HEMS egy angol mozaikszó, amelyet a világ minden pontján így használnak, jelentése 
Helicopter Emergency Medical Service, magyarul helikopteres sürgősségi ellátás. A HEMS 
tréningek a dolgozók rendszerbe léptetésekor kötelezőek. Az új légimentő kolléga ekkor 
ismerkedik meg a repült géptípussal, a fedélzeti kommunikációs és biztonsági eszközökkel, 
részletes baleset és tűzvédelmi oktatást kap, ismereteket szerez a navigáció és meteorológia 
terén, bemutatják számára az egészségügyi személyzet által használt eszközöket. Megismeri 
az eljárásrendeket, az informatikai hátteret, dokumentációs kötelezettségeket. A HEMS 
képzések nemcsak a rendszerbe belépéskor, de évente legalább egyszer kötelezőek. Ilyenkor 
értékelésre kerülnek az elmúlt időszak fontosabb eseményei, melyből interaktív beszélgetés 
során közösen vonják le a következtetéseket. A képzés összeállításáért felelős vezető átismétli 
a legfontosabb biztonsági, navigációs ismereteket, bemutatja a légimentéshez kapcsolódó 
repülési szabályozókat. 

Az ACRM képzés (Aeromedical Crew Resource Management) olyan nem szakmaspecifikus 
tudás és készségszerzést jelent, amely során a dolgozók fejleszthetik kommunikációs és 
rendszerismeretüket, javítják problémamegoldó képességüket, megtárgyalják munkájuk 
stressz faktorait és azok helyes kezelését. A két napos képzés lényege, hogy a kollégák együtt 
töltsék az időt és a megszerezhető tudás mellett rekreációra is jusson idő. 

1.4. Felkészülés a szolgálatra 

A szolgálatot a légimentők mindig úgy fejezik be, hogy a másnapi személyzet akár azonnal 
képes legyen egy feladat profi ellátására. Ezért a helikoptert mindig feltöltve, tisztán, 
működőképes eszközökkel adják át. A reggeli kezdéskor a pilóta és az egészségügyi 
személyzet is checklistát végez, melynek során minden eszközt ellenőriznek, kipróbálnak. Ez 
azért is fontos, mert így mindenki rutinszerűen ismeri a felszerelést, tudja, hogy mit, melyik 
táskában vagy fiókban talál meg.  
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Szolgálat kezdetekor kerül sor a reggeli „briefingre” is, mely a repülés szakmában, de az 
egészségügyi ellátók számára is fontos. Ilyenkor megbeszélik azokat a kérdéseket, amelyek a 
személyzetet és a napi munkát érintik, ilyen például az aznapi meteorológia, az eszközök 
alkalmassága a működésre, a várható célintézmények megközelíthetősége. Megbeszélésre 
kerül a napi feladatelosztás, teendők, bázisrend fenntartása, esetleg szakmai gyakorlás a nap 
folyamán.  

1.5. A szolgálati idő 

A napkelte és a napnyugta befolyásolja a szolgálati idők kezdetét és végét, így ezek hónapról 
hónapra változnak. Feladatot a légimentők csak szolgálati időn belül vállalnak, ennek fontos 
biztonsági okai vannak. Természetesen előfordulhat, hogy a szolgálat vége előtt rövid idővel 
kap feladatot az egység, ilyenkor nem ritkán, már sötétben kell a pilótának a visszatérést 
elvégezni. Ha a biztonsági szempontok úgy kívánják meg, a pilóta döntése alapján a HEMS 
személyzetet a helyszínen hagyja, esetleg a helikopter marad a kórházi leszállón másnapig.  

 

 

 

 

1. táblázat; Eltérő szolgálati idők az év folyamán 

2., A légimentésben használt helikopterek műszaki paraméterei, felszereltsége 

Európában, sőt a világ számos pontján a légimentésben gyakran találkozhatunk a 
kéthajtóműves, könnyű, Eurocopter EC135 T2 típussal, aminek a zaj és vibrációs szintje 
kategóriájában a legalacsonyabb. Ezek a gépek könnyen manőverezhetőek, belterük alkalmas 
legalább egy fekvőbeteg a kettő főnyi egészségügyi személyzet és a megfelelő felszereltség 

Január 8:00 15:00 

Február 7:00 16:00 

Március 7:00 17:00 (óraállítástól 
18:00) 

Április 6:00 18:00 

Május 6:00 19:00 

Június 6:00 20:00 

Július 6:00 20:00 

Augusztus 6:00 19:00 

Szeptember 7:00 18:00 

Október 7:00 17:00 (óraállítástól 
16:00) 

November 7:00 15:00 

December 8:00 15:00 



	   776	  

elszállítására. A legnagyobb kihívás természetesen a minél kisebb területre történő leszállási, 
és az onnan kiemelkedési képesség. 
Az EC 135-öst az Eurocopter Deutschland tervezte, a megrendelők bevonásával, hogy az 
igényeiknek a leginkább megfeleljen. A pilóták kétoldalt előrenyíló ajtókon keresztül 
szállhatnak be, a kabintér két oldalán pedig csúszóajtók találhatók. A hordágyat a baloldalon, 
illetve a törzs végén kialakított kétfelé nyíló ajtókon keresztül is be lehet a gépbe helyezni. A 
hazánkba érkezett EC-135 T2 típusú gépek mindegyike analóg alapműszerezettséggel, 
rádiónavigációs felszereltséggel rendelkezik. A beépített mozgótérképes GPS navigációs 
EURONAV rendszer Magyarország adatbázisát tartalmazza. A helikopter 2db egyenként 583 
lóerős tengelyteljesítményű hajtóművel van felszerelve. A gép tüzelőanyagkészlete 710 liter 
JET A-1 kerozin; ez, figyelembe véve a navigációs és vésztartalékot, maximálisan kb. 2 óra 
30 perc repülést tesz lehetővé. Az Eurocopter által megadott adatok alapján az EC135-ös 
maximális utazósebessége 284 km/óra, gazdaságos utazósebessége 240 km/óra.  
A gépekben található egészségügyi felszerelést kifejezetten az EC135-höz alakították ki, így 
minden elemének megvan a biztonságos és praktikus elhelyezése. Az intenzív betegellátás 
biztosítására alkalmas eszközparkban megtalálhatóak az Oxylog 2000 és 3000 respirátorok, a 
Zoll X Series defibrillátor-monitor rendszer, a monitorba épített kapnográf mellett külön is 
használható kapnométer. A két perfúzor vazoaktív gyógyszer vagy narkotikum adagolására 
szolgál. A kimentéshez és immobilizációhoz KED mellény, board, gerinchordágy, húzósínek, 
medencerögzítő, gyermek és felnőtt Stifneckek, head-blockok állnak rendelkezésre. A külön 
kialakított légutas táskában a légútbiztosításhoz szükséges minden alap és alternatív eszköz 
megtalálható az endotracheális tubus sortól a csecsemő méretű laryngeális maszkig, de a 
sebészi légút kialakításához szükséges eszközök is a táska tartalmát képezik. A thoracostomia 
eszközei szintén megtalálhatóak. Melegített és hűtött infúziók, az égés ellátás speciális 
kötszerei, fűtőpatronok, és a hővédelmet szolgáló fóliák a mindennapos ellátás eszközei. A 
mentőhelikopter gyógyszerkészlete alkalmas minden sürgősségi kórkép szakszerű terápiájára; 
három féle inotrop szer, kábító fájdalomcsillapítók, narkotikumok ugyanúgy megtalálhatóak, 
ahogy néhány antidótum és több antiarritmiás szer is. 

 

I. ábra; Eurocopter 135 mentőhelikopter magyar lajstromjellel 
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3. Az ideális leszállóhely 

A légimentő pilóták felé az egyik legfontosabb elvárás, hogy egy kárhelyet, esethelyszínt 
minél jobban képesek legyenek megközelíteni és ott biztonságosan leszállni. Nem minden 
helyszín közelében találunk ideális, akadálymentes, közel vízszintes, legalább 20 méter 
sugarú kört, mely egy biztonságos landoláshoz szükséges lenne. A pilótának nemzetközi 
repülőtéren, néhány kiemelt fontosságú és veszélyességi fokozatú ipari létesítményen és 
honvédségi műveleti területen kívül bárhol joga van külön engedély kérése nélkül leszállni; 
így magánterületen, autópályán, városközpontban, vagy akár egy áruház parkolójában is 
landolhat életmentés céljából. 

3.1. Légimentő bázisok 

A légimentő bázisok jelenlegi elhelyezkedése hazánkban már megközelíti azt az ideális 
állapotot, amikor az ország minden pontja 15-20 percen belül helikopterrel elérhető lehet. Ez 
jelenleg megközelíti a 80%-ot. Hazánk észak-nyugati, észak-keleti és déli területein 
találhatóak már csak olyan fehér foltok, ahova a kiérkezési idő ennél hosszabb. A légimentő 
bázisok több helyen nemzetközi (Debrecen, Pécs, Sármellék), vagy sport (Miskolc) 
repülőtereken vannak, ezek bérelt bázisok, elfogadható szociális kiszolgáló infrastruktúrával, 
de közel sem ideális helikopter és eszköz tárolási lehetőségekkel. Mindenhol jelentős a 
távolság a szociális tartózkodó és a helikopter hangár között, amely a kivonulási idő 
megnyúlását jelenti. Budaörsön, Szentesen, és Balatonfüreden önálló, kifejezetten erre a célra 
épített légimentő bázisokról indulnak a helikopterek, itt a szociális helyiségek megfelelően 
vannak szeparálva, külön helyiség van a raktározás céljára és a helikopter is fűtött hangárban 
várja a bevetést, mely 1-2 perc alatt megkezdhető.  

 

II. ábra; Légimentő bázisok elhelyezkedése és az ideális bevetési körök 
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3.2. Esethelyszínek 

A magyar légimentők gyakorlatában körülbelül fele-fele arányban fordul elő traumatológiai, 
illetve belgyógyászati eset. A baleseti kárhelyek egy jelentős része közúton található, míg 
kisebb részük üzemekben, ipartelepeken vagy lakáson.  

3.3. A leszállást segítő eljárások 

A leszálló hely megtalálása néha komoly kihívás elé állítja a HEMS személyzetet. A leszállás 
az egyik legveszélyesebb manőver, éppen ezért nagy segítséget jelent, ha a helyszínen 
felkészült személyek fogadják a helikoptert és segítik a biztonságos landolást. 

3.3.1. Hogyan segítenek a társszervek?  

A helyszínre érkező mentőszolgálat, rendőrség, katasztrófavédelem, esetleg a honvédség 
szakemberei gyakran már felkészülten várják a helikopter érkezését. A tervezet leszállóhelyet 
lezárják, a forgalmat elterelik, esetleg speciális megvilágítást helyeznek üzembe. Létezik 
olyan tűzoltó szerkocsi, amely szélzsák felállítását is elvégzi a helikopter érkezéséig. A 
helikopter őrzését, védelmét az ellátás alatt a pilótán kívül a társszervek is segítik, mint ahogy 
a beteg mentőhelikopterhez történő eljuttatásában és behelyezésében is sok segítséget 
nyújtanak a bajtársak. 

3.3.2. Hogyan tud segíteni egy laikus? 

Az alább bemutatott kiadványt a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. igyekszik eljuttatni 
minden olyan szervezethez és személyhez, akik mentőhelikopter fogadásában részt vesznek, 
vagy abban segíteni tudnak. Az egyszerű ábrákon jól felismerhetőek a veszélyforrások is.   
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III. ábra; A helikopter fogadását és annak veszélyeit bemutató kiadvány 

 

3.4. Kórházi leszállóhelyek 

Ahhoz, hogy a beteg a légimentés szakszerű, magas szintű, atraumatikus és gyors ellátásából 
és transzportjából valóban profitáljon az is szükséges, hogy a fogadó intézményen belül a 
betegutak megfelelően legyenek kialakítva. Az elmúlt években egyre több egészségügyi 
intézmény alakított ki a mentőhelikopter fogadására alkalmas leszállóhelyet. A legújabb 
kórház fejlesztések, átépítések során az építészeti tervek már úgy készültek és az épületek úgy 
kerültek kialakításra, hogy a fogadó intézmény tetején a helikopter leszállására alkalmas 
„repülőtér” áll rendelkezésre. A biztonsági előírások, a tűzvédelmi rendszer, a felület 
kialakítása (sok helyen fűthető), mind arra szolgálnak, hogy az érkező helikopter 
biztonságosan landolhasson, akár rossz látási viszonyok között is. A helikopter vezetője a 
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repülés során már több kilométeres távolságból képes a leszállóhely megvilágítását egy 
meghatározott rádiofrekvencián leadott jellel felkapcsolni. A tetőleszállók általában liftekkel 
vannak összekapcsolva az adott intézmény sürgősségi centrumával. A helikopter érkezéséről a 
gép személyzete, rövid referálással együtt rádiótelefonon értesíti a sürgősségi osztályt, így a 
leszállóhelyen a fogadó személyzet már megfelelő kompetenciával és eszközökkel várhatja a 
légi úton érkező beteget. Ilyen kórházak többek között az MH Állami Egészségügyi Központ, 
a győri, kaposvári és miskolci megyei kórházak, vagy a gyulai városi kórház. 

 

 

IV. ábra; Betegátvétel egy kórházi tetőleszállón 

4. A légimentő szervezetek gyakori feladatai 

4.1. A légimentés alapelvei 

A légimentés főbb jellemzői: a földi egységeknél lényegesen gyorsabban juttat magas 
képzettségű személyzetet és kiemelt technikát akár nehezen megközelíthető helyszínre is 
(4km/perc átlagsebesség légvonalban). Segítségével közel atraumatikus és gyors szállítás 
hajtható végre, a végleges, definitív ellátást nyújtani képes intézménybe. A légimentők az 
egyik legkritikusabb szakban végeznek orvosi tevékenységet, betegellátást úgy, hogy 
munkájukat speciális eszközökkel és körülményekhez alkalmazkodva -légijárműveken- 
végzik. A korlátozott hozzáférés és beavatkozási lehetőség a repülés alatt egy olyan 
gondolkodásmódot és ellátási stratégiát kíván meg a mentőhelikopter személyzetétől, amely 
biztosíték lehet arra, hogy az általában maximum 30-40 perces repülési idő alatt a betegen 
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már komoly beavatkozás ne kelljen végezni. Így a helyszíni ellátási idő lehet valamivel 
hosszabb, de a helikopterbe csak olyan beteg kerül, akinek állapotát a lehetőségekhez képest 
maximálisan stabilizálni tudták és minden eljárást és beavatkozást, akár az „over triage” árán 
is elvégzett a HEMS személyzet. 

4.2. Riasztási protokollok  

Az Országos Mentőszolgálat érvényben lévő 26/2013 Főigazgatói utasítása az alábbiak 
szerint rendelkezik a helikopterek riasztásáról. 

4.2.1. Primer mentési feladatok 

A helikopterek azonnali riasztása indokolt minden olyan esetben, amikor a helyszínre 15 
percen belül nem garantálható esetkocsi, rohamkocsi vagy mentőorvosi kocsi kiérkezése és a 
bejelentés adatai alapján az eset ezt megkövetelné.  

Ha a bejelentés alapján valószínűsíthető, hogy a súlyos, vagy életveszélyes 
egészségkárosodást szenvedett beteg/sérült profitál a segítség gyors kiérkezéséből 
és/vagy az emelt kompetencia szintű ellátásból, a gyors transzportból. 

Ha a várhatóan időkritikus beteg/sérült végleges ellátására alkalmas gyógyintézetbe való 
szállításának ideje helikopterrel jelentősen (legalább 10-15 perccel) csökkenthető. Az 
időnyereség kalkulálása során figyelembe kell venni, hogy a célintézmény rendelkezik-e 
közvetlen (földi egység igénybe vétele nélkül működő) helikopter leszállóval. Kritikus 
állapotú gyermek, súlyos sérült, égett beteg, illetve egyéb centrumokhoz kötött ellátás esetén, 
szinte minden esetben várható jelentős időnyereség.  

Minden olyan esetben, amikor a bejelentés alapján tömeges baleset, vagy több esetszintű 
mentőegység munkája szükséges a kárhely gyors, biztonságos felszámolásához. 

Minden olyan esetben, amikor a kárhely földi mentőegységgel nem, vagy nehezen közelíthető 
meg. 

Légi jármű balesete esetén. 

4.2.2. Szekunder transzport  

A légimentők feladatainak közel egynegyedét teszik ki az úgynevezett szekunder 
transzportok. Azokat a feladatokat soroljuk ebbe a csoportba, amikor a beteg valamilyen 
fekvőbeteg ellátásra alkalmas egészségügyi intézményből kerül továbbküldésre egy másik, 
definitív ellátást nyújtani képes speciális profillal rendelkező (perkután koronária intervenció, 
stroke lízis, égés ellátás, stb.), vagy magasabb prioritási szintű kórházba. Ezeknek a 
betegeknek egy részében időkritikus kórfolyamat zajlik, vagy állapotuk súlyossága kívánja 
meg légi transzportjukat. 

4.3.  Kutató-mentés 

A „search and rescue” (S.A.R.), vagy kutató-mentő helikopter feladata speciális. Jellemzően 
parti őrségek, katonai alakulatok dolgoznak ilyen gépekkel, vagy olyan események idején 
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(árvizek, erdőtüzek, extrém földrajzi viszonyok) használják őket, amikor a bajbajutottak 
kimentése más eszközzel nem valósítható meg.  Ezek a repülőeszközök- a felszereltségüktől 
függően- csörlőtechnika segítségével elvégzik a mentést, a helyszínen, vagy a fedélzeten 
megkezdik az egészségügyi ellátást, akár leszállás nélkül is, majd a sérültet kórházba, vagy 
biztonságos helyre szállítják. 

Ezeken a gépeken sok minden lehet az alapvető orvosi felszerelésen kívül: hevederek, hámok, 
speciális légi mentőhordágy, radar, fényszórók, kamerák, jelzőrakéták, hegymászó felszerelés, 
csörlő a sérültek fedélzetre emeléséhez, vagy a mentő személyzet leeresztéséhez egy adott 
pontra.  

4.4. A helikopterek irányítása, a légimentő koordinátor szerepe 

A légimentők feladataikat kizárólag az Országos Mentőszolgálattól kapják. Az 
irányítócsoportokhoz beérkező hívásokat a megfelelő protokollok alapján a mentésirányítók 
értékelik és amennyiben indokolt, a légimentők segítségét kérik. Ezt a légimentő 
koordinátoron keresztül tudják megtenni. A légimentő koordinátor egy olyan speciális 
feladatot ellátó dolgozója a Magyar Légimentő Nonprofit Kft-nek, aki a légimentők szolgálati 
ideje alatt a 7 helikoptert irányítja.  

A beérkező riasztás helyszínétől függően kiválasztja az ahhoz legközelebb található és 
riasztható mentőhelikoptert. Akár néhány kilométer távolság is befolyásolhatja a döntését, 
hiszen a percenként 4km-t haladó helikopterek közül a leghamarabb segítséget nyújtani képes 
a választandó. Szekunder transzportok esetén a koordinátor gazdasági tényezőket is 
mérlegelhet, így például lehetséges, hogy Egerből Budapestre nem a miskolci, hanem a 
budaörsi gép fogja elszállítani a beteget, természetesen csak abban az esetben, ha a 
kórfolyamat nem „időablakos” és néhány perc késlekedés a beteg állapotát és a gyógyulás 
kimenetelét nem veszélyezteti. 

Primer esetfeladatokhoz viszont mindig a legközelebbi gépet riasztja, sőt az is előfordul, hogy 
már a levegőben, például az üresen bázisára tartó gép kap újabb feladatot. A légimentő 
koordinátornak azzal is számolnia kell, hogy a helikopterben mennyi üzemanyag van és 
várhatóan mi lesz a beteg átadásának helye. 

A koordinátor a feladat átvétele során igyekszik arról tájékozódni, hogy van-e, vagy várható-e 
érkezése a helyszínre földi mentőegységnek, és ha igen akkor mi annak Tetra hívójele. Ezt a 
jelet egy úgynevezett AVL terminálon a koordinátor követni tudja és a helyszínt földrajzi 
koordinátákra lefordítva a helikopter odajutását segíti. A paramedikusnak rádiótelefonon 
lediktálja, vagy sms-ben megküldi a koordinátákat. A paramedikus a kapott adatokat a 
helikopter navigációs rendszerébe táplálja, amely a pilótának kirajzolja a követendő útvonalat. 

A légimentő koordinátor folyamatosan kapcsolatot tart a mentőhelikopterekkel, nyugtázza 
azok fel és leszállását, illetve egy monitoron követi mozgásukat. Az időjárási adatokról a 
pilótának információt ad, így akár figyelmeztetheti arra, hogy előtte néhány kilométerrel 
zivatar tevékenység van, melyet milyen irányból ajánlatos kikerülni. 
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A helyszíni leszállási lehetőségekről is tájékoztatja a pilótát, ehhez adatokat gyakran a Google 
Earth™ segítségével kap a légimentő koordinátor. Pl.: a település nyugati szélén található egy 
futballpálya. 

A beteg vagy sérült elhelyezésében is a koordinátor nyújt segítséget, illetve intézi a kórházhoz 
jutáshoz esetleg szükséges mentőkapacitás megszervezését. A helyszínről a legközelebbi, 
megfelelő szintű ellátást nyújtani képes intézmény a cél, csak egészen kivételes esetben 
(tömeges balesetek, égett sérültek) történik távolabbi kórház kiválasztása.  

A helyszín biztonságos lezárásáról is a koordinátor gondoskodik, aki a rendőrség segítségét 
kéri, mikor forgalmasabb utakra, vagy városi környezetbe száll le a helikopter.  

A koordinátor munkája csak akkor fejeződhet be, ha minden helikopter biztonságban bázisára 
tért. 

 

 

 

V. ábra; Légimentő koordinátor a budaörsi bázison 

 

4.5. Kommunikáció a fedélzeten 

A légimentők egymás között a fedélzeti kommunikációhoz úgynevezett intercomot 
használnak. Ez egy belső rádiórendszer, mely a sisakokba beépített fülhallgatókon és 
mikrofonon keresztül zajlik. A légiirányítással is tud kommunikálni a pilóta, míg az 
egészségügyi személyzet a koordinátorral, a mentésirányítással, esetleg egyenesen a fogadó 
osztállyal képes információt cserélni. A fedélzeten szállított betegek akár tudatuknál vannak, 
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akár eszméletlenek, zajvédőt kapnak, amely a menetzajt csökkenti. Egymással élő szóban a 
zajterhelés miatt nehéz a kommunikáció, ezért egy kétoldalas ábrákkal illusztrált, műanyag 
lapok között laminált képes tájékoztató került bevezetésre, amely alkalmas az alapvető 
kérdések tisztázására és a szükségletek, fájdalom, panaszok jelzésére. 

 

VI. ábra; Fedélzeti kommunikációt segítő ábrák 

4.6. A légimentők, mint kísérleti laboratórium 

Magyarországon a prehospitális ellátók közül a légimentők látnak el arányaiban 
leggyakrabban kritikus állapotú betegeket, súlyos sérülteket. Az itt dolgozó orvosok és 
paramedikusok a legtapasztaltabb sürgősségi szakemberek, akik ezzel a kiemelt 
beteganyaggal találkoznak, így lehetőség nyílik több új eljárás, beavatkozás, esetleg 
gyógyszeres terápia bevezetésére és kikísérletezésére, amelyeket addig csak külföldön, vagy 
akár hazánkban, de addig csak kórházi körülmények között alkalmaztak. Az itt kidolgozott 
eljárásokat és tudást ezt követően más ellátók is elsajátíthatják. Így került a magyarországi 
prehospitális ellátásba az RSI, a thoracostomia, a tranexámsav és a noradrenalin alkalmazása, 
a húzósinek, a medenceöv és egyéb immobilizációs technikák alkalmazása, a teljesség igénye 
nélkül. 

5. A légimentésben alkalmazott speciális beavatkozások, eszközök 

5..1. RSI  

Az RSI (Rapid Sequence Intubation), egy indukciós szer és izomrelaxáns alkalmazásával 
végzett intubálási technika. Az RSI megfelelő eszközös feltételrendszer, valamint képzett és 
gyakorlott team mellett biztonságos, ideális eljárás. Az RSI egy lépésről-lépésre szabályozott, 
az előkészítést is figyelembe véve egy elvárhatóan maximum 10 perces cselekvési sor. A 
szigorú eljárásrend előírja az eszközös feltételrendszert és a beteg megfelelő pozicionálását – 
ez az előkészítés lényege. A preoxigenizálás, a haemoglobin oxigénnel való telítése a beteg 
intervenció alatti biztonságát szolgálja. A gyógyszeres előkészítés, elaltatás (indukció) után 
beadott, általában gyors hatású, depolarizáló izomrelaxáns adja a laringoszkópia 
sikerességének alapját. 
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5.2. Thoracostomia 

Hazánkban a légimentők vezették be a prehospitális gyakorlatba a thoracostomiát, amely a 
mellkas sebészi megnyitását jelenti, megfelelő indikációk fennállása esetén. Ilyen abszolút 
indikáció a traumás keringésmegállás esetén tapasztalt feszülő légmell. Ilyenkor a 
mellkaskompresszió és a pozitív nyomású lélegeztetés megkezdésével párhuzamosan történik 
a beavatkozás. További indikáció, ha pozitív nyomású lélegeztetés mellett egy mellkasi 
érintettséggel bíró betegen merül fel feszülő PTX lehetősége. Erre utalhat a haemodinamikai 
instabilitás, subcutan emphysema, súlyos hypoxia, instabil mellkas, a légzési hang hiánya. 
 
5.3. Reszuszcitáció és posztreszuszcitáció 

A légimentők gyakorlatában viszonylag magas arányban fordul elő újraélesztés. A ROSC 
magasabb mint más ellátók esetében. Ennek oka lehet a viszonylag gyors kiérkezés, az 
alacsonyabb kompetencia szinten megkezdett már zajló reszuszcitáció átvétele és folytatása, a 
kiemelt felkészültségű ellátók és a modern eszközök és műszerek alkalmazása.  A közel 
100%-os sikerrel végzett intubáció, az újraélesztés közben alkalmazott mechanikus 
mellkaskomprimáló eszközök (Lucas 2™, Autopulse™), a capnometria-capnographia 
használata, a ResQPOD™ alkalmazása, a thermoreguláció megteremtése és a check lista 
szerint végzett posztreszuszcitációs ellátás mind közrejátszanak az átlagon felüli 
sikerességben. 

5.4. Hordozható ultrahang a fedélzeten 

A sürgősségi ellátásban – akár első képalkotóként is – az ultrahangnak jelentős szerepe lehet. 
Egyes helyeken már a helyszínen, a mentőhelikopterben is helyet kapott kis hordozható 
készülékek formájában.  
A sürgősségi ellátásban végzett UH-vizsgálat az ún. FAST-vizsgálat (Focused Assessment 
with Sonography for Trauma). Ennek lényege, hogy 4 meghatározott ponton 
„gyorsdiagnózist” állít fel a vizsgáló. A vizsgálat alatt tehát nem végzünk részletes analízist, a 
FAST alapvetően csak arra keresi a választ, hogy van-e peritoneális, pleurális, 
vagy  perikardiális folyadék, illetve pneumothorax. 
 
5.5. POCT. Ágy melletti labor diagnosztika 

Ezek az eszközök akár 1 csepp vérből képesek speciális cartridge-ok segítségével a vérgáz 
analízisre, speciális tesztek elvégzésére (troponin, laktát, speciális drogtesztek, 
coagulogramm). A kapott eredmény gyakran azonnali terápiás beavatkozást, újraértékelést 
eredményezhet, illetve a betegutat változtathatja meg. A bed side testing eszközök magas áron 
ugyan, de elérhetőek, nagyságuk egy smart telefonnal egyezik meg. 

6. A légimentés költségei 

A légimentés akkor nevezhető költségesnek, ha az egy eset ellátására jutó összeg aránytalanul 
magas. A beteg magas szakmai szintű helyszíni ellátása, gyors és atraumatikus transzportja 
sok esetben életet, életéveket, szívizom tömeget, a lízis lehetőségét, ezáltal a társadalom 
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számára egy hasznos egyén megmentését jelenti. Magyarországon a légimentés évente több 
mint 2 milliárd forintba kerül, az egy esetre jutó összeg 2014-ben megközelíti az 1 millió 
forintot.   Az elmúlt évek statisztikái és esetszámai eltéréseket mutatnak, míg 2005-2010-ig 
folyamatosan emelkedve megközelítette a légimentők esetszáma a 3000-t, addig az elmúlt 
években ez a tendencia visszafordult és 2014-ben alig több mint 2000 feladatot hajtottak 
végre a sárga helikopterek. 

Felhasznált Irodalom: 

1. A Magyar Légimentő Nonprofit Kft által üzemeltette helikopterek riasztási rendje. 26/2013 
számú (2013. október 22.) Főigazgatói Utasítás. 

2. Kádár B., Túri P.: A helyszín megközelítése, általános betegvizsgálat. In: Kádár B. (szerk) 
Diagnosztikus és terápiás eljárások a prehospitális gyakorlatban 17-24. old. TrustAir Kft., 
Budapest 2014. ISBN:978-963-08-8286-6 

3. Szalóki N., Kádár B.: Speciális diagnosztikai eszközök. In: Kádár B. (szerk) Diagnosztikus 
és terápiás eljárások a prehospitális gyakorlatban 33-50. old. TrustAir Kft., Budapest 2014. 
ISBN:978-963-08-8286-6 

4. Berényi T., Szedlák B.: Légútbiztosítás. In: Kádár B. (szerk) Diagnosztikus és terápiás 
eljárások a prehospitális gyakorlatban 73-88. old. TrustAir Kft., Budapest 2014. ISBN:978-
963-08-8286-6 

5. Bukor B., Bodnár J.: Intenzív transzport. In: Kádár B. (szerk) Diagnosztikus és terápiás 
eljárások a prehospitális gyakorlatban 497-508. old. TrustAir Kft., Budapest 2014. ISBN:978-
963-08-8286-6 

6. Diószeghy Cs., Bukor B., Szilvási Z.: Kommunikáció és csapatmunka a helyszínen. In: 
Kádár B. (szerk) Diagnosztikus és terápiás eljárások a prehospitális gyakorlatban 517-526. 
old. TrustAir Kft., Budapest 2014. ISBN:978-963-08-8286-6 

7. www.airambulance.hu 

 



	   787	  

32. fejezet  

A szepszis korszerű szemlélete a sürgősségben (Berényi Tamás Dr) 

 

A szepszis szavunkat – mely eredetileg a szépszis görög rothadás, felbomlás, üszkösödés 

szóból eredeztethető – a vérmérgezés szinonimájaként használtuk. Hippokrátesz 

kórjóslatokról írott munkájában a gyulladásos jelek tünetegyüttesét fenyegető életveszélyként 

jelöli. A gyulladás Celsus-i lokális tünetegyüttese (tumor, dolor, rubor, calor) és a kapcsolódó 

funkcionális kiesés egy olyan meghatározás, ami a mai szepszis folyamat egzakt leírása is 

egyben. A magyar köztudatban élénken él  Semmelweis Ignác tudományos munkájának és 

saját tragikus halálának emléke. Talán ezzel is összefügg, hogy a „vérmérgezés” kifejezés a 

hazai laikus közösség számára valami régi korokban előforduló, sérülésekhez társuló kór 

képét idézi fel, s ezt nem tudják az egyéb szepszissel járó betegségekhez kapcsolni.  

A XX. század hetvenes-nyolcvanas évei, visszanyúlva a klasszikus alapokhoz, 

paradigmaváltást hoztak a szepszis, mint tünetegyüttes és mint kórfolyamat 

újraértelmezésével. 1992 óta ismert az definíció, mely az ACCP/SCCM (Committee. 

American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine) konszenzusaként 

születet, mely szerint a szepszis infekció okozta szisztémás válaszreakció (1.ábra – a 

konszenzus alapján). 

A gyulladásos reakció a szervezet etiológiától független, másodlagos válaszreakciója, belső 

egyensúlyának megbomlására. Ez az aspecifikus válaszreakció egy  önvédelmi mechanizmus, 

másrészt a specifikus kórfolyamattal együttesen az oxigenizációs-perfúziós egyensúly 

megbontásával különböző további kórfolyamatok megindításához  is hozzájárul. A gyulladás 

oldaláról a celluláris és humorális válasz, a komplement kaszkád, valamint a gyulladást 

elősegítő, illetve gyulladást gátló citokin rendszerek egyaránt aktiválódnak. A korai lokális 

aktiváció (pl. citokin termelés), a kapcsolódó akut fázisreakció elsődlegesen a probléma 

lokalizálását, protekciót és regenerációt, a belső egyensúly megteremtését szolgálja. A pro- és 

antinflammatikus viszonyok közötti egyensúly megbomlásával a homeosztázis nem áll helyre, 

ugyanezek a folyamatok szisztémássá válnak és végső soron – gyulladásos, koagulációs 

rendszerek egyensúlyának, valamint az endothel integritás felbomlása kapcsán - a perfúziós 

egyensúly megbomlását, szervi szinten funkcionális elégtelenséget okoznak. Ez a több 

szerven, szervrendszeren megmutatkozó elégtelenséget nevezik a szakirodalomban, a 

többszervi elégtelenség tünetegyüttesének (MODS  = multiple organ dysfunction syndrome).  
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A szepszis tudományos értelmezése még napjainkban is folyamatosan változik. Egyre újabb 

ismeretek épülnek be az elméleteinkbe. A szepszis kórélettani hátterére a későbbiekben 

részletesbben kitérünk, (2.-es pont, „Kórélettani hangsúlyok”). Van azonban a tudományos 

értelmezésnek egy olyan aspektusa, melyről röviden itt a bevezetőben is szólnunk kell. Arra 

kell felhívnunk a figyelmet, hogy a szepszis-teóriák változásai szorosan összefüggnek a 

kezelési stratégiák módosulásaival. Néhány évtizeddel ezelőtt a kutatók úgy gondolták, hogy 

a kórkép súlyos, életveszélyes formáiban a legfontosabb tényező a fékevesztett gyulladásos 

folyamat, úgy tűnt, hogy a fertőzésre adott válasz ártalmasabb, mint maga a fertőzés. Ez a 

szemlélet tükröződik abban a sok sikertelen vizsgálatban, melyekben a gyulladást a 

legerélyesebb módon, (például extrém nagy dózisú szteroid kezeléssel) el akarták nyomni. A 

kép zajlását is fázisokra osztották, melyben a pro-, és antiinflammatorikus periódusok szigorú 

sorrendben követik egymást. Mai szemléletünk szerint a gyulladást elősegítő és gátló 

folyamatok úgyszólván párhuzamosan zajlanak. Tény azonban, hogy a betegség késői kórházi 

fázisában a csökkent gyulladásos válaszkészség és az ezt tükröző fokozott fertőzés-hajlam 

jellemző. Ez a „kimerült”, vagy „gátolt” gyulladásos válasszal járó periódus hónapokig, 

esetleg évekig fennállhat. 

Jelenleg úgy látjuk, hogy nincs olyan „csodagyógyszerünk”, mely az összetett gyulladásos 

mintázatot valamilyen áhított, (de nem definiálható) harmóniába billentené. Így 

megközelítésünk alapja, - amint ez a későbbiekben részletesen bemutatásra kerül, - a 

kórokozó, illetve a fertőzéses góc minél gyorsabb eradikációjára, valamint a makrokeringés és 

a létfontosságú szervrendszerek minél gyorsabban megkezdett támogatására irányul.  

 

Klinikai szempontból ennek a  bonyolult gyulladásos folyamatnak egyszerű jeleit értékeljük – 

a 2. ábrának megfelelően,. Észre kell vennünk, hogy a bemutatott SIRS kritériumok egyfajta 

kompromisszum eredményeként kerültek kiválasztásra. Vég nélkül sorolható azoknak a 

klinikai és laboratóriumi jeleknek a listája, melyek összefüggnek a gyulladással. Azok a 

faktorok, melyek a durván leegyszerűsített SIRS panelbe kerültek, gyorsan, egyszerű 

eszközökkel, nagy biztonsággal meghatározhatóak. A panel kizárólag a gyors klinikai döntés 

érdekében született.  

A SIRS kórélettani faktorainak szerepe meghatározott, a tünetek hangsúlyát, összetételét a 

trigger, az egyes faktorok aránya és az egyén biológiai variabilitása együttesen határozza meg. 

Érzékelhető, hogy ez az aspecifikus tünetegyüttes bármilyen, gyakorta nem is feltétlenül 
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organikus kórfolyamathoz is kapcsolódhat, ugyanakkor reszuszcitatív és kritikus állapotok 

jelzője is lehet. 

A SIRS akkor jelez szepszist, ha a kórfolyamat hátterében, triggerként valamilyen kórokozót 

feltételezünk, igazolunk. A mikroorganizmus okozta fertőzés jeleit, tünetegyüttesét ugyancsak 

jelentős variabilitás jellemzi. Fej-, mellkas-, has fájdalma, látható bőrelváltozások, köhögés, 

köpetürítés és számtalan egyéb specifikus és aspecifikus tünet mellett a fókuszált anamnézis 

segíthet a beteg további sorsát meghatározó hipotézis felállításában. (3.ábra – infekcióra utaló 

anamnesztikus adatok) 

Adott egy olyan – a fertőzés különböző eredete és útja kapcsán – eleve multifaktoriális 

kórfolyamat, amely az egyéni variabilitás (kor, nem, rassz, genetikai tényezők, komorbiditás) 

mellett, különböző szervek, szervrendszerek elégtelenségét eredményezheti. Egy olyan 

tünetegyüttessel állunk szemben, mely egyén és a folyamat időbeliségében is mindig más és 

más. Jogosan merül fel a kérdés, van egyáltalán ilyen betegség, érdemes-e önálló entitásként 

foglalkoznunk a szepszissel? A választ ennek a széleskörű kórfolyamatnak növekvő 

gyakorisága és kimagasló mortalitási mutatói adják.  

„A szepszis egyike a leggyakoribb, de legkevésbé felismert betegségeknek mind a fejlett, 

mind pedig a fejletlen országokban. A világon 20-30 millióra tehető az érintett betegek száma 

évente, melyből 6 millió az újszülöttkori és kisgyermekkori szepszis és több mint 100 000 a 

gyermekágyi eset. A világon néhány másodpercenként meghal valaki szepszisben.”(idézet a 

Nemzetközi Szepszis Deklarációból). Mai ismeretink szerint a súlyos szepszis, mint 

tünetegyüttes előfordulási gyakorisága 100.000 fős populációra vetítve 300. A fejlett világban 

ez a gyakoriság évente közel 10%-kal növekszik, az ezredforduló óta megduplázódott. Abban 

az összefüggésben, hogy a súlyos szepszis átlagos halálozása 25-30% (20-70%) között 

mozog, az egyik leggyakoribb és legsúlyosabb kórfolyamattal állunk szemben. Valós 

gyakoriságát a tünetegyüttes sokszínűsége kapcsán nehéz igazolni. Napjainkban nem csupán 

társadalmilag fedi homály a szepszis kórfolyamat és tünetegyüttes mibenlétét, hanem a 

kórfolyamat megítélése és nevezéktana az ellátók szintjén sem egységes. Valós 

epidemiológiai kép nyeréséhez a nevezéktan, a definíciók egységesítése elengedhetetlen, a ma 

még külön kezelt infekció, szervelégtelenség és szepszis jelölése helyett. A nemzetközileg, s 

így hazánkban is használt betegség nevezéktani kódok sajnos még egy sokkal régebbi, elavult 

szemléletet tükröznek. 
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A klasszikus orvosi gyakorlattal szemben a szepszis eseteiben magában – időbeliségében 

változó és rendszer szinten - különböző tünetegyütteseket kell értékelnünk. Felismerése a 

másodlagos károsodás korai menedzselése és a korai antimikróbás kezelés életmentő, mai 

ismereteink szerint ezek az evidenciák javíthatnak a kórfolyamat kritikus kimeneti mutatóin. 

A sürgősségi kórfolyamatok idődependenciáját a szervezet primer noxákra adott másodlagos 

válaszreakciójának korai befolyásolási igényével, lehetőségével magyarázzuk.  A sürgősségi 

ellátás során az egyes tünetek, tünetegyüttesek rizikóját értékeljük, és ennek megfelelő 

időablakon belül és megfelelő intenzitással kezdjük meg betegeink állapotstabilizálását, 

szükség esetén korai oki kezelésüket. Ebből a sürgősségi orvostani szemléletből profitált 

sokat a szepszis ellen, 2002-ben Barcelona-ban, egy deklarációval indított mozgalom, amikor 

pár évvel később a sürgősségi orvostan képviselete is csatlakozott hozzá. Szakterületünktől 

nem idegen, hogy nem egzakt betegségeket, hanem tünetegyütteseket menedzselünk és a 

tünetegyüttesek alapján képesek vagyunk a rizikó meghatározására. Tevékenységünk 

meghatározó sajátja, eleme és hányada az az aspecifikus, tüneti kezelés, mely a másodlagos 

károsodások kivédését  és az oxigenizációs-perfúziós viszonyok optimalizálását célozza.  

Mindebből adódik, hogy a szepszis mint kórfolyamat és az ellátása, mint  hatékony 

menedzsment klasszikusan a sürgősségi orvostan sajátja. 

1.  A szepszis definiálása, súlyossági fokok – rizikó szintek 

A szepszis infekcióra adott szisztémás gyulladásos válasz (SIRS).  A 2.ábrán látható 

kritériumokból kettő együttes fennállta esetén a válaszreakciót igazoltnak tekinthetjük. 

Amennyiben a SIRS hátterében fertőzést valószínűsítünk, illetve igazolunk, abban az esetben 

szepszis áll fenn. Ha a szepszis tünetegyüttesének része bármelyik szerv, vagy szervrendszer 

elégtelenségének, működészavarának tünete, jele is, akkor a szeptikus folyamat súlyos 

szepszis fázisáról, állapotáról beszélünk. Azt az állapotot nevezzük szeptikus sokknak, 

melyben a szepszis értékelhető hipotóniával és/vagy magas laktát szinttel jár együtt és 

amennyiben ezek a hipoperfúziós jelek megfelelő volumen reszuszcitációt követően is 

fennállnak, azaz a hipoperfuzív állapot vazoaktív igényű. A mesterségesen meghatározott 

küszöbértékek szisztolés vérnyomás vonatkozásában 90Hgmm alatti, illetve artériás 

középnyomás esetén 70Hgmm alatti, míg laktát szint esetén 4 mmol/l vérszint feletti 

tartományt jelent. Klinikailag minden szepszis, ahol a perfúzió optimalizálásához vazoaktív 

szert kell alkalmazni, szeptikus sokk. 
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A súlyos szepszis fogalmának értelmezésekor röviden ki kell térnünk egy vitára, mely 

szakmánk berkeiben zajlik. Egyesek úgy látják, hogy a definícióban szűkíteni kellene a kört 

azokra a kórállapotokra, melyekben a szepszis és a szervrendszeri elégtelenség közt valóban 

áll ok-okozati összefüggés. Ellenkező esetben a definíció „felhígul” azokkal az esetekkel, 

amikor a beteg egy meglévő szervrendszeri elégtelensége mellé független eredetű 

„közönséges szepszist” szerez. Ez a szőrszálhasogatás valójában céltalan. Egy kónikus 

szervelégtelenséggel élő beteg (például egy urémiás páciens, vagy egy hematológiai beteg) 

szepszis szindrómával járó infekciója nagy kockázatú probléma a sürgősségi osztályokon, és 

az ellátás elvei semmiben sem különböznek. 

Tekintettel arra, hogy az adekvát kezelés megkezdése, így a kimenet percekben mérhetően 

idődependens és ennek előfeltétele a korai felismerés és rizikó stratifikáció, így a súlyos 

szepszis kimondásához egy-egy szintén kevésbé specifikus, funkcionális zavart jelző mutató 

is elégséges (4.ábra). 

A súlyos szepszis és a szeptikus sokk, mint rizikó korai felismerése alapja a szepszis korszerű 

és egyetlen hatékony ellátásának. Mindezek alapján a tünetegyüttest a fókuszált 

anamnesztikus adatok tükrében négy szempontból – általános jelek, gyulladásos, 

szervelégtelenség és hemodinamikai jelek együttes tükrében – értékeljük (5.ábra). Ez a 

diagnosztikai, a teljes ellátás prioritásait meghatározó gondolkodásmód illeszkedik a 

sürgősségi orvostan rizikó orientált megközelítéséhez, amennyiben a gyakorta ritkább, de 

kimenet szempontjából veszélyesebb kórfolyamatok gyors kizárására törekszünk.  

2.  Kórélettani hangsúlyok 

A szervezet belső egyensúlyának megtartásáért felelős funkciókról egyre többet és többet 

tudunk. Ezeknek a gyakorta szubcelluláris szintű ismereteknek, a gyakorlati ismeretek mellett 

meghatározó szerepe van egy-egy ellátási folyamat, algoritmus megértésében. Ez a relevancia 

a magyarázata egy-két, a szepszis tünetegyüttesének ellátásában meghatározó, korszerű 

kórélettani ismeret jelölésének. 

2.1 Szisztémás válaszreakciók hétteréről 

Evolúciós bizonyítéknak is tekinthető, a baktériumok és a humán mitokondrium DNS-

e és bizonyos strukturális fehérjék közötti hasonlóság.  Ezeknek az anyagoknak a 

keringésbe jutása más-más úton (patogén vagy szöveti károsodás útján), de azonos 

célsejteken keresztül eredményezik az endotél és funkcionális sejtek károsodásával 
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járó szisztémás gyulladásos folyamat létrejöttét. Ez a kettős támadáspont a 

magyarázata, az infekció során a szisztémás válaszreakció gyors eszkalációjának. Ezek 

a patogén és szöveti triggerek effektor rendszereken – komplement- és alvadási 

rendszer, endotél felszín, vér alakos elemei- keresztül eredményezik azoknak a 

mediátoroknak és biomarkereknek a felszabadulását melyek elsődleges célja a 

szervezet alkalmazkodása, belső egyensúlyának visszaállítása. Az expozíció 

időtartamának és a trigger intenzitásának, mennyiségének kérdése, hogy ezek a pozitív 

hatások képesek érvényesülni, vagy ugyan ennek a folyamatnak szervelégtelenséget 

okozó dominanciája érvényesül. Egyik esetben spontán gyógyulás, másik esetben 

többszervi elégtelenség, a beteg halála következhet be.  Hangsúlyos, hogy a 

kórfolyamat egyes, időben lefutó fázisait, más-más gyulladásos folyamat dominálja, az 

adaptációtól, a hangsúlyos gyulladáson keresztül a gyulladást gátló 

(antiinflammatórikus) kimerülésig. A késői fázis halálozása lényegesen magasabb. 

2.2  Az endoteliális felszín szerepe 

A már részletezett szisztémás folyamatok károsítják az endoteliális felszínt, ezzel 

megbomlik az intravaszkuláris és az interstíciális teret elválasztó felszín integritása. 

Fiziológiás esetben a kapilláris és vér közötti határt alkotó felület 1:3 arányban 

választja el a két folyadékteret. A folyadékáramlás a tonicitás, a folyadékterek 

onkotikus- és hidrosztatikus nyomásgradiensének függvényében történik. A filtrált 

folyadék limfatikus úton visszakerül az intravaszkuláris térbe, biztosítva ezzel is a 

volumenegyensúlyt. Károsodott felszín esetén, így a szepszis folyamatában plazma 

„vesztés” történik az interstíciális tér irányába, így normális kapilláris nyomás mellett 

is megindulhat az ödémaképződés. Csökken az intravaszkuláris folyadéktér aránya. 

Mindez rontja a perfúziót. A csökkent térben, romló limfatikus tisztulás mellett a 

krisztaloidok és a makromolekulák közötti hatáskülönbség volumenbevitel 

szempontjából megszűnik. Ebben a dezintegrációban az endotél felszínt borító, 

negatív töltésű protektív, funkcionális felszín – a glikokálix vesztése áll, mely a leírt 

statikus rendszert dinamikussá teszi. Fiziológiásan ez a felület felelős a vaszkuláris 

permeabilitás kontrolljáért, kontrollálja és egyensúlyban. Károsodása esetén teret 

enged a szisztémás gyulladás effektor elemei aktiválódásának. Az egészséges endotél 

protektív hatású antitrombotikus hatást fejt ki, ezzel „szeptikus endotél” aktivitása 

protrombotikus irányba mozdul. 

2.3  A laktát szerepe szepszisben 
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Definíciók szintjén is hangsúlyosan jelződött, a laktátot az elmúlt évtizedben a 

hipoperfúzió specifikus biomarkerének tekintettük. Tény, a hipoperfúzió megbontja az 

oxigén kínálat és igény egyensúlyát és ez hiperlaktémiát eredményez. Ez a folyamat 

azonban – legújabb ismeretink szerint – nem statikus és nem csupán az anaerob 

glikolízissel magyarázható. Ugyanakkor evidencia, hogy a szepszis tünetegyüttesében 

a a kezdeti laktát szint független mutatója a folyamat súlyosságának, kimeneti 

esélyének és a terápiára való válaszként, a laktát kimosásának mértéke (clearance) jó 

monitora a terápia effektivitásának. Úgy tűnik azonban, hogy a szepszis 

kórfolyamatához kapcsolódó hiperlaktémia egyben adaptív folyamat is. A laktát, mely 

transzmitterként adrenerg túlsúly, stressz esetén azonnal emelkedik, 

neurotranszmitterként és bizonyos, magas oxidatív igényű sejtek (szív, agy) számára 

tápanyagként, energiaforrásként is szolgál. Ma úgy képzeljük, hogy a laktát termelés a 

sejtek olyan szisztémás válaszreakciója, mint szervezet számára a láz. 

3. A szepszis tünetegyüttes korszerű ellátása 

A „Surviving Sepsis Campaigne”, a szepszis túlélésért folytatott nemzetközi hadjárat 

legutolsó iránylve (1) 2013. decemberében az European Society of Intensive Care Medicine és 

a Society of Critical Care Medicine együttműködéseként jelent meg 2014-ben. Az alábbi 

elvek, megőrizve a sürgősségi ellátás hangsúlyait, az irányelvben megmutatkozó evidenciákra 

alapulnak.  A sürgősségi szepszis-menedzsment főbb sarok pontjai: 

1. A korai felismerés 

2. Aspecifikus kezelés részeként a megfelelő oxigénkínálat biztosítása 

3. A korai, keringési elégtelenség, szöveti hipoperfúzió megszűntetésére törekvő, 

hemodinamikai stabilizálás 

4. A korai infekció kontroll 

5. A megfelelő monitorizálás 

6. Egyéb adjuváns kezelés 

7. Szervezeti és minőségi elemek 

3.1 A korai felismerés 

Minden túlélési lánc sürgősségi szempontból meghatározó, túlélés szempontjából 

alapvető eleme a korai felismerés. A már idézett deklarációban a szepszis túlélési 

lehetőségeinek egyik veszélyeztető elemeként jelölik a késői felismerést. Ebben a 

jelentős variabilitást mutató tünetegyüttesben vörös zászlóként, rizikóként azokat a 
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tüneteket kell értékelnünk, amelyek infekcióra, szisztémás válaszreakcióra és 

szervelégtelenségre együttesen utalhatnak. A felismerés triázs szintű, így a szemlélete 

és az algoritmusa nem függ a triázs helyétől, formájától – prehospitális szinten, vagy 

hospitálisan, illetve telefonon, vagy személyesen. A hangsúlyok kérdés és egyszerű 

vizsgálat szintjén a szepszis hipotézis felállítására és a potenciális súlyos szepszis, 

szeptikus sokk tünetegyüttes felismerésére fókuszálnak (6.ábra). 

A tudatállapot megítélése minden sürgősségi vizsgálat meghatározó eleme, az egyik 

legnyilvánvalóbb perfúziós-oxigenizációs monitorunk, így szepszis tünetegyüttesében 

általános jelként a SIRS, a hemodinamikai instabilitásnak éppen úgy jele, mint a 

fertőzésnek, vagy a szervelégtelenségnek. 

A szepszis felismerését segítő pontozási rendszerek inkább a magas rizikó 

megállapításra alkalmasak, általában a követő halálozás valószínűségét, így az adott 

állapot súlyossági fokát, idő és intenzitás szintjén az ellátási igényét jelzik. Ebben a 

relációban a triázst, mint allokációs folyamatot támogatják. A legrégebbi és így 

legelterjedtebb a MEDS score (Mortality in Emergency Department Sepsis)(2) mely 

igen szenzitív a 28 napos halálozás vonatkozásában. Szemléletében a már ismertetett 

triázs elvhez hasonlóan SIRS jelei mellett, prediszponáló tényezőként a kor, az 

immundepresszió, a megelőző ápolási igény, szervi elégtelenségként a tudatállapot, 

sokk állapot, koagulációs érintettség, kiemelt infekcióként a pulmonális érintettség, 

válaszreakcióként vérkép értékelésére kerül sor. A prediszpozíció – hajlam, infekció - 

inzultus, reakció, szervelégtelenség (organ failure) angol szavak kezdőbetűiből 

összeálló PIRO a szakirodalomban elterjedten használt szemlélet a szepszis 

felismeréséhez. 2014-ben egy hasonlóan szenzitív de specificitásában lényegesen jobb 

pontozási rendszer a MISSED (Mortality In Severe Sepsis in the Emergency 

Department) score került leírásra (3). A jelzett score-ok mindegyike, point of care 

technológián (PoCT) túlmutató labor diagnosztikai háttér meglétét feltételezi (MEDS 

– vérkép; MISSED – albumin és INR), így használatuk kórházi sürgősségi ellátásra 

korlátozódik. 

Az érvényben lévő irányelv alapján mind a felismerés, mind a rizikószint 

megállapítása szempontjából a laktát szint meghatározása indokolt. Tekintettel arra, 

hogy mintavétel helyétől – artériás, vénás, kapilláris – független, point of care 

technológiával meghatározható adatról van szó, a mérés kórházon kívül és kórházban 

egyaránt elvégezhető. A laktát primer értéke jól korrelál a kórfolyamat súlyosságával, 
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túlélés szempontjából prediktív értékű. Az aktuális irányelv SIRS mellett infekciós 

jelként, 4mmol/l érték felett szinte magában a súlyos szepszis igazolásaként értékeli. A 

küszöbértékek nem abszolutizálhatóak, mindig a kórfolyamat, a többi tünet és az adott 

beteg vonatkozásában értékelendőek. A hiperlaktatémia kórélettani részben jelzett 

komplexebb megközelítés eleve túlmutat a laktát kizárólagos hipoperfúziós 

markerként való használatán. 

Súlyos szepszis kapcsán betegeink 50-60%-a érkezik csak mentővel kórházba és 

ennek a csoportnak csupán 20%-ában merül fel a szepszis, mint kórházi ellátást 

indokoló tünetegyüttes.  Tény, mint minden rövid terápiás időablakú kórfolyamat 

esetén, szepszis iránydiagnózissal kórházba szállított betegek adekvát, komplex 

ellátása hamarabb elkezdhető, ez az időnyereség pedig a túlélés jelentős javulását 

eredményezi. Ezek a relevanciák adnak hangsúlyt a szepszis tünetegyüttes korai 

felismerésének. 

 

3.2 Aspecifikus kezelés részeként a megfelelő oxigénkínálat biztosítása 

Az infekció indukálta szisztémás válaszreakció része a sejt szintű oxigén kínálat-igény 

egyensúly megbomlása. Ezt elsődlegesen a kínálat oldaláról tudjuk támogatni. A 

sürgősségi ellátás ABCDE elvének megfelelően, az légutak és a légzés vizsgálat 

mellett párhuzamos tevékenységként az átjárhatóság és kritikus állapot esetén az 

oxigén adagolás megkezdése elsődleges. Az oxigén kezelést a triázs és/vagy az 

elsődleges vizsgálat szintjén meg kell kezdeni. Módszerként jelentheti ez 100% oxigén 

belélegeztetését, nem visszalégző, rezervoáros maszkon át, nagy (10-15 l/min) 

áramlással. A további alapvető, OMV (oxigén-monitor-véna) elvének megfeleltetve az 

ABCDE vizsgálattal párhuzamosan végzett monitorizálás – elsődlegesen a 

pulzoximetria, PoCT laborvizsgálatként a vérgáz paraméterek értékelése - iránymutató 

az oxigénkezelés formájának mértékének meghatározásához. Abban az esetben, ha a 

súlyos szepszis szervi elégtelensége légzési, a beteg korai és tüdő protektív 

lélegeztetése elsődleges, párhuzamos teendők sorába kerül. A szepszis indukálta 

disztressz abszolút lélegeztetési indikáció – evidencia szinten 6 ml/ttkg légzési 

volumen használata ajánlott (1A), légúti csúcsnyomás 35 vízcm, és nyomás amplitúdó 

20 vízcm alatti, lehetőség szerinti tartása mellett. A PEEP (pozitív vég-kilégzési 

nyomás) alkalmazása az alveólusok nyitva tartása érdekében indokolt. Súlyos 
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disztressz esetében, a megfelelő oxigén kínálat biztosítása érdekében magas PEEP 

használta indokolt. A lélegeztetés bevezetésekor is minimálisan szükséges, ugyancsak 

monitorizált szedációt alkalmazzunk és ügyeljünk a beteg megfelelő – kiindulásként 

fél ülő (fejrész 30-45°) – pozicionálására. 

Szabad légút mellett az adekvát oxigén kínálat biztosítása bármilyen szintű szükséges 

módszer választása mellett mind a célvezérelt, mind a protokollizált szepszis kezelés 

alapja, elsődleges teendője. 

 

3.3 A korai, keringési elégtelenség, szöveti hipoperfúzió megszűntetésére törekvő, 

hemodinamikai stabilizálás 

Ez a szempont a másodlagos károsodás perfúziós oldalról való csökkentését, 

befolyásolását célozza. 2001-ben Emmanuel Rivers(4) által leírt korai célvezérelt 

kezelés (Early Goal-Direct Therapy / EGDT) paradigmaváltást jelentett nem csupán a 

súlyos szepszis, hanem minden sürgősségi kritikus, így a sokk állapotok ellátásában. A 

Rivers-i menedzsment alapja, hogy bármely perfúziós-oxigenizációs zavar esetén 

megfelelő oxigén kínálat biztosítása mellett a perfúziót csak megfelelő volumen 

státusz, ezt követően megfelelő értónus – perfúziós nyomás, majd megfelelő inotrópia 

és megfelelő mennyiségű és minőségű oxigén-hordozó biztosításával garantálható. A 

már jelzett OMV elvek alapján az egyes mutatók (oxigén-volumen-vazoaktivitás-

inotrópia…) meglétét, valamint az ezt biztosító eljárás indikációját és hatékonyságát 

igazoló monitorizálás az alapja ennek az eljárásrendnek. Ez a monitorizálás, a 

célértékek meghatározása az akut ellátásban használatos minőségi elv 

megnyilvánulása, miszerint mérd és értékeld, azt, amit csinálsz. A korai célvezérelt 

(7.ábra), lényegében aspecifikus kezelés bevezetésével a szepszis kórfolyamatának 

korai, sürgősségi fázisában jelentős halálozáscsökkenést lehetett és lehet napjainkban 

is elérni. Évtizedes vita folyt és folyik napjainkban arról, hogy a célértékek 

megfelelőek és valóban szükséges-e ilyen szintű invazívitás vagy elégséges-e azonos 

kórélettani ismeretek mentén egy protokollizált eljárásrend (oxigén – volumen – 

perfúziós nyomás – inotrópia) alkalmazása. 2014-ben publikált PROCESS (Protocol-

Based Care for Early Septic Shock) tanulmány(5) bizonyította, nincs különbség az 

azonos elveken nyugvó, más-más monitorizálási technikát követő eljárások között. 

Hasonló eredménnyel járt az Ausztráliában folytatott, szintén 2014-ben publikált 
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ARISE vizsgálat is. A szakmai vita tárgya még, hogy a kezelés során mit szeretnénk 

monitorizálni, mi is a célunk - perfúziós, vagy hemodinamikai céljaink vannak. Bár a 

végső célunk a szöveti perfúzió optimalizálása a két cél nem választható el egymástól, 

a végső cél eléréséhez szükséges a megfelelő hemodinamikai állápot visszaállítása, 

ugyanakkor a perfúziós célok monitorizálása a napi gyakorlatban még nehézkes. 

Alapszintű monitorizáláshoz vérnyomás, pulzus, tudatállapot és vizelet kiválasztás 

követése szükséges – ezek egyszerű hemodinamikai és funkcionális perfúziós 

mutatók. A hemodinamikai követés egyrészt a percvolumen (doppler, USCOM, echo-

cg, ScvO2 / Smix.vO2), másrészt a preload – az előterhelés és volumen statikus (CVP, 

PCWP …) és dinamikus (pulzus hullám-, volumen-nyomás variáció analízis 

technikák) monitorizálással biztosítható. A perfúzióról globálisan (laktát kimosás 

követésével – laktát klírensz = 100*(laktát felvételi- laktát követő) / laktát felvételi ) és 

regionálisan (tonometria, regionális kapnográfia, NIRS, mikrocirkuláció) kaphatunk 

képet. 

Az eredeti Rivers vizsgálatban monitorozott és terápiás célként is alkalmazott 

paraméterek közül a CVP mérés váltotta ki a legtöbb vitát, többen úgy vélték, hogy ez 

a módszer a betegek „túltöltéséhez” vezet. Ez a vita oda vezetett, hogy több protokoll 

elvetette a CVP vizsgálatát. Azoknak az intézeteknek, amelyekben még végeznek 

CVP mérést azt tanácsolhatjuk, hogy a CVP értéket ne célként, hanem a volumen 

terápiát limitáló paraméterként vegyék figyelembe (6). Érvényben lévő magas (1C) 

evidencia alapján szepszis indukálta szöveti hipoperfúzió, vagy kezdeti volumen 

bevitel ellenére is fennálló hipotónia, vagy magas laktát szint esetén protokollizált 

keringéstámogatás szükséges. A szepszis tünetegyüttesének hipotézis szintű 

felállításával egy időben a keringés reszuszcitációját meg kell kezdeni. A 

keringéstámogatás célja a mielőbbi optimális volumen és perfúziós nyomás elérése – 

ezek megítélésében a jelzett monitorizálási technikák segíthetnek. 

A keringéstámogatás egyes lépései: 

3.3.1  Volumen reszuszcitáció 

 A szepszis kórfolyamatának korai fázisában, az endoteliális felszín 

dezintegrációja miatt relatív volumenhiánnyal számolnunk kell – ezt 

későbbiekben számos egyéb kórfolyamat befolyásolhatja. Klasszikus korai, 

sürgősségi fázisban a volumen újraélesztés (EGDT volumen kezelésében 
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alkalmazott 30ml/ttkg/20perc) kritikus mellékhatásaival alig kell számolni. A 

kezdeti folyadék kezeléshez balanszírozott krisztaloid oldat alkalmazása 

célszerű. Szeptikus tünetegyüttesben – albumintól eltekintve más – kolloid 

oldat alkalmazása kontraindikált. Sürgősségi színtereken a folyadék bólus-

technika (FBT)(7) alkalmazás célszerű - ez átlagosan 500ml krisztaloid 

bevitelét jelenti fél órán belül. Ez alatt a hipoperfuzív állapot volumen 

dependenciája, illetve refrakteritása eldönthető. Inadekvát preload státusz 

esetén a volumen adásával a verővolumen variabilitása gyorsan és értékelhető 

mértékben változik, így a volumen dependencia könnyen monitorizálható. Ez 

az élettani összefüggés adja az FBT lényegét és értelmét. Volumen dependens 

állapotban a dinamikus és statikus hemodinamikai, valamint az alapvetően 

monitorizált paraméterek egyaránt javulnak.  A perfúziós állapot követésére a 

laktát sorozatos mérése napjainkban indokolt – így annak elsődleges mérése a 

szepszis hipotézis felállításakor szükséges. 

3.3.2  Vazoaktív kezelés 

 A szepszis kórfolyamatában a volumen refrakter hipoperfuzív állapotot – 

szeptikus sokknak nevezzük. Ebben a klasszikus disztributív sokkállapotban a 

vaszkuláris ellenállás vesztése központi szerepet játszik. A megfelelő volumen 

státusz ellenére fennálló alacsony vérnyomás (artériás középnyomás < 65 

Hgmm), magas laktát szint (> 4 mmol/l), illetve a hipoperfúzió egyéb jeleinek 

fennállta a szisztémás perifériás ellenállás növelésével a perfúziós nyomás 

emelését indikálja. Az elsőként választandó vazoaktív szer a noradrenalin.  

Noradrenalin adagolását, optimális adagjának titrálását célszerű invazív 

nyomásmérés (artéria radiális) és az artériás középnyomás kalkulációja mellett 

végezni. 

3.3.3  Inotróp kezelés 

 A szepszis kórfolyamatában a direkt celluláris károsodás egyik célsejtjei a 

kardiomiociták. Számos depresszív faktor, hamar, de ritkábban a korai fázisban 

funkcióromláshoz, vesztéshez vezethet. Minden olyan esetben, mikor a 

szívizom diszfunkció tüneteit észleljük, a megfelelő volumen- és vazoaktív 

státusz ellenére a hipoperfúzió perzisztál dobutamin, mint inotróp szer adására 

kényszerülünk. Ebben az esetben a perctérfogat monitorizálása indokolt. 
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3.3.4  Oxigén-karrier pótlása 

 A szepszis tünetegyüttes sürgősségi fázisában, a perfúzió elégtelensége, 

terápia refrakteritása hátterében a megfelelő centrális kínálat ellenére 

megmutatkozó kritikus szöveti oxigén hiány is állhat. Ilyenkor az oxigén 

transzportját biztosító hemoglobin mennyiségi és/vagy minőségi hiányával kell 

számolnunk. Erre az eddigi terápiás lépések megtétele mellett észlelt 

refrakteritás, a vérkép és a centrális vénás vér oxigén telítettségének értékelése 

(ScvO2 <70%) adhat alapot. Ilyenkor vállalni kell a transzfúzió kockázatát. 

Súlyos szepszis, szeptikus sokk tünetegyüttesének fennállta esetén betegek korai, 

sürgősségi reszuszcitálásában a folyadékterápia kimagasló prioritású, még potenciális 

kongeszció és az  ARDS veszélye esetén is. 

3.4 A korai infekció kontroll 

Tekintettel arra, hogy a szepszis tünetegyüttesének valós triggere a mikrobák okozta 

fertőzés, így ennek kezelése klasszikus oki terápia. Az eddigiekben a szepszis 

hipotézis felállításához elégséges volt a fertőzés gyanúját alátámasztó tünetek, jelek 

értékelése. A megkezdett ellátás korai fázisában azonban a hipotézisünk igazolását is 

meg kell kezdeni. Így a korai infekció kontroll egyben jelent diagnosztikát, korai 

antimikróbás kezelést és a szepszis forrás lehetőség szerinti eliminálását. 

3.4.1 A korai diagnosztika, a fertőzés identifikálása 

Gyakran a tünetek és a fizikális vizsgálat magában jelzi a fertőzés 

lokalizációját, formáját, néha a kórokozó mibenlétét is valószínűsíti. A 

sürgősségi ellátásban a fókuszált adatfelvétel és az ugyancsak fókuszált, 

ABCDE jellegű vizsgálatot elmélyítjük az adott régió, szerv klasszikus fizikális 

vizsgálatának szintjére. Az eszköz nélküli vizsgálatok ezen a ponton 

kiegészülnek PoCT fókuszált képalkotó és laboratóriumi elemeivel, 

mikrobiológiai, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai vizsgálatokkal. 

3.4.1.1 A PoCT képalkotó vizsgálata, az ultrahang alkalmas lehet számos 

fertőzés igazolására is (pl. endocarditis, pneumonia, empyema, hydrops, 

abcessus …). 

3.4.1.2 Az antimikróbás kezelés megkezdése előtti mikrobiológiai mintavétel 

obligát eleme a szepszis ellátásának. Hangsúlyos szabály, a mintavétel nem 
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késleltetheti az antimikróbás kezelés megkezdését. A mintavétel a vér 

kompartementből (2 hemokultúra) és az infekció feltételezett forrásából 

(likvor, köpet, BAL / bronhoalveoláris váladék, vizelet, széklet, bőr, sebzés, 

punktátum, eszközök / kan ülök, tubusok …) mintavétel egyaránt történik. 

Figyelembe kell venni, hogy egyes kórokozók (pl. Mycoplasma, Neisseria 

gonorrhoeae, Trichomonas, Gardnerella …) kimutatása speciális mintavételi 

technikát igényel. Kritikus, idő által behatárolt esetben van mód a kórokozó 

(pl. Legionella, Meningococcus …) antigénjének kimutatására. Felmerülő 

gombás fertőzés esetén speciális táptalaj használat és ellenanyag kimutatása 

szükséges. Utóbbiak hiányában a klasszikus direkt festések is használhatóak. 

Számos immunológia – antigén, antitest kimutatásra alkalmas - gyorsteszt áll a 

sürgősségi szepszis diagnosztika rendelkezésére. A korai mintavétel rövid 

távon epidemiológiai elvek érvényesülését, hosszabb távon az antimikróbás 

célzott, hatékony kezelés alapját biztosítja,  

3.4.1.3 A képalkotó diagnosztikai modalitás kiválasztásánál nem a klasszikus 

szekvenciális, egymásra épülő, hanem a rizikó orientált, fókuszált vizsgálati 

módszert alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy olyan modalitást indikálunk, ami a 

feltett kérdésünkre nagy biztonsággal ad választ – ez gyakorta CT és/vagy MRI 

vizsgálatot jelent. Sajnálatosan nem ritka, hogy a szepszis tünetegyüttese és a 

fizikális, meg PoCT vizsgálatok nem jellemzik az infekció forrását, ilyenkor 

kiterjedt, magas szintű képalkotó vizsgálatok elvégzése válhat szükségessé. 

3.4.1.4 További laboratóriumi vizsgálatok elsődlegesen a funkcionális 

elégtelenség igazolására, mértékének megállapítására szolgálnak. Ugyanakkor 

vannak a fertőzést igazoló, annak aktivitást jellemző, kórokozóját indirekt 

módon valószínűsítő kémiai vizsgálatok is. A szepszis hipotézis igazolásához 

gyulladásos, reaktív markerek vizsgálata is szükséges – így kerül sor, 

mennyiségi- és minőségi vérkép, C-reaktív fehérje (CRP) és prokalcitonin 

(PCT) vizsgálatára is – mely vizsgálatok támogatják a potenciális kórokozó 

differenciálását. Sürgősségi gyakorlatban a PCT, mint a bakteriális fertőzés 

biomarkere alkalmas súlyos bakteriális infekciók igazolására, rizikó 

stratifikációra, a megfelelő antimikróbás eljárás megválasztására. A PCT szint 

emelkedésének mértéke valószínűsíti a bakteriális szisztémás eredetet és a 

szeptikus folyamat súlyosságát. Lokális bakteriális gyulladás, egyéb szöveti 
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folyamatok is eredményezik a PCT emelkedését, azonban ezek mértéke 

lényegesen kisebb. A klasszikus CRP, mint gyulladásos szenzitív marker 

aspecificitása – különösen a PCT-vel szemben - megkérdőjelezi a korai 

szepszis menedzsmentben való felhasználhatóságát. 

Vizelet, likvór, egyéb testváladék kémiai, gyors vizsgálata indirekt módon 

segíthet a kórokozó beazonosításában, így a megfelelő infekció kontroll 

kiválasztásában. 

3.4.2 A korai antimikróbás kezelés 

Szepszis tünetegyüttes esetén az antimikróbás kezelés késlekedése, óránként 7-

10%-os esélyvesztéssel jár. Ez a relevancia teszi hangsúlyossá a korai 

antimikróbás kezelés mielőbbi alkalmazását. Súlyos szepszis, szeptikus sokk 

hipotézisének felállítását követő egy órán belül a kezelést meg kell kezdeni. 

Alapelv, hogy mielőbb, lehetőleg intravénásan a legszélesebb spektrumban 

(kombinációban) empirikus kezelést indítsunk. Lényegi szempont, hogy 

olyan kombinációt válasszunk, ami a fertőzés igazolt, vagy feltételezett 

kompartmentjébe terápiás szinten penetrál és a feltételezett kórokozókkal 

szemben hatékony. Célszerű a helyi potenciális kórokozók gyakorisága, 

érzékenysége ismeretében az egyes fertőzési formák és betegcsoportok 

vonatkozásában a sürgősségi antimikróbás kezelést standardizálni. Az 

antivirális kezelést, az antibiotikushoz hasonlóan korán kell megkezdeni. Adott 

betegnél célszerű az infekció és az immunállapot szempontjából fókuszált 

adatok ismeret, behatolási kapu megtalálása, a góc, a lokalizáció igazolása, a 

potenciális kórokozókban való gondolkodás. Az utóbbi feltételezi a helyi 

gyakorisági és rezisztencia viszonyok ismeretét. A kezelés hatékonyságát 

követni, felülvizsgálni folyamatosan kell.  A sikeres antimikróbás kezelés 

farmakokinetikai alapja a párhuzamos korai keringés stabilizálás.  

Ezen a ponton is hangsúlyozni kell, az antimikróbás kezelést meg kell, hogy 

előzze a mintavétel. Ez a feltétele annak, hogy mielőbb áttérhessünk a célzott, 

legszűkebb spektrumú antimikróbás kezelésre. Ez a deeszkalációs kezelés 

lényege, ami nem rontja a rezisztencia viszonyokat és jelentősen javítja a 

költséghatékonyságot. Ez a szemlélet az antimikróbás kezelési elveket 

(antibiotic stewardship) követi, amennyiben az antimikróbás szer optimális 

választása, dózisának, az adagolás módjának, idejének meghatározásán 
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keresztül célja javítani a beteg életben maradási esélyeit, az rezisztencia 

romlásának elkerülése és jelentős költségcsökkentés mellett. 

Ismert tény, az inadekvát, kezdeti antimikróbás kezelés növeli a halálozást, az 

inadekvát terápia „átváltása” adekvátra, az esetek döntő többségében, viszont 

nem csökkenti azt. A késlekedés magában inadekvátnak tekintendő. Ezek a 

hangsúlyok meghatározóak a korai szepszis menedzsmentben. 

3.4.3 A szepszis forrás eliminálása 

Klasszikus gyógyászati szemlélet, a gócot mielőbb el kell távolítani –ez 

gyakorta intervenciót igényel. Alapszabály, a góc eliminálását semmilyen 

antimikróbás kezelés nem helyettesítheti, illetve nem is késleltetheti. Az 

intervenciós elimináció korai kivitelezésénél a hangsúlyok, következmények 

megfelelnek az antimikróbás kezeléssel kapcsolatosan leírtaknak. Az 

intervenciók alapja a pontos, képalkotással alátámasztott, dokumentált 

diagnózis. A terápiás időablak 12 órán belüliséget ír elő. Igaz ez nekrotizáló 

lágyrész folyamatokra és az intraabdominális fertőzésekre/nekrózisokra 

egyaránt.  Speciális kivételt képez a nekrotizáló pankreátitisz, ahol a 

beolvadást, a demarkációt célszerűbb megvárni. A sürgősségi ellátás, sebészeti 

szakmáktól nem idegen „damage control” elveinek megfeleltetve olyan 

sebészi beavatkozást kell választani, ami hatékony a fertőzés szempontjából, de 

adott helyzetben a beteg számára a legkisebb megterheléssel jár, a definitív 

megoldásokat már stabilizált, lehetőség szerint szepszis folyamat 

szempontjából stabil betegen kell elvégezni. Amennyiben az fertőzés 

feltételezett forrása kanül, katéter – azt azonnal el kell távolítani (másik út 

biztosítása és tenyésztés megindítása mellett). 

Az intervenció megválasztásánál a fenti elveket, az ellátói csapat szintjén 

képviselni, érvényesíteni kell. 

3.5 Megfelelő monitorizálás 

 Ennek elemeire a korábbiakban már részletesen kitértünk. 

Monitorizálásnak nem csak a technikai eszközökkel végzett folyamatos, vagy 

időszakos mérés számít, de a beteg megfigyelése, időszakos vizsgálata (tudatállapot, 

fájdalom, nyugtalanság értékelése…) is. A monitorizálás során nem csupán 
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minőségügyi, vagy jogi követelmény a mért értékek, adatok azonosítható és tárolható 

dokumentálása, hanem a gyógyítás meghatározó eleme, olyan visszacsatolás, ami 

minden beavatkozásunk, döntésünk helytállóságát igazolja, illetve újabb döntési 

helyzetek alapját biztosítja. Tünetegyüttesek, kórfolyamatok egyéni variabilitása és az 

ehhez rendelt beavatkozások határozzák meg a monitorizálás szintjét, tartalmát. 

A sürgősségi ellátás szakmai allokációs rendszere a triázs alapján a szepszis, de 

hangsúlyosan a súlyos szepszis és szeptikus sokk tünetegyüttese kritikus, néha 

reszuszcitatív állapotot, azaz rövid időn belüli és intenzív beavatkozási igényt jelöl. Ez 

a menedzsment eleve kiterjesztett monitorizálási igény jelöl. Az igény túlmutat a 

hipotézis felállításához szükséges alapszintű monitoringon, ami a testhőmérséklet, 

pulzus, vérnyomás, légzésszám, tudatállapot, pulzus-oximetria és lehetőség szerint 

kapnográfia, későbbiekben vizelet kiválasztás mennyiségének mérését és követését 

jelenti. Természetesen, ha a tünetegyüttes része a fájdalom és/vagy a nyugtalanság, 

akkor ennek követése – score, intenzitás szintjén – szükséges. 

A további szükségszerű szepszis tünetegyüttesének megfeleltetett specifikusabb 

monitorizálást jelent a laktát klírensz követése. Ennek értékéről, számításának 

módjáról a hemodinamikai stabilizálás részben (3.3), perfúziós mutatóként már tettünk 

említést. 

Ugyancsak a hemodinamikai részben jeleztük, hogy különösen sokk állapot esetén a 

kiterjedt hemodinamikai monitorizálásnak hatékonyság javító hatása van. Az hogy 

milyen módszert választunk, az egyrészt az aktuális beteg állapottól, másrészt objektív 

lehetőségeinktől és nem utolsó sorban az ellátó monitorizálási készségétől, ismeretitől 

függ. Vazoaktív szer alkalmazása – sokk állapot – esetén az invazív vérnyomásmérés 

alapvetőnek tekinthető. Sokk állapotban a  centrális vénás kanul biztosítása 

lehetőséget ad a nyomás mérésére és a mintavételre a centrális vénás 

oxigénszaturáció mérésére. A hemodinamikai követés formája, technikája, invazívitás 

már mérlegelés tárgyát képezi, statikus és dinamikus technikák szintjén egyaránt. 

Valószínű, a jövőben regionális perfúziót monitorizáló technikák nagyobb teret 

nyernek a sürgősségi ellátásban, így hangsúlyosan a szepszis tünetegyüttes esetén.  

Amennyiben légzési elégtelenség, sokk állapot kapcsán betegünket lélegeztetjük, 

kapnográfia obligációja mellett a légzéstámogatási, lélegeztetése módnak megfelelő 

kiterjed nyomás és volumen, légzésfunkció monitorizálása szükségessé válhat. 
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Monitorizálásként fogható fel a PoCT vérgáz analízis rendszeres ismétlése is. 

A tünetegyüttes variabilitásból és a technikai lehetőségek tárházából adódó 

sokszínűségből egy elterjedésre váró példa emelhető ki, az intraabdominális 

nyomásmérés monitorizálása. A kritikus állapotú betegek felénél előforduló hasűri 

nyomás emelkedés útján ritkábban intraabdominális kompartment tünetegyüttest 

okozó kórfolyamat gyakori része a szepszis tünetegyüttesének, magában független 

halálozási rizikót jelölve. Hangsúlyos, hogy ezek a tünetek nem csupán 

intraabdominális fertőzés esetén képezik részét a tünetegyüttesének. Felismerésének, 

kezelésének a mérés, a monitorizálás az alapja. Az intraabdominális nyomás 

emelkedése, az artériás nyomás szintjének függvényében kritikus mértékben 

csökkentheti a hasi perfúziót, egy kompartmentben elhelyezkedve a glomerulus 

filtrációt is. A kompartment határeltolódása a mellkasi kompartment funkcióját is 

befolyásolja, légzés és keringés szintjén egyaránt, valamint ott is nyomásemelkedést 

okoz. A vénás visszatelítődés romlása a globális keringésre kihat. Legegyszerűbb 

nyomásmérési technika a húgyhólyag belűri nyomásának mérése. 

3.6      Egyéb adjuváns kezelés 

A szepszis tünetegyüttes kezelésének specifikus adjuváns terápiája - szteroid, 

immunglobulin, vércukor kontroll, enterális táplálás, fekély profilaxis, szelén 

alkalmazás, trombózis profilaxis… - a sürgősségi menedzsmentnek, a kapcsolódó 6-

12órás időablak kapcsán, rendszer szinten nem a sajátja. 

Az ellátás sürgősségi fázisában az eddigieket kiegészítő kezelés a fertőzés 

szempontjából kevésbé specifikus, tüneti támogatást jelent, melyet az adott egyedi 

tünetegyüttes határoz meg. 

Volumen és követő vazoaktív kezelésre refrakter szeptikus sokk állapotában 

hidrokortizon (200mg) adása javasolt. 

Staphylococcus aureus toxinja okozta szeptikus sokk tünetegyüttese (Toxicus Shock 

Syndroma) az egyik legrapidabb, legnagyobb halálozással járó fertőzés. Hasonló és 

hasonlóan életveszélyes tünetegyüttessel jár a toxin termelő Streptococcus-A okozta 

fertőzés is. A tünetegyüttest hirtelen fellépő magas láz, hipotónia, fejfájás, zavartság, 

görcs állapot, izom fájdalom, bőrtünetek (talpon és tenyéren leégéshez hasonló 

bőrelváltozás), aspecifikus fájdalom változó összetételű együttese jellemzi. A 

kórfolyamatot gyakorta kíséri veseelégtelenség. A tünetegyüttes halálozása harminc és 

nyolcvan százalék között mozog. A bőr felől indulva, a fertőzés minél nagyobb és 
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mélyebb szövetet involvál, annál rosszabba kimenet. Abban az esetben, ha a fertőzés 

az izmokat is érinti, a halálozás közel száz százalékos. Tekintettel a rapid lefolyásra a 

korai volumen reszuszcitatío – mint korai keringés támogatás, korai antibiotikus 

kezelés (penicillin+clindamycin) és épben történő sebészi kimetszés – mint korai 

antimikróbás terápia mellett adjuváns kezelésként intravénás immunglobulin (IVIG) 

adása szóba jön. Ez a tünetegyüttes az a speciális eset, amikor korai fázisban 

immmunkezelés lehetősége felmerül. 

Nyilvánvaló része az adjuváns kezelésnek, a metabolikus támogatásként a vércukor 

kontrollja, megfelelő tartományban való tartása. Betegbiztonsági szempontból a 

kontrollt megfelelő helyi standardok alapján célszerű biztosítani. A vércukor PoCT 

technológiával, vénás mintából való követése a sürgősségi ellátás folyamán 

észleléskor, majd minimálisan két óránként indokolt.  10 mmol/l érték felett inzulin 

adása szóba jön. 

Vérzéses rizikó esetén súlyos szepszis, szeptikus sokk esetén a stressz fekély kivédése 

érdekében proton-pumpa-gátló korai adása mérlegelendő. 

Abban az esetben, ha szeptikus tünetegyüttes kapcsán betegünk instabil állapota 

ellenére antikoagulálásra kényszerülünk, nem frakcionált heparin – monitorizált – 

dozírozása jön szóba. 

Sürgősségi ellátás során hangsúlyos, de szepszis tünetegyüttese szempontjából 

adjuváns kezelés a megfelelő fájdalomcsillapítás és a megfelelő hőmérséklet 

kontroll is. 

3.7 Szervezeti és minőségi elemek 

A szepszis tünetegyüttes képében megmutatkozó életveszélyes kórfolyamat rövid 

terápiás időablakkal bír. Ez a releváns idő függés, a sikeres menedzsment érdekében 

tervezett és szervezett tevékenységet vár el az ellátóktól. A szepszis túlélési lánca 

(8.ábra) a klasszikus krízis menedzsment elvei mentén építhető fel. A túlélési lánc 

filozófiája az sugallja, hogy a láncolat egyes elemei között nem lehet prioritási 

különbség, azaz minden lépés és minden résztvevő egyaránt fontos a jelölt cél elérése 

érdekében. A folyamat, láncolat megindításáért felelős elem – a korai észlelés, trigger 

szerepe kapcsán, meghatározó szereppel bír. A krízis menedzsment első gondolata a 

krízis elkerülésére való törekvés – ez a sürgősségi ellátás során, tudva a fertőzések 

potenciális életveszélyéről, a iatrogén fertőzések megelőzését jelenti, mindennapos 

tevékenységünk során. A folyamatos, parallel több beteg ellátását jelentő 
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tevékenységet úgy kell szervezni, hogy a kontamináció veszélyét minimalizáljuk.  A 

menedzsment alapja, hogy a tünetegyüttes felismerésére és kezelésére, kód, csapat és 

feltételrendszer szintjén fel kell készülni. A korai felismerés a sürgősségi ellátás 

általános triázs rendszerére épül, annak szerves része. A triázs folyamatában a beteg 

állapotának, ellátási igénye időbeliségének és intenzitásának megállapításán túl a 

környezet számára preventív elem megmutatkozik. A Magyar Triázs-rendszer 

hangsúlyos és obligát eleme a potenciálisan és nyilvánvalóan fertőző betegek 

kiszűrése, egy típusú infekció kontroll. A triázs további folyamata szubjektív és 

objektív elemekre épül. A szubjektív inspekciót követő vezető panasz, kapcsolódó 

fókuszált anamnézis felvétele és értékelése, majd egy ABCDE rendszerű gyors, 

objektív vizsgálat – mint első módosító tényező vezet el ahhoz az allokációhoz, ami 

meghatározza a beteg további ellátását. Súlyos szepszis, szeptikus sokk tünetegyüttese 

esetén ez vagy reszuszcitatív (triázs-1.) , vagy kritikus  (triázs-2.) szintet jelent. A 

potenciálisan életveszélyes fertőzés feltételezése egyet jelent egy magas szintű 

riasztással, a beteg kezelésének mielőbbi megkezdése érdekében. A prehospitális 

gyakorlatban, ahol a triázs, mint funkció személyében nem válik el az ellátástól, a 

hipotézis felállítása egyben az adekvát ellátási folyamat megkezdését – oxigén adását 

és a volumen bólus indítását (FBT), ezzel párhuzamosan a kórházi ellátórendszer 

riasztását, értesítését kell, hogy jelentse. Kórházon belül, a krízis menedzsment 

következő lépéseként, a korai integrált válasz érdekében, olyan csapatot kell szervezni, 

adott esetben riasztani, akik szepszis tünetegyüttes menedzselési készségeivel 

rendelkeznek. Súlyos szepszis, szeptikus sokk esetében, az elsődleges vizsgálatot – a 

hipotézis felállítását követő egy órán belül minimálisan hat lépésnek kell 

megtörténnie. Ez a „szepszis hat” a szepszis tünetegyüttes ellátásának sürgősségi 

alapja, reszuszcitatív csomagja (9.ábra). A szepszis csapatot egy a szepszis 

menedzsment minden lépésében járatos, a potenciális intervenciók gyakorlati 

készségével is bíró, lehetőleg szakorvos vezeti. A csapat tagjai legalább két ápoló, egy 

diszpécser, aki a betegutak, vizsgálatok szervezését támogatja. A csapat része továbbá 

az a képzett betegszállító, aki a beteg szükségszerű mozgatásán túl egyéb logisztikai 

feladatok elvégzésére is képes. Nemzetközi gyakorlatban a szepszis-csapat tagja egy 

klinikai farmakológus, aki a megfelelő gyógyszerelés kiválasztásában segít, illetve 

infektológus, aki a fertőzés differenciálásában és adekvát kezelésének 

megválasztásában segít.  Abban a szellemben, hogy a sürgősségi ellátás nem hely, 

hanem egy, a beteghez integrált felület a szepszis-csapat bármikor kiegészülhet a beteg 
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állapota által megkövetelt további szakemberekkel, konzílium és intervenció szintjén 

egyaránt. A csapatmunka hatékonyságát, a standardizált tevékenység folyamatos 

képzésre, visszajelzésre alapuló gyakorlása biztosítja. A sürgősségi ellátás időtől való 

függése érdekében – a helyi lehetőségek és körülmények függvényében – az ellátás 

csomagját protokollizálni, a tevékenységet, csapatszinten lebontva algoritmizálni kell. 

Ennek a protokollnak része az egyes lépések pontos leírása – erre jó példa a helyi, a 

feltételezett infekció forrás potenciális kórokozóira hatékony kezelés leírása, amiről a 

korai antimikróbás kezelés (3.4.2) részben már volt szó. A folyamat 

szabályozhatósága, az értékelhetőség és a hatékony krízis menedzsment érdekében ezt 

a tevékenységet is rendszeresen monitorizálni és értékelni kell. Ehhez a korrekt 

dokumentáción túl indikátorokat kell használnunk. A sürgősségi ellátás klasszikus 

indikátora az idő. Mint már jeleztem a menedzsment első órájában hat lépésnek kell 

megvalósulnia. Nem csak a szepszis elleni kampány egyik hathatós szlogenje, de tény 

a „szepszis hat” első órában való biztosítása megkétszerezi az adott beteg túlélési 

esélyét.  Az első három órában, amennyiben a volumen újraélesztésre a hipoperfúzió 

nem javul, a beteg vazoaktív kezelését is meg kell kezdeni, ami kiterjesztett 

monitorizálási (minimálisan invazív vérnyomásmérést) is jelenet egyben.  Az első 

hat órában ismételt laktát mérés és szükség eseten a monitorizálás további 

kiterjesztése (pl. ScvO2) és megfelelő adjuváns kezelések bevezetése szükséges. A 

sürgősségi ellátás betegútjait, különösen súlyosabb tünetcsoportok esetén előre leírni, 

szervezni kell. Súlyos szepszis, szeptikus sokk tünetegyüttes kapcsán kezelt beteget – 

a kezelésre való reakciója és a helyi rendszer lehetőségei függvényében – intenzív 

(ICU, HDU) ellátóegységbe kell elhelyezni az első hat-tizenkét órán belül. A 

szepszis menedzsment kimeneti indikátorai a hipotézis igazolása, ennek gyakorisága, a 

fel nem vetett súlyos szeptikus, sokkos betegek száma, valamint további végpontként a 

kórházi túlélés és az intenzív ellátórendszerben való tartózkodás időtartama. A 

megfelelően dokumentált és feldolgozott esetek nem „csak” a helyi tevékenység 

javítását, fejlesztését szolgálják, hanem egy nagyobb adatbázis részeként a szepszis 

kutatást is támogatják. Magyarországon a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság 

Közhasznú Egyesület (MSOTKE) kezel egy szepszis regisztert (10.ábra), melynek 

prehospitális és a már egy időben működő, de újraélesztendő intenzív osztályos 

kiterjesztése tervezett. 

4.  A szepszis tünetegyüttes és menedzsmentje, mint sürgősség (esettanulmány) 
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A szepszis tünetegyüttes ellátása a sürgősségi orvostan meghatározó elemeire alapul. A 

tünetegyüttes hátterében zajló kórfolyamatok idődependenciája jelöli ki az elsődleges ellátás 

hangsúlyait. Az a tény, hogy a szepszis menedzsment nem egy egzakt betegség felismerése és 

kezelése teszi klasszikusan sürgősségivé ezt a tevékenységet. A sürgősségi ellátás lényege, a 

rizikó orientált alapon végzett tünetegyüttes értékelésre alapuló korai felismerés, az ennek 

megfelelő válaszreakció, melynek első lépése a primer, trigger kórfolyamatra adott 

másodlagos, szisztémás tünetek tüneti kezelése – a szervezet oxigenizációs és perfúziós 

viszonyainak korai optimalizálása. Mai ismeretink szerint a szepszis tünetegyüttes korai, 

reszuszcitatív ellátásának ez a célja és alapja egyben. Ez a rizikó stratifikáció, kapcsolódó 

fókuszált diagnosztika és stabilizálás ad lehetőséget a korai oki kezelés megkezdésének, mely 

szintén ennek a menedzsmentnek része. Az a szakmai és folyamatszervezési allokációs 

rendszer – a triázs, ami a sürgősségi tevékenység szervező alapeleme garantálja aszepszis 

tünetegyüttesének korai felismerését. Az idő függő ellátás csak abban az integrált, beteghez 

rendelt, tervezett, algoritmizált csapatmunkával garantálható, ami a sürgősségi rendszerek 

sajátja. Ebben a rendszerben, mint ellátási felületen a beteg aktuális igényeinek megfelelő 

kapacitásokat, különböző szakterületek involválásával, helyben kell biztosítani – a folyamat 

szervezése, komplex irányítása, a kapcsolódó kommunikáció biztosítása a sürgősségi orvostan 

sajátja. Mint időfüggő, sürgősségi tünetegyüttesek esetén mindig, így a szepszis tünetegyüttes 

diagnosztikájában is a rizikó orientáció és a fókuszált elveket kell érvényesíteni – a 

tünetegyüttesből adódó magas rizikójú, beteget veszélyeztető kórfolyamatok igazolására, 

kizárására olyan vizsgálati eljárást kell alkalmazni, mely arra biztos választ ad. A terápia 

során, még a definitív ellátás szintjén is, egy másik sürgősségi alapelvet kell érvényesíteni, ez 

a „damage control” elve, azaz instabil esetekben az állapotstabilizálást, a funkció megtartása 

és a minőségi túlélés érdekében minimális terheléssel járó, de a stabilitáshoz elengedhetetlen 

intervencióval kell elérni. Összességében a szepszis tünetegyüttese klasszikus sürgősségi 

„kórkép”, korai kezelése, krízis menedzsmentje a sürgősségi orvostan alapelvei és gyakorlata 

alapján történik. Eddigi ismereteink szerint a szepszis elleni küzdelem hatékony, túlélést 

javító evidenciái az ellátás sürgősségi fázisára korlátozódnak. 
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A legfrissebb adatok alapján (8), egységessé váló fogalom meghatározás mellett, a fejlett 

világban a területen akvirált súlyos szepszis, szeptikus sokk gyakorisága lényegesen 

magasabb a prognosztizálhatónál is. Különösen érinti ez a geriátriai korcsoportot, ahol a 

kimeneti mutatók is sokkal rosszabbak. Ez az epidemiológiai adat felhívja a figyelmet a 

sürgősségi ellátás felelősségére a szepszis elleni küzdelemben. 

