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Éger István beszámolója Visegrádon: 

Eü költségvetésben a gyógyításra fordított rész 

M.o-n GDP 2.97 %-a

V4: 6.5 %

EU 8.5 %

Ha havonta  
minden praxis + 1.0 M  Ft-t

minden gyakorló orvos +  0.8 M  Ft-t 

minden finanszírozott fogorvos         + 1.0 M Ft-t 

kapna 

- ez GDP   +  1.4 – 1.6 %-t jelentené !!







Acut ellátást igénylő állapotok

Mellkasi fájdalom 

Rhythmuszavar – hyperdynam

- hypodynam

Dyspnoe

Tensio:  emelkedés  - esés

Peripheriás occlusio 

Stroke



Mellkasi  fájdalom
Coronaria betegség - AMI – AICS

Pericarditis

Pulmonalis embolisatio

Aorta dissectio 

Diff. Dg.:  PTX – Pleuritis

Neurológiai eredet

Mozgásszervi eredet

Gastrointestinalis eredet

Psychogen eredet 

Amikor nem fáj !



Acut mellkasi fájdalom leggyakoribb okai
Cardialis Angina pect. retrosternalis < 2-10’

Instabil angina „ <20’

AMI „ >30’

Pericarditis élesebb fájdalom pericard. zörej

DCM diffuzabb fájdalom tartam változó

Vascularis Aorta dissectio hirtelen,éles fájdalom Hrt, Kötőszöveti eltérés

Pulm. embolia localisatio változó dyspnoe dominálhat

Pulm. hrt. nyomás dyspnoe, ékelt pulm.II.

Pulmonalis Pleuritis adott localisatioban sóhajtás ront

Tracheobronchitis égő dyscomfort köhögés jellemzi

Pneumothorax hirtelen kezdet dyspnoe (effort?)

Gastrointest.GERD substernalis égés 10-60’ – postprandialis 

Ulcus betegség elhúzódó epigastrialis antacida javít

Epehólyag bet. „   v. jobb bordaív alatti spec. étel provokálja 

Pancreatitis tartós, övszerű fájdalom étkezés – risikófaktorok

Hiatus hernia provokálhat ischaemiát voluminosus étkezés

Musculo-sceletal Costochondritis hirtelen kezdet nyomásérzékenység

Cerv. discus bet.  nyakmozgás kiválthatja

Th. spondylosis   localisatio változó nyomásérzékenység

Trauma constans fájdalom „

Fertőzés Zoster dermatomában égés hólyagok

Psyches ok Pánik syndroma gyakran szívcsúcsi emocionalis eltérések



Mellkasi fájdalom leggyakoribb okai a különböző 

vizsgálóhelyeken

Mozgásszervi          Egyéb Cardialis

ok extracard. ok ok 

Háziorvos    44 36 20

OMSZ 5 26 69

Sürgősségi 14 41 45

betegellátó hely

Katheteres 4 8 88

Labor 



ISZB megjelenési formái

Silent ischaemia - Ritmuszavar     (H.H.) 

Angina: effort, instabil,  Prinzmetal

AICS (20 percet meghaladó nyugalmi fájdalom)

Nyugalmi mellkasi fájdalom

nincs ST elevatio van ST elevatio

Instabil angina Non Q AMI Q AMI

USA:400.000 AMI: 7.8%-ában nincs ischaemiás EKG eltérés !!



AMI differenciál diagnosztika

Pericarditis

Bal kamra hypertrophia ( strain )

Szárblock

Atrioventrikularis  vezetőnyalábok

Digitalis intox



Amikor az ischaemia nem fáj

Ischaemia kezdeti stádiumai

Diabetes mellitus

Polyneuropathiák

Mediastinalis irradiatio 

Egyéni érzékenység    (AMI 10-27%-a „silent” !

a fele valóban az)





Therapia a helyszínen
Angina  vagy AICS ?  Mindegy !

MINDIG A SÚLYOSABBNAK KEZELNI !!!!

 Nyugalomba helyezés

 Fájdalomcsillapítás (analgosedatio)   (I.C)   → (II.A)

 Stabil vena biztosítás

 Nitrát (?)

 – TCT aggregatio gátló : Aspirin 300 mg (I.A) 

clopidogrel 600 mg

– LMWH – O2  (SO2 ≤ 90% !  ) (I.C)

/ trimetazidin, beta blockoló, statin/

 I.m. injectio kerülése (kontraindikált !)

 Intézetbe utalás, fekve, orvossal,

(+monitorral) (I.A)     



Therapia folytatása az 

intézetben
 TCT aggregatio gátlás (I.A)

 Heparin adása    

Mérlegelés:       acut interventio (I:.A)

lysis (tervezett PCI esetén)    (III.A)

+   IIb/IIIa receptor blockoló (II.a.)