YY 29 éves nőt élettársa a reggeli órákban, lázasan ágyban fekve találta, mivel nem 

ismerte meg, így zavartnak gondolta, ezért mentőt hívott (06:53) 

07:09 esetkocsi ágyban fekve találja, alszik – ébreszthető, térben dezorientált, fejfájást, 

rossz közérzetet panaszol, visszaalszik (szomnolens) 

élettársa elmondása szerint nincs ismert betegsége, nem szed gyógyszert és 

érzékenységről sem tud; pedagógus két napja kirándulni volt diákjaival – kicsit 

megfázott, éjfélkor még panasz- és tünetmentes volt 

07:13  AVPU; légzésszám: 25/min; pulzus filiform 115/min; vérnyomás 87/63Hgmm; 

oxigén-szaturáció: 92%; hőmérséklet (fülben): 38,9°C; homloktájéki 7/10 erősségű 

fájdalmat említ – kísérőtünetek, kisugárzás nélkül; egyéb durva góctünete, 

tarkókötöttsége nincs; arcán mindkét oldalt pár tűszúrásnyi piros, nem elhalványuló 

pötty; vércukor 6,3 mmol/l 
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07:23 rezervoáros maszk – 15l/min oxigén, perifériás véna nyitás (G14) 500ml Ringer 

oldat + 1g metamizole 

legközelebbi sürgősségi centrumot tetra rádión értesítik: súlyos szepszis 

tünetegyüttesével, központi idegrendszeri fertőzés gyanújával, fiatal nővel érkeznek 15 

percen belül 

07:35 kórházi triage, várják a beteget – a szepszis team riasztva – kritikus állapot 

(súlyos szepszis tünetegyüttes) miatt azonnal az ellátóhelyiségbe fektetik  

07:38  a beteg változatlanul szomnolens és zavart; arcán egyre több bevérzés szerű piros 

pötty látható, mely a bal fülkagyló előtt összefolyik; tympanikus hőmérséklete: 39,1°C; 

légzésszám: 22/min; pulzus filiform 103/min; vérnyomás 86/58Hgmm; oxigén-

szaturáció: 94%; fejfájása intenzitása csökkent 6/10 erősségű; meningeális izgalmi jele 

most sincs; EKG-n szinusz tahikardia; PoCT: laktát: 4,3 mmol/L; vércukor 7,9 mmol/L; 

durva ioneltérése nincs; artériás vérgázból: pH:7,35  pCO2 29 Hgmm bikarbonát 25 

mmol/l  pO2 78 Hgmm 

07:45 hemokultúra minta levétele megtörtént; vérminta (vérkép; PCT; renalis mutatók; 

alvadási mutatók; máj enzimek – bilirubin; vízelet) 

07:48 meningococcaemia szuszpíciuma miatt: 10mg dexamethason adása után 2g 

ceftriaxon + 1 g vancomycin + 3 g ampicillin került beadásra 

08:03 további 1000 ml balanszírozott krisztaloid oldat (testtömeg: 53kg) 

08:10 szomnolens, PPI 5-6; hőmérséklet 38,9°C; légzésszám: 22/min; pulzus 105/min; 

vérnyomás: 88/71Hgmm; SpO2: 94%; nazális EtCO: 29Hgmm 

08:12 natív CT vizsgálat – negatív morfológiai kép 

08:24 lumbális punkció – nagyobb nyomással megtört likvór ürül (tenyésztés – analízis 

– PoCT laktát: 7,3 mmol/l) 

08:48  neurológiai státusz változatlan, tahikardizálódik (135/min) vérnyomás csökken 

(79/68Hgmm), szaturáció csökken (91%) 

likvór: fehérje 150mg%, cukor 2,1 mmol/l, üledékben 1300/1250 leukocita; PCT: 29,3 

ng/ml ; további laborleletekből - kóros: albumin 28 g/l; trombocitaszám: 130.000/ml; 

szerum kreatinin: 196 µmol/l; GFR 66ml/óra 
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 A meningitisz napjainkban is az egyik legrapidabb lefolyású és átlagosan közel 25%-ban 

halálos kimenetelű, 30%-ban maradványtünetekkel gyógyuló fertőzés.  Meningitiszre nagy 

valószínűséggel (95%) utal a fejfájás, láz, tudatzavar, meningeális izgalom tünetekből 

kettőnek az egybeesése. A Waterhouse-Friderichsen-szindróma (disztributív sokk – 

koagulopátia – adrenokortikális elégtelenség) képében manifesztálódó meningococcaemia 

halálozása 70%-os. Meningococcaemiát feltételezve a tünetegyüttesben a magas láz, a 

disztributív sokk, petechiák és purpurák megjelenése, a meningeális tünetek mind magas 

rizikót jelölnek. 

Esetünkben a meningeális izgalmi jel mindvégig hiányzott, a a láz-tudatzavar-fejfájás 

tünetegyüttese azonban jogosan és nagy biztonsággal vetette fel a meningitisz gyanúját. A 

kapcsolódó bőrtünetek is ezt támasztották alá – meningococaemiara utaltak. A SIRS tünetek 

helyes értékelése és a nyílvánvaló infekció szepszist, a tudatzavar, mint szervi elégtelenség 

súlyos szepszis tünetegyüttesét jelentette. Adekvát terápia megkezdés mellett a késedelem 

nélküli riasztás ebben az esetben életmentő lehetett. A kórházi ellátásban a szepszis csapat 

gyorsan és hatékonyan kezdte el a beteg ellátását – a meningitisz gyanúja elég a széles 

spektrúmú kombinált antimikróbás kezelés megkezdésére. Ez a kórfolyamat két kivételt is 

hordoz magában: 1. a szteroid antibiotikumot megelőző adása; 2. itt előzheti meg a célzott, a 

hipotézist valószínűleg alátámasztó mintavételt (liquor) az antimikróbás szer mielőbbi 

08:55 artéria radialis kanülálásán keresztűl invazív vérnyomás monitorizálás 

vízelet 1ml/ttkg/óra 

09:04 noradrenalin 20 µg/kg/perc perfúziója 

09:34  mellkason újabb purpurák, szuffúziók jelentkeznek – egyéb vérzés nincs; 

vérnyomás stabilizálódik (115/70Hgmm), jó diurézis indul 

PoCT TEG: alacsonyabb fibrinogén szintet és trombocita számot jelzi 

10:15 PoCT laktát 3,3 mmol/l (laktát klírensz 55); vízelet 1,3ml/ttkg/óra; testhő 37,9°C; 

légzés nyugodtabb 20/min; élénkebb, megkérdezi „Hol vagyok?”  

11:50 stabil vegetatív mutatókkal – vazoaktív szer adása mellett Neurológiai In tenzívre 

szállítják 
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beadása. definíció szerűen a beteg szeptikus sokk tünetegyüttesét mutatta – a menedzsment 

ennek megfelelő követte az állapotát. Vazoaktív szer adása mellett a beteg vérnyomása 

stabilizálódott, perfúziós mutatói (tudat, diurézis) javultak, laktát klírensze jó kimeneti 

lehetőségre utalt. Szerencsés, hogy koagulációs zavar okozta bevérzések nem progrediáltak 

tovább, DIC tünetegyüttes nem manifesztálódott, így ilyen jellegű adjuváns kezelést nem 

igényelt. Tekintettel a sokk állapotra megfelelő időablakon belül, relatíve stabilizált 

állapotban helyes diszpozíció történt. Ilyen szintű diagnosztikát is involváló csapatmunka 

csak protokolláris készséggel biztosítható.  

Érdemes ezt a vázlatos esetleírást a szepszis tünetegyüttes ellátásának egyes elemeivel (3. 

rész) összehasonlítani. 

5. A szepszis túlélési lánc algoritmusa 

(11-12.ábra) 

6. Nemzetközi szepszis deklaráció (www.msotke.hu) 

„A fejlett országokban a szepszis az elmúlt évtizedben drámaian, évente 8-13%-kal nőtt és 

jelenleg több ember haláláért felelős, mint a bélrendszeri és emlődaganatok együttesen. Az 

okok szerteágazóak, de a társadalom elidősödése, a magas kockázatú beavatkozások 

számának növekedése minden korosztályban és a rezisztens, fokozottan virulens kórokozók 

kialakulása mindenképp szerepet játszik. A fejlődő országokban az alultápláltság, a 

szegénység, a védőoltások hiánya és a késedelmes kezelés mind-mind hozzájárul a 

halálozáshoz.  

Gyakori előfordulása ellenére az átlagember szinte semmit sem tud a szepszisről és sokszor 

összetévesztik azt a vérmérgezéssel. Szepszis akkor alakul ki, ha a szervezet fertőzésre adott 

válasza a saját szöveteit és szerveit károsítja. Ez később sokkos állapothoz, több szerv 

elégtelenségéhez, majd halálhoz vezethet, különösen akkor, ha nem ismerik fel időben és nem 

kezelik megfelelően. A modern orvoslás vívmányai ellenére, beleértve a védőoltásokat, 

antibiotikumokat és az akut ellátást, a szepszis kórházi halálozása 30-60%, amivel a 

fertőzések okozta betegségek mortalitásában első helyen áll.  

Hogy gátat vessünk ennek a folyamatnak és megtegyük a megfelelő lépéseket annak 

érdekében, hogy a szepszis okozta halálozások számának emelkedését véglegesen 

visszafordíthassuk, mi – a globális szepszis közösség – úgy érezzük, hogy nemzetközi szinten 

kell cselekednünk. 
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Megkérünk mindenkit, aki ügyünk mellé áll és támogat minket az alábbi célkitűzések és 

feladatok megvalósításában, hogy tegye meg a szükséges lépéseket és biztosítsa az anyagi 

hátteret és támogatást a kormányok, fejlesztőcégek, szakmai szervezetek és egészségügyi 

bizottságok, emberbarátok és jótékonykodók, a privát szektor és a társadalom minden 

tagjának bevonásával. Hívunk minden nemzetet, hogy alkosson olyan megvalósítható, 

többlépcsős fejlesztési tervet, mely segítségével célkitűzéseink 2020-ra elérhetők lesznek. 

Globális célok: 

Kapjon helyet a szepszis a nemzeti fejlesztési tervekben. A deklaráció rávilágít a 

szepszis politikai jelentőségére a szepszissel összefüggésbe hozható növekvő 

egészségügyi és gazdasági terhek kihangsúlyozásával.  

Legyen biztosítva a hatékony kezelés és rehabilitáció, valamint a szepszis rövid és 

hosszú távú kezelését végző, jól képzett ellátó személyzet. 

Támogatni kell a nemzetközi szepszis irányelvek betartását, melyek lehetővé teszik a 

korai felismerést és hatékonyabb kezelést, valamint a megfelelő prevenciót és terápiát 

jelentik minden ember számára a világon. 

Mozgósítani kell minden érintettet, hogy a szepszis hatásainak globális megelőzésére 

és megállítására kifejlesztett stratégiák az arra leginkább rászorulókat is elérjék. 

Be kell vonni a szepszist túlélőket és az elhunytak hozzátartozóit a szepszis 

előfordulásának csökkentésére és kimenetelének javítására irányuló helyi és nemzeti 

szintű stratégiák megalkotásába. 

A 2020-ra elérendő legfontosabb célok: 

A szepszis előfordulási gyakoriságának csökkentése a prevenciós stratégiák 

segítségével  

A személyes higiénia, a kézmosás, a tiszta szülés gyakorlatának népszerűsítése, a 

közegészségügy, a táplálkozás, a tiszta ivóvízszállítás fejlesztése és védőoltási 

programok segítségével 2020-ra a szepszis előfordulásának gyakorisága legalább 

20%-kal csökkenni fog az elmaradott, erőforrásokban szegény területeken élő, 

fokozott kockázatnak kitett lakosság körében 
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A szepszis túlélésének javulása a gyermekek (beleértve az újszülötteket is) és 

felnőttek körében világszerte, a korai felismerés rendszere és a standardizált 

sürgősségi ellátás terjesztésének és alkalmazásának köszönhetően  

2020-ra a résztvevő országok akut és primer ellátóinak legalább kétharmada 

támogassa a deklarációt és rutinszerűen alkalmazza az akut betegek ellátásában a 

szepszis szűrését.  

2020-ra egy olyan fenntartható rendszer kerül bevezetésre mely biztosítja, hogy 

minden országban megvalósítható legyen a szeptikus állapotok hathatós 

megelőzésének protokollja. Minden országban ellenőrizzék, hogy a szeptikus beteg 

mennyi időn belül jut hozzá a legfontosabb alapvető beavatkozásokhoz, antimikróbás 

és infúziós kezeléshez, a nemzetközileg elfogadott terápiás irányelveknek 

megfelelően.  

2020-ra feltett szándékunk a gyermekkori (ideértve az újszülötteket is) és a felnőttkori 

szepszis túlélésének 10%-os növelése a 2012-es adatokhoz képest. Ennek 

megvalósulását a szepszis regiszterek segítségével fogjuk ellenőrizni és bemutatni. 

Célunk elérésében a Túlélni a szepszist kampány (Surviving Sepsis Campaign) és a 

Nemzetközi Gyermekkori Szepszis Kezdeményezés (International Pediatric Sepsis 

Initiative) elindítását követő eredményekre építünk.  

Élesedni és tudatosulni fog a szepszisről alkotott kép mind a közvélemény, mind a 

szakmabeliek számára  

2020-ra a szepszis szó a mindennapok része lesz és egyet jelent a sürgős ellátás 

szükségességének fogalmával. A laikusok is érteni és tudni fogják, hogy mik a 

szepszis korai figyelmeztető jelei. Az ellátás során elvárt színvonal oly mértékben 

emelkedik, hogy mindennemű késlekedés megkérdőjelezhetővé válik.  

2020-ra a tagországok meglapozzák az igényt az egészségügyi szakemberek körében a 

szepszis részletes megismerésére és biztosítják, hogy az egyetemi és posztgraduális 

tantervekben a szepszist valódi sürgősségi állapotként oktassák. Jelentősen javul a 

szepszis, mint magas kockázatú beavatkozások gyakori szövődményének felismerése, 

ezáltal csökken az ilyen veszélynek kitett betegek száma.  

Nemzetközi szinten javulni fog a betegek megfelelő rehabilitációs 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése  
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2020-ra minden tagország felállítja a kórházból elbocsájtott, szepszisből gyógyult 

betegek utánkövetésének standardjait és megteremti az ehhez szükséges forrásokat. 

 Jelentősen javul a szepszis globális súlyának mértéke, nő a szepsziskontroll és 

szepszismenedzsment hatása  

2020-ra minden tagország rendelkezni fog önkéntes vagy kötelező szepszis 

regiszterrel, mely összhangban van a nemzetközi közösség adatigényeivel, azokat 

kiegészíti, és segít a szepszist a gyakori betegségek közé emelni. A cél egy nemzetközi 

szepszis regiszter megteremtése.” 

A hazai sürgősségi ellátás szakmai képviselete csatlakozott ehhez a deklarációhoz és 

mozgalomhoz, jelen fejezet ennek szellemében és a megfogalmazott célok elérése érdekében 

készült. 

 

 

 

1.ábra A szepszis értelmezése a ACCP/SCCM konszenzus (1992.) alapján  
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2.ábra A szisztémás gyulladásos válaszreakció (SIRS) tünetegyüttese 

 

 

3.ábra Fókuszált, fertőzésre utaló anamnesztikus adatok 
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4.ábra Súlyos szepszis jelei 

 

 

5.ábra A szepszis kórfolyamat szintjének – különösen súlyos szepszis, szeptikus sokk esetén -  

megállapításához több szempont együttes értékelése szükséges 
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6.ábra A szepszis korai felismerésének triázs szinten alkalmazható elemei 

	  

	  

7.ábra Korai célvezérelt kezelés súlyos szepszis és szeptikus sokk állapotban – Rivers után 
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8.ábra A szepszis túlélési lánca 

 

9.ábra „Szepszis-hat” – súlyos szepszis, szeptikus sokk tünetegyüttesének sürgősségi, 
lehetőleg a hipotézis felállítását követően egy órán belül elvégzendő újraélesztési csomagja. 
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10.ábra MSOTKE szepszis regisztere – regisztrációt követőn minden ellátó számára 
hozzáférhető az MSOTKE honlapján (www.msotke.hu) 
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11.ábra Szepszis tünetegyüttes differenciálása és primer ellátása – prehospitális szinten 

Infekcióra utaló jelek és a SIRS együttese fel kell, hogy vesse a szepszis hipotézisét, ha ehhez 
más nyilvánvaló ok nélkül súlyos hipoperfúzió jeleit, tüneteit észleljük akkor magasabb 
rizikójú súlyos szepszis, szeptikus sokk tünetegyüttesének megfelelő beavatkozást kell a 
feltételezéskor azonnal megkezdeni. Az algoritmus az obligát ellátás specifikus és fókuszált 
részét írja le, ami a szokványos betegvizsgálatra épül és nyilvánvaló egyéb elégtelenség (pl. 
légzési elégtelenség) esetén kiegészül a megfelelő támogatással is. Ha a jelzett vizsgálatok, 
adatok nem utalnak súlyos szepszis, szeptikus sokk tünetegyüttesére, ettől még a szepszis 
folyamat fennállhat. Ebben az esetben az 5.ábrán már részletezett jelek és a helyszíni 
körülmények alapján kell mérlegelni, hogy a beteg hospitalizációt, vagy alapellátási 
felügyelete igényel-e, illetve helyszínen hagyható-e. 
(A laktát PoCT mérése feltételrendszerét, más indikáció alapján is biztosítani kell.) 

OMV = oxigén – monitor – véna (sürgősségi alapellátási gyakorlat rövidítése 

 

 

12.ábra Szepszis kórházi  sürgősségi ellátásának első három órája 

A triázs korai észlelésének formai és tartalmi elemeit a 5-6. ábra részletezi. A prehospitális 
rendszerből szepszis tünetegyüttes hipotézisével érkező, beteg a „KÓD” szintjén száll be a 
folyamatba. A „KÓD” a szervezetten és tervezetten riasztható dedikált szepszis- csapatot 
jelenti. Az első óra a „szepszis-hat” (9.ábra) menedzselését jelenti. Az első óra végére a 
jelzett intervenciókon túl el kell jutni a fertőzés lokalizálására, a lehetőség szerint diagnózis 
felállításáig, valamint a volumen reszponzivitás kérdésének és esetleges további terápiák 
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bevezetésének szintjéig. Hogy a monitorizálás milyen szintű és tartalmú, milyen protokoll, 
célérték alapján történnek meg az egymást követő intervenciók és azok módosításai azt 
szolgáltatói szinten, az irányelv figyelembevételével kell szabályozni, akárcsak az egyes 
intervenciók tartalmát. Ez a folyamat ábra is, akárcsak a prehospitális menedzsmentet leíró a 
súlyos szepszis, szeptikus sokk tünetegyüttesének alapszintű ellátását tartalmazza. 
Természetesen bármilyen kritikus tünete fellépte a beteg aktuális állapota felülírhatja, illetve 
további kényszerű intervenciók beléptetését teheti szükségessé. A sürgősségi ellátás célja, 
hogy lehetőség szintjén stabilizált beteget diszponáljon a megfelelő, aktuálisan definitív 
ellátást nyújtó helyre. Ennek érdekében a szepszis menedzsment reszuszcitatív-csomagját a 
sürgősség szintjén abszolválni kell. 
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33. fejezet  
Egészségügyi beavatkozások és korszerű eszközök, eszközhasználat a 
sürgősségi ellátásban  
 
Az utóbbi időben számos intézetben alkalmazott vizsgáló és monitorizáló eljárás és terápiás 
beavatkozás került a sürgősségi ellátás intézten kívüli arezenáljába. A korszerű eljárások 
prehospitális korlátai azonban nem kell, hogy valós akadályokat jelentsenek, hisz ezek az 
eljárások megfelelő gyakorlottság mellett a mentőellátás hatákonyságát és ezen keresztül a 
betegellátás szakszerűségét növelik az időfkator szem előtt tartásával.  
Jelen fejezetben összefoglaljuk azokat a legontosabb beavatkozásokat, amelyek a sürgősségi 
ellátásban napjainkban teret nyertek és az intézeti ideális viszonyokhoz képest esetleg a 
mentőellátásban az eljárási algoritmust valamelyest másként végezzük. Fontos megemlíteni, 
hogy az egyes beavatkozások leírása során csak a leglényegesebb gyakorlati szempontokat 
tárgyaljuk.  
 

33.1 alfejezet 

A légútbiztosítás és légút fenntartás technikái és eszközei (Radnai Balázs 
Dr)  
A szöveti anyagcsere feltétele, a szükséges energiát biztosító lebontó folyamatok 
szubsztrátjainak (tápanyagok) jelenléte mellett, a biológiai oxidációhoz szükséges oxigén 
rendelkezésre állása is. Ezt a légzőrendszer és a keringési rendszerek összehangolt munkája 
biztosítja. A vér kellő oxigenizációját a légzésmechanika (ventiláció) következtében a 
légutakon keresztül az alveolusba áramló környezeti gázelegy oxigéntartalma, az alveolusok 
vérátáramlása (alveolaris perfúzió) során közelükbe jutó kapillárosok, valamint e hajszálerek 
és az alveolusok ürege közti gázcsere (alveoláris diffusio) megtartott működései biztosítják. 
Ahogy az előbbiekből is látható, az alveoláris ventiláció (vagyis a környezeti levegő 
alveolusokba áramlásának) feltétel a légutak átjárhatósága, melynek - szükség esetén - 
biztosítása és fenntartása a vitális működések alapját képező oxigenizáció megteremtésének 
egyik meghatározó tényezője. 

 A légút vizsgálata és első teendők 1.1

A korábban már többször említett (ld. a „A sürgősségi kórképek általános jellemzői jelek és 
tünetek értékelése fejezet”) gyors betegvizsgálati algoritmus („AÁBCDE”) második lépése a 
légút átjárhatóságának vizsgálata. Már a beteghez közeledve gyakran jól hallható 
hangjelenségek hívhatják fel figyelmünket a légút szűkületére. Ezek a köhögés, sípolás, 
esetleg a sokkal durvább színezetű stridor, melyet fonendoszkóppal a jugulum felett 
hallgatunk. A garatfal összefekvése vagy a tónustalan nyelv garatfalhoz fekvése jellegzetes 
horkoló hangot eredményezhet. Légúti elzáródás esetén, légáramlás hiányában hangjelenség 
nem hallható! 
Légúti szűkületre és elzáródásra utalhat, ha a betegen a jugulum behúzódását észleljük (nagy 
légutak, trachea és bronchus principalis szűkülete esetén), továbbá a már említett légzési 
segédizom használat. Légúti idegentest mellett szól, ha a beteg a nyakát fogja, illetve a 
környezeti körülmények közül az esemény étkezőasztalnál történő bekövetkezése is. 
Indokolt esetben tekintsünk be legalább a szájüregbe, mivel légúti szűkületet eredményező 
idegentest itt is előfordulhat. Amennyiben gyermekek esetében az epiglottis gyulladása merül 
fel, tilos még a szájüregbe is betekinteni, mivel minimális légúti manipuláció is súlyos, légutat 
elzáró glottisödémát eredményezhet. 



	  
	  

824	  

Amennyiben a légút átjárható, a beteg folyamatos megfigyelése szükséges, hogy a légút 
veszélyeztetetté válását, esetleg elzáródását a lehető leghamarabb észlelhessük. Ekkor is 
indokolt lehet a légút átjárhatóságának fenntartását szolgáló beavatkozásokra, amennyiben a 
tudat éberségi szintje csökkent (de a beteg nem eszméletlen). Ilyen beavatkozás lehet a 
mindkét orrnyílásba behelyezett nasopharyngealis tubus (Wendl) vagy az oropharyngealis 
tubus (Guedel) alkalmazása. Ezek a légutak elzáródása ellen nem védenek, így legút 
fenntartására nem alkalmasak, azonban megtartott légút esetén a nyitvatartáshoz hozzájárulva 
javítják az oxigenizációt. 
A légút elzáródásakor vagy jelentős szűkülete esetén a légút átjárhatóságát kell biztosítani, 
vagyis a légzésleállás megelőzése a fő célunk. Ezt végezhetjük egyrészt műfogásokkal, 
másrészt segédeszközökkel. Az elzáródott légút felszabadítására alkalmas műfogások, 
amennyiben az elzáródást a nyelv tónustalanná válása vagy a garatfal összefekvése okozza, a 
következőek: 

- A fej hátraszegése mellett  
- a mandibula subluxatioja, vagyis előemelése.  

A fej hátraszegésétől nyaki gerinc feltételezett sérülésénél eltekintünk, az áll előemelése 
azonban ilyenkor is elvégezhető. A teljes mozgássort a nemzetközi szakirodalom „head tilt 
chin lift”-nek, a mandibula subluxatioját pedig Esmark-Heiberg műfogásnak nevezi. Nyaki 
gerincsérülés esetén végzett, reklináció nélküli mandibula-poziciónálás másik elnevezése a 
MILS (Manuális In Line Stabilizáció). A műfogások hatékonyságát növelhetjük naso– és 
oropharyngealis tubusok alkalmazásával, melyek a manuális manőverektől függetlenül is 
használhatóak, amennyiben a beteg tolerálja azokat. Itt jegyezzük meg, hogy ődémásan 
duzzadt lágyrész, nyálkahártya, mint szűkítő tényező hatékonyan csak agresszív 
ődémacsökkentő gyógyszeres kezeléssel csökkenthető, műfogásoknak és eszközöknek a 
definitív ellátásban nincs helye. 
Folyékony halmazállapotú szűkítő tényező esetén a légutat szívjuk le, majd a beteget 
fordítsuk oldalra annak érdekében, hogy a folyadék távozhasson a légút egy részéből. Fontos, 
hogy ne a fejet, hanem a teljes beteget fordítsuk oldalra, mint ahogy az is, hogy indokolt 
esetben fordítsunk figyelmet a nyaki gerinc védelmére is. 
A szilárd elzáró tényezőt légúti idegentestnek nevezzük. Első lépésként a beteget köhögésre 
bíztatjuk, melynek hatástalansága esetén 5 háti ütést mérünk a lapockák közé, tenyérrel, majd 
5 hasi lökéssel próbáljuk a rekeszt a mellkas irányába nyomva megnövelt mellkasi nyomás 
segítségével az idegentestet eltávolítani. Ezeket a manővereket mindaddig végezzük, míg az 
idegentest nem távozik, a beteg állapota nem javul, vagy eszméletlenné nem válik. Amint a 
légúti idegentesttől szenvedő beteg eszméletlenné válik, késlekedés nélkül kezdjünk mellkasi 
kompressziót. Keringésvizsgálat ebben az esetben nem szükséges, mivel a beavatkozás 
indikációja nem a keringésleállás, hanem a mellkasi nyomás növelése. Amennyiben a beteg 
tolerálja (vagy eszméletlen, ekkor a mellkasi kompressziót nem hátráltatva), kíséreljük meg a 
manuális vagy eszközös (Magill fogó) eltávolítást. 
Amennyiben a légút veszélyeztetett, különösen eszméletzavar esetén, feladatunk az átjárható 
légút fenntartás (amennyiben a légút nem átjárható, akkor az ott leírtak szerint elsőként 
átjárhatóvá kell tennünk). Ennek kulcsmozzanata az aspirációt való védelem. Az eszméletlen 
beteg ugyanis potenciálisan telt gyomrúnak tekintendő (ellenkezőjéről nem tudunk 
meggyőződni), mely helyzetben a hányás fenyegető, az apirációvédelmet célzó reflexek 
ugyanakkor vigilitás csökkenésekor nem kielégítőek, így az aspiráció, vagyis a légút 
elzáródásának kockázata rendkívül magas. A légút aspiráció elleni védelme fogadható csak el 
teljes körű fenntartásnak. Legegyszerűbb módja a stabil oldalfektetés (recovery position), 
mely az aspiráció ellen kielégítő védelmet biztosít. Emellett tökéletes eszközös megoldást az 
endotrachealis intubatio, a conico- vagy tracheotomia, továbbá a laringeális maszk nyújt, 
habár ez utóbbi esetében az aspirációvédelem nem teljes. Egyéb eszközök nem képesek a 
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légút átjárhatóságának kompromisszumok nélküli fenntartására, így nem jelent elégséges 
megoldást a gyomortartalom szondával történő lebocsájtása sem. 
A légút állapotait és a teendőket foglalja össze a 0-1. ábra 
 

Légút állapota Teendő 
Átjárható Obszerváció 
Szűkült/elzáródott Légút átjárhatóságának biztosítása 
Veszélyeztetett Légút átjárhataóságának fenntartása 

0-1. ábra: A légút állapotai és a beavatkozás céljai 

 A légút biztosíthatóságának megítélése, a nehezített légút 1.2

Abban az esetben, amikor egy átlagos képzettségű és gyakorlatú ellátó, az endotrachealis 
intubáció sikeres kivitelezhetőségéhez szükséges mértékben nem tudja kellőképp látótérbe 
hozni a hangrést, és/vagy a maszk-szelep-ballonnal történő lélegeztetés potenciálisan 
nehézségekbe ütközik, nehéz légútról, vagy nehezített légútról beszélünk. Jelentőségét az 
adja, hogy a légúti manipuláció megkezdése előtt felmérve lehetőségét, a sikeres 
légútbiztosításhoz a betegbiztonság szempontjainak figyelembevételével megfelelő technikát 
választhatunk. Nehezített légút ugyanis jelentős mértékben megnehezíti vagy lehetetlenné 
teszi a hangrés feltárhatóságát, így a sikeres endotrachealis intubatiot is. A légút 
nehezítettsége több tényezőtől függ. A beteg anatómiai, élettani viszonyai mellett a környezeti 
viszonyok (például pozicionálhatóság, megvilágítás) és az ellátó gyakorlata is befolyásolja. 
Alapeseti a következőek: 

1. Nehéz lélegeztetés arcmaszkon vagy szupraglottikus eszközön keresztül: illeszkedési, 
felfekvési nehézségek, nem kielégítő lélegeztethetőség, nem megfelelő 
mellkaskitérések, elmaradó oxigenizáció (a hypoxia és hiperkapnia tünetei mellett) 
észlelhető. 

2. A szupraglottikus eszköz lehelyezési nehézségei, így többszöri próbálkozásra sem 
sikeres a kísérlet. 

3. Nehezített légúti feltárás laringoszkópia során, amikor is a hangrés nem hozható 
látótérbe. 

4. Nehezített endotrachealis intubatio: többszöri sikertelen levezetési kísérlet 
endotrachealis intubáció során. 

5. Sikertelen intubatio: endotrachealis intubatio többszöri kísérletekor sem a tracheaba 
jut a tubus. 

A légút feltárási és intubatios nehezítettségére utaló, betegtől függő tényezőket foglalja össze 
az 0-2. ábra (LEMON séma), míg a szupraglottikus eszköz alkalmazásának nehezítettségi 
tényezőit az 0-4. ábra (RODS séma). 
  

L 

Látható elváltozások 
- Bajusz, szakáll 
- Besüppedő arc 
- Foghiány 
- Kis mandibula 
- Macroglossia 
- Vaskos nyak 
- L’homme sans cou (nyak nélküli 
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ember, francia kifejezés) 

E 

Értékelés (3-3-2 szabály) 
- 3 ujjnyi szájnyitás: A beteg saját 

három ujját a sagittalis síkban el 
tudja helyezni az alsó és felső 
fogsora között 

- 3 ujjnyi hyo-mentalis távolság: a 
beteg saját három ujját a 
nyelvcsont és az áll közé tudja 
helyezni 

- 2 ujjnyi thyro-hyoid távolság: a 
beteg két saját ujját a nyelvcsont 
és pajzsporc közé tudja helyezni. 

Amennyiben valamelyik nem 
kivitelezhető, feltárási nehézséggel kell 
számolni. 

M 

Mallampati értékelés 

 
Mallampati 3-4 szerinti morfológiai 
kép nehezített légútra utal. 

O Obstruáló légúti akadály 

N 

Nyaki mozgáskorlátozottság 
Legkevesebb 35⁰-os szögben 
reklinálható fej 

 
 

0-2. ábra: A légút nehezítettségének megítélése a LEMON séma alapján. 
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Intubációs nehezítettség esetén éber intubáció, bronchofiberoszkópos intubatio, Bonfils 
(merev bronchoszkóp, 0-3. ábra) intubatio, szupraglottikus eszközzel (beleértve az intubációs 
laringeális maszkot) történő légútbiztosítás és fenntartás javasolt.  
 

 
0-3. ábra: Bonfils eszköz 

Amennyiben a szupraglottikus eszközök levezetése is nehezített (RODS séma, 0-4. ábra), 
infraglotticus, sebészeti légútbiztosító technika alkalmazását mérlegeljük (1.6. fejezet). 
 

R Rendes szájnyitás nem kivitelezhető 
O Obstruáló légúti akadály 
D Deformált légút 

S Szűk nyaki mozgásterjedelem, 
beszűkült mellkasi kitérések 

0-4. ábra: Supraglotticus eszköz nehezített behelyezésére utaló tényezőket összefoglaló RODS 
séma 

 Oropharyngealis légútbiztosító eszközök 1.3
Ezen eszközök közös ismérve, hogy a szájüregen keresztül kerülnek bevezetésre, és a garat 
üregében végződnek. Ennek következtében átjárható légút biztosítására alkalmasak 
(amennyiben azt a nyelvgyök patológiás helyzete akadályozza), ugyanakkor a légút tartós 
fenntartására nem, hiszen a gyomortartalom aspirációja ellen nem védhetnek, így alkalmazása 
esetén erről is gondoskodni kell (például stabil oldalfektetés alkalmazásával). 
Az oropharyngeális tubusok meggörbített és ellapított műanyag cső alakú eszközök, melyeket 
a szájnyílás felőli résznél megerősítenek, és úgy terveztek, hogy tökéletesen beilleszkedjen a 
nyelv és a kemény szájpad közé.  
Az eszköz behelyezése: 

- Nyissuk ki a beteg száját, és győződjünk meg arról, hogy nincs a szájüregben olyan 
idegentest, amelyet mélyebbre sodorhatnánk. Ha van, vegyük ki vagy szívjuk le a 
garatot.  

- Fordított helyzetben vezessük be a tubust a kemény- és lágy szájpad határáig, majd 
- 180°-ban forgassuk el.  
- Ezután toljuk tovább az eszközt a garatig.  

Ez a technika minimálisra csökkenti a nyelv hátrasodrásának esélyét. Ha a beteg öklendezni 
vagy erőlködni kezd, távolítsuk el a tubust.  
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Gyermekben a tubusvég felsértheti a szájpadot, ezért a behelyezés a végleges pozíciónak 
megfelelően, azaz domborulatával a szájpad felé történik. A nyelvet ilyenkor nyelvlapoccal 
vagy laringoszkóppal kell eltartani. 
Alkalmazásának hátrányai: 

- Megtartott garatreflex esetén behelyezéskor hányást eredményezhet, így csak mély 
eszméletlenség esetén ajánlott levezetésének megkísérlése- 

- Túl rövid tubus behelyezésekor a nyelvgyök garatfalnak nyomásával a légutat 
kifejezetten szűkítve az alkalmazás céljával ellentétes hatást érünk el, vagyis a légút 
átjárhatóságát csökkentjük. 

- Túl nagy méret választásakor az eszköz a hátsó garatfalhoz érve reflexes hányás 
eredményezve fokozza az aspiráció veszélyét, az epiglottist gégéhez fektetve pedig 
gátolja a légáramlást. 

Ebből is látható, hogy ezen eszközök alkalmazása során kulcsfontosságú a megfelelő méret 
meghatározása. A megfelelő méretű tubus kívülről a beteg szájzugához (metszőfogaihoz) 
tartva az állkapocs-szögletig ér, melyet minden behelyezés előtt kontrollálni kell! 
A behelyezett eszköz mellett maszk-szelep-ballonos lélegeztetés lehetséges. 
Az oropharyngealis eszközök prototípusa feltalálójáról - aki egyébként az első cuff-al ellátott 
tubust is kifejlesztette - Arthur Guedelről (1883–1956) elnevezve Guedel tubusként (esetleg 
pipaként) vált ismertté (0-5. ábra). Találmányát a Mayo Clinic-en fejlesztette, így a „Mayo 
tubus” márkanévvé vált, és a színkódolt méretezésű tubus-sorozatot értjük alatta. 
 

Méret Szín Hossz 
000 Ibolya/rózsaszín 40 mm 
00 Kék 50 mm 
0 Fekete 60 mm 
1 Fehér 70 mm 
2 Zöld 80 mm 
3 Narancs 90 mm 
4 Vörös 100 mm 
5 Sárga 110 mm 

 
Különböző méretű és színkódolású tubusok vannak forgalomban, ezeket a karimán lévő 
számozás mellett a fej-nyak színe jelölheti, ezek azonban nem minden termékesetében 
találhatóak meg. 
A fenti táblázatban ismertetett, hagyományos méretjelölést 2007-ben új ISO számozás váltotta 
fel mely lényegében a tubus cm-ben mért hosszának kerekítésén alapul. 
 

ISO 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 
Hossz (mm) 30±2,5 35±2,5 40±2,5 45± 2,5 50±2,5 55±2,5 60±2,5 

ISO 6,5 7 8 9 10 11 12 
Hossz (mm) 65±2,5 70±2,5 80±2,5 90±2,5 100±2,5 110±2,5 120±2,5 
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0-5. ábra: Guedel tubus 

 
A Safar tubus (Peter Safar) a Guedel által fejlesztett eszköztől abban tér el, hogy a 
megnyújtott szájüreg előtti száron keresztül levegő befúvására, így szájból-tubusba történő 
befúvásos lélegeztetésre is alkalmas (0-6. ábra). 
 

 
0-6. ábra: Safar tubus 

 Nasopharyngealis eszköz(ök) 1.4
Az oropharyngealis tubusokkal szemben, ezek bevezetésére az orrnyíláson keresztül kerül sor. 
Az általában puha gumiból készülő, egyik (külső) végén tölcsérszerűen tág, másik végén 
ferdén vágott tubusok is a garatban, a hátsó garatfalnak feküdve végződnek, ezáltal tartós 
légútbiztosításra szintén nem alkalmasak. 
Első megalkotójáról (Johann Karl Wendl, 1958) Wendl tubusként vált ismertté (0-7. ábra). A 
betegek általában jobban és tartósabban tűrik, mint az oropharyngealis tubust. Leginkább 
extubációt követően, a légút fenntartása céljából terjedt el. 
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Ch Belső átmérő 

(mm) 
Külső átmérő 

(mm) 
Hossz 
(mm) 

12 2,0 4,00 95 
14 2,5 4,67 95 
16 3,0 5,33 95 
18 3,5 6,0 95 
20 4,5 6,67 125 
22 5,0 7,33 170 
24 5,5 8,00 170 
26 6,0 8,67 170 
28 6,5 9,33 170 
30 7,0 10,00 170 
32 7,5 10,67 170 
34 8,0 11,33 170 
36 8,5 12,00 170 

 
0-7. ábra: Wendl tubus 

 Supraglotticus légútbiztosító eszközök 1.5
Ezen eszközök közös jellemzője, hogy a légutakba úgy képesek levegőt juttatni, hogy nem 
szükséges ezeket a hangrésen keresztülvezetni, hanem a gége felett végződnek, így 
supraglotticus helyzetűek. 

 Kombitubus 1.5.1
A helyesebben esophagealis-trachealis kombitubusnak (oesophago-tracheal combitube - 
OTC) nevezett eszköz (0-8. ábra) a „vakon” bevezethető légúti eszközök (blind insertion 
airway device - BIAD) csoportjába tartozik, csak akkor válik supraglotticus eszközzé, ha a 
tubus a nyelőcsőben végződik.  
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A szem ellenőrzése nélkül, a szájüregen keresztül levezethető eszköz disztális vége két 
lumenbe juthat: gyakrabban a nyelőcsőbe, ritkábban a hangrésen keresztülhaladva a trachea-
ban végződhet. A kombitubus úgy került kialakításra, hogy mindkét esetben lélegeztethető a 
beteg. Ennek következtében gyakorlatlanabb ellátók is sikerrel használhatják, mivel akkor 
sincs gond, ha a tubus disztális vége a nyelőcsőbe jut (ami egyébként feltárás nélkül a 
gyakoribb helyzet).  
A tubus kétlumenű, mindkettőn keresztül a lélegeztető-ballon csatlakoztatásával lehetővé téve 
a lélegeztetést. Két felfújható cuff-al (madzsettával) rendelkezik, mindkettőhöz kontrollballon 
is kapcsolódik. A nagy térfogatú proximális (az eszközökön mindenképpen színes), ún. 
oropharyngealis cuff 85-100 ml-re történő felfújásával a garatban rögzíti az eszközt, míg a kis 
térfogatú alsó, ún. tracheooesophagealis mandzsetta a nyelőcső és a légcső üregében is 
felfújható 10-15 ml-es térfogatra. 
A két lélegeztetőszár (1-es, vagy kék és 2-es, vagy átlátszó szár) eltérő lumeneken keresztüli 
lélegeztetést tesz lehetővé: az 1-es száron a két cuff között található nyolc 
lélegeztetőnyílásokon (pharyngealis lumen) keresztüli lélegeztetés, míg a 2-es száron a 
disztális (tracheooesophagealis) tubus-lumenen keresztüli lélegeztetés lehetséges. Ebből 
következően az 1-es (kék) száron keresztül akkor hatásos a lélegeztetés, ha a tubus a 
nyelőcsőben, míg a 2-es (átlátszó) száron keresztül akkor, ha a légcsőben végződik. 
Alaptípusa két méretben kapható: 122-152 cm-es testmagasság esetén a gyártó a 37F (F – 
French) SA (small adult), míg 152 cm testmagasság felett a 41F méretet ajánlja. 
Az OTC-t a szárat gyűrűalakban körbevevő jelzésig kell levezetni úgy, hogy a jelzés a beteg 
fogsoránál helyezkedjen el. Egyes eszközökön két jelölés található, ilyenkor a fogsornak a két 
jelzés közé kell esnie. Lehelyezést követően az alsó cuff felfújásával (10-15 ml) kell folytatni 
a beavatkozást, mely után a kék (1-es) száron keresztül próbáljuk meg lélegeztetni a beteget. 
Amennyiben légzési kitérést látunk, légzéshangot hallunk, biztosan a nyelőcsőben végződik 
az eszköz. Amennyiben légzési tevékenység nem észlelhető és a levegő a gyomorba jut, akkor 
trachealis intubatiot végeztünk (az esetek mindössze 5-10 %-a). Ilyenkor a lélegeztetőballont 
helyezzük át az átlátszó (2-es) szárra, majd így lélegeztessünk tovább. Ekkor légzési kitérést 
kell lássunk, és légzési hangot kell hallanunk a tüdő felett. Miután a tubus pozíciójáról 
meggyőződtünk, fújjuk fel a proximális oropharyngealis cuff-ot (kezdetben 50-70 ml-re, majd 
amennyiben szükséges, a gyártó által javasolt 85-100 ml össztérfogatig). Eközben a tubus 
mérsékelten kifelé mozdulhat, mely természetes folyamat következménye. 
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0-8. ábra: Combitube 

 Laryngealis tubus 1.5.2
Ez az eszköz (0-9. ábra) morfológiáját tekintve a kombitubusra (illetve az endotrachealis 
tubusra), míg működési elve alapján – valóban supraglotticus eszközként – a következőkben 
tárgyalandó laryngealis maszkra hasonlít. Az eszközön két cuff található, melyek légtere 
egymással közlekedik, így egy kontroll-mandzsettát és felfújó-nyílást találunk csak rajta. A 
proximális cuff az eszköz közepén, a disztális az eszköz csúcsánál helyezkedik el. A 
proximális szakaszon, a standard 15 mm-es összekötő-csatlakoztató közelében három fekete 
jelölés található, mely segítségével a megfelelő lehelyezési mélység megállapítható, mely az 
alsó és a felső jelölés között elhelyezkedő fogsor esetén megfelelő. 
Kialakításának köszönhetően egyféle levezetési pozíció lehetséges csupán, szemben a 
kombitubussal. 
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0-9. ábra: Laryngealis tubus 

 
Az eszköz jelenleg 6 méretben van forgalomban. 
 

Méret Beteg 
Testtömeg 

illetve 
testmagasság 

Ajánlott cuff 
térfogat (ml) 

Csatlakozó 
színkódja 

0 Újszülött < 5 kg 10 Átlátszó 
1 Kisgyermek 5-12 kg 20 Fehér 
2 Gyermek 12-25 kg 35 Zöld 

3 Felnőtt 
(kicsi) <155 cm 60 Sárga 

4 Felnőtt 
(közepes) 155-180 cm 80 Piros 

5 Felnőtt 
(nagy) >180 cm 90 Lila 

 
A laringealis tubus behelyezése előtt, amennyiben szükséges biztosítson átjárható légutat, 
majd maszk-szelep-ballon segítségével lélegeztesse a beteget legalább 2 percen át, 100%-os 
oxigénnel. Lélegeztetés közben (vagy azt megelőzően) készüljön elő a beavatkozáshoz. 
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Próbálj ki az eszközt: a jelzéssel ellátott fecskendő tartalmát (körlevegő) jutassa a 
mandzsettába, majd a szelep ellenőrzése céljából távolítsa el a fecskendőket. Kontrollálja a 
mandzsettát, ellenőrizze a szelep záróképességét. Ezek hiányában az eszköz nem lesz 
alkalmas lélegeztetésre és a részleges aspirációvédelemre sem. 
Csatlakoztassa ismét a fecskendőt, majd szívja ki a cuff-ból a levegőt. Ezután távolítsa el a 
fecskendőt, majd szükség esetén síkosítsa az eszközt. Az eszköz leszívott mandzsettákkal 
vezethető le, így a sérülések előfordulási valószínűsége csökkenthető. 
Helyezze a hanyattfekvő beteg fejét neutrális helyzetbe, majd nyissa ki a száját, alsó 
állkapcsát és nyelvét subdominans kezének hüvelykujja és az ujjai között tartva. Csak a 
megfelelő pozicionálással tudja biztosítani, hogy az eszköz levezetése közben a 
középvonalban maradva haladjon a garat felé. 
Domináns kezében tollként fogva helyezze a középvonalban vagy domináns keze irányából 
(vagyis jobb kézben tartott tubus esetén a jobb szájzug felől) a tubust a beteg szájüregébe! 
Egyes leírások szerint a szájzug felöli, lateralis behatolás könnyebb. Amennyiben sikertelen 
próbálkozást követően ismételt kísérletet tesz, érdemes a lateralis behatolást alkalmaznia. 
Amennyiben azonban oldalról történő bevezetést alkalmaz, a nyelvgyököt elérve forgassa a 
középvonalba! 
Ezt követően a szájüreg középvonalában haladva tolja az eszközt a garat irányába a kemény 
szájpad által vezetve az oropharynx hátsó fala mentén egészen addig, míg a középső, vastag 
fekete jelzővonal a fogsor szintjéhez ér. Amennyiben ellenállást eddig a mélységig nem 
érzett, tolja mélyebbre a felső, vékony fekete jelzésig. Az eszköz leírása szerint a két vékony 
jelzővonal között a tubus biztonsággal mozgatható. A középső, vastag fekete jelzés az ideális 
helyzetet jelöli. 
Lehelyezést követően fújja fel a cuff-ot. Ehhez alkalmazza az eszközhöz csomagolt, 
színkódolt jelzésekkel ellátott fecskendőt, mely jelöli a szükséges levegőmennyiséget. A 
kívánt cuff-nyomás 60 H2Ocm. Tubusmérettől függően, az ajánlott cuff-nyomás eléréséhez 
szükséges levegőmennyiség 25-90 ml közötti. 0 és 1-es mérethez 20 ml-es, 2 és 2,5-es 
mérethez 60 ml-es, a nagyobb (3-5) méretekhez 100 ml-es fecskendőt mellékel a gyártó. 
Csatlakoztassa a szelepet és a ballont a tubus-összekötő csatlakozóhoz, majd kísérelje meg 
lélegeztetni a beteget. Lélegeztetés közben óvatosan húzza kifelé a tubust addig, amíg 
ellenállás nélkül, könnyen, hatásosan tud lélegeztetni, de legfeljebb az alsó, vékony fekete 
jelzés eléréséig. Nem feltétlenül szükséges a tubus kifelé mozgatása! 
Sikeres lehelyezést követően rögzítse ki az eszközt, majd ellenőrizze ismét a mellkaskitérést 
és a légzési hangokat. 

 Laryngealis maszk (LMA) 1.5.3
A laryngealis maszk (LMA) 1988 óta elérhető (Archie Brain által, 1981-ben kifejlesztett, 
majd hét éven át tökéletesített) supraglotticus légútbiztosító eszköz (0-10. ábra). Működési 
elve és felépítése hasonlít az arc-maszkhoz, de míg az a beteg arcára felfekve gondoskodik a 
levegő bejuttatásáról, addig az LMA a gégebemenethez, egy ellipszis alakú mandzsettával 
(cuff) illeszkedve biztosítja ugyanezt.  
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0-10. ábra: Laringealis maszk 

 
Még gyakorlatlan egészségügyi dolgozó (legyen az orvos, ápoló, vagy mentőtiszt) által 
alkalmazva is megbízhatónak és biztonságosnak tartják.  
A maszkos-ballonos lélegeztetésnél hatásosabbnak tartják, emellett használata során 
minimálisra csökkenthető a gyomor felfújásának és az aspirációnak a veszélye, habár az 
endotrachealis tubus alkalmazásával elérhető teljes mértékben nem képes megakadályozni a 
lehetőségét.  
További előnye, hogy behelyezéséhez nem szükséges a koponya nagymértékű reklinációja, 
így nyaki-gerinc sérülteknél is jól alkalmazható. Használatához eszméletlenség, esetleg 
szedáció szükséges.  
 

Életkor és testtömeg Ajánlott LMA Classic méret Maximális cuff térfogat 
Újszülött <5kg 1 4 ml 
Csecsemő 5-10kg 1 1/2 7 ml 
Gyermek 10-20kg 2 10 ml 
Gyermek 20-30kg 2 1/2 14 ml 
Felnőtt 30-50kg 3 30 ml 
Felnőtt 50-70kg 4 40 ml 
Felnőtt 70-100kg 5 40 ml 
Felnőtt >100kg 6 50 ml 

 
Az eszköz bevezetése előtt, szükséges esetben biztosítson átjárható légutat, majd maszk-
szelep-ballon segítségével lélegeztesse a beteget legalább 2 percen át, 100%-os oxigénnel. 
Próbálja ki az eszközt: Tekintse meg, hogy sértetlen-e, csatlakoztasson hozzá fecskendőt. 
Fújja fel a mandzsettát az ajánlott térfogat másfélszeresére, majd távolítsa el a fecskendőt. 
Szorítsa a steril csomagoláshoz a lumennel lefelé fordított mandzsettát, majd a szilárd 
felülethez nyomva szívja ki a levegőt belőle úgy, hogy egy kanál formájú, sima felszínt 
kapjon. Számos ajánlás ettől eltérő gyakorlatot tartalmaz: teljes légtelenítés helyett félig, vagy 
teljesen felfújt mandzsettával történő levezetést javasol. Ezek hatékonyabb kivitelezhetősége 
nem igazolt a hagyományos technikával szemben, így itt csak a klasszikus, Brain-féle 
módszert ismertetjük 
Ezt követően síkosítsa az eszközt (vízoldékony síkosítóval vagy lidocainnal, de csak az 
eszköz mandzsettájának csúcsán, annak dorsalis felszínén megengedett, mivel ez a felület 
érintkezik a garatfallal, így itt hatékony, másfelől a ventralis felszínre juttatott anesztetikum a 
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gégével érintkezve szövődményt eredményezhet), majd tollszárfogást alkalmazva vegye 
domináns kezébe: mutatóujját helyezze a mandzsetta és a tubus szögletébe és markolja meg a 
tubust. Subdominans kezével occipitalisan támassza meg a beteg fejét. A beteg száját egy 
segítő az állánál fogva, vagy segítség hiányában a beavatkozást végző személy domináns (a 
LMA-t fogó) kezének középső ujjával nyissa ki. Az occipitalis alátámasztás ugyanis nem 
nélkülözhető: ez biztosítja, hogy a vezető mutatóujjal az eszközt cranialis irányba a 
szájpadláshoz majd a hátsó garatfalhoz tudjuk szorítani. Ezért a subdominans kezünk a beteg 
szájának nyitásához nem használható. Amennyiben lehetséges, ezt segítő igénybevételével 
kell biztosítani. Ha ez nem kivitelezhető, akkor domináns kezünk középső ujját alkalmazva 
nyissuk és tartsuk nyitva a beteg száját. 
A tollszárfogást fenntartva, mutatóujjával vezetve tolja a garat irányába az eszközt. Eközben 
ujjával nyomja cranialis irányba a LMA-t. Ameddig csak lehet (vagyis amíg leér a 
mutatóujja), vezesse az eszközt, mivel így elkerülheti a mandzsetta epiglottison történő 
felgyűrődését vagy fennakadását. Egészen addig vezesse le az eszközt, amíg ellenállást nem 
érez, ekkor fekszik fel a LMA a gégebemenetre. Subdominans kezével megfogva a tubust, 
húzza ki a levezetésben segítő mutatóujját. A tubust elengedve, az ajánlott 
levegőmennyiséggel fújja fel a mandzsettát (elvárt nyomás 60 H2Ocm), majd csatlakoztassa a 
szelepet és a ballont a tubus-összekötő csatlakozóhoz, ezt követően kísérelje meg lélegeztetni 
a beteget. Sikeres lehelyezést követően rögzítse ki az eszközt! Ellenőrizze ismét a 
mellkaskitérést és a légzési hangokat! 2-3 percen keresztül hyperventillalja a beteget! 
Egyes maszkok kialakítása olyan, hogy lumenükön keresztül endotrachealis tubus juttatható a 
hangrésen át a tracheába. Ilyen eszköz az LMA Fastrach (0-11. ábra). 
Más laringeális maszkok a gyomor leszívását lehetővé tevő nyílással ellátva kerülnek 
gyártásra (LMA ProSeal), továbbfejlesztett változatát harapásgátlóval is ellátták (LMA 
Supreme, 0-12. ábra). 
Legújabb változata az i-gel (0-13. ábra), mely gélszerű mandzsettájának köszönhetően 
(melyről a nevét is kapta) nem igényel felfúvást, kialakításának köszönhetően mégis jól 
felfekszik a gégebemenetre. Gyomorleszívás külön nyíláson lehetséges, harapásgátlóval is 
elláta gyártója. 
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0-11. ábra: LMA Fastrach 

 

 
0-12. ábra: LMA Supreme 
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0-13. ábra: i-gel 

 Infraglotticus légútbiztosító eszközök 1.6

Helyesebb hangrés alatti behatolású légútbiztosító eszközökről és módszerekről beszélni 
akkor, amikor a hangrésen, vagyis a gége legszűkebb területén nem tudjuk átjuttatni a légút 
biztosítását és/vagy fenntartását szolgáló segédeszközt. Egyes szerzők az olyan eszközöket 
tekintik infraglotticus eszköznek, melyek a hangrés alatt végződnek, így ezen értelmezés 
esetében az endotrachealis tubus is ide sorolandó. A hangrésen történő átjutási nehezítettség 
okaival korábban (lásd 1.2. fejezet, „A légút biztosíthatóságának megítélése, a nehezített 
légút”) már foglalkoztunk, azonban meg kell említeni a sebészeti légútbiztosítás egyik 
leggyakoribb okát, a gégeödémát is. A nehezített intubációs helyzetekben szupraglottikus 
eszközök alkalmazását is mérlegeljük, míg azok várható biztosítási nehezítettségekor 
infraglotticus eszközökkel próbálkozunk.  
Ez a sürgősségi ellátásban döntően a konikotómiát (a pajzsporc és gyűrűporc közti szalag, a 
ligamentum conicum átmetszése, majd a nyíláson keresztül tubus bevezetése), illetve annak 
alternatív lehetőségeit jelenti. Ritkán sor kerülhet intézményi keretek között a felső 
behatolásból végzett tracheotomiára is. 

 QuickTrach 1.6.1
A sebészeti légútbiztosítás legelterjedtebb alternatívája tű-konikótómiát megvalósító Quick 
Trach segédeszköz (0-14. ábra). Ennek fő eleme egy hajlított, kanül (felnőtt méretben 4 mm 
belső átmérőjű) a tűn elrendezésű, katéter, melynek hajlított tulajdonsága biztonságosabbá 
teszi a ligamentum conicumon történő keresztüljuttatását. Egyes modellek eltávolítható 
biztosító gátat („stopper”) tartalmaz, mely megakadályozza a kanül túl mélyre szúrását, 
ezáltal a tracheafal átbökését. 
A művelet megkezdése előtt gondoskodjon a személyi védelméről (szemüveg és 
gumikesztyű), majd pozícionálja a beteget: fektesse hanyattfekvő helyzetbe, hiperextendált 
helyzetben rögzítse a beteg nyakát (kivéve nyaki gerinc sérülése illetve ennek gyanúja esetén, 
ekkor a hiperextendálás elmarad). A beavatkozás során subdominans hüvelyk és középső 
ujjunkkal biztosítsuk, hogy a gége oldalirányba ne mozduljon el. Mutatujjunkkal azonosítsuk 
a ligamentum conicumot, mely a punkció helyét jelenti. Fertőtlenítse a behatolás helyét. 90⁰-
os szögben tartva szúrja át a kanült a ligamentum conicumon. A mellékelt fecskendő 
csatlakoztatását követően, azt megszívva ellenőrizze, hogy a megfelelő helyen, vagyis a 
trachea üregében van-e a kanül, ekkor ugyanis levegőt kell, hogy aspiráljon. Ekkor 60⁰-ra 
csökkentve a punkció szögét haladjon tovább, míg a biztosító gát nem akadályozza a további 
előrehaladást. Távolítsa el a biztosító gátat, majd tolja le a kanült a tűről, míg a rögzítő 
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szárnyak fel nem fekszenek a beteg nyakára. A nyakpánttal rögzítse ki az eszközt, majd az 
összekötő csatlakozóval csatlakoztassa a lélegeztetőballont vagy respirátort.  
Amennyiben nem sikerült levegőt aspirálni, és a beteg nyaka láthatóan vaskos, akkor távolítsa 
el a biztosító gátat, majd óvatosan haladjon tovább, míg a tracheába nem jut.  
 

 
0-14. ábra: QuickTrach, a sebészeti légútbiztosítás alternatívája. 

 Endotrachealis tubus 1.7
Azon tubusokat, melyek a tracheában végződnek endotrachealis (ET) tubusnak nevezzük 
függetlenül attól, hogy orrnyíláson keresztül (nasotrachealis intubatio) vagy a szájüregen át 
(orotrachealis intubatio) juttatjuk a légcsőbe.  
A tubusok anyaga lehet polivil-klorid (PVC), nejlon, teflon és szilikon. A PVC számos 
előnnyel rendelkezik: szobahőmérsékleten rigidebb (a tracheába juttatva azonban a melegebb 
nyálkahártyára feküdve felpuhul), így a sérülés veszélyével járó tubusmerevítő nyárs 
alkalmazását elkerülhetővé teszi, anyaga átlátszó, így a kontrollt megkönnyíti. A teflon, 
szilikon és nejlon csövek ezzel szemben többször használhatóak, anyagul sterilizálható. 
A tubusokat rendszerint cuff-al (mandzsettával) látják el. A cuff feladata, hogy 
megakadályozza a gyomor- és egyéb szekrétumok tracheába jutását, pozitív nyomású 
lélegeztetést tesz lehetővé, valamint rögzíti a tubust a megfelelő pozícióban és helyen. 
Hátránya, hogy komprimálja az érintett nyálkahártya vérellátását biztosító véredényeket, 
normális esetben ugyanis a vér nyomása ezen a területen 25-35 Hgmm, ám némely cuff felfújt 
állapotban ennél nagyobb nyomást fejt ki a trachea falára. Ezért különböző szövődményeket 
okozhat a tartós alkalmazása, például tracheoesophagealis fistulát vagy trachea szűkületet is 
eredményezhet. Manapság a cuff-ok anyaga nagyon finom anyagú PVC-ből készül és a 
kialakításuk is úgy történik meg, hogy felfújt állapotban minél nagyobb felület érintkezzen a 
nyálkahártyával, továbbá előnyben részesítik az alacsony nyomású cuff-okat (0-15. ábra). A 
cuff-ot fel lehet fújni manuálisan fecskendő segítségével, de léteznek maguktól felfújódó cuff-
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ok is, ezekben hab van, nagyobb felszínen érintkezik a trachea falával és kisebb nyomást fejt 
ki a nyálkahártyára. 
Endotrachealis intubatio alkalmával a lehető legnagyobb átmérőjű endotrachealis tubus 
alkalmazása szükséges. A trachea lumenénél jelentősen kisebb ET tubus alkalmazása esetén 
ugyanis a felfújt mandzsetta kisebb felületen fekszik a légcső falához, így az egységnyi 
felületre eső nyomás jelentősen magasabb, mint a nagyobb felületen érintkező, nagyobb 
lumenű tubus esetében. Ennek következtében a tacheomalatia veszélye fokozódik (lásd 0-15. 
ábra). Napjainkban a nagy volumenű, kis nyomású cuff-al ellátott endotrachealis tubusok 
alkalmazását preferáljuk, melynek segítségével tovább csökkenthető a trachea 
decubitálódásának veszélye. A helyes tubusválasztást indokolja az is, hogy kisebb tubuslumen 
esetén a tracheafal és a tubus közötti nagyobb térben jelentősebb mennyiségű váladék gyűlhet 
fel, így extubatio alkalmával az aspiráció veszélye is fokozottabb. 

 

 
0-15. ábra: Bal oldalon: nagy volumenű, kis nyomású cuff-al ellátott tubus. Jól látható, hogy 

nagy felületen felfeküdve a trachea falára, csökkenti az egységnyi felületre jutó nyomást. 
Középen és jobbra hagyományos (kis volumenű, nagy nyomású) cuff-al ellátott tubusok 

láthatóak. Kisebb tubus-lumen esetén a cuff kisebb felületen fekszik fel a trachea falára, így a 
tracheomalatia veszélye nő. Ugyancsak megfigyelhető, hogy kisebb tubus esetén, a tracheafal 
és a tubus közötti nagyobb térben jelentősebb mennyiségű váladék gyűlhet fel, így extubatio 

alkalmával az aspiráció veszélye is fokozottabb. (saját ábra) 

A tubusméret (belső átmérő) meghatározásához nyújt segítséget az 0-17. ábra. A tubus 
méretét a beteg „méretéhez” viszonyítva válasszuk. Felnőtt nők esetében 7,0-7,5, míg felnőtt 
férfiaknál 7,5-8,5 tubust választunk általában. Amennyiben nasotrachealis intubatiora kerül 
sor, a becsült méretnél 0,5-1,0 mm-el kisebb tubust válasszunk! Gyermekek esetében 
támpontot nyújthat a 4+(életkor években/4) képlet alkalmazása, cuff nélkül tubus 
választásakor. Amennyiben mandzsettával ellátott ETT-t kívánunk alkalmazni, 0,5-1,0 mm-el 
kisebbet válasszunk. 
 

  Tubus 
ID (mm) 

Orális 
tubusmélység 

(cm) 

Nazális 
tubusmélység 

(cm) 

Leszívó 
katéter 

(F) 

Ú
JS

Z
Ü

L
Ö

T
T

 0,7-1 kg 2,5 7,5 9,0 5 
1,1-1,5 kg 2,5 8,1 9,5 5 
1,6-2,0 kg 3,0 8,5 10,0 6 
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2,1-2,5 kg 3,0 9,0 10,5 6 
2,6-3,0 kg 3,0 9,5 11,0 6 
3,1+ kg 3,0 10,0 13,0 6 

G
Y

E
R

M
E

K
 

0-3 hónap 3,5 11,0 14,0 6-8 
3-6 hónap 4,0 12,0 15,0 8 
6-12 hónap 4,5 12,5 15,5 8 
2 év 5,0 13,0 16,0 10 
3 év 5,0 13,5 16,5 10 
4 év 5,5 14,0 17,0 10 
5 év 5,5 14,5 17,5 10 
6 év 6,0 15,0 18,0 10 
7 év 6,0 15,5 18,5 10 
8 év 6,5 16,0 19,0 10 
9 év 6,5 16,5 19,5 10 
10 év 7,0 17,0 20,0 10 
11 év 7,0 17,5 20,5 10 
12 év 7,5 18,0 21,0 12 
13 év 7,5 18,5 21,5 12 
14 év 8,0 21,0 24,0 12 
15 év 8,0 21,0 24,0 12 

FE
L

N
Ő

T
T

 Nő 7,5 21,0 24,0 12 
Nő 8,0 21,0 24,0 12 
Férfi 8,5 22,0 25,0 12 
Férfi 9,0 22,0 25,0 14 
Férfi 9,5 23,0 26,0 14 

0-16. ábra: Irányadó tubusméretek, oralis és nasalis tubusmélység és leszívókatéter méret 

 Endotrachealis intubáció 1.8

Endotrachealis intubatio során egy speciális tubust (a korábbiakban említett endotrachelis 
tubus – ETT) vezetünk le a beteg légcsövébe annak érdekében, hogy azon keresztül hatásos 
lélegeztetésre mód nyíljon úgy, hogy mindeközben a légút átjárhatóságát tartósan fenntartani 
legyünk képesek. E légút-fenntartásról az ETT disztalis végénél található mandzsetta (cuff) 
gondoskodik, melyet ennek érdekében levegővel fel kell fújni (részleteket ld. korábban). 
Az endotrachealis intubatio indikációi a következők: 

- Életveszélyes állapotok: 
- Szívmegállás 
- Légzésleállás-apnoe (például: központi idegrendszeri ártalom, drug, hypoxia) 
- Mély kóma (amennyiben a tónustalan nyelv légúti akadályt jelent) 
- Gégeödéma 
- Laryngospasmus 
- Légúti elzáródást okozó  
- Fulladás 
- Felső légúti trauma 
- Fej- vagy magas gerincvelői sérülés 

- Sürgető állapotok: 
- Légzési elégtelenség 



	  
	  

842	  

- Lélegeztetés szükségessége (például: ARDS, füstbelégzés, légúti égés, aspiratio, 
KALB/asthma acut exacerbatioja, parenchymalis tüdőbetegségek, neuro-
muscularis betegségek, légzésdepressio, légzési izomkimerülés) 

- A beteg légzési munkájának csökkentése shock, alacsony perctérfogat esetén 
- Gastricus decontaminatio (gyomormosás) eszméletzavar esetén 
- Esophago-gastroscopia előtt, felső gastrointestinalis vérzés esetén 
- Rossz légzési paraméterek esetén végzendő bronchoscopia előtt és alatt 
- Radiológiai vizsgálatok előtt és alatt, amennyiben azok elvégzéséhez a beteg 

psychomotoros nyugtalansága miatt szedáció szükséges 
Az endotrachealis intubatio történhet: 

- a légút feltárásával: ilyenkor direkt laryngoscopiat alkalmazunk laryngoscope 
segítségével 

- vakon: feltárás nélkül, mely esetben a tájékozódást a légáramlás biztosítja, vagyis e 
módszer kizárólag spontán légző beteg esetében alkalmazható. 

Az ETT levezethető: 
- orrnyíláson keresztül (nasopharyngealis intubatio): ebben az esetben az ETT az 

epipharynxon is keresztülhalad 
- szájüregen át (oropharyngealis intubatio): ekkor a szájüregen keresztül kerül sor az 

ETT levezetésére. 
Nasopharyngealis intubatio történhet a hangrés feltárása mellett és vakon is, míg 
oropharyngealis út esetén a hangrés feltárására minden esetben sor kerül (kivéve az 
intubálható supraglotticus eszközök, LMA esetén, ld. ott). 
FIGYELEM! E beavatkozások alkalmával kulcsfontosságú az asszisztencia. Az 
asszisztensnek a beavatkozás végrehajtásában legtöbbször aktívan is részt kell vennie, így az 
endotrachealis intubatio lépéseinek ismerete számára is rendkívül fontos! Mindezek mellett a 
beavatkozás csak abban az esetben kezdhető meg, amennyiben minden, potenciálisan 
szükséges eszköz rendelkezésre áll és megfelelően elő lett készítve. 

 Orotrachealis intubatio 1.8.1
A legszélesebb körben, így leggyakrabban alkalmazott intubatios technika. A sürgősségi 
ellátásban illetőleg sürgősségi esetekben elsőként választandó módszer. Ellenjavallatát csupán 
a jelentős szűkületet eredményező légúti obstructio képezi, kivitelezését nehezíti (így relatív 
ellenjavallatként számba veendő) a szájüreg nyitási képességének csökkenése (trismus, 
szájüregi trauma), a nyaki gerinc sérülés vagy ennek gyanúja (ekkor módosítva, in-line 
stabilizáció alkalmazásával szükséges kivitelezni). 
 

Életkor Koraszülött Újszülött 6 hónapos 1-2 éves 4-6 éves 8-12 éves Felnőtt 
Lapocméret 0 0-1 1 1-2 2 2-3 4-5 

0-17. ábra: Irányadó lapocméretek az egyes életkorokban. 

A beavatkozás menete: 
1. Preoxigenizálja a beteget 100 % oxigénnel, ha szükséges lélegeztesse át! Célja, hogy a 

levezetés időtartama alatt a mérsékeltebb hypoxia alakuljon ki. 
2. Biztosítson i.v. utat (i.v. line), egyfelől a premedikációs, másrészt a beavatkozás 

közben szükségessé váló gyógyszerek bejuttatása céljából. 
3. Készítse elő a szükséges eszközöket: 
- Működőképes laryngoscope 
- Legalább két, becsült méretű endotrachealis tubus 
- Fecskendő 
- Szelep és ballon 
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- Leszívó és katéter 
- Bougie (opcionális) 
- Alternatív légútbiztosítási eszköz 
- Premedikáció gyógyszerei 
- Sikosító / lidocain 
- Tubusrögzítő eszköz 
Az endotrachealis tubus levezetéséhez kétféle segédeszköz használata elterjedt. 
Korábban a merevebb kivitelű vezetőnyársat alkalmaztuk, melyet a tubus levezetése 
előtt kell a lumenbe helyezni. Ez a segédeszköz a tubus írányítását segíti elő a 
formálhatósághoz szükséges merevség biztosításával. 
Újabban a 60 cm hosszú, 5 mm átmérőjű elasztikus gumi bougie (gum elastic bougie – 
GEB vagy helyesebben Eschmann-féle trachealis tubusvezető) alkalmazása terjed, 
melyet a feltárást követően vezetünk át a hangrésen, majd az endotrachealis tubust a 
lehelyezett vezetőre húzva juttatjuk a kívánt pozicióba (vagyis a technika hasonlatos a 
Seldinger módszerhez). Figyelem: habár elasztikus eszköz, de a bougie is okozhat 
komoly sérüléseket! 

4. Kezdje meg a beteg monitorozását/ készüljön elő hozzá: 
- EKG 
- RR 
- Pulsoxymetria 
- ETCO2 (amennyiben elérhető) 
Canographia alkalmazása optimális, de hiányában is sikeresen végrehajtható a 
beavatkozás. 

5. Próbálj ki az endotrachealis tubust, majd síkosítsa. 
A steril csomagolást kibontva, de az eszközt abból el nem távolítva fújjon 10 ml 
levegőt a mandzsettába, majd távolítsa el a fecskendőt. Ellenőrizze a szelep helyes 
működését. Ismételten csatlakoztassa a fecskendőt, majd teljesen szívja ki a levegőt a 
cuffból, ezt követően távolítsa el a fecskendőt 

6. Pozícionálja a beteget: 
- Helyezze a beteget hanyattfekvő helyzetbe 
- Mérlegelje az ágyon (hordágyon) történő elhelyezést (például földön fekvő, 

eszméletlen beteg esetében) 
- Amennyiben lehetséges, emelje kellő magasságba a hordágyat 
- Nagyobb testű beteg esetén, amennyiben szükségesnek ítéli, tegyen a beteg 

válla alá összetekert pokrócot 
- Szükség esetén létesítsen módosított Jackson pozíciót! 

Módosított Jackson pozíció: A hanyatt fekvő beteg reklinált feje alá párnát 
helyezünk úgy, hogy vállai az alapon nyugszanak. Segítségével a légút képletei 
egy tengelybe kerülnek, így a hangrés könnyebben látótérbe hozható. 

- Reklinálja a beteg fejét 
Amennyiben a betegnek nyaki csigolyasérülése van, vagy ennek gyanúja merül fel 
a fent ismertetett algoritmus nem alkalmazható! Ekkor in-line intubatio vagy 
alternatív légútiztosító eszköz alkalmazása szükséges! 

7. Tárja fel a hangrést! 
- Bal kezében fogja meg a laryngoscopot! 
- Nyissa ki a beteg száját! 

Jobb kezével (mely ekkor még szabad, a tubust nem fogja) nyissa ki a beteg száját. 
A jobb szájzug felől vezesse be a lapocot. 

- A lapoc segítségével a garat irányába és a középvonal felé haladva tolja el a beteg 
nyelvét balra. 
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A lapoc kialakítása következtében, segítségével nem lehetséges az ellenkező (bal) 
oldal irányából a nyelv eltolása, így bal kezes ellátók arra kényszerülnek, hogy az 
endotrachealis tubust subdominans (jobb) kezükkel vezessék le. 
Már gyártanak bal kezes ellátók számára is lapocot, mely azonban rutinszerűen 
nem érhető el. 

- Hajlított lapoc esetén, annak végével a vallecula (glosso)epiglottica-ig haladjon, 
egyenes lapoc esetén az epiglottist is lapocolja el. 
Több lapoc-típus van forgalomban. Alaptípusa az egyenes (Foregger vagy Miller 
típus) és a hajlított (Macintosh) lapocok. Ez utóbbit preferáljuk tekintettel arra, 
hogy az egyenes lapoc alkalmazásakor az epiglottis glotticus felszínét is érinteni 
kell, melyet a nervus vagus idegez be. Foregger lapoc használatának így, a 
paraszimpatikus tónusfokozó hatásán keresztül nem kívánt vegetatív 
következményei (bradycardia, keringésleállás) lehetnek. 
Létezik mozgatható végű lapoc (McCoy) is, mely a feltárást megkönnyítheti. A 
javasolt lapocméreteket mutatja az 0-17. ábra.  

- A laryngoscop nyelével, tengelyének irányába a lapoc segítségével emelje el a 
beteg mandibuláját és nyelvét, melynek hatására a hangrés a látótérbe kerül. 
Kulcsfontosságú, hogy a lapoccal valóban a nyél tengelyének irányába elemelje, és 
ne rotálja az eszköz. Ez utóbbi esetben ugyanis a hangrést szűkítve nyitja a beteg 
szájüregét, mely nehezíti a hangrés látótérbe hozását. Vagyis: ne csuklóból rotálja 
a laryngoscope-ot, hanem vállból emelje azt! 
Amennyiben nem jár sikerrel, alkalmazza a következő manővereket: 

o BURP (backward, upward, rightward pressure) manőver, vagyis: hátra, 
felfelé, jobbra, nyomva. 
Segítője a beteg gégéjét (a pajzsporc elmozdításával) pozícionálja dorsalis 
(gerinc felé), cranialis és jobb irányba, miközben nyomást gyakorol rá. 

o OELM (optimal external laryngeal manipulation) manőver, vagyis: 
optimális külső laryngealis manipuláció. 
Ennél a manővernél a beavatkozást végző ellátó, jobb (még a tubust nem 
fogó) kezével pozícionálja a gégét úgy, hogy a hangrés könnyebben 
látótérbe hozhatóvá váljon. Sikeres manőver után a segítő a kialakított 
helyzetben a fixációt átveszi, annak érdekében, hogy az ellátó a tubust le 
tudja vezetni. 

o Amennyiben sem BURP, sem OELM nem szükséges, segítővel 
alkalmaztathatja a Sellick műfogást, egészen a cuff felfújásáig! 
Nem obligát lépés, de különösen regurgitációval fenyegető helyzetben 
kifejezetten ajánlott. 
A passzív regurgitáció és a következményes aspiráció veszélyének 
csökkentése céljából alkalmazzuk. 
Kivitelezése: segítője nyomja a gégét a gerinc irányába, így az oesophagus 
lumenének szűkítését elérve csökkenti a regurgitációt. 

8. Fogja az endotrachealis tubust a jobb kezébe. 
Ne markolja meg a tubust, hanem hüvelyk- és mutató valamint középső ujja között 
tartsa. Ha vezetőnyársat kell alkalmaznia, azt a behelyezés előtt tolja a tubusba, majd a 
légút anatómiai viszonyának megfelelően hajlítsa meg a tubussal. 

9. A jobb szájzug felől vezesse be a tubust, melynek alsó, ferdén vágott felszínét illessze 
a hangréshez. 
A ferdén vágott kiképzés lehetővé teszi, hogy a hangrés magasságában enyhén rotálva 
tágítsa a hangrést. Ezt azonban – a sérülés esélyének minimalizálása érdekében – 
érdemes csak más megoldás hiányában végezni. 
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10. Amennyiben a beteg a premedikáció során nem kapott harántcsíkolt izomrelaxánst, és 
a betegnek van spontán légzése, várja meg, míg a hangrés megnyílik (a beteg levegőt 
vesz), majd határozott mozdulattal tolja át a hangrésen a tubust. Izomrelaxáció illetve 
légzésleállás alkalmával a hangrés tág, ilyenkor nem kell a tubus tracheába juttatásával 
várni. Amennyiben a hangrés szűk, és nem tágítható, ne erőltesse le a tubust, hanem 
távolítsa el, próbálja átlélegeztetni a beteget és sebészeti módon biztosítson átjárható 
légutat! 

11. Tolja előre az endotrachealis tubust úgy, hogy a cuff proximális széle legalább 2-3 
cm-el a hangrés alá kerüljön. 

12. Fújja fel a cuff-ot 
13. Ellenőrizze a tubus helyzetét 

a. Hallgasson a mellkasra: 
i. Mindkét oldalon az apex pulmonum felett: ha a légzési hang nem 

szimmetrikus, bronchialis intubatio lehetősége merül fel 
ii. Mindkét oldalon a basis pulmonum felett: ha a légzési hang nem 

szimmetrikus, bronchialis intubatio lehetősége merül fel 
iii. Az epigastrium felett: ha gargalizáló hangot hall, akkor  

1. a cuff felfújása elmaradt (ekkor a jugulum felett is légáramlás 
hallható) vagy  

2. a tubus oesophagealis helyzetű (ekkor a tüdők felett légzési 
hang nem hallható) 

iv. A jugulum felett: ha légáramlás hallható (általában sípolás), akkor a 
cuff felfújása maradt el, esetleg nem tartja a levegőt. 

b. Figyelje a mellkaskitérést: ha nem szimmetrikus, bronchialis intubatio 
vélelmezhető. 

c. Figyelje a tubus párásodását. 
d. Ha elérhető, határozza meg az ETCO2-t. 

Az auscultatio önmagában nem elégséges a helyes tubuspozició meghatározására! 
14. Rögzítse ki a tubust. 

A tubus kirögzítéséig TILOS elengedni azt. Számtalan tubusrögzítő eszköz létezik, 
melyek alkalmazását illetően a gyártó leírására hivatkozunk. Ragtapasszal történő 
kirögzítés bizonytalan, korszerűtlen és szakszerűtlen! Kifejezetten erre a célra gyártott 
eszköz hiányában javasoljuk a beteg fején körbevezetett gézcsíkkal történő rögzítést, 
ám ekkor az endotrachealis tubus mellé (miközben fogva tartjuk) Guedel tubus 
bevezetése szükséges, és a rögzítőkötésbe azt is be kell vonni. A tubuson a géz 
azonban elcsúszhat, mely a tubus kijjebb vagy beljebb kerülését és következményes 
nyálkahártya irritációt eredményezhet, mely megelőzhető, ha rögzítés előtt az 
endotrachealis tubusra, a rögzítés magasságában ragtapaszcsíkkal gyűrűt képezünk. 

15. 2-3 percen keresztül hyperventillalja a beteget! 

 Nasotrachealis intubatio 1.8.2
Az orotrachealis feltárásnál ritkábban alkalmazott módszer, így ismertetését az előnyök és 
hátrányok bemutatásával kezdjük.  
Előnyei között említhetjük, a szájápolás egyszerűbb kivitelezhetőségét, valamint azt, hogy a 
ki- illetve elmozdulása nehezebb, mint az orotrachealisan behelyezett ETT esetében. Fenti 
szemponthoz hozzájárul, hogy kirögzítése egyszerűbb és biztonságosabb. 
Hátrányát jelenti, hogy technikailag nehezebben kivitelezhető, mint az orotrachealis módszer, 
a szűkebb hely miatt csak kisebb lumenű tubus alkalmazható. Az orrüregen történő 
keresztülhaladás miatt a fertőzés esélye fokozott, az ETT leszívása is nehezebb. Ez a módszer 
nem alkalmazható arckoponya sérülése, illetve liquorfistula esetén. 
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A beavatkozás menete számos ponton megegyezik az orotrachealis úttal, azonban az eltérések 
miatt (kék színnel kiemelve) mégis érdemes ezt külön ismertetni. Ennek során a hasonló 
lépéseknél nem ismételjük mega a megjegyzéseket, azok az orotrachealis intubationál 
leírtakkal megegyeznek. 
 
A beavatkozás menete: 

1. Preoxigenizálja a beteget 100 % oxigénnel, ha szükséges lélegeztesse át! 
2. Biztosítson i.v. utat (i.v. line) 
3. Készítse elő a szükséges eszközöket: 
- Működőképes laryngoscope 
- Legalább két, becsült méretű endotrachealis tubus 
- Fecskendő 
- Szelep és ballon 
- Leszívó és katéter 
- Magill fogó vagy Haindl-horog 
- Alternatív légútbiztosítási eszköz 
- Premedikáció gyógyszerei 
- Sikosító / lidocain 
- Tubusrögzítő eszköz 
E beavatkozásnál az orotrachealis intubatio eszközei Magill fogóval egészülnek ki, 
mely segítségével az ETT a hangrésen átjuttatható. 
Az ETT cuff sérülésének elkerülése céljából speciális, e célra kifejlesztett Haindl-féle 
intubatios horog is gyakran alkalmazott: ez a segédeszköz a jobb kéz három ujjára 
csiptetve rögzíthető. 
Az oro-trachealisan alkalmazandó tubusméretnél kisebb (általában 2 Ch/0,5 mm-el) 
átmérőjű ETT választandó. 

4. Kezdje meg a beteg monitorozását/ készüljön elő hozzá: 
- EKG 
- RR 
- Pulsoxymetria 
- ETCO2 (amennyiben elérhető) 

5. Próbálj ki, majd síkosítsa az endotrachealis tubust! 
6. Anaemizálja, majd érzéstelenítse az orrnyálkahártyát. Anaemia elérése céljából 

általában ephedrinnel (4%) és cocainnal (4%) átitatott gézcsíkot alkalmazunk, az 
érzéstelenítés lidocain spray-vel lehetséges. 

7. Pozicionálja a beteget: 
- Helyezze a beteget hanyattfekvő helyzetbe 
- Mérlegelje az ágyon (hordágyon) történő elhelyezést (például földön fekvő, 

eszméletlen beteg esetében) 
- Amennyiben lehetséges, emelje kellő magasságba a hordágyat 
- Nagyobb testű beteg esetén, amennyiben szükségesnek ítéli, tegyen a beteg válla 

alá összetekert pokrócot 
- Szükség esetén létesítsen módosított Jackson pozíciót 
- Reklinálja a beteg fejét 

8. A tubust az orrüreg alapján, azon keresztül tolja dorsalis irányba, amíg az 
epipharynxba, majd az oro-pharynx területére nem jut. 

9. Bal kezében fogja meg a laryngoscopot! 
10. Nyissa ki a beteg száját! 
11. A jobb szájzug felől vezesse be a lapocot. 
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12. A lapoc segítségével a garat irányába és a középvonal felé haladva tolja el a beteg 
nyelvét balra 

13. Hajlított lapoc esetén, annak végével a vallecula (glosso)epiglottica-ig haladjon, 
egyenes lapoc esetén az epiglottist is lapocolja el. 

14. A laryngoscop nyelével, tengelyének irányába a lapoc segítségével emelje el a beteg 
mandibuláját és nyelvét, melynek hatására a hangrés a látótérbe kerül. Amennyiben 
nem jár sikerrel, alkalmazza az orotrachealis intubationál ismertetett manővereket 

15. A jobb szájzug felől a jobb kezében fogott Magill fogót vezesse be. 
16. A Magill fogó segítségével ragadja meg az orrüregen keresztül bevezetett 

endotrachealis tubust. Amennyiben Haindl-horgot alkalmaz, húzza el annak 
segítségével. 
FIGYELEM! Törekedjen arra, hogy a Magill fogóval ne a cuff területén ragadja meg a 
tubust, mivel a mandzsetta ennek következtében megsérülhet. 

17. Amennyiben a beteg a premedikáció során nem kapott harántcsíkolt izomrelaxánst, és 
a betegnek van spontán légzése, várja meg, míg a hangrés megnyílik (a beteg levegőt 
vesz), majd határozott mozdulattal tolja át a hangrésen a tubust. Izomrelaxáció illetve 
légzésleállás alkalmával a hangrés tág, ilyenkor nem kell a tubus tracheába juttatásával 
várni. Amennyiben a hangrés szűk, és nem tágítható, ne erőltesse le a tubust, hanem 
távolítsa el, próbálja átlélegeztetni a beteget és sebészeti módon biztosítson átjárható 
légutat! 

18. A Magill fogó segítségével tolja előre az endotrachealis tubust úgy, hogy a cuff 
proximális széle legalább 2-3 cm-el a hangrés alá kerüljön. 
A tubusmélység meghatározásához 90% feletti biztonsággal alkalmazható a Chula 
formula, eszerint: 
Tubusmélység (a jobb orrnyílástól mérve)=9+testmagasság (cm)/10 

19. Fújja fel a cuff-ot 
20. Ellenőrizze a tubus helyzetét 
21. Rögzítse ki a tubust. 
22. 2-3 percen keresztül hyperventilalja a beteget! 

 Nasotrachealis vak intubatio 1.8.3
Az előbbiekben ismertetett nasotrachealis technika alkalmazása, ugyanakkor a hangrés 
feltárása nélkül. E módszer alkalmazásakor a fül ellenőrzésével pozícionáljuk a tubust a 
trachea irányába, folyamatosan hallgatva a spontán légzést kísérő légáramlást. Hátránya, hogy 
spontán légzés meglétét igényli, továbbá a levezetés – az elmaradó laryngoscopia miatt – 
kevésbé biztonságos. 

 Speciális intubatios technikák 1.8.4
1.8.4.1 Retrograd intubatio 
Ennek során a tubus behelyezését megelőzően egy vezetődrót retrográd módon történő 
bevezetésére kerül sor. A hangrés alatt (leginkább a ligamentum cricothyroideum azaz 
conicum punkciójával) punkciót ejtve az oropharynx magasságáig vezetődrót felhelyezése 
történik, melyet Magill fogó segítségével a szájüregen kívülre húzunk. E vezetődrótra (a 
Murphy szemen keresztül) ráhúzva az ETT-t biztosan a hangrésen keresztül, a trachea-ba jut. 
Gyakorlatilag egy adaptált Seldinger technika alkalmazására kerül sor. 
1.8.4.2 Digitalis intubatio 
Gyakorlatilag orotrachealis vak intubatio, amikor a hangrést (pontosabban az epiglottist) nem 
a szem ellenőrzésével, hanem bal kezünk ujjai segítségével azonosítjuk be, ujjainkat 
vezetősínként használva az ETT levezetés során. Kizárólag olyan esetben alkalmazzuk, 
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amikor a vizualizáció lehetősége nem áll fenn és nasotrachealis vak intubatiot nem áll 
módunkban alkalmazni. 
1.8.4.3 Inverz intubatio („jégcsákány módszer”) 
Bizonyos esetekben (leginkább a prehospitalis sürgősségi ellátás során) a beteghez feje felől 
nem férünk hozzá, ilyenkor arcával szemben elhelyezkedve végezzük a hangrés feltárását, 
vagyis a direkt laryngoscopiat. Ekkor beteg mellkasa felöl, a fölött terpeszállásban állva 
vezetjük be a jobb kézben fogott laryngoscope lapocát. Eközben az eszközt jégcsákány 
módjára kell fogni, innen ered a módszer elnevezése. 
1.8.4.4 In-line intubatio 
Olyan technikák összefoglaló módszere, mely során – a nyaki gerinc sérülése, vagy ennek 
gyanúja miatt – egy asszisztens a beteg nyakát rögzíti, miközben az endotrachealis intubatiora 
sor kerül. Ennek következtében a feltárás nagyban megnehezül, de nem lehetetlenedik el, így 
a beavatkozás kellő rutinnal kivitelezhető. Mind oro-, és nasotrachealis intubatio során is 
alkalmazhatjuk, akárcsak inverz technika alkalmazása során.  

 Az endotrachealis intubatio szövődményei 1.8.5
Sérüléses szövődmények: 

- Bevezetési útvonal mentén jelentkező nyálkahártya-vérzések (szájüreg, orrüreg, 
garatfal) 

- Helytelen tubuspozícióból eredő sérülés: amennyiben nem juttatjuk elég mélyre az 
ETT-t, hangszalagsérülést is eredményezhetünk. Így például a cuff-ot a hangrés 
területén fújjuk fel 

- Laryngoscope-al okozott sérülések: helytelen technika alkalmazása például a 
kannaporc sérüléséhez vezethet, mely extubáció alkalmával jelentős légúti szűkületet 
eredményező glottisoedemat okoz. 

Helytelen tubuspozícióból eredő szövődmények: 
- Oesophagus-intubatio: legfőbb veszélye a következményes hányás során veszélyeztető 

gyomortartalom-aspirációban rejlik. 
- Bronchus principalis intubatio: túl mély tubuspozíció esetén leginkább a tágabb, 

meredekebben futó jobb főhörgőbe jutunk. 
Reflexes szövődmények: 

- Leggyakoribb esete a ferde lapoc alkalmazásával helytelenül elemelt epyglottis 
glotticus felszínének érintését kísérő paraszimpatikus (vagus) válasz következtében 
fellépő bradycardia, hypotensio, esetleg keringésmegállás.  
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33.2. alfejezet 

A lélegeztetés (non-invazív, invazív) technikái és eszközei (Radnai 
Balázs Dr) 
 
Hypercapniával járó légzési elégtelenség (úgynevezett globális vagy II. típusú) esetén a pCO2 
emelkedésért felelős ventilációs zavar terápiáját a mesterséges lélegeztetés jelenti. Mivel a 
mechanikai mellkasi pumpafunkció támogatása (asszisztált lélegeztetés) vagy pótlása 
(kontrollált lélegeztetés) a cél, a lélegeztetési mód(szer) megválasztása esetén figyelembe kell 
venni, hogy az a fiziológiás légzéstevékenységet leginkább megközelítő olyan módszer 
legyen, mely az indikációját jelentő állapot, végső soron a ventilációs zavar megfelelő 
kezeléséhez elégséges.  
A lélegeztetési módok között az ahhoz szükséges beavatkozások invazivitása alapján is 
különbséget tehetünk: eszerint megkülönböztetünk invazív és nem-invazív lélegeztetést. Míg 
az előbbi esetben a beteg légútjának átjárhatóságát invazív beavatkozással szükséges 
biztosítani és/vagy fenntartani, addig az utóbbi esetben ehhez invazív beavatkozás elvégzése 
nem szükséges: a beteg arca elé erősített maszkon keresztül valósítjuk meg a légzés 
mechanikai támogatását, melyet kísérő nyomásemelkedés önmagában képes a légutak nyitva 
tartását biztosítani. A nem-invazív lélegeztetés kétségtelen előnye, hogy a beteg légútjainak 
biztosítását nem teszi szükségessé, ugyanakkor hátránya, hogy a beteg számára kényelmetlen 
maszk viselése a beteg részéről nagyfokú együttműködést igényel, kényelmetlen, és 
klausztrofóbiát is eredményezhet. Mindezek ellenére, bizonyos esetekben (így például 
krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő betegek kezelése során) hasznos lehet, 
ugyanakkor a súlyos légzési elégtelenségben nem teszi elkerülhetővé az invazív technika 
alkalmazását. 
A mesterséges lélegeztetés indikációja egyszer s mind tehát: minden olyan 
egészségkárosodás, melynek következtében a beteg spontán légzése nem, vagy rövid időn 
belül nem lesz elégséges az élet fenntartásához, vagyis ventilációs zavar talaján kialakuló 
globális légzési elégtelenséggel jár, vagy azzal fenyeget. 
Figyelembe kell venni azt is, hogy a lélegeztetés nem alkalmas a légzési elégtelenség kóroki 
kezelésére, mindössze a károsodott légzési funkció pótlásával vagy támogatásával lehetőséget 
és időt teremt az alapbetegség gyógyítására. 

 Légzés- és lélegeztetésmechanika 1.1

Fiziológiás légzés során a belégzési fázisban a légzési izmok a mellkas térfogatát növelik, 
mely térfogatnövekedést, a pleuralemezek közti folyadékrétegnek köszönhetően vele sorosan 
kapcsolt tüdőszövet is követ, a légterét kitöltő gázelegy nyomása ezáltal szükségszerűen 
csökken, így a légköri nyomáshoz képest negatív alveolaris nyomás alakul ki. A megnyílt 
légutakon keresztül, a nyomáskülönbség irányába, vagyis a külvilág felől az alveolusok felé 
történő levegőáramlással létrejön a belégzés. E fiziológiás nyomásviszonyokkal ellentétben, 
mesterséges lélegeztetés alkalmával (a negatív nyomású lélegeztetés, azaz a „vastüdő” 
kivételével) a normál légköri nyomásnál magasabb nyomással juttatjuk az alveolusokig a 
lélegeztető gázelegyet, mely kórtani következményeivel a lélegeztetés szövődményeinek 
taglalása során mindenképpen számolnunk kell. 
 
Ahhoz, hogy a légutakba, lélegeztetés során gázt juttathassunk, a légutakban uralkodó 
legmagasabb nyomásértéket, vagyis a légúti csúcsnyomást (peak airway pressure – PAWP, 
Pao) kell, hogy elérjük. Amennyiben ugyanis ezt a nyomást leküzdjük, a légutak megnyílnak. 
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E légutak megnyílásakor mérhető nyomásérték két komponensből származik: egyrészt a 
légúti ellenállás (rezisztencia nyomás), másfelől a tüdő és a mellkas elaszticitásának 
(elasztikus nyomás) leküzdéséhez szükséges nyomásértékekből.  

 
Pao=Prezisztencia + Pelasztikus 

Ez utóbbi a mellkas rugalmasságából eredő, nyugalmi térfogatra passzív módon történő 
visszatérési képességének (retrakció) következménye, így azt egyrészt a mellkas 
rugalmassága, másrészt a térfogatváltozás mértéke, vagyis a befújt (vagy belégzett) levegő 
hozza létre.  
Amennyiben a kilégzés végén pozitív légúti nyomást tartunk fenn (PEEP, lásd később), annak 
értéke növeli a légúti csúcsnyomás értékét. 

 
Pao=Prezisztencia + Pelasztikus+ PEEP 

 

 
0-1. ábra: A mellkas (kék), a tüdő (barna) és a két struktúra együtteseként definiálható 
légzőrendszeri (piros) tágulékonysági görbék. Figyeljük meg, hogy nyugodt kilégzés végén, 
vagyis amikor az együttes nyomás nulla (azaz a piros görbe metszi a függőleges tengelyt), a 
mellkas (kék grafikon) tágulna (expanziós tendencia), míg a tüdő összeesne (retrakciós vagy 
collapsus tendencia), hiszen nyugalomban (a funkcionális reziduális kapacitás térfogatán) a 
tüdő kifeszített állapotban, míg a mellkas összenyomott állapotban található. A két ellentétes 
irányú erő (kék és barna nyilak) eredője a FRC szintjén nulla, így ez jelenti a légzőrendszer 
nyugalmi helyzetét. 

A légzőrendszer (tüdő és mellkasfal) tágulási képességét complience-nek nevezzük, mely az 
egységnyi nyomásváltozást kísérő térfogatváltozást jellemzi. 
 

C=DV/Dp 
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A 0-1. ábra a mellkas, a tüdő és az együttes légzőrendszer tágulékonyságát mutatja. A 
tágulékonyságot (complience) a grafikonok egyenes szakaszainak meredekségeként 
értelmezhetjük. Jól látható, hogy az együttes légzőrendszeri complience a legkisebb 
(ugyanakkora nyomásváltozás a piros színnel jelölt görbén eredményezi a legkisebb 
térfogatnövekedést), vagyis a két összekapcsolt struktúra (mellkas és tüdőszövet) együttes 
tágulékonysága kompromisszum következménye: a nyugalmi térfogathoz (funkcionális 
reziduális kapacitás – FRC) tartozó nyomásértéken ugyanis a mellkas tágulni törekszik 
(expanziós tendencia), míg a tüdő összeesne (retrakciós vagy collapsus tendencia). Ekkor a 
két ellentétes erő (0-1. ábra, kék és barna nyilak) eredője zérus (azok nagysága megegyezik, 
irányuk azonban ellentétes), így ekkor alakul ki szükségszerűen a nyugalmi „eredő” (mellkas 
és tüdő együttes) térfogat.  
A complience az elaszticitással ellentétes irányú hatásokat mutatja: míg az elaszticitás a 
mellkas retrakciós jellemzője, addig a complience a tüdő (pontosabban a tüdő és a mellkas) 
tágulékonyságát jellemzi. Csökkent elaszticitás esetén a complience nő, míg csökkent 
complience az elaszticitás növekedésével jár. 
Az elaszticitás (így az elasztikus nyomás is) növekszik a tüdő complience csökkenésekor 
(például pulmonalis fibrózisban), valamint a mellkas kitérését nehezítő kórképekben (mint 
például nagyfokú obesitas, feszülő ascites, illetve a kórképnek nem tekinthető várandósság 
esetén), míg csökken az elasztikus szövet pusztulásával járó emphysema pulmonum esetén. 
Fiziológiás légző beteg esetében kilégzés végén - mivel a légutak ekkor a légkörrel 
közlekedve egy légteret képeznek - a légutakban normál légköri nyomás uralkodik (a 
légzésélettanban ezt tekintjük zérus nyomásnak).  
Amennyiben a teljes belégzett levegőmennyiség nem tud eltávozni (például légúti szűkület, 
vagy légzési elégtelenség esetén), pozitív értéken tartja a kilégzés-végi nyomást. Ugyanez a 
helyzet tapasztalható, amikor a kilégzési idő csökken, nem engedve az alveolusok teljes 
kiürülését. A légutak fiziológiás szűkületeiből (például a hangrés miatt) levezethető pozitív 
kilégzésvégi nyomást intrinsic PEEP-nek (PEEP: positive end-expiratory pressure) nevezzük, 
megkülönböztetve a terápia során alkalmazott terápiás PEEP-től. Ebből is látható, hogy 
kilégzés végén, fiziológiás körülmények között nem teljesen zérus a nyomás, mely intrinsic 
PEEP-et lélegeztetés során is javasolt pótolni. 
Az előbbiekből következik az is, hogy mesterséges lélegeztetés során a belégzési-kilégzési 
arány megfordításával PEEP hatás érhető el. 
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0-2. ábra: Nyomás-, áramlás- és légzéstérfogati viszonyok a légutakban (saját ábra). Belégzés 

során a légúti nyomás nő, miközben levegő áramlik a légutakba. A pozitív nyomást 
megszüntetve (kilégzés) a légáramlás iránya megfordul, a levegő az alveolusokból a külvilág 

felé áramlik, melynek következtében a légúti nyomás csökken. 
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A lélegeztetés során a monitorozás jelentősége nem hangsúlyozható túl. Ez nagyrészt az 
előbbiekben megismert légzésmechanikai jellemzők megfigyelésén alapul. Amennyiben 
mesterséges lélegeztetés során a légúti csúcsnyomás emelkedését észleljük, azt az előbbiek 
alapján három tényező: vagy a rezisztencia-nyomás vagy az elaszticitás-nyomás, vagy pedig 
az intrinsic PEEP emelkedése okozhatja. 
Ennek megállapítása céljából, a belégzés végi szünetben (vagyis a belégzés végén, plató fázist 
fenntartva, 0,3-0,5 másodperccel megnyújtva annak időtartamát) szükséges meghatározni a 
légúti nyomást. A plató időszakában légáramlás nincs, vagyis az ekkor mérhető nyomás a 
csúcsnyomásnál a kizárólag az áramlás során fennálló rezisztencia nyomással alacsonyabb, 
mely a plató közben nem mérhető. 
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0-3. ábra: Nyomás-, áramlás- és légzéstérfogati viszonyok belégzési végi szünet közbeiktatása 
esetén a légutakban (saját ábra) 

 
 
Amennyiben ennek (a plató nyomásnak) értéke emelkedett, akkor a csúcsnyomás emelkedését 
vagy az intrinsic PEEP, vagy pedig az elaszticitás-változás eredményezi (a terápiás PEEP-et 
ugyanis mivel magunk állítjuk be, biztosan ismerjük). Amennyiben értéke normális, az észlelt 
csúcsnyomás-emelkedés hátterében a rezisztencia nyomás emelkedése áll. Ezt okozhatja 
többek közt: az endotrachealis tubus megtörése, annak részleges elzáródása (például váladék 
által), esetleg bronchospasmus. 
A PEEP meghatározására az előbbiekhez hasonló módon, de a kilégzési fázis végén kell a 
nyomásértéket meghatározni. Az ekkor mért PEEP az intrinsic és terápiás PEEP értékekből 
tevődik össze, melyek közül a terápiás PEEP értékét ismerjük. Amennyiben a kilégzésvégi 
nyomás (vagyis az intrinsic PEEP) emelkedik, mindenképpen gondoljuk a következők 
valamelyikére: légúti obstructio (például váladék, bronchospasmus), légzésszám emelkedés 
(>20/perc). Vegyük figyelembe, hogy minden olyan esetben, amikor a kilégzés egészen a 
következő belégzésig folytatódik (vagyis nem tapasztalunk nyugalmi szünetet), intrinsic 
PEEP emelkedett jelenlétére kell gondolni. Az intrinsic PEEP emelkedés következménye a 
megnövekedett légzési munka, valamint a csökkent vénás visszaáramlás, mely következtében 
hypotensiot és perctérfogat-csökkenést észlelhetünk. 
Amennyiben a légúti csúcsnyomás és a plató-nyomás emelkedését észleljük, ugyanakkor a 
PEEP nem emelkedett, az észlelt nyomásnövekedést az elaszticitás nyomás emelkedése 
okozza. Az ezt fenntartó complience-csökkenést okozhatja: fibrózis, atelectasia, tüdőoedema, 
nagy mennyiségű pleuralis folyadékgyülem, vagy pneumothorax (PTX), extrathoracalis 
okként a korábban említett obesitas, ascites, esetleg várandósság, vagy mellkas-deformitás. 
Ugyancsak az elaszticitás-nyomás emelkedését tapasztaljuk, amennyiben túl magas a 
lélegeztetési térfogat. Ez lehet relatív növekedés is, normál lélegeztetési térfogatot egy 
tüdőfélbe juttatva szintén elaszticitás emelkedést észlelünk, mely a főhörgőbe történt 
intubatiora hívhatja fel a figyelmet. 
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 A beteg spontán légzésének minőségét meghatározó paraméterek, a lélegeztetés 1.2
indikációi 

Tekintettel arra, hogy a mesterséges lélegeztetés – ahogy azt korábban láthattuk - a fiziológiás 
légzéstől jelentősen eltérő mechanikai jellemzőkkel zajlik, szövődményekkel terhelt, a beteg 
számára mind pszichésen, mind szomatikusan megterhelő egészségügyi beavatkozás, csak 
megfelelő indikációs körben alkalmazzuk. 
Az alábbi táblázatban (0-4. ábra) összefoglaljuk azon paramétereket, fiziológiás és 
lélegeztetés indikációját jelentő értékeivel, melyek vizsgálatával a mesterséges lélegeztetés 
indikációja felállítható. 
 
Paraméter Mértékegység Normálérték Lélegeztetés 

indikációja 
Légzésszám * 1/perc 12-20 >35 vagy <6 
Légzési térfogat (tidal volume) * ml/ttkg 5-8 <5 
Artériás PaCO2 Hgmm 35-45 >50 
Artériás PaO2 (szobalevegőn) Hgmm 75-100 <50 
Vitálkapacitás * ml/ttkg 65-75 <10-15 
FEV1 ml/ttkg 50-60 <10 
Maximális belégzési nyomás H2Ocm 80-120 <20-30 
Perc-ventiláció * l/min 5-8 >10 
Maximális akaratlagos légzés 
(Maximum Voluntary Ventilation) l/min 120-180 <20 

Holttér-frakció % 0,25-0,40 >0,60 
* Ágy mellett meghatározható paraméter 

0-4. ábra: A mesterséges lélegeztetés indikációi 

 A mesterséges lélegeztetés abszolút indikációi: 1.2.1

Mesterséges gépi lélegeztetés a következőkben felsorolt kórfolyamatok esetén javasolt abban 
az esetben, amennyiben a légzési paraméterekben (0-4. ábra) indikációt jelentő eltérés 
észlelhető. 

 Akut tüdőkárosodás 
 Akut tüdősérülés (Acute Lung Injury – ALI) 
 Akt respiratórikus disztressz szindróma (ARDS) 
 Súlyos trauma 

 Apnoe és a légzés leállása, így például  
 Klinikai halál esetén 
 Mérgezéses kórfolyamatokban 

 Krónikus obstruktív tüdőbetegség (KALB-COPD) fennállásakor, alapos mérlegelést 
követően 

 Akut respiratórikus acidózis, amennyiben pCO2> 50 Hgmm és/vagy pH <7,25. 
Ezt okozhatja: 

 Rekeszizom bénulása 
 Guillain-Barré-szindróma 
 Myasthenia gravis 
 Gerincvelő-sérülés 
 Iatrogen: érzéstelenítő vagy izomrelaxans hatás 
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 A fokozott légzési munkát jelző tachypnoe, valamint egyéb, légzési nehezítettségi jel 
(például fokozott légzési segédizom-használat) 

 Hipotenzió, mely következményként léphet fel: 
 Szepszisben 
 Sokkban 
 Pangásos szívelégtelenségben 

 Idegrendszeri betegségek, például: 
 Izomsorvadás 
 Amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) 

 Lélegeztető eszközök, lélegeztetési típusok 1.3

A mesterséges (mechanikus) lélegeztető eszközök legegyszerűbb, sajnos ebből kifolyólag 
egyben a legkevésbé informatív elkülönítési módja a levegő befúvásához szükséges erőkifejtő 
alapján történik. Eszerint megkülönböztetünk emberi és gépi erővel hajtott mechanikai 
eszközöket. A humán erővel működtetett lélegeztetés, formáját tekintve lehet közvetlen és 
közvetett lélegeztetés. Míg az előbbi esetben az ellátó (leginkább segélynyújtó) a bajbajutott 
légútjába közvetlenül, saját respiratórikus rendszeréből juttat levegőt, addig az utóbbi, 
közvetett (vagy eszközös) esetben eszköz segítségével, a kéz mechanikai munkáját 
hasznosítva zajlik a lélegeztetés. A közvetlen, emberi erővel működtetett lélegeztetésen belül 
megkülönböztetjük a szájból-szájba, szájból-orrba illetve szájból-eszközbe történő befúvásos 
lélegeztetést, melyeket csak sürgősségi esetben és átmeneti jelleggel alkalmazunk. Az 
eszközös (közvetett) lélegeztetés a gyakorlatban nem más, mint a lélegeztető ballonnal történő 
lélegeztetés. Ez a lélegeztetés legegyszerűbb, de nagy gyakorlatot igénylő módja, melynek 
helyes alkalmazása az ápoló és szakdolgozói személyzettől is elvárt. Két típusát különíthetjük 
el: a lélegeztetés vagy folyamatos gázáramlású, aneszteziológiai ballonnal zajlik (ekkor a 
ballont az áramló gázelegy telíti meg, az nem saját rugalmasságának köszönhetően nyeri 
vissza nyugalmi térfogatát), vagy pedig öntelődő szelep-ballonnal (ekkor a ballon 
rugalmassága miatt tér vissza kiinduló térfogatára). Részei az arcmaszk (mely nem szükséges, 
amennyiben endotrachealis tubuson keresztül lélegeztetünk), a szelep és a ballon. Az 
arcmaszkot (vagy endotrachealis tubust) és a ballont az úgynevezett „E” szelep köti össze, 
melynek kilégző szárához PEEP szelep csatlakoztatható. Az „E” szelep az „E2” szeleppel 
ellentétben, kilégző szárán egyenirányító membránnal van ellátva, így spontán belégzés 
alkalmával a kilégző szár felöl nem, csak a belégző szár irányából jut levegő a befúvó szár 
irányába. A legtöbb „baby” szelepen nyomásszabályozó is található, mely 40 H2Ocm 
nyomásnál nyitva megakadályozza az e feletti nyomással történő befúvást. A ballon 
összenyomásával pozitív nyomást létrehozva juttatjuk a levegőt a betegbe. E lélegeztetési 
mód tehát a váltakozó pozitív nyomású lélegeztetési módok (IPPV-intermittent positive 
pressure ventilation) közé sorolt respirációs terápia. A lélegeztető ballon fizikai tulajdonságait 
mutatja be a következő táblázat: 
 
 Ballon térfogata Méret 

(hossz x átmérő) 
O2 reservoir 

térfogata 
Tömeg (szeleppel) 

Mark IV, felnőtt 1300 ml 275 x 135 mm 1500 ml 415 g 
Mark IV, 
gyerek 

300 ml 265 x 85 mm 100 ml 190 g 

0-5. ábra: A Mark IV lélegeztető ballonok alapvető jellemzői 

A kettős falú öntelődő ballon 1300 vagy 300 ml űrtartalmú gumitömlőből és azt körülvevő 
köpenyből áll, melyet a ballon beszívó és kifúvó végénél gumigyűrűk rögzítenek.  



	  
	  

858	  

A fent ismertetett, klasszikus ballon mellett elterjedt a szilikon ballonok használata is. Ezek 
paramétereit mutatja be a következő táblázat. 

 Ajánlott 
testtömeg 

Ballon 
lélegeztető 
térfogata 

Töltőtérfogat Méret 
(hossz x 
átmérő) 

O2 reservoir 
térfogata 

Szilikon, felnőtt >30 kg 1500 ml 2000 ml 305 x 135 
mm 

2600/1500 ml 

Szilikon, gyermek 10-30 kg 450 ml 700 ml 240 x 90 mm 2600/1500 ml 

Szilikon, újszülött <10 kg 150 ml 220 ml 165 x 70 mm 100 ml 
 

Opcionális tartozék a rezervoár (reservoir). A ballon beszívó szelepénél található 
csatlakozóhoz – összekötőcső közbeiktatásával – O2 csatlakoztatható, melynek segítségével a 
befújt levegő kb. 40 %-os O2 koncentrációja (FiO2) érhető el. Közel 100 %-os 
oxigénkoncentráció elérése céljából reservoir alkalmazása szükséges. Ez kétféle módon 
valósulhat meg: zárt és nyílt eszközzel. A zárt reservoir egy tasak, melynek üregében az 
O2 100%-ig képes dúsulni. A nyílt reservoir egy mindkét végén nyitott bordás tömlő, melynek 
ballonhoz csatlakozó proximalis végénél található a ballonon az előbb említett O2 csatlakozó. 
Az itt képződő turbulens áramlás hatására az O2 dúsítás 100 % közeli (90-100%) értéke érhető 
el. 
 
A mechanikus lélegeztetés korábban említett, másik módja a gépi erővel (respirátor) hajtott 
eszközök használata. E mechanikai eszközzel (géppel) történő lélegeztetést, gépi 
lélegeztetésnek nevezünk. A meghajtási erő forrása alapján alapvetően három forma 
különíthető el: 

 Csak gázhajtású készülékek: melyek működéséhez elektromos áram nem, csak 
nagy nyomással áramló gáz szükséges. 

 Vegyes, gáz és elektromos maghajtású készülékek. 
 Elektromos meghajtású lélegeztető gépek. 

Egy másik, a gép elhelyezését tükröző logika alapján megkülönböztethetünk: 
 Transzport, vagyis a beteggel együtt hordozható lélegeztető gépeket, melyek a 

helyszíni és gyógyintézeti sürgősségi ellátásban, valamint a beteg kórházon 
belüli szállítása során tesznek jó szolgálatot. 

 Fix, intenzív osztályon (vagy részlegen) elhelyezett ICU lélegeztető gépek, 
melyeken belül külön alcsoportot képeznek a neonatológiai, ún. NICU 
készülékek. 

 CPAP respirátorok, melyek non-invazív módszerrel akár a beteg otthonában is 
alkalmazhatóak, például alvási apnoe alkalmával 

A továbbiakban a gépi lélegeztetés módszereit és módjait tekintjük át. 

 Lélegeztetési módok 1.4

E fejezetben a klasszikus, lélegeztetési módok alapjellemezői alapján megvalósuló 
osztályozást is ismertetjük annak ellenére, hogy a korszerű, mikroprocesszorok által vezérelt 
készülékek ettől eltérő, számos, a beteg normál légzéséhez leginkább illeszkedő légzési 
módozatra képesek. 
A légzési, így a lélegeztetési tevékenység is a belégzés indításával (triggerelésével) kezdődik. 
A belégzési trigger szerint megkülönböztetünk gép- páciens-triggerelt lélegeztetést aszerint, 
hogy a légzést a gépen beállított valamely paraméter, vagy a beteg maga indítja. A gép-
triggerelt lélegeztetés során a belégzést kizárólag a lélegeztetőgép indítja, vagyis kizárólag az 
ellátó által szabályozott, kontrollált lélegeztetés történik. A belégzési gép-trigger általában az 
idő, vagyis a beállított idő elteltével a lélegeztetőgép belégzést indít. E lélegeztetési mód a 
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kontrollált mechanikus lélegeztetés (CMV), melyet gyakorlatilag csak eszméletlen illetve 
altatott betegen alkalmazunk. Hátránya, hogy a beteg spontán légzéskísérleteit teljes 
mértékben felülvezérli. Páciens-triggerelt lélegeztetés esetén a belégzést a beteg 
légzéskísérlete indítja vagy indíthatja, vagyis az ellátó által a beteg meglévő légzését 
támogató, asszisztált lélegeztetés történik. E kísérletet a készülékek a nyomás, az áramlás, a 
volumen, továbbá nem mechanikus triggerek érzékelésével észlelheti. Nyomás-trigger esetén 
a belégzést a beteg által indított légzés(i kísérlet) következtében csökkenő légúti nyomás 
(szívás) indítja, amennyiben az eléri az előre beállított értéket. Áramlás-trigger észlelésekor a 
belégzést a beteg légzéstevékenységének következtében fellépő, légutakba irányuló 
légáramlás indítja, mely ezáltal az előbbinél érzékenyebb módszer, hiszen a légáramlás már a 
nyomásesést megelőzően bekövetkezhet. Volumen-trigger alkalmazásakor bizonyos légúti 
térfogat mozgatása hatására indul a belégzés. Az előbbieken kívül egyéb, nem mechanikai 
triggerek észlelése is lehetséges, melyek újabban kifejlesztett asszisztált lélegeztetési 
módozatok, így inkább kísérleti fázisban vannak. Ilyen experimentális módszer a nervus 
phericus vagy a diaphragma felszínéről elevezetett ENG/EMG jel által indított belégzés. 
A respirátorok jelentős csoportja az előbbi módok kombinációjára is képesek (kombinált 
módok), azaz asszisztált-kontrollált lélegeztetést valósítanak meg. Ebben az esetben a 
kontrollált lélegeztetés során is lehetséges a pácien-trigger, vagyis a beteg által indított 
belégzés, melyet gyakorlatilag soha nem iktatunk ki. A lélegeztetőgép a betegtől bizonyos 
mértékű légzési munkát vár el (WOBi-improved work of breathing), és ennek teljesülésekor 
indítja a belégzést. A belégzés elindítója ezen felül lehet nyomás- vagy áramlás-trigger is 
lehet. 
 
A belégzés a belégzési-trigger hatására indul, és a kilégzési triggerig tart. Belégzés alkalmával 
a lélegeztetést egyfajta paraméter vezérli, így belégzés kontrollálása szerint 
megkülönböztethetünk áramlás-, volumen-, nyomás-kontrollált, továbbá konszekutív nyomás 
és áramlásgenerálási lélegeztetési módokat. Az áramlás-kontrollált lélegeztetés (FCV) során 
előre beállított volumen bejuttatása mellett a légúti nyomás a fizikai törvényszerűségeknek, 
míg a térfogat a beállított légzési mintának (négyszög, descendáló, sinus, 0-6. ábra) és a 
beállított légzési időnek megfelelően változik. Volumen-kontrollált (VCV) lélegeztetésben a 
beállított belégzési volumen adott, a nyomás passzívan, fizikai törvényszerűségeknek 
megfelelően változik, míg az áramlás a beállított belégzési idő és mintázatnak megfelelően 
változik. Az áramlás-kontrollált lélegeztetési móddal – nagy vonalakban – megegyező 
módszer. Nyomás-kontrollált (PCV) mód alkalmazásakor a belégzés indítását követően a 
beállított nyomás állandó értéken marad, az áramlás szabadon változik, így a volumen követi 
passzívan a nyomás és áramlásváltozást. A konszekutív nyomás és áramlásgenerálás során a 
készülék nyomás-generálásról volumen-generálásra képes váltani, a belégzési ciklus egy adott 
fázisán, annak alakulásától függően. Egyelőre szűk körben alkalmazott lélegeztetési mód. 
 

 
0-6. ábra: Lélegeztetési áramlási hullámformák (saját ábra) 

A belégzési fázis a kilégzési trigger hatására vált kilégzési fázisra, vagyis engedi a passziv 
kilégzés megindulását. Ez egyben meghatározza azt a paramétert, melynek garantált 
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teljesülése szükséges a kilégzésre történő átváltáshoz, így ezt a lélegeztetést garantáló 
paraméternek (röviden garantált) is nevezzük. Kilégzési trigger szerint – a belégzési 
triggerekhez hasonlóan - beszélhetünk gép- és páciens-triggerekről. Gép-trigger lehet az idő-, 
volumen-, áramlás- vagy nyomástrigger. Idő-trigger esetén a frekvencia és a ki/belégzési 
arány teljesítésekor, vagy a belégzés óta eltelt, ellátó által beállított idő elérésekor vált a 
készülék kilégzési fázisba. Minden kontrollált lélegeztetési üzemmód így működik. Volumen-
trigger alkalmával az előre beállított, belégzendő volumen elérésekor vált kilégzési fázisba 
(volumen garantált lélegeztetés). Áramlás-triggerkor a légúti áramlás, a belégzés során tüdőbe 
áramló levegő hatására csökkenő nyomáskülönbség következtében kezdetben nő, majd a 
csúcsáramlást elérve csökken. Áramlás-trigger alkalmazása esetén a kilégzés akkor indul, ha 
az áramlás a csúcsáramlás beállított százalékára (5-50%) esik. Ez az egyetlen kilégzési 
trigger, mely nyomástámogatott lélegeztetés esetében alkalmazható. Nyomás-trigger 
alkalmazásakor abban az esetben, amennyiben a belégzés során fokozatosan emelkedő 
nyomás a beállított trigerrértéket eléri, a respirátor kilégzésre vált. Gyakorlatilag minden 
lélegeztetőgép alkalmazza, azonban gyakran csak hangriasztással társítva, biztonsági 
lehatárolásként működik. Az öntelődő lélegeztetőballon gyermekmodelljében is e nyomás-
triggerrel találkozunk (lásd ott). 
A kilégzési triggerek másik formája a páciens-triggerek, amikor a beteg által teljesített 
célparaméter esetén kerül sor a kilégzésre váltásra. Az értékelt paraméter lehet az elért 
áramlás vagy nyomás. Páciens áramlás-trigger esetén a beteg által teljesített áramlás beállított 
célértékekor vált kilégzésre a gép, míg nyomás-trigger alkalmazásakor a beállított 
célparaméter a nyomás. 
 
A kilégzési trigger hatására a respirátor kilégzésre vált, mely mind a beteg, mind a gép 
szempontjából passzív folyamat. Ettől függetlenül, általában nyomáskontrollált módon 
történik, vagyis a beteg légútjában egy beállított minimális (pozitív) nyomásértéket tart fenn, 
ezzel gondoskodva a kilégzés-végi nyomás pozitív voltáról, ezzel gondoskodva minimum az 
intrinsic PEEP visszapótlásáról.  
 
Összefoglalva a lélegeztetési módokat trigger szerint az alábbiak szerint osztályozhatjuk: 

- Asszisztált lélegeztetés: a belégzést (és/vagy kilégzést) a beteg indítja. Volumen- vagy 
nyomás-támogatással a belégzés során légútba juttatott levegő-térfogatot vagy légúti 
nyomást garantálja. 

- Kontrollált lélegeztetés: a beteg légzési tevékenysége (még ha lenne is) felülvezérlésre 
kerül: a be- és kilégzés is gépi idő-triggerrel indul. Gyakorlatilag kizárólag 
légzésleállás (bénulás) esetén alkalmazható módszer. 

- Asszisztált/kontrollált lélegeztetés: a belégzési trigger általában páciens-trigger, de a 
kilégzési minden esetben idő-trigger. 

 Gépi lélegeztetési technikák 1.5

Az eddig megismert lélegeztetési módokat összefoglalva mutatja be az 0-7. ábra. 
 

 Volumen-vezérelt Nyomás-vezérelt 
Asszisztált VSV PSV 
Kontrollált (CMV) VCV PCV 

0-7. ábra: lélegeztetési módok összefoglalása 

A fenti alap technikákon túl, további lélegeztetési technikákat is alkalmazunk a klinikai 
gyakorlatban, így a sürgősségi ellátás során is. A szinkronizált, intermittálóan kontrollált 
lélegeztetés (SIMV-synchronised intermitent mandatory ventilation) ez asszisztált/kontrollált 
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lélegeztetési mód, melyet a beteg gépről történő leszoktatása során is előszeretettel 
alkalmazunk. Lényege, hogy a beteg nyomás-, idő- vagy áramlás-triggerrel nyomás (PC-
SIMV)- vagy áramlás-támogatott (VC-SIMV) légvételt indíthat. A kilégzési gépi idő-trigger 
légzésfrekvencia vagy be/kilégzési arány által meghatározott. Az arányosan asszisztált 
lélegeztetés (PAV-propotional assisntant ventilation) a szinkronizált légzéstámogatás egyik 
formája, melynél a lélegeztetőgép által indított nyomás a beteg aktuális légzési erőfeszítésével 
áll arányban. Eltérően a többi légzéstámogatástól, ebben a módban nincs ugyanis garantált 
áramlás, nyomás vagy térfogat. Célja, hogy a légzési mintát a beteg légzésszabályozása által 
fenntartott légzésdinamikájához igazítsa. A be/kilégzési arány modulált lélegeztetés (IRV-
inverse ratio ventilation) a be- és kilégzési idő változtatásával zajló lélegeztetés. Az arány 
megfordítása (I> E) kilégzésvégi pozitív nyomást (PEEP) eredményez. A magas frekvenciájú 
lélegeztetés (HFV) során a beállítható légzésszám a fiziológiás értéket jelentősen (240-900 
légvétel/perc) meghaladja. Formái a nagy frekvenciájú Jet lélegeztetés, a magas frekvenciájú 
áramlás-megszakításos lélegeztetés, és a nagy frekvenciájú oszcillációs lélegeztetés. Nagy 
frekvenciájú Jet lélegeztetés (HFJV) során az endotrachealis tubushoz csatlakoztatható jet-
adapteren keresztül kis volumenű (<1 ml/ttkg), nagy frekvenciájú (4-11 Hz), rövid ideig tartó 
(0,02 s) lég-löketeket (kvantumokat) juttatunk a beteg légútjaiba. A magas frekvenciájú 
áramlás-megszakításos lélegeztetés (HFFIV) a HFJV-hoz hasonló, csak kontrollmódjában tér 
el attól. A nagy frekvenciájú oszcillációs lélegeztetés (HFOV) 3,5-15 Hz (210 - 900 
légzés/perc) frekvenciával történő lélegeztetés, mely során a kilégzési fázisban negatív 
nyomás segíti a levegő légutakból történő eltávozását, azaz aktív kilégzési fázist vezérel. 
Minimális térfogatnövekedést eredményez, mely gyakorlatilag kisebb, mint a holttér, így a 
mellkas minimális kitérésével, annak nyugalomban tartásával mellkasi immobilizáció igénye 
esetén sikerrel alkalmazható. 

 A PEEP 1.6

Az előzőekben több helyen került említésre a vég-kilégzési nyomás pozitív értéken történő 
tartása, vagyis a PEEP. Ez is felhívja a figyelmet jelentőégére, mely vitathatatlan, így külön 
alfejezetben összefoglaljuk élettani és terápiás konzekvenciáit. 
PEEP alkalmazása esetén nem engedjük kilégzés-végi nyomást a fiziológiás zérus értékre 
csökkenni (ZEEP), folyamatosan pozitív értéken tartjuk azt. 
Kilégzés végén, a légúti nyomás nulla értékre csökkenésekor egyszer s mind a légáramlást 
hajtó nyomáskülönbség a légutak és a külvilág között is zérusra redukálódik, így 
levegőáramlás ekkor nem következik be, így dinamikus erőhatás hiányában térfogatváltozás 
már nem zajlik. A légutak levegőtartalma ekkor nem ürül ki teljes mértékben, továbbá a 
kizárólag levegő vezetését végző, konduktív elemek légtartóak maradnak. Az ekkor mérhető 
térfogat a funkcionális reziduális kapacitás (FRC), mely a mellkas és a tüdőszövet ellentétes 
irányú elasztikus expanziós és retractios erői kiegyenlítődésének tudható be.  
PEEP alkalmazásával egyszer s mind a FRC-t, vagyis a kilégzés végén tüdőben maradó 
levegőmennyiséget növeljük, így az FRC csökkenéssel járó kórfolyamatok esetén különösen 
indikált. Minden pulmonalis oedemaképződés (például HBSZE, ARDS) a folyadékkal töltött 
alveolusok miatt jelentősen (akár 20-40 %-al) csökkenti a FRC-t, hiszen az erőkiegyenlítődés 
nyugalmi pillanatában az alveolusokat nem levegő, hanem folyadék tölti ki.  
PEEP lélegeztetés segítségével, habár az eltömeszelt alveolusok megnyitása nem lehetséges, 
ugyanakkor a szabad alveolusok nyitva tarthatóak (csökkentve ezáltal a következő 
belégzéshez szükséges munkát), valamint a filtrációs éknyomás fölé emelt intra-alveolaris 
nyomás alkalmazásával a folyadék-filtráció megfordítható, a peri-alveolaris interstitiumba 
visszajuttatva az alveolusokból a folyadékot. 
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A légúti szűkülettel járó, obstructiv kórfolyamatok (például asthma bronchiale, COPD) épp 
ellenkezőleg: az alveolusok ürülésének gátlása következtében jelentősen emelik a kilégzés 
végén tüdőben maradó volument, azaz az FRC-t. 
FRC emelkedéssel járó kórfolyamatok korábban a PEEP alkalmazásának ellenjavallatát 
képezték, de napjainkban ez inkább óvatosságra figyelmeztet, mintsem ellenjavallatot 
képezne. 
A PEEP növeli tehát az alveolaris nyomást és volument, melynek következtében szinten 
tartott FiO2 mellett, önmagában növeli az oxigenizációt. Nem szabd figyelmen kívül hagyni, 
hogy a megnövelt intrathoracalis nyomás hatására csökken a vénás visszaáramlás, romlik a 
jobb pitvari telődés, így a jobb kamrát töltő preload, ezért csökken a jobb kamrai teljesítmény, 
mely a bal szívfél csökkent funkcióját eredményezi. Összességében tehát a PEEP 
alkalmazásának következtében csökken a preload, így végső soron a perctérfogat is. Emellett 
a hatás mellett a vegetatív szimpatikus tónus csökkentésén keresztül csökken a szívfrekvencia 
is. Ezen hatások azonban az oxigenizáció romlását eredményez(het)ik. Mivel ez a hatás, 
optimális PEEP nyomás alkalmazása esetén kisebb, mint az oxigenizációz javító effektus, 
eredő hatásként ez utóbbival lehet számolni. Az egymással ellentétes élettani hatások 
felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a PEEP nyomás pontos, beteghez és kórképhez 
titrált meghatározása kulcsfontosságú a terápia során. 

 A PEEP hatásai 1.6.1

A légzőrendszerre gyakorolt hatások között – ez előzőekben leírt mechanizmus alapján – 
emelkedett FRC, légzési holttér, complieance és PaO2 emelendő ki. Az előbbiek okán a PEEP 
lélegeztetés ARDS preventiv hatással is bír. 
A keringési rendszerre kifejtett hatások döntően a vénás visszaáramlás csökkenésére 
vezethetőek vissza, mely következtében csökken a bal kamrai afterload és a perctérfogat is, 
ugyanakkor a pulmonalis vascularis resistentia (PVR) emelkedik. 
Az endokrin rendszere gyakorolt hatások között a RAAS rendszer aktivációján keresztül a 
renin és aldoszteron elválasztása is fokozódik. Serkenti az adiuretin (ADH) hypophysealis 
elválasztását, továbbá az atrialis natriuretikus peptid (ANP) kiáramlását is. 
E hatásoknak köszönhetően jól körülírt indikációs és abszolút, továbbá relatív 
ellenjavallatokkal rendelkezik, melyeket a következő, 0-8. ábra mutat be. 
 
A PEEP indikációi: 
Szobalevegőn: PaO2 <60 Hgmm 
FiO2=50% IPPV mellett: PaO2 <70 Hgmm 
Qs/Qt (shuntfrakció) >20% 
Compliance csökkenése 
FRC kisebb a normálérték felénél 
Pulmonalis oedema 
Submersio (alámerülés-majdnem vízbefulladás) 
Leszoktatás respiratios terápiáról 
A PEEP óvatos bevezetése indokolt (relatív ellenjavallat): 
Jobb-szívfél elégtelensége 
Bullosus emphysema (PTX veszélye fenyeget) 
Intracranialis nyomásfokozódás 
Hypovolaemia, hypotensio (nem kontrollalt) 
A PEEP ellenjavallata: 
Asthma bronchiale 
Krónikus aspecifikus légúti betegség (KALB, COPD) 

0-8. ábra: A PEEP indikációi és ellenjavallatai 
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 PEEP titrálás 1.6.2

Általánosságban megjegyezhető, hogy 5 H2Ocm alatti PEEP kedvező hatással nem 
rendelkezik. Terápiás PEEP tartomány így: 5-20 H2Ocm. Titráláskor fokozatosan, 3-5 
H2Ocm-el emeljük a nyomást. A kívánt PaO2 elérésekor elsőként a FiO2-t, ezáltal az 
oxigéntoxicitás veszélyét csökkentsük. 

 Nem-invazív lélegeztetés 1.7

Nem-invazív lélegeztetésnek (NIV - non-invasive ventilation) nevezünk minden olyan 
respirációs terápiát, mely során a beteg tüdejébe invazív (jelen esetben endotrachealis 
intubatio, supraglotticus vagy sebészeti légútbiztosítás) beavatkozás nélkül juttatjuk a 
lélegeztető gáz(keveréke)t. 
E definícióból kiindulva, a negatív nyomású lélegeztetés, vagyis a „vastüdő” is a nem-invazív 
lélegeztetés közé sorolandó, ugyanakkor e respirációs módszerről – didaktikai okból – az 
invazív technikák között már említést tettünk. A polio járvány idején, tömegével alkalmazott 
beavatkozás mára már kiszorult a terápiából, csupán néhány szórvány-esettel lehet találkozni. 
Előnye a fiziológiás mechanizmushoz közeli működési elv, ugyanakkor nagy helyigénye 
(habár az Országos Mentőszolgálat annak idején mobil vastüdőt is alkalmazott a légzésbénult 
betegek transzportja során), nehézkes alkalmazhatósága és a felső légúti elzáródásának 
veszélye miatt kiszorult az ellátásból. 
A legelterjedtebb, leggyakrabban alkalmazott non-invazív lélegeztetési módszer a beteg 
maszk-szelep-ballon segítségével történő lélegeztetése (N-PPV – non-invasiv positive 
pressure ventilation). 
A továbbiakban a pozitív nyomású, műszerrel végzett non-invazív lélegeztetési eljárásokról 
(vagyis a szűk értelemben vett NIV) lesz szó. 
A módszer alkalmazása során a beteg légútjába nem-invazív módon (úgynevezett páciens 
interfészen keresztül) történik a levegő bejuttatása. Ezt kezdetben orr, illetve oro-faciális 
maszkkal, jelenleg pedig legjellemzőbben teljes arcmaszkkal biztosítják, azonban elérhető 
teljes fejet fedő, ún. sisak-maszk formájában is. A hatásos NIV szempontjából 
elengedhetetlen feltétel tehát, hogy az interfész jól tömítő, ugyanakkor a beteg számára 
kényelmes és tolerálható módon kerüljön rögzítésre. E megfelelő, szivárgásmentes illeszkedés 
általában pántok illetve hevederek biztosítják, melyek azonban túl szorosra húzva csökkentik 
a beteg komfortérzetét, növelik a decubitalódás veszélyét. E maszkokat úgy kell felhelyezni, 
hogy legalább 1 ujjunk beférhessen a pántok és a beteg arca közé. 
Tulajdonságait összefoglalva megállapítható, hogy előnyei közé tartozik, hogy az 
endotrachealis intubatio nélkülözésének köszönhetően a légúti védekező mechanizmusok 
megtartottak, az endotrachealis intubatio szövődményei elkerülhetőek, a szedáció 
szövődményei kivédhetőek. A beteg számára kényelmesebb, a páciens a fizioterápiában is 
aktívan részt tud venni. Döntően a lélegeztetés indikációjakor a korai szakaszban 
alkalmazható, viszonylag egyszerű lélegeztetési módszer, mivel a páciens interfész könnyen 
felhelyezhető és eltávolítható. A kórházon kívüli lélegeztetést is lehetővé teszi. 
Nem lehet elhallgatni hátrányait sem, melyek egy része a légutak védelmével függ össze 
(légutakat nem védi, nincs közvetlen lehetőség a légutak leszívására), másrészt a beteg 
részéről tapasztalható toleranciával (egyeseknek kényelmetlen lehet a maszk, klausztrofóbia 
esetén a beteg egyáltalán nem tolerálja) kapcsolatos. Sürgősségi esetben időigényes lehet a 
beüzemelés.  
A kockázatok és haszon mérlegelése alapján a NIV indikációit az 0-9. ábra mutatja be. 
 
A nem invazív lélegeztetés indikációi: 
Akut légzési elégtelenség 



	  
	  

864	  

Hypercapniaval járó légzési elégtelenség 
KALB (COPD) akut exacerbatioja 
Extubációt követő légzési gyengeség 
Respirációs terápiáról történő leszoktatási nehézségek 
Sebészeti beavatkozást követő légzési elégtelenség 
Mellkasfal elváltozások 
Cisztikus fibrózis 
Status asthmaticus 
Krónikus légzési elégtelenség 
Immunhiányos beteg 
Intubáció ellenjavallata esetén 

0-9. ábra: A NIV indikációi 

 CPAP (continous positive airway pressure) 1.7.1
E módszerrel az asszisztált légzés során folyamatos pozitív légúti nyomást tartunk fenn, 
vagyis nem engedjük kilégzés végén a légúti nyomást légköri értékre (nulla) esni. Hatása 
megegyezik a PEEP-el, de míg az kontrollált lélegeztetés során, addig a CPAP asszisztált 
módon valósul meg. Gyakori alkalmazási területe az alvási apnoe szindróma közbeni 
hypoxaemias periódusok megelőzés, valamint az asthma cardiale által csökkent FRC növelése 
(részleteket illetően ld. PEEP). 5-12 H2Ocm-nél magasabb nyomás a gyomor levegővel 
történő telődését eredményezi, mely folyamatos, naso-gastricus szondán keresztüli 
gyomortartalom eltávolítást teszi szükségessé. 

 B(i)PAP (bilevel positive airway pressure) 1.7.2

A légzési ciklusnak megfelelően két pozitív nyomásérték kerül beállításra: belégzési (IPAP) 
és kilégzési pozitív légúti nyomás (EPAP), vagyis nem egy, hanem kétszintű pozitív 
nyomáson valósul meg a légzés: magasabb belégzési és alacsonyabb kilégzési nyomásértéket 
biztosítunk segítségével. 
További, nem-invazív módon is alkalmazott lélegeztetési módszerek: térfogat-limitált 
lélegeztetés, propocionálisan asszisztált lélegeztetés (PAV), melyek ismertetésére az invazív 
lélegeztetés alfejezetben került sor. 

 A mesterséges lélegeztetés paraméterei 1.8

Az alábbiakban összefoglaljuk a beállítható paramétereket, azok kezdeti javasolt értékeivel, 
felhívva a figyelmet arra, hogy az értékek minden egyes betegnél egyedileg határozandóak 
meg! 
 
Paraméter Megjegyzés Érték/mód Speciális beállítások 
Vezérlési mód  Asszisztált Légzésleállás esetén 

kontrollált 
Légzési térfogat (VT) A tüdő állapotától 

függően 12 ml/ideális ttkg 
COPD: 10 ml/ideális ttkg 
ARDS: 6-8 ml/ideális 
ttkg 

Légzésfrekvencia (RR)  10-12/perc  
Belégzett levegő O2 
koncentrációja FiO2 

 100 %  

PEEP 

Csak az első 
vérgázelemzés után 

Amennyiben a shunt 
nagyobb 25%-nál, titrálva 

Ha  
- FiO2=60% mellett 

PaO2>60% nem 
érhető el vagy  

- 25%-nál nagyobb 
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becsült shunt,  
akkor vérgáz nélkül is 
PEEP kezdhető 

Be-/kilégzési arány (I/E)  1:1,5-2  
Belégzési nyomás 

 
15-25 H2Ocm, 
csúcsnyomás maximum 
40 H2Ocm 

 

0-10. ábra: A lélegeztetés kezdeti paraméterei (csak irányadóak, a pontos elvárt értékek 
kórfolyamat és indkáció, továbbá páciensfüggőek) 

 Leszoktatás a gépi lélegeztetésről 1.9

A gépi lélegeztetésről történő leszoktatás megkezdésének indikációja: 
- Stabil vérnyomás, vasoaktív kezelés nélkül ÉS 
- Spontán légzési frekvencia >10/perc és <30/perc ÉS 
- Testhő >36 °C ÉS 
- ETCO2 35–50 Hgmm (kielégítő pH-t jelezve) 

A beteg sikeres leválasztásához szükséges idő hosszát olyan egyedi paraméterek 
befolyásolják, mint a beteg életkora, a lélegeztetés indikáció valamint a ko-morbid tényezők. 
Alapelv, hogy a leszoktatási idő a lehető legrövidebb legyen, de mindenképpen elégséges 
ahhoz, hogy a veszélyes és kellemetlen szövődmények megelőzhetőek legyenek. A sikeres 
leválasztáshoz nem csak egészséges tüdő, hanem haemodinamikai stabilitás, kellő 
hidratáltság, tápláltság, fájdalom- és szorongásmente állapot is szükséges. 
A leszoktatás során fokozatosan emelni szükséges a belélegeztetés megindításához szükséges, 
beteg által kifejtett (vagyis a tőle elvárt) légzési munkát. Eközben természetesen a ventiláció 
és az oxigenizáció folyamatos megfigyelése és monitorozva szükséges, mely paraméterek: a 
spontán indított légzés száma, volumene, ETCO2, légzést kísérő hangok, légzési izommunka, 
esetleg segédizom-használat. 
 
Az extubáció indikációit az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
 
Kielégítő ventilatio Kielégítő oxigenizáció Kielégítő légút 
Kielégítő légzési tevékenység SaO2>90% Ébreszthető, reagál (AV/AVPU) 
Kielégítő (10-30/perc) frekvenciájú 
spontán légzés 

SpO2>92% Köhögési reflex megtartott 

Kielégítő pH PaO2>55 Hgmm Stridor, laryngospasmus nem 
észlelhető 

Légzési izomkimerülés nem észlelhető FiO2<50% Súlyos bronchospasmus nem 
észlelhető 

  Légúti distress nem észlelhető 
0-11. ábra: Az extubáció indikációi 

 A gépi lélegeztetés szövődményei 1.10

A gépi lélegeztetés, habár a vitális funkciók egyikének pótlását célzó, alapvetően szükséges 
egészségügyi tevékenység, mint minden beavatkozás, szövődmények kialakulásával fenyeget. 
Ezek egy része a légút és annak biztosításából ered, míg más szövődmények a respirációs 
terápiával, mint barotraumával összefüggő, intrathoracalis következmények. 
A légúti szövődmények a légútbiztosítással, valamint a lélegeztetéssel is összefüggésben 
állhatnak. 
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Még helyes légútbiztosítási technika alkalmazása során is ki van téve betegünk autonom 
idegrendszeri szövődményeknek, melyek lehetnek szimpatikus izgalom (tachycardia és 
hypertensio) valamint gyakrabban paraszimpatikus izgalom (bradycardia, hypotensio) 
következményei. Ez utóbbiak, különösen kritikus állapotú beteg esetében keringésmegállásig 
fokozódhat. A beavatkozás közben számolni kell a hypoxia következményeivel, emellett a 
garatreflex elvesztése (vagy gyógyszeres kioltása) a beavatkozás időtartama alatt növeli az 
aspiráció veszélyét. 
A respirációs terápia közben, még az addig jól rögzített endotrachealis tubus elmozdulásával 
is számolnunk kell.  Amennyiben a beteg hangokat, zajokat hallat, továbbá csökken a 
kilégzési volumen, a tubus elmozdulására kell gondolni. Tekintettel arra, hogy a kellő 
ventiláció így nem biztosítható, azonnal gondoskodni kell a kelő oxigenizáció biztosításáról, a 
re-intubatioról. 
Gondot okozhat az endotrachealis tubus elzáródása vagy beszűkülése, melyet leggyakrabban 
nem kellően eltávolított légúti váladék eredményez. Az ezzel kapcsolatos teendőkről már esett 
szó. Előfordulhatnak sérülések, melyeket leginkább túl nagy cuff-nyomás mellett, a beteg 
felfújt cuff melletti ön-extubatio-ja eredményezhet. Az ellátó általi extubáció is tartogat 
veszélyeket. Leggyakrabban az intubatio alatt rejtve maradt intubatios sérülések (például 
kannaporc-sérülés) valamint (tartós) nyálkahártya maceratio talaján kialakult légúti szűkület 
formájában jelentkezik. 
A lélegeztetéssel (pontosabban a belégzéskori pozitív nyomással) összefüggő leggyakoribb 
szövődmény a pneumothorax (PTX), mely oka a túl magas nyomású vagy térfogatú 
lélegeztetés során az alveolusok falának ruptúrája. A lélegeztetéssel összefüggő sérülések 
általában diffúz gyulladással kísért, csökkent surfactant termeléssel járó traumák (volumen-, 
baro-, és atelectotrauma).  
A fentieken túl, komplex etiológiai tényezők következtében kialakuló lélegeztetés asszociált 
pneumonia említendő. 

 A lélegeztetett beteg gondozása – speciális szempontok 1.11

Annak ellenére, hogy a gépi lélegeztetés a beteget tehermentesítve csökkenti légzési 
munkáját, megrázó, pszichésen kifejezetten megterhelő momentum a páciens számára. A 
hatásos lélegeztetéshez szükséges endotrachealis intubatio ugyanis megfosztja a 
kommunikáció lehetőségétől, gátolja helyváltoztató, sőt nem egyszer helyzetváltoztató 
mozgásában, valamint korlátozza fiziológiás (így szekretoros) szükségleteinek kielégítésében 
is. E tényezők fokozott megélése nemegyszer a tartós szedáció (esetleg altatás) 
szükségességét is magukban hordozzák, mely azonban növelheti a szövődmények veszélyét. 
Ideális (így a sürgősségi ellátásban ritkábban előforduló) esetben a gépi lélegeztetés és az azt 
megelőző endotrachealis intubatio előtt elégséges idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a beteget, 
igényének megfelelő mértékben felvilágosítsuk, felkészítsük a kellemetlen korlátozottságra, 
biztosítsuk segítő támogatásunkról, így elérve együttműködését, csökkentve szorongását. 
Nincs azonban olyan kevés rendelkezésre álló idő, mely indokolhatná az előzőek 
megvalósítását, legfeljebb teljességét korlátozhatja. 
Nem csak a beteg felkészítése szükséges: az emberi mivoltunkat megtestesítő kommunikáció 
lélegeztetés közben történő folyamatos fenntartása ugyanis jelentős mértékben csökkenti a 
mesterséges lélegeztetés során érzett elszemélytelenedést. Ehhez vonjuk be a beteg 
ismerőseit, rokonait. Érjük el, hogy a lélegeztetés megkezdését követően is beszéljenek a 
beteghez, ösztönözzék válaszadásra, mely történhet arckifejezéssel, bólintással, gesztusokkal. 
A lélegeztetett beteg beszélni nem, de írni képes. Intézeti keretek között törölhető írótábla, 
jegyzetfüzet hasznos segítség lehet ehhez. Újabban kézi számítógépeket (tablet PC, notebook) 
is alkalmaznak a kommunikáció megkönnyítése céljából. 
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 A belégzett levegő melegítése és párásítása 1.11.1

Gépi lélegeztetés során megkerülhetetlen a lélegeztetési gáz melegítése és párásítása, ugyanis 
a mesterséges légút biztosításával a bejuttatott gáz(elegy) megkerüli az orrgaratot, így 
elmarad a fiziológiás párásítás és melegítés. Ennek következményeként károsodnak a 
csillószőrök, ami a váladék eltávolítását gátolva, annak felhalmozódását eredményezi. 
Emellett a mucosus váladék nedvességtartalma csökken, így a légutak a sűrű váladék 
következtében eltömődhetnek. A folyadékvesztés miatti sejtzsugorodás következtében 
csökken a tüdő complience, így nő a légzési munka. Mucosa-fekélyesedés is kialakul, mely 
növeli a légúti ellenállást. A surfactant-vesztés következtében atelectasia, a hővesztés miatt 
hpothermia alakulhat ki. 
Az előbbi szövődményekből is látható, hogy a párásítás szükségszerű, melynek módja a 
HHME filter alkalmazása. A hő- és páracserélő filter (hygroscopic heat-moisture exchanger - 
HHME) a leggyakrabban alkalmazott eljárás, mely a kilégzett levegő hő- és páratartalmát 
megtartva, a következő belégzés során visszajuttatja a légútba. A szűrőt a légút (tubus) és az 
Y csatlakozó közé kell helyezni. Előnyei között szerepel a költséghatékonyság, könnyű 
alkalmazhatóság és a rendkívüli hatékonyság. Nem alkalmazható azonban hypothermias beteg 
esetén, a kilégzett levegő csökkent páratartalma és hűvös volta miatt (nincs mit 
visszalélegeztetni a beteggel). 32 °C alatti maghőmérséklet esetén a filter nem képes a kellő 
párásításról és melegítésről gondoskodni. Kontraindikált továbbá jelentős mennyiségű, sűrű 
vagy véres légúti váladék eseteiben, ekkor az lerakódva a filterre jelentős légúti akadályt 
eredményezhet. 

 Betegbiztonság 1.11.2

A lélegeztetett beteg már alapbetegségéből kifolyólag is rendkívül labilis vitális 
paraméterekkel rendelkezik, nem említve a gépi lélegeztetésben rejlő, korábban említett 
szövődmények lehetőségét. Ez a tény is rávilágít annak fontosságára, hogy a beteget 
folyamatosan monitorozni kell. Minden egyes monitor-jelzést azonnal észlelni kell, szükség 
esetén a megfelelő beavatkozások azonnali elvégzése mellett. A nemzetközi gyakorlatban 
éppen ezért elvárt a lélegeztetett beteg esetén a legalább 1:1-es beteg:ellátó arány. A 
követendő paramétereket az 0-12. ábra foglalja össze. 
 

Rendszer Paraméter 
Neurológia Glasgow Coma Scale 

Kommunikációs képesség 
Szedáció mértéke 
Neuro-muscularis blockad foka 
EEG 

Légzőrendszer Tubus helyzete 
Tubus biztonsága 
Cuff-nyomás 
Légúti szekretoros működés 
Párásítás megfelelősége 
Légzésszám, légzési térfogat és nyomás 
Artériás vérgáz 
Pulzus oxymetria 
Capnometria 

Keringési rendszer Szívfrekvencia és szívritmus 
Vérnyomás 
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Rendszer Paraméter 
Centrális vénás nyomás 
Perifériás perfúzió (például CRT-kapilláris 
újratelődési idő) 
Mellkas RTG 
Perctérfogat 
Mélyvénás trombózis jelei 

Gastro-intestinalis rendszer Hasüregi dyscomfort, distensio 
Bélhangok megléte 
Gyomortartalom mennyisége és minősége 
Bélmozgások gyakorisága 
Testtömeg 
Májfunkciós leletek 

Metabolizmus Testhő (maghőmérséklet) 
Vércukor-szint 

Vizeletelválasztó rendszer Vizelet mennyisége 
Serum electrolyt, BUN, kreatinin 

Kültakaró Decubitus-veszély 
Decubitus fekélyek jelenléte 

0-12. ábra: Monitorizálandó paraméterek gépi lélegeztetés során 

A lélegeztetés során 
- Naponta ellenőrizzük az endotrachealis tubus helyzetét (mellkas RTG vizsgálattal): a 

tubus disztális vége legalább 2 cm-el a carina felett legyen! 
- Rendszeresen ellenőrizzük a lélegeztetési paramétereket! 
- Rendszeresen ellenőrizzük a nyomásértékeket, a légzési hangokat! 
- Figyeljük a beteg légzési izomfáradtságát, segédizom használatát! 
- Monitorozzuk az oxygenisatio paramétereit, úgymint: SaO2, EtCO2, artériás vérgáz 

(szükség esetén)! 
- Figyeljük a gépi lélegeztetés mellékhatásait: barotrauma, infectio, csökkent 

szívteljesítmény (cardialis output)! 
- Ellenőrizzük a riasztások megfelelősségét: bekapcsoltak-e, és a beteg számára 

megfelelően beállított értékűek-e. 
- Kontrolláljuk a lélegeztetési paraméterek helyességét: belégzési erő, belégzési 

csúcsnyomás (PIP), lélegeztetési térfogat (VT), lélegeztetési perctérfogat, légúti 
nyomás, légzésfrekvencia (mind a teljes, mind a gépi és a beteg által indított 
értékeket), FiO2. 

- Ellenőrizzük, hogy megfelelő-e a beteg spontán tevékenységére adott lélegeztetési 
válasz. 
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33.3. alfejezet  

A keringés pótlásának korszerű technikái és eszközei (Pék Emese) 

1. Történelmi áttekintés 

Az emberi lét sajátossága, hogy ismeri létezésének határait, tudatosan felfogja annak 

múlandóságát. Ennek megfelelően mindent lépést megtesz annak érdekében, hogy az elmúlást 

visszafordítsa, tűnő élettét megragadja. A kőkorszak értelmes ősembere már tudatosan 

cselekedett, ismerte a tüzet, eszközöket használt és tagoltan beszélt. Életösztöne kialakított 

már egyes elsősegélynyújtási fogásokat, kezdve a talpba fúródott tüske eltávolításától a 

csonttörések sínezéssel való rögzítéséig. A halott feltámasztása, az ősi idők sámánjainak, 

prófétáinak, papjainak csodatetteiből a korszerű orvostudományban mesterséges légzés- és 

keringéspótlássá egyszerűsödött. 

A keringés mesterséges pótlására irányuló kezdetleges utalásokat már a Bibliában is találunk. 

Az első, orvosilag is hitelesíthető újraélesztési eljárás Elezius próféta nevéhez fűződik 

(Királyok Könyve, II. 4. 32-35). A próféta egy gyermeket támasztott fel a következő képen: 

„a fiúra borult, száját a szájára, szemét a szemére, kezét a kezére tette. S ahogy így ráborult, a 

fiú teste fölmelegedett” - azaz befúvásos lélegeztetést végzett. A halott emberek 

újraélesztésére való törekvések első nyomát azonban az ókori Egyiptomban találhatjuk meg. 

Amikor is II. Ramszesz fáraó a Quadesnél összecsapott a hettitákkal és Rabasszuru herceg az 

Orontes folyóba fulladt. Egyiptomi ábrázolások tanúskodnak az újraélesztés folyamatáról, 

ahol is a képeken két elsősegélynyújtó kiemeli a herceget a folyóból, fejjel lefelé lógatják, 

hogy gyomrából és légútjaiból kifolyjon a lenyelt víz. Ezért az egyik a gyomor tájékát 

nyomja, a másik a hátát ütögeti. Egy Abu-ASzimbelben lévő ábrázoláson, egy 

elsősegélynyújtó a még eszméletlen herceg fejét hátrabuktatva, állkapcsát előreemelve tartja, 

ezzel megmentve a herceg életét.  

A modernkori CPR fejlődése azonban csak a kora 19. századtól indult meg. Ehhez nagyban 

hozzájárult a magas gyermekhalandóság, mely a gyerekgyógyászokat a probléma 

megoldására ösztönözte. Először 1827-ben Leroy d’Etiolles javasolta kiegészíteni a 

mesterséges lélegeztetést manuálisan végzett mellkaskompresszióval. Albert 1834-ben már a 

mellkasfal ritmikus összenyomását ajánlotta.	   A vérkeringés mesterséges pótlására aztán 

Boehm 1878-ban állatkísérleteket végzett, ahol külsőleg alkalmazott mellkaskompressziót. A 

későbbiekben egyes mellkas- és szívsebészeti esetek rávilágítottak azonban a szív 

pumpafunkciójának mesterségesen fenntartható formájára. Ez által a humán alkalmazhatóság 
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a 20. századtól bekerült a köztudatba, amikor is műtét közbeni szívmegállásoknál sikeresen 

végeztek ún. belső szívmasszázst. Előfordult, hogy a sikeres operációt követő napokban lépett 

fel a betegeknél a szívmegállás, amelynek egyetlen kezelési módja akkoriban (az előzetes 

tapasztalatoknak megfelelően) a frissen összevarrt mellkasfal „újrafelnyitása” után a 

mellüregbe hatoló direkt belső szívmasszázs volt.	  Peter Safar 1956-ban James Elam-mal 

hajtotta végre az első sikeres humán cardiopulmonaris resuscitatiot (CPR). 1960-ban a 

marylandi John Hopkins Egyetem kutatói: William Bennett Kouwenhoven (1886-1975), 

James R. Jude és Guy G. Knickerbocker nyomán került először publikálásra a „zárt-

mellkasú” szívmasszázs újraélesztésben való hatásossága. Ezzel kapcsolatosan az egyik 

elhíresült mondásuk: „Bárki, bárhol képes újraélesztést végezni. Minden, ami ehhez 

szükséges, csupán a két kezünk.” 1961-től az eljárást már műtőn kívül is alkalmazták Ezt 

követően közlésre kerültek a beavatkozás által kiváltható komplikációk, sérülések, mint pl.: a 

borda – vagy szegycsont törése, a felső légutak, tüdő, szív, máj vagy lép sérülései. Mindezek 

ellenére a technika hatásossága nem volt vitatott. Az 1980-as évektől a 21. század elejéig 

három fázisban határozták meg a szívmegállások kezelését: az elsőben a defibrillátornak volt 

a legnagyobb hatékonysága; ezt követően a haemodinamikai fázisnak volt jelentősége, ahol a 

hatásos mellkaskompresszió segítségével biztosítható a megfelelő agyi és koronária perfúzió; 

végül a harmadik metabolikus fázisban a hipotermia jelentőségét hangsúlyozták. 

2. A manuálisan kivitelezett mellkaskompresszió 

A hatásosan kivitelezett mellkaskompresszió minimális, de megfelelő agyi és coronaria 

keringést generál, mely így növeli az elektroterápia (defibrillatio) sikerességének esélyét.  

A továbbiakban manuális mellkaskompressziónak tekintjük a kézzel végzett mellkasi 

nyomásokat, míg az előzetes irodalmi áttekintéseknek megfelelően mechanikus 

mellkaskompressziónak a készülékek által végzett szívmasszázst. 

A manuális mellkaskompresszió helyes kivitelezése a következő (2.1. ábra) 

• térdeljünk a bajbajutott mellé; 

• kéztövünket tegyük a beteg mellkasának közepére, a szegycsont alsó felére; 

• másik kezünk kéztövét tegyük az előbb letett kezünkre; 

• kulcsoljuk össze az ujjainkat; bizonyosodjunk meg róla, hogy nem törjük el a beteg 

bordáit; tartsuk egyenesen mindkét kezünket; ne nyomjuk a beteg hasát, vagy a 

sternum alsó részén elhelyezkedő kardnyúlványt; 
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• helyezkedjünk el függőlegesen a beteg mellkasa felett és nyomjuk le azt minimum 5, 

maximum 6 cm mélységbe; 

• minden lenyomás után engedjük fel a mellkast, anélkül, hogy a kezünket levennénk 

róla; 

• a lenyomás és a felengedés ugyanannyi ideig kell, hogy tartson (1:1); 

• 100-120/perces frekvenciával végezzük a kompressziókat; 

• 30 mellkaskompresszió után kétszer hatásosan fújjunk be a beteg szájába, mely nem 

vehet igénybe többet 5 másodpercnél (mellkaskompressziós szünet); 

• a folyamatos, megszakítás nélküli mellkaskompresszió is engedélyezett (amennyiben 

nem tudunk, vagy nem szeretnénk befújni).  

 
2.1. ábra Mellkaskompresszió helyes kivitelezése felnőtt újraélesztés során 

A jelen pillanatban érvényben lévő 2010-es ERC (European Resuscitation Council) szakmai 

ajánlása szerint, a szemtanú által végzett mellkaskompresszió minden szívmegállás esetében 

kötelező, függetlenül attól, hogy a segítségnyújtó képzett vagy sem. 

Jelen irányelvben nagy hangsúlyt fektetnek a megfelelő minőségben kivitelezett 

szívmasszázsra (BLS, ALS egyaránt), ahol: 

BLS esetén: 

• a lenyomás mélysége minimum 5 cm; 

• a frekvencia minimum 100/perc kell, hogy legyen; 

• a lenyomás után a mellkast teljesen fel kell engedni; 

• és ami a legfontosabb, a mellkaskompressziót a lehető legrövidebb ideig szabad csak 

megszakítani; 

ALS esetén: 

• legfontosabb a mielőbb megkezdett, folyamatos szívmasszázs; 
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• a mellkaskompresszió csak maximum 5 másodpercig állhat meg; 

• amennyiben sokkolandó szívritmusról van szó, a mentőegységnek a defibrillátor 

töltése alatt sem szabad megszakítani a mellkaskompressziót, a sokk előtti szünet 

minimalizálása érdekében. 

3. A mechanikus eszközök története 

A hatásosan végzett mellkaskompresszió szerepét humán és állatkísérletek is számos 

alkalommal bizonyították. Tény, hogy a minél mélyebben és egyre folyamatosabban (minél 

rövidebb kompressziós szünettel) végzett külső szívmasszázs növeli az elektroterápia 

hatékonyságát is. Ezen ismeretek vezettek a mechanikus eszközök létrejöttéhez. A manuálisan 

végzett mellkasi nyomások – még ha tökéletesen végzik is azokat – a szív normál 

váráramlásának 10-20%-át, míg az agy véráramlásának 30-40%-át képesek csak biztosítani. 

1908-ban már létrehoztak egy eszközt (Pike és mtsai.), mellyel kutyán végeztek külsőleg 

mellkaskompressziót, ám ezt akkoriban még nem tartották említésre méltónak. 1961-ben, 

Harkins- és Bramson megalkotott egy olyan elektro-pneumatikus gépet, amely sűrített gáz 

segítségével, egy rugós dugattyúval végezte a lenyomásokat a beteg szegycsontján (3.1. ábra). 

1962-ben már több eszköz is tesztelésre került, melyek között akadt már olyan is, amelynek 

nagyon egyszerű volt a használat, olcsó volt az előállítása és már orvosi teamek 

rendelkezésére lehetett bocsájtani (3.2. ábra). Ezeket úgy tervezték, hogy ágyban fekvő vagy 

széken ülő betegnél is alkalmazhatóak lehessenek, 17-18 esetben a betegnél a használat alatt 

femoralis pulzus volt tapintható. Az 1960as évek közepétől egyre több ilyen készülék került 

tesztelésre, melyek használata többnyire túl bonyolult volt, a gépek nehezek voltak, vagy 

egyáltalán nem voltak hatékonyak. 1963-ban Safar és kollégái megalkották az ún. "Beck-

Rand” külső mellkaskompressziós gépet, mely akkumulátorral működött, hordozható volt, 

súlya 32kg-ot nyomott. Az 1960-as években a legismertebb, gázzal működő eszköz a 

„Thumper” nevű készülék volt (3.3. ábra), mely hospitális és prehospitális újraélesztések 

során az óta is alkalmazásban áll (Thumper® 1007 CC). Az 1990-es évek elején publikálásra 

került egy házi készítésű dugattyúval elvégzett sikeres újraélesztés is.  
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3.1. ábra A Harkins és Bramson által tervezett készülék 

 

3.2. ábra Warltier készüléke 

 

3.3. ábra A Thumper elnevezésű készülék 

Ez ösztönözte arra Cohent és mtsai-t, hogy olyan szívó eszközt fejlesszenek ki, ami CPR alatt 

segíti a mellkasfal tágulását és javítja a heamodinamikát. Említett készülék Ambu 

Cardiopump™ néven vált ismerté (3.4. ábra), azonban a használata nagy arányban járt 

mellkasi sérüléssel, ezért nem igazán terjedt el. Azóta a különböző fejlesztéseknek 

köszönhetően a gépek egyre könnyebbé váltak és kezelhetőségük is nagyban egyszerűsödött. 

Jelenleg a piacon két típus a legelterjedtebb: a LUCAS® (Lund University Cardiopulmonary 

Assist System, Jolife AB, Lund, Sweden) 2002óta és az Auto-pulse® (ZOLL Medical 

Corporation) 2004 óta  
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3.4. ábra Ambu Cardiopump™ 

Ezen eszközök együttes előnyei a következők: 

• Mentőellátás során lehetővé teszik a személyzet számára, hogy szállítás közben a 

biztonsági övvel bekötve székükben utazzanak, mialatt szükség esetén folyamatosan 

biztosított a klinikai halott beteg számára a jó minőségű mellkaskompresszió. 

• Ellátás során biztosított, hogy más, fontos beavatkozásokat is el tudnak végezni, 

miközben zajlik a kompresszió. 

• Biztosítják az egyenletes (mélységű, frekvenciájú) mellkasi nyomásokat, akár a 

defibrilláció ideje alatt is, minimalizálva így a kompressziós szünetet. 

3.1. Auto-pulse® 

A ZOLL cég által gyártott készüléket úgy tervezték, mint egy pneumatikus mellény. Elemmel 

működik, használata nagyon könnyű akár még egy laikus számára is. Alkalmazása során egy 

teherelosztásos LifeBand® nyomja le az egész mellkast (a manuális kompresszióval szemben, 

ami csak egy ponton kompresszál), a beteg hátát megtámasztva egy rövid hátlappal. 

Segítségével a bajbajutott számára sokkal egyenletesebb, jobb minőségű mellkaskompresszió 

kivitelezhető, mint a manuális kompresszió során, nagyban javítva ezzel a vérátáramlást. 

Minimalizálja a kompressziós szünetet, biztosítja a transzport alatti mellkasi nyomásokat, 

felszabadítva ez által a mentőszemélyzetet, akik így egyéb életmentő tevékenységeket is el 

tudnak végezni a CPR-el egy időben (3.1.1. ábra).  
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3.1.1. Az AutoPulse® készülék 

Klinikailag bizonyított tények az eszközzel kapcsolatban: 

• Növeli a vérátáramlást, mivel az egész mellkast komprimálja; 

• Használata egyszerű és gyors, mivel nem igényel manuális beállítást, automatikusan 

elvégzi az indításhoz szükséges számításokat a beteg mellkasának mérete, alakja és 

ellenállása alapján; 

• Úgy funkcionál akár egy „plusz ellátó személy”; 

• Klinikailag biztonságos; 

• Használata mentőszállítás közben is biztonságos. 

Az általa okozott háti bordatörés gyakoribb szövődmény, mint a manuálisan vagy a 

mechanikus LUCAS-sal végzett CPR során. 

Egy új miniatürizált mechanikai mellkaskompressziós eszköz (MCC) is tesztelésre került 

2008 és 2012 között, ám ennek biztonságos használata még nem alátámasztott.  

3.2. LUCAS™ 

Két változata létezik. Az első modell a LUCAS™ 1 mellkaskompressziós rendszer volt, 

amely egy pneumatikus, gázmeghajtású eszköz volt. Majd a 2010-es évek elején átvette a 

helyét a LUCAS™ 2 mellkaskompressziós rendszer, ami már elektromosan működik.  

Minkét eszköz folyamatosan, 100/perces frekvenciával végzi a mechanikus mellkasi 

nyomásokat, fix 4-5 cm-es mélységben, és el vannak látva egy tapadó koronggal, amely segíti 

a mellkas felengedését a természetes helyzetbe.  
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Vizsgálatok kimutatták, hogy jelen eszköz: 

• kiváló mellkasi nyomást és áramlást hoz létre; 

• szignifikánsan magasabb perctérfogattal; 

• artéria carotis áramlással; 

• kilégzésvégi CO2 nyomással (PETCO2) – bár ennek a túlélésre gyakorolt előnyös 

hatása még nem bizonyított; 

• intrathoracalis dekompressziós fázissal; 

• valamint aorta és koronária perfúziós nyomással. 

Továbbá használatával magasabb az aránya a spontán keringés (ROSC) visszatérésének is. 

Bebizonyították, hogy jobb agyi véráramlást és perctérfogatot képes létrehozni, mint a 

standard manuális CPR. Jelenlegi alkalmazási területei folyamatos CPR biztosításához: rescue 

PCI során, sürgősségi aorta billentyű helyreállításnál, percután non-coronary intervencióban 

és betegszállítás vagy hypothermia során elhúzódó újraélesztésben. 

Alkotórészei a következők (3.2.1. ábra):  

• alsó lemez, amely a beteg alá helyezve támasztékul szolgál a külső mellkasi 

kompresszióhoz; 

• felső egység, amely a levehető szívókoronggal rendelkező kompressziós 

mechanizmust tartalmazza egy eredeti LUCAS akkumulátorral; 

• stabilizáló pánt, amellyel rögzíthető a készülék a betegen; 

• párnázott hordtáska. 

 

3.2.1. ábra A LUCAS készülék 

Használatának szövődményeit, mellékhatásait a Nemzetközi Resuscitatiós Együttműködési 

Társaság (ILCOR) a következő képen határozta meg: „A bordatörések és egyéb sérülések 

gyakori, de elfogadható következményei a CPR alkalmazásának a szívmegállás okozta halál 
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alternatívájaként. Az újraélesztés után minden beteget újra meg kell vizsgálni az 

újraélesztéshez kapcsolódó sérüléseket illetően”. Továbbá gyakoriak még a mellkasi 

horzsolások és az érzékenység is.  

Ellenjavallatok:  

• amennyiben a LUCAS nem helyezhető biztonságosan vagy megfelelően a beteg 

mellkasára; 

• amennyiben a beteg testmérete túl kicsi; 

• amennyiben a beteg testmérete túl nagy. 

A LUCAS használatakor mindig be kell tartani a CPR-re vonatkozó helyi és/vagy nemzetközi 

irányelveket. 

A készülék használata: 

• amennyiben a sérültnél keringés- és légzésleállást tapasztalunk, a lehetőő legkevesebb 

megszakítással azonnal meg kell kezdeni a kézi CPR-t; 

• helyezzük a beteg mellé és nyissuk ki a készüléket tartalmazó táskát; 

• még a táskában nyomjuk meg 1 másodpercig a LUCAS felhasználói kezelőpaneljének 

BE-KI gombját, hogy az eszköz bekapcsoljon, és megkezdje az önteszt végrehajtását. 

A BEÁLLÍTÁS gomb melletti zöld jelzőlámpa kigyulladása azt jelzi, hogy a gép 

üzemkész. 

• Majd állítsuk össze a készüléket:  

 Vegyük ki a hordtáskából a LUCAS alsó lemezét.  

 Állítsuk le a kézi CPR-t.  

 Támasszuk meg a beteg fejét.  

 Óvatosan helyezzük a LUCAS alsó lemezét a beteg alá, közvetlenül a 

hónaljtól lefelé. A következő módszereket alkalmazhatjuk:  

 A beteg vállát megfogva, kissé emeljük meg a beteg felső testét. 

3.2.2. ábra 

 Fordítsuk a beteget egyik oldalról a másikra 
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3.2.2. ábra LUCAS behelyezése a beteg alá 

• Ezután kezdjük újra a kézi CPR-t.  

• A támasztólábakon lévő fogantyúknál fogva, vegyük ki a táskából a LUCAS 

felsőegységét. A körmös rögzítők kinyitásához húzzuk meg egyszer a kioldógyűrűket. 

• Engedjük el a kioldógyűrűket. 

• Erősítsük a közelebbi támasztólábat az alsó lemezre. 

• Állítsuk le a kézi CPR-t. 

• A másik támasztólábat is erősítsük az alsó lemezre, hogy mindkét láb rögzüljön a 

lemezen. Kattanást kell hallani. (3.2.3. ábra) 

 

3.2.3. ábra LUCAS felső egységének behelyezése 
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• Győződjünk meg a megfelelő rögzítésről úgy, hogy egyszer meghúzzuk felfelé a felső 

egységet. 

• A mellkaskompresszió helyének (lenyomási pont) ugyanott kell lennie, mint a kézzel 

végzett CPR során, az irányelveknek megfelelően. (3.2.4. ábra) 

 
3.2.4. ábra Mellkaskompresszió helyének megválasztása 

• Amikor a szívókorong nyomólapja megfelelő helyzetben van, a szívókorong 

peremének alsó része közvetlenül a szegycsont vége fölött helyezkedik el. 

• Ujjunk segítségével bizonyosodjunk meg róla, hogy a szívókorong peremének alsó 

része közvetlenül a szegycsont vége fölé került. Szükség esetén módosítsuk a készülék 

helyzetét a támasztólábaknál fogva. 

• Állítsuk be a szívókorong magasságát a kiindulási helyzet beállításához. 

Gondoskodjunk róla, hogy a készülék BEÁLLÍTÁS üzemmódban legyen. Két 

ujjunkkal toljuk lefelé a szívókorongot úgy, hogy a nyomólap a beteg mellkasához 

érjen, de ne nyomjuk azt. Nyomjuk meg a SZÜNET gombot a kiindulási helyzet 

rögzítéséhez, majd vegyük le ujjainkat a szívókorongról. 

• Ellenőrizzük, hogy megfelelő-e a szívókorong helyzete. Ha nem, akkor nyomjuk meg 

a BEÁLLÍTÁS gombot, húzzuk fel a szívókorongot, és módosítsuk a vízszintes 

és/vagy függőleges helyzetét az új kiindulási helyzet beállításához. Nyomja meg a 

SZÜNET gombot.  

• Nyomja meg az AKTÍV (folyamatos) vagy az AKTÍV (30:2) gombot a kompresszió 

elindításához. 
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3.3. A mellkaskompressziót végző eszközök hátrányai 

Említett eszközök használata a mai napig széles körökben még nem elterjedt, mivel sok 

szövődményes sérülést képesek okozni. 1961 óta számos publikáció és összefoglaló 

közlemény (review) foglalkozott már a CPR által okozott következményekkel. 

Ezek közül a leggyakoribbak: a borda- és a szegycsonti törése; váz-, izomrendszeri sérülések; 

kulccsont törés; csontvelő embólia; epicardialis/mediastinalis vérzés, véraláfutás; pericardialis 

bevérzések; aorta thoracica szakadás; PTX/HTX; subcután emphysema; máj ill. lép szakadás. 

Több olyan vizsgálat is készült már, amelyek a manuális és a mechanikus 

mellkaskompresszió által kiváltott sérülések gyakoriságát hasonlította össze, változó 

eredményekkel. 1 

A Magyar Reszuszciációs Társaság (MRT) 2011-es ajánlása a mechanikus, 

mellkaskompressziót támogató eszközökről a következő: 

„Ez idő szerint nincs elég bizonyíték, mely alapján a jelenleg forgalomban lévő mechanikus 

eszközök bármelyikét egyértelműen javasolni, vagy alkalmazásukat elvetni lehetne. A 

kompressziót segítő készülékek (pl. AutoPulse vagy LUCAS) alkalmasnak tűnnek arra, hogy 

hosszantartó (pl. katéteres intervenció alatti vagy trombolízist követő) kompressziókra vagy 

szállítás alatti reszuszcitációra használják, a szövődmények azonban gyakoribbak és a 

túlélésre kifejtett hatás egyelőre bizonytalan.” 
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33.4. alfejezet  

A keringés monitorizálására használható módszerek és eszközök (Tóth György)  

Bevezetés 

A prehospitális sürgősségi ellátás során alkalmazandó ABCDE betegvizsgálati, illetve 
betegellátási szemlélet segíti a szakembert az észlelhető, vizsgálható, monitorozható 
paraméterek tekintetében, melynek elsődleges célja az azonnali beavatkozást igénylő kritikus 
és instabil állapot felismerése, az adekvát terápia alkalmazásával a kórfolyamat 
progressziójának megállítása. 

A beteg szisztematikus vizsgálata mind a veszélyeztetettséget, mind az ellátási igényt 
megfogalmazva támogatja a beteg ellátását valamennyi – a prehospitális, illetve a hospitális 
szakaszban is –, eltérő kompetenciával rendelkező sürgősségi ellátói szinten. 

A keringés vizsgálata, monitorozása – az egyéb paraméterek vizsgálatával megegyezően – 
eszköz nélküli, fizikális módszerekkel kezdődik (inspekció, palpáció, auszkultáció, 
alkalmanként perkusszió), melyeket kiegészítenek azok az eszközök, amelyek segítenek – 
gyors és egyszerű használat mellett – többlet információhoz jutni a beteg állapotára 
vonatkozóan. 

A keringés vizsgálatát megelőzik az eszmélet- és tudatállapot szintjének, a légutak 
átjárhatóságának, valamint a légzési paramétereknek az értékelése, azonban a fenti sorrend 
ellenére előfordulhat azonnali, keringés stabilizálás érdekében végzett beavatkozás – 
helyszínen észlelt nagy vérzés azonnali kontrollja –. 

Az alábbi fejezet ismerteti a keringés eszköz nélküli, illetve eszközös módszereinek 
lehetőségeit, helyszíni és azok intézetben megvalósítható kiegészítéseit is. 

 

1. A keringés vizsgálatának és monitorizálásának eszköz nélküli módszerei 
 
1.1 Megtekintés – Inspekció 

Az első benyomást a beteggel kapcsolatban a megtekintéssel nyerhetünk, a keringés 
vonatkozásában vérzés, illetve az arra utaló jelek tudatos keresését jelenti, és észlelést 
követően döntünk annak azonnali csillapításáról a vérzés intenzitásának és helyszíni 
elláthatóságának függvényében. 

A sápadt kültakaró észlelése, vagy hirtelen megjelenése a betegvizsgálat, ellátás és 
monitorozás során felveti a perifériás keringés zavarát, mely további vizsgálatokkal azonnali 
megerősítést igényel. 

1.2 Tapintás – Palpáció 

Tapintás során a kültakaró hőmérsékletét, verejtékezés meglétét, vagy hiányát észlelhetjük, a 
kapilláris újratelődési idő megnyúlása – figyelembe véve a beteg, illetve a környezet 
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temperatúráját, esetleges lokális keringési zavarokat – (1/1. sz. ábra), a perifériás pulzus 
vizsgálata során jelentkező eltérések keringési zavarra utalhatnak. 

 A pulzus tapintásával annak számát, ritmusát, elnyomhatóságát vizsgáljuk, a vérnyomás 
minimális értékére következtethetünk a perifériás pulzus teltségének, tapinthatóságának 
tükrében – a felnőttek esetén tapintható perifériás pulzus csaknem 80 Hgmm-es szisztolés 
vérnyomásértéket feltételez –. Centrális pulzus értékelése az említetteken túl a keringés 
meglétének, illetve hiányának a megerősítését is szolgálja, a perifériás ödémák jelenléte 
jellegzetes tapintási lelettel (ujjbenyomatot megtartva), ugyancsak keringési eredetre utalhat 
(1/2. sz. ábra).  

 

1/1. számú ábra: kapilláris újratelődési idő vizsgálata 

 

 

1/2. számú ábra: perifériás és centrális pulzus tapintása 

 
 

1.3 Hallgatózás – Auszkultáció 
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A keringésvizsgálat során általában eszközzel végzünk hallgatózást, ritkán szabad füllel is 
hallhatóak keringéssel kapcsolatos hangjelenségek – műbillentyű működésének hangja a 
szívciklusnak megfelelően – (1/3. sz. ábra). 

 

 

 

1/3. számú ábra: hallgatózás a könyökhajlati artéria felett vérnyomásmérés közben 

 
1.4 Kopogtatás – Perkusszió 

A hallgatózáshoz hasonlóan a sürgősségi ellátásban a kedvezőtlen helyszíni adottságok miatt 
ritkán alkalmazunk a keringési paraméterek értékelése során kopogtatást, jelentősége a 
szívtompulat, illetve a szívhatárok megállapításában, illetve a mellkasi folyadék, vagy levegő 
elkülönítésében lehet, segítve a helyes diagnózisalkotást. 

 

2. A keringés vizsgálatának és monitorizálásának eszközös módszerei 

Az eszköz nélküli betegvizsgálattal párhuzamosan, illetve annak kiegészítéseként 
használhatunk eszközöket, melyek segítenek a beteg veszélyeztetettségének megítélésében, 
valamint a későbbi, folyamatos monitorozás során azonnal felismerhető állapotváltozásban. 

A keringés vizsgálata során, használatuk sorrendjében pulzoxymetert, vérnyomásmérőt, 
valamint EKG készüléket használunk, további eszközös vizsgálatként hallgatózást végzünk, 
transztelefonikus Ekg készülékkel konzultációt is kérhetünk. 

 

2.1 Pulzoxymeter alkalmazása  
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A pulzoxymeter általánosan használt eszköz a klinikai gyakorlatban, segítségével néhány 
százalékos hibahatárral mérhető az oxigenizált hemoglobin szaturációja, az oxigén telítettsége 
az artériás vérben. Az eszköz roncsolás mentesen, folyamatosan, non-invazív monitorozást 
tesz lehetővé, ezáltal a hipoxaemia azonnal felismerhető és objektivizálható.  
Az artériás vér oxigén telítettségének normálértéke 95-99 % közötti, tehát a hemoglobin 
molekulák 95-99 %-a oxihemoglobin, ezzel szemben a vénás vér oxigén szaturációja mintegy 
75 % (1/4. sz. ábra). 
Az artériás vér oxigén telítettségét SaO2-vel jelöljük, ahol az „a” index az artériára utal, míg a 
pulzoxymeter által mért artériás oxigén szaturáció az SpO2 érték, ahol a „p” az eszköz által 
mért oxigén telítettségi értéket jelzi. A mérési hiba jellemzően kevesebb, mint 3%, tehát a 
mért SpO2 érték 3%-nál kevesebb hibával közelíti a valós, SaO2 értéket. 
Az oxigén légköri parciális nyomása 160 Hgmm, az alveolusokon keresztül történő diffúziót 
követően az artériás vér parciális oxigén nyomása (PaO2) mintegy 100 Hgmm-re csökken, 
melynek értéke függ az életkortól és a fennálló betegségektől is. 
A kialakuló hipoxaemia hátterében álló PaO2 csökkenéssel párhuzamosan az oxigén szaturáció is 
változik, 85-90 %-os SpO2 érték 50-60 Hgmm-es PaO2 mellett jelentkezik.  
 
 

 
 

1/4. számú ábra: hordozható – önálló – pulzoxymeter 
 

2.1.1 A pulzoxymeter története, működési elve 
 
1973-ban, Tokióban fedezték fel a pulzoxymetria elveit. Európában kevésbé ismert, Japánban 
azonban napjainkban is nagy hírnévnek örvendő cég, a Nihon Kohden biomérnöke, Takuo Aoyagi 
véletlenül tapasztalta meg, hogy a pletizmográfiás mérések (a testfelszínhez közeli 
kapillárisokban mérhető vérnyomás ingadozása) eredményeként kapott jellegzetes pulzáló 
görbe – ami az artériás vér pulzációjából fakad – és az oxigénszint között összefüggés van. 
Megállapítást nyert, hogy a vörös és infravörös hullámhosszokon mért artériás pulzációk 
amplitúdóinak aránya összefügg az artériás vér oxigénszintjével, mely független a hemoglobin 
koncentrációtól, a bőr színétől és vastagságától, valamint a szövetek egyéb alkotóelemeitől is.      
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A pulzoxymetria a hagyományos oximetria és a pletizmográfia elveinek kombinációjából 
született, mely a következő években intenzív fejlődésnek indult (Yelderman 1983, Pologe 1987, 
Kellerman 1991), az 1980-as évek második felében már a kórházak aneszteziológiai és sürgősségi 
osztályainak alapvető eszközévé váltak. 
Az nyolcvanas években az optoelektronikai gyártástechnológiák fejlődése lehetővé tette, hogy a 
fényforrásul szolgáló LED és a miniatűr fotodióda közvetlenül a mérőfejre kerüljön, néhány tized 
milliméterre a mérendő bőrfelülettől.  
A kilencvenes években már a fejlesztők rendelkezésére álltak olyan lehetőségek, melyek tovább 
csökkentették a pulzoxymeterek méreteit és költségét. Egy mai, modern pulzoxymeter a beteg 
egyetlen ujjára felhelyezhető a kijelzővel, és 10-20 óra üzemidőt biztosító akkumulátorral együtt. 
A mérési pontatlanság 70-100% közötti szaturációs tartományban jellemzően ±1-2%. A jelenlegi 
kutatások a magzati, vezeték nélküli pulzoxymetriás vizsgálatokat erősítik, mely lehetővé tenné a 
magzat anyai méhen belüli oxigén szaturációjának egyszerű értékelését. 
 
A pulzoxymeterekben általában kettő, különböző hullámhosszúságú fényforrás szolgáltatja a 
mérőfényt, a megvilágított artériás kapilláris hálózatban áramló vörösvértestek fényelnyelése adja 
az információkat. 870 nm-es infravörös fény abszorpciója az oxigenizált haemoglobin esetén 
magasabb, míg a redukált haemoglobin a 650 nm hullámhosszúságú fényt nyeli el nagyobb 
intenzitással, melyet egy fotodióda érzékel. Az elnyelt fény aránya adja az oxigénszaturáció 
értékét. 
A pulzoxymeter kifejezés az artériás vér pulzáló jellegéből ered, így a változó véráramlásnak 
köszönhetően a haemoglobin abszorpciója is változik (a többi szövettípusnak időben konstans a 
fényelnyelési képessége), mely pulzushullámként megjeleníthető az egyes készülékeken a 
szívfrekvencia mellett.  
 

2.1.2 Pulzoxymeter típusok 

A sürgősségi ellátás eszközeinek fejlődése mind technikai értelemben, mind méretét tekintve 
segíti a helyszíni körülményekhez történő alkalmazkodást. Míg az első generációs 
pulzoxymeterek elsősorban gyógyintézeti alkalmazásra készültek – a mérete és a 
mobilizálhatósága miatt –, a mai korszerű eszközök kisméretűek, könnyűek, hordozhatóak, a 
belső akkumulátoruk segítségével hosszú időn keresztül biztosítanak folyamatos működést. 
Egyes típusaik további, a keringési paraméterek vizsgálatához szükséges eszközök részeként 
– defibrillátor-monitor részegységeként – működtethetőek, lehetővé téve a beteg több 
paraméteres monitorozását (1/5. sz. ábra). 

A valós és folyamatos értéket biztosító vizsgálathoz nélkülözhetetlen a megfelelő méretű 
szenzor – LED és fotodióda – használata, mely kifejezetten csecsemő-gyermekkorban kap 
hangsúlyt a kis méretű ujjak és testrészek miatt, így a gyermekek vizsgálatára és ellátására  
alkalmas eszközök tárházában az életkor-testméret szerinti pulzoxymeter mérőfejnek is 
szerepelnie kell, melyek sokszor egyszer használatos eszközként kerülnek forgalomba. 
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1/5. számú ábra: defibrillátor részegységeként használható pulzoxymeter 

 

2.1.3 Pulzoxymetriás vizsgálat 

A vizsgálat non-invazív módon méri a vér oxigén szaturációját a beteg ujjára helyezett 
szenzor, vagy az egybeépített készülék segítségével. A kijelzőn megjelenő oxigén szaturációs 
érték mellett leolvasható a pulzusszám, illetve látható a kirajzolódó, vagy LED-sorral 
ábrázolódó pulzushullám is. A keringés vizsgálatának szempontjából az utóbbi két érték kap 
jelentőséget, a pulzushullám a perifériás perfúzióról ad információt, kis amplitúdójú hullámok 
– a perifériás pulzus tapintásával együtt értékelve – a vérnyomás alacsony értékét jelzik. 

A pulzoxymetriás vizsgálat során figyelembe kell vennünk, és gondolnunk kell azokra a 
tényezőkre, melyek megnehezítik az értékelést, pontatlan, vagy hamis értéket szolgáltatnak. 

A vér egyéb, olyan természetű fehérjéket is tartalmazhat, melyek abszorpciós spektruma 
szignifikáns lehet a 650-1000 nm tartományban, mennyiségük normál esetben azonban olyan 
csekély, hogy oxigénmérési szempontból figyelmen kívül hagyhatóak. Ilyen vegyület lehet a 
methaemoglobin (MetHb), a carboxyhemoglobin (HbCO), vagy a sulfhemoglobin (SHb).    
Ha a vérben a HbCO vagy a MetHb koncentrációja emelkedett, az számottevő mérési hibát 
eredményez a két hullámhosszon történő mérés esetén. A carboxyhemoglobin az oxigenizált 
hemoglobinhoz hasonló abszorpciós paraméterekkel rendelkezik, ezáltal az oximéter 
szempontjából oxigenizált haemoglobinnak látszik, meghamisítva ezzel a mérést. A vér 
HbCO szintjét a dohányzás, illetve szénmonoxidban gazdag környezet (mérgezés) fokozhatja. 
A MetHb szintjének emelkedése szintén mérési hibát eredményez, melyet a nitrit, nitrát 
vegyületek, szerves oldószerek, szulfonamid típusú gyógyszerek okozhatnak. 

Jelentős hypoxaemia esetén, ha az oxigén szaturáció 70% alá csökken, fokozódik a 
pulzoxymeterek pontatlansága, melyet részben a kalibrációs, részben gyártástechnológiai 
hibák okozzák. 
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A páciens testének mozgása, izmainak használata intenzív jeleket továbbít az eszköz felé a 
szívfrekvenciával megegyező tartományban is, ezáltal zajossá válik a jel, így az értékelés 
lehetetlenné válik, a pulzoxymeter kijelzőjén nem jelenik meg érték. Az új generációs, 
modern eszközökhöz a gyártók könnyű, flexibilis, jól illeszkedő mérőfejeket fejlesztettek ki. 
Azok az elektromos berendezések, melyek a beteg környezetében helyezkednek el, 
elektromos zajt kelthetnek, melyek rontják az eszköz működését, akár a nagy teljesítményű 
világítótestek fénye is – a mérőfejbe jutva – zajkeltő hatást idézhet elő. 
 
Az oximéter-mérőfej alatti szövetek perfúzióját a bőrfelszínhez közeli artériás kapilláris 
hálózat, illetve a bennük áramló vér mennyisége befolyásolja, így csökkent keringés esetén 
(alacsony szisztémás vérnyomás, hideg végtag, alacsony testhőmérséklet), ha az artériás 
pulzáció nem tudja megfelelő mértékben modulálni az áthaladó fénynyalábot, a pulzoxymeter 
hibás adatot jelezhet, vagy teljesen meg is szűnhet az értékek kijelzése.  
 

2.1.4 Egyéb, az oximetrián alapuló vizsgálóeljárások 

A HbCO és a MetHb által okozott hibás mérés kiküszöbölésére egyes oximeterek négy 
hullámhosszúságú fényforrást használnak, így a hagyományos pulzoxyméterek esetében 
megszokott 1-3% hibánál pontosabban mérnek, illetve kizárólag az oxyhaemoglobin 
abszorpcióját érzékelik, helyes SpO2 értéket adva. Az újabb vizsgálatok a vezeték nélküli 
eszközök fejlesztését, a bőr érintése nélküli oximetriás vizsgálatokat, a magzati oxigén 
szaturáció vizsgálatát célozzák. 
 

2.2 Vérnyomásmérés, vérnyomásmérők alkalmazása 
 
Vérnyomás alatt a vérnek az erek falára kifejtett nyomását értjük, melynek általánosságban 
mérhető értéke a nagy artériákban uralkodó véráramlás által létrehozott nyomásérték, ami a 
kisebb artériás ágakra történő oszlás során csökken. A kapillárisok artériás és vénás ágai 
között létrejövő nyomáskülönbség eredményezi a kapilláris membránon keresztül történő 
folyadék, és bizonyos kismolekulájú anyagok áramlását a szövet közötti térbe, illetve onnan 
vissza a vénás kapillárisok lumenébe, melyet segít a nyirokkeringés úgy, hogy a szövetek 
között jelentkező folyadéktöbblet a nyirokrendszeren keresztül felszívódik. Míg az 
artériákban a nyomás állandó és arányosan csökken az artériás ágakra oszlás során, addig a 
vénákban szakaszonként változó és alacsonyabb értékű, mindezt a közös hüvelyben futó 
artériák pulzálása, valamint a környező szervek és testüregek nyomása is befolyásolja. A lassú 
vénás véráramlás és vérnyomás miatt van szükség a vénabillentyűk egyenirányítást biztosító 
funkciójára is. 
 
 

2.2.1 A vérnyomást fenntartó és befolyásoló tényezők 

A szív munkája 
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A szív ritmusos kontrakciója során áramlik a vér a bal-, illetve a jobb kamrából a vérkörök 
irányába, melyet támogatnak a szív, illetve a nagyartériák billentyűi is. A kamrai kontrakciók 
(kamrai systole) hatására az artériákba áramló vér mennyisége egyetlen összehúzódás során a 
pulzustérfogatot (verőtérfogatot) adja, a pulzustérfogat és a percenkénti kamrai 
összehúzódások (szívfrekvencia) szorzata a perctérfogatot eredményezi, mely nyugalomban, 
átlagosan 4,5-5,5 liter vérmennyiséget jelent. A kamrai kontrakciót követően a szívizomzat 
elernyed (kamrai dyastole), mely összességében a szívciklust alkotja. A bal kamra 
pulzustérfogatának nagy része a systole időtartama alatt nem hagyja el az aortát, hanem 
kitágítja azt és a dyastole alatt áramlik tovább a vér (ez az úgynevezett szélkazán funkció). 
 

A perifériás erek áramlási ellenállása 

A szív által továbbított véráram számára sem az aorta, sem a nagyobb artériák nem jelentenek 
jelentős áramlási ellenállást, ezért a bekövetkező vérnyomásesés is elhanyagolható. A 
legnagyobb perifériás áramlási ellenállást a kapillárisok előtti arteriolák jelentik, melynek 
következménye a szív és az arteriolák között fellépő vérnyomás, ebben az arteriolák 
átmérőjének változása alapvető szerepet játszik. 

A nagyerek rugalmassága 

Az aorta és közvetlen ágai elasztikus típusú artériák, melyek kamrai dyastole során a 
rugalmasságuknak köszönhetően tartják fenn a vérnyomást, így alakul ki a vérnyomás két 
értéke: a systoles és a dyastoles vérnyomás. 

A vér térfogata 

A vérnyomás fenntartásához szükséges az érpálya és a keringő vérmennyiség egyensúlya, 
mely megváltozhat a vérmennyiség csökkenése esetén (külső, vagy belső vérzés, illetve egyéb 
volumenvesztés során), továbbá az érpálya kapacitásának hirtelen növekedése következtében 
(anaphylaxiás reakció esetén). 

A vér viszkozitása  

A vér viszkozitása növekszik, ha a vörösvértestek száma kórosan megemelkedik – 
vérképzőrendszeri betegségekben –, illetve ha a vér alakos és nem alakos elemeinek aránya 
megváltozik, mindezek a vérnyomás változására kifejezett hatást eredményeznek. 

 

 

2.2.2 A vérnyomás szabályozása 

Idegi szabályozás 
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A vérnyomás szabályozásáért az agytörzsben található vazomotor központ is felelős, mely az 
átáramló vér széndioxid – kisebb mértékben oxigén – tartalmára, valamint hőmérsékletére 
reagál, funkcionálisan két részre osztható: a presszor központ növeli, a depresszor központ 
csökkenti a vérnyomást. Nyomásérzékelő, mechanikai, feszülést érző baroreceptorok 
találhatók a kétoldali közös fejverőér (a. carotis communis) elágazódásánál található öbölben 
(sinus caroticus) és az aortaívben. Vérnyomás emelkedés esetén a baroreceptorok ingerülete 
gátolja a szimpatikus aktivitást, ugyanakkor a bolygóidegen keresztül fokozza a 
paraszimpatikus hatást, ezáltal csökken a vérnyomás. Az autonóm idegrendszer a szívre és az 
erekre hatva, szimpatikus hatásra növeli, paraszimpatikus stimulációra csökkenti a 
vérnyomást. 

Hormonális (neuroendokrin) szabályozás 

A mellékvese velőállománya termeli az egyik leghatásosabb vérnyomásemelő hormont, az 
epinephrint (adrenalint), a mellékvese kéregállományában termelődő aldoszteron (és más 
szteroid hormonok) elsősorban a só- és vízháztartáson keresztül befolyásolják a vérnyomást. 
A vese a juxtaglomeruláris apparátus által termelt renin-angiotenzin rendszeren keresztül hat a 
vérnyomásra (antagonistája az atriális nátriuretikus peptid), a pajzsmirigy közvetetten, az 
anyagcserére kifejtett hatásán keresztül befolyásolja a vérnyomást. 

2.2.3 A vérnyomásmérő felépítése és működése 
 
Az egyes vérnyomásmérő eszközök felépítése alapvetően a működési elvtől függenek, ennek 
ellenére minden – nem invazív – vérnyomásmérő eszköznek kötelező részei a következők: 
 

- vérnyomásmérő mandzsetta; 
- mandzsetta felfújásához szükséges pumpa (elektromos kompresszor); 
- kijelzővel ellátott nyomásmérő egység; 
- fonendoszkóp (oszcillometriás egység). 