PCI után: aspirin + clopidogrel helyett

aspirin + prasugrel/ticagelor (I.A)

 Beta blockoló - (de csak p.os)  (II.a. B)

De ha + B.k. dysfunctio (I.A)

 ACE inhibitor - 24 óra után (II.a A) (+ feltételek)          (I.A)

 Statin (I.A)

 Trimetazidin

 Ivabradin
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(Várható késés > 120’) 

(I.A)
+ stent

(I.A)

(I.A)
(I.A)
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Mellkasi fájdalom miatt készitett EKG



BR ANAMNESISE  (24 éves ffi )

1 hó - stresshatásra mellkasi dyscomfort

03h 30’ - intensiv mellkasi fájdalom 

05h 15’ - OMSZ hívás – NG – ineff. 

06h 10’ - Bel amb. vizsgálat + NG – Enzim: neg

07h 11’ - EKG időpontja ! (készült: 06h 11’!)

08 h      - Kardiológushoz irányitva

09 h 45 - Coronarographiára irányitva

11 h - PTCA indul – effectiv

1 hét - Aneurysma igazolása - echocard.





Egy héttel később…



Az anamnesis jelentősége

 L.E. 67 éves ffi

 NIDDM + HRT

 Tény: 

Előző 4 nap 10’-es

recid. fájdalmak. 

Vizsgálatkor: 5 h-s

folyamatos intensiv

nyomás + verejték

Acut LAD PTCA + stent impl.   

1 h-n belül

 Sulyos cervicalis, 

mérsékelt thoracalis

spondylosis

 Ref: 

Szuró, intermittáló

fájdalom

EREDMÉNY:

CK:  130 - 1861

B.k.:55/41  73/59 mm

+ kezdődő aneurysma
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Rhythmuszavarok
HYPODYNAM (bradycard) :

aethiologia !  gyógyszer, intracran. folyamat stb.

Sinus:

Kezelést igényel ha: periodicusan criticus fr:  35/min 

jelentős és panaszt okoz 

(de sportolónál éjjel lehet!)

Lehetőség: Depressan, (Plendil), Bricanyl , Palpitin

Atropin,  Catecholamin PM impl. 

(SSS tachy-brady sy-nál a tachycardia általában AF -

A  sinus rhythmus megtartásához gyakran PM védelem kell.)



Supraventricularis  block

S-A block 1./ vagolyticum.  2./ Atrialis PM

A-V block Mobitz I   : fr. függő ,

Mobitz II  : kell a PM - (V)

hacsak nem AMI  acut szaka (akkor ideiglenes)

A-V junctionalis pótrhythmus: általában kell a PM - vagolyticum, 

ha criticus és nincs AMI catecholamin, 

ha AMI van - amivel kevesebbet rontok.

Kamrai pótrhythmus - lehetőleg csak PM -

(pl. szállitásnál transthoracalis pacelés)

Atropin ritkábban, katecholamin gyakran vált ki 

kamrafibrillatiot













Hyperdynam

Sinustachycardia - (aethiologia ! Holter ?) 

Beta blockoló, ha nincs contraindicatio, 

ha van:                                           Verapamil

SVTC
1. CM (+Valsalva)

2. Adenosin (bolus: 4, majd 8 majd 16 mg  4-5'-ként )

3. Propafenon (70 + 70 mg iv. 
Időnként többet is – 3 mg/tskg) 

4. Verapamil (10 mg rel. gyorsan   10 ' 
után 1x ismételhető)







 Pitvarfibrillatio: 

• ha acut és  EF nem alacsony  iv. Propafenon - + Heparin

• ha ineff. H+S, p.os Propafenon 3x300 mg-ig,

v. Sotalol max 3x160 mg - fenntartó 2x160 mg-ra vissza

(vernakalant = Brinavess, dronedaron = Multaq)

• ha EF  1.digitalis + diureticum + beta blockoló + Chinidin
v. Cordarone

• ha EF  : digitalis + diureticum mellett lehet Propafenon v.
Sotalex is .