 
A vérnyomásmérő mandzsetta nem más, mint egy szövetzsákban elhelyezkedő, felfújható 
gumipárna, mely rendszerint tépőzárral rögzíthető a felkaron. A mandzsettába pumpált levegő 
nyomása az izmok és a kötőszövetek közvetítésével fejti ki hatását az érfalra úgy, hogy az 
artériát a felkarcsonthoz szorítva állítja meg a vérkeringést az adott érszakaszban. A 
vérnyomásmérő pumpájának segítségével hozzuk létre a méréshez szükséges nyomást, egyes 
készülékek elektromos kompresszorral működve teszik ezt.  
A pumpa leengedésekor szükséges a nyomásváltozás sebességének pontos beállítása, melyet a 
korszerű eszközökben mikroprocesszor vezérel.  
A nyomásmérő egység a hagyományos vérnyomásmérőkön manométeres rendszerű, ma egyre 
inkább az elektronikus mérőátalakítóval ellátott készülékek terjedtek el, 0-300 Hgmm 
nyomásmérési tartományban működve (1/6. sz. ábra).  
 



	  
	  

892	  

 
1/6. számú ábra: manuális vérnyomásmérő és phonendoscope 

Manuális (aneroid) vérnyomásmérők esetén a mandzsetta nyomásának csökkenése során 
fonendoszkóppal hallható „Korotkov”- hangok segítenek a systoles és a dyastoles nyomás 
meghatározásában, melyek az artéria falának összecsapódásától származnak. Elektronikus 
vérnyomásmérő eszközök az oszcillometriás eljárás során, a rugalmas artéria 
keresztmetszetének változása miatt a mandzsettában létrejövő periodikus nyomásingadozást 
használják ki a vérnyomás meghatározására. Ezen modern félautomata és automata 
manométerek működési alapelve teljesen hasonló az aneroid készülékekhez, azonban a 
hangok észlelése automatikus, és a mérési eredmény az LCD-panelen azonnal, numerikus 
formában olvasható. A rendszerek fejlettségi fokától függően a mandzsetták felfúvása 
történhet hagyományos gumiballonnal, valamint gombnyomásra is, a készülék belső 
telepeinek felhasználásával. A mérés technikája a fentieken túl alapulhat az érhangok 
detektálásán (piezoelektromos felvevő), de lehetséges Doppler-technikával (ultrahang) az 
áramlás észlelése révén. 

A betegek otthonában történő mérések növelése érdekében fejlesztették ki a nyolcvanas évek 
elején az ujjpletizmográfiás rendszereket, melyekben a volumenváltozásokból adódó 
pulzushullám segítségével határozzák meg a vérnyomásértékeket. Otthoni mérésre terjedtek el 
a használat egyszerűsége és kis mérete miatt.  

Az elektronikus vérnyomásmérők kijelzőjén a szisztolés, a diasztolés érték és a pulzusszám is 
látható, egyes eszközök az artériás középnyomás értékét is megjelenítik.	  
 
 
A fent említett módszerek és vérnyomásmérő eszközök megbízhatósága a mért értékek 
tekintetében nem megfelelőek, ezért a sürgősségi ellátás során kizárólag felkarra helyezett 
mandzsetta segítségével, elsősorban auszkultációs módszerrel végzett vérnyomásmérés az 
elfogadható. Amennyiben a beteg keringési paramétereinek a monitorozása is történik, az 
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Ekg-defibrillátor egység részét képező vérnyomásmérő is használandó a mérhető paraméterek 
kontrollja érdekében (1/7. sz. ábra). 
 
 

  
1/7. számú ábra: Ekg-defibrillátor részegységeként használható vérnyomásmérő 

 
 

2.2.4 A vérnyomásmérés 

A keringési paraméterek vizsgálata alkalmával a beteg fizikális, eszköz nélküli vizsgálatával 
párhuzamosan végezzük a vérnyomásmérést úgy, hogy a beteg ruházatától megszabadított 
felkarjára felhelyezzük a vérnyomásmérő mandzsettát, melyet mintegy 30-40 Hgmm-rel a 
várható systoles értéktől magasabb értékre szükséges felfújnunk az artériás áramlás 
megszüntetése érdekében. A korábban kitapintott könyökhajlati artéria fölé helyezett 
fonendoszkóppal hallgatózva csökkentjük a mandzsetta nyomását a készülék leeresztő 
szelepének segítségével lassan, 2-3 Hgmm/másodperc sebességgel.  

A bal kamra systoles fázisában a vér egészen addig nem tud átjutni az elszorított érszakaszon, 
ameddig az artériában a vér nyomása kisebb, mint a mandzsetta nyomása, így a nyomás 
csökkentésével az összehúzódó bal kamrához tartozó maximális nyomás, a systoles nyomás 
elérésekor indul az áramlás a felkari artériában. A fonendoszkóppal elsőként hallható 
„Korotkov” - hang a vérnyomás systoles értékét jelzi, melyek addig ismétlődnek és hallhatók, 
amíg a mandzsetta nyomása nem csökken a dyastoles vérnyomásérték alá, ekkor a külső 
nyomás már nem gyakorol kompressziót a mandzsettával körbefogott felkari artériára, tehát 
az utolsó „Korotkov” - hang jelzi a vérnyomás dyastoles értékét (1/8. sz. ábra). Az 
elektronikus készülékek nem a „Korotkov”- hangokat használják a vérnyomásérték 
meghatározására, hanem az érfal mozgásából származó, a mandzsettában létrejövő 1-2 
Hgmm-es amplitúdójú nyomásváltozást, melynek érzékelésére beépített nyomásmérő egység 
akár 0,05 Hgmm nyomásváltozást is képes detektálni. A különböző mérési elven működő 
vérnyomásmérők általában csak akkor adnak megbízható eredményt, ha ritmusos a 
szívműködés. 
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1/8. számú ábra: manuális vérnyomásmérés 

2.2.5 Vérnyomásmérés során jelentkező hibák 
 
A mandzsetta felhelyezésekor annak szorosan a karra kell simulnia, valamint a pontos mérési 
eredmény érdekében megfelelő méretű mandzsettát is választanunk kell  – a mandzsetta belső, 
felfújható tömlőjének szélessége a karkörfogat 40 százaléka, hosszúsága a karkörfogat 80 
százaléka legyen, mely értékek a mandzsetta külső felületén is feltüntetésre kerülnek – (1/1. 
sz. táblázat). 

Beteg  Ajánlott mandzsettaméret  
  Felnőttek (a felkar körfogat)  
22-26 cm  12 × 22 cm (kis felnőtt)  
27-34 cm  16 × 30 cm (felnőtt)  
35-44 cm  16 × 36 cm (nagy felnőtt)  
45-52 cm  16 × 42 cm (felnőtt comb)  
Gyermekek (kor) *  
Az újszülöttek és koraszülöttek  4 × 8 cm  
Csecsemők  6 × 12 cm  
Az idősebb gyermekek  9 × 18 cm  

* - A normál felnőtt méretű mandzsetta, a nagy felnőtt mandzsetta, illetve a comb mandzsetta 
is használható az alsó végtagra történő felhelyezéssel, illetve a nagyobb felkarral rendelkező 
gyermekek esetén 

1/1. számú táblázat: felnőttek és gyermekek számára ajánlott mandzsettaméret a felkar 
körfogatának függvényében 
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A vérnyomásmérés során hangsúlyos a mandzsetta szívmagasságú helyzete is, ellenkező 
esetben a magassággal változik a mérhető vérnyomásérték is. Elektronikus vérnyomásmérő 
használata során a mandzsettának hozzávetőlegesen 2,5 centiméterrel a könyök fölött kell 
elhelyezkednie úgy, hogy a szenzor az ütőér fölött foglaljon helyet.  

2.2.6 Egyéb módszerek a vérnyomásmérés során 

A sürgősségi betegellátás során non-invazív módszerrel végezzük a vérnyomás mérését, míg 
gyógyintézetben, intenzív terápia során az artériába vezetett katéter segítségével történik a 
vérnyomás monitorozása. 

A magas vérnyomás betegség diagnózisának megerősítéséhez, illetve a vérnyomás 
beállításához szükséges lehet a 24 órán át tartó vérnyomás monitorozása a beteg rendszeres 
napi tevékenysége mellett, melyet a beteg karjára helyezett vérnyomásmérő mandzsetta, 
illetve a hozzá illesztett vevőegység mér és tárol, a kiértékelés utólag történik informatikai 
rendszerek segítségével. 

2.3 Elektrokardiográfia alkalmazása 

Az elektrokardiográfia olyan non-invazív keringés diagnosztikai eljárás, mely során a szív 
elektromos jelenségeinek vizsgálata történik a szívizom kontrakciója alkalmával keletkező 
elektromos feszültség regisztrálásával. Az Ekg felfedezése Willem Einthoven (1860–1927) 
holland fiziológus nevéhez fűződik, aki ezért 1924-ben fiziológiai és orvostudományi Nobel-
díjat kapott. A szív összehúzódása elektromos inger hatására jön létre, mely a szív saját 
ingerképző és ingerületvezető rendszerének segítségével a szívizomsejtekhez jut. Az 
elektromos ingerület a test felszínére helyezett elektródákkal vizsgálható, értékelhető, mely a 
sürgősségi ellátás során számos információt hordoz a beteg állapotával, a valószínűsíthető 
diagnózissal kapcsolatban.  Normál esetben az Ekg-hullám szabályos görbe, egyedi 
sajátosságai alapján vizsgálható a szívizom akciós potenciáljának terjedése, a szív ritmusa, az 
ingerület kiindulásának a helye, az ingerületvezetés sebessége, következtetni lehet a szívizom 
vastagságára, felismerhető a szívizomzat vérellátási zavara, a szív, illetve a szív működését 
befolyásoló betegségei is.  

Általánosságban Ekg vizsgálatot az alábbiak érdekében végzünk: 

- keringésmegállás felismerése; 
- újraélesztés során a keringésmegállás hátterében álló ritmuszavarok felismerése; 
- Acut Coronaria Syndroma diagnosztikája; 
- egyes szívritmuszavarok diagnózisának meghatározása; 
- ioneltérések felismerése; 
- pacemaker terápia végzése; 
- hypothermia, illetve egyéb, jellegzetes Ekg görbét és jelet eredményező betegségek 

felismerése; 
- a szívműködés folyamatos monitorozása. 
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2.3.1 Ekg készülékek működése 

A készülék végtagi és mellkasi elektródák segítségével gyűjti össze a testfelszíni elektromos 
impulzusokat úgy, hogy a betegre a szabályosan felhelyezett elektródák között méri a 
feszültséget, mely a rendelkezésre álló kijelzőn megjeleníthető és szabályozott formában ki is 
nyomtatható.  Az Ekg regisztrátum értékelése során hangsúlyos a nyomtatás sebessége – mely 
lehet 5, 25, 50 mm/s –, illetve az Ekg görbe jeleinek függőleges erősítése is – 1/4, 1/2, 1, 
illetve 2 cm/mV lehet –. A nyomtatott Ekg papíron található beosztások ezekhez az 
értékekhez igazodnak, így az erősítés és nyomtatás sebességének (elhúzási sebesség) 
ismeretében értékelhető a szívműködés. Az Ekg készülékek alapvető működése az utóbbi 
évtizedekben nem változott, esetleg egyes részeit szoftveresen valósítják meg a jel 
digitalizálását követően. 

2.3.2 Ekg típusok 

Nagyon sokféle Ekg készülék létezik, ezek felhasználási területe más és más, így a velük 
szemben támasztott követelmények is különbözőek. A főbb készüléktípusok a következők:  
 

- diagnosztikai Ekg normál nyugalmi testhelyzetben történő felvételhez; 
- Ekg terheléses vizsgálathoz; 
- Holter Ekg 24 órás felvételhez; 
- intenzív őrzőben használható Ekg; 
- defibrillátorban (kardioverterben) használható Ekg; 
- távadóval ellátott Ekg sportolók vizsgálatához; 
- magzati szívműködést vizsgáló Ekg.  

 
A készülékek típusai egyben meghatározzák a tulajdonságait is, melyek főbb jellemzői az 
egyszerre megjeleníthető elvezetések száma (1, 2, 3, illetve többcsatornás készülékek), a 
mobilizálhatóságuk, a belső telepük teljesítménye, az egyéb kiegészítő eszközökkel történő 
egyéb monitorozási lehetőségei (1/9. sz. ábra). 
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1/9. számú ábra: 3 csatornás Ekg – defibrillátor egységgel –  
 
Terheléses Ekg vizsgálat alatt a fizikai aktivitás hatására a szívfrekvencia és vérnyomás 
emelkedése mellett észlelhető Ekg változások megjelenése koszorúér betegségre utalhat, 
melynek felismerése folyamatos Ekg, szívfrekvencia és vérnyomás monitorozást igényel a 
vizsgálat teljes időtartama alatt. 
A szív elektromos tevékenysége folyamatosan, 24 órán át is rögzíthető – Holter – Ekg 
segítségével – , amely a mindennapos megszokott tevékenység közben zajlik. Különböző, 
csak átmenetileg fennálló eltérések, ritmuszavarok kimutatására szolgál. A vizsgálathoz 
öntapadó elektródák mellkasra helyezése történik, melyek segítségével a betegen elhelyezett 
jelvevő egységgel összekötve a szívből érkező elektromos jeleket rögzíti. A beteg feladata a 
napi tevékenységének feljegyzése, illetve mérés közben észlelt panaszok esetén a készülék 
erre a célra kialakított gombjának megnyomása. Az adatok kiértékelése utólag, informatikai 
háttérrel történik. 

2.3.3 Ekg készítése 

Az Ekg készítését megelőzően alapvető jelentőségű a felvétel készítéséhez használt eszköz 
ismerete, ehhez a készülék használati útmutatójának alapos áttanulmányozására lehet szükség. 
A helyszíni sürgősségi ellátás során általában egységes rendszerű eszközök biztosítják az 
ellátásban részt vevők eszközhasználati biztonságát és gyakorlottságát. 

Az Ekg regisztrátum készítése során leggyakrabban a következő elvezetéseket használjuk: 

• „Einthoven-féle”: I-II-III 
• „Goldberger-féle”: aVR- aVL- aVF 
• „Wilson-féle”: V1-V6 
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Az Einthoven elvezetések bipolárisak, hiszen egy pozitív és egy negatív elektromos pólus 
közötti potenciálkülönbség változást regisztrálnak. Mivel az egyes elvezetések távolsága a 
szívtől megközelítően egyenlő, az egyes elvezetések tengelyéből egyenlő oldalú háromszög, 
az Einthoven-háromszög képezhető. (1/10. sz. ábra) 

 

1/10. számú ábra: Az Einthoven féle háromszög 

Az elvezetések közötti kapcsolat a következőképpen alakul: 

• I = jobb kar - bal kar között; 
• II =jobb kar - bal láb között; 
• III = bal kar - bal láb között. 

A frontális síkban lévő másik három elvezetés, a „Goldberger-féle” unipoláris elvezetés során 
az egyes végtagok potenciáljait az úgynevezett centrál terminál által képzett „0” ponthoz 
hasonlítjuk, mely az egyes végtagi potenciálok nagy ellenálláson keresztül történő 
összekapcsolását jelenti.  

Az elvezetéseket tehát a következő képen kell értelmezni: 

• aVR - jobb kari potenciál; 
• aVL - bal kari potenciál; 
• aVF - bal láb potenciál. 

A végtagi elvezetések a frontális síkban mutatják a szív térbeli elhelyezkedését:  

• II - III - aVF: hátsó fal és csúcs; 
• I, - aVL: elülső fal; 
• aVR: kontroll. 

Az elektródák felhelyezése során az alábbi színkódokat használjuk: 
- jobb kar – piros; 
- jobb láb – fekete; 
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- bal kar – sárga; 
- bal láb – zöld;	  

A horizontális síkban fekvő elvezetések, a „Wilson-féle” unipoláris mellkasi elvezetések 
alkalmazása során a mellkas egy bizonyos pontjára helyezett elektródát viszonyítják a három 
végtagi elektróda által képzett „0” potenciálhoz. 

A „Wilson-elv” szerint az egyes elektródák helyzete és színkódja: 

• V1 = a mellkas jobb oldalán parasternalisan a IV. bordaközben – piros; 
• V2 = a mellkas bal oldalán parasternalisan a IV. bordaközben – sárga; 
• V3 = a V2 és a V4 felezőpontján – zöld; 
• V4 = a mellkas bal oldalán, a medioclavicularis vonalban az V. bordaközben – barna; 
• V5 = a mellkas bal oldalán, az elülső hónaljvonalban az V. bordaközben – fekete; 
• V6 = a mellkas bal oldalán, a középső hónaljvonalban az V. bordaközben – lila; 
• V7 = a mellkas bal oldalán, a hátsó hónaljvonalban az V. bordaközben; 
• V8 = a mellkas bal oldalán, a scapularis vonalban az V. bordaközben; 
• V9 = a mellkas bal oldalán, paravertebralisan az V. bordaközben. 

Normál Ekg készítés során tehát négy végtagi és hat mellkasi elektródát használnak, melyek 
közül a négy végtagról elvezetett információból az EKG-készülék 6 elvezetést készít (I, II, III, 
aVF, aVR és aVL), a hat mellkasi elektróda pedig hat különböző elvezetésnek számít (V1, V2, 
V3, V4, V5 és V6). Minden elvezetés különböző szögből látja a szívet, az így készült 12 
elvezetéses Ekg megfelelő számú irányból ad információt a szívről ahhoz, hogy átfogó képet 
kapjunk a szív elektromos működéséről (1/11. sz. ábra, 1/12. sz. ábra). 

 

1/11. számú ábra: Ekg készítéséhez szükséges elektródák – és egyéb monitorozási 
lehetőségek –  
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1/12. számú ábra: Ekg – elektródák betegre történő felhelyezése 

 
További kiegészítő elvezetések felhelyezésére is szükség lehet, ilyenek a jobb oldali mellkasi 
– melyek tükörképei a V1-V6-os elvezetéseknek –, illetve a dorsalis – VD1-VD3 – elvezetések:  

• VD1: a spina scapulae szintjében, a középvonal és a scapula medialis széle közötti 
 vonalon; 

• VD2: az angulus inferior scapulae alatt, a VD1-gyel azonos függőleges vonalban; 
• VD3: L1 gerinc magasságában, a fentiekkel egy vonalban. 

2.3.4 Nyomtatott Ekg-n található információk 

Az elkészített 12 elvezetéses Ekg felvételen a görbe mellett számos információ látható a 
prehospitálisan elterjedt és rendszeresített készülék típusának megfelelően: 

• betegazonosító, készítési dátum; 
• készülékazonosító kód; 
• 1 mV-os referencia, Ekg görbe amplitudó; 
• az egyes Ekg szakaszok és hullámok ideje, nagysága; 
• nyomtatási sebesség; 
• alkalmazott frekvenciatartomány; 
• egyes típusokon számítógépes Ekg – elemzés (1/13. sz. ábra, 1/14. sz. ábra). 
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1/13. számú ábra: Ekg – defibrillátor egységen látható Ekg monitorozás és nyomtatás 

2.3.5 Transztelefonikus Ekg 

A transztelefonikus Ekg egy speciális, kisméretű, Ekg felvevő egység, melynek segítségével a 
nap 24 órájában a szív elektromos eseményei rögzíthetőek és a regisztrált jelek mobil-, illetve 
vezetékes telefonon keresztül – akár telepített rádiórendszeren keresztül is – továbbíthatók az 
értékelő központba, ahol a rendelkezésre álló szakszemélyzet (kardiológus szakorvos) az  
Ekg-t értékeli és konzultációs lehetőséget biztosít (1/15. sz. ábra). 

 

 

1/14. számú ábra: nyomtatott Ekg a látható információkkal 
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A helyszínen a készülék által felvett adatok továbbításra kerülnek a fogadó központ 
számítógépes rendszerére, ahol a regisztrátum azonnal megjeleníthető és tárolható. 
 A rendszernek az Országos Mentőszolgálat és számos Kardiológiai Centrum együttműködése 
kapcsán mára szerves részévé vált az akut betegek számára külön rádiórendszeren keresztül 
megvalósuló, napi 24 órás szakkonzíliumának lehetősége. 
 

 
 

1/15. számú ábra: Transztelefonikus Ekg felvevőfeje működés közben 
  
A beteget a helyszínen észlelő prehospitális ellátó egység TTEKG - jelet továbbíthat a 
szívcentrum kardiológusa felé, aki azt értékelve a mentőegységgel konzultálva javaslatot ad a 
betegút meghatározásában, valamint a helyszíni terápia alkalmazásában.  
A rendszer használatának előnye a helyszín és a gyógyintézet közötti kommunikáció 
lehetőségének megteremtése, a betegellátás színvonalának növelése, a betegutak 
meghatározása és lerövidítése. 
 
A rendszer használatához szükség van egy felvevőegységre (cardiobeeper-re), informatikai 
háttérrel rendelkező fogadóközpontra, illetve kommunikációs csatornára, mely lehet telefon, 
illetve rádióhálózat is. 
A helyszínen egyszerűen, rövid idő alatt megtörténhet a 12 – elvezetéses Ekg felvétele a 
végtagi elektródák, illetve a felvevőegység a beteg mellkasán 3 helyre történő felhelyezését 
követően (egyszerűen elsajátítható használati útmutató alapján), ezt követően a kialakított 
kommunikációs kapcsolaton keresztül elküldhető a jel a fogadó központba, ahol azonnal 
megjelenik az Ekg kép, és kiértékelhető a konzultációt végző személy által (1/16. sz. ábra). 
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1/16. számú ábra: a TTEKG elektródáinak felhelyezése és az Ekg készítése 
 

A konzultáns segít a diagnózis felállításában, illetve annak megerősítésében, melynek 
eredménye lehet a beteg azonnali fogadása a Kardiológiai Centrumban, elkerülve a 
szükségtelen, egyéb gyógyintézeti vizsgálatot és a későbbi betegtranszportot (1/17. sz. ábra).  
 
Az évek óta tartó rendszerhasználat az alábbiakat bizonyította: 
 

• csökkenti a szívbetegek halálozását; 
• optimalizálja a betegutakat; 
• direkt módon biztosítja a betegek fogadását a kardiológiai központokban; 
• szakmai konzultációs lehetőséget nyújt; 
• használata növeli az ellátásban résztvevők biztonságérzetét. 

 
 

 
 

1/17. számú ábra: TTEKG által elküldött Ekg-felvétel 
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2.3.6 Az Ekg készítés során jelentkező hibák és elhárítási lehetőségei 

 
A jó minőségű Ekg regisztrátum készítése során a beteg nyugodt, fekvő testhelyzete 
nélkülözhetetlen. Az elektródák és a kültakaró közötti megfelelő kontaktus (nedvesített, vagy 
elektróda-géllel biztosított) hiánya, a nem megfelelően rögzített elektróda a végtagon, vagy a 
beteg mellkasán, továbbá a beteg mozgása, izomremegése „zajossá” teszi a felvételt. 
A fentiek megoldása a kontaktus javítása, az elektródák rögzítettségének ellenőrzése, a beteg 
mozdulatlanságának biztosítása. 
További technikai problémát jelenthet az elektromos árammal működő berendezések „zaja”, 
mely az Ekg készülék közelében működtetve értékelhetetlenné teszi az Ekg-t, ez csökkenthető 
az Ekg készülék zajszűrőjének aktiválásával, illetve az elektromos berendezés 
kikapcsolásával, vagy eltávolításával. 
A felcserélt elektródák (végtagi-, vagy mellkasi-), illetve a helytelen pozíciók megtévesztő 
regisztrátumot eredményeznek, melyek egy része felismerhető, más részük diagnosztikai 
tévedést okozhatnak, emiatt különösen fontos a helyes elektródapozíció megválasztása.  
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33.5. alfejezet 
A keringés működésébe történő beavatkozások és eszközei (Tóth György) 
 
Bevezetés 
 
A helyszíni ellátás – ahogyan a betegvizsgálat, illetve a monitorozás is – követi azt a 
szemléletet, mely segíti az ellátót a gyors diagnózisalkotásban és az adekvát, hatékony, a 
kórfolyamat progresszióját is figyelembe vevő terápia elvégzésében. 
Ezen ABCDE szemlélet a tananyag teljes egészét áthatja, hangsúlyozva a jelentőségét a 
prehospitális ellátásban résztvevő, valamennyi szinten (nem hivatásos ellátótól a sürgősségi 
szakemberig) tevékenykedő beavatkozó számára. 
A fejezet a keringési paraméterek tekintetében ismerteti azokat a beavatkozásokat és 
eszközöket, melyek elsősorban a szívműködésre hatva támogatják az instabil keringés 
helyreállítását, különös részletességgel a defibrillátorok és pacemakerek működésére, 
használatára, alkalmazására koncentrálva. 
 
1. A defibrillátorral történő beavatkozás 
 
A defibrillátor – a mindennapi használat során számos formája és típusa létezik –, mint 
elektromos eszköz, alapvető feladata a szívműködés zavarának megszüntetése, illetve 
helyreállítása. A használattól és az alkalmazástól függően méretében és funkciójában eltérő 
eszközökkel találkozhatunk, ezért elsődleges feladatunk a rendelkezésre álló eszköz 
működésének alapos áttanulmányozása, használatának gyakorlása, mielőtt a valóságban a 
betegellátás során alkalmazzuk. 
 

1.1 A defibrillátor fejlődése 

A defibrillátor története, fejlődése a XVIII. – XIX. századtól kezdődik, amikor felismerték az 
elektromos áram és a szívműködés közötti összefüggéseket (kamrafibrilláció kiváltása, illetve 
megszüntetése kísérleti állatokon – 1775, Abilgaard; 1850, Hoffa-Ludwig; 1898, Prevost –. A 
defibrillációt emberen Claude Beck sebészprofesszor alkalmazta először 1947-ben. A páciens 
mellkasát a kórházban megnyitották és direkt szívmasszást alkalmaztak, míg 45 perc 
elteltével megérkezett a defibrillátor. Beck az elektródákat a szív két oldalára helyezte, majd - 
szívritmus szabályzó gyógyszer alkalmazása mellett - sokkolást alkalmazott. Hooker és 
munkatársai 1933-tól folyamatosan fejlesztették a defibrillátoraikat, míg az első sikeres külső 
eszközt Zoll gyártotta 1956-ban. 

A korai defibrillátorok a hálózati áramot - AC - (110-240 V) alakították 300 V és 1000 V 
közötti feszültségre, és ezt vezették a szívre "lapát" típusú elektródák segítségével. A nagy 
energia közvetlenül a szívizomzatra, illetve később a mellkasra történő leadásának 
köszönhetően a boncolások súlyos sejtkárosodást mutattak ki a szívizom sejtjeiben. A 
váltakozó árammal működő gépet és a hozzá tartozó óriási transzformátort nehéz volt 
szállítani, így gyakran kerekeken gördítették.  
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Az 1950-es évekig a defibrilláció csak nyílt mellkas mellett volt kivitelezhető, a 300 V, vagy 
annál nagyobb feszültség és a "lapát" elektródák megjelenése lehetővé tette a mellkas 
megnyitása nélküli defibrillációt is. Az egykori Szovjetunió, ma Kirgizisztán területén élő 
orvos volt az elsők között, aki külső defibrillálást végzett (Dr. V. Eskin és asszisztense, A. 
Klimov az 1950-es évek közepén hajtotta végre először). 

1959-ben Bernard Lown kondenzátorokat 1000 Voltra töltött fel 100-200 Joule 
energiatartalommal, majd az így kapott töltést induktoron vezette át (az induktor 
kisfeszültségű egyenáramból nagyfeszültségű váltóáramot előállító berendezés). A véges 
időtartamú szinuszgörbe, mint a „Lown hullámforma” volt a defibrillálás szabványa az 1980-
as évekig, amikor is számos tanulmány kimutatta, hogy a kétfázisú csonka hullámforma 
(BTE) szintén hatékony, viszont kevesebb energiát igényel a defibrilláció megvalósulásához, 
mely a gép súlyának csökkenését és hordozhatóságát is jelentette. A mellkasi ellenállás 
automatikus mérése és a BTE hullámforma kombinációja a modern defibrillátor alapelve. 

1.2 A defibrillátor felépítése, műszaki jellemzői, működése 

A jelenleg használatos egyenáramú defibrillátorok működése hálózati áramforrásról, illetve a 
készülék belső telepéről történik úgy, hogy a készülék feltöltése során nagyteljesítményű 
kondenzátorok tárolják az elektromos energiát és a kisütés alkalmával a tárolt energia leadásra 
kerül a mellkasra helyezett öntapadós, vagy manuális elektródákon keresztül. A 
készülékekkel kapcsolatos egyik technikai elvárás, hogy 10 másodpercen belül újra 
feltölthetőek legyenek. A megfelelő gerjesztéshez mintegy 100 Joule energia szükséges, ha az 
elektródákat közvetlenül a szív felszínére helyezik és maximálisan 400 Joule, ha testfelszíni 
elektródákat alkalmaznak, ehhez 2-9 kV csúcsfeszültség elérésére van szükség a kondenzátor 
kapacitásától és a hullámformától függően.  
A defibrillátorok elektródáin keresztül nagy áramerősség (több tíz Amper, a beteg 
kültakarójának ellenállásától függően elérheti a 90 Ampert is) leadása történik. Az elektróda - 
bőr átmenet ellenállása miatti veszteségcsökkentés, valamint az égési sérülések kockázatának 
minimalizálása érdekében nagy felületen (optimálisan legalább 150 cm2, azaz felnőttek esetén 
8-12 cm átmérőjű elektróda) történő érintkezésre van szükség.  
A külső defibrillátorok következő fontos paramétere az alkalmazott hullámforma. Az egyes 
gyártók saját kutatásokat végeznek annak érdekében, hogy olyan hullámformákat 
dolgozzanak ki, melyek segítségével a defibrillálás hatékonyságát, sikerességét úgy tudják 
növelni, hogy a beteget minél kisebb áramütés, és ezáltal kialakuló szöveti károsodás érje.  
Az első defibrillátorok monofázisos hullámformát alkalmaztak, tehát a defibrillálás során az 
elektromos áram kizárólag egy irányban halad – ebben az esetben fontos az egyes elektródák 
helyzete a mellkason –. Az ilyen típusú készülékek még nem voltak képesek a sokk leadás 
előtti impedancia mérésre, így annak érdekében, hogy a szívet megfelelő erősségű elektromos 
áram érje, 360 Joule energiát adtak le.  
A eszközök fejlődése során megváltozott szemlélet szerint a defibrillálás sokkal hatékonyabb 
akkor, ha az elektromos áram a két lapát között két irányban terjed. Bár kezdetben a 
beültethető defibrillátorok számára fejlesztették és alkalmazták, később a külső eszközök 
használata során is hatékonynak bizonyult.  
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A bifázisos hullámformát a mai készülékek mindegyike használja, mindemellett a készülékek 
képesek a beteg testfelületi ellenállásának az érzékelésére, így a sokk leadása során ennek 
megfelelően állítják be az elektromos áramot és a sokk időtartamát, mely átlagosan 10 
ezredmásodpercig tart. A kétfázisú defibrillálás jelentősen csökkenti a leadandó 
energiaszintet, mely az égési sérülések és a szívizomkárosodás kockázatára kedvező hatást 
gyakorol.    
A vizsgálatok szerint a kamrafibrilláció megszüntetésének valószínűsége monofázisos 
készülékek esetén 60 %, míg bifázisos hullámformát használó defibrillátorok esetén ez 90 %-
os valószínűséggel elérhető, melyet befolyásol a fennálló ritmuszavar jelentkezésének ideje is. 
(2/1. sz. ábra). 
 

 
 

2/1. számú ábra: manuális, bifázisos defibrillátor 

A sürgősségi ellátásban használt defibrillátorok aszinkron és szinkron üzemmódban is 
használhatóak. Szinkron üzemmódú defibrillálás – más néven cardioversio – megtartott 
keringés esetén alkalmazott eljárás, melynek célja a ritmuszavar megszüntetése. Cardioversio 
esetén a készülék által érzékelt „QRS-komplexum” „R” hullámával szinkronizáltan történik a 
sokk leadása úgy, hogy az ne essen a „T” hullámra, így a relatív refrakter periódust elkerülve 
a defibrillálás által generált kamrafibrilláció esélye csökkenthető. Ebben az esetben a sokk-
gomb megnyomása nem jelenti az azonnali sokkleadást, fel kell készülnünk egy rövid ideig 
tartó analízisre, amíg a készülék érzékeli a következő „R” hullámot. Aszinkron üzemmódban 
nem történik „QRS” érzékelés, keringést nem fenntartó, sokkolandó ritmuszavar esetén a 
defibrillátor azonnal működésbe lép a sokk-gombok egyidejű megnyomásával. 

A defibrillátorok fejlődése során a következő lépést a beültethető defibrillátorok, az 
úgynevezett cardioverter defibrillátorok (ICD) feltalálása jelentette. A készülék megfelelő 
működéséhez szükségessé vált egy olyan rendszer fejlesztése is, mely felismeri a sokkolandó 
ritmuszavarok jelentkezését, ami aktiválja a defibrillátor működését. Az első készüléket Dr. 
Levi Watkins Jr. 1980. februárjában ültette be a John Hopkins egyetemen.  
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A mai modern  ICD beültetése nem igényli a mellkas megnyitását, önálló ritmusszabályozó, 
cardioverziós és defibrillációs funkcióval is rendelkeznek. 

Az automata, illetve félautomata külső defibrillátorok (AED) az utóbbi évtized fejlesztéseinek 
köszönhetően váltak elérhetővé, a működésük alapja az az algoritmus, amellyel irányítja az 
ellátót az újraélesztés folyamatában, illetve az önálló ritmusanalízis funkció, mely felismeri a 
sokkolandó ritmuszavart és javaslatot ad a defibrillálásra. A korai (1980-as évek) készülékek 
epigastriálisan, illetve a mellkasra helyezett elektródákat javasoltak, ma már a mellkas jobb 
oldala – sternum és a jobb oldali clavicula szöglete –, illetve a V6-os mellkasi Ekg-elvezetés 
az elsődlegesen választandó felnőttkori elektróda pozíció. A sokk leadásának az alapja 
kezdetben a kamrai frekvencia (>150/min), illetve a QRS amplitúdó nagysága (>0.15 mm) 
volt, a mai készülékek mindezen túl a QRS morfológiáját, a „leszálló ágat”, az isoelectromos 
alapvonalat is vizsgálják a ritmusanalízis során.   A legnagyobb kihívást az apróhullámú 
kamrafibrilláció felismerése jelenti, hiszen a műtermékek megtévesztőek lehetnek az AED 
számára. Ennek megfelelően a készülékek érzékenysége a kamrafibrilláció felismerése 
szempontjából 76-96 %-os, míg a nem sokkolandó ritmuszavar felismerésének találati aránya 
csaknem 100 %. Az automata készülékek az üzembe helyezést követően, amennyiben a 
ritmusanalízis során kamrai ritmuszavart érzékelnek, automatikusan leadják a sokkot – 
előzetes figyelmeztetés után –, míg a félautomata készüléken mind a ritmusanalízis indítása – 
egyes készülékeken –, mind a sokk leadása az ellátó feladata (2/2. sz. ábra). 

 

2/2. számú ábra: automata külső defibrillátorok – Lifepak 500 és 1000 típusú –  

1.3 Az automata/félautomata defibrillátor használata 

Minden helyszíni beavatkozás alkalmával, illetve minden elektromos készülék használata 
során az ellátó, a beteg és a környezetünkben tartózkodók biztonságának megteremtése és 
fenntartása különösen hangsúlyos feladata a sürgősségi ellátást végző szakembernek, ezért a 
beteg megközelítése egyben a tájékozódást is jelenti a fennálló és lehetséges veszélyekkel 
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kapcsolatban. Defibrillátor alkalmazása során azokat a speciális helyzeteket kell 
felismernünk, melyek magát a sokk leadását teszik veszélyessé mind a beteg, mind a 
környezet – beleértve az ellátót is – számára. Defibrillálásra alkalmatlan helyszínen törekedni 
kell a biztonságos környezet megteremtésére, így a közvetlen és a közvetett kapcsolatot meg 
kell szüntetni a beteggel – hangos felszólítással kérni kell a betegtől távolodást, közben az 
ellátók se érjenek még a beteg ruházatához sem, ha kell, a beteget mozgassuk a helyszínről, 
illetve egyéb módon szüntessük meg az indirekt kapcsolatot –, a beteg nedves mellkasát 
töröljük szárazra, amennyiben szükséges, a nedves környezetből távolítsuk el a beteget, 
valamint az oxigénáramlást legalább 1 méter távolságra tartsuk el a beteg mellkasától. 
Bármely veszély fennállása esetén defibrillátor nélküli újraélesztést kell végezni. 

Veszélyek a defibrillálással kapcsolatban: 
• közvetlen kapcsolat – direkt érintkezés – a beteg és az ellátó, vagy a környezetben 

tartózkodók között; 
• közvetett kapcsolat – fémes, vagy egyéb vezető általi érintkezés – a beteg és az ellátó, 

vagy a környezetben tartózkodók között; 
• kifejezetten nedves környezet – eső, vizes test; 
• robbanásveszélyes környezet – közeli oxigénforrás és oxigénáramlás; 

Amennyiben a készülék működőképes, a lehetséges veszélyek azonosításra kerültek és 
biztonságosan végezhető a defibrillálás, az eszköz azonnali bekapcsolása az első teendő úgy, 
hogy a defibrillátort a beteg feje mellé – amennyiben két ellátó végzi az újraélesztést, a két 
ellátó közé kerüljön az AED – helyezzük. Némelyik eszköz a zárófedél kinyitásával 
bekapcsol, egyes típusok a bekapcsoló gomb megnyomásával indítják a saját tesztjüket, s 
néhány másodperc elteltével üzemképessé válnak. A bekapcsolást követően célszerű azonnal 
az elektródák előkészítése a beteg mellkasára történő felhelyezéssel, melyek egyike a jobb 
oldali sterno-clavicularis szögletbe, a másik a középső hónaljvonal V6-os mellkasi Ekg- 
elvezetés helyére kerül (2/3. sz. ábra). 

 

2/3. sz. ábra: mellkasi elektródák felhelyezése AED használata során 
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Megjegyzések az elektróda felhelyezésével kapcsolatban 

Egyéb elektróda pozíciók is választhatóak, az előző mellett gyakran antero-posterior 
helyzetben kerülnek a betegre az öntapadós elektródák – a mellső elektródát a szívcsúcs fölé, 
a hátsót a bal lapocka alá helyezzük –. Az egyes elektródák meghatározott pozíciójára 
bifázisos hullámforma esetén nem kell figyelnünk, az elektróda csere nem jelent problémát. 
Erős mellkas szőrzet esetén – amennyiben borotva azonnal rendelkezésre áll – célszerű a 
szőrzet eltávolítása a mellkasi impedancia csökkentése érdekében, valamint a megfelelő 
kontaktus kialakítása miatt, azonban ez időveszteséget nem okozhat. Transzdermalis tapasz 
eltávolítása célszerű a kialakuló égési sérülés és ívképződés megakadályozása érdekében, 
illetve rontja a kontaktust is, amennyiben a defibrillálás a tapaszon, vagy annak közvetlen 
közelében történik. Az öntapadós elektróda használata nem igényel külön vezetést segítő 
közeg alkalmazását, azonban a lejárati idejére figyelnünk kell – a lejárati idő elteltével romlik 
a tapadás, a kontaktus és a vezetés az elektróda és a kültakaró között, így téves ritmusanalízis 
történhet –. 

A készülék üzembe helyezést követően az ellátót kéri az elektródák csatlakoztatására magyar 
nyelvű beszéd formájában, illetve a készülék kijelzőjén is olvasható szöveg megjelenítésével 
– „Csatlakoztassa az elektródákat!” Az elektródák felhelyezése, illetve a csatlakozó az 
eszközbe történő beillesztése után – bizonyos típusok esetén a csatlakozók már a készülékbe 
illesztve állnak rendelkezésre – a készülék ritmusanalízist jelez – „Senki ne érjen a beteghez, 
ritmusanalízis folyik!” –, vagy kéri az ellátót az „analízis gomb” megnyomására (ezalatt se a 
beteghez, se a készülékhez ne érjünk hozzá), mely mintegy 10 másodpercen keresztül érzékeli 
a szív ritmusát. Amennyiben sokkolandó ritmus észlelhető, a defibrillátor tölteni kezd, melyet 
jellegzetes hang is kísér – ezalatt mellkaskompressziók végzése indokolt –, majd a töltést 
követően javasolja a készülék a sokk leadását – „Senki ne érjen a beteghez, nyomja meg a 
sokk gombot!” –. A defibrillálás az egyik legveszélyesebb tevékenység a helyszíni ellátás 
során, ezért az kizárólag kellő körültekintés után, szigorú rend mellett végezhető. A sokkot 
leadó ellátó egyik kezét feltartva, hangosan tájékoztatja a környezetét, - „Senki ne érjen a 
beteghez, sokk leadása következik!” -, s erről a beteg egész testét megtekintve meggyőződik, 
míg a másik kezét a sokk gombra helyezi, majd újra körültekint, és ismételten hangosan 
figyelmeztet mindenkit a sokk leadására, csak ezután nyomja meg a villogó „sokk” gombot, 
miközben mindvégig a beteg testét figyeli. Nem sokkolandó ritmus esetén a készülék töltése 
nem kezdődik el, a következő utasítás az újraélesztés folytatását célozza: „Sokk nem indokolt, 
folytassa az újraélesztést!”. A ritmusanalízis 2 percenként visszatérően jelentkezik, melyre a 
készülék figyelmezteti az ellátót – „Senki ne érjen a beteghez, ritmusanalízis folyik!” –, vagy 
kéri az „analízis gomb” megnyomását. Indokolt esetben újabb sokk leadása történhet, vagy az 
újraélesztés defibrillálás nélküli folytatása válik szükségessé (2/4. sz. ábra). 
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2/4. számú ábra: sokk leadása AED használatával 

Az AED használatának folyamata: 

- üzembe helyezés – zajló újraélesztés mellett, míg az egyedül tevékenykedő 
segélynyújtó a készüléket kapcsolja be –; 

- a készülék utasításának maradéktalan betartása mellett az elektródák felhelyezése; 
- ritmusanalízis – a beteg mozdulatlanságának biztosításával –; 
- sokkolandó ritmus esetén töltés indul – közben folyamatos mellkaskompresszió 

történik –; 
- biztonságos defibrillálás a sokk gomb megnyomásával; 
- újraélesztés folytatódik, vagy betegvizsgálat történik; 
- nem sokkolandó ritmus esetén az újraélesztés folytatódik, vagy betegvizsgálat 

történik; 
- 2 percenként ritmusanalízis, szükség esetén újabb sokkok leadásával. 

Megjegyzések a sokk leadásával kapcsolatban 

A sokk leadása előtt, a feltöltött defibrillátor hangjelzése mellett az ellátó feladata a környezet 
és a beteg megtekintése a teljes izoláció érdekében – beleértve az infúziós palack földre 
helyezését is –, meggyőződik a szabadon áramló oxigén eltávolításáról, ezt követően történik 
a sokk leadása, amennyiben az biztonságosan elvégezhető. 

Az egyes készülékek utasítása eltérő fogalmazásban is elhangozhat, azonban az X-BLS 
algoritmust minden AED követi.  

Ritmusanalízis során, illetve a feltöltött defibrillátor sokkleadás előtti időszakában a beteggel 
történő érintkezés, a beteg mozgása a folyamat azonnali megszakítását eredményezi „Mozgás 
észlelhető, szüntesse meg!” felszólítással.  
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A defibrillátor alapvetően a sokkolandó és nem sokkolandó ritmuszavar felismerésére képes, 
az ellátó feladata a beteg állapotváltozásának észlelése.  

A készülékek alkalmasak a beteg monitorozására is, akár pácienskábellel, akár a mellkasi 
elektródákon keresztül, sikeres újraélesztést követően alapvető feladat a beteg állapotának 
folyamatos és rendszeres kontrollja. 

1.4 Manuális defibrillátor aszinkron üzemmódú használata 

Az automata/félautomata defibrillátorokhoz hasonlóan a manuális készülékek használata is 
fokozott óvatosságot és körültekintést kíván a biztonság szem előtt tartása mellett, így 
defibrillálás csak abban az esetben történhet, ha a helyszín biztonságos és erről a sokk 
leadását megelőzően többször is meggyőződtünk. A manuális defibrillátor hordozható, 
komplex Ekg-defibrillátor egységként áll rendelkezésre a sürgősségi ellátás során, alapvető 
részegységei a következők:  

• Ekg – 12 elvezetéses elektrokardiogram készítésére és monitorozásra alkalmas; 
• asynchron/synchron üzemmódú, manuális defibrillátor – gyermek lapáttal és egyes 

típusai AED funkcióval is kiegészítettek; 
• non-invazív vérnyomásmérő – gyermek mandzsettával kiegészítve; 
• pulsoxymeter – gyermek mérőfejjel; 
• kapnográf;  
• transzkután pacemaker egység. 

További részegységei opcionálisan elérhetőek, azonban jelenleg nem elterjedtek 
(magtemperatúra-mérő, SpCO és SpMet mérésre alkalmas egység, invazív vérnyomásmérő). 
A defibrillátor részei a lapát-elektródák, illetve a defibrillátor-monitor, segítségével a szív 
ritmusa analizálható. A lapátokon általában energiaszint-állításra és töltés indítására is 
lehetőség van, emellett a sokk leadása a két lapáton található sokk-gomb egyidejű 
megnyomásával kezdeményezhető. A készüléken energiaállító, töltést indító és sokk-gomb is 
található az öntapadós elektródákkal alkalmazott defibrillálás érdekében. 

A defibrillátor használata során kézi lapátokat helyezünk a beteg mellkasára, illetve az 
előzőleg mellkasra ragasztott öntapadós elektródán keresztül is történhet a sokk leadása. 
Alapvető különbség az automata defibrillátorokkal szemben az, hogy az ellátó a monitoron 
észleli a szív ritmusát és indikálja a sokk leadását, mely sokkal rövidebb idő alatt 
megtörténhet, mint az AED használatával. A ritmusanalízis végezhető monitorozott betegen 
az Ekg - elvezetések használata mellett, illetve a lapátok mellkasra helyezésével, „Quick-
Look” technikával. Az előbbi, monitorozott betegen a lapátokat a töltés során vesszük kézbe 
és a készülék felett töltünk – zajló mellkaskompresszió mellett –, utóbbi esetben a beteg 
mellkasára helyezett lapátok segítségével, ritmusanalízist követően döntünk a defibrillálásról 
– a készülék fölé visszahelyezett lapátokon töltünk zajló mellkaskompresszió mellett, vagy a 
mellkason tartva a lapátokat indítjuk a töltést, ez esetben mellkaskompressziót nem végzünk –
.  
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Megjegyzések a defibrillátor lapátok felhelyezésével kapcsolatban 

A lapátok pozíciója az öntapadós elektródával megegyezően, a jobb sternoclavicularis szöglet 
alatti mellkasterület, valamint a V6-os mellkasi Ekg-elektróda helyzetének megfelelő. A 
mellkasra helyezés előtt közvetítő közeget, elektródazselét kell a mellkasra helyezni úgy, 
hogy a lapátok alatt egyenletes mennyiséget képezzenek, ne kenődjenek el a mellkas egész 
felületén – ennek kiküszöbölésére géllapok is használhatók, melyek közvetlenül a lapátok alá 
helyezhetőek –. Az erős testszőrzet fokozza a mellkasi impedanciát, ezért ha lehetséges, 
alkalmazzunk borotvával szőrtelenítést – időveszteség nélkül! –, továbbá a megfelelő 
kontaktus eléréséhez szüksége a lapátok kellő erővel történő mellkashoz nyomása, melynek 
átlagos értéke 8-10 kg. Transzdermális tapasz eltávolítása célszerű manuális defibrillálás 
esetén is (2/5. sz. ábra). 

 

2/5. számú ábra: lapátelektródák felhelyezése defibrillálás során 

A defibrillálás menete „Quick-Look” technikával végzett ritmusanalízis során: 

- zajló újraélesztés mellett a készülék bekapcsolása történik – amennyiben szükséges, 
lapát-elvezetésekre állítjuk a defibrillátort; 

- elektródazselé mellkasra helyezésével párhuzamosan a defibrillátor lapátjait a 
készülékről leemeljük; 

- megfelelő pozícióban a lapátokat a mellkasra nyomjuk úgy, hogy közben felszólítunk 
mindenkit a beteg elengedésére – „Senki ne érjen a beteghez!”; 

- maximum 10 másodperc alatt ritmusanalízist végzünk – amennyiben szükséges, 
kiegészítjük a centrális keringés vizsgálatával –; 

- sokkolandó ritmuszavar esetén a kívánt energiaérték ellenőrzése/beállítása mellett a 
lapátokat a készülék fölött tartva töltést indítunk a „töltés-gomb” megnyomásával – 
zajló mellkaskompresszió közben –; 
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- a feltöltött defibrillátor hangjelzését követően a lapátokat a leggyorsabban, a 
legrövidebb úton a mellkasra helyezzük és kellő erővel rányomjuk – újra használva az 
elektróda zselét és a kompressziót szüneteltetve –; 

- hangosan felszólítunk mindenkit a beteg elengedésére és ellenőrizzük a környezetet – 
a beteghez nem ér senki, az infúziót elengedték, az oxigénáramlás eltávolításra került, 
a helyszín defibrillálás szempontjából biztonságos – „Senki ne érjen a beteghez, sokk 
leadás következik!”;  

- újra ellenőrizzük a monitort a sokkolandó ritmuskép változatlansága miatt – változó 
ritmuskép esetén a töltést megszakíthatjuk –; 

- újra a betegen körbetekintve egyszerre megnyomjuk a sokk-gombokat, mindvégig a 
tekintetünket a betegen tartva; 

- sokk leadását követően a lapátok visszahelyezésével párhuzamosan az újraélesztés 
folytatása, vagy betegvizsgálat történik. 

- amennyiben a ritmusanalízis alapján sokk nem indokolt, a lapátelektródák 
visszahelyezése mellett folytatódik az újraélesztés; 

- 2 percenként ismételt ritmusanalízis szükséges a lapátok mellkasra helyezésével addig, 
amíg a beteg monitorozása megtörténik; 

- ismételt sokk igény esetén a választott energiával történik a töltés és a defibrillálás. 

A defibrillálás menete monitorozott beteg ritmusanalízise során: 

- monitoron észlelt és fizikális vizsgálattal ellenőrzött keringésmegállás esetén azonnali 
mellkaskompresszió kezdődik; 

- sokkolandó ritmuszavar esetén a kívánt energiaérték ellenőrzése/beállítása mellett a 
lapátokat a készülékről megemelve, a defibrillátor fölött töltést indítunk a „töltés-
gomb” megnyomásával – zajló mellkaskompresszió közben –; 

- a töltés ideje alatt a mellkasra elektródazselét helyezünk; 
- a feltöltött defibrillátor hangjelzését követően a lapátokat a leggyorsabban, a 

legrövidebb úton a mellkasra helyezzük és kellő erővel rányomjuk – a 
mellkaskompressziót szüneteltetve –; 

- hangosan felszólítunk mindenkit a beteg elengedésére és ellenőrizzük a környezetet – 
a beteghez nem ér senki, az infúziót elengedték, az oxigénáramlás eltávolításra került, 
a helyszín defibrillálás szempontjából biztonságos – „Senki ne érjen a beteghez, sokk 
leadása következik!”;  

- újra ellenőrizzük a monitort a sokkolandó ritmuskép változatlansága miatt – változó 
ritmuskép esetén a töltést megszakíthatjuk –; 

- újra a betegen körbetekintve egyszerre megnyomjuk a sokk-gombokat, mindvégig a 
tekintetünket a betegen tartva; 

- ismételt sokk leadás igénye esetén a ritmusanalízist követően lapátokat a mellkason 
tartva kezdeményezzük a töltést előzetesen változtatott energiaértékkel – 
mellkaskompressziót ebben az esetben a töltés ideje alatt nem végzünk; 

- töltést követően a fent leírtaknak megfelelően hajtjuk végre a defibrillálást; 
- amennyiben sokk nem indokolt, a betegvizsgálatot követően folytatódik, illetve 

kezdődik az újraélesztés; 
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- 2 percenként ritmusanalízis szükséges az állapotváltozás felismerése, valamint az 
ismételt defibrillálás érdekében. 

Abban az estben, ha a töltés megszakítása válik indokolttá – a monitoron változást észlelünk 
feltöltött defibrillátor mellett –, az energiaszint változtatásával a töltöttség megszakad, ezt 
követően a lapátok visszahelyezhetőek a készülékre. 

Biztonságos defibrillálás érdekében: 

• elektródazselé csak a mellkasra kerülhet; 
• egy kézben kizárólag egy lapát lehet; 
• töltött készülék esetén a lapátoknak a legrövidebb úton és a leggyorsabban kell a 

mellkasra kerülniük. 

1.5 Manuális defibrillátor szinkron üzemmódú használata 

Szinkron üzemmód esetén a defibrillálás során a beteg ritmuszavarát megtartott keringés 
mellett szüntetjük meg, melyhez a beteg előkészítésére, altatására, fájdalomcsillapítására, 
szedációjára van szükség. A defibrillátoron megtalálható a szinkron üzemmódú kapcsoló, 
melyet aktiválni kell a sokk leadását megelőzően, ekkor láthatóvá is válik a monitoron a 
„QRS-komplexumok” érzékelése. A készülékek többségén minden egyes sokk előtt a 
szinkron gombot meg kell nyomni, enélkül aszinkron üzemmódra vált a defibrillátor (2/6. sz. 
ábra). 

 

2/6. számú ábra: szinkron üzemmód a defibrillátoron – a monitoron látható az érzékelés jele –  
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Szinkronizált sokk – cardioversio – kivitelezésének menete: 

- a beteg általános előkészítése – „AB” paraméterek szükség szerinti stabilizálása 
egyszerű légútbiztosítással, lélegeztetéssel –; 

- nagyáramlású oxigén alkalmazása; 
- monitorozás – Ekg, vérnyomás, SpO2 –; 
- intravénás kapcsolat kialakítása; 
- kellő mélységű analgézia és szedáció alkalmazása; 
- szinkron cardioversio kivitelezése: 

o a készüléken a szinkron gomb bekapcsolása és a szinkronizáció monitoron 
történő ellenőrzése – szükség esetén elvezetés váltása –; 

o a megfelelő energiaszint kiválasztása; 
o a töltés indítása – a defibrillátor lapátjait a kezünkbe vesszük és a készülék fölé 

emeljük, ha felragasztható elektródákat használunk, ezen keresztül történik a 
sokk leadása – és hangos felszólítás a beteg elengedésére „Senki ne érjen a 
beteghez!”; 

o a feltöltött defibrillátor hangjelzését követően a lapátokat a leggyorsabban, a 
legrövidebb úton a mellkasra helyezzük és kellő erővel rányomjuk; 

o hangosan felszólítunk mindenkit a beteg elengedésére és ellenőrizzük a 
környezetet – a beteghez nem ér senki, az infúziót elengedték, az 
oxigénáramlás eltávolításra került, a helyszín defibrillálás szempontjából 
biztonságos – „Senki ne érjen a beteghez, sokk leadása következik!”;  

o újra ellenőrizzük a monitort a sokkolandó ritmuskép változatlansága miatt – 
változó ritmuskép esetén a töltést megszakíthatjuk –; 

o újra a betegen körbetekintve egyszerre megnyomjuk a sokk-gombokat, 
felragasztható elektródák esetén a sokk-gombot a készüléken – mindvégig a 
tekintetünket a betegen tartva – addig, amíg a sokk leadásra kerül (a 
szinkronizáció néhány másodpercet igénybe vehet); 

o a beteg vizsgálata, ritmusanalízis, szükség esetén változtatott energiaszinttel a 
cardioversio folyamatának megismétlése – a szinkron gomb újra történő 
megnyomásával –. 

A sikeres szinkronizációt a monitoron a QRS-komplexumoknak megfelelő, háromszög alakú 
jelek mutatják egyidőben a szinkron gomb villogásával. 

2. A pacemaker használata a sürgősségi ellátásban 

A pacemaker olyan szívritmus-szabályozó eszköz, mely külső, vagy belső elektródákon 
keresztül, elektromos impulzusaival vezérli a szívizomzat összehúzódását. Haemodinamikai 
instabilitással járó, általában bradycard szívműködés esetén használandó, melynek helyszíni 
alkalmazása is a sürgősségi ellátás része. Általánosságban elmondható, hogy a modern 
szívritmus-szabályzó készülékek programozása, tartós alkalmazása a kardiológia sajátos 
tudományát képezi, melynek részletes ismertetése túlmutat a fejezet határain, alapvető 
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típusait, formáit, a sürgősségi alkalmazását az alábbiakban foglaljuk össze, a hangsúlyt a 
transcutan pacemaker használatára helyezve. 

2.1 A pacemaker fejlődése 

A szívritmus szabályzó készülékek a XX. századtól kezdődően folyamatos fejlődésen estek át, 
kezdetben a külső, majd az intravénás úton felvezethető készülékek területén is. John Hopps, 
kanadai villamosmérnök 1950-ben tervezett meg és készített el egy külső pacemakert, mely 
nagyméretű külső eszköz volt, elektroncsöves technológiát használt és bőrön keresztüli 
szívritmus-szabályozást biztosított, váltakozó áramú hálózatról üzemelt. Számos fejlesztő is 
készített kisebb, bőrön keresztüli szívritmus-szabályozó készüléket az elkövetkező években, 
mely nagyméretű tölthető akkumulátort használt energiaforrásként. 1956-ban a szilícium 
tranzisztor kifejlesztése és első kereskedelmi forgalomba helyezése volt az a legfontosabb 
esemény, mely a gyakorlati szívritmus-szabályozás gyors fejlődéséhez vezetett. 1957-ben 
fejlesztett tranzisztoros pacemaker kis műanyag dobozban kapott helyet, a szívritmus és a 
kimenő feszültség állítási lehetőségével, elektródáit a beteg kültakaróján vezették keresztül a 
szívizom felszínéhez csatlakoztatva. 1958-ban ültették be az első pacemakert Svédországban, 
mely szintén elektródákhoz kapcsolódott, ezeket mellkas-sebészeti eljárás keretében 
csatlakoztattak a szívizomhoz. További fejlődést az energiaforrások jelentették, a jelenlegi 
eszközök működését is a lítium-jodid akkumulátorok biztosítják. 

A korai készülékek megbízhatóságának további akadálya volt a testfolyadékból származó 
nedvesség a beültetett készülékekbe, melynek negatív hatása volt az elektromos áramkörre. 
Ezt a jelenséget azzal semlegesítették, hogy a pacemaker generátorát egy hermetikusan 
szigetelt fémtokba helyezték, később titánt használtak fel alapanyagként. Az elektródák 
fejlődése a készülékekkel párhuzamosan történt, a korai elektródák ingerlési felszíne igen 
nagy volt, kb. 100 mm2, ami kis ellenállást (250 ohm) és nagy áramfogyasztást 
eredményezett. A felszín csökkentése révén jelentősen mérséklődött az ingerléshez szükséges 
energia mennyisége is, a ma használatos elektródák felszíne 4-6 mm2, impedanciája 400-800 
ohm közötti. Az elektródák szigetelése jelenleg szilikon, mely biostabil és biokompatibilis 
anyag. 1979-ig a két elektróda bevezetéséhez a vena cephalica kipreparálásán kívül szükség 
volt a vena jugularis externa, vagy interna elérhetőségére is, ami sokszor sebészi 
felkészültséget igényelt. Az elektródák bevezetését nagyban megkönnyítette az 1979-ben 
kifejlesztett technika alkalmazása, mely során elegendő volt a vena subcalvia punkciója. A 
pacemaker-technológia újabb fejlődését elsősorban a mikroelektronika eredményeinek 
alkalmazása tette lehetővé. A korai készülékeket még különálló, egyes elemekből építették fel 
(tranzisztorok, kondenzátor), és az összeköttetést az elemek között hegesztéssel biztosították, 
az 1970-es évektől kezdték alkalmazni a CMOS (complementary metallic oxide 
semicinductor) technológiát a hibrid áramkörök részeként. Az így kialakított áramkörök 
mérete és ram felvétele lényegesen kisebb lett, ugyanakkor működésük igen megbízható volt. 
Eleinte csak a frekvencia változtatása volt lehetséges, később számos más paraméter nem 
invazív változtatása is lehetővé vált. Jelentős előrelépés volt a telemetria bevezetése az 1980-
as évek elején, mely kétirányú adatátviteli lehetőséget jelent a pacemaker és a programozó 
között, az így nyert adatok fontos információt nyújtanak a készülék működésére vonatkozóan. 
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A korai pacemakerek fix üzemmódban működtek, csak a jobb kamrát tudták ingerelni, de nem 
érzékelték a kamrai aktivitást. A demand és a bifokális pacemakerek modifikációjával alakult 
ki a DVI-ingerlés lehetősége (pitvar-kamrai ingerlés, csak kamrai érzékelés) az 1970-es évek 
elején, majd később a VDD működésű pacemaker (kamrai ingerlés mellett pitvari és kamrai 
érzékelés). Korán felmerült annak az igénye, hogy a pacemaker érzékelje és ingerelje mind a 
pitvart, mind a kamrát, így az univerzálisnak nevezett, DDD-készüléket 1978-ban fejlesztették 
ki, majd 1980-as évektől terjedt el a használatuk. 
 

2.2  A pacemakerek működése 

Az ingerlés és érzékelés alapján a pacemakerek típusát tekintve lehetnek transvenosus, illetve 
transcutan alkalmazhatóak, vezérlésüket tekintve fix és demand üzemmódúak. A kültakarón 
keresztül végzett ritmusszabályozás a haemodinamikailag jelentős mértékű bradycardia 
kezdeti stabilizálására javasolt. A beavatkozás mellkasra ragasztható elektródával történik – 
mely megegyezik a defibrillálás során meghatározott elektródákkal – a beteg mellkasára 
helyezett, elülső/oldalsó, vagy az elülső/hátsó – defibrillálás során definiált – pozícióba. A 
transvenosus szívritmus-szabályozás során a pacemaker elektródáját centrális vénán keresztül 
vezetik a jobb pitvarba, vagy a jobb kamrába, majd az elektródát egy külső pacemaker 
egységhez csatlakoztatják. A centrális vénán keresztül végzett szívritmus-szabályozást 
gyakran átmeneti eszközként alkalmazzák, amíg a végleges pacemaker beültetésre kerül. 
Átmeneti epicardiális pacemakert nyitott szívműtét közben alkalmaznak, az elektródákat a 
kamrák epicardiumára helyezik a megfelelő teljesítmény fenntartása érdekében addig, amíg 
vénán keresztül az elektróda felvezetésre kerül (2/7. sz. ábra). 

 

2/7. számú ábra: transvenosus pacemaker – generátor és elektródái – 

A tartós pacemaker kezelésnek három fő típusa van a készülék alapvető működési 
mechanizmusa, illetve az érintett szívüregek alapján (egy-, illetve kétüregűek).  
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A ritmusváltozásra érzékeny eszközök olyan szenzorokkal rendelkeznek, amelyek érzékelik a 
beteg fizikai aktivitásában bekövetkező változásokat és automatikusan állítják a szívritmust.  

A cardioverter-defibrillátor elsődlegesen más célból készült, esetenként pacemaker funkciót is 
elláthat. 

A pacemaker generátor egy olyan, hermetikusan leszigetelt eszköz, amely egy energiaforrást, 
egy érzékelő erősítőt – ami feldolgozza a természetes szívverés ritmusát indukáló elektromos 
impulzusokat, melyeket a szívbe vezetett elektródák érzékelnek –, a pacemaker számítógépes 
vezérlését és a kimeneti áramkört tartalmazza – mely leadja az impulzust az elektródák felé –. 
A legtöbb esetben a generátor a mellkas bőralatti zsírrétegébe kerül beültetésre.  

Fix üzemmódú pacemaker előre beállított frekvencián, meghatározott ingerlő áramerősség 
mellett ad impulzusokat a szívizomzatra, míg demand üzemmódban érzékeli a szívfrekvencia 
változásait és képes kiegészíteni, illetve teljes mértékben vezérelni a szívműködést. 

2.3  Transcutan pacemakerek alkalmazása 

Több Ekg-defibrillátornak is része a transcutan pacemaker-egység, de külön eszközként is 
hozzáférhető. A többcélú, öntapadó elektródák kifejlesztése, melyek Ekg – monitorozásra, 
pacemaker alkalmazásra, cardioversiora, defibrillációra is alkalmasak, különösen könnyen 
használhatóvá tette az eszközöket (2/8. sz. ábra). 
 

 
 

2/8. számú ábra: öntapadó, felragasztható elektródák által történő monitorozás – transcutan 
pacemaker alkalmazása ilyen módon, ezen elektródákkal történik –  
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A transvenosus pacemaker terápiával szemben az alábbi előnyökkel rendelkezik: 
 

- gyorsan felhelyezhető; 
- egyszerűen, minimális gyakorlással jól használható; 
- a centrális véna kanülálásának veszélyei elkerülhetőek; 
- átmeneti eszközként stabilan használható a további szaksegítség, illetve a transvenosus 

pacemaker lehetőségének megérkezéséig. 
 

Legfőbb hátránya, hogy eszméleténél lévő beteg számára kellemetlen és fájdalmas, ugyanis az 
elektromos impulzus a mellkasfali izomzat erőteljes összehúzódását váltja ki, illetve direkt 
diszkomfort érzést is okoz. A legtöbb modern transcutan pacemaker-rendszer demand 
üzemmódban is használható, a beteg saját „QRS-komplexusait” érzékeli és csak szükség 
esetén adja le az impulzust. 
 
Transcutan pacemaker terápia kivitelezése: 

- a beteg általános előkészítése – „AB” paraméterek szükség szerinti stabilizálása 
egyszerű légútbiztosítással, lélegeztetéssel –; 

- nagyáramlású oxigén alkalmazása; 
- monitorozás – Ekg, vérnyomás, SpO2 –; 
- intravénás kapcsolat kialakítása; 
- kellő mélységű analgézia és szedáció alkalmazása; 
- olló, vagy borotva segítségével a mellkas túlságosan dús szőrzete eltávolítandó az 

elektróda helyéről, valamint a kültakaró szárazra törlése szükséges; 
- az elektródák felhelyezése elsősorban anterior-posterior (A-P) helyzetbe, ha lehetséges 

– amennyiben a pacemaker nem alkalmas defibrillálásra, a defibrillátor lapátjai így is 
használhatóak a hagyományos helyzetben, ha keringésmegállás lépne fel, egyébként a 
defibrilláció hatékonyan elvégezhető az A-P pozíció használatával; 

- ellenőrizzük az elektródák polaritását és a kábelek megfelelő csatlakozását a gyártó 
utasítása alapján – a pólusok felcserélése sikertelenséget, vagy jelentősen magasabb 
ingerlő áramerősséget eredményezhet; 

- kapcsoljuk be a pacemaker funkciót, mely általában demand üzemmódban indul; 
- a monitoron állítsuk be a megfelelő amplitúdójú „QRS-komplexusokat”, melyeket a 

háromszög alakú jelek ritmusos megjelenése igazol – túlságosan sok mozgási 
műtermék gátolhatja a pacemaker működését, amennyiben nem küszöbölhetőek ki, fix 
ingerlés szükséges, melyet készüléken lehet átállítani –; 

- állítsuk be a megfelelő szívfrekvenciát, mely általában a 60-90/min tartományba esik; 
- az ingerlő áramerősséget a legalacsonyabb értékről fokozatosan emeljük és figyeljük a 

beteget, valamint az Ekg-t.  
- az ingerlő áramerősség növelésével a mellkasfali izomzat összehúzódása válik 

észlelhetővé, illetve a monitoron látható tüske (spike) jelzi az elektromos ingerlés 
megjelenését;  
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- az ingerlő áramerősség növelése mindaddig szükséges, ameddig minden egyes spike 
után közvetlenül meg nem jelenik egy „QRS-komplexus” és az azt követő „T” hullám, 
jelezve az elektromos capture-t (rendszerint 50-100 mA áramerősség mellett); 

- centrális pulzus tapintása lehetőség szerint az artéria femoralison – tapintható pulzus 
mechanikai capture-t jelent, egyébként az ingerlő áramerősség tovább emelendő –; 

- javasolt megfelelő mechanikai hatás elérése esetén 10 %-kal emelni az ingerlő 
áramerősséget a folyamatos hatékonyság elérése érdekében; 

- újraélesztés során alkalmazott pacemaker terápia esetén azonnal maximális ingerlő 
áramerősség választandó. 
 

A-P pozícióban felhelyezett elektróda egyike a mellkas bal oldalán a sternum mellett a V2 és 
V3-as Ekg elektródának megfelelően – anterior pozíció –, a posterior elektróda helye a bal 
lapocka alsó része és a gerinc közötti terület, az anterior elektródával egyező magasságban. 
Amennyiben keringésmegállás során csatlakoztatjuk az elektródát, az egyik a jobb oldali 
sterno-clavicularis izület alatti területre, a másik a középső hónaljvonal V6-os Ekg elektróda 
helyére kerüljön úgy, hogy az emlő szöveteit tartsuk távol az elektródától. 
Mellkaskompressziók a felhelyezett pacemaker elektródák mellett is végezhetők, a 
kompressziókat végző személyt nem veszélyezteti a pacemaker (kevesebb, mint 1 Joule 
energiát jelent és az elektródák jól szigeteltek) – ezzel együtt a kompressziók alatt végzett 
ingerlésnek nincs előnyös hatása, így célszerűbb kikapcsolni –. Amennyiben az elérhető 
legmagasabb ingerlő áramerősség sem jár elektromos capture-rel, meg kell cserélni az 
elektródák helyzetét, további kudarc a myocardium életképtelenségére utalhat. 
 

2.4  Pacemakerrel élő beteg ellátása 
 

Működészavaruk ritka, mivel az elektromos kapcsolat a pacemaker és az elektróda között 
stabil. Az elektróda törése előfordulhat többnyire trauma kapcsán, amennyiben a beteg 
kinyújtott karjára esik azon az oldalon, ahol a pacemaker generátor beültetésre került. 
Ilyenkor átmenetileg, vagy végleg eltűnhet a spike. Ha egy végleges pacemakerrel élő beteg 
keringésmegállást szenved, vagy cardioversiora szorul, helyezzük a defibrillátor lapátokat, 
vagy öntapadó elektródákat legalább 12-15 cm-re a pacemaker-től. Ha az implantatio a bal 
clavicula alá történt, nem jelent problémát a standard defibrillátor pozíciók esetén. 
Amennyiben az eszközt a jobb clavicula alá helyezték, a defibrillációt A-P helyzetben 
végezzük, amennyiben lehetséges. Ez könnyebb és biztonságosabb öntapadó elektródákkal, 
mint a kézzel tartandó defibrillátor lapátokkal. A félautomata defibrillátorok (AED) tévesen 
„QRS-komplexusként” értékelhetik a pacemaker spike-ot és nem ismerik fel a sokkolandó 
ritmust. 
 

2.5 Implantált cardioverter defibrillátor (ICD) működésével kapcsolatos tudnivalók 
 
Ezen eszközök nagyméretű implantált pacemakerekre emlékeztetnek. Egyes típusaik demand 
üzemmódú pacemakerként is működhet bradycardia fellépése esetén, némelyek 
biventricularis pacemaker funkcióra is alkalmasak, amellett, hogy szükség esetén defibrillálni 
képesek.  
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Szemben a pacemakerekkel, elsődleges funkciójuk az életet fenyegető tachyarrhythmia 
megszűntetése. Egy egyszerű ICD defibrilláló impulzust ad le, ha kamrafibrillációt, vagy 
nagyon gyors kamrai tachycardiát észlel. A bonyolultabb változatok programozhatóak úgy, 
hogy a nem kifejezetten gyors kamrai tachycardiát (ami nem biztos, hogy keringésmegállást 
okoz) pontosan időzített stimulussal szüntessék meg, és csak akkor defibrilláljanak, ha a 
kamrai tachycardia felgyorsulna, vagy kamrafibrillációvá változna. Az ICD-k általában a 
pacemakerekkel megegyező helyzetben kerülnek beültetésre, egyszerű működésük révén 
általában a magas szívfrekvenciát észlelik. Ebből adódóan előfordul, hogy téves érzékelés 
alapján adnak le impulzust, ami kellemetlenséget okoz az eszméletén lévő beteg számára.  
Az implantált cardioverter defibrillátorok átmenetileg kiiktathatóak a berendezés közelébe, a 
kültakaró fölé helyezett, vagy ott mozgatott mágnessel. Ha az ICD-s beteg szenved 
keringésmegállást, melyet az eszköz nem old meg, a reanimatiot a szokásos módon végezzük. 
Ez nem jelent veszélyt a segélynyújtóra, még akkor sem, ha a mellkaskompressziók alatt az 
ICD működésbe lép. Ha sokkolandó ritmuszavar jelentkezik, melyet az ICD nem szűntet meg, 
használjunk külső defibrillátort, a fent leírtakkal azonos módon.  
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33.6. fejezet 

 További állapotmonitorozásra használható módszerek és eszközök (testhőmérséklet, 

vércukor, centrális vénás vérnyomás) (Bánfai Bálint) 

1.1 A testhőmérséklet mérése 

A testhőmérséklet normális tartományból való kilépése jelentős kórélettani folyamatokat 

képes elindítani a szervezetben. Akár a túlzottan alacsony, akár a túlzottan magas 

testhőmérséklet különböző panaszokat és tüneteket okozhat az érintett személynek. A 

testhőmérséklet csökkenhet például vizes ruházat viselése esetén, alacsony hőmérsékleti 

viszonyokban tartózkodás során. Magasabb hőmérséklettel járhatnak az egyes fertőző 

megbetegedések, de kórosan emelkedhet a hőmérséklet például napszúrás, vagy hőguta esetén 

is. Ezekben az esetekben információval szolgálhat csupán az is, ha megtapintjuk a beteg 

bőrét, viszont ennek a fizikális vizsgálati módszernek a segítségével nem tudunk pontos 

hőmérsékleti értéket meghatározni, csupán megbecsülni vagyunk képesek azt. Pedig ez 

jelentős információ, mert ahhoz, hogy megfelelően tudjuk elvégezni az adott beavatkozást, 

fontos tudnunk a pontos értéket (pl. 30°C-os maghőmérséklet alatt tilos a gyógyszerek adása). 

Abban az esetben is fontos a testhőmérséklet folyamatos nyomon követése, monitorozása, 

amikor nem annak megváltozása a tünet, hanem az ellátók változtatják azt kontrollált 

körülmények között, terápiás célzattal (például terápiás hypothermia). 

A testhőmérséklet mérésének a sürgősségi ellátásban a diagnózisalkotás esetében és a beteg 

állapotának kontrollálásában is van jelentősége. Előbbire lehet példa a hypo-, vagy 

hyperthermia felismerése, utóbbira pedig a terápiás hypothermia kialakítása (pl. 

postresuscitatios állapotban).  

A testhőmérséklet mérése szempontjából meg kell különböztetnünk a maghőmérsékletet, 

illetve a köpenyhőmérsékletet. Maghőmérsékletnek az emberi szervezet belsejében mérhető 

hőmérsékletet nevezzük (vagy a centrális vér hőmérsékletét), melynek normálértékét nem 

tudjuk teljesen egyértelműen meghatározni, mivel az egyes szakirodalmak is különféleképpen 

vélekednek erről, illetve a belső szervek hőmérséklete sem teljesen állandó. Ennek ellenére az 

irodalmi adatokból az látható, hogy a normális maghőmérséklet mértékét (normothermia, 

euthermia) a 36-37,5°C közötti intervallumban határozzák meg. A maghőmérséklet értékére 

az hőtermelés és a hőleadás egyensúlya jellemző.  
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A köpenyhőmérséklet értéke ennél nagyobb ingadozást mutathat, ez a test felszínén mérhető. 

A különböző befolyásoló tényezőktől függően a köpenyhőmérséklet akár 4-5°C-al is lehet 

alacsonyabb, mint a maghőmérséklet. A mért értéket a következő tényezők befolyásolhatják: 

• A mérés helye  

• Az adott testrész fedettsége 

• Életkörülmények 

• Az adott testfelszín nedvességtartalma 

• Napszak: ciklikus ingadozás figyelhető meg (napközben – főként késő délután, esti 

órákban – magasabb, amely leginkább a fokozottabb izommunkának tudható be, míg 

legalacsonyabb reggel 6 óra körül) 

A következőkben bemutatjuk a magas- és az alacsony testhőmérséklettel járó állapotok 

fokozatait. 

A testhőmérséklet emelkedésével járó folyamatok: 

• Hőemelkedés (subfebrilitas): 37,5-38°C  

• Láz (febris): 38-39°C 

• Magas láz (pyrexia): 39-40°C 

• Túl magas láz (hyperphyrexia): 40°C felett 

A hypothermia fokozatai: 

• Enyhe: 32-35°C 

• Mérsékelt: 28-32°C 

• Súlyos: 28°C alatt 

A testhőmérséklet pontos meghatározásának, illetve monitorozásának azért van jelentős 

szerepe, mert az adott állapotot be kell sorolnunk az előbb bemutatott kategóriákba. Ez pedig 

azért nem elegendő a fizikális vizsgálati módszerrel (tapintás) meghatározott becsléssel, mert 

a pontos testhőmérséklet bizonyos esetekben megváltoztatja a terápiát. Hypothermia esetén 

például újraélesztés végzése közben nagy jelentősége van a testhőmérséklet monitorozásának, 

mivel több eltérés is megfigyelhető a protokollban, amely az alkalmazott terápia módosítását 

teszi szükségessé. Ilyen például, hogy 30°C-os maghőmérséklet alatt nem adható gyógyszer, 

illetve 30-35°C között is csak fele gyakorisággal. Az elektroterápiát tekintve (defibrilláció) is 

van jelentősége, hiszen 30°C alatt maximum három sokkolási kísérlet végezhető 
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kamrafibrilláció esetén, ezután csak akkor kísérelhető meg újra, ha a testhőmérséklet ezen 

érték fölé emelkedik. 

A testhőmérséklet mérésére használható eszközök két nagy csoportba sorolhatók. Léteznek 

mechanikus, illetve elektronikus módszerekkel működő eszközök. A mechanikus eszközök fő 

képviselője az üveg higanyos hőmérő (x/1. ábra). Ennek alkalmazása esetén hosszabb idő 

telik el, amíg az adott hőmérséklet „beállítódik”. Ez átlagosan 4-5 perc, viszont a hónaljban 

végzett mérés esetén ez hosszabb időt vesz igénybe, kb. 10 perc hosszúság. Ez a módszer 

napjainkban viszont egyre inkább visszaszorul, mégpedig a hőmérőben alkalmazott higany 

emberi szervezetre gyakorolt káros hatása miatt. Erről a következő rendelet nyújt információt: 

a 41/2000. (XII.20.) EüM-KÖM Együttes rendelet és a 41/2008. (X.30.) EüM-KvVM 

együttes rendelet alapján a higany nem hozható forgalomba lázmérőkben, valamint egyéb 

lakossági értékesítésre szánt mérőeszközökben sem (pl. vérnyomásmérő). Ennek oka a higany 

potenciálisan mérgező volta, valamint a kórházban bekövetkező fertőzések terjedésében is 

nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek a mérési formának. Létezik olyan üveghőmérő is, 

amely nem higanyt, hanem galliumot tartalmaz. Ennek mérési ideje nagyjából 2-3 perc, de ezt 

befolyásolja a mérés helye. A mérési tartománya 35-42°C között van. Az üveges hőmérők 

alkalmazása esetén általánosságban elmondható, hogy figyelembe kell venni a tényt, hogy 

bizonyos betegcsoportokra veszélyesek lehetnek (gyerekek, pszichés problémákkal küzdő 

betegek). 
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x/1. ábra Üveghőmérő 

Másik módszer a termográfia, amely gyulladásos folyamatokban, vagy pl. emlőrák esetén 

alkalmazható. Ezen kívül ide tartozik még a folyadékkristályos hőmérsékletkezelés, amely 

főként otthoni diagnosztikára alkalmas. A mérés elve utóbbi esetben azon alapszik, hogy a 

spirális lépcsőre hasonlító kristályszerkezet alaphelyzetben (tehát hőhatás hiányában) 

magasabb hullámhosszú fényt ver vissza, míg hő hatására ez a szerkezet kissé átalakul, a 

spirálok közti távolság csökken, így rövidebb hullámhosszú fény visszaverődése következik 

be. A folyadékkristályos módszerre lehetnek példák az adhaesiv tapaszok, bőrhőmérők (x/2. 

ábra).  
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x/2. ábra A digitális bőrhőmérő alkalmazása 

A bőrhőmérők esetén a készülék különböző színekkel jelöli a beteg testhőmérsékletének 

értékét annak megfelelően, hogy az milyen tartományban van (x/3., x/4., x/5. ábra). 

 

x/3. ábra Digitális bőrhőmérővel mért magas láz (piros jelzés) 
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x/4. ábra Digitális bőrhőmérővel mért hőemelkedés (narancssárga jelzés) 

 

x/5. ábra Digitális bőrhőmérővel mért normális hőmérséklet (zöld jelzés) 

A testhőmérséklet mérése az előbb említett okok miatt napjainkban szinte már csak 

elektronikus eszközökkel történik. Ezek az esetek nagy részében úgy vannak kalibrálva, hogy 

nem képesek minden hőmérséklet tartományban a mérésre, hanem azokat az értékeket 



	   930	  

képesek mérni, amelyek az emberi szervezet esetén nagyobb valószínűséggel előfordulhatnak 

(pl. Lifepak 15 monitor esetében: +24,8°C - +45,2°C). A testhőmérséklet mérésére az alább 

felsorolt testtájakon van lehetőségünk: 

• Hónalj: a köpenyhőmérséklet mérésének legegyszerűbb, éppen ezért a leggyakrabban 

alkalmazott módja is. Ebben a régióban viszont csak köpenyhőmérséklet mérhető, ami 

azt jelenti, hogy kb. 1,2°C-al alacsonyabb értéket kapunk a mérés során, mint a 

maghőmérséklet. Amennyiben ezt a módszert alkalmazzuk, akkor figyelembe kell 

vennünk, hogy a bőr vérátáramlása, valamint a verejtékezés befolyásoló hatással lehet 

a mérésre. 

• Dobüreg: az itt elvégezett mérés egyszerűnek és gyorsnak tekinthető, viszont csak 

megközelítőleg tudjuk megbecsülni belőle a maghőmérsékletet. A mérés elve az 

infravörös sugárzáson alapszik. Ebben az esetben viszont több olyan tényező van, 

amely befolyásolhatja a mérés pontosságát: alacsony külső hőmérséklet, nem 

megfelelően izolált szenzor, elzáródott a hallójárat (ezekben az esetekben a mért érték 

alacsonyabb lesz a valódi értéknél), helyi gyulladásos folyamatok (ebben az esetben 

pedig magasabb mért értéket kaphatunk). 

• Szájüreg, orrüreg, garat: megközelíti a maghőmérsékletet (értéke kb. 0,4°C-al 

alacsonyabb annál). A mérés kivitelezése egyszerű, ezért gyakran kerül alkalmazásra, 

viszont a mért eredmény értékelésénél figyelembe kell vennünk az esetleges 

befolyásoló tényezőket. Ilyen például a már korábban is említett áramló levegő hűtő 

hatása, vagy a korábban elfogyasztott étel, ital (akár hideg, akár meleg). 

• Végbél: bár a maghőmérséklet mérésére korábban szinte rutinszerűen alkalmazták, 

mégis a megfigyelések szerint a test hőmérsékletének változása csak kisebb 

időeltolódással mérhető a rectumban. A mért érték ezen kívül pedig kb. 0,2-0,3°C-al 

elmarad a tényleges maghőmérséklettől. 

• Húgyhólyag: mérése nem egyszerű, mivel hólyagkatétert, valamint vékony 

mérőszenzort igényel, értéke viszont erősen közelít a maghőmérséklethez (az eltérés 

<0,2°C). 

• Nyelőcső: ez a leginkább alkalmas hely a maghőmérséklet mérésére. A méréshez 

használt szenzort a nyelőcső alsó harmadában kell pozícionálnunk, amely azért fontos, 

mert ha feljebb kerülne, akkor a légcsőben áramló levegő befolyásolhatná a mért 

értéket (az áramló levegő hűtő hatása miatt). Ennek a pozíciónak azért is nagy 
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jelentősége van, mivel ilyenkor kerül a szenzor a legközelebb a jobb pitvarhoz, amely 

helyzetben nagyon pontos értéket képes adni a maghőmérsékletről. 

A következőkben ismertetjük az egyes láztípusokat és azok jellemzőit, amelyet azért látunk 

szükségesnek, mivel ezek például szolgálhatnak arra, hogy a diagnózisalkotásban is nagy 

jelentősége van a testhőmérséklet monitorozásának, hiszen ennek ingadozása, változása 

fontos információkat nyújthat az ellátónak: 

• Febris continua (folyamatos láz): a lázas állapot folyamatosan fennáll, maximum 1°C-

os ingadozás figyelhető meg közben 

• Febris remittens: a lázas állapot ebben az esetben is folyamatosan fennáll, viszont az 

ingadozás meghaladhatja az 1°C-ot, de fontos, hogy itt sincs láztalan időszak 

• Febris intermittens (váltakozó láz): szeptikus láz, a testhőmérséklet „ugrál”, akár egy 

napon belül is lehetnek lázas és láztalan időszakok is 

• Febris recurrens: kb. 2-3 napos lázas állapot, majd 2-3 nap láztalanság (pl. malária 

esetén)  

1.2 A vércukor mérése 

A vércukor értékének meghatározása rutin vizsgálat során is fontos lehet, de ennél nagyobb 

jelentősége van cukorbetegség esetén (diabetes mellitus). A cukorbetegség egy olyan 

anyagcserezavar, amely során a szervezet cukor (glükóz) háztartása felborul. A glükózra a 

sejtek alapvető működéséhez van szükség, ezért fontos a vércukor-szabályozó rendszer, 

amely fiziológiás esetben az értékét megpróbálja egy normális tartományon belül tartani. A 

vércukor értéke normálisan 3,5-5,5 mmol/l tartományban van. A vércukorszint emelkedése az 

étkezéseket követően normálisnak tekinthető (7,5 mmol/l értékig), viszont ennek az étkezést 

követő 2 órán belül vissza kell térnie a normális tartományba. A szabályozó rendszer 

munkájában hormonok vesznek részt, mégpedig az inzulin és a glukagon. Étkezést követően, 

mikor emelkedik a vércukorszint, fokozódik az inzulin termelődése, melynek hatására a 

májban a glükózból glikogén lesz. A glikogénraktárak telítődésével a felesleges cukor zsír 

formájában raktározódik. A vércukorszint csökkenésekor a glukagon hatására a májban a 

glikogént lebontva glükózt hoz létre, melynek hatására emelkedik a vércukorszint. 

A cukorháztartás zavarának következtében jelentkező tünetek hátterében két ok állhat. Az 

egyik az alacsony vércukorszint (hypoglicaemia), a másik pedig a vércukorszint kóros 

megemelkedése (hyperglycaemia). Hypoglicaemia gyakran jelentkezhet cukorbeteg 

személyeknél, akik a gyógyszereik bevételét követően nem étkeznek, vagy a szokásosnál 



	   932	  

nagyobb fizikai terhelést végeznek. Ezen kívül még számos ok vezethet a vércukorszint 

csökkenéséhez: éhezés, alkoholfogyasztás, hormonzavarok, stb. Ilyen esetben a betegnél 

éhségérzet jelentkezik, sápadt és verejtékes lehet a bőre, nyugtalanná, agresszívvá válhat, 

remegés jelentkezhet, majd eszméletlenség is felléphet. Hypoglicaemia esetén a vércukorszint 

folyamatos mérésének azért van jelentősége, hogy tudjuk követni a terápiánk hatásosságát. 

Ebben az esetben fontos megjegyezni, hogy eszméletlenség esetén szigorúan tilos bármit a 

beteg szájába tennünk (például cukros folyadék, szőlőcukor), ezek alkalmazása csak akkor 

megengedett, amennyiben a beteg eszmélete megtartott. Eszméletlenség esetén az egyik 

megoldás az intravénás glükóz-oldat adása lehet, amely esetén ugyancsak fontos a 

vércukorértékek folyamatos ellenőrzése a normálérték helyreállítása érdekében. 

Hyperglicaemia esetén a betegnél émelygés, hányinger, hányás, fáradtságérzet, nagyfokú 

szomjúság és gyakori vizelés jelentkezhet. Amennyiben eszméletvesztéssel is jár 

ketoacidotikus kómáról beszélünk. Ilyen esetben megváltozhat a beteg légzésmintázata 

(Kussmaul-légzés), illetve acetonos lehelet tapasztalható. Ezen kívül a hyperglicaemiával járó 

kórképek másik csoportját a hyperosmolaris coma (hyperosmolar hyperglicemic coma: HHS) 

alkotja, melyet más néven ketoacidózissal nem járó hyperglicaemiának hívunk. A két kórkép 

a megjelenésében, tüneteiben, felismerésében jelentős átfedést mutat egymással, a 

különbséget a ketoacidózis jeleléte, illetve a hypeglicaemia mértéke jelenti. Mindkét kórkép 

kezelése során nagyon fontos a vércukorszint folyamatos monitorozása, hiszen a kezelés 

egyik súlyos következménye lehet, ha túl gyorsan próbáljuk meg rendezni a vércukorszintet, 

amely következtében ozmolalitásváltozás cerebrális ödéma kialakulásához vezethet. 

A vércukorszint kóros tartományba való változása (akár csökkenése, akár emelkedése) súlyos 

panaszokat és tüneteket okozhat, ahogy azt a korábbiakban ismertettük is. Ezek a tünetek 

között találhatunk olyanokat is, amelyek idegrendszeri károsodás során jelentkező jeleket 

utánoznak. Éppen ezért van szükség a vércukormérésre, illetve egyes esetekben a 

vércukorszint folyamatos monitorozására. Ennek elvégzése vércukormérő készülék 

segítségével, vagy laborvizsgálattal történhet meg (x/6. ábra). A vércukormérő készülék 

alkalmazása gyorsabb és cukorbetegek esetén legtöbbször könnyebben is hozzáférhető, mert 

az ismert betegek egy része rendelkezik ilyen készülékkel.  
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x/6. ábra Vércukormérő készülék és egyéb szükséges eszközök 

A mérés során a tesztcsíkra egy csepp vért kell cseppentenünk (az esetek nagy részében a 

beteg egyik ujjából), miután azt behelyeztük a vércukormérő készülékbe (x/7. ábra). Ezt 

követően néhány másodperc elteltével a készülék kijelzi az aktuális vércukor-értéket (x/8. 

ábra). A gyorsaság mellett előnye lehet az egyszerű használat is. Ami viszont hátrányként 

említhető, hogy - készüléktől függően – csak bizonyos tartományban képes az értékek 

meghatározására. Ilyen esetekben a „Lo”, vagy a „Hi” felirat olvasható a készülék kijelzőjén. 

Előbbi a mérhetetlenül alacsony (low), utóbbi pedig a mérhetetlenül magas vércukorszintre 

utal (high). Ezen kívül még találkozhatunk az „Er” felirattal is (error), amely valamilyen hibát 

jelent (például nem megfelelő tesztcsík használata, nem elegendő vér cseppentése, stb.).  
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x/7. ábra A vércukormérés kivitelezése 

 

x/8. ábra A vércukor értékének meghatározása, a készülék működése 

Ilyen esetekben alkalmazható a jóval lassabb, ugyanakkor megbízhatóbb laborvizsgálat. 

Ilyenkor vérvételi eljárás során a megfelelő színkóddal ellátott kémcsőbe (szürke) veszünk 

vért, majd a megfelelő eljárással megtörténik a vércukorszint meghatározása. A szürke színű 
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dugóval ellátott vérvételi cső nátrium-fluoridot (NaF) tartalmaz. Ezzel a módszerrel a 

korábban a készülék által mérhetetlenül alacsonynak vagy magasnak ítélt értékek is 

megadhatók.  

Az inzulinnal kezelt ismert cukorbetegek számára már nagy számban rendelkezésre állnak 

olyan eszközök, amelyek hozzásegítik őket a megfelelő életszínvonal eléréséhez. Ebből a 

vércukormérés szempontjából szeretnék kitérni egyes inzulinpumpákhoz (megfelelő 

mennyiségű inzulinadagolást végző készülék) tartozó szenzorokra, amelyek a bőrben 

elhelyezkedve, a folyamatos vérátáramlás következtében, meghatározott időközönként 

méréseket végeznek (x/9. ábra). Ennek segítségével az inzulinpumpa a megfelelő mennyiségű 

inzulint juttatja a véráramba, így tartva a megfelelő tartományban a vércukorszintet. Ezek a 

szenzorok viszont a rutinellátás során nem elérhetőek. 
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x/9. ábra Inzulinpumpa és a hozzá tartozó szerelék 

Az esetek egy részében elegendő lehet a vércukorszint egyszeri meghatározása (pl. a mérés 

során azt tapasztaljuk, hogy a vércukorszint a normális tartományon belül van), viszont 

vannak olyan esetek, amikor folyamatos monitorozásra van szükség. Erre egy példa lehet a 
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cukorbeteg személy, akinek a megelőzés szempontjából kell folyamatosan tisztában lennie az 

aktuális értékekkel. Az ellátás során pedig az egészségügyi szakembereknek akkor kell 

folyamatosan nyomon követni a vércukorszint változását, amikor elvégeznek valamilyen 

beavatkozást, hogy az adott értéket visszaállítsák a normális tartományon belülre (pl. alacsony 

érték esetén glükóz adása, majd ismételt mérés a változás felmérésére). Viszont erre nem csak 

olyan esetekben van szükség, amikor a probléma a vércukorszint kóros elváltozásából eredt, 

hiszen egyes kórállapotok, vagy gyógyszerek ugyancsak képesek befolyásolni a szervezet 

cukorháztartását (pl. a béta-blokkolók, vagy az alkohol csökkentik a vércukorszintet). 

A korábban említett tényezőkből tehát tudunk arra következtetni, hogy a vércukor értékének 

mérése, monitorozása fontos folyamata a sürgősségi ellátásnak, segíthet a diagnózis 

megalkotásában, illetve fontos lehet a terápia nyomon követésére is. 

1.3 A centrális vénás vérnyomásmérés (CVP): 

A különböző élettani paraméterek széleskörű monitorozására sürgősségi- és intenzív osztályos 

körülmények között van lehetőség. Erre azért van szükség, mert egy súlyos állapotú beteg 

esetében az állapotromlás gyors felismerése nagyon fontos, hiszen ennek elmulasztása akár 

perceken belül a beteg halálához is vezethet. A betegek megfigyelésének egyik jelentős 

módszere az invazív monitorozás, ennek pedig egyik lehetséges formája a centrális vénás 

vérnyomásmérés (CVP). A centrális vénás kanül folyamatos vénás hozzáférést tesz lehetővé, 

illetve a CVP mérésével bővebb információt kaphatunk a betegről, amely a terápiát is 

befolyásolhatja. A CVP mérése a mechanikus jel elektromossá alakításán alapszik (hasonlóan 

az artériás nyomásméréshez), mértékegysége a Hgmm. Ennek elérése érdekében a szereléket, 

melyet fiziológiás sóoldattal töltünk fel, egy jelátalakítóhoz (transzducerhez) csatlakoztatjuk. 

A jelátalakító piezoelektromos kristályt tartalmaz, amelynek alakja nyomásváltozás hatására 

változik, így az ellenállás is változik. Az elektromos áram ingadozása pedig a monitor 

képernyőjén figyelemmel követhető. 

1.3.1 A kivitelezés módszere: 

A következőkben a módszer kivitelezésének menetét fogjuk ismertetni. A centrális vénás 

kanül behelyezése előtt szükséges az érintett bőrfelületet fertőtlenítenünk (steril lemosás), 

izolálnunk, illetve érzéstelenítenünk. A künült leggyakrabban a Seldinger-módszerrel 

vezetjük be, de ennek más technikája is ismeretes. Ezt a következőképpen végezzük: először 

egy tűt szúrunk a pungálandó érbe, ezen keresztül egy vezetődrótot helyezünk a vénába. 