 Pitvari flutter: conversiora Sotalolt tartják a legjobbnak -

Propafenon (chinidin) csak beta blockolóval együtt adható 

(deblockolódás veszélye miatt !)

digitalis - fibrillatiová convertálhatja

Electromos cardioversio (TEE) - electrophysiologia – ablatio

(anticoagulálás !)
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Torsades de pointes kamrai tachycardia –

EKG jellegzetességek:

* „pontfordulás”, a TC alatt a QRS polaritása változik –

az isoelectromos vonal körül + irányban (twist)

* QRS amplitúdójának változása

* ismételt epizódok – ált. 5-20 ütésből, köztük Lown 

IV/A-B  típusú kapcsolt kamrai ES-k

* frequentia: 160-280/min., kamrafibrillatioba, vagy 

ritkán monomorph sustained kamrai 

tachycardiába mehet át

* pauza-dependens VT (hosszú ciklust követően rel. hosszú

kapcsolási idejű VES indítja)

* megelőző QTc > 440 ms, U hullám gyakori





Széles QRS tachycardia

Ugyancsak  CM, 
ha ineff. Adenosin logikailag is a következő lépés

ha ineff. és EF  EC , 

ha EF nem alacsony  lehet iv. Propafenon  

Guideline: Cordarone telítés a th. – idő kell hozzá











Kamrai rhythmuszavar

 Tachycardia : EF jó és az állapot nem criticus és 
van defibrillator : iv. Propafenon

ha  nincs:  iv. Cordaron

Fenntartó kezelés: 1. ami szüntette, 

Ha EF alacsony  Cordarone

(DCM + VES   Cordarone szükséges

majd ICD)

 Kamrafibrillatio :    defibrillálás lehet az l. lépés 

complett reanimatio előtt  (ha...)

Ha recidivál az ismételt  shockok előtt  pH rendezés és

acut hatásu antiarrhythmicum :      ma Cordarone i.v.
(– ha nincs Cordarone beta blockoló ill. Lidocain )



Járulékos kötegek okozta TC

 LGL okozta SVPTC - ha Verapamil és/vagy Propafenon mellett is gyakori -
ablatio

 WPW :  Cordarone, Sotalex, Propafenon, beta blockoló lehet 

Contraindicalt: Chinidin, Verapamil, Digoxin

ABLATIO

 Mahaim sy:  Ritka  és barátságosabb 

Ajánlott: Cordarone, Sotalex, Propafenon, 

beta blockoló is lehet          

Ablatio + 







Acut – subacut 

cardialis decompensatio kezelése

 Ok keresése:  AMI - RR↑ - inhur-ruptura

Pericard. tamponád

Pulmonalis embolisatio - recidiv

 Th:  Furosemid 40-100 mg

Nitrat (+ catecholamin) 

Morphin v. Fentanyl (hypoventillatio !!)

Digitalis

Beta blockoló – ACEI   (ARB – vasodilatator)

LMWH (?)

Ca++ sensitiser - levosimendan

 Aorta-ballonpumpa  /de: nem nő a 30 napos túlélés /

„Műszív” - szívtransplantatio - CRT  

 (ha rendeződött – szívelégtelenség szakrendelésre irányítandó)
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JACC.2000. 30, 733

„A kardiológusok által kezelt CHF 

betegek  hospitalisatiója csökken 

1/1.7 … 



… de a túlélés szignifikáns          

mértékben  nem javul. „

2013 : Éves halálozás: 6.5 % !!

- Ha speciális szívelégtelenség

szakrendelésen gondozzák 



Acut dyspnoe 

Acut vizsgálatok:

 Anamnesis, phys. vizsgálat, EKG

 Vérgáz analysis fvs szám

 Mellkas rtg

Bronchoscopia (idegen test)

 Echocardiographia TEE is

 Toxicológia : Benzin – higitó – HCl - (gramoxon)

 proBNP



Dyspnoe okai

 Trachea lumenszükület

 Belső – idegen test (fistula is) 

 váladék (vér is)

 nyálkahártya duzzanat (oedema)

 Külső - compressio a mediastinumban 

 Struma

 Aorta aneuryma

 Haematoma

 Nyirokcsomó

 Tumorok :  (ahalasia)

 (recurrens, vagus, oesophagus compressio is )



Pulmonalis embolisatio

EKG

Spirál CT 

Transthoracalis echocardiographia

Transoesophagealis echocardiographia

D-Dimer

Troponin 



Pulmonalis embolisatio kezelése

 Immobilizálás – O2 biztositás – dg. igazolása

 Thrombolysis  - ha haemodynamicailag instabil  (és lehet)

ha nem : embolectomia (katheteres v. sebészi)

 Anticoaguláns th. – ha      „    stabil      (és lehet)