Ezután a tűt eltávolítjuk, majd a vezetődróton keresztül vezetjük a kanült az érbe, végül pedig 
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eltávolítjuk a vezetőt. A kanült összekötjük a szerelékkel (x/10.,x/11.,x/12. ábra), majd 

öltéssel (vagy tapasszal) kirögzítjük. A drót behelyezése közben előfordulhatnak kamrai 

extrasystolék, vagy akár kamrai tachycardia is. A súlyos szövődmények kivédése érdekében a 

drótot húzzuk vissza néhány cm-el, mikor az első extrasystolék megjelennek és csak akkor 

folytassuk a beavatkozást, mikor a tünetek már megszűntek. A kanül kirögzítését követően 

minden esetben mellkas-röntgennel ellenőriznünk kell annak helyzetét, valamint azt, hogy 

felléptek-e szövődmények (pneumothorax, haemothorax). 

 

x/10. ábra Túlnyomásos zsák és CV szerelék 
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x/11. ábra Transzdúcer 
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12. ábra CV szerelék 

A kanül bevezetése a következő helyeken történhet: 

• Vena jugularis interna (VJI) 

• Vena subclavia (VSC) 

• Vena femoralis (VF) 

A vena jugularis interna az arteria carotis felett helyezkedik el, attól kicsit laterálisan. A 

punkciót a pajzsporc magasságában érdemes elvégeznünk. Ennek előnye az, hogy könnyen 

megtalálható, illetve mivel általában a jobb oldalon végezzük a katéterezést, így a vena cava 

superior könnyen elérhető. Amennyiben véletlenül megsértenénk az a. carotist, a vérzés 

komprimálható. Egyéb szövődmény ritkán alakul ki. Hátránya az lehet, hogy kényelmetlen a 

betegnek, illetve kötözése és fedése nem egyszerű. 

A vena subclavia a clavicula alatt, annak külső-középső harmadában található. Előnye a többi 

bevezetési helyhez képest, hogy mivel az ér itt mélyebben helyezkedik el, így az infekció 

veszélye kisebb. Az ezen a helyen bevezetett kanül kényelmesebb is a beteg számára, illetve 

kötözése is egyszerűbb. Hátránya viszont ugyanezen tulajdonságából adódik, mivel nagyobb a 

PTX kockázata, illetve az a. subclavia sérülése esetén annak komprimálása csak korlátozottan 

kivitelezhető (éppen ezért alvadási zavarral küzdő beteg esetén a vena subclavia punkciója 

kontraindikált).  
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A vena femoralis az arteria femorális mellett, mediálisan található. Előnye, hogy könnyen 

hozzáférhető, illetve az artéria sérülése esetén egyszerű a vérzéscsillapítás. Hátrányai közé 

tartozik, hogy elhelyezkedéséből kifolyólag a beteget korlátozhatja a mozgásban, illetve az 

előző módszerekhez képes magasabb az infekció és a trombózis kialakulásának esélye. 

Amennyiben valamilyen okból kifolyólag a percutan behelyezett katéter nem megengedett, 

vagy a kivitelezés akadályozott, akkor venasectiot végezve megoldható a művelet. Ennek 

során például a vena mediana cubiti vagy a vena jugularis sebészi feltárásával kerül a kanül a 

beteg érpályájába. Ez az előbb ismertetett módszernél jóval drasztikusabb, tehát csak abban az 

esetben alkalmazható, amennyiben a percutan kanülálás valóban nem kivitelezhető. 

1.3.2 Lehetséges szövődmények: 

Az egyes szövődmények kialakulhatnak a beavatkozás végzése közben, illetve a tartós 

kanülhasználat következéménye képpen is. Először a beavatkozás közben fellépő 

szövődményeket tárgyaljuk. Ezek közül az első a pungálandó véna mellett futó artéria 

punkciója. Ez – ahogy már korábban említettük is - az a. carotis és az a. femoralis esetén 

egyszerűen megoldható, hiszen az ér könnyen csontos alaphoz nyomható, ezáltal a vérzés 

csökkenthető, az a. subclavia esetén viszont erre csak korlátozottan van lehetőségünk. 

Jelentős, akár életet veszélyeztető szövődmény lehet a pneumothorax (PTX) kialakulása. 

Ennek során a pleura lemezei közé levegő kerül. Ezzel a probléma az, hogy a viscerális pleura 

egyfajta szelepként funkcionál ilyenkor, így a lemezek közé beengedi a levegőt, viszont 

onnan az nem képes távozni. Feszülő PTX esetén a növekvő térfogat eltolja a mediastinális 

képleteket az ellenkező irányba, amely további súlyos következményekkel járhat (nagyerek 

megtörése, hemodinamikai instabilitás, akár halál). A PTX tünetei között figyelhető meg: 

gyengült (vagy hiányzó) légzési hang az érintett oldalon, dobos/dobozos kopogtatási hang, 

csökkenő szaturáció és artériás vérnyomás. A mellkas-röntgen elvégzését követően jól 

megfigyelhetővé válik a kialakult PTX. A probléma megoldása sürgős feladat, ezért 

vezessünk egy nagy lumenű kanült a mellüregbe a 2. bordaközben (az alsó borda felső 

szélénél, hiszen az erek és az idegek az alsó szélnél futnak), így a nyomás megszüntethető. 

Tartós megoldás mellkascsövezéssel érhető el. A pleura gyógyulása több napot is igénybe 

vesz, ezt vegyük figyelembe. Általános szabályként pedig elmondható, hogy a vena jugularis 

interna vagy a vena subclavia sikertelen punkciója után csak az azonos oldal másik vénáján 

próbálkozzunk, hogy elkerülhessük a kétoldali PTX kialakulásának lehetőségét. A 

haemothorax (HTX) kialakulás jóval ritkábban következik be, viszont életet veszélyeztető 

állapot. Kialakulhat nagy véna vagy artéria punkciójakor. Megoldásként mellkascsövezés 
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javasolt, de súlyosabb esetben mellkassebészeti beavatkozás is szükségessé válhat. A kanül 

tartós bennléte során gyakori szövődményként lép fel az infekció. Ennek okai a kanül belső 

vagy külső felszínén megjelenő és onnan a véráramba jutó baktériumok, amelyek lázat, 

hidegrázást, de súlyosabb esetben akár szeptikus sokkot is okozhatnak. Ennek elkerülése 

érdekében bizonyos időközönként javasolt a kanül cseréje (kb. 6-8 naponta). Amennyiben a 

korábbi kanül helye gyulladt, mindenképpen másik régiót kell választanunk. Az egyes jeleket, 

tüneteket figyelve akkor kell infekcióra gondolnunk, ha ezeknek más okát nem találjuk. 

Ilyenkor függetlenül attól, hogy mióta van a betegben a kanül, cseréljük ki. Infekció gyanúja 

esetén a kanül leoltását is szükséges elvégeznünk. Ebben az esetben a kanülből vett 

haemokultúra leoltása mellett egy új punkciós helyről is szükséges mintát vennünk, melynek 

az a jelentősége, hogy amennyiben csupán a kanülből vett leoltás esetén lesz pozitív a 

vizsgálat, akkor ez az infekció forrása, viszont ha az új punkciós helyről származó minta is 

pozitivitást mutat, akkor nem lehetünk benne biztosak, hogy az infekció biztosan a kanül 

helyéről származik, hiszen a szepszis már a szervezet egyéb részeit is érinti. A tartós 

kanülhasználat másik szövődménye a thrombosis kialakulása lehet. Ennek hátterében a kanül 

körüli lassú áramlás, valamint a mikrobák megjelenése is állhat. Ellátásként távolítsuk el a 

kanült, valamint kezeljük a kialakult mélyvénás thrombosist. 

1.3.3 A centrális véna kanülálásának indikációi: 

• Amennyiben indikált a vénabiztosítás, viszont perifériás vénát nem tudunk biztosítani 

• Olyan anyagok beadása, amelyeknek vénafal károsító hatásuk van (ezáltal a perifériás 

vénás út kontraindikált) 

• Előre láthatóan hosszan tartó volumenterápia és/vagy parenterális táplálás (több, mint 

3 nap) 

• A szükséges feltételek rendelkezésre állásakor sokkos beteg esetén 

• Centrális vénás nyomásmérés (CVP) 

• Pacemaker beültetés 

1.3.4 A centrális véna kanülálásának kontraindikációi: 

• A lehetséges szövődményeknél már tettünk említést a thrombósis veszélyről. Ebből 

következően tilos a centrális véna kanülálása, ahol thrombosis jelei mutatkoznak. 

• Tricuspidalis-billentyű rendellenessége esetén 

• Relatív kontraindikációként említhető az antikoaguláns terápia, illetve az azonos oldali 

arteria carotis szűkülete 
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1.3.5 A centrális vénás nyomás lényege, élettani háttere: 

A centrális vénás nyomás a jobb szívfél előterhelésére vonatkozóan nyújt információt 

számunkra, tehát a vénás beáramlás mértékét mutatja meg, a preload jelzőjének tekinthető. A 

bal szívfél nyomásviszonyairól viszont nem nyújt közvetlen információt. Mivel a centrális 

vénás nyomás mértékét sok tényező befolyásolja, ezért súlyos állapotú betegeknél csak 

korlátozott mértékben szabad a kapott adatokra támaszkodnunk, ezáltal pedig az érpálya 

„feltöltöttségére” következtetnünk. 

A következőkben a centrális vénás nyomásgörbe részeit (x/13. ábra) mutatjuk be: 

 

x/13. ábra A centrális vénás nyomásgörbe 

• a-hullám: pitvari összehúzódás, tricuspidalis nyitás. Amennyiben hiányzik, 

fibrillációra gondolhatunk. Jelentős növekedése pedig tricuspidalis stenosisra, 

pulmonális stenosisra, illetve pulmonalis hypertensiora utalhat. 

• c-hullám: a tricuspidalis billentyű bedomborodása a jobb pitvarba, valamint az a. 

carotisról áttevődő pulzáció 

• x-hullám: pitvari relaxatio 

• v-hullám: a tricuspidalis billentyű kinyílását megelőző emelkedő pitvari nyomás 

(telítődik a pitvar). Tricuspidalis regurgitatio esetén megnövekszik. 

• y-hullám: a pitvari ürülést jelzi, tehát mikor a vér átlép a pitvarból a kamrába (a 

tricuspidalis billentyű kinyílik) 

A centrális vénás nyomás mérése hagyományosan a vízoszlop-manométerrel történik, ebben 

az esetben vízcm-ben adjuk meg mértékét. A beteg fekvő helyzetében, a mérést a jobb pitvar 

szintjében elvégezve a CVP normálértéke 0-8 vízcm közé esik. A korábban már ismertetett 

elektronikus módszer ennél jóval informatívabb, hiszen ebben az esetben folyamatos mérés 

történik zárt rendszerben, illetve transzdúcer alkalmazásával, a folyamatos mérés pedig jóval 
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megbízhatóbb, mint az egyes mért értékek összevetése, hiszen így a változás is könnyebben 

követhető. 

A CVP mértékének növekedését tapasztalhatjuk: 

• Fokozott intrathoracalis nyomás (pl. PEEP lélegeztetés alkalmazásakor) 

• Romló szívfunkció esetén (pl. szívelégtelenség, tamponad, stb.); de csak a jobb 

szívfélre nézve informatív! 

• Hypervolaemia 

• Vena cava superior elzáródás 

A CVP mértékének csökkenését tapasztalhatjuk: 

• Csökkenő intrathoracalis nyomás 

• Hypovolaemia (amennyiben kb. 500 ml krisztalloid infúzió nem okoz mérhető CVP 

emelkedést, akkor relatív hypovolaemiára kell gondolnunk) 
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33.7. Perifériés és centrális vénabiztosítás, intraosszeális technika (Oláh András Dr, 
Fullér Noémi, Radnai Balázs Dr., Betlehem József Dr.) 
 
 
33.7.1.A perifériás vénabiztosítás 
 
A sürgősségi gyakorlatban a leggyakoribb gyógyszer és infúziós folyadék bejuttatási módszer 
általában valamelyik véna kanülálása. Az utóbbi időben egyre több tudományos bizonyíték 
támasztja alá azonban az intraosszeális út választásának megalapozottságát, különösen a 
mentőellátásban. Míg a helyszíni körülmények között végzett vénabiztosítás között korábban 
a centárlis vána kanülálása elterjedt volt, addig mára a prehospitális eljárások akár a több a 
perifériás véna biztosítását javasloják. Az utóbbi időben bizonyos súlyos esetekben, pl.: 
kiterjedt égés, az intraosszeális technika az elsőként választandó helyes megoldás, annak 
elérhetősége esetén.  
 
Infúziós terápia indikációja: 

- parenterális folyadékpótlás, vagy gyógyszerelés szükségessége, 
- véna fenntartásának szükségessége, 
- ionháztartás rendezése,	  
- hypovolaemia megszüntetése,	  
- teljes parenteralis táplálás (TPT), 
- vérkészítmény adásának szükségessége,	  
- diagnosztikus vizsgálatok esetén lehetséges kontrasztanyag bejuttatása	  

 
Perifériás kanülálás indikációi: 

- 5-9 pH-jú oldat beadása 
- intravénás gyógyszeres terápia 
- 600 mosmol/l-nél alacsonyabb koncentrációjú oldat beadása 
- vérvétel lehetősége 

 
Rövid kanül (Short Catheter) 
A kanül általában kevesebb, mint 7,5 cm hosszú. Felépítésük alapján különböző típusú rövid 
kanülök különböztethetőek meg. A kanülből több méret áll rendelkezésre, a különböző 
méretekhez eltérő színkód tartozik. Az eltérő méretű kanülök eltérő áramlási értéket 
mutatnak. A kanülökben annak hosszát meghaladó fémtű található a punctiohoz, melynek 
végén vérgyűjtő kamra van a tű helyének nyomon követéséhez (1. kép). A kar és a láb 
perifériás vénáiba vezethető kanül rövid távú használatra alkalmas. A szövődmények 
megelőzése érdekében szükséges az aszepszis-antiszepszis szabályainak betartása, így a 
kanülbiztosítást megelőzően szükséges a punkciós terület fertőtlenítése (pl.: klórhexidinnel, 
vagy povidin-jóddal). 
 
A rövid kanülök behelyezésénél 10–30º-os szöget kell választani és a behelyezés mindig a 
vénás (vissza)áramlásnak megfelelő irányba történjen. A sikeres punctio után a vérgyűjtő 
kamrában megjelenik a vér, ekkor már a beszúrás szögét csökkenteni kell. Ezt követően a 
kanül előretolásával és emellett a tű kifelé húzásával juttatjuk be teljesen a kanült a vénába. 
Érdemes a kanül végére csapot helyezni, mely megkönnyíti a kanül használatát, illetve véd a 
tűszúrásos balesetektől (2-4 kép).  
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1. kép Rövid kanül részei 
 

  

 

 

2-4. kép: Perifériás vénabiztosítás menete 
 
Rövid kanül biztonsági rendszerrel  
Az aktív biztonsági rendszerrel rendelkező rövid kanülök esetén manuálisan kell aktiválni a 
biztonsági rendszert, melynek hatására a tű visszahúzódik egy műanyag hengerbe (5. kép). A 
passzív biztonsági rendszerű kanülöknek két fő csoportja ismeretes. Az egyik esetben a tű 
érbe juttatását és a kanül bevezetését követően a tű a visszahúzáskor automatikusan biztonsági 
hengerbe húzódik vissza. A másik technológia lényege, hogy a tűt a kihúzás során 
automatikusan egy biztonsági fém lap fedi el (6. kép). A passzív biztonsági rendszer előnye, 
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hogy manuálisan nem kell aktiválni, illetve alkalmazásához nem szükséges a megszokott 
technika megváltoztatása. 
 

 
5. kép Rövid kanül aktív biztonsági rendszerrel 
 

 

 
6. kép: Passzív biztonsági rendszerrel ellátott rövid kanül 

 
A rövid kanülök alkalmazásának indikációi: 

- intravénás folyadék, vagy gyógyszerelés szükségessége, 
- vérkészítmények adása, 
- hypovolaemia kezelése, 
- vérvétel, ha tűvel erre nincs lehetőség, 
- egyes speciális esetekben a parenterális táplálás speciális formái  

 
A rövid kanül alkalmazásának ellenjavallatai adott végtagon: 

- gyulladásban lévő, égett vagy sérült bőrfelszín, 
- oedemás végtag (pl.: mastectomiat követően), 
- diagnosztizált vénás thrombosis, 
- obstructio (elzáródás) adott érszakaszon, 
- arteriovenosus összeköttetés (chimino fistula), 
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- contractura (deformitást okozó izomrövidülés, zsugorodás a végtagon, illetve ízületek 
esetén a passzív mozgásterjedelem beszűkülése), 

- paralysis (végtagbénulás), 
- bőrfertőzés, 
- traumás sérülés, 
- myatrophia (izomsorvadás) 

 
Az általános gyakorlattal szemben célszerű a lehető legkisebb méretű kanült kiválasztani a 
kanüláláshoz (kivéve, ha speciális ellátási igény ezt nem kontraindikálja). Ennek oka, hogy 
minél kisebb átmérőjű kanül kerül kiválasztásra az infúziós terápiához, annál jobb lesz a 
véráramlás a kanül végénél, így jobb lesz az oldat eloszlása, valamint kevésbé irritálja a 
vénafalat. Természetesen nagy viszkozitású készítmények (pl.: vörösvértest koncentrátum) 
vagy nagymennyiségű oldat gyors bejuttatásának szükségessége esetén vastagabb átmérőjű 
kanült kell választani. 
 
A rövid kanülök behelyezésénél elsőként preferálandók a kéz vénái -a nem domináns kézen-, 
majd az alkar, könyökhajlat vénái, legvégül pedig a könyökhajlat feletti terület, a felkar. A kar 
esetén a dorsalis vénák, a vena cephalica és a vena basilica, valamint ezen ágak további 
elágazásai az elsődlegesen választandó punctios pontok. A véna kiválasztásakor elsőként a 
kar distalis (a test középvonalától távolabb lévő) részét kell előnyben részesíteni. A hajlatba 
helyezett kanülök esetén számolni kell azzal, hogy a páciensnek kényelmetlen lehet, valamint 
fennáll a kanül megtörésének kockázata (ami miatt az infúzió áramlása is blokkolódhat). Ezen 
túlmenően a mozgás során a kanül irritálhatja a vénafalat, ami phlebitishez (visszérgyulladás), 
valamint infiltrációhoz (folyadék beszűrődése a környező szövetekbe) és extravasatiohoz 
(hólyaghúzó folyadék kijutása az érpályából) vezethet. A láb vénaválasztása esetén a 
saphenák (bőrvéna) és a vena tibialis anterior (hátsó sípcsonti véna) közül érdemes választani, 
megjegyezve, hogy a láb vénájának kanülálására csak végső esetben kerülhet sor.  
 
A kisebb átmérőjű vénákba –melyek esetében jellemzően rövid kanül alkalmazására kerül 
sor– nem adhatóak vénafal károsító készítmények (pl.: kemoterápiás szerek), vagy 
hyperosmoticus oldatok. A rövid kanül 48-96 óra közötti időintervallumban alkalmazható. Az 
általános gyakorlat szerint a kanülöket maximum 72 órán át lehet alkalmazni, ezt követően el 
kell távolítani. A kanülöknél figyelembe kell venni, hogy alkalmazásuk isosmotikus és 5-9 
közötti pH értékű oldatok esetén javasolt, ha az intarvénás (i.v.) terápia hossza várhatóan nem 
haladja meg a 6 napot. Egyes irodalmi adatok szerint a phlebitis, a perivenosus infiltráció és 
az infectio (fertőzésinfectio) kockázatainak mérséklése így csökkenthető. A rövid kanül 
alkalmazási idejével kapcsolatban meg kívánjuk ugyanakkor jegyezni, hogy a Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) és az Infusion Nursing Society (INS) 2011-ben új 
álláspontot alakított ki a perifériásan bevezetett vénás kanülök alkalmazásának időtartamát 
illetően. Újdonság az eddigi szakmai állásponthoz képest, hogy a perifériás intravénás kanül 
cseréjének idejére nem állapítottak meg egyértelmű időintervallumot, hanem a csere 
szükséges időpontját meghatározott skála segítségével, klinikai ítéletek, megállapítások, jelek 
és tünetek alapján javasolják meghatározni két phlebitis skála alkalmazásával. 
 
Középutas kanül (midline catheter): 
A középutas kanül mérete általában 7,5-25 cm között változik (7. kép). Általánosságban 
elmondható, hogy ugyanazon oldatok beadására alkalmas, mint a rövid kanül –hiszen szintén 
perifériás kanül–, valamint a középutas kanül alkalmazásával csökken a visszérgyulladás 
kockázata. A középutas kanül adott végtagon történő alkalmazásának ellenjavallatai 
megegyeznek a rövid kanülnél ismertetettekkel. 



 
 

950 

 

 
7. kép: Középutas kanül 
 
33.7.2. Centrális vénabiztosítás 
 
Centrális véna 
 
Az alkalmazandó terápia során a kanül típusának kiválasztásakor a centrális kanül, akkor 
válik alapvető választásnak, ha azt maga a kezelés indikálja. Centrális kanül a szívhez közeli, 
illetve nagyobb átmérőjű erekbe helyezve olyan oldatok, gyógyszerek bejuttatására ad 
lehetőséget, mely perifériásan adva a véna károsodását idézné elő, így a terápia hasznosságát 
akadályozná és kellemetlenséget, fájdalmat okozna a pácienseknek. 
 
A perkután, nem tunelizált centrális vénás kanül alkalmazása a leggyakoribb a hazai 
gyakorlatban. A kanül lehet egy, két -vagy háromlumenű, centrális vénába történő bejuttatása 
a bőrön át Seldinger technikával a vena subclavian, vena jugularison vagy a vena femoralison 
keresztül történhet (8. kép).   
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8. kép: Seldinger technikával felvezethető centrális vénás szett  
 
A perifériásan bevezetett centrális (vénás) kanülök (Peripherally Inserted Central Catheter 
(PICC)) perifériás vénát pungálva juttathatók centrális pozícióba (vena cava superior) A PICC 
kanül (1. ábra) hosszabb, mint a középutas kanül, hossza 35-60 cm között változik. Annak 
ellenére, hogy ezen eszközök viszonylag elterjedtek (hazánkban az Országos Mentőszolgálat 
rendszeresített eszközei között is megtalálható), használatuk nem terjedt el széles körben. 
Hosszú távon használható (néhány héttől, több hónapig – akár 1 évig).  
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1. ábra: PICC kanül elhelyezkedésének sematikus ábrázolása  
 
33.7.3. Intravénás kanülök gondozása 
Kötéscsere: 
A napi rutin keretein belül ellenőrizni kell a punctio, kanül helyét, illetve a kötéscserét az 
ajánlásoknak megfelelően kell megtenni a kanül elmozdulásának és a fertőzések 
kialakulásának megelőzése érdekében. Perifériás és centrális vénás kanülök esetén a punctiós 
pont védelmére és a kanül elmozdulásának megelőzése érdekében egyaránt fedőkötést kell 
alkalmazni. Gézalapú és transzparens (film) kötszerek használata ajánlott erre a célra. A 
gézalapú kötszereket 24 óránként kell cserélni minden kanültípus esetén (egyes irodalmak 48 
óránkénti cserét is említenek), míg a transzparens kötszereket 72 órán át benntartott rövid 
kanül esetén nem kell cserélni, midline- és centrális kanülök esetén pedig akár 7 napig is 
megtarthatóak. Mindkét kötszertípus cseréje szükséges, ha szennyeződik vagy vízzel 
érintkezik.  
 
A kanülök átmosása/átöblítése és lezárása: 
A kanülök átöblítésének a jelentősége, hogy ezen beavatkozással megelőzhető a vér 
visszaáramlásából adódó vérrög kialakulása a kanülök lumenében, így biztosítható a kanül 
átjárhatósága és hosszútávú alkalmazhatósága. Ezeken túl az átöblítés biztosítja a folyadék, 
gyógyszerek, vér, vérkészítmények, táplálék bejuttatásá a kanülből a véráramba. Az öblítő 
folyadék mennyiségére vonatkozóan általános szabály, hogy legalább a kanül űrtartalmának 
(az esetlegesen egyéb csatlakoztatott eszközök űrtartalma is beleszámít pl.: csapok, 
kanülhosszabbítók) a kétszeresével történjen meg. Az öblítő folyadék mennyiségén túl annak 
összetétele is fontos kérdés. Leggyakrabban fiziológiás sóoldatot és hígított heparinos oldatot 
alkalmazunk a különböző típusú kanülök átmosására, vagy lezárására.  
 
Az infúziós terápia kapcsán alapvető szempont az infúziós oldat vagy hatóanyag 
kontanimációmentes bejuttatása az érpályába. A különböző csapok és összekötők („T” és „Y” 
összekötők) segítségével szintén tű használata nélkül adhatóak be az oldatok, valamint 
alkalmazásukkal többféle készítmény egyidejű adagolása is lehetővé válik (9-11 kép).  
 

 
 

  

9-11. kép: Tűmentes szelepek  
 
Az infúziós terápia, a perifériás és centrális vénás kanülálás szövődményei: 

- phlebitis 
- thrombophlebitis 
- thrombusképződés 
- infiltratio  
- extravasatio 
- haematoma 
- véna spazmusa (görcs) 
- keringés túlterhelése 
- fertőzés, sepsis 
- embolia pulmonis (tüdőembólia) 
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- légembólia  
- vérzés 
- véna elzáródás 
- vegyi anyagok okozta károsodás 
- gyógyszer-összeférhetetlenség 
- gyógyszerelés során fellépő hibalehetőségek: beadási sebességének helytelen 

megválasztása, gyógyszerek felcserélése, lejárt szavatossági idejű gyógyszer beadása, 
helytelen adagolás 

- mikroszennyeződés 
- A centrális vénás kanülök alkalmazásának speciális szövődményei a fentieken túlmenően: 

- korai szövődmények: 
- arrhythmia 
- a punctio helyétől függően egyéb képletek sérülései 
- véna perforatio (vénaátszakadás), szívtaponád, kamra perforáció 
- chylothorax 
- idegsérülések 

- késői szövődmények: 
- centrális vénás kanülökkel összefüggő véráramfertőzések (CRBSI - intravascular 

catether - related bloodstream infection) 
- myocardium perforatio (szívizom átszakadása), esetleg következményes szívtamponád 

 
33.7.4. Intraossealis (csontba jutattott infúzió)  
A centrális véna bizonyos előnyeit (pl.: hypovolaemia állapotában pungálhatóság, nagy 
folyadékvolumen beviteli lehetőség) a csont velőűrébe speciális eszközzel (12. kép) juttatott 
tűvel is kiaknázhatjuk. Az intraosseális infúzió alkalmazására elsősorban a sürgősségi ellátás 
(pl.: shock, reanimáció) kapcsán kerül sor. A kanülálásra felnőttek és 6 éven felüli gyermekek 
esetén a lapos felületű, aktív csontvelővel rendelkező csontok alkalmasak az epiphysisek 
(csöves csontok ízületi végei) kivételével (pl.: sternum), míg 6 év alatti gyermekek esetén a 
tibia (sípcsont) distalis része az elsőként választandó hely (2. ábra), majd ezt követi a femur 
(combcsont) distalis része, a crista iliaca (csípőtaréj), majd a humerus (felkarcsont). Az eljárás 
előnye, hogy centrális vénának számít és bármilyen folyadék infúziója kivitelezhető ezen az 
úton. Az intraosseálisan biztosított vénát lehetőség szerint néhány órán belül meg kell 
szüntetni, amint lehetőség van egyéb technikájú vénabiztosításra, maximálisan 72-96 óráig 
lehet megtartani. Az infúziós terápia kapcsán fontos figyelemmel lenni arra, hogy bármiféle 
gyógyszerelés, illetve folyadék csak enyhe nyomás mellett juttatható be.  
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12. kép: Intraossealis furó  
 
Tibia  

2. ábra: Intraossealis infúzió kivitelezésének menete  
	  

A mentőgyakorlatban azonban számolni kell azzal, hogy a különböző vénabiztosítási 
módszerek közül a legoptimálisabbat nem mindig sikerül kiválasztani. Ennek oka a beteg 
súlyos állapota és a magas időfaktorú kórfolyamata, környzetei veszélyeztető helyzetek, 
valamint a nem optimális előkészületi feltételek.  
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33.8.alfejezet 
Sürgősségi állapotokban használt további alapvető eljárások és eszközei 
(pericardiocentesis, thoracocentesis, abdominocentesis, thoracostomia, 
tracheostomia) (Temesvári Péter Dr.) 
 
33.8.1. Pericardiocentesis 
 
Javallatok: 

- Keringésmegállás, vagy peri-arreszt állapot, melynek hátterében nem sérüléses eredetű 
pericardialis tamponád feltételezhető. 

- Keringési elégtelenséget okozó, ultrahanggal igazolt pericardialis tamponád. 
- Mint minden sürgősségi beavatkozásnál, itt is gondos (de gyors) kockázat-előny 

elemzés szükséges: a beavatkozástól várt előnyök meghaladják-e a beavatkozás 
kockázatait? 

Ellenjavallatok: 
- Áthatoló trauma, amely feltételezetten pericardialis tamponáddal jár, mivel ebben az 

esetben azonnali resuscitatív thoracotomia indikált. 
- Mint minden sürgősségi beavatkozásnál, az erős javallat hiánya, vagy amennyiben a 

beavatkozás kockázat nélkül, vagy minimális kockázattal a fekvőbeteg ellátás 
szakaszára, specializált szakember általi elvégzés időpontjáig halasztható. 

Eszközök (1/1. ábra): 
- A sterilitásra való törekvés eszközei a helyi viszonyok függvényében (kivéve 

újraélesztési és peri-arreszt helyzet): 
o steril kesztyű 
o lemosó dezinficiens folyadék 
o izoláló kendők. 

- Steril legalább 20 ml-es kecskendő. 
- Steril tű: 

o Seldinger technikára alkalmas egylumenű centrális vénás szett, vagy hiányában 
o legalább 16 G átmérőjű intravénás kanül tűje. 

- Lehetőség szerint hordozható ultrahang készülék az ultrahang vezérelt 
beavatkozáshoz. 
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1.ábra A pericardiocentezis eszközei 

Lehetséges szövődmények: 
- szívizom peforáció és szakadás 
- coronaria sérülés 
- peritoneum perforáció és hasi szerv sérülés (ritka) 
- fertőzéseses szövődmény (ritka) 

 
33.8.1.1. Háttér: 
A pericardialis tamponád lényege, hogy folyadék szaporodik fel a pericardialis térben, a 
pericardium két rétege között. A pericardialis tér normálisan 20-50 ml folyadékot tartalmaz. 
Számos tényező - leginkább a folyadék felszaporodásának gyorsasága - befolyásolja a 
súlyosságot, de már 150 ml folyadék is tud jelentős perctérfogat-csökkenést okozni. 
A pericardialis tamponád potenciálisan az életet közvetlenül veszélyeztető és magas 
időfaktorú állapot lehet, Egyesült Államokbeli előfordulási gyakorisága 2 eset 10.000 lakosra 
vetítve. 
 
A pericardialis tamponád kialakulásának okai között szerepelhet többek között: 

- trauma (érdemes különválasztani, mert sérüléses okok esetén a tárgyalt 
pericardiocentesis nem indikált) 

- malignus folyamatok 
- urémia 
- pericarditis 
- antikoagulált beteg 
- kötőszöveti betegségek 
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- miokardiális infarktus után kialakult szabad fali ruptúra (csak sebészi megoldás jön 
szóba) 

- „A” típusú aorta disszekció (csak sebészi megoldás jön szóba) 
- szívműtét utáni állapotok 

A pericardialis tamponád súlyosságát befolyásoló tényezők: 
- a kialakulás sebessége 
- a felszaporodó folyadék mennyisége 
- a preload mértéke 
- a pericardium rugalmassága, tágulási képessége 

A pericardialis tamponád diagnosztikája: 
- fizikális vizsgálattal: 

o Beck triász: 
 telt nyaki vénák - nem csak fekvő helyzetben – (emelkedett juguláris 

vénás nyomás) 
 hipotenzió 
 gyengült, tompa szívhangok 

o paradox pulzus (a szisztolés vérnyomás 10 Hgmm-t meghaladó csökkenése 
belégzéskor) 

o aspecifikus jelek: rossz közérzet, fájdalom, tachycardia, tachypnoe, dyspnoe, 
szisztémás hipoperfúzió jelei, progresszív shockfolyamat  

- EKG-n low voltage (alacsony QRS amplitúdó) 
- ultrahangvizsgálat: echocardiographia, eFAST 
- röntgen, CT 

A pericardialis tamponád sürgősségi ellátása: 
- vak pericardiocentesis 
- ultrahang-vezérelt pericardiocentesis 
- percutan ballonos pericardium tágítás 
- thoracotomia (különböző sebészi megoldások) 

33.8.1.2. A pericardiocentesis kivitelezése 
A pericardiocentesis, mint életmentő sürgősségi beavatkozás lényege, hogy percutan 
technikával tűt vezetünk a pericardium-üregbe, az ott felszaporodott folyadékot leszívjuk és 
lehetőség szerint drént (kanült) hagyunk hátra. Sürgősségi indikációját jelenti a 
keringésmegállás, vagy peri-arreszt állapot, melynek hátterében pericardialis tamponádot 
feltételezünk, vagy ultrahanggal diagnosztizálunk. Indikált lehet továbbá, ha a keringési 
elégtelen beteg állapotromlásának üteme olyan nagy, hogy nincs rá esély, hogy időben 
specializált ellátóhoz (invazív kardiológus, szív-mellkas sebész) jusson. 
Pericardiocentesissel nincs esélyünk megoldani a várhatóan véralvadék (minden sérüléses 
mechanizmus) vagy genny által okozott pericardialis tamponádot, ezekben az esetekben, 
keringésmegállásban, vagy peri-arreszt állapotban resuscitatív thoracotomia indokolt, akár 
kompetens sürgősségi orvosok által. 
A pericardiocentesis ma ismert és gyakorolt két módszere a vakon és az ultrahang által 
vezérelten végzett. 
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2.ábra A beteg pozíciója pericardiocentézishez 

 
3.ábra A szúrás iránya pericardiocentézisnél 

 
33.8.1.2.1 Vak sürgősségi pericardiocentesis 
Klasszikus beavatkozás, amelynek ultrahang személyi vagy tárgyi feltételeinek hiányában ma 
is helye van az életmentő beavatkozások között. 
A beavatkozáshoz tartozik: 
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-‐ a helyzetnek és a körülményeknek megfelelő mértékben steril viszonyok biztosítása 
-‐ a punkció helyének azonosítása (bal costo-xyphoid szöglet) 
-‐ a punkció irányának meghatározása: a bőr síkjával 30-45 fokos szöget bezárva (pl. 30-

45 fokban megemelt felsőtestű betegnél vízszintesen) a bal váll irányába (1/2. és 1/3. 
ábra). 

-‐ punkció 
o fecskendőhöz csatlakoztatott tűvel 
o folyamatos szívás alatt tartott fecskendővel előrehaladva 
o kerülve a tű oldalirányú mozgatását (szakadások megelőzése) 
o addig toljuk előre a tűt, amíg folyadékot (vér, izzadmány) nem nyerünk 

-‐ folyadék lebocsátása (1 liternél több folyadékot egyszerre nem szabad lebocsájtani) 
o aspirációval és fecskendő-cserével 
o katéter (drén) hátrahagyása után 

-‐ steril fedés, további ellátás: obszerváció, műtét, sz.sz. szállítás 

33.8.1.2.2 Ultrahang vezérelt pericardiocentesis: 
Ma sürgősségi osztályos körülmények között, de néhány helyen már prehospitálisan is 
sztenderdnek mondható beavatkozás. Elérhetősége esetén nem javasolt a vak 
pericardiocentesis.  
Előnyei: 

- pontosság 
- kevesebb szövődmény 

A beavatkozás alapelemei nem változnak a vak beavatkozáshoz képest, de van néhány 
jellemző: 

- A folyadék kiterjedése ultrahangon azonosítható. 
- A folyadék elhelyezkedésének megfelelően választjuk meg a punkció helyét (a 

legnagyobb mennyiségű folyadékot célozva, leggyakrabban subxyphoid, vagy apikális 
- intercostalis – behatolásból. 

- A tű előre haladása ultrahangon nyomon követhető. 
- A tű végének intrapericardialis pozíciója un. mikro buborékok befecskendezésével 

még pontosabban megerősíthető 

Pericardiocentesis után célszerű kanült hátrahagynunk a további folyadékgyülem 
eltávolításához. Elengedhetetlen a kontroll ultrahangvizsgálat. A betegek túlnyomó többsége a 
beavatkozás után szívsebészeti vagy invazív kardiológiai elhelyezést igényel. 
 
33.8.2. Thoracocentesis 

Javallatok: 

- Diagnosztikus: 
o ismeretlen eredetű mellűri folyadékgyülem, amely sürgős diagnózist indokol 

(pl. gennygyülem gyanúja) 
- Terápiás: 

o súlyos légzési és / vagy keringési elégtelenséget okozó nagy mennyiségű 
mellűri folyadékgyülem 
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- A thoracocentesis csak sürgősségi osztályon, képalkotó vizsgálat után indikált, 
prehospitálisan nem. 

- Mint minden sürgősségi beavatkozásnál, itt is gondos (de gyors) kockázat-előny 
elemzés szükséges: a beavatkozástól várt előnyök meghaladják-e a beavatkozás 
kockázatait?  

- A thoracocentesis típusosan olyan beavatkozás, amelynek sürgősségi indikációja ritka. 
Elvégzése általában a fekvőbeteg ellátási szakra halasztandó, ahol jobb személyi és 
tárgyi feltételek biztosítottak. 

 

Ellenjavallatok: 

- Traumás eredetű mellkasi folyadékgyülem (haemothorax) gyanúja, amely 
thoracostomia indikációt jelent mind prehospitálisan, mind sürgősségi osztályon. 

- Mint minden sürgősségi beavatkozásnál, az erős javallat hiánya, vagy amennyiben a 
beavatkozás kockázat nélkül, vagy minimális kockázattal a fekvőbeteg ellátás 
szakaszára, specializált szakember általi elvégzés időpontjáig halasztható. 

- További relatív ellenjavallatok: 
o Véralvadási zavarok. 
o Cellulitis a szúrás helyén. 

 

Eszközök (2/1, 2/2, 2/3. ábra): 

- A sterilitásra való törekvés eszközei a helyi viszonyok függvényében: 
o steril kesztyű 
o lemosó dezinficiens folyadék 
o izoláló kendők. 

A thoracocentesis csak extrém ritkán életmentő beavatkozás, a steril körülmények 
biztosítására komoly erőfeszítést kell fordítanunk. 

- Előre csomagolt, kifejezetten erre a célra készített thoracocentesis szett. Ezekből 
számos féle létezik, leggyakrabban tűben a kanül rendszerűek (pl. Pleurocath®). Ezek 
elérhetetlensége esetén: 

o Steril legalább 20 ml-es kecskendő. 
o Legalább 14 G átmérőjű intravénás kanül. 

- Lehetőség szerint hordozható ultrahang készülék az ultrahang vezérelt 
beavatkozáshoz. 
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2.1.ábra A thoraccentezis eszközei 
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2.2.ábra A pleurocath részei 

 

2.3.ábra A pleurocath esetén tűben a kanül 

Lehetséges szövődmények: 

- fájdalom 
- intercostalis képletek (ér, ideg) sérülése 
- intraabdominális képletek (máj, lép) és a rekesz sérülése 
- iatrogen pneumothorax, haemothorax 
- fertőzéseses szövődmény (empyema) 

 

33.8.2.2.1. Háttér: 

A mellűri folyadékgyülem lényege, hogy folyadék szaporodik fel a plurális térben, a pleura 
két lemeze között. A folyadék felszaporodásának egyik oka lehet sérülés, amely vérgyülemet 
(haemothorax) eredményez, megoldása nem thoracocentesis. Az egyéb okból felszaporodó 
folyadék mennyisége ritkán nő olyan ütemben, amely sürgős beavatkozást indikálna. A 
felszaporodó folyadék alapján lehet például: 

- Transsudatum: 
o szívelégtelenség (thoracocentesis nagyon ritkán indikált) 
o tumoros izzadmány 

- Exsudatum: fertőzéses eredet (gennygyülem, empyema) 
- Nyirok 
- Vér 

A diagnosztikus thoracocentesis nagyon ritkán sürgősségi feladat.  
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Terápiás thoracocentesis lehet sürgősségi feladat, ha a mellkasi folyadékgyülem heveny 
légzési és / vagy keringési elégtelenséget okoz. Ezen folyamatok többnyire lassan mennek 
végbe, de találkozhatunk olyan beteggel, akinél a hosszú ideig kompenzált folyamat 
dekompenzálódott. Terápiás thoracocentesist sürgősséggel is csak képalkotó vizsgálatok után 
célszerű végezni, a fizikális módszerek (hallgatózás, kopogtatás) kevésbé megbízhatóak a 
folyadék elhelyezkedése, kiterjedése kérdésében. A „vak” thoracocentesis fokozza a sérüléses 
szövődmények kockázatát. Legmegbízhatóbb eszköz itt is az ultrahang, mellyel 
azonosíthatjuk a folyadék elhelyezkedését és kiterjedését, meghatározhatjuk a punkció helyét 
(a legnagyobb kiterjedésű folyadékgyülem magasságában), és ami a legfontosabb, a 
beavatkozást ultrahang vezérelten, valós időben monitorozva tudjuk a legbiztonságosabban 
elvégezni. 

 

33.8.2.2.2. A thoracocentesis kivitelezése: 

A beteg pozícionálása (2/4. ábra): 

Mivel a beavatkozás ritkán életmentő sürgősségű, a kontaktusképes betegnek a 
beavatkozáshoz hozzá kell járulnia, írásos beleegyező nyilatkozat kérésére van lehetőség. 
Természetesen elengedhetetlen a beteg teljes körű felvilágosítása a beavatkozás céljáról, 
módjáról és lehetséges szövődményeiről. 

Kontaktusképes beteg ideális elhelyezése ülő helyzetben történik, előrehajolva, a karok 
magasan, a fej a karokon nyugodhat. Ilyen pozíciót betegágy, vagy sürgősségi vizsgálóasztal 
mellé helyezett olyan kisszekrénnyel, kocsival érhetünk el, amelyen a beteg támaszkodhat. 

A beteg előkészítésének elengedhetetlen része a fájdalomcsillapítás, esetleg szedálás. Mivel a 
beavatkozás leggyakoribb szövődménye a fájdalom, ezért javasolt a beteget mind intravénás 
szerekkel, mind helyi érzéstelenítéssel előkészíteni. 

- szisztémás előkészítés: használhatunk opiát fájdalomcsillapítót (pl. fentanyl 1-2 
µg/kg), vagy benzodiazepint (pl. midazolam 0,02 mg/kg), de csak (ismételhető) kis 
dózisban, és megfelelő monitorozás mellett (SpO2, NIBP) 

- helyi érzéstelenítés: csak a punkció helyének meghatározása és a beteg korrekt 
pozícionálása után, az általános szabályok szerint. A választott szerrel (pl. 1% 
lidocain) először a bőrt, majd a subcutan szöveteket infiltráljuk, egészen a 
mellkasfalig.  
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2.4.ábra A beteg pozíciója thoracocentézishez 

 

Felszerelés előkészítés: 

Akár előre gyártott szettel, akár fecskendővel és tűvel, vagy kanüllel dolgozunk, fontos a 
felszerelés előkészítése a sterilitás szabályainak betartásával. Mivel a beavatkozás nem 
azonnali sürgősségű, ezért a gondos előkészület, a lehető legsterilebb körülmények 
megteremtése elengedhetetlen. Ehhez tartozik a beavatkozó beöltözése, kézfertőtlenítés, steril 
kesztyű, a felszerelés sterilen kezelése, valamint az érintett bőrfelület lemosása a kisebb 
sebészeti beavatkozások szabályai szerint.  

A beavatkozás szempontjából az egyik legfontosabb szempont, hogy előre gyártott szett 
esetén az ellátó ismerje a felszerelést és előre gyakorolja a használatát. A szettek sokfélesége 
miatt jelen fejezetben csak a legegyszerűbb, tűvel végzett punkciót mutatjuk be, a szettek 
használatánál a gyártó előírásait kell követnünk. Ha máshol nem, az interneten számos oktató 
videót találunk a különböző technikákhoz. 

A punkció helyének meghatározása: 

Korszerűen ágymelletti ultrahang vizsgálattal történik. Ultrahang hiányában, klasszikusan a 
punkció helye a mellkasfél háti középvonala és a hátsó hónaljvonal közé esik, a 7. és 9. borda 
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közötti magasságban. Újabb tanulmányok a laterálisabb punkciós helyet biztonságosabbnak 
találták a vérzéses szövődmények szempontjából, így javasolható, hogy a (vak) punkció a 
hátsó hónaljvonalhoz közelebb történjen. Nagy gyakorlattal a folyadékgyülem határait 
mellkasi kopogtatással is meghatározhatjuk, de az ultrahang sokkal biztonságosabb. A 
punkció természetesen mindig az alsó borda felső széléhez tartva történik, elkerülve a bordák 
alsó széle mentén futó ér és ideg képleteket.  

A punkció kivitelezése: 

Helyi érzéstelenítés után történik, kivárva a helyi érzéstelenítő szer behatását. Diagnosztikus 
célra teljesen megfelelő egy nagyobb átmérőjű, hosszú tű, például intravénás kanül tűje. 
Folyadék lebocsájtás céljára legalább 14 G átmérőjű intravénás kanült válaszunk. 

A tűt, folyamatosan szívás alatt tartott fecskendővel, lehetőleg ultrahang vezérelten szúrjuk a 
bőrre merőlegesen az alsó borda felső szélénél a mellkasfalig, majd azon keresztül. A pleurán 
való áthaladást zökkenés fogja jelezni, a fecskendő megtelik a mellüreget elfoglaló 
folyadékkal. Diagnosztikus punkciónál ügyeljünk a minta hibátlan, a helyi laboratóriumi 
szabálynak megfelelő kezelésére, a sterilitásra. Terápiás punkciónál gondoskodjuk a folyadék 
összegyűjtéséről, a beteg komfortjáról a lebocsájtás alatt, valamint arról, hogy folyamatos 
legyen a folyadék áramlása. Ez gyakran azt jelenti, hogy a beavatkozó nem hagyja el a szúrás 
során felvett pozíciót. Szettek és hátrahagyható kanülök használata kényelmesebbé és 
kontrollálhatóbbá teszi a beavatkozást.  

A lebocsájtott folyadék mennyisége csak kivételesen haladja meg az 1 litert. Növeli a 
biztonságot a beavatkozás során végzett plurális nyomásmérés, de az ilyen pontosságú 
folyadék lebocsájtás nem a sürgősségi ellátás feladata, csakúgy, mint az összes folyadék 
eltávolítása sem. Sürgősségi feladatunk a légzési és / vagy keringési elégtelenség kezelése. 

A punkció után: 

Ha nem hagyjuk hátra a kanült, a szúrás helyét sterilen fedjük. Nem mellőzhetőek a beteg 
tartós megfigyelése és a kontroll képalkotó vizsgálatok. Előbbi a beavatkozás után gyakran 
fellépő átmeneti vérnyomásesés, collapsus és más szövődmények miatt fontos, utóbbi pedig 
részben a szövődmények azonosítása, részben a beavatkozás hatékonyságának ellenőrzése 
miatt. 

 

33.8.3. Abdominocentesis 

Javallatok: 

- Diagnosztikus: 
o Diagnosztikus peritoneális lavage (DPL): sérültellátás során tompa hasi sérülés 

és intraabdominális vérzés gyanúja FAST ultrahang hiányában, vagy ha a 
FAST ultrahang nem egyértelmű eredményű* 
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o Spontán bakteriális peritonitis gyanújában (májcirrhosisos eredetű ascites, hasi 
fájdalom, láz), nagyon ritkán sürgősségi indikációval 

- Terápiás: 
o súlyos légzési elégtelenséget (feltolt rekesz) okozó nagy mennyiségű hasüregi 

folyadékgyülem (ascites) 
- Az abdominocentesis csak sürgősségi osztályon lehet indikált, prehospitálisan nem. 
- Mint minden sürgősségi beavatkozásnál, itt is gondos (de gyors) kockázat-előny 

elemzés szükséges: a beavatkozástól várt előnyök meghaladják-e a beavatkozás 
kockázatait?  

- Az abdominocentesis típusosan olyan beavatkozás, amelynek sürgősségi indikációja 
ritka. Elvégzése általában a fekvőbeteg ellátási szakra halasztandó, ahol jobb személyi 
és tárgyi feltételek biztosítottak. 

*A modern ultrahangos technika és a gyors és a beteghez közeli CT vizsgálatok elérhetősége 
miatt ritka kivételektől eltekintve a DPL kiszorul a sérültellátási gyakorlatból. 

Ellenjavallatok: 

- Abszolút ellenjavallat: 
o Bármely sürgős hasi műtétet indikáló állapot (pl. tompa hasi sérülés gyanúja 

heamodinamikai instabilitással, acut has) 
- Relatív ellenjavallatok: 

o Mint minden sürgősségi beavatkozásnál, az erős javallat hiánya, vagy 
amennyiben a beavatkozás kockázat nélkül, vagy minimális kockázattal a 
fekvőbeteg ellátás szakaszára, specializált szakember általi elvégzés 
időpontjáig halasztható. 

o Véralvadási zavarok. 
o Terhesség 
o Cellulitis a szúrás helyén 
o Telt, feszülő hólyag 
o Distendált, gázos belek 
o Hasüregi összenövések 

Eszközök: 

- A sterilitásra való törekvés eszközei a helyi viszonyok függvényében: 
o steril kesztyű 
o lemosó dezinficiens folyadék 
o izoláló kendők. 

Az abdominocentesis csak extrém ritkán életmentő beavatkozás, a steril körülmények 
biztosítására komoly erőfeszítést kell fordítanunk. 

- Előre csomagolt, kifejezetten erre a célra készített abdominocentesis szett. Ezekből 
számos féle létezik, leggyakrabban Seldinger technikán alapulnak. Ezek 
elérhetetlensége esetén: 

o Seldinger technikájú dialízis szett, vagy nagy lumenű centrális vénás szett. 
o Kanülben a tű rendszerű szett, esetleg (legalább 14 G átmérőjű) intravénás 

kanül. 
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- Lehetőség szerint hordozható ultrahang készülék az ultrahang vezérelt 
beavatkozáshoz. 
 

Lehetséges szövődmények: 

- fennmaradó szivárgás, sipoly 
- fájdalom 
- hasfali haematoma 
- hasüregi képletek (belek, cseplesz, mesenterium, hólyag) sérülése 
- fertőzéseses szövődmény (peritonitis) 
- katéter szakadás és következményes eltűnése a peritoneum üregben 

 

33.8.3.1. Háttér: 

A hasűri folyadékgyülem (ascites) kialakulásában számos tényező szerepet játszhat. A 
felszaporodó folyadék mennyisége ritkán nő olyan ütemben, amely sürgős beavatkozást 
indikálna. A felszaporodó folyadék alapján lehet például: 

- Transsudatum: 
o cirrhosis hepatis 
o alkoholos hepatitis 
o szívelégtelenség 
o fulmináns májelégtelenség 
o tumoros izzadmány (carcinosis peritonei) 
o vena portae trombózis 

- Exsudatum: 
o fertőzéses eredet (peritonitis) 
o nephrosis szindróma 

A diagnosztikus abdominocentesis nagyon ritkán sürgősségi feladat. Felmerül spontán 
bakteriális peritonitis gyanújában és hasi sérülést követően más diagnosztikus eszköz 
hiányában. 

Terápiás abdominocentesis is csak nagyon ritkán lehet sürgősségi feladat, ha a hasi 
folyadékgyülem heveny légzési elégtelenséget okoz. Terápiás abdominocentesist 
sürgősséggel is csak ultrahang vizsgálat után célszerű végezni, a fizikális módszerek 
(kopogtatás) kevésbé megbízhatóak a folyadék elhelyezkedése, kiterjedése kérdésében. A 
„vak” abdominocentesis fokozza a sérüléses szövődmények kockázatát. Ultrahangvizsgálattal 
azonosíthatjuk a folyadék elhelyezkedését és kiterjedését, meghatározhatjuk a punkció helyét 
(a legnagyobb kiterjedésű folyadékgyülem magasságában), és ami a legfontosabb, a 
beavatkozást ultrahang vezérelten, valós időben monitorozva tudjuk a legbiztonságosabban 
elvégezni. 

33.8.3.2.1 Az abdominocentesis (ascites esetén) kivitelezése: 
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Mind a diagnosztikus (pl. DPL), mind a terápiás abdominocentesis kivitelezésének egyik 
módja a nyitott beavatkozás, melynek során kis sebészi bemetszéssel, a peritoneum 
felkeresésével és előemelésével hatolunk a hasüregbe. A technika biztonságos, de sebészi 
rutint igényel, jelen fejezetben nem foglakozunk vele. 

A beteg pozícionálása: 

Mivel a beavatkozás ritkán életmentő sürgősségű, a kontaktusképes betegnek a 
beavatkozáshoz hozzá kell járulnia, írásos beleegyező nyilatkozat kérésére van lehetőség. 
Természetesen elengedhetetlen a beteg teljes körű felvilágosítása a beavatkozás céljáról, 
módjáról és lehetséges szövődményeiről. 

A beteg többnyire megemelt felsőtestű (légzési elégtelen), de fekvő helyzetű. Terápiás 
punkció esetén a beteget kissé az érintett oldal felé kell fordítani, hogy a folyadék mélyen 
helyezkedjen el. A hólyagot katéterezéssel, a gyomrot nasogastricus szondával kell 
kiürítenünk a beavatkozás előtt. 

A beteg előkészítésének elengedhetetlen része a fájdalomcsillapítás, esetleg szedálás. Mivel a 
beavatkozás gyakori szövődménye a fájdalom, ezért javasolt a beteget mind intravénás 
szerekkel, mind helyi érzéstelenítéssel előkészíteni. 

- szisztémás előkészítés: használhatunk opiát fájdalomcsillapítót (pl. fentanyl 1-2 
µg/kg), vagy benzodiazepint (pl. midazolam 0,02 mg/kg), de csak (ismételhető) kis 
dózisban, és megfelelő monitorozás mellett (SpO2, NIBP) 

- helyi érzéstelenítés: csak a punkció helyének meghatározása és a beteg korrekt 
pozícionálása után, az általános szabályok szerint. A választott szerrel (pl. 1% 
lidocain) először a bőrt, majd a subcutan szöveteket infiltráljuk, egészen a 
peritoneumig. A helyi érzéstelenítőt felváltva befecskendezzük, majd a tűt szívás alatt 
toljuk előre, akár a hasüreg eléréséig, amíg ascitest nem aspirálunk.  

 

Felszerelés előkészítés: 

Akár előre gyártott szettel, akár fecskendővel és tűvel, vagy kanüllel dolgozunk, fontos a 
felszerelés előkészítése a sterilitás szabályainak betartásával. Mivel a beavatkozás nem 
azonnali sürgősségű, ezért a gondos előkészület, a lehető legsterilebb körülmények 
megteremtése elengedhetetlen. Ehhez tartozik a beavatkozó beöltözése, kézfertőtlenítés, steril 
kesztyű, a felszerelés sterilen kezelése, valamint az érintett bőrfelület lemosása a kisebb 
sebészeti beavatkozások szabályai szerint.  

A beavatkozás szempontjából az egyik legfontosabb szempont, hogy előre gyártott szett 
esetén az ellátó ismerje a felszerelést és előre gyakorolja a használatát. A szettek sokfélesége 
miatt jelen fejezetben csak a legegyszerűbb, kanüllel végzett punkciót mutatjuk be, a szettek 
használatánál a gyártó előírásait kell követnünk. Ha máshol nem, az interneten számos oktató 
videót találunk a különböző technikákhoz. 

A punkció helyének meghatározása (3/1. ábra): 
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Korszerűen ágymelletti ultrahang vizsgálattal történik. Ultrahang hiányában, klasszikusan a 
punkció helye: 

- a köldöktől caudalisan 2 cm-rel a középvonalban, vagy inkább 
- a spina iliaca anterior superior-tól 5 cm-re craniálisan és mediálisan, oldalt. 

 

3.1.Ábra Az abdominocentézis helye a hason 

A punkció kivitelezése: 

Helyi érzéstelenítés után történik, kivárva a helyi érzéstelenítő szer behatását. Diagnosztikus 
célra teljesen megfelelő egy nagyobb átmérőjű, hosszú tű, például intravénás kanül tűje. 
Folyadék lebocsájtás céljára legalább 14 G átmérőjű intravénás kanült válaszunk. 

A tűt, vagy kanült, folyamatosan szívás alatt tartott fecskendővel, lehetőleg ultrahang 
vezérelten szúrjuk a bőrre merőlegesen a hasfal szövetein keresztül a peritoneumig, majd azon 
keresztül. A hasfalon való áthaladást kisebb zökkenés fogja jelezni, a fecskendő megtelik a 
hasüreget elfoglaló folyadékkal. Diagnosztikus punkciónál ügyeljünk a minta hibátlan, a helyi 
laboratóriumi szabálynak megfelelő kezelésére, a sterilitásra. Terápiás punkciónál 
gondoskodjuk a folyadék összegyűjtéséről, a beteg komfortjáról a lebocsájtás alatt, valamint 
arról, hogy folyamatos legyen a folyadék áramlása. Ez gyakran azt jelenti, hogy a beavatkozó 
nem hagyja el a szúrás során felvett pozíciót. Szettek és hátrahagyható kanülök használata 
kényelmesebbé és kontrollálhatóbbá teszi a beavatkozást.  

A lebocsájtott folyadék mennyisége nem haladhatja meg a 2 litert. Ennél nagyobb mennyiség 
lebocsájtása súlyos folyadék és elektrolit egyensúly zavart okozhat. Sürgősségi feladatunk 
nem az összes folyadék eltávolítása, hanem a légzési elégtelenség kezelése. 
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A punkció után: 

Ha nem hagyjuk hátra a kanült, a szúrás helyét sterilen fedjük. A folyadék tartós szivárgását 
gyakran a bőr és a hasfalat átfogó öltéssel kell megszüntetnünk. Nem mellőzhetőek a beteg 
tartós megfigyelése és a kontroll képalkotó vizsgálatok. Előbbi a beavatkozás után fellépő 
esetleges szövődmények miatt fontos, utóbbi pedig részben a szövődmények azonosítása, 
részben a beavatkozás hatékonyságának ellenőrzése miatt. A beteg további kezelése 
specializált fekvőbeteg osztály feladata. 

33.8. 3.2.2 A diagnosztikus peritoneális lavage (DPL) kivitelezése 

A DPL technikája különbözik az ascites esetén végzett abdominocentesis technikájától. 
Ahogy az indikációknál láttuk, a DPL kiszorulóban van a napi gyakorlatból. Ha valamely 
okból mégis rákényszerülünk, az abdominocentesishez képest fellelhető különbségek az 
alábbiak: 

- A beteg pozíciója általában laposan fekvő (súlyos sérült). 
- Az előkészítés néha az időkritikus állapot miatt kevésbé lehet alapos. 
- Kedvezőbb lehet a nyitott technika, sebészi kézben. 
- A punkció helye mindig a középvonal, a köldöktől 2 cm-re caudalisan. 
- Ultrahang vezérelheti a beavatkozást, de cél a hasüregi szervek elkerülése, folyadékot 

nem fogunk látni (hiszen akkor nem kellene DPL) 
- A vizsgálatot Seldinger technikával, a kismedencéig vezetett, egylumenű, nagy 

átmérőjű és kellően hosszú centrális vénás katéterrel érdemes végezni. 
- Ha nem nyerünk vért, a hasüreg öblítésére kerül sor, 1 liter (10 ml/kg) melegített 

krisztalloid infúzióval. Az öblítő folyadékot a hasüregben hagyjuk, finoman 
megmozgatjuk a hasat a folyadék elosztásához, majd a folyadékot gyűjtőedénybe 
leeresztjük. Legalább a bejuttatott folyadék 30%-át vissza kell nyernünk.  

- A makroszkóposan tiszta öblítő folyadék laboratóriumi vizsgálatával az alábbi 
esetekben indikált az azonnali laparotomia: 

o 100000 / mm3-nél magasabb vörösvértest szám, vagy 
o 500 / mm3-nél magasabb fehérvérsejt szám, vagy 
o Gram pozitivitás bélbaktériumok, vagy táplálék rostok miatt. 

Negatív DPL esetén mérlegelhetjük az időigényesebb CT vizsgálatot. 

 

33.8.4. A thoracostomia és mellkas csövezés 

Javallatok: 

- Feszülő légmell (tPTX) gyanúja. 
- Légzési elégtelenséget okozó (lélegeztetést igénylő) igazolt légmell (PTX) vagy 

mellüregi folyadékgyülem (pl. HTX).  
- Mint minden sürgősségi beavatkozásnál, itt is gondos (de gyors) kockázat-előny 

elemzés szükséges: a beavatkozástól várt előnyök meghaladják-e a beavatkozás 
kockázatait? 
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Ellenjavallatok: 

- Mint minden sürgősségi beavatkozásnál, az erős javallat hiánya, vagy amennyiben a 
beavatkozás kockázat nélkül, vagy minimális kockázattal a fekvőbeteg ellátás 
szakaszára, specializált szakember általi elvégzés időpontjáig halasztható. 

 

Eszközök (4/1. ábra): 

- A sterilitásra való törekvés eszközei a helyi viszonyok függvényében (kivéve 
újraélesztési és peri-arreszt helyzet): 

o steril kesztyű 
o lemosó dezinficiens folyadék 
o izoláló kendők. 

- Steril (lehetőleg egyszerhasználatos) szike (lehetőleg 22-es pengével). 
- Steril Pean (egyenes, anatómiás) fogó (a beteg méretétől függően 15-25 cm hosszú). 
- Mellkasi cső behelyezése esetén: 

o steril mellkas-cső (lehetőleg 20-28 Ch méretben) 
o a cső rögzítéséhez szükséges varróanyag 
o steril, légmentes sebfedés eszközei 
o a csőre csatlakoztatható szelep, vagy gyűjtő edény, zsák. 

- A tű-dekompresszió eszköze a 14 G intravénás kanül.  
- Prehospitális körülmények között a thoracostomiás nyílás nyitva-tartására alkalmazott 

endotracheális tubus 6,5 - 7 mm-es méretben. 
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4.1.ábra A thoracostomia eszközei 

Lehetséges szövődmények: 

- Subcutan szövetek vérzése (nagyon ritka) 
- Intercostalis vérzés (helyes technika – alsó borda felső szélén behatolás – esetén ritka) 
- Fertőzés – intrathoracalis gennyesedés (ritka) 
- Csak mellkas csövezés esetén: malpozíció, megtöretés, eltömődés (gyakori) 

 

33.8.4.1. Háttér: 

A pneumothorax (PTX), ezen belül a feszülő pneumothorax (tPTX) potenciálisan 
életveszélyes folyamatok, melyek előfordulási gyakorisága a súlyos sérültek körében 
meglepően gyakori, különböző szerzők 5% és 30% közé teszik. 

Súlyos sérültek esetén a sürgősségi ellátás egyik alapfilozófiája a szöveti oxigenizáció 
maximalizálása, ezáltal a másodlagos agy- és egyéb szöveti károsodások megelőzése. Így 
súlyos sérülés esetén, a lehető leghamarabb, tehát már a sürgősségi ellátás során mindent meg 
kell tennünk azért, hogy a shockfolyamat reverzibilis elemeit korrigáljuk és biztosítsuk a 
maximális oxigén szaturációt. 

A PTX, tPTX gyakoriságánál fogva szerepet játszik mind a hypoxiás állapotok (összeesett 
tüdő), mind a keringési elégtelenség (tenziós mechanizmus) létrejöttében. A sürgősségi ellátó 
feladata, hogy ezen ördögi köröket mielőbb megszakítva kizárja a kórfolyamatból a PTX és 
tPTX hozzájárulását a szöveti oxigenizáció romlásához, a progresszív shockfolyamathoz, az 
acidózis és a másodlagos, elsősorban agyi károsodások kialakulásához. 

Fentieken felül azt is látnunk kell, hogy a tPTX önmagában egy életet közvetlenül 
veszélyeztető folyamat. A mellűri nyomásviszonyok átalakításával, a nagyerek 
kompressziójával a szív vénás telődését olyan mértékben képes rontani, hogy az perceken 
belül keringésleálláshoz vezet. Ez igaz egyébként egészséges szervezetre is, de fokozottan 
igaz a súlyos sérültre, akinek a keringése egyébként is veszélyeztetett.  

Összefoglalva tehát, a tPTX két támadásponton rontja a betegek – különösen a súlyos sérültek 
– túlélési, gyógyulási esélyeit: 

- A shockfolyamat obstruktív komponensével, a keringési rendszer gátlásával, mely az 
életet közvetlenül és percek alatt veszélyezteti. 

- A kieső tüdőfelület hypoxiát, acidosist fokozó hatásával. 
 
A mellkasi sérültek ellátásával kapcsolatos döntési algoritmusokat mutatja be a 4/2. és 4/3. 
ábra. 
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4.2.Ábra 
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4.ábra 

33.8. 4.1.1 A PTX, tPTX kialakulása súlyos sérültekben: 

Értelemszerűen a pleuraűrbe levegő alapvetően két úton kerülhet: a külvilág felől (penetráló 
trauma), vagy a tüdő felől (bordatörés, vagy ritkábban contusiós mechanizmus útján). A PTX 
kialakulásának leggyakoribb módja a pleura és a tüdőszövet egyidejű sérülése bordatörés, 
ritkábban a csontos mellkas váz egyéb csontjainak törése esetén. Kialakulhat PTX ezen felül 
ritkábban contusiós mechanizmussal bordatörés nélkül, különösen olyan faktorok, mint pl. az 
emphysemás bullák jelenléte esetén. Ide sorolható még a jelentős barotraumával járó 
mechanizmus például robbanás esetén. Kialakulhat PTX továbbá penetráló traumában az 
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idegen tárgy, fegyver, lövedék közvetlen hatásaként. Főleg kórházi körülmények között 
gyakori a iatrogen PTX. A sürgősségi ellátás alatt centrális véna punkció során is kialakulhat, 
lélegeztetett beteg esetén érhet el jelentő mértéket. 

Tehát a sérüléshez társuló PTX: 

-‐ penetráló trauma, vagy 
-‐ tompa trauma: 

o bordatörés, vagy 
o contusiós mechanizmus következményeként alakul ki. 

A nagyméretű PTX önmagában is jelentős kóroki tényező, a legnagyobb kockázatot viszont 
akkor jelenti, ha feszülő tPTX-é alakul. A feszülő mechanizmus kialakulásának valószínűsége 
spontán légző beteg esetén relatíve csekély. A súlyos betegek, és főként a súlyos sérültek már 
más indikációk alapján is gyakran már a prehospitális fázisban lélegeztetésre szorulnak. 
Lélegeztetett betegeknél a PTX-ből a tPTX kialakulásának valószínűsége sokszorosára nő. 

Spontán légző sérülteknél a tPTX kialakulása egyrészt ritka, másrészt lassabb folyamat. A 
mellűri nyomás fokozódása természetesen ezeknél a sérülteknél a légzési ciklus különböző 
fázisaiban eltérő. Spontán légző sérülteknél a tPTX keringést rontó hatásai is kisebbek 
lesznek, és bár jelentősen hozzájárulhat a hypoxia fokozódásához, a tPTX ezeknél a 
betegeknél igen ritkán fenyeget keringésleállással.  

Ezzel szemben lélegeztetett betegeknél a PTX igen gyakran alakul tPTX-é. Ezen felül, a tPTX 
lélegeztetett betegeknél elképesztően magas kockázatot jelent, egyes tanulmányok 91%-os 
halálozási arányt írtak le pozitív nyomású lélegeztetés és tPTX együttes fennállása esetén. 

A PTX, tenziós PTX-é alakulásának kockázata tehát: 

-‐ spontán légző beteg esetén: relatíve alacsony 
-‐ pozitív nyomású lélegeztetés mellett: extrém magas 

 

33.8.4.1.2 Nem sérüléses eredetű PTX, tPTX: 

A nem sérüléses eredetű PTX-ek gyakoriságukban és jelentőségükben is elmaradnak a 
sérüléshez társulókhoz képest, de feltétlenül említést kell róluk tennünk. 

Ilyen a spontán PTX, amely leggyakrabban egészséges, fiatal embereken alakul ki. Lassan 
progrediáló kórkép, igen ritkán alakul az életveszélyes tPTX-é, és mivel önmagában 
jelentkezik, ritkán fordul elő lélegeztetési igény. Prehospitális beavatkozást rendkívül ritkán 
igényel, sürgősségi osztályos ellátása is gyakran halasztható. 

Nagyobb kockázatot jelent a súlyos asztmás rohamhoz társuló PTX. Egyrészt a PTX 
hozzájárul a légzési elégtelenség kialakulásához, másrészt a súlyos és életet veszélyeztető 
asztma indikálhatja a pozitív nyomású lélegeztetést, így a veszélyes tPTX gyakorisága megnő. 

Más, általában légzőszervi betegségekhez szövődményként társuló PTX kockázatai az 
asztmás rohaméhoz hasonlatosak.  
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Lényeg, hogy olyan betegségek esetén, amik gyakran szövődnek PTX-el, pozitív nyomású 
lélegeztetés esetén a bekövetkező állapotromlás hátterében fontos feltételeznünk a tPTX 
kialakulását és ilyenkor is el kell végeznünk a mellkas detenzionálását.   

Nem sérülés következtében kialakuló PTX, tPTX: 

-‐ spontán PTX, vagy 
-‐ asztmához, más betegséghez szövődményként társuló PTX előfordulása ritkább, 

megoldása azonos. 
 

33.8.4.1.3 A PTX, tPTX helyszíni diagnosztikája:  

A prehospitális ellátó számára a PTX, tPTX pontos diagnosztikája képalkotó módszerek 
hiányában szélsőségesen nehéz. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a tPTX magas időfaktorú és az 
életet közvetlenül veszélyezteti, belátható, hogy a prehospitális megközelítésnek a kórházitól 
különböznie kell. Képalkotó módszerek hiányában kevesebb lehetőségünk van a folyamat 
progressziójának monitorozására, így a hozzáállásunk invazívabb kell, hogy legyen. Nagyban 
hasonlít a helyzet az acut appendicitis sebészi megközelítéséhez. A kórkép, és annak 
progressziója rendkívül veszélyes, a diagnosztika megbízhatatlan, ugyanakkor az invazív 
megoldás egyben 100%-ban igazolja vagy kizárja a diagnózist. Ezen felül a beavatkozás 
kockázata relatíve alacsony. 

A prehospitális ellátó számára a belátható jövőben a hordozható ultrahang segítheti a PTX 
diagnosztikáját, de a mai viszonyok között kénytelenek vagyunk kizárólag a fizikális vizsgáló 
módszerekre és a klinikumra támaszkodni. 

Az egyszerű pneumothorax (PTX) helyszíni diagnosztikája: 

A PTX-ben talált tünetek, jelek előfordulása arányos a PTX méretével.  

Éber betegnél a dyspnoe és a (feszítő jellegű) mellkasi fájdalom a leggyakoribb panasz. Éber 
betegnél a PTX gyanúja nem azonos a beavatkozás szükségességével. 

Megtekintés: a külsérelmi nyomok segítik a gyanú felvetését, ilyenek a biztonsági öv nyomai, 
a zúzódások. A mellkasfal mozgását figyelve észrevehetjük az ablakosan kitört szegmentumot 
(flail chest). A cyanosis rendkívül késői és megbízhatatlan jel. 

Tapintás: A „B” vizsgálat részeként a mellkasfal áttapintása elengedhetetlenül fontos. A PTX 
két legfontosabb gyanújele: a csontos crepitatio és a subcutan emphysema tapintással 
azonosítható. Előbbi jelentős bordatörésre utal, amely gyakran szövődik PTX-szel, utóbbi 
esetén a subcutan levegő jelenléte egyértelműen utal a pleuraűrben levő levegőre, így a PTX-
re. 

Hallgatózás: A klasszikus tanítással ellentétben PTX esetén nem mindig azonosítható a 
légzési hang egyoldali teljes hiánya. Gyakran a gyanút az egyoldali sípolás-búgás, vagy a csak 
jelentéktelen mértékben csökkent légzési hang kelti fel. Megfelelő körülmények 
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(mechanizmus, külsérelmi nyomok) esetén a két oldal közötti bármely különbség fel kell, 
hogy vesse a PTX gyanúját. 

Kopogtatás: A sürgősségi környezetben kis jelentőségű vizsgálat, segítségével az ellátó a 
PTX-et nem megbízhatóan, és csak későn képes azonosítani. A kopogtatást nehezíti a 
gumikesztyű viselése, valamint a gyakran zajos külvilág.  

Pulzus tapintással tachycardiát gyakran találunk, de ezt sokszor nehéz a PTX-szel ok-okozati 
összefüggésbe hozni. 

Szaturáció mérés: az egyetlen releváns műszeres vizsgálat, de a jelentős szaturáció csökkenés 
késői jel és nagyon sok oka lehet, így nem elég megbízható. 

A feszülő pneumothorax (tPTX) helyszíni diagnosztikája: 

A tPTX az életet közvetlenül veszélyeztető állapot, diagnosztikája azért fontos, mert gyanúja 
esetén azonnali beavatkozás szükséges. 

A tPTX diagnosztikája azért különösen nehéz, mivel leggyakrabban súlyos sérülésekhez 
társul, így a sérült egyszerre sokféle tünetet produkál, többféle okkal és mechanizmussal. 

Fogalmazhatunk úgy is, hogy a tPTX diagnosztikája azonos a PTX-ével, csak a talált 
eltérések mértékében különbözik, ez azonban túlzott egyszerűsítés lenne. Egyrészt a tPTX 
már bizonyosan jár keringési következményekkel, így a hypotensio gyakori jel, a tachycardia 
kifejezettebb. Másrészt a kórkép jellegéből adódóan a sürgősségi ellátó nem engedheti meg 
magának, hogy a PTX - tPTX átalakulást végignézze, a kórképet meg kell előznie. 

Amennyiben sérülés következtében a mellkas érintett, és a beteget periarreszt állapotban, 
vagy keringés nélkül találjuk, a tPTX diagnózisát egyértelműen feltételezhetjük, tehát 
visszafordítása érdekében azonnal be kell avatkoznunk. 

Azok a klasszikus jelek, amelyeket várunk, mint a telt nyaki vénák, a cyanosis és a trachea 
deviatio, megbízhatatlanok és pontatlanok. Nem is érdemes keresni őket. 

Éber betegnél a PTX jelein kívül a tPTX-et a rohamosan romló állapot, a tachypnoe, a 
vérnyomás és szaturáció esése és a tudat gyors elvesztése jellemzi. 

Lélegeztetett betegnél a légzéssel és a tudattal összefüggő jeleket nyilvánvalóan hiába 
keresünk. A PTX gyanújeleken kívül csak a csökkenő szaturációra, a csökkenő etCO2-re, a 
progresszív hypotensiora, a kezdeti tachycardiát váltó esetleges bradycardizálódásra és a 
növekvő légúti nyomásokra támaszkodhatunk. Mivel e tünetek sem specifikusak tPTX-re 
ezért kialakulásukat nem várhatjuk meg, a tPTX-et lélegeztetett betegnél meg kell előznünk. 

Azon mellkasi sérülések esetén, amelyek olyan egyértelmű, drámai következményekkel 
járnak, mint az instabil mellkas, vagy a nagyméretű ablakos bordatörés (flail chest) a PTX 
diagnózisa feltételezendő. A mellkast ilyenkor rendkívül nagy erőhatás érte. Ezek a betegek 
lélegeztetésre szorulnak, és a kétoldali mellkasi dekompresszió halaszthatatlan. 

A tPTX diagnosztikája két pilléren nyugszik: 
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-‐ a beteget, sérültet (bármilyen okból) lélegeztetjük 
-‐ a PTX (tPTX) gyanújeleit észleljük: 

o mellkasi sérülés lehetséges 
o légzési hang különbség 
o csontos crepitatio 
o subcutan emphysema 
o progresszív hypoxia 
o progresszív hypotensio, shockfolyamat 
o növekvő légúti nyomás, lélegeztetési nehezítettség 

 

Penetráló (áthatoló) mellkasi sérültek helyszíni diagnosztikája: 

Minden penetráló trauma során, de főként az erőszakos cselekmények nyomán létrejöttek 
esetén az egyik legfontosabb feladatunk az összes sérülés felkutatása és vizsgálata. Ehhez 
elengedhetetlen, hogy a sérültet teljesen levetkőztessük, és a test minden részét alaposan 
átvizsgáljuk sérülések után kutatva. Főként lőtt, szúrt sérülések esetén maradhatnak rejtve 
életveszélyes, azonnali ellátást igénylő sérülések.  

Penetráló traumánál fontos meghatározni, hogy a bőrön áthatoló tárgy, lövedék, penge 
elérhette-e a mellkast, vagy más testüreget. Lényegében csak a végtagok és a fej izolált 
áthatoló sérüléseinél nyugodhatunk meg a mellkas szempontjából, a vállöv, a nyak, vagy a 
has sérülésinél kötelességünk gyanakodni. Ezen döntés során nem szabad figyelembe venni a 
penge hosszúságát, vagy a szúrás feltételezett irányát. A helyszíni ellátásban azon 
sérüléseknél, amelyeknek esélyük volt testüreget érni, a sérülés áthatoló, vagy felületes 
jellegét nem lehet megállapítani. Ilyen elkülönítésre nem is szabad törekednünk.  

A diagnózis gyakran egyszerű. Jelentős méretű áthatoló mellkasi sérülés esetén olyan sebet 
láthatunk, amelyen keresztül a légzés ütemében ki-be jár a levegő (sucking wound). Ezt más 
néven nyílt pneumothorax -nak is nevezzük. Gyakrabban látunk kis, felületesnek tűnő 
sérülést, ami PTX tüneteivel járhat együtt. 

Áthatoló sérüléseknél: 

-‐ a ruházat TELJES eltávolítása után ALAPOS vizsgálat szükséges 
-‐ TILOS feltételezni, hogy a sérülés nem ért testüreget 

o felületes kinézete 
o a penge hosszúsága 
o a behatolás feltételezett iránya alapján 

-‐ ha el tudta érni a sérülés a testüreget, akkor feltételezzük, hogy elérte 
-‐ a PTX diagnózisa gyakran egyszerű 
-‐ lélegeztetés mellett tPTX könnyen kialakulhat 

 

33.8.4.1.4 A sürgősségi osztályos diagnosztika: 
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A fizikális, egyszerű eszközös vizsgálatok nem különböznek a sürgősségi ellátás prehospitális 
és kórházi szakaszában. A sürgősségi osztályos diagnosztika kiegészülhet: 

- ultrahang 
- röntgen 
- CT vizsgálattal. 

A feszülő PTX diagnózisáról igaz, hogy nem radiológiai, tehát elhárításáról előbb kell 
gondoskodnunk, minthogy képalkotó vizsgálatra kerülne a beteg. Nagy PTX ellátása során 
azonban jelentős segítséget jelent a pontos diagnózisban és a döntési folyamatban főleg a 
helyszíni mellkas röntgen (azonnal elérhetőnek kell lennie a sürgősségi osztályon) és a 
mellkasi vizsgálatra alkalmas ultrahang. CT vizsgálatra csak haemodinamikailag stabil 
betegek esetén kerülhet sor. 

 

33.8.4.2. PTX, tPTX sürgősségi ellátása: 

33.8.4.2.1 Spontán légző betegek, sérültek: 

Azok a betegek, sérültek, akiknél a PTX nem okoz légzési elégtelenséget, vagy más okból 
nem szorulnak lélegeztetésre, nem igényelnek sürgősségi mellkasi detenzionálást. Az ilyen 
betegek ellátása konzervatív, fájdalomcsillapításból, 100% oxigén belélegeztetésből, 
monitorozásból és a legkedvezőbb, általában ülő, vagy félülő pozícióban történő kórházba 
szállításból áll. Sürgősségi osztályon általában lehetőségünk van konzíliumra, obszervációra, 
elektív beavatkozásra való előkészítésre.  

A fájdalomcsillapítás opiát fájdalomcsillapító intravénás, frakcionált, a hatás eléréséig titrált 
adagolásából áll. Minor analgetikum adása értelmetlen, szedatívumok adása nem javasolt, 
mert a beteg tudatállapotának folyamatos monitorozása elengedhetetlen.  

Közel 100% oxigén belélegeztetése kizárólag nem-visszalégző, rezervoáros oxigén maszkon 
keresztül, nagy áramlással (12-15 l/min) valósítható meg. PTX gyanúja esetén a 100% oxigén 
belélegeztetése a szöveti oxigenizáció javításán keresztül hat, fontos szerepe van a légzési 
elégtelenség megelőzésében és hozzájárul a meglévő PTX (intrapleurális levegő) 
felszívódásához is.  

A monitorozás legfontosabb szempontja, hogy figyeljük a PTX progressziója során esetleg 
kialakuló légzési elégtelenséget. Monitoroznunk kell elsősorban a légzésszámot, a légvételek 
hatásosságát, a légzési munkát, továbbá a szaturációt és a keringési paramétereket. Azok a 
PTX gyanús betegek, akik az ellátás, vagy a szállítás során a légzési elégtelenség markáns 
jeleit mutatják (SpO2 csökkenés, légzésszám-emelkedés, fáradó légzési munka, esetleg 
cianózis, tudatzavar), nem kezelhetők tovább konzervatívan, és lélegeztetésre, majd mellkasi 
dekompresszióra szorulnak.  

ÉBER, spontán légző beteg esetén a PTX ellátásában visszafogottnak, konzervatívnak kell 
lennünk: 
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-‐ OXIGÉN! 100% rezervoáros maszkon át, nagy áramlással 
-‐ fájdalomcsillapítás opiát szerrel, óvatosan titrálva 
-‐ monitorozás: 

o légzésszám 
o SpO2 
o NIBP 

-‐ rendszeres újraértékelés  
-‐ pozicionálás, szükség esetén szállítás 

 

33.8.4.2.2 Lélegeztetett betegek ellátása 

Amint egy beteg pozitív nyomású lélegeztetésre szorul, a PTX kezelési stratégiánk alapvetően 
meg kell, hogy változzon. A feszülő (t) PTX kialakulásának veszélye miatt a PTX gyanúja 
elég arra, hogy a pozitív nyomással lélegeztetett betegnél a mellkasi detenzionálást 
elvégezzük. 

A betegek, sérültek több okból szorulhatnak sürgősségi lélegeztetésre. Ez legtöbbször emelt 
szintű légútbiztosítással jár együtt. Mellkasi sérültek esetén, és bármilyen olyan betegnél, 
akinél a PTX gyanúja fennáll, a megnövekedett intrapulmonális és intrathoracalis 
nyomásviszonyok miatt a légútbiztosítás csak endotracheális intubációval történhet, mert 
ebben a betegcsoportban csak így tudunk hatékonyan lélegeztetni. 

Pozitív nyomással LÉLEGEZTETETT betegeknél PTX gyanúja esetén el kell, hogy 
végezzük a DETENZIONÁLÁST egy, vagy mindkét oldalon. 

A mellkasi detenzionálás lehetőségei a tű dekompresszió, az egyszerű thoracostomia és a 
tompa technikával végzett mellkas csövezés. 

Tű dekompresszió: 

A tű-dekompresszió a mellkasi detenzionálás kísérletének leggyakrabban alkalmazott 
formája. Előnye, hogy egyszerűen és gyorsan kivitelezhető, de sajnos számos hátránya van: 

-‐ számos tanulmány szerint az esetek 30-50%-ában nem hatásos, mert 
o a tű nem éri el a mellüreget 
o kimozdul, megtörik 

-‐ hatása átmeneti, mivel a lumen nem elég nagy ahhoz, hogy egy nagyobb PTX 
mellüregi levegőtartalma kiürüljön 

-‐ fentiek miatt az ellátóban hamis biztonságérzetet kelt 
-‐ éles eszköz kerül a mellüregbe (bár jelentős sérülést ritkán okoz) 

A tű-dekompresszió két okból fontos: 

-‐ a thoracostomia, mellkasi csövezés kompetenciával nem rendelkező ellátó elvégezheti 
-‐ áthidaló megoldásként a thoracostomia elvégzéséig időt nyerhetünk vele (beszorult, 

nem hozzáférhető, vagy periarreszt sérült) 
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A tű-dekompresszió a mellkasi detenzionálás kevéssé hatékony eszköze. Időt nyerhetünk 
vele: 

-‐ amíg a thoracostomiában nem kompetens ellátó segítséget kap, vagy a kórházba ér 
-‐ amíg a thoracostomiában kompetens ellátó felkészül a lélegeztetésre és 

thoracostomiára 
 

Eszköze (4/4. ábra) 

A tű-dekompresszió leggyakrabban használt eszköze a 14G-s, narancssárga színű intravénás 
kanül. Elérhetetlensége esetén a lehető legnagyobb kanül használható. Intravénás kanül 
használata esetén nem szabad a tűt a kanülből kihúzni, mert a kanül önmagában azonnal 
megtörik. A tűt és a kanült együtt kell a mellüregben hagyni. Természetesen a levegő 
kiengedéséhez a kupakokat a tű végéről el kell távolítani.  

 

4.4ábra A dekompressziós tű 

Kivitelezése: 

-‐ azonosítjuk a II. bordaközt 
-‐ azonosítjuk a beszúrás helyét a II. bordaköz és a medioclavicularis vonal 

találkozásánál 
-‐ fertőtlenítjük a bőrt (periarreszt állapot esetén NEM) 
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-‐ az alsó (III.) borda felső szélénél merőlegesen beszúrjuk a tűt a mellkasfalba 
-‐ olyan mélyre szúrjuk, hogy hatást érjünk el 
-‐ figyeljük, hogy távozik-e levegő (sziszegés) 

A tű-dekompresszió buktatói: 

-‐ rosszul azonosított beszúrási hely 
-‐ ferde szúrás 
-‐ nem elég mély szúrás 
-‐ a kanülből kihúzott tű miatt a kanül megtörik 
-‐ nem kellően nagy kanül 

Egyszerű thoracostomia: 

A mellkasi detenzionálás világszerte leginkább elfogadott formája a thoracostomia. Kórházi 
körülmények között a thoracostomiát a nyílásba helyezett mellkas csővel kiegészítve végzett 
mellkas csövezés a bevett gyakorlat, míg prehospitálisan a legjobb eredmények a nyitva 
hagyott nyílással végzett thoracostomiával vannak. 

A jelenlegi ajánlások mind a tompa technikával végzett thoracostomiát részesítik előnyben és 
ezt oktatják a mérvadó tanfolyamok is (ATLS, ETC). Az, hogy a mellüregen tompa 
technikával létrehozott nyílásba helyezünk-e mellkasi csövet, vagy sem, mellékesnek is 
mondható. Amennyiben - szélsőségesen ritkán - a beavatkozást spontán légző betegen 
végezzük, elengedhetetlen a mellkas cső behelyezése és gyenge szívásra tétele, vagy még 
inkább egy egyszerű szelep beillesztése. A szelepes megoldás sürgősségi helyzetben 
előnyösebb és biztonságosabb a szívásnál. 

Ne feledjük: A THORACOSTOMIA indikációja EGYENLŐ a LÉLEGEZTETÉS 
indikációjával 

Sürgősségi helyzetben a mellkas cső elhagyásának számos előnye van: 

-‐ a csövezések leggyakoribb szövődményei, a rosszul pozícionált, megtörő, vagy 
eltömődő cső okozta problémák elkerülhetők 

-‐ a beteg állapotának romlása esetén (ez főleg súlyos sérültek esetén egyébként is 
gyakori) az ellátó addig nem lehet biztos benne, hogy az állapotromlást nem a cső 
elzáródás miatt létrejött újrafeszülő PTX okozta-e, amíg a csövet el nem távolítja 

-‐ ha a fenti esetben a cső nem kerül eltávolításra, akkor ez a fajta hamis biztonságérzet 
életveszélyes szövődmény forrása 

-‐ az idegen anyag a mellüregben fokozza a fertőzéses szövődményeket, amelyek az 
egyszerű thoracostomiával meglepően alacsony szinten tarthatók 

 

A prehospitális mellkasi detenzionálásra alkalmazott egyszerű THORACOSTOMIA 
előnyei: 

-‐ könnyen elsajátítható kevéssé traumatizáló módszer 
-‐ tompa technika, nincs éles eszköz a mellkasban 
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-‐ igen magas sikerességi és eredményességi arány (a tű-dekompresszióhoz és a 
csövezéshez képest is) 

-‐ nincs megtörő, elzáródó, mellé helyezett mellkasi cső 
-‐ nincs idegen anyag a mellkasban, így kevesebb a fertőzés 

A thoracostomia eszközigénye (lásd fent) rendkívül alacsony. 

Kivitelezése: 

a) a beavatkozás helyének azonosítása (4/5, 4/6, 4/7. ábra) 
A legfontosabb lépés. A thoracostomia helye a 4. bordaközben a középső hónaljvonalban van. 
Először a 4. bordaközt kell azonosítanunk, elöl, a sternum mellett. Az angulus sterni, tehát a 
sternum felső részén levő törés (Louis szöglet, a manubrium és a corpus sterni találkozása) 2. 
borda ízesülésénél van, a 2. borda alatt találjuk a 2. bordaközt, ettől két bordaközt kell lefelé 
számolnunk. A 4. bordaköz követése a középső hónaljvonalig a mellkasfal szövetei miatt 
gyakran nehézkes, de törekednünk kell rá. Kétféle módon szükséges ellenőriznünk, hogy 
megfelelő magasságban (bordaközben) vagyunk-e: 

-‐ magasabban vagyunk-e, mint a férfi elmőbimbó magassága? 
-‐ a hónaljszőrzet határán vagyunk-e 

A hónaljszőrzet határa gyakran egyszerűbben megmutatja, hogy milyen magasságban kell a 
beavatkozást elvégeznünk. Fontos emlékeznünk, hogy sokkal kisebb a kockázata, ha a 
thoracostomiát egy bordaközzel magasabban (3. bordaköz) végezzük el, mintha néhány 
bordaközzel (5. alatt) mélyebben. A thoracostomia leggyakoribb kockázatait a túl mélyen 
végzett beavatkozás okozza. A thoracostomia helye a „hónalji biztonsági háromszög”-ben 
van. Ennek felső határa (a háromszög csúcsa) a hónalj, két szárát a mellkasfalat alkotó elülső 
(m. pectoralis major) és hátulsó (m. latissimus dorsi) izomzat széle alkotja. A biztonsági 
háromszög előnye, hogy nincs a bőr és a mellkasfal között a subcutisban nemes képlet és a 
subcutan szövet vérzése is mérsékelt. Thoracostomia során a subcutan szövet vérzése ritkán 
probléma. A pozíció meghatározásához és a beavatkozáshoz is elengedhetetlen a beteg és az 
ellátó optimális pozíciója: 

-‐ a beteg hanyattfekvő helyzetben az érintett oldali kar 90 fokban abdukált 
-‐ az ellátó szeme oldalról a mellkas magasságában (ehhez földön fekvő betegnél 

térdelni kell mélyre hajtott fejjel) 
A fenti pozíciók hibája esetén két probléma gyakori: 

-‐ ha nincs a beteg karja pont 90 fokban a testhez képest, akkor a beavatkozás magassága 
pontatlan (gyakran túl mély) lesz 

-‐ ha az ellátó nem hajol le egészen úgy, hogy vízszintesen lássa a területet, akkor a 
metszés gyakran kerül a középső hónaljvonal elé, az elülső hónaljvonal környékére 
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4.5.ábra A thoracostomia helye 1 

 

4.5.ábra A thoracostomia helye 2 
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4.5.ábra A thoracostomia helye 3 

 

A THORACOSTOMIA POZÍCIÓJA: 

-‐ a hónalji biztonsági háromszögben 
-‐ a negyedik bordaközben 

o kiszámolva, követve 
o hónaljszőrzet határán 
o férfi emlőbimbó magasságánál magasabban 

-‐ a középső hónaljvonalban 
-‐ áthatoló sérülés nyílása nem használható! 

Említést érdemel, hogy áthatoló sérülése esetén is gyakran szorulunk mellkasi 
detenzionálásra, amelynek legjobb módszere a thoracostomia. TILOS a szúrt, lőtt mellkasi 
sebet nyílásként detenzionálásra használni, ilyenkor is a standard helyen szükséges a 
thoracostomia elvégzése új nyílásból. 

b) Lemosás, steril kesztyű, bőrmetszés (4/8, 4/9. ábra), subcutan preparálás (4/10, 
4/11. ábra) 

A metszés helyének azonosítása után szükséges a terület lemosása bőrfertőtlenítő oldattal. 

A beavatkozáshoz steril kesztyűt kell húznunk, a segítőnek a steril szikét és Pean-t a 
sterilitásra ügyelve kell átadnia. 
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Megjegyzés: Sürgősségi beavatkozásoknál sebészi sterilitást nem fogunk tudni elérni. Ennek 
ellenére törekednünk kell a sterilitás szabályainak betartására, mert így biztosíthatjuk a 
lehető legtisztább viszonyokat. Traumás újraélesztésben a bőr fertőtlenítésére, a steril kesztyű 
felhúzására és az eszközök steril kezelésére NEM SZABAD időt vesztegetnünk. Periarreszt 
állapotban a sterilitás elhagyása megengedhető, mérlegelés szükséges. Ne feledjük: valódi 
életmentő, extrém időkritikus beavatkozást végzünk.(Más kérdés az ellátó védelme, minden 
sürgősségi ellátó-beteg kapcsolat alapvető és kötelező védőeszköze a gumikesztyű) 

 

4.8.A thoracostomia bőrmetszése 1 
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4.9.A thoracostomia bőrmetszése 2 

 

4.10.A thoracostomia preparálása pean-nal 
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4.11.A thoracostomia preparálása pean-nal 

A bőrmetszés helyét a metszés előtt tapintással kell pontosítanunk, a metszés pontos 
magassága a bordaközben az alsó (ötödik) borda felső széle. Fontos, hogy a bőrmetszés a 
későbbi mellüregi nyílással szemben legyen, így ügyeljünk rá, hogy a bőrt és a subcutist ne 
húzzuk el a mellkasfalon metszés előtt. A metszés kb. 4 cm hosszú kell, hogy legyen, iránya a 
bordák lefutásával párhuzamos. A túl rövid metszés nagyobb probléma, a subcutan eltévedés 
gyakoribb lesz. A túl hosszú metszés növelheti a subcutan vérzést és a kórházi szakban 
kényelmetlenséget okozhat. A szikével kizárólag a bőrt szabad átvágnunk, annak viszont 
mindhárom rétegét. Ne féljünk a túl mély metszéstől, nem okoz problémát. 

A subcutan preparálás technikája kis gyakorlást igényel azok részéről, akik még nem 
gyakorolták ezt a sebészi módszert. Lényege, hogy a szövetek között úgy tágítunk ki egy 
területet (jelen esetben a subcutan alagutat), hogy a műszerünket (Pean) csukott állapotban 
előretoljuk, majd kinyitás közben húzzuk vissza. Így az alagút tágítása közben biztos nem 
sértünk nemes képletet. Szemellenőrzés nélkül a műszert összecsukni nem szabad, mert 
szöveteket csíphetünk össze a szárak között. A bőrre merőleges subcutan alagút tágítását 
többször meg kell ismételnünk, közben többször 90 fokban elfogatva a Pean-t. Ez azért 
fontos, mert a kellően kitágított, a mellkasfali behatolásig tartó és a bőrmetszéssel szemben 
elhelyezkedő subcutan alagút alapvetően meghatározza a thoracostomia sikerességét és segít 
megakadályozni a nyílás elzáródását és így a PTX újrafeszülését. Az alagút tágasságáról 
legkönnyebben ujjal tudunk meggyőződni, az alagút ujjal is tovább tágítható. 

 

ÚT A MELLKASFALIG: 
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-‐ lemosás 
-‐ steril kesztyű 
-‐ bőrmetszés: 

o 5. borda felső szélénél 
o 4 cm hosszú 
o a bőr mindhárom rétegét átmetszi 

-‐ subcutan preparálás: 
o sebészi tompa preparálás Peannal 
o a bőrmetszéstől a mellkasfalig 
o a bőrre merőlegesen, szemben a bőrmetszéssel 
o kellően tág alagút szükséges 

 
c) Mellüregi behatolás (4/12. ábra) 

A mellkasfalon való áthatolás pillanatában a felgyülemlett mellűri nyomás kiegyenlítődik a 
külvilággal, így ez a lépés a thoracostomia lényege, ebben a pillanatban valósul meg a 
mellkasi detenzionálás.  

 

4.12.A thoracostomia során a mellüregi behatolás 

 

A mellüregi behatolás technikája egyszerű. A merőlegesen tartott Pean-t addig toljuk az alsó 
(5.) borda felső szélén előre, amíg áthatol a fali pleurán. Az áthatolást határozott zökkenés 
formájában biztosan meg fogjuk érezni. Ez szebben kifejezve annyit jelent, hogy az eszközön 
észlelt ellenállás hirtelen lecsökken, amint a mellüregbe ér. Érdemes ujjunkat a Pean végétől 
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néhány centiméterre „ütközőként” tartani, így biztosan nem hatolunk túl mélyre. Ne feledjük, 
a tompa végű eszköz a tüdőszövetet nem károsítja, igen brutális beavatkozást kell végeznünk 
ahhoz, hogy szilárdabb, így sérülékenyebb szervet (mint pl. a szív, vagy az aorta) érjünk el. 
Ha kellően magasan hatolunk be, biztosan elkerülhetjük a nemes szerveket.  

Áthatolás közben gyakran sziszegő hang kíséretében bizonyosodunk meg róla, hogy a 
thoracostomiát helyes indikációval és eredményesen végeztük. Ha nem tapasztaljuk a levegő, 
vagy a vér kiáramlását, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az indikáció nem volt helyes. Néha 
a nyomás kevésbé látványosan egyenlítődik ki, de a paraméterek javulásán keresztül ekkor is 
észlelhetjük a sikerességet. Ne feledjük továbbá, hogy az appendectomiához hasonlóan 
előfordul felesleges beavatkozás, melynek kockázata kisebb, mint az elmaradásáé. Ne 
feledjük a PTX sürgősségi diagnosztikus bizonytalanságát! 

Nehézségek: 

-‐ főleg fiatal betegek izmos mellkasfala a tompa eszköz számára jelentős ellenállást 
fejthet ki. Ezért nagyobb erő szükséges a behatoláshoz, amelyet ne sajnáljunk 
alkalmazni 

-‐ instabil mellkas esetén néha a nyomás alatt a teljes mellkas váz enged és nehéz 
áthatolnunk a bordák között. Ilyenkor másik kezünkkel a mellkast átfogva 
biztosíthatunk ellentartó támaszt a nyílás elkészítéséhez, vagy hirtelen mozdulattal kell 
az eszközt előre tolnunk. 

A mellüregbe a tompa végű Pean segítségével hatolunk be. 

-‐ biztonságosan, nem okozunk szerv-sérülést 
-‐ ezzel megtörténik a detenzionálás 
-‐ ne veszítsük el a nyílást! 

 
d) Mellüregi betapintás 

A betapintás a thoracostomia egyik sarokköve. Egyrészt a nyílás elvesztése a leggyakoribb 
nehézség, és a Pean-ujj csere a legtöbb ügyességet és gyakorlatot igénylő része a folyamatnak, 
másrészt a betapintás jelenti a beavatkozás sikeres elvégzéséről való meggyőződést. A 
mellüregben 360 fokban körbetapintó ujjunk teljes bizonyosságot jelent arról, hogy 
bejutottunk a mellüregbe. A „subcutan eltévedés” sokkal inkább jellemzi a mellkas csövezést, 
thoracostomia esetén rendkívül ritka. 

A Pean-ujj csere: 

Ahhoz, hogy a nyílást biztosan ne veszítsük el, a betapintásig mindvégig szükséges valamit a 
nyílásban tartani. Ez kezdetben értelemszerűen a nyílást létrehozó Pean. Ahhoz, hogy mellé 
beférjen az ujjunk, a nyílást kb. 1,5-2 cm-esre ki kell tágítanunk. Ehhez alapvetően két úton 
juthatunk: 

-‐ miközben a csukott eszköz vége a mellüregben van, azt a bordával szigorúan 
párhuzamosan le-fel mozgatjuk, mintegy leválasztva az izmokat az alsó borda felső 
szélén a bordáról és így tágítva a nyílást (4/13. ábra) 
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4.13. Ábra Pean ujj csere 

-‐ a Pean a mellüregben részlegesen kinyitható, majd ha nyitva visszahúzzuk, akkor a 
tompa preparáláshoz hasonló mozdulattal tágul ki a nyílás. Hátránya, hogy 
amennyiben a Pean vége teljesen kicsúszik, elveszthetjük a nyílást 

Mindkét technika esetén elegendő nyílás áll rendelkezésünkre, hogy a Pean mellett az 
ujjunkat (mutatóujj) bedugva fenntartsuk a nyílást, majd a Pean-t kihúzva körbetapintsunk. 

Szűk bordaközök esetén, ha másképp nem megy, az is járható út, hogy a Pean fokozatos 
visszahúzása mellett toljuk előre az ujjunkat, a Pean és az ujjunk végei a borda melletti 
nyílásnál „találkoznak” és „helyet cserélnek”. Lényeg, hogy elérjük az ujjal körbetapintást, 
mert e nélkül a thoracostomiát félben hagytuk. Ne számítsunk rá, hogy ha a nyílásból a Pean-t 
kihúztuk, azt ujjal könnyen meg fogjuk újra találni, főleg, ha sok a subcutan szövet és a 
subcutan alagutunk nem elég tág. Aki már csinált thoracostomiát, az tudja, hogy a subcutan 
szövetek milyen gonoszul össze tudnak zárni, miközben a rétegek egymáson elcsúsznak. 

Amennyiben mégis elvesztettük a nyílást, és ujjal nem találjuk meg, akkor a thoracostomia 
sikertelen. Ekkor meg kell ismételnünk, de ezt lehetőleg ugyanott, és azonnal szükséges 
megtennünk. Bár a többlet trauma, amit ilyenkor okozunk, nagyon kellemetlen, a kétszeres 
thoracostomia kockázata még mindig kisebb, mint az elmaradásáé. 

Az ujjal körbetapintás (4/14, 4/15. ábra) során meg tudunk róla győződni, hogy valóban a 
mellüregbe jutottunk-e. Kesztyűs ujjunkkal is érezzük a pleura sima felszínét, amint 360 
fokban körbetapintunk a nyílás körül. A betapintás során fogjuk azt is érezni, hogy a tüdő 
expandált-e. Nagy PTX, tPTX esetén a thoracostomia során először nem fogjuk elérni ujjal a 
tüdőt, ami azt jelenti, hogy az adott oldalon a tüdő összeesett. Néhány lélegeztetési ciklus után 
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érezni fogjuk, ahogy a tüdő puha szövete nekiütközik az ujjunknak, így meggyőződhetünk a 
tüdő expanziójáról.  

 

4.15. ábra Mellűri betapintás 1 
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4.16. ábra Mellűri betapintás 2 

Nyitott thoracostomiás nyílás mellett néhány percnyi lélegeztetés utána a PTX teljesen 
megszűnhet a tüdő expanziójával. Haemothorax esetén nagyobb mennyiségű vér is ki tud 
ilyenkor ürülni. 

A thoracostomia helyének környékén időnként törött bordákkal találkozunk. Már a metszés 
előtt gondoljunk rá, hogy felkészülhessünk, ha tapintással crepitatiot észlelünk, vagy a 
mellkas teljesen instabil. Törött bordák között a mellkasfal csökkent ellenállása miatt a 
mellüregi bejutás is nehezített. Legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy a törött bordák éles 
szélén ujjunkat megsérthetjük. Törött bordák esetén a metszést és a behatolást egy kicsit 
anterior, vagy posterior irányban elmozdulva helyezhetjük át a bordaközön belül a pozíciót, a 
magasságot tartsuk meg. Kellő óvatossággal törött bordák környékén is el tudjuk végezni a 
thoracostomiát. 

Ujjunkat úgy húzzuk ki a mellüregből, hogy az alagút irányát és helyzetét megjegyeztük, 
hogy könnyebben visszataláljunk. 

Traumás újraélesztés során mindig kétoldali thoracostomiát végzünk. 

Periarreszt helyzetben is a legbiztonságosabb megoldás a kétoldali thoracostomia. Ezen 
betegek keringési instabilitása hátterében meghúzódó akár kétoldali tPTX kizárása alapvető 
feladatunk. Amennyiben az egyik oldali folyamat gyanúja alaposabb, ezen az oldalon kezdjük 
a beavatkozást, de hacsak nem észlelünk szinte azonnali javulást, tovább kell lépnünk, és az 
ellenoldali beavatkozást is el kell végeznünk. Ne feledjük, ezek periarreszt, lélegeztetett 
betegek. A döntési folyamat megfontoltabb lehet relatíve stabil betegek esetén. Itt a PTX 
gyanújelei sokszor oldalhoz köthetők, ekkor értelemszerűen az érintett oldal detenzionálandó. 
Ilyenkor is fontos azonban a beteg megfigyelése és újraértékelése, fokozódó instabilitás 
esetén a biztonságosabb megoldás a kétoldali thoracostomia. 

Az eljárás akkor sem változik, ha nagyobb mennyiségű vér ürül a nyílásból. 

A thoracostomia nemcsak PTX, hanem haemothorax (HTX), illetve haemo-pneumothorax 
(HPTX) esetén is hatékonyan szünteti meg a hypoxiát, illetve tenziós mechanizmussal 
keringési elégtelenséget okozó folyamatot. A PTX és a HTX igen gyakran együtt jár, a levegő 
és a vér különböző arányban járul hozzá a tüdő összeeséséhez és a mellüregi szervek 
kompressziójához. Egyes tanítások szerint, ha a mellüregből jelentős vérzést észlelünk, abba 
kell hagynunk a vér leürítését például a mellkasi cső lefogásával. Látnunk kell azonban, hogy 
a mellüregi vér a szervezet számára már nem hasznosítható. A mellüregi vér ráadásul nehezen 
alvad meg, így nagyobb mennyiségben csak akadályozza a vérzés csillapodását. Sürgős 
thoracotomia (vigyázat, nem thoracoStomia!) Hiányában, a sürgősségi szakban csak arra 
támaszkodhatunk, hogy ha kiürítjük a haematomát, akkor az expandáló tüdő tamponálni tudja 
a vérzést. Lényegében a mellüregi vérzések prehospitálisan csillapíthatatlanok. Sajnos a 
betegek egy része el is vérzik a mellkasi vérzésből, ezen csak úgy tudunk segíteni, hogy 
gyorsan vérkészítmény és mellkas sebészeti ellátás közelébe juttatjuk a sérültet. Sürgősségi 
osztályokon a resuscitatív thoracotomia feltételeit biztosítanunk kell, akár a sürgősségi 
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orvosok képzésével. Az időfaktor fontosságát nem szükséges hangsúlyozni, hiszen magától 
értetődik, azonban látnunk kell, hogy a thoracostomiával HPTX esetén is a shockfolyamat 
obstruktív komponensét csökkentjük, javítjuk az oxigenizációt, késleltetjük az acidózist és 
mindezzel a szervezet egészét juttatjuk esélyhez. 

A mellüregi betapintással lehetünk biztosak a beavatkozás sikerében: 

-‐ a Pean-ujj csere gondos, ügyes mozdulatot igényel 
-‐ ne veszítsük el a nyílást! 
-‐ mindig tapintsunk körbe 360 fokban a mellüregben 
-‐ érezni fogjuk az expandáló tüdőt 
-‐ ne ijedjünk meg, ha levegő helyett vagy mellett vér ürül a mellkasból 

 

e) Újrafeszülés, újraellenőrzés 
Főleg a nem nyitott PTX-ek esetén a folyamat gyakran nem áll meg. Az az út, amin keresztül 
a pozitív nyomással bejuttatott levegő utat talál a mellüregbe és ott feszülést hoz létre, 
továbbra is járható marad. Ez azt jelenti, hogy nem elég egyszeri dekompressziót 
létrehoznunk a thoracostomiával, a nyílást nyitva is kell tartanunk. A nyomásviszonyok miatt 
egyszerű esetben a túlnyomás a thoracostomiás nyíláson keresztül utat talál a külvilág felé, és 
nem fog további gondot okozni. Természetes, hogy minden thoracostomián átesett beteget 
folyamatosan lélegeztetnünk kell a végleges ellátásig. 

A subcutan, vagy még inkább a bordaközi szövetek összefekvése során kialakulhat olyan 
helyzet, hogy a nyílás ellenére újrafeszülés alakul ki.  

Lélegeztetett beteg állapotváltozásai újrafeszülés során: 

-‐ emelkedő légúti nyomás 
-‐ csökkenő szaturáció 
-‐ csökkenő etCO2 
-‐ csökkenő vérnyomás 

Ezekben az esetekben thoracostomia után azonnal be kell avatkoznunk 

Ha a subcutan alagút kellően tág, a bőrmetszés a mellkasi nyílással szemben helyezkedik el, 
és sikeresen körbetapintottunk ujjal, akkor már csökkentettük az újrafeszülés kockázatát. Ha 
mégis kialakul, a legjobb megoldás az ujjal újra-ellenőrzés. Ehhez, mivel már kevésbé 
időkritikus beavatkozás, minden esetben újra fertőtlenítjük a bőrt, és steril kesztyűt húzunk. A 
betapintás akkor egyszerű, ha megjegyeztük a járat irányát, és ha újra olyan helyzetbe tudjuk 
hozni a beteget, mint amilyenben a beavatkozás során volt, tehát a kart 90 fokra abdukáljuk. 
Szállításhoz becsomagolt sérült esetén is be tudunk újra tapintani, először így érdemes 
megpróbálni. Az esetek többségében az újrafeszülést már a szállítási szakaszban fogjuk 
észlelni (hiszen sietünk a sérülttel), ilyenkor mérlegelni szükséges, hogy meg kell-e állnunk, 
vagy menet közben tudunk újra betapintani. Az utóbbi a jobb választás, bár ez néha 
ügyességet és leleményességet igényel, különösen légi szállítás esetén. 
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Az ismételt betapintás során már nem szükséges körbetapintani, elég a nyílást újra átjárhatóvá 
tenni. Meglepően sokszor fogjuk látni, hogy kis nyomáscsökkentés is milyen radikális 
javulást eredményez a beteg állapotában, a mért paraméterekben.  

Thoracostomizált, lélegeztetett beteg állapotromlásának hátterében MINDIG a PTX 
újrafeszülését kell feltételeznünk, és átjárhatóvá kell tennünk a nyílást. 

Gondoljunk arra is, hogy ha csak egyoldali thoracostomiát végeztünk, akkor tPTX 
kialakulhatott a túloldalon is! Ezért, ha az újra átjárhatóvá tétel nem segít, fontoljuk meg a 
másik oldali beavatkozást. 

Ha az újrafeszülés többször előfordul, több lehetőségünk van. 

-‐ használjuk az ujjunkat, és többször, akár sokszor tegyük átjárhatóvá a nyílást. Ezek 
során ujjunkkal tágíthatjuk is a járatot. Ehhez a folyamathoz Pean-t már ne 
használjunk!  

-‐ ujjal betapintás után ujjunkat bent is hagyhatjuk a nyílásban úgy, hogy mellette 
tudjon ürülni a levegő. Ez a két módszer a kevésbé traumatikus. 

-‐ a nyílás tartós nyitva tartására használhatunk ENDOTRACHEALIS TUBUST. 
Legjobb egy 6,5-7 mm-es tubust használni, óvatosan bevezetve a mellüregbe. A cuffot 
felfújni, légmentesen fedni, kirögzíteni felesleges, szívásra tenni tilos. A megoldás 
előnye, hogy elég biztos átjárhatóságot biztosít, merevsége miatt kevésbé törik meg, 
mint egy mellkasi cső. Hátránya, hogy traumatizálhat, idegen anyagként növelheti a 
fertőzésveszélyt és legfontosabb kockázata, hogy mellé helyezhető, tehát lehetséges, 
hogy nem a mellüregbe kerül, vagy kimozdul. Bizonytalanság, újrafeszülés gyanúja 
esetén vissza kell térnünk az ujjunkhoz. 

 

UJRAFESZÜLÉS esetén: 

-‐ ujjal újra átjárhatóvá tesszük a thoracostomiás nyílást 
-‐ az átjárhatóság fenntartásra 

o ujjunkat, vagy 
o endotracheális tubust használhatunk 

Emlékeztetőül: törekedjünk a sterilitásra, de ne helyezzük a sterilitást a beteg élete elé! 

A THORACOSTOMIA BUKTATÓI: 

-‐ indikáció ellenére NEM ELVÉGZETT thoracostomia 
-‐ rosszul azonosított POZÍCIÓ 
-‐ kis bőrmetszés 
-‐ kicsi, vagy elcsúszott, ferde subcutan alagút 
-‐ törött bordák miatt nehéz áthatolás a mellkasfalon 
-‐ ELVESZTETT MELLKASFALI NYÍLÁS 
-‐ ÚJRAFESZÜLÉS esetén elmulasztott, késői újraellenőrzés 
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Mellkas csövezés: 

Jelen anyagban csak említés szintjén szabad megemlékeznünk a trokárral, vagy „kanülben a 
tű” rendszerekkel végzett mellkascsövezésről. A trokárok használata a világ több országában 
egyszerűen tiltott kórházi körülmények között is. Bár elfogadhatjuk, hogy gyakorlott mellkas 
sebész kezében bármely eszköz, amit választ, biztonságos tud lenni, a trokárral végzett 
mellkas csövezés prehospitálisan szigorúan tilos a képalkotó vizsgálatok hiánya miatt. A 
trokárokkal természetesen az a baj, hogy riasztóan magas arányban eredményeznek 
életveszélyes perforációkat a mellűri és hasüregi szerveken. Sürgősségi osztályon, sürgősségi 
orvosok által is a tompa technikával végzett beavatkozás ajánlott. Legjobb, ha sürgősségi 
detenzionálás során nincs éles eszköz a mellüregben. 

Sürgősségi helyzetben a helyes mellkas-csövezési technika az egyszerű thoracostomia 
elvégzése, majd a nyílásba nagy átmérőjű (20 és 28 Ch közötti) cső helyezése. 

A kórházi szakban a mellkas cső előnyei: 

-‐ véglegesebb megoldás, amely a beteg további ellátása (intenzív osztály) felé mutat 
-‐ a cső behelyezésének kockázatai csökkenthetők: 

o azonnali röntgennel a pozíció ellenőrizhető 
o kevesebb olyan monitorozási és egyéb kockázat alakul ki, mint ami a 

prehospitális szakban a csomagolás, rögzítés, szállítás miatt adódik 
o sokkal jobb sterilitás biztosítható 

A cső elhelyezésére nincs egyértelmű szabály. Általában a mellüreg hátsó felére helyezzük, 
mellüregi levegő (PTX) esetén a tüdőcsúcs felé, míg folyadék (vér) esetén inkább a bázis felé. 
Legfontosabb, hogy a mellkas cső legyen tompa végű és több helyen perforált. Ujjal 
bevezetve olyan mélyre kell helyeznünk, hogy minden perforáció a mellkasfalon belül 
helyezkedjen el. 

A csövet öltéssel rögzítjük a mellkas bőréhez. A nyílást sterilen és lehetőleg légmentesen 
fedjük. 

A levegő leeresztésére használhatunk: 

-‐ egyszerű, nyitott végű szelepet 
-‐ szeleppel ellátott zsákot 
-‐ előre szerelt tartályos rendszert. 

A sürgősségi fázisban a mellüreg szívása általában nem indokolt. Jelentős vér ürülése esetén, 
főleg ha hemodinamikai instabilitással társul, sürgős thoracotomia indikált. A cső lefogása 
(pl. érfogó segítségével) csak különleges esetben (pl. cell-saver berendezés használata előtt) 
lehet indokolt. 

 

33.8.5. Sürgősségi sebészi légútbiztosítás és a thacheostomizált beteg sürgősségi ellátása 

Javallatok (sürgősségi sebészi légútbiztosítás - conicotomia): 
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- „Can’t intubate, can’t oxygenate” helyzet: a beteg sem intubálni sem oxigenizálni 
(lélegeztetni) nem tudjuk. 

- Menekülő megoldásként sikertelen intubációt követő lélegeztetéshez. 
- Elsődlegesen választott (primer) megoldásként olyan drámai helyzetekben, amikor 

más megoldás nem jön szóba, pl. maxillo-facialis trauma miatt. 
 

Javallatok (tracheostomia): 

- Sürgősségi és életmentő helyzetben csak cricothyroidotomia (conicotomia) indikált, 
tracheostomia nem 

(Tracheostomával élő beteg teljes vagy részleges légúti elzáródása sürgős megoldást igényel) 

Ellenjavallatok: 

- Mint minden sürgősségi beavatkozásnál, az erős javallat hiánya, vagy amennyiben a 
beavatkozás kockázat nélkül, vagy minimális kockázattal a fekvőbeteg ellátás 
szakaszára, specializált szakember általi elvégzés időpontjáig halasztható. 

 

Eszközök (sürgősségi sebészi légútbiztosítás - conicotomia): 

- A sterilitásra való törekvés eszközei a helyi viszonyok függvényében (kivéve 
újraélesztési és peri-arreszt helyzet): 

o steril kesztyű 
o lemosó dezinficiens folyadék 
o izoláló kendők. 

Az esetek túlnyomó többségében, akár primer sebészi légútról, akár menekülő 
megoldásról van szó, a beavatkozás extrém időkritikus, így a sterilitásra törekvéssel, 
dezinficiálással időt vesztegetni TILOS. 

- Kétféle megközelítés elterjedt: 
o Egyszerű sebészi légútbiztosítás (5/1. ábra): 

 Steril (lehetőleg egyszer használatos) szike (lehetőleg 22-es pengével). 
 Steril trachea tágító eszköz. 
 Endotracheális tubus (6,0 – 6,5 mm belső átmérővel) 

o Percutan technikák 
 „Kanülben a tű” típusú szett (pl. Quicktrach®) 
 Seldinger technikát alkalmazó szett 
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5.1.ábra a Conicotomia eszközei 

Eszközök (tracheostomával élő beteg sürgősségi légúti ellátása): 

- Általános légútbiztosító és oxigén adagoló eszközök (különösen fontos a szívó és steril 
leszívó katéter) 

- Új tracheostomiás tubus, vagy kanül 
- Tracheostomás és endotracheális tubus a használtnál kisebb méretben 

 

Lehetséges szövődmények: 

- Hipoxiás károsodás a késlekedéssel, bizonytalankodással végzett beavatkozás miatt 
(leggyakoribb) 

- Malpozíció következményes subcutan emphysemával (ritka) 
- Vérzés (ritka) 

 

33.8.5.1. Háttér: 

A légúti „A” problémák a sürgősségi ellátás gyakori és alapvető kihívásai közé tartoznak. 
Jelen fejezet nem foglalkozik sem az alapszintű, sem az emelt szintű légútbiztosítással 
általában, indikációival, módszereivel sem. 
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Jelen fejezet célja két helyzetre adott megoldások bemutatása: 

- sürgősségi sebészi légútbiztosítás conicotomiával 
- tracheostomiás kanüllel élő beteg sürgős, életet veszélyeztető légúti problémáinak első 

ellátása 
 

33.8.5.1.1 Conicotomia: 

A conicotomia, vagy cricothyroidotomia során a ligamentum cricothyroideum (mediumon), 
más néven ligamentum conicumon keresztül érjük el a tracheát légútbiztosítási és lélegeztetési 
céllal. A megoldás előnyei sürgősségi helyzetben: 

- könnyen azonosítható pozíció 
- kevés subcutan szövet 

o kisebb vérzési kockázat 
o kevesebb lágyrész nehezíti a beavatkozást 

A sürgősségi sebészi légútbiztosítás látszólag invazív beavatkozás, amely azonban alapvető 
életmentő jellegű. Indikációja esetén késlekedésnek, mérlegelésnek helye nincs. A 
beavatkozás elmaradásának szövődményei (légútvesztés, hipoxia, halál) olyan drámaiak, hogy 
azonnal cselekednünk szükséges. 

 

5.2.ábra A conicotomia helye 
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5.3.ábra A döfés szikével 

 

5.4.ábra A trachea tágító behelyezése 
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5.5.ábra A trachea tágító behelyezése 2 

 

 

5.7.ábra A trachea tágító behelyezése 3 
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5.8.ábra A trachea tágítóval végzett tágítás 

 

5.9.ábra A endotracheális tubus behelyezése 
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5.9.ábra A trachea tágító segítségével a tubus behelyezése 

 

 

5.10.ábra Az endotracheális tubus végső helyén 
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A beavatkozás gyakoriságát szerzők a sürgősségi légútbiztosítási helyzetekben 1% körülire, 
inkább ez alattira teszik. A beavatkozás sikerességi aránya rendkívül magas, 89% és 100% 
között van. 

A conicotomiával kapcsolatos leggyakoribb problémák: 

- A döntéssel kapcsolatos késlekedés: mivel egy adott sürgősségi ellátó életében a 
beavatkozás ritkán fordul elő, ezért a beavatkozással kapcsolatos „rutin” aligha 
létezik. A conicotomiához kapcsolódó félelmeket fokozza, hogy a leginkább ajánlott 
technikáknál alkalmazott sebészi bemetszéstől az ellátók egy része idegenkedik. 
További probléma lehet a helyszíni azonosításával kapcsolatos bizonytalankodás, 
illetve a sterilitásra való túlzott törődésre elvesztegetett idő. 

- Elvesztett nyílás: bár a conicotomia helyének azonosítása rendszerint könnyű, 
gyakrabban fordul elő a hagyományos, nyílt technikánál a létrehozott lumen elvesztése 
lágyrészek összefekvése, elcsúszása által. Minden alkalmazott technika igyekszik erre 
a problémára választ találni. 

- Vérzés: a conicotomia pozíciójának előnye a kevés lágyrész és a nagyobb érképletek 
hiánya. Mivel leginkább a nyílt technika ajánlható, sebészi bemetszésről van szó, 
melynek során kisebb vérzés természetes. Ennek mértéke ritkán okoz problémát. 
Súlyosan eltévesztett bemetszési pozíció esetén észlelhetünk nagyobb vérzést. 

 

33.8.5.1.2 Tracheostomával élő beteg sürgős légúti problémáinak ellátása: 

Tracheostomia során az alsó légutak felé úgy biztosítanak átjárhatóságot, hogy a gyűrűporctól 
distalisabban, a trachea porcok között létesítenek nyílást és ebbe helyeznek kanült. Az eljárás 
tehát technikai alapelvét tekintve csak a beavatkozás a tracheán elhelyezkedő magasságának 
szempontjából különbözik a conicotomiától. 

Tracheostomia készítése sürgősségi, életmentő helyzetben nem jön szóba. A sürgősségi 
sebészi légútbiztosítás standardja a conicotomia. Tracheostomia készítése a fül-orr-gégészeti 
ellátás és az intenzív terápia területéhez tartozik, nem sürgősségi indikációkkal. 

Alapvetően két helyzetben találkozhatunk tracheostomizált beteg sürgős légúti problémájával: 

- Átmeneti tracheostomával élő beteg, leggyakrabbak tartós gépi lélegeztetés 
szükségessége miatt, többnyire kórházi (fekvőbeteg) körülmények között. 

- Tartós tracheostomával, kanüllel élő beteg prehospitálisan, vagy sürgősségi osztályon. 
A tartósan trachea kanüllel élő betegeknél tisztában kell lennünk egy másik alapvető 
körülménnyel: 

o a sebészi megoldás során eltávolították a beteg gégéjét, vagy 
o a felső légutak alapvetően megtartottak, esetleg (részlegesen) átjárhatók is. 

Trachea kanüllel élő beteg ellátása esetén a nem specializált (fül-orr-gégészet, intenzív 
terápia) és gyakorlott ellátó akkor jár el jól, ha a probléma észlelése esetén, annak 
elhárításával párhuzamosan gondoskodik szaksegítség hívásáról, prehospitálisan a beteg 
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azonnali szállításának lehetőségéről. A kanül problémák egy része könnyen és megnyugtatóan 
megoldható, ilyenkor a segítséget, szállítást vissza lehet mondani, de ha a megoldás 
komplexebb, a kevésbé kompetens ellátó megoldhatatlan helyzet elé kerülhet. 

A tracheostomával élő beteg leggyakoribb sürgős légúti problémái: 

- Váladék, szövettörmelék által teljesen vagy részlegesen elzárt kanül, stoma. 
- Kimozdult, beékelődött kanül, tubus. 
- Cuff-al ellátott tubus esetén a cuff herniációja (a nyílást elzáró kitüremkedése). 

A légúti problémák leggyakoribb tünetei: 

- Látható problémák (pl. vérzés). 
- Szubjektív panaszok: dispnoe, nyugtalanság, zavartság. 
- Fokozott légzési munka, légzési distressz, légzési elégtelenség.  
- Légúti hangok (stridor, vagy jelentős szörcsölés). 
- Csökkenő szaturáció. 
- Apnoe 

 

33.8.5.2. Conicotomia kivitelezése: 

33.8.5.2.1 Nyílt sebészi légúti technika: 

A technika hagyományosnak tekinthető és a leggyakrabban alkalmazott módszer. A legtöbb 
leírás ezt a technikát javasolja a percutan módszerekkel szemben alapvetően két okból: 

- Percutan technikához előre gyártott szettek állnak rendelkezésre. Azon ellátók 
számára, akik ezekkel a szettekkel rendszeresen dolgoznak (pl. elektív 
tracheostomiákat végezve), használatuk javasolható, azonban a sürgősségi ellátásban 
dolgozó szakemberek többsége nem ilyen. 

- Percutan technika esetén kevésbé egyértelmű a trachea lumenének azonosítása, 
könnyebben előfordulhat malpozíció. 

A technika lényege, hogy (akár a bőr sagittalis bemetszésével, akár anélkül) egy szikét döfünk 
a nyakra merőlegesen és horizontálisan a ligamentum conicumba, majd a lument 
mindenképpen fenntartva kitágítjuk a nyílást akár trachea tágító eszközzel, akár horoggal 
(tracheal hook) és ezután vezetünk be endotracheális tubust, vagy tracheostomiás kanült (akár 
bougie vezetés mellett, akár anélkül) a tracheába. Az eljárás fontos része a tubus/kanül 
helyzetének ellenőrzése kapnográfiával, hallgatózással, majd lehetőség szerint képalkotó 
eljárásokkal. 

A technika lépései: 

- Az indikáció felállítása és a gyors döntés. 
- Azonnali rendelkezésre állás függvényében dezinficiálás és steril viszonyok. 
- A beavatkozás helyének azonosítása neutrális fejhelyzet mellett (5/2. ábra): 

o A pajzsporc azonosítása tapintással (ádámcsutka) 
o A pajzsporctól caudalisan az első porc (gyűrűporc) azonosítása tapintással 



 1007 

o A kettő között feszülő ligamentum conicum (mélyedésként tapintható) 
azonosítása 

- Behatolás szikével két alternatív módon: 
o Alaphelyzetben javasolt a bőr és a ligamentum conicum átmetszése egyetlen 

döféssel, a bőrre merőlegesen, horizontális irányban. Gyorsabb megoldás 
kevesebb vérzéssel (5/3. ábra). 

o Nehezebben azonosítható behatolási hely, nehezebb anatómia esetén hosszanti 
bőrmetszés, a szétnyíló bőr alatt a ligamentum conicum tapintása, majd a fenti 
horizontális döfés a szikével. 

o A horizontálisan bedöfött szikét hintázó mozdulattal a nyílásban a tágítást 
elősegítendő megmozgathatjuk. 

- A nyílás tágítása két alternatív módon: 
o Trachea tágító eszközzel, amely egy tompa, derékszögben hajlított, érfogóra 

emlékeztető műszer. Az eszköz két szárát a szike két oldalán úgy kell a 
nyílásba vezetni (5/4, 5/5. ábra), hogy: 

 A szike éle az ellátó ujjaival ellentétes oldalon legyen (sérülésveszély). 
 A szikét nem távolítjuk el a nyílásból, amíg a tágító biztosan be nem 

került.  
 A tágító eszköz szárait szétnyitjuk (5/6. ábra). 
 A szike eltávolítása (5/7. ábra) után érdemes a tágítót 90 fokban 

elfordítani a nyílásban (5/8. ábra), hogy a bevezetéskor a tubus ne 
akadjon meg. 

o Trachea horoggal (tracheal hook), amelyet a szike pengéje mellett caudalisan a 
gyűrűporcba akasztunk, majd caudalis irányban, a beteg lába felé húzunk, amíg 
kellően tág nyílást nem látunk. 

- Az egyértelműen látótérbe hozott nyílásba tubust, vagy kanült helyezünk (5/9. ábra): 
o Felnőtteknél 6,0 – 6,5 mm-es ET tubust használunk. 
o A tubust csak olyan mélyre toljuk, hogy a cuff eltűnjön a tracheában (5/10. 

ábra) 
o Használható azonos méretű trachea kanül is, de kockázatai vannak.  
o A behelyezéshez vezetőként használhatunk bougie-t az intubációnál 

megszokott módon. 
o A tubus cuff felfújása az intubációhoz hasonlatosan: cél a tömítés elérése a 

lehető legalacsonyabb cuff nyomás mellett. 
  

33.8.5.2.2 Percutan technikák: 

A percutan szettek alkalmazásával végzett beavatkozás azon ellátóknak ajánlott, akiknek az 
adott szettel gyakorlata van. Ezen szettek biztonsággal és hatékonyan alkalmazhatók, de 
gyakorlatlan kézben időveszteséget és komplikációkat okoznak. 

A kétféle alapvető módszer a vénás úthoz hasonló: 

- „Kanülben a tű” típusú rendszerek. 
- Seldinger technikát alkalmazó rendszerek. 
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A konkrét lépesekhez és a rutinszerű elsajátításhoz elengedhetetlen a gyártó által 
meghatározott képzés és gyakorlás, ezekre a szettek különbözőségei miatt nem térünk ki. 

33.8.5.3. Tracheostomával élő beteg sürgősségi légúti ellátásának lépései: 

A légúti és oxigenizációs probléma azonosítása után szükséges azonnali lépések: 

- Meghatározni, hogy gége eltávolított (exstirpált) betegről van-e szó, vagy a felső 
légutak anatómiája közel normális 

- Meghatározni, hogy mennyi ideje készült a tracheostoma (7-10 napnál régebben-e) 
Gége eltávolított beteg ellátásának sajátosságai: 

- Értelmetlen az arcon és a garatüregen keresztül oxigén adással próbálkozni. 
- Értelmetlen hagyományos légútbiztosítási technikákkal (intubáció, LMA, fiberoszkóp) 

próbálkozni. 
Frissen (7-10 nap) műtött beteg sajátosságai: 

- A lágyrészek könnyen összezáródnak a nyílás körül, a lumen fenntartása fokozott 
figyelmet igényel. 

- A trachea manipulációját (tágítás, előemelés) gyakran hátrahagyott rögzítő öltések 
segítik. 

A sürgősségi ellátás lépései: 

- Oxigén adása mind a stomán keresztül, mind az arcon keresztül (gége eltávolítás 
esetén csak a stomán – kérdéses esetben mindkettő). 

- A légutak átjárhatóságának vizsgálata a megszokott módon hármas érzékeléssel (ezt a 
lépést rendszeresen ismételni kell a beavatkozásaink eredményességének 
megítélésére). 

- Szaksegítség hívása, prehospitálisan a szállítás megfontolása. 
- Légzés hiányában lélegeztetési kísérlet, ALS algoritmus követése. 
- A légzőkör nélkülözhető (pl. kapnográf nem) elemeinek kiiktatása egészen a kanülig. 
- Kettős falú (külső és belső) kanül esetén a belső kanül eltávolítása. 
- Leszívó katéterrel megkísérelt leszívás. 
- Ha a leszívó katéterrel átjárhatóságot találunk: oxigén és további megfigyelés / 

szállítás. 
- Ha leszívó katéterrel nem átjárható nyílást találunk: 

o Cuff-os kanül esetén a cuff leengedése. 
o Javulás hiányában a kanül teljes eltávolítása. 

- Ha a beteg légzik / nem romlik, folytassuk az oxigén adást és várjuk a szaksegítséget / 
szállítsunk. 

- Ha a beteg nem légzik, kompetencia függvényében: 
o Zárjuk a stoma nyílást és lélegeztessünk arcmaszkon keresztül (csak megtartott 

gége esetén). 
o Lélegeztessünk a stoma nyíláson keresztül a nyílásra szorított gyermek 

arcmaszkkal vagy laringeális maszkkal (gége eltávolított beteg). 
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o Kíséreljünk meg hagyományos, vagy egyéb technikájú endotracheális 
intubációt úgy, hogy a tubus a stománál mélyebbre (de a carinánál ne 
mélyebbre) érjen (csak megtartott gége esetén). 

o Kíséreljük meg a stoma intubációját bougie használatával, vagy anélkül. 
- Bármely módon is lélegeztetünk, vagy bármely megoldást is válasszunk, a tubus / 

kanül pozícióját és / vagy a lélegeztetés hatékonyságát KAPNOGRÁFIÁVAL 
szükséges ellenőrizni. 

 
Felhasznált és ajánlott irodalom: 
 
1, John A. Marx: Rosen’s Emergency Medicine, Concepts and Clinical Practice, 8th Edition 
2, Judith E. Tintinalli: Emergency Medicine, a Comprehensive Study Guide, 6th Edition 
3, Richard V. Aghababian: A sürgősségi orvoslás alapjai 
4, Advanced Trauma Life Support, Student Course Manual 8th Edition 
5, Jane Mallett: Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies 
6, Brendan McGrath: National Tracheostomy Safety Project (Draft Guidance for Review) 
2010 
7, Medscape References: www.medscape.com 
8, Evidence-Based Clinical Decision Support at the Point of Care: www.uptodate.com 
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33.9. alfejezet 
A mobilizáció technikái és eszközei (Tóth György) 
 
Bevezetés 
 
A mentéstechnika tárgyát képező eljárások és eszközök a megnevezésével ellentétben nem 
csak a helyszíni, hanem gyógyintézeti körülmények között is alkalmazható, gyakorlati 
ismereteket tartalmaz, melyek közül a mobilizáció, a beteg mozgatása minden helyszínen, 
helyzetben, a rendelkezésre álló eszközök birtokában végezhetők és végzendők. A fejezetben 
eszköz nélküli és eszközös mobilizációs technikák kerülnek ismertetésre, érintve az 
immobilizációs eszközöket is, mint betegmozgatásra alkalmas konstrukciókat. 
 
A mobilizációról általában 
 
A beteg szakszerű módon végrehajtott mozgatása mind a beteg, mind az ellátó számára fontos 
a melléksérülések, illetve az ellátó esetleges sérülései miatt. Általánosságban elmondható, 
hogy a helyszíni tevékenység elsősorban eszközös ellátást jelent, azonban amíg az eszközök 
elérhetővé válnak, eszköz nélküli módszereket alkalmazunk, különösen, ha a beteg állapota 
azonnali beavatkozást, ellátást indikál. Betegmozgatás indoka lehet a vizsgálatra, ellátásra 
alkalmatlan helyszín – a lehetséges veszélyek, illetve a korlátozott hozzáférés miatt –, a 
vizsgálathoz, ellátáshoz megfelelő betegpozíció, valamint a helyszínen ellátott beteg 
mentőjárműbe és onnan a gyógyintézetbe szállítása. A beteg mozgatását tekintve kimentés 
során, illetve azonnali pozícionálás érdekében végzünk eszköz nélküli beavatkozást, melyek a 
Rautek-féle műfogás, illetve a tálcafogás alkalmazását jelenti. A betegmozgatáshoz szorosan 
kapcsolódnak azok a betegfektetési pozíciók is, melyeket a beteg vizsgálata, ellátása, illetve 
állapota érdekében alkalmazunk.  
Mobilizációs eszköz a beteg elhelyezkedésétől, állapotától, testalkatától függően lehet 
hordszék, hordágy, hordheveder, illetve speciális eszközként alkalmazható a hegyihordozó is. 
További eszközöket alkalmazhatunk mobilizációs céllal, ezek a backboard, a gerinchordágy, a 
vákuum-matrac, a KED, melyek immobilizációs eszközként is rendszeresítésre kerültek.  
Megjegyzendő, hogy a helyszínen bármilyen tevékenység kizárólag biztonságos környezetben 
lehetséges, ezért annak fennállásáról minden esetben meg kell győződnünk, amennyiben a 
helyszín nem biztonságos, ne közelítsük meg a beteget! 
 
1. Eszköz nélküli mobilizációs technikák végrehajtása 
 
Eszköz nélküli technikákat egy-, illetve több ellátó esetén is alkalmazhatunk, amennyiben a 
kivitelezése a helyszínen rendelkezésre állóktól nagyobb számú ellátót igényel, illetve a beteg 
testalkata, méretei a fizikai lehetőségeinket meghaladják, megfontolandó az eszközös 
betegmozgatás, vagy a segítségkérés – újabb mentőegység, társszervek vonatkozásában –. 

 
1.1. Rautek – féle műfogás alkalmazása 
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A kimentésnél olyan biztonságos fogást szükséges alkalmazni, amely lehetővé teszi akár egy 
ellátónak is a sérült felemelését, kiemelését és mozgatását. Erre szolgál a Rautek-féle 
műfogás, melyet alkalmazhatunk ülő, vagy fekvő testhelyzetű beteg mozgatása során, 
járműből történő kiemelés kapcsán, illetve a beteg kis távolságra történő szállítása alkalmával. 
Ülő beteg mozgatása Rautek-féle műfogással az alábbiak szerint történik: 
 

- kiemelés előtt szükséges meggyőződni arról, hogy a sérült lábai szabadon 
mozgathatóak-e, az esetleges rögzítő eszközök akadályozzák-e a beteg mozgatását – 
ellenkező esetben ezt meg kell szüntetnünk –; 

- ha lehetséges, az üléstámlát megdöntve, a csípőlapátokat megragadva – egyik kezünk 
a közelebbi, a másik a beteg háta mögött átcsúsztatva a távolabbi csípőlapáthoz ér –, a 
beteget egy mozdulattal kifordítjuk úgy, hogy általunk a háta megtámasztható legyen; 

- a beteg mindkét hónalja alatt átnyúlva megfogjuk az egyik – nem sérült – alkarját 
könyök alatt és csukló felett; 

- az alkart igyekszünk vízszintesen a beteg mellkasához szorítani és magunkhoz húzva, 
nyújtott háttal – ne csípőből emeljünk – felállunk úgy, hogy térdünk enyhén hajlítva 
marad; 

- az egyik combunkra támasztva a beteg testét, oldalazó lépésekkel hátrálva húzzuk el 
megfelelő távolságba; 

- amennyiben több ellátó is a helyszínen tartózkodik, a beteg kifordítását követően az 
alsó végtagok megragadásával segíthetik a beteg mozgatását. 
 

Fekvő beteg mozgatása Rautek-féle műfogással az alábbiak szerint történik: 
 

- a beteg feje mögött elhelyezkedünk kis terpeszállásban úgy, hogy a beteg feje a két 
lábfejünk közé illeszkedik; 

- lehajolva, nyújtott karral a beteg nyaka – tarkója alá nyúlunk, s egy lendülettel 
felültetjük úgy, hogy a felső testét a térdünkkel megtámaszthassuk;  

- mindkét kezünket a nyaktól a lapockákig csúsztatjuk, megtámasztjuk térdeinkkel a 
beteget és stabilizáljuk az ülő helyzetet;  

- az ülő helyzetnek megfelelően a beteg mindkét hónalja alatt átnyúlva megfogjuk az 
egyik – nem sérült – alkarját könyök alatt és csukló felett; 

- az alkart igyekszünk vízszintesen a beteg mellkasához szorítani és magunkhoz húzva, 
nyújtott háttal – ne csípőből emelve – felállunk úgy, hogy térdünk enyhén hajlítva 
marad; 

- az egyik combunkra támasztva a beteg testét, oldalazó lépésekkel hátrálva húzzuk el 
megfelelő távolságba; 

- amennyiben több ellátó is a helyszínen tartózkodik, a beteg felültetését követően az 
alsó végtagok megragadásával segíthetik a beteg mozgatását. 

 
Gyakorlati szempontok a Rautek-féle műfogás végrehajtásával kapcsolatban 
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Az eszköz nélküli betegmozgatás akadályát jelentheti a betegnek az ellátóhoz képest jelentős 
méret- és testsúlyából adódó eltérései, valamint az észlelt, vagy a baleseti mechanizmusból 
adódó sérülései, melyek elsősorban eszközös mozgatást indikálnak. Abban az esetben, ha 
beteg mindkét alkarja súlyosan sérült, mérlegelni kell a kockázat előnyt a műfogás 
tekintetében – eszközös mobilizációra áttérni –, esetleg olyan eszközzel segíteni a kiemelést, 
illetve a mozgatást, amit a sérült két hónalja alatt áthúzva biztonságosan meg tudunk fogni és 
azzal mozgatható a beteg (összehajtott lepedő, takaró). 
 

1.2. Tálcafogás alkalmazása 
 
Súlyos sérült eszköz nélküli mozgatásához több ellátó összehangolt együttműködésére van 
szükség, nem hivatásos ellátók által nehezen kivitelezhető betegmozgatási technika, ezért 
helyszíni alkalmazásának jelentősége egyre inkább csökken. A tálcafogás alkalmazásának 
célja a test lehető legteljesebb mozdulatlanságának biztosítása a mobilizáció során, melyre 
szükség lehet ellátásra alkalmatlan helyszínről történő mozgatás esetén, illetve az 
immobilizációs eszközre áthelyezés során. 
 
A tálcafogás alkalmazásának lépései: 
 

- az első, betegmozgatást irányító ellátó a sérült fejénél helyezkedik el, s két kézzel 
rögzíti a nyaki gerincet úgy, hogy az ujjak a nyak és a fej oldalsó részét rögzítsék; 

- három ellátó azonos irányból a beteg mellett elhelyezkedve egyik lábbal térdelve, a 
másikkal guggolva becsúsztatják a felfelé fordított tenyerüket a háti gerinc, a 
medence, illetve az alsó végtagok alá úgy, hogy a sérült teste lehetőség szerint 
mozdulatlan maradjon; 

- a sérült testét az ellátók magukhoz húzva igyekeznek rögzíteni úgy, hogy a távolabbi 
végtagot a beteg alatt átcsúsztatott kezeikkel megfogják; 

- az első, a sérült fejét és nyaki gerincét rögzítő ellátó irányításával egyszerre – hangos 
számolás után – megemelik a beteget és előre meghatározott helyszínre együttes 
mozgással szállítják, közben a sérült teste vízszintesen helyezkedik el a lehető 
legkevesebbet elmozdulva; 

- a kiválasztott helyszínen a fejet és nyaki gerincet rögzítő ellátó irányítja a sérült 
lefektetését – hangosan számolva, mozdulatlanságot biztosítva. 

 
Gyakorlati szempontok a tálcafogás végrehajtásával kapcsolatban 
 
A kivitelezés akadálya lehet a beteg szállításának fizikai korlátai – mérete, extrém nagy 
testsúlya –, hiányzó ellátói létszám, valamint az azonnali ellátás igénye, ez esetben törekedni 
kell az immobilizációs eszköz mihamarabbi helyszínre juttatására, valamint további segítség 
helyszínre érkezésére. A tálcafogás végrehajtásának nehézsége a sérült mozdulatlanságának 
biztosításában rejlik, az irányítással történő egyszerre mozgatás kizárólag jól együttműködő 
ellátók esetén lehetséges.   
 



	  
	  

1013	  

A betegmozgatás ellátókra gyakorolt káros hatásai 
 
A mobilizációval kapcsolatos, ellátókon jelentkező váz- és izomrendszeri panaszok gyakran 
előforduló munkahelyi ártalomként lépnek fel. Az egészségügyi szakdolgozók a derékfájás 
által leginkább veszélyeztetett szakmai csoportok közé tartoznak.  
A váz- és izomrendszeri megbetegedések legfőbb okát az olyan betegmozgatási feladatok 
jelentik, mint az emelés, az áthelyezés és a pozícionálás. 
 
A kockázati tényezők a betegmozgatás különböző szempontjaihoz rendelhetők hozzá: 
 

- A művelettel kapcsolatos kockázatok:  
o erőkifejtés – a szükséges fizikai erő a mozgatáshoz –; 
o az ismétlődés – a mozgatási feladat gyakori ismétlése több beteg mobilizációja 

során –; 
o szokatlan testtartás – olyan testhelyzetek, amelyek megterhelést okoznak –; 

 
- A betegekkel kapcsolatos kockázatok – a betegek nem emelhetők fel úgy, mint a 

tárgyak, ezért esetükben nem mindig alkalmazhatóak a biztonságos emelés szabályai: 
o emelés közben a betegek nem tarthatók szorosan a testhez; 
o a páciensek emelésénél nem állnak rendelkezésre fogantyúk; 
o nem jelezhető előre, mi fog történni a betegmozgatás közben; 
o a betegek nagy fizikai terhet jelentenek. 

 
- A környezettel kapcsolatos kockázatok: 

o megcsúszást, botlást vagy esést okozó kockázati tényezők; 
o egyenetlen munkafelületek; 
o térbeli korlátozottság (kis helyiségek, nagy mennyiségű felszerelés); 

 
- Egyéb kockázatok: 

o nem áll rendelkezésre elegendő segítség; 
o nincs megfelelő felszerelés; 
o a lábbeli és az öltözék nem megfelelő; 
o hiányzik a szükséges tudás, vagy gyakorlat. 

 
A fentiekre tekintettel az egyes mobilizációs technikákat nemcsak ismerni, hanem annak 
helyes kivitelezését gyakorolni is szükséges az egészségünk megőrzése és a mozgásszervi 
betegségek elkerülése érdekében. 
 

1.3. A mobilizációval létrehozható betegpozícionálási lehetőségek 
 
Helyszíni, illetve gyógyintézeti körülmények között végzett betegellátás során a beteg 
állapotának megfelelő pozíciójának létrehozása a kórfolyamat progressziója szempontjából 
alapvető jelentőséggel bír, ezért az első tevékenységeink közé tartozik a helyes betegpozíció 
létrehozása – a szükséges mobilizációt követően –.  
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A beteg szállítás alatti testhelyzetének elő kell segítenie a kórfolyamat rendezését vagy 
legalább progressziójának lassítását, emellett hozzá kell járulnia a szállítás szubjektív 
elviseléséhez.  
 
 
Ennek megfelelően a beteg mozgatását, szállítása közbeni testhelyzetét meghatározza: 

- az alapbetegség – vagy sérülés – jellege; 
- a beteg aktuális állapota; 
- a szállítás közben várható – vagy észlelt – szövődmény; 
- a beteg – előbbiek által korlátozottan figyelembe vehető – kívánsága; 
- az általa spontán elfoglalt testhelyzet. 

 
Az egyes betegpozíciók ülő és fekvő testhelyzetre választhatóak, a döntés elsődleges alapja 
tehát a beteg állapota. Amennyiben fekvő betegpozíciót választunk, a fektetés általában a 
beteg hátára történik – kivételt képez néhány, speciális esetben végrehajtott oldalfekvő 
pozíció – a folyamatos eszköz nélküli és eszközös monitorozás lehetősége és az azonnali 
beavatkozási készenlét miatt. A hordágyon történő pozícionálás egyben a későbbi 
betegrögzítést, valamint a szállítást is előrevetíti, mely hanyatt fekvő testhelyzetben szintén 
ideálisabb. A fekvő testhelyzet abszolút indikált, ha a beteg eszméletlen állapotú, vagy 
nagyfokú gyengeség miatt nem képes – egyáltalán, vagy biztonságosan – ülni. Tanácsos fekve 
szállítani, akinél állapotrosszabbodásra számítunk, vagy aki tudatzavar, nyugtalanság, 
agresszivitás miatt kiszámíthatatlan magatartású. Ilyenkor a beteg fejénél, támadástól védve, 
ugyanakkor beavatkozásra készen lehetünk. 
 

1.3.1. Ülő testhelyzet 
 
Ülő testhelyzetet akkor választunk, ha a beteg alapvetően nem igényel fekvő pozíciót – vagy 
ha azt a beteg rosszul tűri, és az ülő helyzet megengedhető –, illetve szállítása során a 
mobilizációs eszköz ezt a testhelyzetet teszi lehetővé – hordszék alkalmazása –, és a beteg 
képes a testét saját erejével megtartani, ami nem okoz számára állapotromlást. A biztonsági 
öv használata elengedhetetlen! 
 

1.3.2. Hanyatt fekvő, vízszintes testhelyzet 
 

Hanyatt fekvő, vízszintes testhelyzetet újraélesztés során – a kemény alapra fektetés kiemelt 
jelentőségű! –, valamint súlyos sérült rögzítő eszközre történő helyezése és a rögzítés 
alkalmával is kialakítunk (3/1. sz. ábra). 

 
1.3.3. Hanyatt fekvő testhelyzet enyhén – 15-30°-os szögben – megemelt felsőtesttel 

(alacsony Fowler-helyzet) – fordított Trendelenburg testhelyzet 
 
Koponyasérülés, Stroke esetén alkalmazott fektetési mód, amennyiben a beteg eszméletén 
van. Önmagában a fej alátámasztása a nyaki vénák megtöretésének, illetve kompressziójának 
veszélyével jár, ami a koponyaűri nyomást emelheti, csakúgy, mint a fej oldalra fordulása is, 
ezért ezek kerülendők.  
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A fentiekkel megegyezően felsőtest megemelést alkalmazunk cardiogen shock esetén is. 
Amennyiben technikailag kivitelezhető – a hordágy alkalmas rá –, a felső test  magasabbra 
emelhető úgy is, hogy egyenes test mellett az alsó végtagok 15°-kal alacsonyabban 
helyezkednek el – fordított Trendelenburg testhelyzet – (3/2. sz. ábra). 
 

 
 

3/1. számú ábra: hanyatt fekvő, vízszintes testhelyzet hordágyon történő kialakítása 
 

 
 

3/2. számú ábra: mentőgépjárműben kialakított hanyatt fekvő testhelyzet enyhén megemelt 
felsőtesttel – alacsony-Fowler helyzet –  
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1.3.4. Félülő testhelyzet – hanyatt fekvő testhelyzet, 45-60°-ban megemelt felsőtesttel 
– (standard Fowler-helyzet) 

 
Nehézlégzés, mellkasi fájdalom – beleértve a mellkas sérülését is – jelentkezése esetén 
alkalmazandó, a beteg hátát megtámasztva – oldalról is – csökkenthető a beteg saját karjaival 
történő támaszkodása, mely az energiáit emésztve fokozza a kompenzáció kimerülését (3/3. 
sz. ábra) 
 

 
 

3/3. számú ábra: félülő testhelyzet hordágyon történő kialakítása 
 

1.3.5. Hanyatt fekvő testhelyzet 30°-60°-ban megemelt alsó végtagokkal –  
  15°-os döntésű Trendelenburg testhelyzet 

 
Shockos állapot, valamint vérnyomásesés miatt kialakuló, vagy fenyegető eszméletzavar 
esetén alkalmazandó fektetési mód. Amennyiben a hordágy nem alkalmas a Trendelenburg 
helyzet kialakítására, illetve a helyszínen shock-fektetésre kényszerülünk, a kinyújtott alsó 
végtag alá helyezett tárgy – vagy ellátó – segítségével csökken az alsó végtag keringése – 
ezáltal javul a felső test vérellátása – (3/4. sz. ábra). 
 

1.3.6. Hanyatt fekvő testhelyzet, megemelt felsőtesttel és térdben-csípőben behajlított   
   alsó végtagokkal 

 
Intenzív hasi fájdalom, akut has esetén helyezzük a beteget hanyatt fekve, megemelt 
felsőtesttel és térdben-csípőben felhúzott alsó végtagokkal a hasfali izomzat védekezése 
(défense musculaire), valamint a hashártya izgalma miatt kialakuló fájdalom enyhítése 
céljából, ezáltal csökkentve az izomfeszülést, s várhatóan a beteg panaszát is. A testhelyzet 
kialakításához szükséges a behajlított térdizület alá helyezni összehajtott takarót, szállítás 
során a beteg rögzítésére különös figyelmet fordítva! 
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3/4. számú ábra: Trendelenburg testhelyzet hordágyon történő kialakítása  
 
Oldalfekvő testhelyzet kialakítása 
 
A fent említett pozícionálási lehetőségek mellett szükség lehet a beteg oldalfekvő 
testhelyzetének kialakítása is, melyre leggyakrabban eszméletlen állapotú beteg ellátása során 
kerül sor, ritkábban terhesek, valamint a gastrointestinalis traktusból származó vérzés esetén 
alkalmazhatunk oldalfekvő pozíciót. 
 

1.3.7. Stabil oldalfekvő helyzet létrehozása 
 
Eszméletlen beteg esetén alkalmazott légútbiztosítási módszer, melynek lépései a következők: 

- a hanyatt fekvő beteg hozzánk közelebb eső felső végtagját behajlítva helyezzük a 
beteg feje mellé, tenyérrel fölfelé; 

- a távolabbi felső végtagot a beteg arcához húzzuk úgy, hogy a kézfeje a hozzánk 
közelebbi arcfelszínéhez simuljon; 

- a távolabbi alsó végtagot térdben behajlítva felhúzzuk; 
- a behajlított térdizületet és a beteg arcához illesztett kezét folyamatosan tartva, egy 

mozdulattal magunk felé fordítjuk a beteget; 
- oldalra fordított helyzetben a beteg arca alatt kisimítjuk a kezét, fejét hátrahajtjuk, 

száját kinyitjuk; 
- a behajlított alsó végtagot enyhén felhúzva stabilizáljuk a pozíciót. 

 
Az eszméletlen állapotú beteg ellátását ki kell egészíteni egyszerű légútbiztosító eszközökkel, 
illetve szükség esetén emelt szintű légútbiztosítással is, szállítása fokozott monitorozás mellett 
történhet. 
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1.3.8. Oldalfekvő helyzet speciális esetekben 

 
Terhesek helyszíni pozícionálása és szállítása bal oldalra fordított helyzetben szükséges a 
vena cava inferior kompressziójától fenyegetett esetben,  oesophagus varix vérzés esetén 
előnyös az oldalra fordított testhelyzet a medence megemelésével – a vér ne a gyomor, hanem 
a külvilág felé távozzon –, melyet összehajtott takaróval biztosíthatunk. 
 
2. Eszközös mobilizációs lehetőségek 
 
A beteg pozícionálási igényétől függően ülő, illetve fekvő testhelyzetben történő mozgatása is 
lehetséges, melyet a rendelkezésre álló eszközök, az ellátók száma, valamint a helyszín is 
befolyásolhat. Bármilyen eszközt is használunk, a beteg rögzítését a rendszeresített biztonsági 
övekkel, hevederekkel a mozgatás megkezdése előtt el kell végeznünk, mely kis távolság 
esetén is kötelezően végrehajtandó. 
 

2.1. Hordszék használata a beteg mobilizálása során 
 
A hordszék felépítése, működése 
 
A hordszék alkalmas a beteg gépjárművön kívüli mozgatására, szállítására. Nagy szilárdságú, 
vékonyfalú acélcsőből és zártszelvényből készül, hajlított, illetve hegesztett kivitelben. Két 
személy által történő mozgatásra tervezték, melyhez segítséget nyújt a beteg lábtámasza 
mellett elől, illetve a háttámlánál hátul elhelyezett két-két fogantyú. A beteg rögzítését 
követően a hordszéket megemelve lépcsőn is mozgatható a beteg. Egyes típusai négy kerékkel 
ellátottak, melyek közül az elsők bolygókerekek – forgathatóak, ezáltal irányítható a hordszék 
–, a hátsók fix keréken gördülőek, melyek fékezhetőek is. Más típusain kizárólag a hordszék 
hátsó tengelyén helyeztek el fixen gördülő kerekeket – ebben az esetben a beteg kerekeken 
történő mozgatásához a szék hátrabillentéséhez van szükség –. Ülőrésze a nem összezárható 
székek esetén olyan kialakítású, amely figyelembe veszi az emberi test méreteit és ergonómiai 
tényezőit. A háttámla és az ülőrésze is nagy szilárdságú ponyvával bevont. A beteg szállítás 
közben történő biztonságos rögzítését a székhez rögzített kétpontos övek teszik lehetővé – a 
mellkast keresztirányban rögzítik a gyorscsatlakozóval ellátott biztonsági hevederek –. A 
hordszékek mentőgépkocsi típusonként eltérően, különféle helyen és módon kerülnek 
rögzítésre és elhelyezve – a használata előtt mindenképpen tájékozódni és gyakorolni 
szükséges a helyes alkalmazását –, összezárható típus esetén a gépjárművek betegterében a 
hordágy mellett a falra szerelve, a hátsó ajtóra rögzítve, vagy a gépjárművezető melletti 
oldalajtó mögötti tároló rekeszben találhatóak. Nem összezárható hordszékek számára a 
gépjármű padlózatán behelyezésüket könnyítő sín található, melyek mentén kerül 
becsúsztatásra a szék a járműbe – az ilyen hordszékek teljes értékű ülőhelyként szolgálnak, a 
beteg járműbe helyezése a székkel együtt is kivitelezhető –. A hordszék teljes becsúsztatását 
követően, a sínpálya végén található kar rögzíti a széket a jármű padlójához, ezáltal a beteg a 
szállítás során is rögzítetten ülő helyzetben maradhat. Huzata mosható és fertőtleníthető, 
mechanikus tisztítással és letörléssel végzett fertőtlenítéssel karbantartható és kezelhető. 
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A beteg szállítása hordszék segítségével 
 
Ülő testhelyzetben pozícionálható, de járásképtelen, vagy terheléstől kímélendő beteg szállítása 
végezhető az eszköz segítségével. Előnye a hordágyhoz képest kisebb mérete és tömege – a 
lépcsőn mozgatás közben ideálisabb –, így szűk helyekre (lift, lépcsőforduló) is eljuttatható. 
Hátránya a beteg számára okozott bizonytalanság érzés mind megemelve, mind kerekein görgetve 
történő mozgatás során, ezért általában átmeneti megoldásként használható. Ha a beteg fekvő 
pozíciót igényel, a mozgatás során a hordágy alkalmazásáig – a beteg állapotának figyelembe 
vétele mellett – is szükség lehet a használatára, melynek oka a helyiség adottságaiból jelentkező, 
mozgatásra korlátozottan alkalmas terület.   

A betegmozgatáshoz a hordszék előkészítését követően a beteget beültetjük, majd gondoskodunk 
a rögzítésről a hevederek, biztonsági övek bekapcsolásával. A beteg lábai a lábtartón, kezei az 
ölében nyugszanak, s figyelmeztetnünk kell arra, hogy mozgatás során ne kapaszkodjon és ne 
nyúljon semmihez. Vízszintes haladáshoz a hordszék enyhe hátradöntött helyzete is szükséges 
lehet, erről a beteget tájékoztatnunk kell. A rögzített beteg mozgatása történhet menetiránynak 
megfelelően – hátul megfogva a hordszék háttámláját és előre haladva toljuk –, illetve 
menetiránynak háttal – enyhén megdöntött hordszéket húzzuk, így az ellátó a betegnek háttal 
helyezkedik el –. Amennyiben lépcsőn mozgatjuk a beteget, a szék emelőkarjainak kihúzását 
követően a lábrésznél elhelyezkedő betegszállító a betegnek háttal, a háttámlához lépő, másik 
betegszállító a beteg hátához fordul, haladás közben a beteg menetiránynak megfelelően foglal 
helyet. A hordszéket egyszerre megemelve, a beteget a háttámlánál mozgató betegszállító figyeli, 
s folyamatos kommunikációval segíti az elől haladót. 
 
A hordszéken rögzített beteg mentőbe helyezése 

 

Abban az esetben, ha a beteget ülő testhelyzetben szállítjuk a gyógyintézetbe és nem szükséges 
hordágyra áthelyezése, a járműbe történő behelyezésnek is követendő szabályai vannak. Attól 
függően, hogy az oldalajtón, vagy a betegtér hátsó részére helyezzük a hordszéket, háttámlával 
előre, vagy szemből közelítünk az ajtónyíláshoz, majd a két ellátó a hordszék oldalához áll, egyik 
kézzel a háttámlát, másikkal az ülőlap oldalát ragadja meg, s egyszerre, hangosan számolva, 
egyenes testtartásban, egyszerre emelik a széket a padló szintjéig. Ütközésig, a sínek mentén 
betolva a hordszék automatikusan rögzül, egyes típusokban kiegészítő rögzítést is alkalmazni kell. 

 

2.2. Hordágy használata a beteg mobilizálása során 
 
A hordágy felépítése, működése 
 
A hordágy általában ötvözött alumíniumból készült, négy csapágyazott, önbeálló, gumírozott 
kerékkel ellátott, elől állítható háttámlával rendelkező betegszállító eszköz.  
Tartozéka egy osztott kialakítású matrac, amelyhez minimum 50 mm vastagságú habszivacs 
és műbőr – vagy egyéb, tartós és a kémiai és mechanikai hatásnak ellenálló huzat – kerül 
felhasználásra. A beteg hordágyhoz történő rögzítését korábban tépőzárral ellátott műszálas 
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hevederek biztosították, a mai, korszerű hordágyakon több ponton, a beteg testét több 
területen is rögzítő automata biztonsági övek állnak rendelkezésre, gyermekrögzítőkkel 
kiegészítve. 
 

A felsőtest alatti hordágyrész mozgatható, a beteg igényeinek, vagy állapotának megfelelő 
magasságba állítható – akár 90°-ig –, egyes hordágyak a shock-fektetésnek megfelelő pozíció 
létrehozására is alkalmasak az alsó végtagok alatti, mozgatható hordágylap megemelhető 
részének köszönhetően. A fejrész kialakítása az újabb típusok esetén biztosítja a fej 
oldalirányú mozgásának, elfordulásának megakadályozását – ezt egyébként egyéb rögzítő 
eszközökkel kell megoldani. Bizonyos hordágytípusok – különösen a magasságában is 
emelhető hordágyakra jellemzően – esetén a hordágykeretről is leemelhető a hordágylap, így 
a beteg közvetlen közelébe, különösen lépcsőn történő mozgatás esetén egyszerűbben 
eljuttatható – elsősorban a hordágykeret súlyfeleslegének köszönhetően –. A mentőgépjármű 
betegterében – közvetlenül a hordágy alatt – található hordágyelektronika is segíti a beteg 
pozíciójának kialakítását, így állítható a betegmagasság, valamint Trendelenburg- és fordított 
Trendelenburg testhelyzet kialakítására is lehetőség nyílik – miután a beteget a hordággyal 
együtt a járműbe helyeztük –, további funkcióként a szállítási trauma enyhítése érdekében, az 
út egyenetlenségeit és a jármű rázkódását csillapító hordágyrugózás is bekapcsolható. A 
hordágy alaphelyzetben a betegtér bal oldalán helyezkedik el, azonban oldalirányú mozgatási 
lehetőség révén a beteg mindkét oldalról megközelíthetővé válik. A hordágyon található 
oldaltámasz védi a beteget az oldalirányú lecsúszástól, illetve ehhez betegmonitorozást, 
ellátást segítő eszközök is a rögzíthetőek, melyeket a beteggel együtt szállítunk – a 
helyszínről a mentőjárműbe, illetve onnan a gyógyintézeti átadásig –. A hordágy szivacsát 
borító huzata mosható és fertőtleníthető, mechanikus tisztítással és letörléssel végzett 
fertőtlenítéssel karbantartható és kezelhető (3/5. sz. ábra). 
 
A beteg szállítása hordágy segítségével 
 
A hordágy a fekvő testhelyzetet igénylő betegek megfelelő pozíciójának a kialakítására, 
rögzítésére és szállítására használandó a betegellátás helyszínétől, a szállítás során egészen a 
gyógyintézeti átadásig, tehát a fekvő beteg mozgatásának alapeszköze. Használatához 
minimálisan két személy szükséges, akik egymással szemben – a hordágy két végénél, vagy 
két oldalánál tartózkodva – elhelyezkedve mozgatják az eszközt. Mint minden 
mentéstechnikai eszközre igaz, különösen fontos, hogy a betegmozgatás előtt megismerje a 
használó személy a hordágy részeit, működését, használatát – gépkocsiból történő 
behelyezését és kivételét, az egyes pozícionálási lehetőségeket, a beteg rögzítését –, illetve 
egyéb kiegészítő funkcióit – hordágyelektronika, a hordágytálca oldalirányú mozgatása a 
betegtérben –. 
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3/5. számú ábra: állítható magasságú hordágy 

 
A hordágy használatával kapcsolatos általános szabályok: 

- a beteget minden esetben a hevederekkel, biztonsági övekkel rögzíteni kell a 
hordágyon;  

- a hordágy két végét egyszerre kell emelni, illetve süllyeszteni; 

- az oldaltámaszt minden esetben fel kell hajtani, miután a beteg a hordágyra került. 
  

A hordágy kiemelése a mentőgépjárműből 
 
A kiemelés a hordágy típusától eltérően történhet oldalról és hátulról, első lépésként a 
hordágy rögzítését kell oldani. Amennyiben oldalról történik a kiemelés, az ágy lábrészének 
két oldalánál helyezkedjenek el az ellátók – ehhez a betegtéri ajtót ütközéstől is tovább, 
teljesen ki kell nyitni úgy, hogy a hordágy megfelelően elérhető legyen –, majd a hordágy 
kihúzása következik a lábrész és az oldaltámasz megragadásával (3/6. sz. ábra). A teljes 
kihúzás és a földre engedés egyszerre, számolva történik, majd a kerekein gurítható a hordágy 
a beteg feltalálási helyig. Ha a kiemelés hátulról végezhető, a lábrész megragadásával és a 
használati útmutatóban feltüntetett rögzítő karok alkalmazásával húzzuk ki a hordágyat úgy, 
hogy a másik ellátó oldalról, majd hátulról segíti a hordágytálcáról történő kigördülést, 
valamint a keret lábainak a kinyílását – ennek hordágyon fekvő beteg esetén van nagy 
jelentősége –. Bizonyos esetekben a hordágyelektronika dönti a hordágytálcát, ezért a 
kiemelés előtt megfelelően döntött állapotba kell hozni azt (3/7. sz. ábra). 
Ha az egyenetlen talaj, vagy a megközelítés nehézsége miatt az ágy megemelésére van 
szükség, a két végén kihúzható kart megragadva emelhetjük és egyszerre mozogva 
szállíthatjuk az eszközt. 
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3/6. számú ábra: hordágy mentőgépjárműből történő kiemelése 
 
 

 
 

3/7. számú ábra: állítható magasságú hordágy mentőgépjárműből történő kiemelése 
 

A hordágy mentőgépjárműbe helyezése 
 
Miután a beteg a hordágyra helyezése, rögzítése és a mentőgépjárműig szállítása megtörtént, a 
két, beteget szállító személy a hordágy két oldalánál, egymással pontosan szemben, a hordágy 
közepétől kevéssel feljebb elhelyezkedik – amennyiben oldalról történik a hordágy 
behelyezése –, majd két kezükkel megfogják a hordágy keretét úgy, hogy kezeik a két oldalon 
szimmetrikusak legyenek. Egyenes testtartással, számolásra emelik a hordágyat a gépjármű 
padlójának szintjéig, majd behelyezik a járműbe és a padlóra szerelt sínek mentén tolják be 
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azt ütközésig, mely a sínek végén megakad és rögzül. Amennyiben a hordágy behelyezése 
hátulról történik, a hordágyat az egyik ellátó a hordágytálcához tolja – a tálca szükséges 
döntött helyzetét ellenőrizni kell –, majd a használati útmutatóban feltüntetett karok 
alkalmazásával egyidőben ütközésig feltolja a hordágytálcára a hordágyat, miközben a másik 
ellátó oldalról segíti – beteggel együtt kifejezett fizikai igénybevételt jelent egyetlen ellátó 
számára –.  
A hordágytálcát egyenes pozícióba állítva történik a betegtérbe csúsztatás és ott az 
automatikusan rögzül. Megjegyzendő, hogy számos hordágytípusnak köszönhetően a fent 
említett technikákon kívül egyéb jellegzetessége, alkalmazási sajátosságai is lehetnek az 
aktuális hordágynak, ezért azt alaposan tanulmányozni és gyakorolni szükséges beteggel 
történő behelyezés és kivétel előtt. 
 
A hordszék és a hordágy talajon történő mozgatása 
 
Minden a betegszállításban használatos szállítóeszköz kerekekkel ellátott a sík talajon történő 
szállítás megkönnyítése érdekében, amennyiben a talaj állapota miatt az eszköz gördítése a 
beteg számára kellemetlenséggel – rázkódás, billenés – és veszéllyel – leesés – jár, az eszközt 
megemelve, kézben szükséges mozgatni (3/8. számú ábra).  
Ha a talaj alkalmas az eszköz gurítására, azt helyesen megválasztott sebességgel kell húzni, 
vagy tolni, kerülve a hirtelen történő, éles irányváltoztatásokat – a betegben félelmet, 
bizonytalanság érzést okozhat, emiatt lehetőség szerint az egyik ellátónak a betegre is 
figyelnie kell –. A hordágy talajon történő gurításához mindig két személyre van szükség, 
egyik ellátó a beteg fejénél, a másik a lábánál helyezkedik el, s egyszerre, egymást segítve 
irányítják az eszközt, a beteget folyamatosan figyelemmel kísérve. A hordágy mozgatása az 
emelőkar segítségével, alacsonyabb eszköz esetén szíjak megfogásával történik. 
 
A beteg mozgatására érvényes általános szabályok  
 

- A beteg mozgatását kizárólag akkor kezdjük meg, ha ez biztonságosan elvégezhető, 
ellenkező esetben segítségkérés szükséges;  

- eszközzel történő mozgatás előtt minden beteget hevederekkel, övekkel, vagy 
biztonsági övekkel rögzíteni kell az eszközön; 

- betegmozgatás közben a beteg feje lehetőség szerint magasabban legyen a lábánál – ha 
más javallat nincs, egyébként lépcsőn lefelé a beteg alsó végtagja legyen elől –; 

- hordágyon – ha más ellenjavallata nincs – megemelt felsőtesttel szállítsuk a beteget, 
mely kényelmesebb, mint a lapos fekvés és a beteg jobban látja környezetét; 

- lepedő, vagy az ezt helyettesítő eszköz minden esetben kerüljön a beteg alá, beteg 
lehűlését megelőzve takarót is kellő mennyiségben használjunk. 
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3/8. számú ábra: betegmozgatás hordszék segítségével 

 
2.3. Hordheveder alkalmazása a beteg mobilizációja során 

 
A beteg mozgatásához – különleges helyszínen, ha nem állnak rendelkezésre egyéb 
mobilizációs eszközök – olyan eszközöket is választhatunk, melyek alkalmazása nem jelent 
mindennapi rutint és feladatot, azonban adott helyzetben megoldást jelenthet, s használata 
mindenképpen előnyösebb az eszköz nélküli mobilizálással szemben. A hordheveder 
korábban rendszeresített eszközként a mentőegységeknél is rendelkezésre állt – a 
használatával kapcsolatos szabadalom 1946-ban az Egyesült Államokban került bejegyzésre – 
, jelenleg számos méretben, különböző gyártók egyéni méretezéseinek megfelelően elérhetők. 
Az eszköz anyaga pamut és polipropilén, általában néhány centiméter széles, melynek 
feladata, hogy a betegen átvetve – az alsó végtagján, a mellkasán, a hónaljárokban – egy, 
illetve két segélynyújtó rövid idő alatt, általában kis távolságot leküzdve mozgassa, elhúzza, 
vagy emelje a sérültet. A hordhevederek kiegészítő rögzítést is biztosíthatnak egyéb rögzítő, 
mozgató eszközök számára, illetve megkönnyíthetik az immobilizációs eszközök mozgatását 
is – backboard, hegyihordozó –. 
 
A hordheveder használata a beteg mozgatása során 
 
A mozgatás tekintetében nincs egységes, egyedüli ajánlás, a használatát egyértelműen az adott 
helyzet és a helyszín sajátosságai határozzák meg – veszélyes helyszín, gyors mozgatás 
igénye, segítség hiánya, az ellátó fizikai korlátait meghaladó betegméret –. Egyedül 
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tevékenykedő ellátó tekintetében akkor javasolható az alkalmazása, ha a beteg méretei, 
feltételezhető testsúlya korlátozza a beteg mozgatását és a heveder rendelkezésre áll. 
 
Betegmozgatás heveder segítségével 
 
A nyolcas alakra összecsatolt hevedert az eszméletén lévő, ülő testhelyzetű sérült alsó 
végtagjain vesszük körbe úgy, hogy a hurkok a comb felső részét öleljék át, a kereszteződés 
pedig a mellkassal essen azonos irányba. Az ellátó háttal a sérült felé áll, meghajlik, magára 
veszi a heveder hurkait, majd kezével a sérült kezeit tartva lassan felállnak, így segítve a 
sérült mozgatását. 
 
Fekvő testhelyzetű beteg hevederrel történő mozgatásához a beteg előkészítése úgy történik, 
hogy az alsó végtagokon – a comb felső részén – átvezetett, két végén összekötött hevedert a 
beteg mindkét hónalja alatt átvesszük úgy, hogy a beteg háta alatt is elvezetésre kerüljön, 
majd a beteg feje mögött elhelyezkedve, a heveder hónaljak alatti végét megfogva a fej 
irányából húzzuk, mozgatjuk a beteget (3/9. sz. ábra). 
 

 
 

3/9. számú ábra: hordheveder alkalmazása fekvő beteg mozgatására 
 
Amennyiben a helyszínen több ellátó is tartózkodik, a beteg mozgatása egyszerre, egymást 
segítve történik, a heveder betegre helyezése a fentieknek megfelelően zajlik. 
 

2.4. Hegyihordozó alkalmazása a beteg mobilizációja során 
 
A hegyihordozó – az elnevezése is mutatja – speciális, különleges körülmények között 
alkalmazott eszközt jelent, mellyel a sürgősségi ellátásban ritkán találkozunk, azonban 
speciális mentési feladatokat igénylő esetekben, katasztrófavédelmi szervek eszköztárában 
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megtalálhatóak lehetnek. Ismeretük azért fontos, mert az eszköz esetleges specialitásait 
ismerve használata könnyebb és egyszerűbb lehet. 
 
A hegyihordozó felépítése, működése 
 
A hegyihordozó alapvetően gerinchordágyra, backboard-ra hasonlító, kezdetben erős 
szövetből készült, fém keretben nyugvó eszköz – az elsőt John Furley alkotta 1899-ben –, 
majd folyamatos fejlesztés és fejlődés történt az eszköz kialakítását, súlyát, teherbíró 
képességét, alkalmazhatóságát illetően – ennek érdekében 1933-ban Közös „Stretcher” 
Bizottság alakult Angliában, megfogalmazva az eszközzel kapcsolatos elvárásokat: 

- legyen minimális a súlya; 
- legyen kifejezetten erős és a merevsége mellett jól terhelhető; 
- egy átlagos személy kétszeres súlyát bírja el; 
- a szállító személyek megfelelően tudják emelni és mozgatni meredek lejtőn is; 
- legyen könnyen hordozható és tárolható; 
- a beteg számára a lehető legkényelmesebb legyen függőleges helyzetben is; 
- megfelelően tartsa és rögzítse a testet. 

 
A jelenlegi eszköz műanyag alapanyagú, alumínium kerettel ellátott, tűz- és kopásálló, fém 
szerelvényei korrózióvédelemmel ellátottak, vegyi anyagok és testnedvekkel szemben 
ellenálló, egyes típusai összecsukhatóak – így könnyen szállítható és tárolható –, különleges 
sürgősségi helyzetekben – hegyi, légi, tengeri mentés során – ideálisan alkalmazható. Erős és 
rugalmas szerelvényekkel ellátott, így a használó személy gyorsan és megbízhatóan rögzítheti 
a beteget, speciális hevederei segítségével helikopter is emelheti és szállíthatja.  A fekvőlapon 
kivehető matraccal és egyéb kiegészítőkkel ellátott – nyakrögzítő, betegrögzítő hevederek, 
végtagrögzítési lehetőség –. A hordágyakhoz hasonlóan számos formája és típusa ismert, a 
funkciója azonban minden esetben azonos, a sérült egyszerű módon, nehezen megközelíthető 
helyről, biztonságosan, kevés számú ellátót igénybe véve, megfelelő egész test rögzítéssel 
mobilizálható legyen. A megfelelő rögzítés a beteg akár függőleges emeléssel történő 
mozgatása miatt is különös figyelemmel kísérendő. A sürgősségi ellátásban a sérült egész 
testének rögzítése is kiegészül a fej, a nyak immobilizációjával, jelen esetben azonban a 
végtagok hordozóban történő rögzítését is el kell végeznünk. Az oldalfalon, illetve a hordozó 
körül elhelyezett fogantyúk a könnyű megemelést és a szállító járműhöz rögzítést segítik. Az 
eszközön található címkék és jelzések a használatot segítik, ezért azok eltávolítása nem 
célszerű. 
Általános méretei: 

- hosszúság ~ 220 cm; 
- szélesség ~ 60 cm; 
- mélység ~ 20 cm; 
- önsúlya ~ 10-20 kg; 
- hordozható súly ~ 270 kg. 
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A tartós tervezés ellenére a gyártók a műanyag és a textil alkatrészekre maximális 
használhatósági időt is meghatároznak – általában 10 év –, mely az anyag elöregedése miatti 
fokozott kockázat érdekében szükséges (3/10. sz. ábra). 
 

 
3/10. számú ábra: hegyihordozó 

 
A hegyihordozó használata 
 
Valós helyzetben történő alkalmazása, mint minden eszköz esetében, alapos gyakorlást 
igényel és az eszköz mellett valamennyi kiegészítő használatának elsajátítását feltételezi. A 
gyakorlás során szükséges lehet olyan oktató jelenléte is, aki ismeri az eszköz működését és 
helyes használatát, ennek megfelelően segít az eszköz alkalmazásának előnyei, korlátai és 
kockázatainak felismerésében. 
Használatának előnyei: 

- könnyű,  
- gyorsan összeszerelhető – amennyiben összecsukható az eszköz –; 
- egyszerűen használható; 
- nagy teherbírású; 
- jól rögzíthető benne a sérült; 
- a mozgatás során járművek is igénybe vehetők; 
- akár függőleges testhelyzet kialakítására is alkalmas. 

 
Használatának korlátai: 

- ismeretlen eszköz az ellátó számára; 
- nehezen, vagy egyáltalán nem megközelíthető sérült; 
- a beteg méretei nem teszik lehetővé a megfelelő rögzítést. 
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Használatának kockázatai: 
- nem biztonságos rögzítés; 
- nyugtalan, zavart tudatú a beteg; 
- nem kompatibilis egyéb rögzítést, vagy mozgatást segítő eszközökkel – hevederek, 

biztonsági övek –; 
- több, mint 10 éves és tartalmaz műanyag, vagy textil alkatrészeket; 
- nagy esés, vagy erőhatás érte; 
- a termék valamely felülvizsgálatának eredménye nem kielégítő, illetve a használat 

biztonságosságát illetően bármilyen kétely merül fel; 
- nincs információ az eszköz előzetes használatának körülményeiről; 
- használata elavult – jogszabályok, szabványok, technikák változása, vagy az újabb 

felszerelésekkel való kompatibilitás hiánya miatt –. 
 
Minden használat előtt ellenőrizni szükséges: 

- a testhevederek és a bekötési pontok állapotát; 
- a rögzítő csatok működőképességét; 
- a kopás, elhasználódás, a magas hőmérséklet, vagy kémiai anyagok által okozott 

elváltozásokat, a hevedereken tapasztalható szakadt szálak jelenlétét. 
Rendszeres időközönként – általában évente – szakember által végzett további felülvizsgálat 
is javasolt a használat előtti ellenőrzésen túlmenően.  
 
A hordozó használata során figyelni kell a beteg testméreteire, hiszen az optimális testméret 
fölött az eszköz használata kockázatos lehet. A hordágyat lehetőség szerint minél közelebb 
szükséges elhelyezni a beteghez olyan stabil helyre, ahová egyszerűen elszállítható és 
behelyezhető a sérült. A hordágy elhelyezését követően a hevedereket csatoljuk ki és terítsük 
szét, hogy a beteg behelyezését ne akadályozza, majd eszköz nélküli mobilizációval – 
lehetőség szerint segítséggel – helyezzük a beteget a hordágyba, majd „fűrészfog-szerű” 
mozgatással – ferdén előre, illetve hátra – fektessük a beteget megfelelő magasságba a 
hordágyon. További sérülések megelőzése érdekében hasznos lehet, ha a beteg 
védőszemüveget, esetleg védősisakot is visel – a fej- és nyakrögzítés során célszerű 
eltávolítani –, ha ezidáig nem történt meg, folyamatos manuális fej- és nyakrögzítés mellett 
felhelyezzük a nyakrögzítőt, valamint a fejrögzítőt is. Zárjuk a testhevedereket – általában 
felülről lefelé haladva –, majd újra ellenőrizzük azok megfelelően rögzített állapotát. 
Amennyiben az oldalrészek mozgathatóak, azokat is zárni kell, figyelve arra, hogy a beteg 
végtagjai is megfelelően rögzítve legyenek – ha szükséges, a felső végtagok a hevederen 
kívülre is elhelyezhetők a vénabiztosítás, gyógyszeradás érdekében –. 
 
A hordággyal végzendő mentési technikák szintén külön gyakorlást és elméleti ismereteket 
feltételeznek, ezért ezek is előzetesen elsajátítandók. Az eszköz lehet függőleges helyzetben – 
a mentéshez a fejrész bekötési pontjai használandók –, ez a beteg számára a legkevésbé 
kényelmes, bizonyos helyzetekben – aknából mentés során – azonban kizárólag ilyen módon 
mozgatható.  
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Ferde és vízszintes helyzetű hordágy esetén a fej és az alsó végtag bekötési pontjai is 
használandók – figyelve az emelőhevederek méretének beállítására –, a vízszintes helyzet a 
legkényelmesebb a beteg számára, azonban a legnagyobb helyigényt is magában hordozza, 
mindemellett a hulló tárgyak is további sérülésveszélyt jelentenek. 
 
A hordozóból a sérült áthelyezése – kellő rögzítés esetén – nem szükséges, amennyiben a 
gyógyintézetbe történő szállítás megoldható az eszköz mentőjárműbe történő helyezéssel és 
annak rögzítésével. 
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3/10. számú ábra: http://www.ferno.co.uk./rescue-and-evacuation/basket-stretchers 
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33.10. alfejezet 
Az immobilizáció technikái és eszközei (Tóth György) 
 
Bevezetés 
 
A sürgősségi ellátás során alkalmazott mentéstechnikai eszközök nagy csoportja a sérült 
végtagjának, testrészének, vagy egész testének rögzítését célozza, melyek a mindennapi 
használat alkalmával a leggyakrabban alkalmazott terápiás eszközöket is jelenti, ennek 
megfelelően az egyes eszközök jellemzőinek, felépítésüknek, használatuk indikációinak, 
szakszerű használatának az ismerete alapvető jelentőségű és elvárható minden szakember 
részéről. Az alábbi fejezetben eszköz nélküli és a gyakran használt eszközös immobilizációs 
lehetőségek kerülnek ismertetésre, hangsúlyozva mindezek gyakorlati jelentőségét. 
 
Az immobilizációról általában 
 
A sérült testrész nyugalomba helyezése és szakszerű rögzítése csökkenti a fájdalmat és 
megelőzi az aktív és passzív mozgásból eredő szövődményeket, másodlagos sérüléseket. A 
rögzítő eszközöket elsősorban csont- és izületi sérülések rögzítésére használjuk, de előnyösen 
alkalmazhatók kiterjedt lágyrészsérülés jelentkezése esetén is. Instabil állapotú beteg szállítást 
megelőző rögzítése az állapot stabilizálásának egyik módszere, ezért elmondható, hogy 
sérülés nélküli rögzítést is alkalmaznunk kell instabil állapot fennállása esetén – jellemző 
példa a szívelégtelen beteg félülő testhelyzetben történő rögzítése, vagy az eszméletlen, 
lélegeztetett beteg nyak- és fejrögzítővel kiegészített teljes test rögzítése –. Az immobilizációs 
eszközök tárháza széles, amíg azonban az eszközök rendelkezésre állnak, eszköz nélküli 
módszereket kell választanunk. Minden olyan módszer, amely a test, vagy testrész nyugalmát 
biztosítja a kezünk segítsége által, eszköz nélküli technikát jelent, melyek közül gyakori 
alkalmazásuk alapján a fej és a nyaki gerinc manuális rögzítése, valamint a sérült végtag 
tengelyirányú húzása emelendő ki.  
Eszközös immobilizációs módszerek közül a Desault-kötés és a háromszögletű kendő 
alkalmazása, a pneumatikus sín, a vákuum sín, a Kramer sín, a húzósín, mint végtagrögzítő 
eszközök, a nyakrögzítő, a medenceöv, a vákuum matrac, a KED, a Kiddy, a board, a 
gerinchordágy, mint testrész és teljes test rögzítésére alkalmas eszközök használata és 
gyakorlati szempontból fontos jellemzői kerülnek ismertetésre. Az előbbi eszközök egy részét 
mobilizációs céllal is használjuk, emiatt a feladatuk a beteg mozgatásával is kiegészül. Az 
eszközök használatával kapcsolatban elmondható, hogy csak olyan eszköz alkalmazható, 
melynek működésében kellő ismeretekkel, használatában megfelelő gyakorlattal 
rendelkezünk. A használandó rögzítő eszköz kiválasztásánál figyelembe kell vennünk azokat 
az előnyöket és tényezőket, melyek az eszközt a legideálisabbá teszi az adott rögzítési célra, 
hiszen akár többféle eszközből is választhatunk.  Az eszközök egy része kombinálható 
egymással, egy része nem, a használatuk során erre is tekintettel kell lennünk – nyakrögzítő és 
board kiegészíti egymást, gerinchordágy és vákuum matrac nem –, illetve egyesek használata 
több ellátó együttműködéséhez kötött. Megjegyzendő, hogy a helyszínen bármilyen 
tevékenység – így a rögzítő eszközök alkalmazása is – kizárólag biztonságos környezetben 
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lehetséges, ezért annak fennállásáról minden esetben meg kell győződnünk, amennyiben a 
helyszín nem biztonságos, ne közelítsük meg a beteget! 
 
 
1. Eszköz nélküli immobilizációs technikák végrehajtása 
 
Általában egy ellátó képes eszköz nélküli rögzítést végrehajtani addig, amíg a rögzítő eszköz 
elérhetővé vélik. A mindennapi gyakorlatban a nyaki gerinc sérülése, valamint a deformitással 
és KÉM-zavarral – keringés-, érzés-, mozgászavar – járó végtagtörések igényelnek manuális 
rögzítést is. 
 

1.1. Nyaki gerinc és a fej rögzítése – MILS – manuális in-line stabilizáció 
 
Nyaki gerinc sérülése, vagy annak gyanúja esetén alkalmazandó technika, mely során a beteg 
feje mögött – vagy a beteggel szemben –, térd-könyök helyzetet kialakítva két kézzel a fej és 
a nyak oldalsó részét fogjuk és tartjuk, figyelve arra, hogy húzást a nyaki gerincre ne 
gyakoroljunk – növeli a gerincvelő sérülés kockázatát –. A beteg számára, illetve a gerinc in-
line helyzetének biztosítása szempontjából kedvező, ha a felnőttek fejét 2,5-5 cm 
magasságban megemelve tartjuk – amennyiben rendelkezésre áll, takaró, törölköző, vagy 
infúziós palack is használható –. Gyermekeknél a vállak és a fej egysíkú, vízszintes 
helyzetére, kisdedek, csecsemők esetén a vállak alátámasztására figyeljünk. 
Amennyiben szemből rögzítjük a nyaki gerincet, szintén két kézzel, a nyak oldalsó részének 
megfogásával végezzük úgy, hogy a lágyrészekre ne gyakoroljunk nyomást (4/1. sz. ábra). 
 

 
 

4/1. számú ábra: a fej manuális in-line stabilizációja 
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1.2. Végtagtörés tengelyirányú húzása 
 
A végtagsérülések, melyek deformitással járnak, keringés-, érzés -, mozgászavart – KÉM 
zavar – okozhatnak. Ebben az esetben alkalmazhatunk óvatos tengelyirányú húzást a 
deformált csontok anatómiai helyzetének helyreállítása érdekében, valamint a hosszú csöves 
csontok törése esetén – a rögzítő eszköz rendelkezésre állásáig –. Egyik esetben alkalmazott 
tengelyirányú húzást sem kizárólag rögzítési céllal végezzük – KÉM zavar megszüntetése, 
illetve vérzés- és fájdalomcsillapítás –, de alapvetően manuális végtagrögzítés is megvalósul. 
Kivitelezése során a törés alatt és felett – combcsonttörés esetén a boka és a térdhajlat 
környékét – két kézzel, enyhén megemelt végtag mellett tengelyirányú húzást-ellenhúzást 
alkalmazunk úgy, hogy figyeljünk a lágyrészek ellenállására, s ne feszítsük túl a végtagot – 
további ér- és idegsérülést okozhat –. A húzás erősségének pontos értéke nem ismert, hiszen 
testalkat, életkor, testsúly függvénye is lehet. Amennyiben rendelkezésre áll végtagrögzítő 
eszköz, igyekezzünk azt azonnal felhelyezni. 
 
2. Eszközös immobilizációs technikák végrehajtása 
 
A rendelkezésre álló rögzítő eszközök és technikák kiválasztása során figyelembe vesszük a 
sérülés helyét és jellegét, az eszköz adott helyzetben történő alkalmazhatóságát, valamint a 
használatából származó további előnyöket – kombinálhatóság, vérzéscsillapító hatás –. A 
végtagrögzítés egyik alapvető szabálya, hogy a rögzítő eszköz a két szomszédos izületet is 
rögzítse, így biztosítja a végtag teljes nyugalmát. Az eszközök ismertetése az egyszerű 
végtagrögzítési lehetőségektől kezdődően, az egész test rögzítésén át a mindennapi gyakorlat 
során előforduló technikák figyelembevételével történik, hangsúlyozva annak gyakorlati 
jelentőségét. 
 

2.1. Desault-kötés alkalmazása 
 
A rögzítőkötés olyan testrészek, testtájékok sérüléseinek ellátásában hasznos, ahol a rögzítő 
eszközök nem, vagy korlátozottan alkalmazhatóak és kiváltható megfelelő technikával végzett 
kötés alkalmazásával. A felső végtag, illetve a vállöv sérülései esetén a Desault-kötéssel 
végrehajtott rögzítés az alapszintű elsősegélynyújtás része is, célja a sérült testrész mellkashoz 
történő rögzítése, ezáltal tehermentesítés és fájdalomcsillapítás, melyhez 15 cm x 5 m méretű 
pólyatekercsek szükségesek. 
A rögzítőkötés kivitelezésének menete – a sérült nyugalomba helyezését, vizsgálatát 
követően: 

- a sérült testrészt a ruházattól, valamint a szorító eszközöktől megszabadítjuk – 
amennyiben nem történt meg –; 

- a sérült felső végtagot könyökizületben, derékszögben behajlítva a mellkashoz 
közelítjük – a sérültet megkérhetjük arra, hogy segítsen a másik végtagjával az alkarját 
tartani; 
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- amennyiben szükséges, egy pólyatekercset a hónaljárokba helyezhetünk – hátsó 
vállficam esetén –; 

- néhány pólyamenetet a mellkason vezetünk – a sérült végtag ujjaival mutató irányba, 
hátulról - előre vezetve a pólyatekercset; 

- a felkar mellkashoz rögzítése történik úgy, hogy a pólyamenetek a felkar teljes 
szélességét lefedjék; 

- továbbra is hátulról – előre haladva, azaz hátulról a sérült végtag vállizületére vezetett 
pólyamenettel elől a sérült végtag könyöke alatt haladunk hátra, újra a sérült végtag 
vállára; 

- tovább vezetve a pólyatekercset a mellkason keresztbe, a sérült végtag alkarja alatt 
elhaladva az ép végtag hónaljának irányába jutunk; 

- tovább a sérült vállra, ezt követően újra a sérült könyök, majd újra a sérült váll 
következik; 

- újra a mellkason lefelé haladva, a sérült alkar alatt elvezetve az ép hónaljárok felé 
haladunk; 

- egészen addig, amíg az alkar teljes felszínét a pólyamenetekkel befedtük; 
- a rögzítőkötés befejezéséül ismét vízszintes, körkörös pólyamenetekkel a felkart a 

mellkashoz rögzítjük, majd a pólyatekercs végét ragtapasszal leragasztjuk. 
A kötés elkészítésénél figyeljünk az ujjak láthatóságára, a perifériás KÉM-zavar vizsgálható 
és felismerhető legyen (4/2. sz. ábra). 
 