 Kiegészités:  sz.e. reanimatio is 

Bronchus-spasmus oldása : Theophyllin – steroid

Pulm. hrt csökkentése: nitrát, Ca antagonista

Rhythmuszavar kezelése

Sedatio – ulcus preventio

Emboliaforrás keresése + v.cava filter



Rizikótényezők befolyásolása révén elért csökkenés a 

kardiovaszkuláris  eseményekben

Lipid-csökkentés

Véralvadás-gátló kezelés

A dohányzás abbahagyása

Aszpirin

ACE gátlók 

-blokkolók

Hatásos vérnyomás-csökkentés

Testgyakorlás

Étrend  (INTERHEART)
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Beavatkozás
Kardiovaszkuláris 

események csökkenése (%)

Csökkenés az 

össz-

halálozásban(%)



Évek

Túlélés (%)

ABI > 0.85

ABI  0.4-0.85

ABI < 0.40
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McKenna M. Atherosclerosis 1991;87:119-28

10 éves túlélési arány az ABI 

függvényében





Peripheriás arteriás elzáródás

Tünetek: 5(angol) P  - Pulslessness, 

Pain, Pallor, Paralysis, Paraesthesia

Kezelés: LMWH (v. Heparin) - analgeticum

Plasma expander (viscositás ↓) 

- Lidocain, No-Spa v. nitrát + Trental

Thrombolysis – embolectomia 

Anticoagulálás – ok tisztázás



PAD mortalitás – 10 éves túlélési arány a 

San Diego Artery vizsgálatban

Criqui MH et al. N Engl J Med 1992;326:381–386.
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Szimptómás
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Nincs PAD

Halál oka: 

• 55% CHD

• 10% CVD

• 25% nem vaszkuláris

• < 10% egyéb vaszkuláris ok



A perifériás artériás megbetegedés nagy 

közegészségügyi teher

Perifériás artériás megbetegedés 
(PAD)

Nagy közegészségügyi teher:

• A PAD-os betegek tízéves halálozása hatszor nagyobb, mint 
a kontrolloké1

• A  PAD-os betegek életminősége rosszabb a járás közbeni 
fájdalom és a mozgáskorlátozottság miatt2

A tények:

• A túlélési arány rosszabb, mint a mellrákban és a  Hodgkin 
kórban: a PAD-os betegek 5 éves halálozási aránya 28%, 
mellrákban 15%, Hodgkin kórban 18%1

Epidemiológia:

• A becsült PAD prevalencia: 27 millió Európában és Észak-
Amerikában3

1. Criqui MH et al. N Eng J Med 1992; 326: 381–386

2. Belch JJF et al. Arch Int Med 2002. In press 

3. Weitz JI et al. Circulation 1996; 94: 3026–3049



Acut venás occlusio

Mély vénás Thr: LMWH – Syncumar - DOAC

thrombophlebitis:  ATB, hütés, polcolás

Phlegmasia dolens (alba-rubra-coerulea)

thrombolysis - embolectomia

v. cava plicatio v. filter (ideiglenes)



Acut cerebrovascularis kórképek

 TIA – minor tünetek (sürgősen neurológushoz !)

 Progressiv stroke  - Definitiv plegia

a. carotis int. területi stenosis – acut sebészi megoldás

a. carotis communis területi    - tervezetten 

LMWH – TCT aggregatio gátlás – stabil vena (de plegiás végtagon 
ne – immobilizálás miatt nagyobb emboliaveszély)

RR csökkentés az I. napon csak 200/120 Hgmm felett (!) ill. max 
20 %-kal     ESH 2013:  1. héten  RR csökkentés:   III.   (=NEM) 

Isovolumiás haemodilutio

2 h-n belül thrombolysis az optimalis 



Cerebrális vérátáramlás autoregulációja
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Hypertensiv sürgősségi állapot

(korábban krízis) kezelése I.

Gyógyszer Hatásmód Dózis Hatáskezdet Hatástartam 

nitroglycerin vasodilatator 5-100  

ug/ kg/min 

2min 3-5 min 

urapidil 

(Ebrantil) 

 

centrális B: 10-50mg 

P.: 2mg/min 

 

2-4 min 4-6 h 

esmolol 

(Brevibloc) 

Beta blockoló B:500 

ug/kg/min 

P.: 150-300       „ 

1-2 min 10-20 min  

landiolol 

(Rapiblock) 

 

labetalol 

(Trandate) 

Beta blockoló 

Β1  >>>  Β2  

 

Alfa, beta 

blockoló 

10-100 

ug/kg/min 

 

20-80 mg 

P.: 2mg/min 

1 min 

 

 

5-10 min 

15 min 

 

 

10 min 

 

hydralasin 

(Nepresol) 

 

vasodilatator 
 

10-20mg i.v. 

10-50 mg i.m. 

 

10-30min 

 

12h 

 

nitroprussid 

(Niprid,) 

 

vasodilatator. 