 
 

4/2. számú ábra: Desault-kötés készítése 
 

2.2. Háromszögletű kendők alkalmazása 
 
A Desault-kötéshez hasonlóan, a felső végtag és a vállizület sérülésének rögzítésére alkalmas 
eszköz a háromszögletű kendő. A sürgősségi ellátásban gyakran alkalmazott rögzítési forma, 
mely egyszerűen, gyorsan kivitelezhető rögzítést jelent.  
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A háromszögletű kendővel történő rögzítés kivitelezésének menete – a sérült nyugalomba 
helyezését, vizsgálatát követően: 

- a sérült testrészt a ruházattól, valamint a szorító eszközöktől megszabadítjuk – 
amennyiben nem történt meg –; 

- a sérült felső végtagot könyökizületben, derékszögben behajlítva a mellkashoz 
közelítjük – a sérültet megkérhetjük arra, hogy segítsen a másik végtagjával az alkarját 
tartani; 

- az első kendőt a beteg sérült végtagjának alkarja alá helyezzük, s a mellkasa előtt a 
kendőt felvezetve a beteg nyakának hátsó részén megkötjük – a kendő hosszabb 
oldalát a csukló alatt vezetjük el, s az alkar teljes felszínét fedve, a kendő hosszabb 
oldalával szemközti szögletét a könyökizület irányába helyezzük (akár a végére 
csomót kötve azt a könyökcsúcsra illeszthetjük) –, tehát az első kendővel az alkart a 
beteg nyakába kötjük; 

- a második kendőt haránt irányban a sérült végtag felkarján átvezetjük és az ellentétes 
végtag hónaljának alatti, mellkasi területen megkötjük – a kendő hosszabb oldalát a 
felkar könyökizület felőli, distalis végén vezetjük át, s a felkar teljes felszínét fedve, a 
kendő hosszabb oldalával szemközti szögletét a vállizület irányába helyezzük (akár a 
végére csomót kötve azt a vállcsúcsra illeszthetjük) –, tehát a második kendővel a 
felkart a mellkashoz rögzítjük. 

A rögzítés elkészítésénél figyeljünk az ujjak láthatóságára, a perifériás KÉM-zavar 
vizsgálható és felismerhető legyen. 
 

2.3. Kramer sín alkalmazása 
 
Végtagrögzítés során egyik leggyakrabban igénybe vett eszköz, mellyel a megfelelő méret 
kiválasztása esetén – figyelembe véve a végtag rögzíthetőségét is az adott eszközzel –, kellő 
mértékű mozdulatlanságot érhetünk el. 
A XIX. századtól, napjainkig is használatos eszköz alapja egy erős, de alakítható dróthálóval 
átszőtt lapos, hosszú alumínium keret, meghatározott méretekben áll rendelkezésre: 40, 60 és 
100 cm hosszúságúak. 
Kramer sínnel a felső végtagon rögzíthetjük a kéz csontjait, a csuklót, az alkart, az alsó 
végtagon a láb csontjait, a bokát és a lábszárat. 
Használat előtt a fém rögzítőeszközt elő kell készíteni, a felszínét vattával ki kell párnázni, 
majd a párnázóanyagot pólyamenetekkel erősíteni a sínhez. 
 
A Kramer sín felhelyezése 
 
A jó rögzítés feltétele, hogy az eszköz megfelelően idomuljon a sérült végtaghoz, ezért az ép 
végtaghoz mérjük és alakítjuk úgy – figyelembe véve az izület helyzetét –, hogy a 
szomszédos izületeken túlérjen és a végtag lehetőség szerint anatómiai helyzetben rögzüljön.  
 
Felhelyezésének menete – a sérült nyugalomba helyezését, vizsgálatát követően: 

- a sérült testrészt a ruházattól, valamint a szorító eszközöktől megszabadítjuk – 
amennyiben nem történt meg –; 
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- a sérült végtagot az előre kiválasztott és beállított eszközre ráhelyezzük és 
hozzáillesztjük; 

- az oldalirányú elmozdulás ellen pólyatekercsekkel a végtagot kipárnázzuk; 
- kellően szoros, körkörös pólyamenetekkel a végtagot a sínhez rögzítjük; 
- amennyiben szükséges, a rögzített végtagot alátámasztással ellátjuk. 

A rögzítés elkészítésénél figyeljünk az ujjak láthatóságára, a perifériás KÉM-zavar 
vizsgálható és felismerhető legyen (4/3. sz. ábra). 
Nyílt törés esetén is alkalmazható, a rögzítést megelőzően sebellátást, vérzéscsillapítást kell 
végeznünk, mely ellátását követően – a fertőzésveszély megelőzése érdekében – a sínről a 
párnázást el kell távolítani és újjal szükséges pótolni. 
 
Kramer sín alkalmazható gyermekek végtagjának rögzítésére is abban az esetben, ha a 
vénabiztosítást követően szeretnénk elkerülni a vénás kanül kimozdulását. 
 

 
 

4/3. számú ábra: Kramer sínnel történő rögzítés 
 

2.4. Pneumatikus sín alkalmazása 
 

Végtagrögzítés során használható rögzítő eszköz, melynek indikációja a Kramer 
sínhez hasonlóak, beleértve az alkalmazása során történő két szomszédos izület rögzítését is. 
Felépítését tekintve átlátszó műanyagból, vagy nem átlátszó, gumírozott vászonból készülő, 
kettős fallal rendelkező eszköz, melyet körkörösen a végtagra helyezve, villámzár 
segítségével lezárva cső alakot kapunk, s a szeleppel ellátott végét felfújva a külső fal feszessé 
válik, míg a belső rugalmasan a testfelszínhez simul. A két fal közé juttatott levegő egyenletes 
nyomást gyakorol a végtagra, ezáltal jó rögzítést biztosít. Egy pneumatikus sínkészlet több, 
különböző nagyságú és alakú darabból áll. Gyorsan felhelyezhető, kényelmes a beteg 
számára, a Kramer sínnel ellentétben nem kell előkészíteni – a végtaghoz alakítani –, súlya 
csekély, a kialakított belső nyomás egyenletesen terheli a végtagot, átereszti a röntgensugarat, 
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véd a lehűléstől is. Nyílt törés esetén is használható, ilyenkor a vérzéscsillapító hatása is 
érvényesül. 
A bőr párolgását, verejtékezését akadályozza – az ezzel járó kellemetlen érzést 
megelőzhetjük, ha a sín felhelyezése előtt a végtagra egy rétegben laza pólyameneteket 
készítünk –. Túlzott nyomás a végtag keringését akadályozza, ezért kizárólag szájjal történhet 
a pneumatikus sín felfújása, nagy deformitással járó végtagtörések esetén egyéb rögzítő 
eszközt kell választanunk.  
 
A pneumatikus sín felhelyezése 
 
A pneumatikus sín felhelyezésének menete – a sérült nyugalomba helyezését, vizsgálatát 
követően: 

- a sérült testrészt a ruházattól, valamint a szorító eszközöktől megszabadítjuk – 
amennyiben nem történt meg –; 

- a kiválasztott méretű sínbe körkörösen behelyezzük a sérült végtagot; 
- villámzár segítségével összezárjuk; 
- a szelepek segítségével a sínt szájjal felfújjuk, kellő nyomás esetén – erről a beteget is 

kérdezzük – a szelepet lezárjuk; 
- szükség esetén a rögzített végtagot alátámasztjuk. 

A pneumatikus sín felhelyezésénél figyeljünk az ujjak láthatóságára, a perifériás KÉM-zavar 
vizsgálható és felismerhető legyen, nyílt törés esetén a sebellátás és a vérzéscsillapítás a 
rögzítést előzze meg. 
A külső légköri nyomás változásával a pneumatikus sín nyomása is változik, ezért annak 
rögzítő képességét – légimentés során – folyamatosan ellenőrizni szükséges, akár a fokozódó, 
akár a csökkenő nyomás tekintetében. A repülési magasság növekedésével keményebbé válik, 
mely a beteg számára kellemetlen és a rögzített végtag keringési zavarához vezethet. A szelep 
megnyitásával a szorítóerő csökken, míg leszálláskor a sín felfújása szükséges (4/4. sz. ábra). 
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4/4. számú ábra: felső végtagra felhelyezett pneumatikus sín 

2.5. Vákuum sín alkalmazása 
 
A vákuum matrac rögzítő elvének megfelelően kerültek kifejlesztésre a különböző méretű 
vákuum sínek, kihasználva a végtagok sérülése esetén felmerülő rögzítési igényt. A fent 
említett eszközökhöz hasonlóan alkalmazhatósági területe megegyezik a Kramer sín és a 
pneumatikus sín használatával, a két szomszédos izület rögzítése is szükséges. Működésének 
alapja a kettős fallal ellátott, levegő számára nem átjárható, gumírozott vászon anyagú, 
szeleppel ellátott eszköz, melyben számtalan, 2-5 mm átmérőjű, rugalmas golyócskák 
kerültek elhelyezésre. Ha a szelepen keresztül a levegőt kiszívjuk, a golyók összetapadnak és 
kemény rögzítő eszközt hoznak létre a leszívás közben kialakított alaknak megfelelően. A 
vákuum sín a röntgensugarakat átengedi, emiatt a gyógyintézeti vizsgálat alatt is a végtagon 
hagyható, tisztítása egyszerű, tömege csekély, kis helyigényű. A rögzítő készlet több, 
különböző méretű és nagyságú sínt tartalmaz a megfelelő alkalmazás érdekében, kiegészítő 
eszközei a rögzítő hevederek – vagy tépőzárak –, melyeket leszívás előtt célszerű a sín köré 
illeszteni a végtaghoz idomulás elősegítése érdekében. Használata során figyeljünk a vákuum 
sín mechanikai sérülésének elkerülésére, közvetlenül a talajra, éles, sérülést okozó eszköz 
felszínére ne helyezzük – ellenkező esetben a külső felszín sérülése a rögzítő képesség 
elveszítését eredményezi –. Általános méretei: 100 cm x 75 cm – L; 70 cm x 50 cm – M; 50 
cm x 35 cm – S. 
 
A vákuum sín felhelyezése 
 
A vákuum sín felhelyezésének lépései – a sérült nyugalomba helyezését, vizsgálatát követően: 

- a sérült testrészt a ruházattól, valamint a szorító eszközöktől megszabadítjuk – 
amennyiben nem történt meg –; 

- a kiválasztott megfelelő méretű sínt a beteg közelébe, vízszintes felültre fektetjük és 
kisimítjuk - a műanyag golyócskák egyenletes eloszlása érdekében –; 

- a sérült végtagot a sínre helyezzük, majd körkörösen, minimális mozgatás mellett 
beágyazzuk – a sín oldalsó részeit is a végtag köré simítjuk –; 

- a rögzítő hevederek – vagy a tépőzárak – zárásával a kialakított alakot fenntartva 
kezdjük a leszívást; 

- a vákuum sínhez rendszeresített leszívó pumpát a szelephez csatlakoztatjuk és 
egyenletes alkalmazás mellett a levegőt kiszívjuk, melyet jelez a sín megkeményedése 
és a rögzítő hatás kialakulása – a beteg is jelzi számunkra –; 

- szükség esetén a végtagot alátámasztjuk. 
A pneumatikus sín felhelyezésénél figyeljünk az ujjak láthatóságára, a perifériás KÉM-zavar 
vizsgálható és felismerhető legyen, nyílt törés esetén a sebellátás és a vérzéscsillapítás a 
rögzítést előzze meg. A külső légköri nyomás változásával a vákuum sín nyomása is változik, 
ezért annak rögzítő képességét – légimentés során – folyamatosan ellenőrizni szükséges, akár 
a fokozódó, akár a csökkenő nyomás tekintetében. 
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2.6. Húzósín alkalmazása 
 
Speciális végtagrögzítő eszköz a combcsont – ritkán egyéb csöves csont törése is szóba jöhet, 
ha egyéb rögzítő eszköz nem áll rendelkezésre – törésének immobilizációjára szolgál, 
melynek feladata kettős, rögzíteni a törött csontvégeket, illetve vérzéscsillapító hatás elérése 
azáltal, hogy a törött csontvégek eltávolodnak egymástól, így a lágyrészek is húzás, feszítés 
alá kerülnek, mely csökkenti a csontvégek körüli térfogatot és kompressziós hatás révén 
csökken a szövetek közé áramló vér mennyisége. A húzósín az utóbbi évek fejlesztése révén a 
prehospitális ellátás egyik rendszeresített eszköze lehet, hiszen a törött combcsont rögzítése 
egyéb immobilizációs eszközzel nem végezhető el kellő hatékonysággal, mert a rögzítés 
mellett a vérzés csökkentése is szükséges. 
A húzósín alkalmazása az első világháborúig nyúlik vissza, ahol az alkalmazott eszköz a 
harctéren szerzett combcsonttörésekből származó sérülések mortalitását jelentősen 
csökkentette – Thomas-féle húzósín –. Az eszközök és a technikák folyamatos változásának 
köszönhetően manapság több típusú húzósín is forgalomba került – Hare-féle, Sager-féle 
húzósínek –, hazai gyakorlatban a Kendrick-féle trakciós sín terjedt el, melynek használata az 
alábbiakban kerül ismertetésre. 
 
A Kendrick-féle trakciós sín felhelyezése 
 
Valós helyzetben történő használatot megelőzően szükséges az eszköz és tartozékainak alapos 
ismerete és használatának gyakorlása.  
A húzósín részei: 

- állítható méretű sín; 
- csípőtájékra és bokára helyezett hevederek feszítőpánttal; 
- sínt rögzítő hevederek (4/5. sz. ábra). 

 

 
 

4/5. számú ábra: Kendrick-féle trakciós sín részei 
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A húzósín alkalmazásának kontraindikációi: 

- proximális-, illetve térdizületet érintő femurtörés; 
- súlyos medencesérülés; 
- a végtag totális, vagy részleges amputációja; 
- a sérült végtag lábszár, illetve bokasérülése; 
- amennyiben használata jelentős késedelmet okozna a súlyos sérült szállításában. 

 
Használata során előnyös, ha kombináljuk teljes test immobilizációval – backboard 
használatával –. 
 
A húzósín felhelyezésének lépései – a sérült nyugalomba helyezését, vizsgálatát követően: 

- a sérült hanyatt fekvő helyzetében a testrészt lehetőség szerint a ruházattól és a 
lábbelitől megszabadítjuk, valamint a szorító eszközöket eltávolítjuk – amennyiben 
nem történt meg –; 

- az ellátást segítő mérsékelt, tengelyirányú húzást gyakorol a sérült végtagra úgy, hogy 
egyik kézzel a bokaizület fölött, másik kezével a térdizület alatt fogja meg a végtagot; 

- az első, comb köré helyezendő – kék színű – hevedert óvatosan a sérült combcsont 
köré csúsztatjuk, majd feltoljuk egészen az ágyékig úgy, hogy a csat zárását követően 
a húzósín számára kialakított műanyag foglalat a csípőizület külső-oldalsó részére 
kerüljön – a hevederrel kerüljük a nemi szervek leszorítását –; 

- a második, bokaizület köré helyezendő hevedert a boka köré csúsztatjuk és a 
tépőzárral lezárjuk, a sarokpántot a beteg talpa alá helyezzük és enyhén megfeszítjük; 

- a húzósínt a combcsont mellé fektetjük és a hosszát beállítjuk – a hossza érjen túl az 
alsó végtagon – és a felső részét beillesztjük az ágyéki heveder foglalatába; 

- a húzósín alsó végét beakasztjuk a sarokpánt feszítőhevederének sárga jelzésű végébe; 
- a feszítőheveder ellentétes, piros jelzésű végét húzva a tenyerünkkel a csípő irányába 

toljuk a húzósínt; 
- kellő mértékű feszítő hatás elérése esetén – ezt a beteg is jelzi számunkra – a húzást 

abbahagyjuk és a sínt a rögzítő hevederekkel az alsó végtaghoz rögzítjük – piros, sárga 
zöld színű hevederek sorrendjében – (4/6. sz. ábra). 

Folyamatos, perifériás KÉM vizsgálat a felhelyezés előtt és azt követően is szükséges, nyílt 
törés esetén sebellátás és vérzéscsillapítás a rögzítés előtt elvégzendő, előnyös, ha teljes testet 
rögzítő eszközzel kombináljuk a húzósínt. 
 

2.7. Medenceöv alkalmazása 
 
A húzósínhez hasonlóan speciális, egyetlen testrész – a medence – rögzítésére szolgáló 
eszköz, hiányában egyéb rögzítési technika – összehajtott lepedővel rögzíteni a medencét és a 
két csípőizületet – is alkalmazható. A csípőlapátok, illetve a medencegyűrű törése súlyos 
traumára utal, illetve – különösen az utóbbi – nagyfokú vérzést eredményezhet, emiatt a 
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medence stabilizálása egyúttal a medencét összezárva vérzéscsillapító hatást is biztosít. Egyéb 
rögzítő eszközökhöz hasonlóan több típus is elérhető, a sürgősségi prehospitális gyakorlatban 
a SAM Pelvic Sling II terjedt el, mely különböző méretben áll rendelkezésre: 
 

– kis méret: 69 cm – 119 cm; 
– standard méret: 81 cm – 127 cm;   
– nagy méret: 91 cm – 152 cm csípőkörfogatig használhatók,  

az egyetlen olyan medencét stabilizáló eszköz, mely az összetartás erősségét automatikusan 
állítja, ezért elkerülhető a medence túlzott összehúzása (4/7. sz. ábra). 
 

 

 
 

4/6. számú ábra: a húzósín felhelyezésének lépései 
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4/7. számú ábra: sérültre felhelyezett medenceöv 
A SAM Pelvic Sling II felhelyezése 

 
Az eszköz használata egyszerű és gyorsan kivitelezhető, amennyiben ismerjük a működését és 
gyakoroltuk a használatát. Előnyei az egyéb eszközökkel szemben a gyors felhelyezhetőség –
a sérült minimális mozgatása mellett –, a kontrollált kompresszió, a többszöri használhatóság, 
továbbá nem szükséges egyéb állítás a használatához, s az eszköz egyetlen darabból áll. 
A medenceöv felhelyezésének lépései – a sérült nyugalomba helyezését, vizsgálatát követően: 

- a sérült hanyatt fekvő helyzetében a testrészt – amennyiben szükséges – a ruházattól 
megszabadítjuk, az éles, vágó, nyomó eszközöket a sérültön maradt ruházat zsebéből 
eltávolítjuk – amennyiben nem történt meg –; 

- az eszközt kicsatoljuk és kiterítve a beteg mellett elhelyezzük; 
- a medenceövet óvatos, fűrészelő mozdulatokkal az alsó végtag irányából a sérült alá 

húzzuk, vagy a sérült óvatos, mindkét oldalra történő fordításával – a fordítás 
magassága nem több, mint néhány cm, egyben a lapáthordágy is a sérült alá 
helyezhető – a sérült alá csúsztatjuk; 

- az öv feszítő pántját a csaton átvezetjük és ellentétes – két ellátó egymással szemben 
elhelyezkedve – húzással ütközésig megfeszítjük, majd a feszítő pánt tépőzára 
segítségével azt az öv oldalsó felszínéhez rögzítjük. 

A medenceöv felhelyezését követően – vagy azzal egy időben – teljes test rögzítése is 
szükséges (4/8. sz. ábra). 
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4/8. számú ábra: a medenceöv felhelyezésének lépései 
 

 
2.8. Nyakrögzítő alkalmazása 

 
A nyakrögzítő alapvető feladata a nyaki gerinc immobilizációja, mely minden, potenciálisan 
nyaki gerincsérült esetén alkalmazandó eszköz, rögzítés hiányában a gerincvelő további, 
súlyos károsodása jelentkezhet. Felépítését tekintve műanyagból, illetve puha habszivacs 
rétegből áll, különböző méretben áll rendelkezésre, illetve a korszerűbbek állítható 
magasságúak. A nyakrögzítő pontosan beállított mérete, s az ezt követő szakszerű 
felhelyezése sem nyújt kellő védelmet a nyaki gerinc – és a gerinc alsóbb szakaszainak – 
mozgásaival szemben, ezért a végleges – vákuum matracban, backboardon, vagy 
lapáthordágyon fejrögzítő használata mellett – teljes test rögzítéséig a fej manuális 
stabilizációja – MILS – is szükséges.  
Használata indokolt: 

- eszméletlen sérült; 
- a gerincsérülés egyértelmű jelei; 
- ha a baleseti mechanizmus nyaki gerincsérülés lehetőségét veti fel; 
- egyéb okból történő immobilizáció során – lélegeztetett beteg ellátása, szállítása 

alkalmával –. 
 
Előre beállított méretű nyakrögzítő készlet 6 darabos eszközt tartalmaz – csecsemőtől - felnőtt 
méretig –, míg az állítható méretűek lehetnek gyermek- és felnőtt részére gyártott változatok. 
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Korszerű, napjaink ideálisabb nyakrögzítője az „XCollar”, mely beállításával több ponton 
rögzíti a nyaki gerincet, csökkenti az oldalirányú, illetve a függőleges mozgását, valamint 
helyettesíti a fejrögzítő használatát is – beépített fejtámla rendszere segítségével –, a méret 
előre történő kimérése nem szükséges. További előnyét jelenti, hogy a nyak talált helyzetben 
történő rögzítése is – bizonyos mértékig – lehetséges, nem szükséges annak tengelyirányba 
történő állítása (4/9. sz. ábra). 
 

 
 

4/9. számú ábra: állítható nyakrögzítő és az XCollar 
 
 
 
 
 

A nyakrögzítő méretének kiválasztása és beállítása 
 
Állítható, illetve fix méretű nyakrögzítők esetén is szükséges a megfelelő méret kiválasztása 
és beállítása, mely a nyak magasságának kimérését jelenti, s ennek megfelelően állítjuk be az 
eszközt. Ehhez a nyakrögzítőt kell megtekintenünk, s megkeresnünk a méretezési alapvonalat 
– a nyakrögzítőn „sizing line” felirat –, mely a beállított magasság alapja lesz. A sérült 
nyakának oldalsó részéhez illesztjük a kezünket, s ujjainkat igénybe véve megmérjük a váll 
legmagasabb pontja – a csuklyásizom felső széle – és a mandibula vízszintes szára közötti 
távolságot – 2, 3, 4 haránt ujj, stb. –. Az ujjainkkal kimért távolságot helyezzük a nyakrögzítő 
méretezési vonalához és a rögzítések oldásával hosszirányban állítjuk az eszközt úgy, hogy a 
mozgatással beállított pont az ujjaink magasságával egyező legyen. A beállítást követően 
rögzítjük a beállított magasságot és felhelyezzük a nyakrögzítőt. Helytelen méretű eszköz 
elégtelen rögzítést – túlzottan kis méret –, illetve a nyaki gerinc túlfeszülését – túlzottan nagy 
méret – eredményez (4/10. sz. ábra). 
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4/10. számú ábra: a nyakrögzítő méretének beállítása 
 

A nyakrögzítő felhelyezése 
 
A nyakrögzítő felhelyezésének lépései – a sérült nyugalomba helyezését, manuális 
stabilizációját, vizsgálatát követően: 

- a sérült hanyatt fekvő helyzetében a testrészt – amennyiben a nyakrögzítő 
felhelyezéséhez szükséges – a ruházattól megszabadítjuk, – amennyiben nem történt 
meg –; 

- az első ellátó a beteg feje mögött elhelyezkedve manuális stabilizációt végez; 
- a másik ellátó elvégzi a nyak magasságának kimérését; 
- az előkészített eszközön – az állat támasztó részt kihajtja, ha szükséges – elvégzi a 

megfelelő méret beállítását és rögzíti azt; 
- fekvő sérült esetén a nyakrögzítő hátsó részét a beteg nyaka alá csúsztatja, az elülső 

részét a nyak elülső felszínéhez, az áll alá igazítja; 
- ülő testhelyzetű sérült esetén a nyakrögzítő elülső részét az áll alá, a nyak elülső 

felszínéhez igazítja, majd az eszköz hátsó része kerül a nyaki gerinc felszínéhez; 
- az oldalsó tépőzárral rögzíti a nyakon; 
- ellenőrzi a nyakrögzítő helyes pozícióját – a fülkagyló helyzetét, az eszköz egyenes 

állását, kellően szoros helyzetét – és amennyiben szükséges, korrigálja azt. 
A fej és a nyaki gerinc manuális rögzítése mindaddig szükséges, amíg egyéb eszköz – 
vákuum matrac, board, lapáthordágy kiegészített fejrögzítéssel – felhelyezésre nem került. A 
felhelyezett nyakrögzítő mellett a nyaki képletek továbbra is vizsgálhatóak – centrális 
keringés, nyaki vénák teltsége, trachea helyzete –, nem jelent akadályt az eszköz jelenléte 
(4/11. sz. ábra). 
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4/11. számú ábra: a nyakrögzítő felhelyezésének lépései – ülő- és fekvő testhelyzetű beteg 
esetén –  

 
2.9. Vákuum matrac alkalmazása 

 
A teljes test rögzítésének egyik legrégebben alkalmazott eszköze, mely mind a mai napig a 
helyszíni sürgősségi ellátásban szerepet kap. Működésének alapja – a vákuum sínhez 
hasonlóan – a kettős fallal ellátott, levegő számára nem átjárható, gumírozott vászon anyagú, 
szeleppel ellátott eszköz, melyben számtalan, 2-5 mm átmérőjű, rugalmas golyócskák 
kerültek elhelyezésre. Ha a szelepen keresztül a levegőt kiszívjuk, a golyók összetapadnak és 
kemény rögzítő eszközt hoznak létre a leszívás közben kialakított alaknak megfelelően.  
A vákuum matrac a röntgensugarakat átengedi, ennek köszönhetően a gyógyintézeti vizsgálat 
alatt sem szükséges az eltávolítása, tisztítása egyszerű, azonban helyigénye és tömege 
viszonylag nagy. Kiegészítő eszközei a rögzítő hevederek – vagy tépőzárak –, melyeket 
leszívás előtt a betegen összekapcsolunk a matrac testhez idomulásának elősegítése 
érdekében, továbbá az oldalán elhelyezett fogantyúk a rögzített beteg mobilizációját is segítik. 
Kimentés, nehezen megközelíthető, szűk, vagy meredek helyről történő kiemelés során több 
ellátó együttműködve mozgathatja a sérültet, továbbá az eszköz alkalmas a fekvő beteg 
hordágy nélkül történő szállítására is – megfelelő rögzítést követően –. Használata során 
figyeljünk a vákuum matrac mechanikai sérülésének elkerülésére, közvetlenül a talajra, éles, 
sérülést okozó eszköz felszínére ne helyezzük – a betegről a lábbelit távolítsuk el, a betegen 
maradt ruházat zsebeit ürítsük ki, ellenkező esetben a külső, vagy a belső felszín sérülése a 
rögzítő képesség elveszítését eredményezi –. A matrac jól kombinálható egyéb rögzítő 
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eszközökkel – nyakrögzítő, Kramer sín –, kiegészítve az egyes testrészek, végtagok 
rögzítését. Méretei – típustól függően változhat –: 200 cm x 60-80 cm; súlya: 6-8 kg. 
 
 Használatának indikációi: 

- gerinc-, illetve medencesérülés, vagy annak gyanúja; 
- polytraumatisatio; 
- az alsó végtagok törése, ficama; 
- súlyos koponyasérülés; 
- kiterjedt lágyrész sérülések; 
- a gerincet, a medencét vagy az alsó végtagot érintő, nem sérüléses eredetű, de heves 

fájdalmat okozó mozgásszervi bántalmak; 
- mellkassérülés esetén, valamint bármilyen mellkasi – keringési-, illetve légzőszervi –

betegség jelentkezése során a félülő helyzet biztosítására. 
- egyéb okból szükséges teljes test rögzítése esetén – lélegeztetett beteg szállítása, 

mozgatása során –. 
A vákuum matrac segítségével bármilyen betegpozíció fenntartható, ezért alkalmazása ezen 
indikációk alapján is megfontolandó.  
 
A vákuum matracban történő rögzítés 
 
A vákuum matracban történő rögzítés lépései – a sérült nyugalomba helyezését, vizsgálatát 
követően: 

- a sérültet a szükséges mértékig a ruházattól megszabadítjuk – a sérültön maradt 
ruházat zsebeit ürítsük ki, amennyiben nem történt meg –; 

- a vákuum matracot a beteg közelébe, vízszintes felültre fektetjük és kisimítjuk - a 
műanyag golyócskák egyenletes eloszlása érdekében –; 

- a sérültet a matracra helyezzük – eszköz nélkül, vagy gerinchordágy alkalmazásával, 
esetleg a sérült oldalra fordításával aláhúzzuk a matracot –; 

- a sérülés helyétől függően egész testét, vagy egyes testrészeit a matracba beágyazzuk 
úgy, hogy a sérült ne a matracon, hanem a matracban feküdjön; 

- a matrac széleit a fogantyúk segítségével a sérült testéhez húzzuk, a rögzítő 
hevedereket, pántokat összekapcsoljuk, ezáltal a beteget oldalról is rögzítjük; 

- a matrac szelepéhez csatlakoztatott – az eszközhöz rendszeresített – leszívó 
segítségével a vákuum matracot leszívjuk addig, amíg a kellő mértékű rögzítettségét – 
a beteg is jelezheti számunkra – és keménységét elérjük (4/12. sz. ábra). 
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4/12. számú ábra: vákuum matracban rögzített beteg 
 
Az alsó végtagok megbízható rögzítését csak úgy tudjuk elérni, ha a sérült két végtagja 
közötti teret redőbe emelt huzattal – és benne elegendő mennyiségű golyócskával – töltjük ki. 
Leszívást követően a matrac mérete csökken, ezért a talpak alatti és a fej mögötti területen 
kerüljük a matrac szabad végének egyszerre történő felhajtását a gerinc tengelyirányú 
kompressziójának megelőzése érdekében.  
A külső légköri nyomás változásával a vákuum matrac nyomása is változik, ezért annak 
rögzítő képességét – légimentés során – folyamatosan ellenőrizni szükséges, akár a fokozódó, 
akár a csökkenő nyomás tekintetében. A magasság növekedésével csökken a külső légköri 
nyomás, a matracban lévő negatív és a külső – légköri – pozitív nyomás különbsége csökken, 
ezzel a matrac rögzítő képessége is gyengül. A jelenség már 3,9-5,3 kPa – mintegy 30-40 
Hgmm – nyomáscsökkenésnél bekövetkezik, vagyis 400-500 méter magasságban. A rögzítő 
képesség csökkenésekor szükséges mértékű leszívás szükséges, leszálláskor a jelenség 
fordítva zajlik, a szelep átmeneti megnyitásával tudjuk az eredeti állapotot visszaállítani. 
 

2.10. Backboard alkalmazása 
 
A rögzítő eszköz a súlyos sérültellátás prehospitális rendszerének kidolgozásával és a hazai 
gyakorlatba történő átültetésével került rendszeresítésre és terjedt el az alkalmazásuk, később 
gyógyintézeti körülmények között is. Az eszköz egy műanyag alapanyagú, karbonszálas, 
hosszú és széles lap, rajta nyílások, valamint hevederek, övek rögzítési pontjai találhatóak. 
Alapvető feladata a sérült kimentése, mozgatása, valamint egész testének rögzítése a 
kiegészítő eszközök segítségével. Előnyei a méretéhez képest könnyű súly, vízen úsztatható, 
könnyen tisztítható, fertőtleníthető és karbantartható, nagy teherbíró képességgel – ~ 200 kg –
rendelkezik. Egyszerűen használható, oldalsó fogantyúi a betegmozgatást megkönnyítik, a 
röntgensugarakat átereszti, MR vizsgálat is végezhető az eszközzel rögzített betegen.  
Méretei – típustól függően változhat –: 40 x 183 x 6,50 cm, súlya ~ 6 kg (4/13. sz. ábra). 
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4/13. számú ábra: backboard és kiegészítői 
 
Gyorscsatlakozást biztosító hevederek segítségével a sérült teljes teste rögzíthető, kiegészítő 
fejrögzítő és a nyakrögzítő a nyaki gerinc immobilizációját segítik.  
Hátránya a nagy mérete, nem összezárható, így viszonylag nagy hely és kialakított tartó 
szükséges az elhelyezéséhez, továbbá a beteg tartós rögzítése kényelmetlenséget és nyomási 
fekélyek kialakulását eredményezheti a kemény felszín miatt – a teljes testet rögzítő eszközök 
közül a beteg kényelme szempontjából a vákuum matrac a legideálisabb, kimentés segítő 
eszközök tekintetében a backboard a legelőnyösebb –. 
 
A backboard használata kimentés és mozgatás során 
 
A board ideális választás a beteg járműből történő kimentéséhez, akár ülő, akár fekvő 
helyzetben találjuk, melyhez több ellátó együttműködése szükséges. 
 
A sérült járműből történő kimentésének lépései – kizárólag biztonságos helyszín esetén 
közelíthető meg a beteg, védőfelszerelés használata mellett, a sérült vizsgálatával 
párhuzamosan: 

- az első ellátó feladata a beteg nyaki gerincének hátulról történő manuális 
stabilizációja; 

- a második ellátó oldalról elhelyezkedik a beteg mellett – felhelyezi a nyakrögzítőt –; 
- a harmadik ellátó az előző ellátóval szemben – adott esetben a gépjárműben –, 

egyszerre mozgatva a beteg medencéjét a kiemelés irányába fordítják úgy, hogy a 
beteg háta a második ellátó felé nézzen – mindezt megelőzően az alsó végtagok 
szabaddá tétele is megtörténik –; 

- a negyedik ellátó – vagy segítő – a board-ot oldalról, a kiemelés irányának 
megfelelően, vízszintesen a sérült medencéjéhez illeszti és megtartja úgy, hogy az 
eszköz túlsó végét tartja; 

- az ellátók egyszerre, hangos számolást követően – az első ellátó irányít – megemelik a 
sérültet annyira, hogy a negyedik ellátó a backboard-ot becsúsztathassa a beteg 
medencéje alá; 

- a nyak rögzítését folyamatosan tartva, a sérült testét mozgató két ellátó a board két 
oldalán elhelyezkedve egyszerre, hangos számolás mellett – az első ellátó irányít – 
hanyatt fektetik a sérültet – miközben a negyedik ellátó vízszintesen tartja az eszközt; 
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- a sérült hónalja alá nyúlva és a medencéjét megfogva egyszerre, hangos számolás 
mellett – az első ellátó irányításával – felhúzzák a board teljes felületére; 

- a két ellátó oldalról, a negyedik ellátó hátulról tartja a board-ot – az első ellátó 
folyamatosan rögzíti a sérült fejét és nyakát –, és egyszerre, hangos számolás mellett 
kiemelik a sérültet és az előre kijelölt helyre szállítják. 

 
Fekvő testhelyzetű sérült board-ra történő helyezése és rögzítésének lépései – kizárólag 
biztonságos helyszín esetén közelíthető meg a beteg, védőfelszerelés használata mellett, a 
sérült vizsgálatával párhuzamosan –: 

- az első ellátó feladata a beteg nyaki gerincének hátulról történő manuális stabilizációja 
párhuzamosan vizsgálat, illetve a nyakrögzítő felhelyezése történik; 

- ideálisan legalább két ellátó elhelyezkedik azonos oldalon a beteg mellett – a board a 
beteg másik oldalán, a földön kerül elhelyezésre –; 

- a beteg távolabbi végtagjait és oldalát a medence magasságában egymást keresztező 
kezekkel megragadják – a váll, a medence, a csukló, a combcsont, illetve az alsó 
végtag területén –; 

- az első – a fejet rögzítő – ellátó irányításával, hangos számolás mellett, egyszerre 
maguk felé fordítják a sérültet; 

- a keresztezett kéz egyikével a board beteg mellé húzása történik – a magasság 
beállításával –; 

- az első – a fejet rögzítő – ellátó irányításával, hangos számolás mellett, egyszerre a 
sérült board-ra fordítása történik; 

- szükség esetén a hónalj alá nyúlva és a medence megfogásával pozícionálják a beteget 
a board-on – az első ellátó irányít – úgy, hogy a mozgatás ferdén fölfelé, vagy lefelé 
történjen, ne oldalra csúsztatva –; 

- az egyik ellátó a másikkal szemben, a beteg szemközti oldalához térdel; 
- a test rögzítése kezdődik a rendelkezésre álló hevederekkel – közben a fej-nyak 

manuális rögzítése folyamatos –; 
- két hevederrel a mellkas rögzítése történik úgy, hogy a hevederek egymást 

keresztezzék a beteg mellkasán – a gyorscsatlakozókkal a két ellátó párhuzamosan a 
board oldalsó részein található rögzítési pontokhoz, lazán csatolja a hevedereket –; 

- a harmadik heveder a sérült medencéjén haránt irányban halad – két oldalon szintén a 
hevederek csatlakoztatása zajlik; 

- a negyedik heveder a combcsont középső részét rögzíti – az előzőhöz hasonlóan 
haránt irányban, rögzített csatlakozókkal; 

- felülről-lefelé haladva, kellően szorosan – melyről a beteg is kérdezhető – megfeszítik 
a hevedereket a szemben elhelyezkedő ellátók; 

- kiegészítő rögzítésként a fejrögzítő kerül felhelyezésre – csak ezután hagyható el a 
sérült manuális stabilizációja – (4/14. sz. ábra). 

Kombinált rögzítéssel – húzósín alkalmazásával – az alsó végtag immobilizációja is 
megtörténhet párhuzamosan az egész test rögzítése mellett – elegendő ellátó jelenléte esetén –
. 
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4/14. számú ábra: fekvő sérült backboardon történő rögzítésének lépései  
 
A fejrögzítő felhelyezése 
 
A fejrögzítő használatával – headblock – a teljes test kiegészítő rögzítése történik a 
nyakrögzítővel együtt, a manuális in-line stabilizációt helyettesítve, feladata a fej mindkét 
oldalról történő megtámasztása és ahhoz történő rögzítése úgy, hogy közben maga az eszköz 
se mozduljon el. 
Az eszköz előkészítéséhez szükséges a fejrögzítő alapjának – amire a sérült koponyájának 
occipitális felszíne kerül – board-ra történő illesztése és rögzítése, ezt követően kerülnek 
felhelyezésre az oldaltámaszt biztosító részek – a test hevederrel történő rögzítését és 
megfeszítését követően, ellenkező esetben a beteg oldalra fordítása a test lecsúszását 
eredményezné (pl. hányás esetén) –, majd a tépőzáras szalagokkal a homlokon és az állon 
harántirányban összekötjük az oldalsó részeket. 
Megjegyzendő, hogy a fejrögzítők számos típusa rendelkezésre áll, ezért annak használatát 
megismerni és gyakorolni szükséges. Fejrögzítő hiányában henger alakúra formált és a fej 
köré hajtott lepedő is hasznos lehet, melyet körkörös ragtapasz csíkkal rögzítünk a beteg 
homlokához, állához és a board-hoz. 
 
Hason fekvő sérült board-ra történő fordítása 
 
Amennyiben a sérültet hason fekvő testhelyzetben találjuk, a mielőbbi hanyatt fordítása 
szükséges a további vizsgálat és ellátás érdekében. Ha a board rendelkezésre áll, az átfordítás 
egy mozdulattal megtehető úgy, hogy a sérült azonnal a rögzítő eszközre kerül. 
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A hason fekvő sérült átfordításának lépései – kizárólag biztonságos helyszín esetén 
közelíthető meg a beteg, védőfelszerelés használata mellett, a sérült vizsgálatával 
párhuzamosan –: 

- az első ellátó feladata a beteg nyaki gerincének hátulról történő manuális stabilizációja 
úgy, hogy a kezeinek ujjai a beteg arca felé nézzenek, így az átfordítás során a nyakát 
nem kell elengednie, azt végig tartja; 

- az átfordítás arra az oldalra történik, amelyik oldalon a fejet rögzítő kéz alul 
helyezkedik el; 

- a második és a harmadik ellátó azonos oldalon helyezkedik el a beteg mellett – az 
átfordítás oldalára térdelnek, s lehetőség szerint felhelyezik a nyakrögzítőt –; 

- a sérült alsó és felső végtagjait kinyújtják az átfordítás megkönnyítése érdekében; 
- a board a sérült és az ellátók közé kerül az oldalára állítva úgy, hogy a fordítás során 

annak felszínére kerüljön a sérült; 
- kezeikkel megfogják a sérült vállát, medencéjét, csuklóját, combját; 
- egy mozdulattal, az első ellátó irányítása és hangos számolása mellett ráfordítják a 

board-ra a sérültet – miután a hát gyors vizsgálata is megtörtént; 
- szükség esetén a hónalj alá nyúlva és a medence megfogásával pozícionálják a beteget 

a board-on – az első ellátó irányít – úgy, hogy a mozgatás ferdén fölfelé, vagy lefelé 
történjen, ne oldalra csúsztatva –; 

- ezt követően történik a hevederekkel végzett rögzítés a fent leírtak szerint; 
- végül a fejrögzítő is felhelyezésre kerül. 

Amennyiben a felső végtag sérült, úgy kell elhelyezni a végtagot, hogy az átfordítás ne sérült 
végtagon történjen. Mellkasi, vagy hasi sérülés esetén lehetőség szerint az ép oldalára 
fordítsuk a sérültet, alsó végtag sérülése esetén az átfordítás során szükséges a végtag enyhe 
húzása. 
 

2.11. Gerinc-, vagy lapáthordágy alkalmazása 
 
Az eszköz elnevezését tekintve nincs egységes elv, lapáthordágy, illetve gerinchordágy 
megnevezéssel is említhető az az eszköz, mely szintén kimentésre, betegmozgatásra, valamint 
teljes test rögzítésére szolgál – egyes szakirodalmak a board-ot is gerinchordágyként említik –
. A board-tól eltérően már korábban rendszeresítésre került a sürgősségi ellátásban, 
alkalmazása azonban – hasonlóan a backboardhoz – a súlyos sérültek ellátására vonatkozó 
ajánlások megjelenésével terjedt el és vált gyakorivá. Alapja egy olyan, ívelt alakú fém lap, 
mely hosszában szétválasztható felül és alul elhelyezkedő gyorscsatlakozó segítségével, így 
két, egymással szimmetrikus eszközt kapunk, ezeket két oldalról, a beteg alá csúsztatva és 
összezárva tudunk egyszerűen, gyorsan, a beteg kismértékű mozgatásával immobilizációt 
létrehozni. Használatának előnye a szűk helyen történő betegmozgatási lehetőség, a beteg 
lapáthordágyra helyezéséhez és onnan történő eltávolításához nincs szükség áthelyezésre, 
átfordításra – szemben a boarddal –, így kíméletes mozgatást tesz lehetővé. Használata 
egyszerű, kis helyigényű – összezárható –, hossza a sérült magasságához állítható, könnyen 
tisztítható, fertőtleníthető és karbantartható, nagy teherbíró képességgel – ~ 200 kg –
rendelkezik, oldalsó fogantyúi a betegmozgatást megkönnyítik. Méretei – típustól függően 
változhat –: hosszúsága nyitott állapotban 167-201 cm, szélessége 42 cm, súlya 10 
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kg.	  Gyorscsatlakozást biztosító hevederek segítségével a sérült teljes teste rögzíthető, 
kiegészítő fejrögzítő és a nyakrögzítő a nyaki gerinc immobilizációját segítik.  
Hátránya a nagyobb súlya, továbbá a beteg tartós rögzítése kényelmetlenséget és nyomási 
fekélyek kialakulását eredményezheti a kemény felszín miatt, valamint a fémlappal történő 
érintkezés a lehűlés tekintetében is kockázattal jár – a vákuum matraccal és a board-dal 
szemben egyértelmű előnye a kíméletes mozgatási lehetőség –. Az újabb típusú 
lapáthordágyak műanyag borítással készülnek, így a feljebb említett lehűlés kockázata is 
kisebb (4/15. sz. ábra). 
 

 
 

4/15. számú ábra: lapáthordágy hevederekkel 
 
Kimentés során a board-hoz hasonló technikával, összezárt állapotban használjuk a 
lapáthordágyat, figyelve arra, hogy a keskenyebbik vége a sérült alsó végtagjai alá kerüljenek. 
 
A gerinc-, vagy lapáthordágy használata hanyatt fekvő sérült immobilizációja során 
 
Az eszköz sérült alá helyezésének lépései – figyeljünk a helyszín veszélyeire, használjunk 
védőfelszerelést – a sérült vizsgálatával párhuzamosan: 

- az első ellátó feladata a beteg nyaki gerincének hátulról történő manuális 
stabilizációja; 

- a második ellátó oldalról elhelyezkedik a beteg mellett – felhelyezi a nyakrögzítőt –; 
- a harmadik ellátó a beteg mellé helyezi a lapáthordágyat és az oldalzárak segítségével 

beállítja az eszköz hosszát úgy, hogy kissé túlérjen a sérült fején és lábán; 
- szétnyitja a lapáthordágyat és az egyik felét a második ellátóval szemben a beteg mellé 

helyezi – a keskenyebbik vége a beteg alsó végtagja felé nézzen –; 
- az azonos oldalon elhelyezkedő ellátók a beteg távolabbi végtagjait és oldalát a 

medence magasságában egymást keresztező kezekkel megragadják – a váll, a 
medence, a csukló, a combcsont területén –; 

- az első, fejet-nyakat rögzítő ellátó irányításával, hangos számolással enyhén maguk 
felé fordítják a beteget oly mértékben, hogy a lapáthordágyat behúzhassák a beteg 
teste alá; 
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- egyszerre mozdítva, hangos számolással – az első ellátó irányít – visszaengedik a 
beteget; 

- a beteg másik oldalán is egymás mellett elhelyezkednek, miközben a lapáthordágy 
másik részét a beteg túloldalán, a földön elhelyezik;  

- a beteg fent említett módon történő megragadásával, hangos számolással, egyszerre 
mozgatás mellett szintén maguk felé emelik a beteget annyira, hogy a lapáthordágy 
behúzható legyen a beteg teste alá; 

- enyhén megemelt állapotban mind alul, mind felül a gyorscsatlakozó segítségével a 
harmadik ellátó összezárja a lapáthordágyat a beteg alatt; 

- ezt követően történik a beteg leengedése az eszközre. 
A kiegészítő hevederekkel történő rögzítés a board-hoz hasonló módon történik a két ellátó 
segítségével, azonban ebben az esetben a hevederek nem kereszteződnek a mellkason, hanem 
mindvégig harántirányban kötik össze az oldalsó nyílásokat – egy heveder a mellkason, egy a 
medence vonalában, egy a combcsonton, egy a lábszár középső részén –, a sérült felső 
végtagját is a testhez rögzítve. 
Az eszközhöz rendszeresített fejrögzítővel kiegészül a teljes test immobilizációja – 
helyettesíthető henger alakúvá csavart lepedővel –, a korábbiakhoz hasonlóan a lapáthordágy 
is kombinálható egyéb végtagrögzítő eszközzel is. 
Hason fekvő sérült hátára fordítása a board-hoz hasonlóan történik a  eszköz összezárt 
állapotában. 
Lapáthordágy alkalmazásakor a beteg izolációs takaróba – vagy buborékfóliába – történő 
helyezése rendszerint az immobilizációval egyidőben megtörténik (4/16. számú ábra). 
 

 
 

4/16. számú ábra: lapáthordágyon rögzített sérült 
 

2.12. KED – Kendrick Extraction Device – alkalmazása 
 
Az eszköz elsősorban potenciálisan gerincsérültek kimentését és mozgatását célozza, 
különösen szűk, nehezen hozzáférhető helyekről. A KED egy flexibilis vászon és műanyag 
alapanyagú mellény, amely hossztengelyében merevítőkkel (nagy szilárdságú, de könnyű 
kevlár) erősített, rugalmasságából adódóan széthajtható. A mellkashoz három, az alsó 
végtagokhoz egy-egy hevederrel rögzíthetjük, a fej tépőzár segítségével stabilizálható, a 
hátoldalán fogantyúk találhatók a kiemeléshez. A testet körbevevő merevítéseknek 
köszönhetően használata széles körben lehetséges, függőleges és vízszintes irányban egyaránt 
mozgatható a beteg, megfelelő rögzítés érhető el a fej, a törzs, a gerinc tekintetében.  
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Speciális felépítéséből adódóan bármilyen testalkatú betegnél alkalmazható, terheseknél, 
gyermekeknél egyaránt, könnyen tisztítható, a röntgensugarakat átengedi, kisméretű 
hordtáskában tárolható. 
Önmagában az eszköz nem nyújt kellő védelmet a nyaki gerinc elmozdulásával szemben, 
ezért minden esetben nyakrögzítő felhelyezését követően használható, melyhez gyakorlottság 
és legalább három ellátó szükséges. 
Részei:  

- mellény; 
- fejtámla; 
- rögzítő hevederek – 3 pár mellkasi, 1 pár comb-heveder –. 

 
A KED felhelyezésének lépései – kizárólag biztonságos helyszín esetén közelíthető meg a 
beteg, védőfelszerelés használata mellett, a sérült vizsgálatával párhuzamosan –: 

- az első ellátó feladata a beteg nyaki gerincének hátulról történő manuális 
stabilizációja; 

- a második ellátó oldalról elhelyezkedik a beteg mellett – felhelyezi a nyakrögzítőt –; 
- a harmadik ellátó azonos, vagy szemközti oldalon – adott esetben a járműben – segít a 

felhelyezésben, a sérültet enyhén előredöntve – vagy a jármű háttámláját lehajtva – 
hátulról történik a mellény hát mögé csúsztatása; 

- a mellény oldalszárnyait a két ellátó a mellkasra hajtja; 
- a felső és a középső hevederek összekapcsolása és megfeszítése történik; 
- a fejtámla becsúsztatása következik a mellény és a hát közé úgy, hogy a koponya 

occipitális felszíne és a hát is megtámasztásra kerüljön; 
- a pántok segítségével a sérült fejének a mellényhez rögzítése történik; 
- a comb-hevederek átcsúsztatása következik mindkét comb alatt, egyenkénti 

összecsatolással és megfeszítéssel folytatódik – melynek erősségét a beteg is jelezheti 
számunkra –; 

- a KED testhez rögzítése az alsó mellkasi heveder összekapcsolásával és 
megfeszítésével fejeződik be – várandósoknál ne kapcsoljuk össze –; 

- a sérült karjait a két ellátó összefogja – esetleg a heveder végével összekötheti –; 
- az első – a fejet és nyakat folyamatosan rögzítő – ellátó irányításával egyszerre, 

hangos számolással történik a sérült kiemelése a fogantyúk megragadásával; 
- elegendő lehet a sérült oldalra fordítása és az immobilizációs eszközre fektetése – 

board-ra, vagy lapáthordágyra –; 
- kiemelést követően az elkészített, teljes testet rögzítő eszközre fektetjük a sérültet, 

rögzítés előtt a mellkasi hevederek meglazításával (4/17. sz. ábra). 
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4/17. számú ábra: KED sérültre történő felhelyezése 
 

2.13. Kiddy – children restrain system – alkalmazása 
 
Az eszköz egy speciális, vákuum matraccal egybekötött heveder-rendszer, mely alapvetően a 
gyermekek hordágyon való biztonságos rögzítését szolgálja. A csecsemők-gyermekek 
sürgősségi ellátása során történő rögzítése, biztonságos szállítása megfelelő méretű eszköz 
hiányában nem egyszerű feladat, korábbi gyakorlatnak megfelelően felnőtt méretű vákuum 
matrac szolgált a gyermekek teljes testének rögzítésére, illetve gyógyintézetbe szállítás során 
a járműben történő elhelyezésre. A prehospitális ellátás csecsemő-gyermek ellátásához 
adaptált eszközeinek megjelenése egyre több korábbi nehézséget igyekszik megoldani, többek 
között a gyermekek biztonságos rögzítését és szállítását is. 
Az eszköz részei egy gyermek méretű vákuum matrac, mely átlagosan 3-7 éves, vagy 15-25 
kg testsúlyú gyermek teljes test, illetve nagyobb testrészeinek rögzítésére alkalmas, a hozzá 
tartozó hevederek a matracban történő rögzítést, valamint a hordágyhoz kapcsolódást 
biztosítják, mely kiegészíthető a hordágy saját biztonsági hevedereivel. A hosszabb, szélesebb 
pántok segítik a hordágyhoz való csatlakozást, a kisebb pántok ötpontos biztonsági övként 
védik a gyermeket. A Kiddy rendszer vákuum matraca a felnőtt matrachoz hasonló elven 
működik, működésének alapja – a vákuum sínhez hasonlóan – a kettős fallal ellátott, levegő 
számára nem átjárható, gumírozott vászon anyagú, szeleppel ellátott eszköz, melyben 
számtalan, 2-5 mm átmérőjű, rugalmas golyócskák kerültek elhelyezésre. Ha a szelepen 
keresztül a levegőt kiszívjuk, a golyók összetapadnak és kemény rögzítő eszközt hoznak létre 
a leszívás közben kialakított alaknak megfelelően.  
A vákuum matrac a röntgensugarakat átengedi, ennek köszönhetően a gyógyintézeti vizsgálat 
alatt sem szükséges az eltávolítása, tisztítása egyszerű, helyigénye és tömege a hevederekkel 
együtt is csekély, a rendszeresített hordtáskában elhelyezhető. Használata során figyeljünk a 
vákuum matrac mechanikai sérülésének elkerülésére, közvetlenül a talajra, éles, sérülést 
okozó eszköz felszínére ne helyezzük – a betegről a lábbelit távolítsuk el, a betegen maradt 
ruházat zsebeit ürítsük ki, ellenkező esetben a külső, vagy a belső felszín sérülése a rögzítő 
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képesség elveszítését eredményezi –. A matrac jól kombinálható egyéb rögzítő eszközökkel – 
nyakrögzítő, Kramer sín –, kiegészítve az egyes testrészek, végtagok rögzítését (4/18. sz. 
ábra).  
 

 
 

4/18. számú ábra: Kiddy a mentőgépjármű hordágyán elhelyezve 
 

A gyermek vákuum matracban történő rögzítése 
 
A vákuum matracban történő rögzítés lépései – a sérült nyugalomba helyezését, vizsgálatát 
követően: 

- a sérültet a szükséges mértékig a ruházattól megszabadítjuk – a sérültön maradt 
ruházat zsebeit ürítsük ki, amennyiben nem történt meg –; 

- a vákuum matracot a beteg közelébe, vízszintes felületre – akár a hordágyra is –
fektetjük és kisimítjuk – a műanyag golyócskák egyenletes eloszlása érdekében –; 

- a gyermeket a matracra helyezzük – eszköz nélkül, vagy gerinchordágy 
alkalmazásával, esetleg a sérült oldalra fordításával aláhúzzuk a matracot –; 

- a sérülés helyétől függően egész testét, vagy egyes testrészeit a matracba beágyazzuk 
úgy, hogy a gyermek ne a matracon, hanem a matracban feküdjön; 

- a matrac széleit a hevederek segítségével a gyermek testéhez húzzuk, és azokat 
összekapcsoljuk, ezáltal a beteget oldalról is rögzítjük; 

- a matrac szelepéhez csatlakoztatott – az eszközhöz rendszeresített – leszívó 
segítségével a vákuum matracot leszívjuk addig, amíg a kellő mértékű rögzítettségét – 
a gyermek is jelezheti számunkra – és keménységét elérjük. 

- a szállításhoz a hosszabb méretű hevedereket – amennyiben eddig nem történt meg – a 
hordágy oldalsó részéhez csatlakoztatjuk, kiegészítve a hordágy saját biztonsági 
öveinek az alkalmazásával is. 
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Az alsó végtagok megbízható rögzítését csak úgy tudjuk elérni, ha a sérült két végtagja 
közötti teret redőbe emelt huzattal – és benne elegendő mennyiségű golyócskával – töltjük ki. 
Leszívást követően a matrac mérete csökken, ezért a talpak alatti és a fej mögötti területen 
kerüljük a matrac szabad végének egyszerre történő felhajtását a gerinc tengelyirányú 
kompressziójának megelőzése érdekében.  
A külső légköri nyomás változásával a vákuum matrac nyomása is változik, ezért annak 
rögzítő képességét – légimentés során – folyamatosan ellenőrizni szükséges, akár a fokozódó, 
akár a csökkenő nyomás tekintetében. 
A hordágy pozíciójának változtatásával a gyermekrögzítő eszköz, így a gyermek testhelyzete 
is változtatható, akár ülő testhelyzet kialakítása mellett rögzíthető és biztonságosan 
szállítható. 
 

2.14. A gyermek sérültek egyéb rögzítési technikája 
 
Amennyiben Kiddy nem elérhető, gyermek sérültek rögzítése a korábban említett felnőtt 
vákuum matracban is megtörténhet, illetve egyéb alternatívák is rendelkezésre állhatnak, 
ilyenek a biztonsági gyermekülés, illetve a gyermek méretű board. 
 
Gyermekülésben történő rögzítés  
 
Abban az esetben alkalmazható, ha a gyermek a biztonsági ülésben ült és a fizikális vizsgálat 
nem utal súlyos sérülés jelenlétére, az alábbi rögzítési lépések szerint: 

- az első ellátó függőleges háttámlával rögzíti a gyermekülést, majd manuális nyaki 
gerincrögzítést alkalmaz folyamatosan fenntartva a rögzítés teljes ideje alatt; 

- a második ellátó nyakrögzítőt helyez fel; 
- összehajtott törölközőt, vagy lepedőt helyez a gyermek ölébe, majd körkörös ragtapasz 

csíkokkal rögzíti a medencét és a mellkast a gyermeküléshez; 
- henger alakúra összetekert lepedő kerül két oldalról a gyermek feje mellé – kitöltve a 

fej és az ülés közötti teret –, majd ragtapasz csíkokkal, körkörösen a homlok és a 
nyakrögzítő gyermeküléshez rögzítése történik; 

- a gyermekülés kiemelését követően a mentőgépjármű hordágyához kerül rögzítésre – 
a hordágy megemelt fejrésze mellett –. 

 
Gyermek board-on történő rögzítés 
 
A rögzítési technika alapvetően megegyezik a felnőttek rögzítésével, a gyermek méretű board 
rövidebb és keskenyebb, illetve kiegészítővel rendelkezik a hát és a vállak alátámasztásának 
segítésére – a gyermek háta és válla alátámasztandó a nyaki gerinc neutrális helyzetének 
elérése érdekében –. Jól elvégzett fejrögzítés mellett bizonyos esetekben elhagyható a 
nyakrögzítő felhelyezése, a mellkasi hevederek feszítése során figyeljünk a mellkaskitérések 
akadályozásának elkerülésére. 
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33.11. alfejezet 
Diagnosztikus eszközhasználat (Tóth György) 
 
Az alábbiakban ismertetett készülékek jelenleg nem részei a helyszíni sürgősségi ellátás 
diagnosztikus eszköztárának, azonban akut fül-orr-gégészeti és szemészeti események 
kapcsán a beteg vizsgálatának nélkülözhetetlen gyógyintézeti kellékei. A fejezet az otoscopia, 
valamint az ophtalmoscopia és az ezekhez kapcsolódó vizsgálatokba nyújt az olvasó számára 
betekintést.  
 
1. Otoscopiás vizsgálat 
 
Fül-orr-gégészeti fizikális vizsgálat során fültükrözés, mint eszközös vizsgálat egyes 
betegségek diagnosztikáját segíti, eszköze az ophtalmoscophoz hasonló, fényforrást használó 
elektromos készülék, mellyel a külső hallójárat, illetve a dobhártya vizsgálható, a jellegzetes 
elváltozások felismeréséhez nélkülözhetetlen. 
 

1.1. A fül fizikális és eszközös vizsgálata 
 
A fizikális vizsgálat homlokpántra erősített, középpontjában lyukas gégészeti tükörrel 
kezdődik, ez az eszköz nem csupán a vizsgálandó terület megfelelő megvilágítását biztosítja, 
hanem használata esetén a vizsgáló mindkét kezét szabadon használhatja feltárásra, illetve 
eszközös beavatkozásra. A tükör a vizsgáló bal szeme elé kerül, így a központi furatán 
keresztül – és szabadon hagyott jobb szemmel egyszerre – látható a tükörről a vizsgált régióra 
vetülő fényfolt és a beteg. A vizsgálat a fülkagyló, a csecsnyúlvány és a fül körüli szövetek 
megtekintésével és tapintásával kezdődik, ezt követően – a dobhártya vizsgálata előtt – szabad 
szemmel a külső hallójárat megfigyelése történik, mely enyhén ívelt, ezért a fülkagyló felső 
harmadát feltáró kézzel ki kell egyenesíteni – felnőttek esetében felfelé és hátra, csecsemők 
vizsgálatakor lefelé kell húzni a fülkagylót –. 
A homloktükrön és fényforráson kívül a beteg vizsgálatához fültölcsér is szükséges, mely 
vékony falú, tölcsér alakú, tükröződésmentes anyagból készült eszköz, többféle méretben áll 
rendelkezésre.  
Az elemes otoscop széles körben használatos eszköz, a legfejlettebb modellekben száloptika 
biztosítja a megfelelő megvilágítást, segítségével a dobhártya nagyított képét szemlélhetjük, 
az eszköz hallójáratba légmentesen illeszkedő fejéhez levegő befúvására használatos ballon is 
csatlakoztatható. Pneumatikus fültölcsér alkalmazásával egyszerű felismerni a dobhártya 
perforatióját, vagy a középfülben kialakult folyadékgyülemet, mely a gyermekek fülészeti 
vizsgálatakor nélkülözhetetlen módszer, de felnőttek vizsgálatakor is gyakran alkalmazandó. 
 

1.2. A fültükör felépítése, részei, a vizsgálat folyamata 
 

Az otoscope felépítését tekintve fejre és nyélre osztható, a nyélben található a fényforrás 
működéséhez szükséges akkumulátor, a fej tartalmazza az izzót és a nagyításhoz szükséges 
lencsét, valamint a fejhez kapcsolódik a hallójáratba vezetendő tölcsér is. A vizsgálat során az 
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eszköz nyelének megragadásával irányítjuk azt a megfelelő pozícióba, anyagát tekintve 
műanyagból, vagy fémötvözetből készült a tartósság és a tisztíthatóság érdekében.  
A fejben található fényforrás – a legtöbb modern eszközben halogén izzó, vagy LED található 
–, feladata az előállított homogén megvilágítás a külső hallójárat, valamint a dobhártya 
megtekintéséhez, továbbá egy optikai üveg a 3-4-szeres nagyítás eléréséhez a látható és 
látótérbe hozható struktúrák pontosabb ellenőrzése céljából (5/1. sz. ábra). 
 

 
 

5/1. számú ábra: otoscope 
 
A vizsgálat gyakorlatban történő kivitelezése 
 
A beteg nyugalomba helyezését – leültetését – követően kezdődik a vizsgálat, a megfelelő 
otoscopia eléréséhez szükséges a külső hallójárat tiszta állapota, ezért a vizsgálat előtt 
tisztítani kell, a feltáráshoz szükséges pozícionálás a fülkagyló enyhe húzásával történik úgy, 
hogy a beteg – különösen a gyermek – fejét kézzel rögzítik a külső hallójárat sérüléseinek 
elkerülése érdekében. 
Amennyiben eltávolítandó a váladék, az idegentest, a nagyobb mennyiségű fülzsír, azt 
langyos vízzel történő öblítés útján, horog alakú eszköz segítségével, vagy szívó 
alkalmazásával végzik. A külső hallójárat megtekintését követően kerül sor a dobhártya 
állapotának ellenőrzésére, melynek négy negyedre osztott felszínét alaposan megtekintve 
felismerhetőek az elváltozások. Normál esetben a dobhártya gyöngyházfényű, megfelelő 
helyzetű, ép, megfelelően mozog a nyomásváltozás hatására. Kóros vizsgálati lelet 
eredményeképpen a külső hallójárat gyulladása, idegentest jelenléte ismerhető fel, a 
dobhártya vizsgálatával középfül-gyulladás, fejlődési rendellenességek, daganatos 
elváltozások, a dobhártya épségének megszűnése, sérülései láthatóak (5/2. sz. ábra, 5/3. sz. 
ábra). 
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5/2. számú ábra: otoscopos vizsgálat 
 
 

  
 

 
 

5/3. számú ábra: otoscopos kép a külső hallójáraton át látható képletekről – otitis media képe  
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1.3. A fül betegségeire utaló panaszok, tünetek, diagnosztika 

A fül betegségeinek következtében, így a panaszok hátterében gyakran az érzékelési funkciók 
megváltozása jelentkezik, ilyen a hallás csökkenése, a fülzúgás, a szédülés, idegentest érzés, s 
nem utolsó sorban fájdalom észlelése. A háttérben a lokális hatást kiváltó kórfolyamat mellett 
egyéb, a szervezet egészét érintő, vagy egyéb szervrendszer betegsége – centrális eredetű 
szédülés – is állhat. 

 Gyakori panaszok: 
 

- fájdalom – oka lehet sérülés, gyulladásos reakció, a középfülben fokozódó nyomás, 
mastoiditis; 

- idegentest érzés – oka lehet rovar, túlzott fülzsír, gyermekjáték, fültisztító, lokális 
vérkeringési zavar, gyulladásos folyamat –; 

- fülzúgás – hallójárat, a dobhártya, a nyaki erek betegségei, daganatok, agytörzsi 
keringészavar, anyagcsere és immunrendszer betegségek szerepelhetnek oki 
tényezőként –, illetve az ezzel járó halláscsökkenés; 

- halláscsökkenés – vezetéses, neurológiai, illetve kombinált eredetű lehet –; 
- váladékozás, vérzés a hallójáraton keresztül – gyakran felsőlégúti fertőzés, mely a 

középfülre terjed, idegentest, direkt, vagy indirekt trauma vérzéseket okozhat –. 
 

Otoscopiás és egyéb, diagnosztikus céllal végzett vizsgálatok 
 
A nyugat-európai, amerikai gyermekgyógyászati gyakorlat magától értetődőnek tekinti az 
otoscope használatát, amely a phonendoscope használatával azonos mértékű, ezzel nemcsak a 
fül, hanem az orr és a torok vizsgálata is hatékonyabban végezhető el. Néhány kissebészeti 
beavatkozást is segít az otoscopia, mint a hallójárati polipok eltávolítása, vagy a dobhártya 
paracentesise.  

Pneumatikus és video otoscope  

Az eszközök bizonyos típusain található csatlakozó segítségével pneumatikus teszt végezhető, 
mellyel a dobhártya mozgásai ellenőrizhetők, segítve a kóros állapotok felismerését. A video 
otoscope egy olyan speciális kamera, amely beépített fényforrással is rendelkezik és éles, 
nagy felbontású álló, illetve mozgókép felvételek készíthetőek. A videó kimenet lehetővé 
teszi, hogy a kép egyidejűleg megjeleníthető legyen egy külső eszközön is, megkönnyítve az 
vizsgáló és a beteg közötti együttműködést. 

Tympanometria 

A tympanometria a középfül – dobüreg – állapotáról ad fontos információt a dobhártyán belül 
uralkodó nyomás mérésével, segítségével időben kimutatható a vezetéses típusú 
halláscsökkenés.  
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A vizsgálat során a készülékhez illesztett műanyag eszközzel lezárják a hallójáratot a 
fülkagylóban, s a dobhártyán kívül változtatva a nyomást, hangrezgéseket indítva mérik a 
dobhártyáról visszaverődő hang erejét. 

Audiometria 

A hallásélesség-vizsgálat céljára audiométert használnak, melynek alapja egy hanggerjesztő 
készülék, segítségével meghatározott rezgésszámú – 60 Hz - 20000 Hz tartományú, 
felhangmentes tiszta, illetve szinuszos – hangok állíthatóak elő. A hangrezgéseket általában 
párnázott fejhallgatón keresztül a kísérleti személy hallójárataihoz – légvezetéses vizsgálatok 
–, vagy vibrátorhoz kapcsolva a processus mastoideushoz – csontvezetéses vizsgálatok – 
juttatnak el. A vizsgált személy jelzéseinek megfelelően a hangerő szabályozó, valamint a 
frekvencia-szabályozó értékeit leolvasva és azt az értékelőlapon bejelölve – mindkét fülön 
elvégezve – kirajzolódik az egyén audiogramja, mellyel a halláskárosodás mértéke és típusa is 
felismerhető. 

2. Ophtalmoscopiás vizsgálat 
 

Szemtükrözés során a szemfenéki képet megfelelő lencse és megvilágítási rendszer 
segítségével vizsgálják, a szemészeti fizikális vizsgálat alapvető része. Jelentősége nemcsak a 
szem egyes részeinek állapotának felismerésében van, hanem egyéb betegségek, heveny 
kórállapotok diagnosztikája szempontjából is jelentős, melyek a retinán jellegzetes 
változásokat okoznak – intracranialis nyomásfokozódás felismerése –.  
 

2.1. Az ophtalmoscopia fejlődése 
 
1846-ban Cumming ismerte fel azt a tényt, hogy minden szem megvilágítható és vizsgálható, 
ha egy tengelyen helyezkedik el egy fényforrás, a vizsgált szem és a megfigyelő szeme. Az 
első szemtükröt Helmholtz 1851-ben fejlesztette ki, ezzel utat nyitva a szemfenéki betegségek 
vizsgálatára. Bár a vezető vaksági okot világszerte továbbra is a cataracta jelenti, a fejlett 
világban, így Magyarországon is a szemfenéki betegségek (koraszülöttek retinopathiája, 
időskori maculadegeneráció, diabeteses retinopathia), valamint a glaucoma jelentik a látás 
elvesztésének a leggyakoribb okát. Mindezek miatt a retina és a látóideg patológiás 
állapotainak felismerése és korai kimutatása kiemelt fontosságú a betegségek okozta 
látásromlás megelőzésében. A direkt és indirekt ophtalmoscopia mellett az elmúlt 
évtizedekben a képalkotó eljárások közül a szemészeti ultrahang, az angiographia, valamint az 
optikai koherencia tomographia segít a betegségek diagnosztikájában. 
 

2.2. A szemtükör felépítése, részei, a vizsgálat folyamata 

Direkt, vagy egyenes képben végzett ophtalmoscopiás vizsgálat a konjugált pontok elvén 
alapszik – lencse, vagy tükör képalkotásánál definiálható pontpárok, amelyek egymás tárgy- 
és képpontját alkotják –: normál esetben a vizsgált retinája, mint tárgy képződik le a vizsgáló 
retináján.  
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A vizsgált beteg retinájáról egyenes állású, nagyított – kb. 15-szörös –, látszólagos képet lát a 
vizsgáló személy, további nagyítás esetén a vizsgált szem elé gyűjtő, a vizsgáló elé 
szórólencsét helyeznek. 

További vizsgálatként alkalmazható az indirekt, vagy fordított ophtalmoscope, mely során a 
vizsgáló egy kétlencsés készüléket helyez a fejére és egy további, kézi gyűjtőlencsét – 4 
dioptriás – tart a beteg szeme előtt, így annak segítségével fókuszálja a képet a szembe, így a 
látott kép fordított állású és 4-5-szörösen nagyított lesz. Segítségével háromdimenziós kép 
alkotható, ezáltal a mélységi kiterjedéssel bíró képletek jobban tanulmányozhatók, mint a 
levált retina, vagy a duzzadt látóidegfő, valamint erősebb fényforrást is alkalmazhatnak a 
szem nehezen átvilágítható – fertőzés, vagy szürkehályog – állapota miatt. A fordított 
szemtükör sokkal szélesebb látóhatárt biztosít, mint a hagyományos ophtalmoscope, így 
egyszerre a retina nagyobb területe vizsgálható. 

A direkt ophtalmoscope részei: 

- vizsgálati rés; 
- beépített fényforrás; 
- tükör – a fény szembe történő irányítását végzi –; 
- lencsesorozat, vagy Rekoss korong – a vizsgáló és vizsgálandó személy refrakciós 

hibáinak korrigálását segítő lencsesorozat –. 

A direkt szemtükrözésre szolgáló eszköz egy kisméretű elemlámpára hasonlít, melyhez 
nagyítólencsék is tartoznak, így vizsgálható a szaruhártya, a lencse és a retina. A vizsgált 
személy egyenesen előre néz, majd a fénynyalábbal a szemébe világítanak. A fájdalmatlan 
vizsgálat során szükség lehet a pupilla tágítására a látható képletek jobb áttekintése céljából 
(5/4. sz. ábra). 

A vizsgálat gyakorlatban történő kivitelezése 

Az ophtalmoscopiás vizsgálat sötét helyiségben történik, szemüvegek sem használhatóak. A 
vizsgálandó személy egy távoli pontra fixál, közben az ophtalmoscope-ot a vizsgáló személy 
úgy tartja, hogy a fény a beteg szemébe kerüljön és a résen áttekintve a visszaverődő fény a 
vizsgáló szemébe érkezzen. A beteg szemét mintegy 5-10 cm-re közelítik meg, a vizsgálat a 
beteggel azonos szemmel történik. Éles szemfenéki kép hiánya esetén szükséges Rekoss 
korong használata, mellyel az éleslátás állítható be a vizsgáló személy részéről. A szemfenék 
különböző megvilágítási színekkel végzett vizsgálata segít a kóros állapotok felismerésében, 
így a magas vérnyomásban, arteriosclerosisban és cukorbetegségben szenvedők retinájának 
érhálózatán kialakult változás, az emelkedett koponyaűri nyomás, amely elődomborítja a 
normális körülmények között csésze alakú látóidegfőt, továbbá a retinában elhelyezkedő 
daganatok, valamint a maculadegeneratio, mint gyakran előforduló elváltozások 
diagnosztikája az ophtalmoscopia elsődleges célja. 
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5/4. számú ábra: direkt ophtalmoscope 

 

2.3. Szembetegségekre utaló panaszok, tünetek, diagnosztika  

A szembetegségek következtében megváltozhat a látás, a szemgolyó megjelenése illetve 
érzékelése. A szemtünetek rendszerint a szem betegségei miatt jelennek meg, időnként 
azonban más – különösen az agyban zajló – kórfolyamatot is jelezhetnek, néha több 
szervrendszert érintő betegség részeként fejlődnek ki (5/5. sz. ábra). 

Gyakori panaszok: 

- a látásélesség megváltozása – oka lehet a retina vérellátásának megszűnése, 
cukorbetegség, a látóideg ártalma, glaucoma, stroke, daganatok és egyes fertőzések –; 

- a szemgolyó megjelenésének megváltozása, vörös szem – oka lehet kötőhártya 
izgalom, allergia, sérülés, idegentestek, fertőzések –, icterus esetén a sclera sárga színű 
lesz; 

- pupillák változása, szimmetriájukban történő eltérés – oka lehet sérülés, tumor –; 
- szem körüli képletek, a szemhéjak változása; 
- a szem érzékelésének megváltozása, fájdalom – oka lehet glaucoma, sérülés, elégtelen 

könnytermelés, fekély, fertőzések –, viszketés – allergia, fertőzések esetén –, 
szemszárazság – elégtelen könnytermelés, vagy fokozott párolgás, A-vitamin hiány 
során jelentkezhet –. 
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5/5. számú ábra: a retina ophtalmoscope-os képe 

 

Ophtalmoscopia mellett egyéb, diagnosztikus céllal végzett vizsgálatok 

A szembetegségek felismerése elsősorban a szemek megjelenésén, valamint a beteg által 
tapasztalt tüneteken alapul, számos vizsgálat végezhető a kórkép igazolására, illetve a 
kiterjedésének és súlyosságának megítélésére: 

- fénytörés, illetve a hibáinak a vizsgálata; 
- látótérvizsgálat; 
- a színlátás vizsgálata; 
- réslámpás vizsgálat; 
- tonometria, szembelnyomás mérés; 
- fluoreszcein angiográfia; 
- elektroretinographia; 
- ultrahang vizsgálat; 
- pahimetria, a szaruhártya vastagságának vizsgálata; 
- computertomográfia (CT) és mágneses rezonancia vizsgálat (MR). 

Felhasznált irodalom 
BÖGI J.: Szemészeti sürgősségi állapotok felismerése. Hippocrates I/4. 192-196., 1999. 
COLENBRANDER A.: Principles of ophthalmoscopy. In: Tasman W. et al.: Duane's 
Ophthalmology. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; vol. 1, chap. 63., 2012. 
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NÉMETH J. et al.: Vaksági okok Magyarországon 1996 és 2000 között. Szemészet,142:126-
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Ábrák, táblázatok forrásai 
 

	  
5/2. számú ábra: http://annkellyhearing.ie/wp-content/uploads/2013/07/D13377-0039.jpg	  
	  
5/3. számú ábra: http://	  http://otitismedia.hawkelibrary.com/	  
	  
5/4. számú ábra: http://halmapr.com/riester/Ophtalmoscope.jpg	  

5/5. számú ábra: KOLB H. et. al: The Organization of the Retina and Visual System. 
Webvision, Part XIII, Utah, 2013. 
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33.12. fejezet  

Ágy melletti képalkotó vizsgálatok a sürgősségi ellátásban (FAST) (Mesterházi András Dr) 

1. Bevezetés: az ágy melletti vizsgálatok és az ultrahang általános kérdései 

A sürgősségi betegellátás prehospitális és intrahospitális szakaszában egyaránt 
nélkülözhetetlen a beteghez rendelt diagnosztikus elemek használata. „Point of care” 
diagnosztikus elemeknek nevezzük a betegágy mellett vagy a helyszínen alkalmazható 
vizsgálatokat. Jellemzőjük a beteghez rendeltségen kívül használatuk viszonylagos 
egyszerűsége, gyorsasága. Nevezik ezeket „bedside”, vagyis ágy melletti, esetleg fókuszált 
(célzott) vizsgálatoknak is, mivel általában egy konkrét kérdés gyors megválaszolása céljából 
alkalmazzuk őket. Tehát nem a beteget visszük diagnosztikára, hanem a diagnosztikát visszük 
a beteghez! Ilyen diagnosztika például egy helyszíni EKG-vizsgálat vagy vércukormérés, 
esetleg troponin gyorsteszt.  

A képalkotó vizsgálatok közül klasszikusan ide tartozik a sürgősségi UH-vizsgálat, amely 
napjainkra egyre inkább beilleszkedett az ágy melletti vizsgálatok sorába és egyre szélesebb 
körű alkalmazást nyer világszerte mind a prehospitális mind az intrahospitális gyakorlatban. 
Egyéb képalkotó vizsgálatok között megemlítendő még az intrahospitális sürgősségi 
ellátásban alkalmazható helyszíni röntgenvizsgálat. 

Az ultrahang működési elve az ún. piezoelektromos hatáson alapul. Ez azt jelenti, hogy 
bizonyos anyagokban (kristályok) nyomás- vagy térfogatváltozás hatására 
feszültségkülönbség keletkezik, ami elektromos jellé alakítható és ellentétes folyamatként 
elektromos inger hatására ezekben a kristályokban alakváltozás lép fel. Ilyen kristályok 
helyezkednek el az ultrahangkészülékek vizsgálófejeiben (transzducerek). Az elektromos jel 
hatására létrejött alakváltozás során ultrahanghullámok generálódnak, amik a szervezetbe 
jutnak és a visszaverődő ultrahanghullámok ismét alakváltozást és ezáltal elektromos jelet 
hoznak létre (UH-kép). 

A testbe jutó ultrahanghullámok a különböző szervek felszínéről (azok akusztikus 
ellenállásának megfelelően) eltérő mértékben verődnek vissza, illetve haladnak tovább. Az 
ultrahangképeken ez a tulajdonság, vagyis az echogenitás a különböző szerveket a szürke 
eltérő árnyalataival ábrázolja. Pl. a csont vagy epekő jól reflektálja az ultrahanghullámokat, 
ezért szinte fehér, „világít”, tehát fokozott echogenitású. Ezzel szemben a folyadékon 
könnyen áthaladnak a hullámok, ezért a képeken fekete színben jelenik meg, tehát 
echomentes vagy echoszegény. 

2. A sürgősségi UH-vizsgálat 

A speciális vizsgálati helyzetből következik, hogy a sürgősségi (limitált, célzott) 
ultrahangvizsgálat lényeges szempontokban különbözik a hagyományos, radiológus által 
végzett, konzultatív jellegű ultrahangvizsgálattól. Legfontosabb eltérés, hogy a beteget 
vizsgáló klinikus (nem radiológus) végzi, legyen az akár oxyológus, sürgősségi orvos, 
traumatológus vagy aneszteziológus-intenzív terapeuta. A hagyományos ultrahangvizsgálattal 
ellentétben a körülmények korántsem ideálisak. A „point of care” ultrahangvizsgálat sokszor 
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katasztrófák helyszínén, mentőhelikopterben, sokktalanítóban, esetleg intenzív osztályon vagy 
műtőben történik. A rendelkezésre álló kevés idő sem teszi lehetővé a kritikus helyzetben 
felesleges, minden részletre kiterjedő ultrahangvizsgálatot, mellyel szemben a sürgősségi 
ultrahang lényege épp az egyértelmű, célzott kérdések gyors megválaszolása. Ezek az 
egyértelmű, fókuszált kérdések jellemzően a kritikus állapotok hátterében álló vagy kritikus 
helyzetben azonnali beavatkozást igénylő eltérések igazolására vagy kizárására irányulnak 
(pl.: Van-e pericardiális tamponád?). Az ilyen jellegű gyors diagnosztika mellett a sürgősségi 
ultrahangnak beavatkozást segítő vonatkozásai is vannak: akár egy centrális vénás katéterezés 
vagy az előbbi példa alapján ultrahangvezérelt pericardiocentesis. 

Az ultrahangvizsgálat egyéb előnyei is jól hasznosíthatók sürgősségi helyzetekben. Itt kell 
megemlítenünk, hogy a klinikum függvényében a vizsgálat tetszés szerint ismételhető, ezáltal 
a megkezdett terápia hatékonysága ellenőrizhető. Kellő gyakorlat esetén használata egyszerű, 
a megfelelő kompetenciával rendelkező „nem radiológus” ellátó is megbízhatóan végzi. Mivel 
nem bocsát ki ionizáló sugárzást és „non invazív”, szövődménnyel nem jár, alkalmazása 
biztonságos. Emellett olcsósága sem elhanyagolható, hiszen egyszeri beruházást követően az 
egyes vizsgálatok már jelentős költséggel nem járnak. 

3. A „FAST” vizsgálat 

A sürgősségi ellátásban elterjedt célzott ultrahang-vizsgálati felhasználásokat moduloknak 
vagy alkalmazásoknak nevezzük. Ezek egy fókuszált témakör, klinikai kérdés 
megválaszolásához vagy egy konkrét feladat elvégzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati 
ismeretek összességét tartalmazzák. 

A legrégebb óta használt és legszélesebb körben elterjedt sürgősségi ultrahang-alkalmazás az 
ún. „FAST” vizsgálat (Focused Assesment with Sonography for/in Trauma). Az 1970-es 
években kezdték alkalmazni Németországban, majd az 1990-es évektől az USA-ban, mára 
pedig világszerte elterjedt. 1997-től része az ATLS kurzusnak (Advanced Trauma Life 
Support). A robbanásszerű terjedésben kulcsszerepe volt a hordozható, jó minőségű és 
költséghatékony ultrahangkészülékek megjelenésének. 

Ez esetben a célzott kérdés a szabad hasi folyadék vagy pericardiális folyadék meglétére és 
mennyiségére irányul. Az angol nyelvű elnevezés mutatja, hogy traumatológiai jellegű 
sürgősségi helyzetekben alkalmazzák, különösen tompa hasi sérült vagy súlyos sérülési 
mechanizmus, haemorrhagiás sokk esetén. Lényege a pericardium vizsgálata a subxyphoid 
cardiális nézetből (ennek sikertelensége esetén egyéb cardiális nézetek is használhatók) és a 
has vizsgálata három típusos nézetből. Utóbbiak – hanyatt fekvő beteg esetében – a szabad 
hasi folyadék tipikus felgyülemlése/elhelyezkedése alapján az alábbi anatómiai régióknak 
felelnek meg: a has jobb oldali felső quadránsában vizsgáljuk a hepatorenális szögletet, a bal 
oldali felső quadránsban a perisplenikus teret, a suprapubicus nézetből pedig a kismedencében 
vagy a paravesicalis térben összegyűlt folyadékot kutatjuk (1. ábra). 
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1. ábra: A FAST vizsgálat 4 nézete (hiv.: Sisley AC, Rozicky GS, Ballard RB, Namias N, 
Salomone JP, Feliciano DV: Rapid detection of traumatic effusion using surgeon-performed 
ultrasonography. J Trauma 1998; 44(2): 291-296 

Továbbfejlesztett változata az „E-FAST”, vagyis kiterjesztett vizsgálat (Extended Focused 
Assesment with Sonography for Trauma), amely protokoll tartalmazza a kétoldali pleurális 
folyadék és pneumothorax ultrahangvizsgálatát is. 

A szakirodalom szerint – több szempontos megközelítést alkalmazva – a klinikus által végzett 
FAST vizsgálat az ideális eszköz a traumás hemoperitoneum vagy hemopericardium gyors 
igazolására. Ezzel szemben a fizikális vizsgálat gyakran kétséges, a CT vizsgálat vagy a 
konzultatív ultrahang pedig több időt vesz igénybe és sokszor nem is elérhető. A 
szenzitívebbnek tartott diagnosztikus peritoneális lavage (DPL) hátrányai az invazivitás, a 
magas szövődményráta és a gyakori álpozitív eredmény. 

Hangsúlyozni kell, hogy a FAST vizsgálat az elsődleges ellátás részeként az urgens 
beavatkozást (laparotomia, pericardiocentesis) igénylő eltérésekre fókuszál. Negatív 
eredmény még nem zárja ki az intraabdominális sérülést és a későbbi CT vizsgálat 
szükségességét, hiszen minden hasi sérülés nem jár hemoperitoneummal (pl. bélsérülés, 
traumás pancreatitis). 

Mind a négy nézet részletes ismertetése és illusztrálása meghaladná e könyvfejezet kereteit. 
Példaként a jobb oldali thoracoabdominális átmenetben vizsgálandó hepatorenális szöglet 
(Morison’s pouch) ábrázolását és értékelését fejtjük ki részletesebben.  

A transzducert a jobb középső hónaljvonalban helyezzük a betegre a thoracoabdonimális 
átmenetben. Cranio-caudális síkban vizsgálva ideális esetben jól felismerhető a rekeszív, a 
máj és a jobb vese. A hepatorenális szöglet egy virtuális rés a májtok és a perirenális fascia 
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között. Normál viszonyok mellett a két összefekvő fascia a máj és a vese között egy fényes, 
echogén csíkként ábrázolódik. (lásd 2. ábra) 

 

2. ábra: Normál anatómiai viszonyok a hepatorenális területen. R: rekesz, M: máj, V: vese 

Amennyiben ebben a régióban szabad hasi folyadék gyülemlik fel, annak mennyiségétől 
függően a virtuális rés háromszögszerűen nyílni kezd. Egészen vékony, néhány mm-es 
kardhüvelyszerű tágulattól egészen a több cm-es ék alakú megjelenésig. A folyadék 
echoszegény, „fekete” képletként ábrázolódik. (lásd 3. ábra) 
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3. ábra: Szabad hasi folyadék a hepatorenális szögletben. M: máj, V: vese, F: folyadék 

4. Összefoglalás 

A „FAST” protokoll mint sürgősségi ultrahangmodul kiválóan alkalmas a traumatológiai 
esetek hemoperitoneumának vagy hemopericardiumának gyors igazolására. Ezáltal a 
betegellátás biztonságosabbá, gyorsabbá válik, széleskörű elterjedése nem véletlen. 
Megjegyzendő, hogy a „FAST” sikereinek alapján egyre szélesebb a klinikai igény az egyéb, 
pl. belgyógyászati jellegű modulok kifejlesztése és használata iránt. Ilyen tünetcsoport-
orientált alkalmazás például az ismeretlen etiológiájú sokkos beteg gyors 
ultrahangvizsgálatára irányuló „RUSH” protokoll (Rapid Ultrasound in Shock) vagy a légzési 
elégtelenség gyors differenciáldiagnosztikája céljából kifejlesztett „BLUE” protokoll 
(Bedside Lung Ultrasound in Emergency). Emellett diagnosztikus vagy szervspecifikus 
modulok is kifejlesztés alatt állnak, például sürgősségi mellkasi ultrahangvizsgálat vagy 
limitált echocardiográfia. Hazánkban jelenleg éljük át az ágy melletti ultrahangvizsgálat 
integrálódását a mindennapi klinikai gyakorlatba, betegellátásba és az egészségügyi 
képzésekbe. 

5. Felhasznált irodalom 

Barta M. FOCUS: Mellkas. Magyar Radiológia 2013;87(2):8-16.  
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33.13. alfejezet  

Dialízis és ferezis technikák, valamint alkalmazásuk a sürgősségi ellátásban  (Csiky 

Botond Dr) 

A dialízis és a ferezis kezelés viszonylag bonyolult műszerigényű. A szükséges készülékek 
kezelése speciális tudást és szakszemélyzetet igényel. A fentiek miatt mindkét kezelési mód az 
intézeti ellátás részét képezi (akár sürgősségi, akár krónikus ellátás részeként). 

1. Dialízis kezelés 
A dialízis kezelés széles körben alkalmazott végstádiumú veseelégtelenségben szenvedő beteg 
krónikus életfenntartó kezeléseként. Ezen túlmenően vesepótló eljárásként akut 
veseelégtelenségben szenvedő betegek ellátására is gyakran használt, sőt ilyen  indikációval 
kezdték alkalmazni annak idején ezt a kezelési módot. Az akut veseelégtelenség önmagában 
vagy többszerv-elégtelenség részeként nem ritka kórkép az intenzív osztályokon napjainkban, 
ezért a dialízis kezelés a (nagyobb) intenzív osztályokon a nefrológus és az intenzív osztályos 
ellátó személyzet közös rutin eljárásává vált.  
A dialízis kezelés két típusa a hemodialízis és a peritoneális dialízis. Bár mindkét módszer 
alkalmazható sürgősségi ellátásként, napjainkban elsősorban a hemodialízis kezelést használják 
ilyen célra; peritonealis dialízist ilyen indikációval csak speciális esetben vagy számottevő 
anyagi nehézségek, illetve a hemodialízis kezelés elérhetetlensége esetén alkalmaznak ebben az 
indikációban. 

1.1 A hemodialízis 
 

A hemodialízis során egy nagy felszínű féligáteresztő membránon keresztül történik az 
anyagtranszport. Kezdetben cellulóz alapanyagú membránokat használtak, napjainkban 
elsősorban speciális polimerekből (poliszulfon, poliamid) készülnek a membránok.  
A klasszikus hemodialízis során diffúzió révén kerül sor az anyagtranszportra, mely a 
koncentráció grádiensnek megfelelően zajlik a szemipermeábilis membrán egyik oldalán levő 
dializáló folyadék és a membrán másik oldalán levő vér között. A membrán pórusnagysága 
alapján átengedi a kis és a közepes (hozzávetőleges maximum 15.000 Dalton) molekulasúlyú 
anyagokat. Így a membránon nem jutnak át a vér alakos elemei és az albumin. (1. ábra). Az 
oldott anyagok közül azok, amelyek méretük, molekulatömegük alapján átjutnak a membrán 
pórusain, koncentráció gradiensüknek megfelelő irányba vándorolnak a diffúzió során (2. ábra). 
A hemodialízis során tehát szelektív diffúzió történik. A víz szabadon átjut a pórusokon. 
Áramlásának irányát az oldott anyagok koncentrációja határozza meg (ez a folyamat is a 
membrán két oldalán levő koncentráció kiegyenlítődésének irányában halad). Ha azonban a 
membrán vér oldalán megemeljük a hidrosztatikai nyomást, akkor a nagyobb nyomás hatására 
a víz a vér oldalról a membrán dializáló oldat felöli irányába fog áramolni: így tudunk vizet 
eltávolítani a vérből dialízis kezelés során. Az időegység alatt eltávolított folyadék mennyisége 
egyenesen arányos a membrán két oldala közötti nyomáskülönbséggel. A nyomáskülönbséget 
számítógép által vezérelt ellenőrzött rendszerek alakítják ki annak megfelelően, hogy mennyi 
folyadékot kívánunk eltávolítani a kezelés során. (Az utóbbi paramétert a kezelő személyzetnek 
kell megadni.) A folyadékeltávolításnak ezt a módját ultrafiltrációnak, az eltávolított folyadékot 
ultrafiltrátumnak nevezzük. Az ultafiltráció során az ultrafiltrátumban oldott anyag is 
eltávolításra kerül. A folyamatot konvekciónak hívjuk. A konvekció akkor lehet számottevő 
mértékű, ha nagy permeabilitású (szintetikus) membránokat használunk. Segítségével 
hatékonyan távolíthatók el a középnagy molekulasúlyú anyagok (3. ábra). 
Ozmózis akkor jön létre, amikor a membrán csak az oldószer számára átjárható. Ilyenkor az 
oldószer áramlik a hígabb oldatból a koncentráltabb felé. Az áramlás sebessége a 
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koncentrációkülönbségtől függ, és a folyamat elvileg a koncentrációk kiegyenlítődéséig tart (4. 
ábra). Az ozmózis jelensége során létrejövő anyagtranszportot is kihasználjuk a dialízis során. 
A napjainkban használt dializátorokban a féligáteresztő membrán kapillárisok formájában van 
jelen („kapillár-dializátor”, 5 ábra). A kapillárisok belsejében áramlik a vér, míg a 
kapillárisokon kívül, a dializátor házban áramlik a dializáló folyadék a vérrel szemben. Az 
ellenkező irányú áramlás is fokozza az anyagtranszport hatásfokát. Azzal, hogy a féligáteresztő 
membránt kapillárisokba helyezik el, a dialízishez használt membrán felülete növelhető, ami 
szintén a hatékonyságot fokozza.  
A klasszikus hemodialízis kezelés sémás bemutatása látható a 6. ábrán. 
A hemofiltráció során speciális, nagy pórusnagyságú membránt használunk, ahol a 
pórusnagyságtól függően a folyadékáramlással együtt középnagy molekulák is számottevő 
mennyiségben jutnak át a membránon konvektív transzport segítségével. Hemofiltráció esetén 
nem használunk dializáló oldatot, így diffúzió nem történik. A keringésből eltávolított jelentős 
mennyiségű folyadékot azonban a kezelés során infúzió formájában pótolni kell (7. ábra). A 
folyadékpótlás általában krisztalloid oldattal történik. A kezelés elsősorban nem vesepótló 
eljárás, hanem nagy vagy középnagy molekulasúlyú anyagok eltávolítására alkalmas 
toxikológiai eljárás. 

A szelektív diffúzió (dialízis) és a hemofiltráció együttesen zajlik a hemodiafiltráció 
során, ahol modern szintetikus anyagból készült nagy pórusnagyságú féligáteresztő membránt 
és dializáló folyadékot egyidejűleg használunk. A diffúzión kívül tehát konvekció segítségével 
is történik toxin- és jelentős mennyiségű folyadékeltávolítás. Ezen kezelési mód esetében is 
szükség van az eltávolított folyadék egy részének a pótlására a kezelés során az ún. 
szubsztitúciós folyadék segítségével (8. ábra). Konvekció segítségével a nagyobb (ún. 
középnagy) molekulasúlyú molekulák, toxinok távolíthatók el jobb hatásfokkal, mint 
klasszikus dialízis kezeléssel. Itt is ultrafiltráció segítségével kerül sor a folyadékfelesleg 
eltávolítására. Ez a kezelési mód akut vagy krónikus vesepótló és detoxikáló eljárásként 
egyaránt alkalmazható. 
A tágabb értelemben vett hemodialízis kezelés egyik módszere sem képes elérni vagy akár 
megközelíteni a vese méregtelenítő hatásfokát, mert a nagy molekulasúlyú vagy a fehérjékhez 
kötött endogén vagy exogén toxinokat nem képes eliminálni. Ráadásul, szemben a vesék 
folyamatos működésével, a hemodialízis egy intermittáló méregtelenítő eljárás. Krónikus 
vesepótló eljárásként általában heti 3x4 órában történik a kiezelés. Sürgősségi eljárás részeként 
(akut veseelégtelenségben, többszerv-elégtelenségben, mérgezésben, stb.) az indikációtól, a 
társbetegségektől és a beteg aktuális állapotától, hemodinamikai stabilitásától függően a 
kezelés történhet naponta vagy másnaponta, napi 3-4 vagy akár 12, esetleg átmenetileg 24 
órában is, de alapvetően intermittáló jelleggel. A tágabb értelemben vett dialízis kezelés 
(tökéletlenül is) csak a vese kiválasztó működését pótolhatja. A kezelés során aktiválódhat a 
komplement-, a kallikrein-kininrendszer, sőt a fehérvérsejtek is, ami rövid- vagy hosszútávú 
szövődményekhez vezethet. 
Kikerülve az érrendszerből és mesterséges felszínekkel érintkezésbe lépve (tű, vezetékek, nagy 
felületű dializátor) a vér koagulációs rendszere is aktiválódik, ezért, mint minden 
extrakorporealis vérkört alkalmazó kezelés esetén, megfelelő véralvadás gátlást kell alkalmazni 
hemodialízis során is. Erre a célra hemodialízis kezeléshez általában heparint használunk, 
melyet infúziós pumpával vagy intermittálóan adagolunk a testen kívüli vérkörbe.   

 
A hemodialízishez megfelelő vérnyerési lehetőségre van szükség, hiszen a kezelés során 200-
400 ml/perc sebességgel áramlik a vér a dializátoron és az extrakorporeális át. Krónikus dialízis 
kezeléshez a legmegfelelőbb ehhez egy arteriovenózus anasztomózis képezése, melynek helye 
típusosan az alkaron, általában a fossa tabatier-ben van (Cimino fisztula). Amennyiben nincs 
megfelelő érösszeköttetésre lehetőség (érbetegeségben vagy sok év dialízist és több fisztula 
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készítést követően), akkor műanyag érprotézissel sebészi beépítésére kerülhet sor. További 
lehetőség kanül behelyezése valamelyik nagyvénába (v. jugularis interna, v. subclavia vagy v. 
femoralis).  Krónikus hemodialízis kezelés céljára tartós, bőr alatt tunelizált, kétlumenű 
katétereket használunk, lehetőség szerint a v. jugularis internaba helyezve. 
Sürgősségi ellátás részeként dialízis kezelés során vérnyeréshez csak akkor tudunk 
arteriovenózus fisztulát használni, ha egy krónikus dialízis programban levő beteg szorul akut 
ellátásra, és ennek keretén belül művese kezelésre is (pl. tüdőödémája van, intenzív osztályra 
kerül, ott dializálni kell, stb.). Minden egyéb esetben kétlumenű, vastag centrális vénás kanülön 
keresztül végezzük a hemodialízis kezelést. A kanül a vena jugularis internaban, a vena 
subclaviaban vagy a vena femoralisban lehet. A két lumenre azért van szükség, mert egyiken 
keresztül érkezik a vér a dialízis készülék extrakorporealis vérkörébe, a dializátorhoz, a másik 
lumenen keresztül visszaadjuk a betegnek a dializátoron áthaladt, „megtisztított” vérét (és az 
eltávolított folyadék egy részének a pótlására használt ún. szubsztitúciós folyadékot, 
amennyiben olyan kezelési módot alkalmazunk, hogy erre is szükség van). Sürgősségi ellátás 
során nem használunk bőr alatt tunelizált katétereket. A direkt (nem tunelizált) nagyvéna 
katéterek Seldinger módszerrel gyorsan és viszonylag egyszerűen behelyezhetők, lehetővé téve 
a hemodialízis kezelés haladéktalan elkezdését. Szükség esetén átmeneti jelleggel egylumenű 
nagyvéna katéteren keresztül is végezhető hemodialízis kezelés. Ilyenkor az egyetlen lumenen 
keresztül (intermittálóan) vagy eltávolítjuk a beteg vérét, vagy visszaadjuk azt. Egylumenű 
kanül használata esetén jelentős mértékben rosszabb a kezelés hatásfoka, mint kétlumenű 
katéter használata során. Perifériás véna punkciója nem biztosít elegendő vérátáramlást a 
hemodialízis kezelés végzéséhez. 
Sürgősségi ellátás részeként hemodialízisre, hemofiltrációra vagy hemodiafiltrációra a 
következő esetekben lehet szükség: akut veseelégtelenség önmagában vagy többszerv-
elégtelenség, szepszis vagy egyéb szisztémás betegségek (vaszkulitisz, SLE, stb.) részeként, 
mérgezés olyan gyógyszerrel vagy vegyszerrel, ami dialízis kezeléssel eltávolítható vagy már 
dialízis programban levő beteg akut, intenzív osztályos ellátása során, esetleg olyankor, amikor 
krónikus veseelégtelenségben szenvedő beteg valamilyen járulékos tényező (szepszis, 
infarktus, komplikációkkal járó sebészeti beavatkozás, jelentős mennyiségű intravénás 
kontrasztanyag beadásával járó képalkotó eljárás, stb.) következtében akutan válik 
veseelégtelenné, és igényel dialízis kezelést (gyakran intenzív osztályos ellátásának keretében).  
A hemoperfúzó egy speciális, csak az akut ellátásban használt kezelési módszer, melynek 
során általában hemodialízis készüléket használunk. A testen kívüli vérkör és a véralvadás 
gátlás is lényegében megegyezik a hemodialízisnél leírttal, azonban hemoperfúzió során 
dializátor helyett egy adszorbenst tartalmazó patronon vezetjük át a betege vérét, melyben aktív 
szén vagy speciális műgyanta van, ami méreganyagok megkötésére, és ilyen módon való 
eltávolítására alkalmas. Bizonyos műgyanták zsíroldékony gyógyszerek, mérgek eltávolítására 
alkalmasak. Vannak speciális antigénnel bevont aktív szénoszlopok is, amelyeket bizonyos 
autoimmun betegségekben lehet alkalmazni antitestek eltávolítására. A módszer nem túl széles 
körben használt, de adott esetben életmentő. Mivel a módszert elsősorban mérgezettek 
ellátására alkalmazzák, gyakran kombinálják hemodialízissel: a beteg vérét az adszorbenst 
tartalmazó patronon kívül egy dializátoron is átvezetik (akár ugyanazon kezelés során). 

1.2 Peritoneális dialízis 
A peritoneális dialízis során a beteg peritoneumának felszínét használjuk féligáteresztő 
membránként a dialízis kezeléshez. A dializáló oldat ilyenkor a „peritoneális űrben” van. Ez 
egy virtuális űr, hiszen élettani körülmények között a peritoneum lemezei össszefekszenek. A 
peritoneum ereiben áramló vér és a „peritoneális űrben” levő dializáló folyadék között zajlik az 
anyagtranszport (diffúzió, konvekció, ultrafiltráció) a peritoneális membránon keresztül. 
Katéter (leggyakrabban az úgynevezett Tenckhoff katéter) kerül beültetésre a „peritoneális 
űrbe”, úgy, hogy a katéter egyik vége a kismedencében van, a másik vége pedig egy hasfalban 



	   1077	  

futó alagútban, ún. tunelben végigfutva a hasfalon kívül helyezkedik el. A katéteren keresztül – 
a krónikus kezelésként leggyakrabban alkalmazott folyamatos ambuláns peritoneális dialízis 
során – a beteg mintegy 2 liter speciális dializáló oldatot juttat a hasűrbe, és ezt naponta 3-5-
ször, leggyakrabban 4-szer cseréli. Az oldat be- és kiáramoltatása egy speciális, egyszer 
használatos zárt rendszeren keresztül történik. A rendszer kialakítása olyan, hogy a kórokozók 
hasűrbe való jutásának lehetőségét, így a peritonitisz kialakulásának esélyét minimálisra 
csökkentse. A peritoneális dialízis kezelés egy másik típusában a hasűri folyadékcseréket egy 
automata, megfelelő módon előre beprogramozott készülék (cycler) végzi, ideális esetben 
éjszaka, a beteg otthonában, alvás ideje alatt. 
A dializáló oldat ozmotikus aktivitásának változtatása révén módosítható az ultrafiltráció 
mértéke és ezzel a folyadékeltávolítás volumene. Az ozmotikusan aktív anyag leggyakrabban 
glukóz, de lehet aminosav és cukorpolimer is (az utóbbiak kevésbé elterjedtek és drágák).  Ha 
nagyobb az oldat glükóz koncentrációja, akkor nagyobb az ozmotikus aktivitása is, ezért több 
folyadék jut át a beteg véréből a peritonealis dializáló oldatba, vagyis több folyadékot lehet így 
a beteg szervezetéből eltávolítani. A glukóz hosszútávon károsítja a peritoneumot. Rövidtávon 
is számolnunk kell néhány kedvezőtlen irányba ható tényezővel: néhány óra után részben 
felszívódva a glükóz a keringésbe jut, így a szervezet számára glükózterhelést jelent, másrészt 
pedig ha felszívódik a glükóz egy része, akkor kevesebb glükóz marad a hasűri oldatban, így 
annak az ozmotikus aktivitása (ezáltal a folyadékeltávolítás hatékonysága) csökken. A fentiek 
miatt intenzíven kutatják, hogy milyen hasonlóan jó és olcsó összetevőt alkalmazhatnak 
ozmotikusan aktív anyagként a peritoneális dializáló oldatokban. Az anyagtranszport 
diffúzióval és konvekcióval történik peritonealis dialízis során is. 
Nagy előnye a peritoneális dialízisnek, hogy folyamatos a méreg- és folyadékeltávolítás 
(szemben a hemodialízis kezeléssel, ahol ez intermittálóan történik), és nem szükséges hozzá 
érösszeköttetés. Hemodinamikailag instabil betegnél problémás lehet a hemodialízis kezelés 
néha még olyankor is, ha hosszú,12 órás vagy hosszabb kezelést alkalmazunk. Ilyen esetekben 
előnyös lehet a peritonealis dialízis kezelés (bár napjainkban hasonló esetben csak ott 
alkalmazzák, ahol a hemodialízis nem elérhető). 
Amennyiben a peritonealis dialízis kezelést sürgősségi ellátás keretében alkalmazzuk, úgy 
általában a hasűri katéter tervezett műtéttel történő beültetésére sincs lehetőség (ez a katéter 
implantáció módja krónikus peritonealis dialízis kezelés során). Rendelkezésre állnak azonban 
olyan katéterek és katéterbehelyező készletek, melyek segítségével a katéter implantáció helyi 
érzéstelenítésben az intenzív osztályon helyben, akár a betegágyban is elvégezhető. Ilyen 
esetekben a dialízis kezelés azonnal elkezdhető, illetve erre ilyenkor szükség is van. Akut 
veseelégtelenségben szenvedő betegek vagy mérgezettek (etilén-glikol, esetleg barbiturát, stb.) 
sikerrel kezelhetők átmeneti jelleggel ilyen módon. Célszerű a folyamatos ambuláns 
peritonealis dialízis kezeléshez rendszeresített oldatok, zacskók, csatlakozók használata. A 
rendszer alkalmas hipotermiás beteg felmelegítéséhez is (bár erre a célra is ritkán használt 
napjainkban). Sürgősségi ellátás keretében is célszerű az ambuláns peritoneális dialízis 
kezeléshez rendszeresített oldatokat és csatlakozókat használni. Az automata készülék (cycler) 
használata is szóba jöhet. 
A közelmúltban, az iraki és az afganisztáni háborúban is alkalmazták műtéti körülmények 
között az átmeneti peritonealis dialízis kezelést, mégpedig úgy, hogy speciális katéterek és 
oldatok  nem álltak rendelkezésre. Sebészeti dréneket és Ringer oldatot használva is 
hatékonyam tudtak folyadékot eltávolítani, ionzavart rendezni bizonyos esetekben. 
A peritoneális dialízis legfontosabb szövődménye a peritonitisz, mely a klasszikus „sebészi” 
peritonitiszhez hasonló, de általában lényegesen enyhébb tünetekkel jár A kórokozó 
legtöbbször baktérium. A peritonitisz általában intraperitonealisan adott antibiotikumra 
meggyógyul, de amennyiben a peritonitisz nem gyógyul, recidivál, vagy a lezajlott peritonitiszt 
követően elégtelenné válik a peritoneum-membrán méregeltávolító képessége, esetleg a 
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gyulladást követően a peritoneumban jelentős összenövések alakulnak ki, hemodialízisre kell 
áttérni és a hasűri katétert el kell távolítani. Gombás peritonitisz esetén a katéter azonnal 
eltávolítandó. 
Bár a sürgősségi ellátásban a peritonealis dialízis háttérbe szorult, fontos lehet annak az 
ismerete, hogy alkalmas akut veseelégtelen és/vagy mérgezésben szenvedő betegek ellátására; 
elsősorban ott, ahol a hemodialízis kezelés lehetősége nem áll rendelkezésre. 

2. Terápiás aferezis 
A terápiás aferezis (a hemodialízishez hasonlóan) egy extrakorporeális kezelési mód, melynek 
során a beteg vérének összetevőit választjuk el egymástól olyan állapot kezelése céljából, 
amelyet a beteg vérében levő, betegséget okozó, eltávolítandó anyag vált ki. 
A ferezis vagy aferezis kifejezés egy gyűjtőfogalom olyan kezelésekre, amikor a vér 
valamelyik komponense eltávolításra kerül. Ide tartozik a plazmaferezis, amikor a vérplazma 
kerül eltávolításra és a citaferezis, amikor vérsejtek kerülnek eltávolításra. 
Plazmaferezis: a beteg vagy egészséges egyén véréből történő szelektív plazma eltávolítás 
módszere. A vérből a plazmát centrifugálással vagy filtrációval (szűrés speciális membránon 
át) lehet eltávolítani. A plazmaferezis történhet terápiás célzattal, amikor a cél egy betegséget 
okozó anyag eltávolítása a plazmából vagy azért, hogy egészséges donorok véréből nyerjenek 
plazmát, amit később gyógyászati céllal más beteg szervezetébe lehet majd transzfundálni 
(plazma donáció). 
Terápiás plazmaferezis (vagy terápiás plazmacsere) során eltávolítjuk a beteg plazmáját, és 
azt más folyadékkal (allogén donor plazmával, krisztalloid vagy kolloid oldattal) pótoljuk. Az 
ilyen indikációval eltávolított plazmát (amely a kórokozó anyagot tartalmazza) soha nem 
szabad más betegnek beadni. 
A citaferezis esetén a cél a vér alakos elemeinek a szelektív eltávolítása olyan esetben, ha azok 
abnormálisak (pl. sarlósejtek) vagy kórosan nagy mennyiségben vannak a vérben (pl. 
vérlemezkék eltávolítása vagy fehér vérsejtek eltávolítása válhat szükségessé hematológiai 
betegségekben). 

2.1 Terápiás plazmaferezis (vagy terápiás plazmacsere) 
A kezelés során kórokozó anyagokat távolítunk el a plazmából azért, hogy azok káros hatását 
meggátoljuk. Az eltávolítandó anyag lehet saját antigén ellen termelt ellenanyag (autoimmun 
betegségben), immunkomplex, krioglobulin, immunglobulin könnyű lánc, endotoxin, 
koleszterintartalmú lipoprotein, stb. Az eljárás során a beteg vénás vérét egy extrakorporeális 
készülékbe juttatjuk, amelynek segítségével elválasztjuk egymástól a vér komponenseit: a 
vörösvértesteket, a fehérvérsejteket, vérlemezkéket és a plazmát). A plazma egészét vagy annak 
egy részét a (veszélyes) hulladékgyűjtő konténerbe juttatjuk; a maradékot (amennyiben van), és 
a vér további komponenseit visszajuttatjuk a beteg keringésébe. 
Az extrakorporealis vérkör miatt véralvadás gátlásra van szükség: citrátot vagy heparint 
használunk erre a célra. 
Mivel a plazma egészét vagy jelentős részét eltávolítjuk, súlyos volumenhiány alakulna ki, ha 
nem pótolnánk az eltávolított plazmát. Folyadékpótlás céljára használhatjuk a beteg maradék 
plazmáját (amennyiben annak csak valamilyen komponensét távolítottuk el), donor plazmát, 
kolloid vagy krisztalloid oldatot. 
Az alábbi tényezők közül legalább egynek teljesülnie kell ahhoz, hogy terápiás plazmaferezis 
racionális választás és hatékony kezelési mód legyen: 

- az eltávolítandó anyag elég nagy méretű (molekulatömeg>15.000 Dalton) legyen  
ahhoz, hogy az egyszerűbben kivitelezhető és olcsóbb hemofitrációval, 
hemodiafiltrációval vagy hemodialízissel ne legyen könnyedén eltávolítható. 

- az eltávolítandó anyag féléletideje elég hosszú legyen ahhoz, hogy eltávolítása 
lényegesen gyorsabb legyen aferezissel, mint az endogén klírensz útján (vagyis aferezis 
alkalmazása nélkül). 
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- az eltávolítandó anyag akutan toxikus legyen és/vagy nem eltávolítható kellő 
hatékonysággal/gyorsasággal hagyományos kezelési eljárások segítségével. 

Terápiás plazmaferezissel nagyon hatékonyan távolíthatók el ellenanyagok autoimmun 
betegségekben. Az IgG molekulatömege nagyobb, mint 15.000 Dalton, féléletideje kb. 21 nap. 
Ezért, amennyiben immunszupresszív kezeléssel sikerül is leállítani az új ellenanyag 
termelését, a keringésben levő ellenanyagnak a koncentrációja 21 nap alatt csökken 50%-kal. 
Ilyen hosszú ideig nem várhatunk a káros hatás közömbösítésére olyan agresszív ellenanyag 
esetében, mint pl. glomerularis bazálmembrán ellen termelt ellenanyag (anti-GBM) 
Goodpasture betegségben. Ezért szükséges ilyenkor a terápiás plazmaferezis elvégzése (az 
immunszupresszív kezelés mellett). 
2.1.1 Technikai kivitelezés 
A terápiás plazmaferezishez vagy terápiás plazmacseréhez egy olyan extrakorporeális 
készülékre van szükség, ami elválasztja egymástól a vér alkotóelemeit. Erre két módszert 
fejlesztettek ki. A hagyományos módszer során (a véradó állomásokon használt módon) 
centrifugálás segítségével választjuk el egymástól a vér alkotóelemeit. Ezzel a módszerrel 
citaferezist is lehet végezni. A másik, egyre népszerűbb módszer során filtrációs technikával 
végezzük a terápiás plazmaferezist. A filtrációs technika alkalmazása, vagyis a membrán 
plazma szeparálás során egy hemodialízis készüléket és a hemodialízishez használt 
extrakorporealis vérkört használjuk. A kezelés során nincs dializáló oldat áramlás (a 
hemofiltrációhoz használt módon), a dializátor helyett pedig egy speciális nagy permeabilitású 
membránt tartalmazó plazma filtert használunk (hiszen itt, szemben a hemodialízis kezeléssel, 
15.000 Daltonnál nagyobb molekulatömegű fehérjéket is el kell távolítanunk). A hemodialízis 
készüléken levő pumpa felhasználható az eltávolított plazma pótlása céljából adott folyadék 
beadására is, ráadásul így biztosítható a plazmapótló folyadék pontos adagolása. A 
folyadékpótlás sebessége kritikus a plazmaferezis során: amennyiben kevesebb folyadékot 
pótolunk, mint amennyi plazmát eltávolítunk, úgy hipotónia alakul ki, amennyiben többet, úgy 
folyadéktöbblet és következményes hipertónia alakul ki. 
Míg a centrifugát alkalmazó módszereknél citrátot használnak a véralvadás gátlására, a 
membrán segítségével végzett plazma szeparálás során általában heparint. 
Terápiás plazmaferezis végzéséhez megfelelő vérnyerést kell biztosítanunk. A hemodialízis 
során leírt módon itt is két helyen kell csatlakozzon az extrakorporealis vérkör a beteg vénás 
keringéséhez: az egyik ponton a betegből eltávolítjuk a vért, és azt az extrakorporealis vérkörön 
keresztül a plazmaferezist végző készülékbe vezetjük, a másik csatlakozási ponton át 
visszaadjuk a vért és az eltávolított plazma pótlására adott folyadékot a beteg vénás 
keringésébe. A fent tárgyalt membrán plazma szeparálás során, amikor a hemodialízishez 
használt készüléket és vérkört használjuk, gyakorlatilag hasonló vérnyerésre és vérátáramlási 
sebességre van szükségünk, mint a dialízis kezelés során, tehát két (nagy) lumenű centrális 
véna katéterre van szükség. Centrifugával történő plazmaferezis esetén kisebb vérátáramlás is 
elegendő a hatékony kezelés végzéséhez, így ebben az esetben megfelelő lehet két stabil, nagy 
perifériás vénába helyezett kanül használata is. 
A beteg eltávolított plazmájának pótlására használható donor plazma, albumin (kolloid), 
fiziológiás só oldat (krisztalloid) vagy a két utóbbi együttesen. A folyadék pótlására használt 
szer kiválasztását a plazmaferezis indikációja és a társbetegségek határozzák meg. A 
leggyakrabban használt az 5%-os albumin oldat vagy ennek fiziológiás só oldattal való 
kombinációja. Az albumin előnye, hogy használata során nem kell tartani vírusinfekciók 
átvitelétől (ami plazma használata során esetleg előfordulhat), és minimális az anafilaxiás 
reakció előfordulásának a valószínűsége. Albumin és fiziológiás só oldat együttes használata 
esetén legalább 50%-ban albumint kell használni. Fiziológiás só oldat kizárólagos használata 
során az onkotikus nyomás jelentős mértékben lecsökken, ami ödéma képződéshez és 
hipotóniához vezet, ezért javasolt a só oldatot albuminnal együtt használni. Plazmát olyankor 
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használunk, ha a plazmaferezis indikációja ezt feltétlenül szükségessé teszi (pl. TTP); ilyenkor 
friss fagyasztott plazma formájában adható. 
A terápiás plazmaferezis és citaferezis teljes indikációs körének tárgyalása meghaladja e 
jegyzet célját és terjedelmét (ezt a szakmai ajánlások részletesen bemutatják). Ezért a 
továbbiakban csak a sürgősségi ellátás keretében szükségessé váló terápiás plazmaferezis kerül 
részletesebb bemutatásra. 
 
2.1.2 Terápiás plazmaferezis (terápiás plazmacsere) a sürgősségi ellátásban: hogyan, hol, 
mikor? 
Mivel a plazmaferezis egy speciális kezelési mód, melyet képzett, jártas személyzet végez, és a 
sürgősségi ellátást igénylő beteg általában intenzív osztályon fekszik, a kezelés indikációjának 
felállítása, valamint annak elvégzése is konzultációt és együttműködést igényel a beteg 
osztályos ellátását végző intenzív osztályos személyzet és a plazmaferezist végző kollegák 
részéről. Ennek értelmében a kezelés indikációjának felállítása is a két szakma képviselőjének 
konzíliumát teszi szükségessé. 
Általában akkor beszélünk „sürgős plazma csere” indikációjáról, ha a kezelést a lehető 
leghamarabb el kell kezdeni, de legkésőbb a klinikai diagnózis felállítását követő 24-36 órán 
belül, a beteg életveszélyes állapotban van, és nincs egyéb terápiás alternatíva. 
Fontos, hogy a terápiás plazmaferezis ne egy olyan heroikus beavatkozás legyen, amit akkor 
alkalmazunk, amikor már nincs egyéb ötletünk. 
A terápiás protokollok jól működnek olyankor, amikor a beteg hemodinamikai és élettani 
paraméterei stabilak. A „sürgős plazmaferezis” indikácója esetén ez általában nem áll fenn, így 
ilyenkor a plazmaferezis a hemodinamikai instabilitás miatt rosszabb hatékonyságú lehet, 
ráadásul ilyen esetekben a beteg is rosszabbul tolerálhatja a kezelést. 
A fentiek értelmében a plazmaferezist sürgős esetben általában intenzív osztályon kell végezni, 
oda eljuttatva a készüléket, filtert, szereléket, egyéb anyagokat, személyzetet. A plazmaferezist 
végző személyzetnek természetesen a kezelés elkezdésétől annak befejezéséig a helyszínen kell 
lennie. A kezelés során a beteg élettani (EKG, vérnyomás, stb.) és időközönként (elsősorban a 
véralvadással kapcsolatos) labor paramétereinek gondos monitorozása szükséges. 
Természetesen a megfelelő érösszeköttetésről itt is gondoskodni kell. Ilyen esetekben ez 
gyakorlatilag mindig kétlumenű centrális vénás kanült jelent. Gondosan ki kell választani az 
eltávolított plazma pótlására adott folyadék típusát, és figyelni kell beadásának rátáját is. Ha a 
beteg plazmát kap, figyelni kell az esetleges transzfúziós szövődmények jeleit is. A beteg 
gyógyszeres kezelése általában az intenzív osztály orvosának feladata. Fontos részfeladat a 
centrális vénás kanül megfelelő lezárása, ápolása, hiszen a kanült általában több kezelésre kell 
majd használni. 
„Sürgős terápiás plazmaferezis” végzésének leggyakoribb indikációi: trombotikus 
trombocitopéniás purpura, antifoszfolipid szindróma katasztrófális formája, extrém magas 
triglicerid szint által okozott pankreatitisz, mérgezések (gyilkos galóca, nehéz fémek: higany, 
ciszplatin), paraquat, fulmináns hepatitiszt okozó növényi mérgek), gyógyszermérgezések 
(elsősorban olyan gyógyszerek esetén hatékony, melyek nagymértékben kötődnek 
plazmafehérjékhez, és döntő mennyiségben az intravaszkuláris térben vannak jelen; pl. L-
tiroxin, verapamil, diltiazem, karbamazepin, teofillin, ciszplatin, vinkrisztin, fenilbutazon), akut 
fulmináns hepatitisz, illetve súlyos neurológiai tünetekkel járó miaszténia vagy Guillan-Barrè 
szindróma. 
A terápiás plazmaferezis nem hatékony barbiturát, triciklikus antidepresszáns, benzodiazepin, 
fenitoin és aminokinolin mérgezés esetén. 
A kezelés leggyakoribb szövődményei az extarkorporealis vérkör használatával, az 
antikoagulációval és az eltávolított plazma pótlásával összefüggőek. 
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Mivel a terápiás plazmaferezis jól megválasztott esetekben nagyon hatékony, sokszor 
életmentő, ugyanakkor bizonyos veszélyekkel és potenciálisan szövődményekkel járó kezelés, 
fontos a kellően átgondolt indikáció és a kezelés gondos kivitelezése. Mindkettő nehezebb, ha a 
plazmaferezist nem a szokott helyszínen, hanem intenzív osztályon, kritikus állapotú betegen 
kell végezni. 
 

 

Ábrák: 

1. Ábra: Dialízis 
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2. Ábra: Diffúzió 
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3. Ábra: Ultrafiltráció és konvekció 
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4. Ábra: Ozmózis 
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5. Ábra: A dializátor felépítése 

	  

	  



	   1086	  

	  

6. Ábra: A hemodialízis sémás ábrája 
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7. Ábra: A hemofiltráció sémás ábrája 
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8. Ábra: A hemodiafiltráció sémás ábrája 
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9. Ábra: A peritoneális dialízis elve 
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33.14. alfejezet 

Gasztrointesztinális dekontamináció (Fülöp Norbert Dr.) 

Bevezetés  

A gasztrointesztinális dekontamináció a gyomor-, bélrendszerbe véletlen módon bekerült, 
vagy szándékosan bejuttatott anyagok, mérgek eltávolítása céljából alkalmazott módszereket, 
beavatkozásokat jelenti. Célja, hogy megakadályozza, vagy csökkentse az idegen anyagok 
felszívódását – ezzel elhárítva azon anyagok szervezetre gyakorolt káros hatásait.  

Az évek során több módszer alkalmazása is bevezetésre került, mint például a gyomor 
forszírozott kiürítése (hánytatás, gyomormosás), a bélrendszer passzázsának gyorsítása 
(hashajtók, bél irrigáció), illetve gyomor-, bélrendszerbe bejutott anyagok gyomorban való 
lekötése (aktív szén). Ahogy a klinikai gyakorlat során növekedett a tudásunk a különböző 
módszerek hatékonyságáról, kockázatáról, illetve előnyeiről, úgy néhány módszer 
alkalmazása a háttérbe szorult.    

Jelen fejezet célja, hogy összefoglalja a szóba jövő gasztrointesztinális dekontaminációra 
használható módszereket, azok hatékonyságát, veszélyeit, illetve értékelje a különböző 
metodikákat a rendelkezésre álló szakirodalmi adatok alapján.  

Gasztrointesztinális dekontamináció lehetséges módszerei:  

• Gyomormosás 
• Aktív szén 

o egyszeri dózis 
o többszöri dózis 

• Teljes bél irrigáció 
• Endoszkopos/sebészeti eltávolítás 
• Hánytatás 
• Hashajtás 
• Higítás 

 

Gyomormosás: 

Módszer:  

A gyomormosás során ismételve kisebb mennyiségű folyadékot juttatunk be egy nagyobb 
átmérőjű orogasztrikus csövön keresztül a gyomorba, majd ugyanezen az úton aspiráljuk azt. 
A folyamat célja, hogy eltávolítsuk a gyomorból a bekerült tablettákat, mérget, gomba 
maradékot, stb.  
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Az 1. ábrán látható a gyomormosáshoz használt eszköz (tölcsér, gyomormosó cső, hánytál, 
csatlakoztató cső). Csak biztosított légúttal bíró beteg alkalmas gyomormosására. Ez azt 
jelenti, hogy a tudatánál lévő, vagy intubált betegnél szabad a gyomormosát elvégezni. A 
tudatánál lévő beteget leültetjük, a beteg háta mögül a síkosítóval ellátott gyomormosó csövet 
óvatosan levezetjük a beteg gyomrába. A lehelyezést követően meg kell győződni a 
gyomormosó cső helyes lokalizációjáról (nyelőcső+gyomor, vagy légcső).  Ennek egyszerű 
módja, hogy a csőre csatlakoztatjuk a tölcsért és meghallgatjuk, hogy van-e légzéssel szinkron 
levegőáramlás a gyomormosó csövön keresztül. Intubált beteg esetében a lehelyezést és a 
gyomormosást oldalfekvő helyzetben végezzük, szoros monitorizálás mellett.  

Amennyiben megbizonyosodtunk a gyomormosó cső adekvált elhelyezkedéséről, a tölcsért a 
páciens feje fölé emeljük és testmeleg vízzel (alkalmanként kb.: 0,5 L) megkezdjük a 
gyomormosást. A folyadék bejutását követően a tölcsért a páciens csípője alá visszük, hogy a 
gyomorba bejutott folyadék eltávozhasson. A fenti lépéseket addig ismételjük, míg a 
gyomorból eltávozó folyadék tiszta (tablettadaraboktól, ételtől, stb. mentes) nem lesz. Sokszor 
nagy mennyiségű folyadékra van ehhez szükség.  

Nem együttműködő beteg esetében szükség lehet kényszerítő eszközökre, hogy a 
gyomormosó cső behelyezése megtörténhessen. Megfelelő körültekintés mellett páciens szája 
nyitásához szájterpesz lehet szükséges (2. ábra).  
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A gyomormosó cső és a beavatkozást végző testi épségének megőrzéséhez ujjvédőt kell 
használni (3. ábra).  

 

Hatékonyság:  

A gyomormosás alkalmazása nagymértékben visszaszorult, mióta rendelkezésre állnak adatok 
az aktív szén használatának hatékonyságáról (lásd alább). Az irodalomban fellelhető 
vizsgálatok alapján megkérdőjelezhető a gyomormosás idegen anyag eltávolítására vonatkozó 
hatékonysága.  
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• Egy randomizált vizsgálat alapján, mely során önmérgezett betegek közvetlenül a 
gyomormosás előtt sugárfogó tablettákat nyeltek le, a tabletták közel fele a 
gasztrointesztinális traktusban maradt, míg egyharmada a vékonybélbe került 1. 

• Saetta munkacsoportja írta le, hogy a közvetlenül gyomormosást követően elvégzett 
gasztroszkópia alapján 17 betegből 15 esetben maradt szolidum a gyomorban 2. 

• Önkénteseken végzett vizsgálat során, az elfogyasztott anyag kevesebb, mint fele volt 
visszanyerhető a gyomormosással 3.  

Aktív szénnel direktbe összehasonlítva, vagy azzal együtt alkalmazva sem sikerült igazolni a 
gyomormosás hatékonyságát.  

• Tűnetekkel bíró mérgezett beteg (808 fő) bevonásával elvégzett randomizált 
vizsgálatban a gyomor kiürítésére alkalmazott technikákat (hánytatás, gyomormosás) 
hasonlították össze aktív szénnel. A hánytatott, vagy gyomormosott betegek kétszer 
gyakrabban kerültek intenzív osztályra, vagy 4x gyakrabban volt szükség az esetükben 
intubálásra, mint az aktív szénnel ellátott betegek esetében. Mindemellett a 
gyomormosás jelentősen fokozta az aspirációs tüdőgyulladás kockázatát is (9% vs. 
0%) 4.  

• Paracetamol felszívódását önkénteseken vizsgálva a gyomormosással kombinált aktív 
szenes kezelés nem bizonyult előnyösebbnek az aktív szén önmagában való 
alkalmazásánál 5.  

Indikáció: 

Az American Association of Poison Centers (Mérgezési Centrumok Amerikai Szövetsége, 
AAPC) és az European Association of Poison Centers and Clinical Toxicologists (Mérgezési 
Centromok és Klinikai Toxikológusok Európai Szövetsége, EAPCCT) közös állásfoglalása 
alapján a gyomormosást nem szabad rutinszerűen alkalmazni mérgezett egyéneknél 6. A 
fejezetnek nem tárgya a gasztrointesztinális dekontamináció indikációinak megvitatása.  

A gyomormosás alkalmazása előtt azonban mindig meg kell határozni azokat az indikációs 
köröket, melyek során a kockázat és haszon egyéni mérlegelését követően lehet alkalmazni a 
metodikát. Ilyen esetek lehetnek a potenciálisan halálos mérgezések (gyógyszer, gomba, stb), 
abban az esetben, ha idegen anyag elfogyasztása nem esik időben túl távol (mérgezésenként 
változik ez az idő, általánosságban <1-2 h, gyilkos galóca mérgezés gyanúja esetében akár 6 
órán túl is) a páciens ellátásától. Tekintettel a szűk indikációs idő intervallumra, az elsődleges 
ellátást nyújtó egészségügyi személyzet feladata a gyomormosás elvégzése, amennyiben a 
fentiek alapján indikáció fennáll.   

Ellenjavallat:  

• nem biztosított légút 
• maró anyagfogyasztás (fokozhatja a meglevő nyelőcső és/vagy gyomorsérülést) 
• szénhidrogén fogyasztás (aspiráció nagyfokú rizikója miatt) 
• gasztrointesztinális vérzés, vagy perforáció magas rizikója esetében (közelmúltbeli 

sebészeti esemény, anatómiai abnormalitás, alvadási zavar) 
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Szövődmények:  

• aspirációs pneumonia 4 
• nyelőcső-, gyomorperforáció 6 
• gége spazmus 7, 8 
• hypoxia 
• diszritmiák (bradycardia, AV blokk, stb.) 8 
• folyadék- és elektrolit zavar 9 

Fontos még kihangsúlyozni, hogy gyomormosás során bejuttatott folyadék áthaladhat a 
pyloruson, mérgeket is magával sodorva, így - a következő részben tárgyalt - aktív szén 
hatékonyságát is rontva 1. 

 

Aktív szén: 

Módszer:  

Egyszeri dózisban alkalmazott aktív szén a leggyakrabban használt gasztrointesztinális 
dekontaminációs módszer volt az elmúlt 100 évben 10. Az aktív szén előállításakor különböző 
anyagokat (lignit, fa, stb.) hevítenek kontrollált körülmények közt (hőmérséklet, páratartalom, 
stb.). A kontrollált hevítése során nagymértékben porózus anyagot kapunk, emiatt az aktív 
szén felszíne igen nagy. A szén felszínén szabadon elérhető karbonil és hidroxil csoportok 
adszorbeálják a molekulákat, bár ennek mértéke anyagonként változó. Az orvosi szén felszíne 
950-2000 m2/g kell hogy legyen 10. Mérgezések esetében a tablettás formula nem használható, 
mivel a megkötő kapacitása elmarad a porétól.  

Az orvosi szén oldat formájában kerül felhasználásra. Bejuttatásának két alternatívája létezik: 

• szájon keresztül a beteg elfogyasztja a feloldott orvosi szenet – ez igen kellemetlen 
lehet, hiszen az oldat iszaphoz hasonlít, nehezen nyelhető. Gyermekgyógyászati 
felhasználásban előfordul, hogy különböző módon ízesítik, azonban a hozzáadott 
anyagok (sorbitol, gyümölcslé, jégkrém, stb) csökkentik az aktív szén adszorbeáló 
képességét 11.  
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• a másik lehetőség az vízben feloldott orvosi szénpor nazogasztrikus szondán való 

bejuttatása (4. ábra). A szonda lehelyezése intubált - eszméletlen betegben is 
lehetséges.  A tágabb orrnyílásba, eszméleténél levő beteg esetében ülő helyzetben, 
síkosítóval ellátott nazogasztrikus szondát vezetünk le. Amint a szonda elérte az 
orrgaratot és elakad, ujjainkkal sodró mozdulattal segítjük a továbbhaladását. 
ellenőrizzük a pozícióját és óvatosan tovább vezetjük a szondát, miközben megkérjük 
a beteget, hogy nyeljen. A lehelyezést követően ismét ellenőrizzük a szájüregen 
keresztül, hogy a szonda nem tekeredett-e fel a szájüregben. Eszméletlen – intubált 
beteg esetében a szájüregben a szonda hegyének pozicionálása kézzel, sikertelenség 
esetén laryngoscop és Magill fogó segítségével végezhető el. A szonda megfelelő 
pozíciójáról meggyőződhetünk, ha Farkas fecskendővel hirtelen levegőt fújunk a 
szondán át, és a gyomor felett szimultán hallgatózunk. Amennyiben a szonda a 
gyomorban van, bugyborékolást kell hallanunk. A szonda megfelelő helyzetben 
rögzítésre kerül (5. ábra) 
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A mérgezett betegek aktív szénnel való kezelésének két módja van, egyszeri dózisú aktív 
szén, vagy többszöri dózisban alkalmazott aktív szén.    

Az egyszeri dózisú aktív szén dózisának meghatározása az életkor figyelembevételével 
történik a nemzetközi ajánlások alapján 10.  

• 1 évnél fiatalabb gyermek esetében 10-25g, vagy 0,5-1,0 g/ttkg 
• 1 - 12 éves gyermek esetében 25-50g, vagy 0,5-1,0 g/ttkg 
• Serdülők, vagy felnőttek esetében  25-100g, vagy 0,5-1,0g/ttkg 

Többszöri dózisú aktív szén adagolása:  

• Adagolás ebben az esetben sincs egyértelműen meghatározva. Elfogadható 
négyóránként 50g, vagy kétóránként 25g aktív szén ismételt adása is. Fontos, hogy az 
ismételt adás esetén hashajtót semmiképp ne alkalmazzunk! 

Hatékonyság:  

Az aktív szén hatékonyságát javarészt in vitro, állatkísérletek és önkénteseken végzett 
vizsgálatokra alapozzuk.  

Több in vitro és állatkísérlet is történt, mely kimutatta, hogy az aktív szén méreganyag 
megkötő kapacitása függ a dózistól, a szén részecskeméretétől és felszínétől, a 
hőmérséklettől, a pH-tól és az anorganikus só tartalomtól is 12-14. Chin és munkatársai 
patkányokon mutatták ki, hogy a mérgezőanyagnál nyolcszor több aktív szén alkalmazása 80-
96%-kal csökkentette a vizsgált anyagok plazmakoncentrációját 15. Az elvégzett vizsgálatok 
során igen széles dózis tartományt használtak méreg: aktív szén arány 1:1-1:100.000 közt. 
Konszenzus alapján született meg a javaslat, hogy az aktív szén dózisa 0,5-1,0g/ttkg legyen.  

Önkénteseken történt vizsgálatokon alapul az a megállapítás is, hogy az aktív szén 
alkalmazása történjen 1 órán belül. 122 vizsgálat (0,5-100g aktív szén adása) eredményét 
összegezve megállapítható volt, hogy 30 percen belül adott aktív szén 51,7%-kal, 60 percen 
belül adott 38,14%-kal, 120 percen belül adott aktív szén pedig 34,54%-kal csökkentette a 
méreganyag felszívódását 10. Fontos kihangsúlyozni, hogy önkéntesekről lévén szó 
szubtoxicus gyógyszer dózisokat használtak az összes vizsgálatban. Három önkéntes 
vizsgálat, mely aktív szén 120 percen túli alkalmazását vizsgálata paracetamol felszívódására, 
eredményei ellentmondásosak 16-18. Emiatt egyértelmű nem lehet kijelenti, hogy két órán túl 
adott aktív szénnek nincs haszna.  

Az azonban megállapítható, hogy méreg bejutását és az aktív szén beadása közt eltelt idővel 
arányos csökken az aktív szén hatékonysága.  

Az aktív szén alkalmazási indikációját meghatározza az a tény is, hogy a vizsgálatok során 
tesztelt anyagokat különböző hatásfokkal kötötte meg az orvosi szén.  

Randomizált kontrollált vizsgálatok eredményei alapján nem állíthatjuk egybehangzóan, hogy 
az aktív szén hatékony mérgezések esetében. Ennek oka részben a vizsgálatok tervezése volt, 
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több vizsgálatban késve adták az orvosi szenet, néhány vizsgálatban pedig olyan betegek is 
bevonásra kerültek, akiknél alacsony volt a súlyos mérgezés rizikója.   

Rashkin munkacsoportja 808 beteg bevonásával hasonlította össze a gyomorürítési 
módszereket önmagukban alkalmazva, illetve aktív szénnel kiegészítve. Érdemi különbséget 
nem igazoltak a klinikai lefolyásban, aspiráció gyomormosás esetén gyakrabban fordult elő 4 

Triciklusos antidepresszáns túladagolt betegeknél (n=91) vizsgálták a gyomormosást 
önmagában összehasonlítva gyomormosás+aktív szén alkalmazásával. A vizsgálat során nem 
volt különbség a két csoportban a gyógyszer szérum szintje közt.  Azonban a vizsgálatban 
csak 20g aktív szén került beadásra és a betegek ellátására zömében későn került sor 19.  

Cooper közleményében 411 bevonásával (327 beteg eredményének értékelésével) 
hasonlították össze az aktív szénnel kezelt betegeket a dekontamináción át nem esett 
betegcsoporttal. Érdemi különbséget nem sikerült kimutatni a hospitalizáció időtartama, 
hányás, halálozás, vagy az intenzív osztályos felvételek számában 20.  

Egy retrospektív, megfigyeléses vizsgálatban 981 beteg adatát összehasonlítva (N-
acetilcisztein kezelés előtt alkalmazott gyomormosás, vagy gyomormosás+aktív szén, vagy 
gasztrointesztinális dekontamináció nélkül) megállapították, hogy az aktív szén alkalmazása 
szignifikánsan csökkentette a súlyos májkárosodás esélyét, javarészt azoknál a betegeknél 
találtak jótékony hatást, akik több mint 10 g paracetomol bevételéttől számított 2 órán belül 
megtörtént a beavatkozás 21.  

Késői alkalmazás hatékonyságára is történtek vizsgálatok, melyekben paracetamol 
mérgezetteket vizsgáltak.  

Az egyik vizsgálatban súlyos paracetamol mérgezett betegeket vizsgáltak, akik a gyógyszer 
fogyasztásától számított 4-16 órán belül kerültek ellátásra. 23 betegnél súlyos májkárosodás 
alakult ki, közülük csak 2 volt olyan, aki aktív szenet is kapott 22.   

A többszöri dózisban alkalmazott aktív szén esetében is ellentmondásosak az eredmények. 
Nagy betegszámú (n=4629), randomizált vizsgálat nem mutatott különbséget a 0 g, 1 
alkalommal 50 g, vagy a 4 óra alatt 6 alkalommal 50 g aktív szénnel kezelt csoportok közt 23.  

Sárga oleander (Cascabela thevetia) mérgezett betegek (n=401) randomizált vizsgálata során 
szignifikánsan alacsonyabb volt a halálozás a 72 órán át, 6 óránként 50 g aktív szénnel kezelt 
betegek esetében, mint az egy alkalommal 50 g aktív szenet kapó betegekben 24.  

Indikáció: 

Egyszer adott aktív szén: mérgezéstől számított 1-2 órán beül alkalmazás esetében 
egyértelműen ajánlott, de nem zárható ki a késői alkalmazás haszna sem. Az 1. sz. táblázat 
foglalja össze azokat az anyagokat, melyek esetében nem várható haszon az aktív szén 
alkalmazásától.  

Nehézfémek	  
Arzén	   Ólom	   Higany	   Vas	   Cink	   Kadmium	  
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Anorganikus	  ionok	  
Lítium	   Nátrium	   Kálcium	   Magnézium	   Fluorid	   Iód	  

Korrozív	  anyagok	  
Savak	   Lúgok	  

Szénhidrogének	  
Alkánok	   Alkének	   Aromás	  szénhidrogének	  

Alkoholok/Aldehidek	  
Aceton	   Etanol	   Metanol	   Etilén-‐glikol	  (fagyálló)	   Izopropranol	  

1. számú táblázat: mérgezések, melyek esetében aktív szén használata nem javasolt.  

Többszöri dózisban adott aktív szén: Az AAPC és EAPCCT közös állásfoglalása alapján csak 
súlyos-életveszélyes karbamazepin, dapson, fenobarbitál, kinin és teofillin mérgezés esetében 
javasolt.  

Ellenjavallat:  

Az egyszeri és többszörös dózisban alkalmazott aktív szén esetében ugyanazon 
ellenjavallatok állnak fenn.  

• Módosult tudatállapot, biztosított légút nélkül (aspirációs veszély, az intubálás 
indikációja önmagában nem lehet az aktív szén alkalmazása) 

• Késői ellátás (2 órán túl) 
• Fokozott aspirációveszély, illetve annak súlyos várható szövődménye 

(szénhidrogének) 
• Rosszul kötő mérgek/anyagok (lásd: 1.sz. táblázat) 
• Ileusz, subileusz 
• Endoszkópia szükségességének esetében (látási viszonyok) 

Szövődmények:  

Az aktív szén használatának várható szövődményei ritkák. Aspiráció a mérgezett egyénekben 
kevesebb, mint a betegek egy százalékában fordul elő, és ezt az arányt nem növeli az aktív 
szén használata 20, 25, 26. Gyomor ürítési technikákkal való együttalkalmazása miatt fordulhat 
elő gyakrabban aspiráció, valamint abban az esetben, ha nem figyelünk a biztosított légutakra, 
vagy a légcsőbe kerül a nazogasztrikus szonda.  

Önkénteseken végzett vizsgálat alapján a mellékhatások közül a gasztrointesztinális tűnetek a 
jellemzőek 27, 28:  

• teltségérzet (46%) 
• hányinger (18%) 
• hányás (8%) 
• szorulás (60%)  

Hasmenés gyakorlatilag csak hashajtókkal való együttadás során jelentkezik.  
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Teljes bél irrigáció: 

Módszer:  

Polietilén-glikol – elektrolit oldat alkalmazásával, a széklet folyósítása révén van mód 
„átöblíteni” a teljes bélrendszert. Ez a módszer mechanikusan eltávolítja el a tablettákat, 
kábítószer csomagokat a gasztrointesztinális rendszerből. Az alkalmazott oldatnak 
izotonikusnak és ozmotikusan balanszírozottnak kell lennie.  

Az oldat szükséges mennyiségét - dózisát illetően nem történtek dózis-hatás vizsgálatok. A 
nemzetközileg is elfogadott dózisokat a 2. táblázatban foglaltuk össze 29.  

 

Életkor PEG-ES oldat (ml/óra) 

9 hónap- 6 év 500 

6-12 év 1000 

>13 év 1500-2000 
2. számú táblázat: javasolt óránkénti  oldat mennyisége teljes bél irrigációhoz 

Az oldat bejuttatására nazogasztrikus szondán keresztül javasolt, figyelembe véve azt, hogy a 
mérgezett pacienstől nem várható el nagy mennyiségű oldatot szájon keresztül történő 
bejuttatása. Praktikus a célvolumen/óra 10%-val kezdeni az irrigációt, 30-60 perc alatt 
folyamatosan emelve a mennyiséget kell elérni az ajánlott dozírozást. Az irrigációt addig kell 
folytatni, míg végbélen keresztül távozó oldat tiszta nem lesz. Amennyiben szükséges 
hányáscsillapítóként promotiliumok (pl: metoclopramid) használata jön szóba.  

Hatékonyság:  

A teljes bél irrigáció hasznos lehet azon betegek esetében, akik a bevételt követően 2 órán túl 
jelentkeznek ellátásra, enterosolvens, vagy lassú kibocsátású gyógyszert, vagy olyan anyagot 
fogyasztottak, ahol az aktív széntől eredmény nem várható (1.sz. táblázat) 30.  

Önkéntesek végzett vizsgálat kimutatta, hogy bizonyos esetekben hatékony, de az aktív szén 
kezelés hatékonyságát csökkenti 31.  

Indikáció: 

Rutinszerű használata nem javasolt. Az alábbi esetekben megfontolandó alkalmazása 29, 30: 

• Amennyiben aktív szén kezeléstől eredmény nem várható (lásd: 1.sz. táblázat) 
• Toxikus mennyiségű enterosolvens, vagy lassan kibocsátó (extended release) 

gyógyszerekkel való mérgezés. 
• Bélben bezoárokat formáló gyógyszerekkel való mérgezés (szalicilátok, barbiturátok, 

karbamezepin, meprobamát) 
• Kábítószer csomagok GI rendszerbe való bejuttatása 
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Ellenjavallat:  

• ileusz, szubileusz, bélperforáció 
• jelentős gasztrointesztinális vérzés 
• csillapíthatatlan hányás 
• hemodinamikai instabilitás 

Szövődmények: 

• puffadás 
• hányinger-hányás 
• hasi görcsök 
• aspiráció (ritka) 

 

Endoszkópos/sebészeti eltávolítás: 

Indikáció: 

Az elfogyasztott anyag endoszkópos, vagy sebészeti úton való eltávolítása csak abban az 
esetben indokolt, amennyiben nincs kevésbé invazív módszer az életveszélyt okozó méreg 
eltávolítására (pl: gyilkos galóca mérgezés időhatáron belüli ellátása során, halálos dózisú 
nehézfém mérgezés esetén). A mérgezés tüneteit mutató, nagyobb mennyiségű kábítószer 
csomagokat lenyelő („body packers”) betegek esetében indikált a sebészeti eltávolítás. 
Ugyanis az endoszkópos módszerekkel a kábítószer csomagolása könnyen sérülhet, ezáltal 
súlyosbíthatja a mérgezést.  

 

Hánytatás: 

Módszer, hatékonyság, indikáció: 

Korábban az ipekakuána szirup adása gyakran alkalmazott módszer volt a mérgezett betegek  
prehospitális és sürgősségi ellátás során, mely célja az volt, hogy elősegítsük a gyomor 
ürülését. Az AACT és EAPCCT közös állásfoglalásában még nem került megfogalmazásra 
egyértelmű állásfoglalás az ipekakuána szirup alkalmazásáról 32. Hojer és munkatársai már 
egyértelműen kijelentették, hogy nem javasolt alkalmazni sem a helyszínen, sem sürgősségi 
betegellátó egységben. A hánytatás amellett, hogy egyértelműen igazolható előnye nincs, 
késleltetheti a megfelelő ellátást - az aktív szén, ellenanyagok használatát, vagy a teljes bél 
irrigációját 33.   
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Hashajtás: 

Módszer, hatékonyság, indikáció:  

Hashajtók (magnézium citrát, magnézium szulfát, szorbitol, mannitol, stb.) használata 
elméletileg a bél-passzázs gyorsítása révén csökkenti a mérgek felszívódását és fokozza 
toxinok, vagy az aktív szén által megkötött anyagok ürülését.  Az American Association of 
Poison Centers és az European Association of Poison Centers and Clinical Toxicologists 
önmagukban nem javasolja a hashajtók alkalmazását. Egyszeri dózisban - aktív szén 
kiegészítéseként jöhet szóba a használta 34.  

Magyarországon hagyományosan magnézium szulfát adására kerül sor aktív szén alkalmazása 
mellett, angolszász országokban a szorbitol hozzáadása volt a gyakorlat.  

Egyértelműen nem lehet állást foglalni a hashajtók indikációjáról. Az AAPC és EAPCCT 
közös állásfoglalása szerint azonban, a megszokott gyakorlattól eltérően, nem javasolt 
hashajtó alkalmazását aktív szén kezeléssel egyidejűleg 10. A 2014. decemberben történt 
irodalmi áttekintés - UpToDate interneten megjelent szakértői összefoglalója alapján szóba 
jöhet egyszeri dózisú hashajtó beadása, de csak szigorúan egyszeri dózisú aktív szenes kezelés 
mellé .  

Mellékhatás, szövődmények:  

• folyadék- elektrolit zavar  
• hasi fájdalom  
• hányinger-hányás.  

 

Hígítás: 

Korábban maró anyag (sav, lúg) mérgezés esetében ajánlott módszer lényege az volt, hogy 
csökkentse a korrozív anyagok koncentrációját, ezáltal csökkentve az okozott 
szövetkárosodást. Napjainkban a maró anyagok hígítását nem javasoljuk. 

  

Összefoglalás:  

Általánosságban elmondható, hogy a mérgezések nagyobb része szupportív kezelés mellett is 
szövődménymentesen lezajlik. A dekontaminációs technikák alkalmazásánál figyelembe kell 
venni mérgezés súlyosságát, az elfogyasztástól eltelt időt és a beavatkozás lehetséges 
veszélyeit is. A gasztrointesztinális dekontamináció fontossága csökken, amennyiben 
antidótum is rendelkezésre áll.  

Sajnos kevés az adat, amely egyértelműen bizonyítja, hogy ezek a metodikák csökkentik a 
morbiditást és mortalitást, amellett hogy igazoltan csökkentik - csökkenthetik bizonyos 
mérgek plazma koncentrációját.   
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Gasztrointesztinális dekontamináció szükségessége esetén több módszer is szóba jön. A 
módszer kiválasztása során individuálisan kell értékelni a kockázat-haszon arányt, a döntés 
során a biztonságosságot és az elfogyasztott anyag esetében várható hatásfokot kell 
elsősorban szem előtt tartani.  

1. Biztosított légutak (éber beteg – megtartott légúti reflexekkel, vagy intubált beteg) 
nélkül egyik módszer sem alkalmazható.  

2. Vizsgálatokkal igazolt, hogy a méreg elfogyasztásától 1-2 órán belül beadott egyszeri 
dózisú aktív szén alkalmazása (1 g/ttkg, maximum 50 g) előnyös, alkalmazása 
javasolt, kivéve az alábbiakat: 

• nem toxikus anyag fogyasztása 
• aktív szén várhatóan nem köti meg az elfogyasztott anyagot (1.sz. táblázat) 
• a fogyasztástól eltelt idő alapján a felszívódás teljesnek véleményezhető 
• túl magas a várható szövődmény (aspiráció, perforáció) rizikója 

3. Hashajtó alkalmazása szóba jöhet, de csak aktív szén adása mellett. Egyszeri dózis 
elégséges, többszöri adagolás nem javasolt. Bár az amerikai és európai toxikológiai 
társaságok véleménye szerint együtt adásuk nem javallt.  

4. Teljes bél irrigáció javasolt olyan esetekben, mikor az aktív szén alkalmazásától nem 
várható haszon (lásd: fent) 

5. Gyomormosás rutinszerű alkalmazása nem javasolt, azonban bizonyos esetekben a 
méreg elfogyasztásától számítva egy órán belül segíthet. Gyomormosást követően 
minden esetben alkalmazni kell aktív szenet is. Kivéve azokat az mérgezéseket, ahol 
az aktív szén nem köti meg az elfogyasztott anyagot.  
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33. fejezet  

Egészségügyi beavatkozások és korszerű eszközök, eszközhasználat a 
sürgősségi ellátásban  

33.15. alfejezet  

Laboratóriumi diagnosztika a sürgősségi ellátás során (POCT) (Kovács L. Gábor 

Dr.) 

33.15.1 Bevezetés 

A sürgősségi betegellátás fogalma olyan klinikai helyzetet jelent, amikor életfontos 

szervi diszfunkció, súlyos trauma, nagy sebészeti beavatkozás, általános anesztézia, 

súlyos sepsis vagy más súlyos kórképben szenvedő betegek ellátása történik. Ilyen 

klinikai helyzetet jelent az intenzív osztályon, műtőben, sürgősségi osztályokon, 

sürgősségi és légimentés során és a mellkasi fájdalom/trauma/stroke egységekben való 

betegellátás. 

A sürgősségi laboratóriumi diagnosztika a labordiagnosztika azon területével 

foglalkozik, mely nem a szokásos laboratóriumi környezetben, hanem a betegellátás 

közvetlen közelében zajlik, melyet legtöbbször nem laboratóriumi végzettségű 

egészségügyi szakszemélyzet végez. A labordiagnosztika ezen területének 

legáltalánosabban elterjedt megnevezése az angol „point-of-care testing” kifejezés 

rövidítéséből származó POCT. A POCT labordiagnosztika - melynek számos 

szinonímája él még az angolszáz irodalomban „bedside testing”, „near patient testing”, 

„home testing”, „patient self-management”, „alternate site testing” – definíció szerint 

magában foglal minden olyan laboratóriumi vizsgálatot, melyet a hagyományos 

központi laboratóriumokon kívül végeznek, akár fekvőbeteg intézményekben 

közvetlenül a betegágy mellett, vagy a háziorvosi rendelőben, vagy otthon a beteg által 

kivitelezve.  

A POCT diagnosztika elterjedését a klinikusok laborvizsgálatokkal szembeni rövidebb 

„turn-around-time” (TAT, magyarul leletátfordulási idő) igénye és a betegápolási napok 

lerövidítéséből fakadó gazdaságossági előnyök segítették. A központi laboratóriumi 

teszthez képest rövidebb TAT-ot nyújtó, sokszor más módszertannal végzett POCT 

vizsgálattal szemben egyértelmű elvárás, hogy eredménye a központi laboratóriumi 

teszthez hasonlóan megbízható és összevethető legyen, mire a POCT vizsgálatok 

minőségirányítási rendszerbe kapcsolása nyújthat megoldást. A nem megfelelő 
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minőségbiztosítással alkalmazott POCT ugyanis a beteg számára veszélyes lehet 

(pontatlan laboreredmények a kivitelezés hibáiból, rossz adatrögzítés, lelet 

dokumentálás miatt). A POCT vizsgálatok gazdaságossági előnye a betegápolási, 

leginkább az intenzív osztályon töltött napok számának lerövidülésén keresztül 

érvényesül, így a POCT túlzott gyakorisággal, vagy központi laboratóriumi 

szolgáltatással párhuzamos „biztonsági” alkalmazása igen költséges lehet. Az is  

nyilvánvaló, hogy egyes klinikai állapotok esetén a gyors laboreredményeken alapuló 

döntéshozatal valóban alapvető a beteg jobb gyógyulási esélyeinek biztosításához, 

ugyanakkor más esetekben a gyors laboreredmény csupán a nagyobb fokú beteg-

megelégedettséghez szükséges, melynek következményeit a beteggyógyulási esélyekre 

igen nehéz mérni.  

A POCT jelentősége tovább fog nőni. A fekvő- és járóbeteg ellátásban egyértelmű, 

hogy mi az azonnali diagnózis és terápiás döntés előnye: nincs szükség további 

vizsgálatok elvégzésére. A legfontosabb trend ebben az összefüggésben az úgynevezett 

„személyre szabott orvoslás”. Az elmúlt évtizedben a szemünk láttára változott meg a 

laboratóriumi medicina szerepe, különösen a személyre szabott u.n. P4 (P4: angolul 

predictive + preventive + personalized + participatory) orvoslás és személyre szabott 

diagnosztika talaján (1. ábra). Ennek kapcsán a  beteg genotípusából és fenotípusából 

származó információkat genetikai laboratóriumi vizsgálatok és hagyományos 

laboratóriumi vizsgálatok segítségével felhasználjuk arra, hogy a betegséget 

alcsoportokra bontsuk (stratifikáció), a gyógyítás módját, eszközét megválasszuk, olyan 

preventiv intézkedéseket tegyünk, amelyek a megfelelő beteget megfelelő időben érik 

el. Igy tehát ez az irányzat felértékeli a laboratóriumi medicina jelentőségét. 

 

- az 1. ábra helye – 

 

Az otthoni ápolást ki fogják terjeszteni, és egyes laboratóriumi tesztek a krónikus 

betegek számára otthon is elérhetővé válnak. Az otthoni megfigyelés hatékonysága, 

és ezáltal a beteg biztonsága megnő. Ráadásul az otthoni megfigyelésen kívül a POCT 

eszközök további alkalmazása is várható az élet különböző területein, pl.: 

sportesemények, katonai szolgálat, show-business, ápolási otthonok, 

tömegközlekedési járművek, alternatív orvosi ellátás, állatorvosi ellátás, fitnesz 

stúdiók, gyógyszertárak, stb. A chip technológia egyre terjedő fejlődése ( lab-on-a-

chip technológia) teszi lehetővé, hogy a laboratóriumi medicinában a POCT ilyen 
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széleskörű legyen. A lab-on-a-chip eszközöket manapság már távoli eléréssel kezdik 

használni az integrált folyadékvezérlés, minta előkezelés, minta szétválasztás, 

jelerősítés, és az egyetlen eszközre történő jeldetektálás fejlődésének eredményeként. 

33.15.2. A POCT eszközök csoportosítása 

A POCT-t a beteg közelsége, a kvantitatív vagy fél-kvantitatív egyedi mérések, a rövid 

lelet átfordulási idő, a minta előkészítés és a pipettázás elhagyása, előre gyártott 

reagensek használata, dedikált analitikai műszerek és azonnali, eredményvezérelt 

terápiás beavatkozások jellemzik (1). A személyzet minden tagjától elvárt, hogy 

használni tudja ezeket a készülékeket. A POCT mérések úgy nevezett bioszenzorokon 

alapszanak. A bioszenzor egy analitikai eszköz a szervezet egy-egy kémiai 

összetevőjének (analit) kimutatására, amely egyesíti a biológiai komponenseket a 

fizikokémai-detektor komponensekkel. A biológiai komponensek (általában antitestek) 

egy szilárd felületen vannak rögzítve és kölcsönhatásba lépnek az analitekkel. A POCT 

eszközöket különböző csoportokba sorolhatjuk a használt bioszenzorok alapján.  

2.1.Kvalitatív tesztcsík-alapú POCT eszközök: Ezek az eszközök (pl.: terhességi teszt, 

vizelet tesztcsík, széklet vérvizsgálat) kvalitatív eredményeket (plusz vagy mínusz) 

adnak egy egyszerű csík megjelenítésével, amely reagenst tartalmazó porózus mátrixból 

készült. 

2.2.Leolvasó egység és tesztcsík alapú POCT eszközök: Ez a leggyakrabban használt és 

legegyszerűbb kvantitatív POCT eszköz. A kémiai reakciókat egyszerhasználatos 

tesztcsíkon hajtja végre, és a leolvasó berendezést csak arra használja, hogy megmérje a 

kémiai reakció kimeneti jelét. Az érzékelési elv általában elektrokémiai. A mérés 

elvégzéséhez teljes vér szükséges, ezáltal a POCT ezen fajtája nagyon kényelmes a 

felhasználók számára. A cukormérők és egyes multi-paraméter olvasók is ilyen típusú 

mérőeszközök. 

2.3.Bench-top (asztali) POCT eszközök: Bonyolultabbak, mint a leolvasó egység alapú 

eszközök, és más analitika elvek szerint működnek (pl.: enzim aktivitás mérés, 

részecske számolás, immunoassay, szenzor-alapú vérgáz analízis). Habár ezek is POCT 

eszközök, előnyösebb, ha szakember használják. A Reflotron (Roche), ami egy multi-

paraméteres kémiai eszköz 17 analit gyors mérésére, a PFA-100 vérlemezke funkció 

elemző (Siemens), vagy az ABL vérgáz mérő (Radiometer) lehetnek példái az ilyen 

típusú eszközöknek. 

2.4.POCT eszközök valós idejű (folyamatos) méréshez: Valós idejű folyamatos 
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cukorszint mérő POCT eszközök már elérhetőek az 1-es típusú diabéteszben szenvedő 

betegek számára. Egy tű-alapú glükóz-oxidázt tartalmazó szenzort helyeznek el a bőr 

alá, amely a megtermelt hidrogénperoxidot elektrokémiai úton méri. Ilyenek például a 

Guardian Real Time (Medtronic) vagy a Freestyle Navigator (Abbott) kereskedelmi 

forgalomban elérhető folyamatos cukorszint mérők.  

2.5.Molekuláris biológia alapú POCT eszközök: A leggyakrabban ezeket használják a 

fertőző kórokozók kimutatására. Az egyszerű eszközök kvalitatív tesztcsíkokat 

használnak, amely immunokromatográfia alapon keresi a kórokozókat, ugyanakkor 

manapság már a PCR alapú gyors nukleinsav teszteket is használják. A GeneXpert 

(Cepheid) az egyik kereskedelmi forgalomban is kapható ilyen eszköz. 

A POCT készülékeknek azonban nemcsak a sürgősségi ellátásban, de a betegek által, a 

saját otthonukban is elvégezhető laboratóriumi vizsgálatokban is nagy jelentőségük van. 

Ezek az eszközök fejlődést biztosítsanak a kényelem és a leletátbocsátási idő 

tekintetében. A POCT rendszereknek gyorsnak, kicsinek, könnyen használhatónak kell 

lenni, miközben a legmodernebb teljesítmény jellemzők is teljesülnek. A legtöbb ilyen 

készüléket cukorszint mérésre használják, de egyre több figyelmet kap az ágy melletti 

rendszerek fejlesztése, amelyek képesek a laboratóriumi analízisek szélesebb 

spektrumát elvégezni. Több mint 31.000 fajta laboratóriumi diagnosztikai készüléket és 

eszközt kategorizáltak az elmúlt években az FDA a CLIA (Clinical Laboratory 

Improvement Amendments) vezetésével. Ezek 25%-át a POCT eszközök és eljárások 

teszik ki. Az elmúlt évtizedekben a POCT a laboratóriumi medicina fontos részévé vált 

(2). 

 

33.15.3. POCT vércukormérők 

33.15.3.1. A diabétesz kritériumai és az önellenőrzés  

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a világon több mint 140 millió ember 

szenved diabétesz mellituszban és 2025-re ez a szám több mint duplájára fog nőni. Az 

1-es típusú diabéteszes betegeknek naponta többször kell ellenőrizniük 

cukorszintjüket. A WHO és az Amerikai Diabétesz Társaság (ADA) definíciója 

szerint diabétesz mellitusznak diagnózisához szükség van legalább két mérésre, ahol 

az éhgyomri plazma glükóz koncentráció ≥ 7,0 mmol/L. Alternatíva lehet még a 

tünetekkel egy időben a véletlen (éhezés nélküli) vénás plazma glükóz koncentráció 

(diabétesz: ≥ 11,1 mmol/L), vagy a tüneteket követő 2 órában mért orális glükóz 
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tolerancia teszt  (diabétesz: ≥ 11,1 mmol/L), amelyek alapján egyértelmű a diabétesz 

mellitusz diagnózisa. Az új besorolás szerinti „károsodott éhomi vércukor” esetében 

keskenyebbek a vénás plazma glükóz koncentráció intervallumai (WHO: 6,1-6,9 

mmol/L; ADA: 5,6-6,9 mmol/L), mint a korábban mért éhgyomri vércukor szintek 

(5,6-7,7 mmol/L). A keskenyebb diagnosztikai intervallumok megnövelik a 

megbízható eredmények iránti igényt. 

A glükóz méréshez használt bioszenzorok a glükóz szintet direkt módon mérik, 

vagyis a minta előzetes hígítása nélkül. Az új generációs szenzorok a glükóz 

molalitását és nem a koncentrációját mérik. A molalitás azonos a teljes vérben és a 

plazmában, miközben a glükóz koncentráció a két rendszerben különböző. A jelenlegi 

klinikai gyakorlatban a plazma és vér glükózt váltakozva használják, ezért felmerül a 

félreértelmezés lehetősége. A két rendszert gyakran összetévesztik a klinikai 

irodalomban, annak ellenére, hogy átlagosan 11% a különbség a glükóz 

koncentrációban (plazma/vér). Ez azért fontos, mert a POCT vércukorszint mérők a 

teljes vérben mérik a glükóz szintet, míg a laboratóriumi tesztek a plazma glükóz 

szintjét mérik. Jelenleg több olyan mérő is megtalálható a piacon, amely „plazma 

egyenértékű” eredményt ad, holott a teljes vér glükóz szintjét mérik. A plazma 

egyenértéket nem mérik, hanem számítják. Így a betegek könnyedén össze tudják 

hasonlítani eredményeiket a laboratóriumi teszt eredményével. A beteg és a gondozó 

személyzet számára is fontos tudni, hogy a POCT készülék „teljes vérrel 

egyenértékű” vagy „plazmával egyenértékű” eredményeket közöl. A vércukor ön-

ellenőrzésének fejlődése valószínűleg a legjelentősebb előrelépés a diabétesz 

kezelésében, mióta felfedezték az inzulint. Ez lehetőséget ad a diabéteszes betegek 

száméra, hogy saját maguk ellenőrizzék a cukorszintjüket, és a glükóz 

szükségleteikhez igazítsák az inzulin dózist. 

Manapság kórházi POCT használatra speciális cukorszintmérőket alkalmazunk. Ezek 

részletesebb minőségellenőrzési adatokat biztosítanak, a glükóz eredményeket 

elektronikus orvosi nyilvántartásokba és laboratóriumi számítógépes rendszerekbe 

továbbítják. A cukorszint mérőket széles körben használják a kórházakban, járóbeteg 

ellátásban, sürgősségi osztályokon, ambuláns ellátásban (ambulanciákon, 

helikoptereken). 

33.15.3.2. A cukormérő készülékek 
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A cukormérőknek két elengedhetetlen része van: az enzimreakció és a detektor. Az 

enzim általában dehidratált állapotban található és a beteg vérmintájában található 

folyadék hidratálja újra. Egyes mérők hidrogén-peroxidot vagy közvetítő anyagot 

hoznak létre, amely egy festékkel lép reakcióba, így színváltozás következik be, 

amely arányos a glükóz koncentrációval. Más mérők az enzimeket a bioszenzorokba 

foglalják bele, amely elektronokat generál, amiket aztán a mérő érzékel. A jelenlegi 

cukormérők három alapvető enzimatikus reakciót használnak: glükóz oxidázt, glükóz 

dehidrogenázt és hexokinázt. A cukormérők eldobható reagenseit védeni kell az 

extrém hőmérséklettől és a párától. Az ilyen körülmények felmerülhetnek a szállítás 

során a nyári melegben vagy a téli hidegben. A mérő detektor része elektronikai 

részekből áll, így ezt a részt is meg kell védeni az extrém hőhatásoktól, párától, 

nedvességtől. A legtöbb mérő rendelkezik belső hőmérővel, amely meggátolja, hogy a 

mérőt olyan körülmények között használják, ami már a tolerancia határon túl van. 

Blokkolja az eredményeket vagy hibakódot jelez, amennyiben a hőmérséklet és 

páratartalom kívül esik a kezelhető tartományon. Egyes kölcsönhatások jelentősen 

befolyásolhatják a glükóz mérések értelmezését. Ilyen zavaró körülmény lehet a 

környezet (levegő, magasság, páratartalom, hőmérséklet), egyes fiziológiai 

paraméterek (hematokrit, étkezéssel kapcsolatos állapot, hiperlipidémia, oxigén 

ellátás, pH), operatív okok (hemolízis, véralvadásgátlók, magzatvíz folyadék, artériás 

és vénás katéter), vagy különböző gyógyszer kölcsönhatások (pl.: maltóz, 

acetaminofen, aszkorbinsav, mannit, dopamin). Klinikai vonatkozásban gyakori téma 

a cukorszintmérők pontossága. Az ISO 15197 szabvány nagy pontosságot követel 

meg a cukormérő rendszerektől. Az új készülékek 99%-os pontossággal biztosítják az 

eredményeket.  

Ma már számos diagnosztikai vállalat forgalmaz cukorszint mérőket. Ezek között 

megtalálható az Abbott, a Bayer, a Suncoast, a Diagnostic Devices, a 77-Elektronika, 

az Entra Health Systems, a HealthPia, a Hemocue, a Home Diagnostics, a Hypoguard, 

a Lifescan, a Menarini, a Nova, a Relion, a Roche, és a U.S. Diagnostics termékei. És 

ez lista még közel sem teljes.  

Azt is tudni kell azonban, hogy a legtöbb otthon használt POCT cukormérő 

alkalmatlan a szoros kórházi vércukor kontrollra. Ennek fő oka, hogy az otthoni 

használatra készült, egyszerű cukormérők használata bizonyos klinikai helyzetekben 

és bizonyos betegségek komplikációja esetén ellenjavallt. Ilyen komplikáció a súlyos 
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kiszáradás, hipotenzió, sokk, perifériás keringési zavar, hiperozmoláris kóma, 

diabéteszes ketoacidózis és az eszméletvesztés. A POCT vércukor programok egyre 

nagyobb kihívást jelentenek a kórházakban végzett vércukorvizsgálatok növekvő 

száma miatt. Ugyancsak fokozódik az egészségügyi hatóságok részéről a szabályozói 

nyomás. Az intézményeknek olyan helyszíni eszközökre van szükségük, amelyek 

minden információt pontosan és hatásosan képesek összegyűjteni (pl. Accu-Check 

Inform II, Roche). Ez a készülék például egy csepp vérből 5 másodperc alatt 

eredményt mutat, azonosítja a mérést végző személyt és a felhasznált tesztet, 

betegazonosítóhoz rendeli a mérési eredményt és alkalmas adattovábbításra a 

központi szerverre. 

33.15.3.3. POCT vércukormérés terhességi diabétesz esetén 

A diabétesz a terhesség általános komplikációja. Az előfordulási gyakoriság a vizsgált 

kritériumoktól és a népességtől függően változik 1-14 % között. A diabéteszes nők 

két csoportja különíthető el, azok akiknél a diabétesz a terhesség előtt is jelentkezett 

(terhesség előtti diabétesz), és azok, akiknél a terhesség során diagnosztizálják 

(terhességi diabétesz). A diabétesz szövődményes terhességet eredményez az esetek 

90%-ban. A terhességi cukorbetegség klinikai felismerése igen fontos, mivel a 

kezelés (beleértve a diétát, az inzulin kezelést, a magzati megfigyelést) csökkentheti a 

terhességi cukorbetegség okozta születési rendellenességeket és csecsemő halálozás 

számát. Sőt, az ilyen betegséggel küzdő terhes nők hajlamosak rá, hogy a 

későbbiekben is cukorbetegek legyenek. A betegség körülbelül az esetek 50%-ban 20 

éven belül kialakul. Az ADA által ajánlott küszöbérték a terhességi cukorbetegségre 

7,8 mmol/L. Az optimális küszöbérték nagyon fontos minden szűrővizsgálat esetén. 

33.15.3.4. Folyamatos glükóz megfigyelés 

A diabéteszes betegeknél naponta többször szükséges mérni a vércukor szintet. Több 

kutatócsoport is végzett kísérleteket nem invazív jellegű, folyamatos vércukorszint 

mérő technika kifejlesztésére. Általában három különböző optikai technikát 

használnak a glükóz kimutatásra az in vitro kísérletek során: optikai koherencia 

tomográfia, fotoakusztikus spektroszkópia és az ultrarövid lézer impulzusok time-of-

flight mérése. Ezen paraméterek változatainak meghatározásával a közeg glükóz 

koncentrációja is meghatározható. A végső cél az, hogy alacsony költségű egyéni 

eszközöket hozzanak létre a mindennapi otthoni körülmények között történő nem 
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invazív glükóz koncentráció megfigyelésre. Jelenleg még sok probléma merül fel a 

számítógépes modellezésben, eszközfejlesztésben és a beépítésben mielőtt még a 

termék kereskedelmi forgalomba kerülne.  

33.15.4. A több paraméteres POCT eszközök 

33.15.4.1 Klinikai kémiai paraméterek 

A klinikai kémiai paramétereket leggyakrabban a sürgősségi és intenzív beteg 

ellátásban, és a kórházak gyermekgyógyászati és sebészeti osztályain  alkalmazzuk. A 

vénás laktátmérés segíthet megállapítani sérülések súlyosságát traumás betegeknél, 

illetve a szepszis megnövekedett kockázatát, és a vérgázokkal együtt segít 

meghatározni a szöveti hipoxia súlyosságát (pl. súlyos anémia, sokk, szívelégtelenség, 

légzési elégtelenség vagy alkohol/drog mérgezés esetén).  

Az i-STAT (Abbott) bioszenzor chip technológiát fejlesztett ki, amely segítségétével 

összetett POCT rendszereket gyártanak. Az i-STAT rendszer mikrofabrikált 

érzékelőket, kalibráló folyadékrendszereket és hulladék kamrát tartalmaz. A 

különböző laboratóriumi analitok mérése elektrokémiai úton történik.  A 

mérőkészülék a kézi i-STAT Portable Clinical Analyzer. Az adatot tárolni, rendezni, 

szerkeszteni lehet, továbbítani is a kórházi laboratóriumi információs rendszeren 

keresztül a beteg orvosi kartonjába. Az elektrolitokat (nátrium, kálium, klorid, ionizált 

kalcium), a pH-t és a pCO2-t ionszelektív elektródos potenciométerrel mérik. A 

koncentrációt a mért feszültségértékekből számítják a Nernst egyenlet segítségével. A 

pO2-t amperometriásan mérik. A karbamidot ureáz jelenlétében hidrolizálják és az 

ammónium termelést ammónium szelektív elektróddal mérik. A kreatinint egy 

aperometriás teszttel mérik, amely számos enzimet használ arra, hogy 

összekapcsoljon egy reakciósorozatot, ami végül hidrogén-peroxidot termel. A 

kreatinin kreatinná hidrolizálódik, a kreatin szarkozinná, a szarkozin glicinné és 

hidrogén-peroxiddé. A hidrogén-peroxid ezután oxidálódik egy platina elektródon, és 

a keletkezett áramlás arányos a kreatinin koncentrációval. A laktát mérés az i-STAT-

tal egy amperometriás teszttel történik, amely a teljes vér minta plazma frakcióiban 

lévő L-laktát koncentrációt méri. A laktát-oxidáz enzim szelektíven átalakítja a 

laktátot piruváttá és hidrogén-peroxiddá. A felszabadult hidrogén-peroxid oxidálódik 

arányos a minta laktát koncentrációjával.  
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A Reflotron Plus (Roche) szárazkémiás kislaborautomata 17 paraméter laboratóriumi 

pontosságú mérésére alkalmas. A tesztpaletta meglehetősen széles, alkaliás foszfatáz, 

amiláz, bilirubin, összkoleszterin és HDL koleszterin, kreatin-kináz, kreatinin, 

gamma-GT, vércukor, GOT, GPT, hemoglobin, kálium, triglicerid, karbamid, 

hugysav mérésére van lehetőség. Tesztcsíkokkal működik, egyszerűen kezelhető, 

minimális a karbantartási igénye. A mérés elvégezhető vénás,  vagy kapilláris vérből, 

nem igényel mintaelőkészítést, költséghatékony és eredményt ad 3 perc alatt. A 

módszer elterjedtségére jellemző, hogy világszerte már 75.000 Reflotron készülék van 

forgalomban (2. ábra).  

- 2. ábra helye - 

33.15.4.2. Kardiális markerek 

A szivizom infarktus markereinek azonnali POCT mérése az egyik legnagyobb 

kihívás a laboratóriumi diagnosztikában.  A szívizom elhalásának biokémiai markerei 

fontos szerepet játszanak a diagnózisban, prognózisban, monitoringban és a beteg 

szív- és érrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos rizikójának megállapításában, és 

elengedhetetlen részévé vált a terápiás és intervenciós irányelveknek. Az ischémiás 

szívbetegségben szenvedő pácienseknél a POCT hajtóereje a kritikus idő, amely a 

gyors, specifikus és pontos eredményekhez kell, főként azért, hogy a terápiát azonnal 

elindíthassák. A kardiális marker tesztek eredményeit a kardiológusoknak 30 percen 

belül látniuk kell, onnantól számítva, hogy a beteg megérkezett az intenzív osztályra. 

Ez a tény egyértelmű oka és abszolút indoka annak, hogy POCT-t használják a 

kardiális markerek mérésére. Ilyen berendezéseket több nemzetközileg is elismert 

diagnosztikai cég forgalmaz (pl. Abbott i-Stat Analyser, Roche Cardiac Reader, 

Stratus CS System és a Biosite Triage System). Ez a felsorolás messzemenően nem 

teljes. Példaképpen az Abbott és a Roche mérőrendszereinek igen eltérő előnyeit 

ismertetjük, azonban hangsúlyozni kell, hogy a kardiális markerek POCT 

meghatározására az összes többi készülék ugyancsak kiválóan alkalmazható.  

A BNP szabályozza a vérnyomás, az elektrolit egyensúlyt és a folyadékmennyiséget. 

A BNP-t elsősorban a kamrai miokardium szintetizálja, tárolja és szabadítja fel, 

válaszul a térfogat tágulásra és a nyomás túlterhelésre. A BNP-nek fontos szerepe van 

a szívbetegségben szenvedő betegek prognosztikai értékelésénél. A BNP erős 

prognosztikai indikátor a pangásos szívelégtelenség bármely szakaszában szenvedő 
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betegeknél és úgy tűnik, hogy a túlélést jobban előre jelzi, mint a hagyományos 

prognosztikai indikátorok. Az akut koronária szindrómában szenvedő betegeknél, ha 

megnövekedett a BNP szint, nagyobb arányban lépnek fel kardiális komplikációk, és 

nagyobb arányú a posztmiokardiális infarktusban történő elhalálozás. 

Az i-STAT készülék a humán kardiális troponin I-t (cTnI), a kreatin kináz izoenzim 

MB frakciót (CK-MB) és a B-típusú natriuretikus peptidet (BNP) amperometriásan 

méri. A mintában található cTnI, a CK-MB vagy a BNP alkalikus foszfatázzal 

jelölődik és a chip felületén ragad egy 7 perces inkubációs periódusban. Az antitest 

szendvicshez kötött enzim lehasítja a szubsztrátot, és így egy elektrokémiailag 

érzékelhető termék szabadul fel. Az amperometriás szenzor megméri ezt az 

enzimterméket, amely végülis arányos a mintában található kardiális markerek 

koncentrációjával.  

A Cobas h 232 készülék (a korábbi Roche Cardiac Reader továbbfejlesztett változata) 

lehetővé teszi a kardiológiai markerek betegágy melletti kvantitatív meghatározását. 

A készülék Troponin T, D-dimer, mioglobin, CK-MB és NT-proBNP mérésére is 

alkalmas. Az eredmények paramétertől függően 8- 12 perc között rendelkezésre 

állnak. A berendezés felhasználóbarát, érintőképernyővel kommunikál a 

felhasználóval. 

33.15.4.3 Hematokrit, véralvadás 

A különböző klinikai helyzetekben - mint például a kardiopulmonáris bypass, 

intervenciós kardiológiai eljárások és hemodialízis - szükség van megfelelő 

véralvadás gátlásra, hogy a trombózist megelőzzék. Az aktuális gyakorlat az, hogy 

gyorsan ellenőrzik a heparin-okozta véralvadás gátlás mértékét, és az aktivált 

véralvadási időt, amelyet automata betegágy melletti készülékekkel ellenőriznek.  

Az i-STAT Kaolin ACT vagy Celite ACT tesztek reagálnak a karidovaszkuláris 

beavatkozás során beadott heparin aktivitására, klinikailag széleskörűen használják 

kardiopulmonáris bypass, intervenciós kardiológiai eljárások és hemodialízis esetén. 

Az i-STAT rendszerben a hematokritot konduktometriával határozzák meg. A mért 

vezetőképesség fordítottan arányos a hematokrittal. A hemoglobin értékeket a 

hematokrit mérések alapján számítják. Az aktivált alvadási idő méri a vér alvadásához 

szükséges időt az aktivátorral végzett aktivációs kontaktot követően. Az aktivátor 
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lehet kaolin vagy celit. Az i-STAT PT/INR teszt a teljes vér protrombin idejét méri, 

az orálisan adott véralvadásgátlók ellenőrzésére. A teszt meghatározza az időt, amely 

szükséges véralvadási kaszkád extrinsic útjának teljes aktivációjához, amikor az a 

tromboplastinnal elindul. Az i-STAT PT/INR a mérés amperometriásan történik. A 

PT/INR teszt eredményeit INR egységben adjuk meg.  

A CoaguChek XS Plus (Roche) készülék használatával a beteg pillanatok alatt pontos, 

megbízható INR eredményhez juthat a laboratóriumon kívül. Beépített minőség 

ellenőrző rendszere magas szintű biztonságot nyújt. Egy csepp vérből meghatározható 

a protrombin idő, 3 perc alatt eredmény. Nincs szükség vénás vérvételre, kíméletes 

mintavétel ujjbegyszúróval. Betegazonosító és felhasználó azonosító megadható, 

informatikai rendszerbe köthető. „On board” minőség-ellenőrzés minden egyes 

tesztcsíkon a mérés előtt. Nagyon jól egyező eredményeket ad a laboratóriumi mérési 

eredményekkel összevetve. 

33.15.4.4. Vérgázok mérése   

A vérgáz vizsgálattal a vér pH-jára, sav-bázis egyensúlyára, a vérben lévő széndioxid 

(CO2) és oxigén (O2) koncentrációjára lehet következtetni. A vérgáz paramétereket 

kiértékelésükkor három alcsoportra oszthatjuk: oxigén statusra, metabolikus 

paraméterekre és sav-bázis statusra. Az egyensúly felbomlása légzési- (tüdő), vese- 

vagy anyagcsere rendellenességre utal. Az orvos általában akkor kéri a vizsgálatot, ha 

olyan tünetek figyelhetők meg, amelyek a sav-bázis illetve az oxigén/széndioxid 

egyensúly felbomlására utalnak. Ilyen tünetek lehetnek pl. a nehézlégzés, a pihegő 

légzés, vagy a túl gyors légzés (hiperventiláció). A vizsgálatot akkor is kérhetik, ha 

ellenőrizni akarják az oxigén-terápia hatékonyságát. A vizsgálatot műtét közben is 

kérhetik, amikor elsősorban a vér oxigén- és széndioxid szintjét akarják ellenőrizni.	  A 

vérgázvizsgálatoknál minden másodperc számít.  

A vérgázok vizsgálata volt a legelső POCT feladat és ma is az egyik leggyakoribb 

POCT teendő. A diagnosztikai ipar olyan mérhetetlen választékban, kivitelben, 

kombinációban, felszereltségben és árban kínálja ezeket a berendezéséket, hogy azok 

ismertetése meghaladja a jelen fejezet lehetőségeit. A legnagyobb gyártók a 

Radiometer, a Roche, a Siemens és a NOVA.   
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Az ágy melletti diagnosztikai vizsgálatokért felelős vezetőnek, a nap minden percében 

ismernie kell a vérgázanalizátorok aktuális állapotát. Az OMNILINK rendszer 

(Roche) azonnali, folyamatos és naprakész információt nyújt az összes – helyszínen 

vagy más telephelyen lévő - vérgázanalizátor állapotáról. Egyidejű ellenőrző és 

adatfigyelő rendszere és széleskörű távirányítási funkciója van, beépített tanácsadás 

lehetséges a hiba elhárításhoz. Sajátossága, hogy több felhasználó egyidejüleg is 

végezhet távfelügyeletet (pl. vevő és szerviz). Hasonló átfogó informatikai rendszere 

azonban ma már szinte minden nagy gyártónak van (pl. Siemens RapidComm Data 

Management System, Radiometer AQURE POC Management System, stb.) 

33.15.5. Hol van szükség POCT diagnosztika bevezetésére? 

Valamennyi fekvőbetegellátó intézmény önállóan dönt a POCT vizsgálatok 

bevezetéséről. Indokolt lehet a POCT vizsgálat bevezetése minden osztályon, ahol a 

nagy mértékben laboreredményen alapuló orvosi döntéshozatal fokozott sűrgősséget 

igényel és a gyors döntéshozatalon alapuló klinikai-terápiás beavatkozást késleltetné a 

nem helyszínen végzett diagnosztikai teszt. A POCT vizsgálatok bevezetése előtt 

mérlegelendők, hogy van-e megalapozott klinikai igény POCT módszerrel végzendő 

laboratóriumi teszt bevezetésére, a bevezetendő POCT módszer laboratóriumi és 

klinikai szempontból megfelelő-e, van-e bizonyíték arra, hogy a bevezetendő POCT 

módszer növeli a betegellátás eredményességét klinikai, szervezési vagy gazdaságossági 

szempontból, mennyire költséghatékony a POCT módszer a hagyományos 

laboratóriumi teszthez képest, illetve, hogy a kellő gyorsaság a már meglévő központi 

laboratóriumi tesztekkel, azok átfutási idejének csökkentésével biztosítható-e 

(preanalitikai idő csökkentése logisztikai átszervezéssel, hagyományos laboratóriumi 

vizsgálatok analitikai időigénye, posztanalitikai idő csökkentése laboratóriumi 

információs rendszer fejlesztésével). 

A POCT szükségességének eldöntését követően a leginkább megfelelő készülék 

kiválasztására kell törekedni. Ennek során feltétlenül figyelembe kell venni azt, hogy a 

klinikai igény kielégítéséhez milyen analitikai pontosságra, reprodukálhatóságra és 

analit detektálási határra van szükség.  

33.15.6. A POCT vizsgálatok szakmai felelőssége 
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A POCT vizsgálatok olyan különleges laboratóriumi vizsgálatok, melyek technikai 

kivitelezésében laboratóriumi szakismeretekkel nem rendelkező egészségügyi 

szakszemélyzet (klinikus orvos, nővér, intenzív osztályos asszisztens, műtősnő, stb.) is 

részt vehet. A vizsgálatok minőségének ellenőrzése, a minőség biztosítása a központi 

laboratórium vezetőjének felelőssége, aki ezt megfelelő laboratóriumi szakszemélyzeten 

keresztül biztosítja. Mivel az egyéb laboratóriumi vizsgálatokkal ellentétben, a POCT 

vizsgálatok eredményei előzetes laboratóriumi orvosi validálás nélkül kerülnek klinikai 

értékelésre ezért, megfelelő minőségellenőrzési paraméterek mellett (de csak ebben az 

esetben!) az egyedi vizsgálati eredmények szakmai felelőssége a betegellátó osztály 

vezetőjét terheli. A POCT mérőeszközök csak akkor használhatók ha a műszerek 

évenkénti független műszertechnikai ellenőrzését elvégezték. A POCT diagnosztika 

minőségirányítási rendszerének biztosítani kell a megbízható központi laboratóriumi 

teszttel összevethető eredményszolgáltatást és az ezt biztosítani tudó személyzet 

képzését és műszerek kiválasztását ellenőrzését.  

A modern kórházakban a POCT készülékeket POCT koordinátorok felügyelik. A 

koordinátorok elsődleges feladata, hogy rendszerszerűen működjenek a POCT 

készülékek. Hangsúlyos oktatást kell garantálni a mintavétel és az egyes, rendszeresen 

kalibrált, gondozott eszközök használatához. Biztosítani kell a vizsgálatok 

dokumentáltságát. Funkcionáló kapcsolatot kell fenntartani a felhasználók és a klinikai 

laboratórium között. Csak a jelzett feladatok eredményes végzése mellett hozza meg a 

POCT az elvárt eredményt, szolgálja a beteg érdekét, garantálja biztonságát, így válik 

költséghatékony eljárássá.  

33.15.7. Következtetések 

A laboratóriumi vizsgálatok széles spektrumának csak egy részét adják a POCT 

vizsgálatok, de a legdinamikusabban fejlődő részét. A rutin, a sürgős, a speciális és a 

POCT laboratóriumi vizsgálatok egy adott időpillanatban jól elkülöníthetők 

egymástól, azonban ezek a kategóriák  maguk is változnak. Ami ma speciális rutin, 

amit csak néhány különleges laboratóriumban végez egy-egy különlegesen felkészült 

szakember, holnap rutinná, holnapután POCT vizsgálattá válhat (3. ábra). A legjobb 

péda erre a polimeráz láncreakció felfedezése, amelyért 1993-ban orvosi Nobel díjat 

adtak, tíz évvel később, 2003-ban pedig már POCT tesztként is alkalmazták a 

legszélesebb körben.  
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- 3. ábra helye - 

A POCT forradalmi diagnosztikai fejlődés, mégis szembe kell néznie bizonyos 

kihívásokkal. Ez általában annak köszönhető, hogy a POCT mint laboratóriumi 

filozófia sokkal több, mint egyetlen megbízható módszer. A jelenlegi POCT eszközök 

rendkívül felhasználóbarátok. Így közvetlenül a végfelhasználóhoz (nővér, klinikus 

orvos, beteg) lehet őket eljuttatni, de az eszköz nem foglalja magában a laboratóriumi 

szakember szakértelmét a minőségellenőrzésben és az eredmények magyarázatában. 

A tesztek szabványosításának hiánya is még mindig nagy probléma, amit meg kell 

oldani. Különböző POCT rendszerek, különböző assay generációk más eredményt 

hozhatnak ugyanazon betegnél, mivel mások a reagensek, a referencia anyagok, más a 

mérési pontatlanság, a referens tartományok és a döntési korlátok (cut-off értékek). A 

harmónia a központi laboratóriumokban kapott és a különböző POCT módszerek által 

adott eredmények között szintén fontos probléma. Ráadásul csak a megbízható 

minőségirányítási rendszerek biztosíthatják az érvényes laboreredményeket, és a 

laboratóriumi szakembereknek kell felelősséget vállalni ezekért a minőségirányítási 

rendszerekért.  

A POCT eszközök további fejlesztéseinek eredményt kell hozni a a folyamatba épített 

minőségirányításban is. Ugyanakkor annak a ténynek köszönhetően, hogy ezeket az 

eszközöket továbbra is képzetlen felhasználók fogják használni, a pre- és 

posztanalitikai kérdések megoldatlanok maradnak. A legfontosabb posztanalitikai 

probléma az eredmények megmagyarázása. A telemedicina ilyen szempontból egyre 

fontosabb. A betegek megfigyelésére használt eszközök jó körülmények között 

elküldhetik a POCT által adott adatokat egyenesen a releváns egészségügyi tanácsadó 

központokba, amelyek validálhatják és megmagyarázhatják az eredményeket, 

valamint szükség esetén be is avatkozhatnak. 

A modern laboratóriumi diagnosztikai ellátásban az informatikai megoldás az 

intézményben lévő összes betegágy melletti készüléket egy rendszerként kezeli, 

lehetővé teszi a készülékeken mért eredmények megjelenését a kórházi illetve 

laboratóriumi rendszerben. Lehetséges az informatikai kapcsolat az osztályok és a 

laboratórium között, az összes betegágy melletti készülék bekapcsolható egy 

rendszerbe, a labor kontrollálni, illetve validálni tudja az eredményeket. A rendszer 

központilag kezeli az összes POCT tesztet, adatkezelő program müködtetésével, így 
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megkönnyíti a dokumentációt, illetve dokumentálja az egész betegágy melletti 

munkafolyamatot. Hazánkban az egyik legjobb példa a Magyar Honvédség 

Egészségügyi Központ Honvédkórház, amelynek összes fekvőbeteg-ellátó 

telephelyén alkalmazzák már a betegközeli laborvizsgálatok rendszerbekötését és 

felügyeletét lehetővé tévő készülékeket. A készülékek laboratóriumi felügyelet alatt 

vannak, online rákötve a laboratórium szerverére, amely összeköttetésben áll a 

központi informatikai szerverrel is. Mindez azért fontos, mert ily módon nemcsak 

képesek a folyamatos minőségellenőrzésre, azaz megfelelő szakmai felügyeletet 

gyakorolhatnak a vizsgálatok végzésekor, de a mérési eredmények azonnal 

bekerülnek a betegek dokumentációjába is. Mindez a szakmai minimumfeltételekben 

is megfogalmazott elvárás. 
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 P4 medicina: megváltozott a  
betegségekr!l kialakított koncepciónk 

Hagyományos felfogás: redukcionista, egyetlen oki 
tényez! volt fontos 

Oki tényez! Betegség 

Alap rizikó 
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kezdete 

A betegség 
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Irreverzibilis 
változások 

Új felfogás: multifaktoriális, P4 

Laboratóriumi vizsgálat 
 

1. ábra 

A laboratóriumi vizsgálat – sokszor POCT teszt formájában – a személyre szabott 
orvoslás kulcsa. 
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2. ábra 
A Reflotron Plus (Roche) szárazkémiai készülék 
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3. ábra 
A laboratóriumi ellátás spektruma 

	  