 

0.25-10  

ug/ kg/min 

 

5-10 s 

 

3-5 min 

 

/ diazoxid 

  (Hyperstat) 

 

vasodilatator 
 

50-100  

ug/ kg/min 

 

2-4 min 

 

6 h       / 

Gyógyszer Hatásmód Dózis Hatáskezdet Hatástartam 

nitroglycerin vasodilatator 5-100  

ug/ kg/min 

2min 3-5 min 

 

 



Hypertensiv sürgősségi állapot

(korábban krízis) kezelése II.
Gyógyszer Hatásmód Dózis Hatáskezdet Hatástartam 

 

 

enalaprilat 

(Vasotec) 

 

 

ACE inhibitor 

 

 

1.25-5 mg 

 

 

15 min    

 

 

6 h                             p.os 

 

verapamil 

( Verpamil) 

 

Ca antagonista 

 

5-10 mg 

 

2 min 

 

4h                               i.v. 

 

nifedipin 

( Adalata)  

 

Ca antagonista 

 

0.6-1.2 mg/h 

 

15 min 

 

3 h  (rebound !)  p.os 

 

furosemid 

Furosemid 

 

Kacs diuretikum 

 

20-80 mg 

 

10-20 min 

 

4h                                  i.v. 

 



KÖSZÖNÖM  A  FIGYELMET !



Fájdalom      Pericarditis           Ischaemia/AMI

helye praecordium, bal 
m.trapezius

retrosternalis, bal 
váll, kar

jellege éles (pleuralis) v. 
nyomó, fojtó

Erősődő nyomás, 
égés

mozgás növeli nem változik

tartam órák vagy napok percek – AMI: 
néhány óra

terhelés nem változik progrediálhat

testhelyzet fekvés, támaszkodás 
ront, 
előrehajlás segít

nem befolyásol



Tumor
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Therapia a helyszínen

Angina  vagy AICS ? 
mindegy

MINDIG A SÚLYOSABBNAK KEZELNI !!!!

Nyugalomba helyezés

Fájdalomcsillapítás (analgosedatio)

Stabil vena biztosítás

Nitrát (?)– TCT aggregatio gátló – LMWH –

/ trimetazidin, beta blockoló, statin/

 I.m. injectio kerülése (kontraindikált !)

Intézetbe utalás, fekve, 
orvossal



Therapia folytatása az 

intézetben
TCT aggregatio gátlás

Heparin adása

Mérlegelés: acut 
interventio lysis

IIb/IIIa receptor blockoló aspirin + 
clopidogrel   (v. prasugrel)

Beta blockoló 

• Minél korábban (de csak p.os)

ACE inhibitor 

• 24 óra után

Trimetazidin  - Statin 



Malignus hipertónia kialakulása 

és progressziója

Kritikus mértékű tenzió emelkedés

helyi hatások 

( PG, szabad gyökök)

endothel sérülés

TCT felrakódás

mitogén és migrációs faktorok

RR  érkárosodás

Szöveti  ischaemia

általános hatások

( RA, catechol., vasopr.)

RR  okozta Na-uresis

hypovolemia

vasopressorok cc. 

növekedése



Thrombolysis + PPCI  –  országos adatok (OEP)
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1970-ben számos országban csak minimálisan volt magasabb a születéskor várható élettartam, mint  Mo-n-

Az olló nyílt - a 43 év alatt csak Litvánia , Lettország és Oroszország mutatott kisebb emelkedést…

H.

↓





H

Forrás: OECD

Fejenkénti egészségügyi kiadások a GDP százalékában
sötétkék: állami, világoskék: magánfinanszírozás

http://www.napi.hu/showpic.php?w=900&p=/fototar/201512/orig/image1450189599.png
http://www.napi.hu/showpic.php?w=900&p=/fototar/201512/orig/image1450189599.png


Beavatkozás Indikáció Ajánlási és 
evidencia szint

Randomizált 
vizsgálat

Primer PCI <12h belüli panasz, 
90’-nél nem több 

késedelem

I.A PAMI,
GUSSTO IIb.

C-PORT,
Prague I-II.
DANAMI

Primary stenting Rutin stentelés I.A Zwolle,
Stent-PAMI

Cadillac

Primer PCI Lysis kontraindikált I.C -

Primer PCI 3-12h között I.C -

Rescue PCI 60’-nál sikertelen
a thrombolysis

I.B REACT

Emergencialis 12-36h, shock I.C -

Sikeres lysis után 3 -24 h-n belül I.A SIAM III,
GACIA-1, CAPITAL-

AMI

Lysis után ischaemia Korai postinf. AP. I.A DANAMI


