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•Maradj nyugodt, így sokkal többet tudsz segíteni

• Segíts, de vigyázz magadra!!
• Hívj segítséget, mentőt miután tájékozódtál

• Mérd fel, hány sérült/beteg van

• Várhatóan milyen sérülésük/betegségük van



Veszélyben lehetsz 

• Minden olyan zárt tér, ahol valamilyen kóros gáz felszaporodhat
• Lakás, műhely

• Ipari üzem

• Borospince

• Garázs

• Robbanásveszélyes helyszínek (benzinkút, sérült benzintank)



Mentőhívás
112

• Mi történt

• Hány sérült/beteg van kb.

• Pontosan hol van a kárhely (város, utca, házszám, emelet, ajtó), ha 
jellegzetes megközelítési pont van, azt is (fodrász üzlet, 
vasútállomás, útelágazás stb.)

• A bejelentő neve, telefonszáma

• Várják valahol a mentőt ? (találkozási pont)



Mi segít a baj felismerésében?

1. Beteg és környezetének

kikérdezése

2. Légzésszám, szaturáció, pulzusszám,   

vérnyomás, eszmélet, vércukor, hőmérséklet   

észlelése

3. Betegvizsgálat



Vitális funkciók és paraméterek

• vitális funkciók = test alapvető funkciói (légzés,
keringés, eszmélet)

• vitális paraméterek = vitális funkciót leíró   
értékek

Vitális funkció Vitális paraméter 
légzés                            légzésszám, szaturáció
keringés                         pulzusszám, vérnyomás
eszmélet                         ÉBER-skála, vércukor



Eszmélet megítélése



Teendők definiálása



ABCDE-elvek



ABCDE-elvek



ABCDE-elvek



Az akut koronária szindróma 
helyszíni ellátása



Hirtelen kezdődő mellkasi fájdalom
(karokba, állkapocsba, hátba, epigastriumba sugározhat)

Sápadtság, verítékezés, gyengeségérzés, halálfélelem



Akut koronária szindróma:
- ST elevációval járó miokardiális infarktus (STEMI)

- ST elevációval nem járó miokardiális infarktus 
(NSTEMI) 

- instabil angina esetén.



Patofiziológia

Lényege: a szívizom oxigénigénye és a kínálat közötti 

diszkrepancia.

Oka leggyakrabban a kuszorúér keringés elégtelensége 

(oxigénhiány), míg más esetekben az oxigénigény növekedése.

A kuszorúér keringés zavarának oka:

• jelentős koronáriaszűkület,

• a nem jelentős koronáriaszűkületen plakkruptura vagy trombus,

• koronária spazmus,

• gyulladás az artériafalban.



•15-20 percnél tovább tart

•Retrosternális területre lokalizálható, kisugározhat a vállba, karokba 

(rendszerint bal oldalra) hátba,nyakba, alsó állkapocsba, fogakba.

•A beteg a fájdalmat nyomó, vagy szorító jellegűnek írja le (előfordul, hogy 

légszomjat említ); légzés, mozgás nem befolyásolja a fájdalom súlyosságát

•A fájdalom fokozatosan alakul ki, folyamatos, erőssége nem változik 

érdemben

•A tünetek az akut has tünetegyüttesét (epigastriális fájdalom, hányinger) 

utánozhatják; különösen az inferoposterior fal ischemiája esetén a hányinger, 

hányás lehet az egyetlen tünet

•Az inferoposterior fal ischemiája, szédüléssel, ájulással járó bradycardiát, 

hypotoniát okozó vágusz reflexet válthat ki.

•A fájdalom kezdetét követő első 12 órában az EKG készítése 

kulcsfontosságú, azonban a normál EKG nem zárja ki a myocardialis 

infarctus lehetőségét

A myocardiális ischemiára utaló fájdalmak 

jellegzetességei 



Mellkasi fájdalom

Ok ITO

Szív eredetű 45 %

Csont/izület/izom

eredetű

14 %

Tüdő eredetű 5 %

Gyomor/bél 
eredetű

6 %

Psychiatriai 
eredetű

8 %

Egyéb 26 %



Rizikószemélyek

Hypertonia

Hyperurikémia

Dislipidémia 

Diabetes mellitus

Hypothyreosis (nem kezelt)



EKG
Akut mellkasi fájdalom esetén kötelező a 

helyszíni EKG

Betegvizsgálat
Célzott anamnaesis, vérnyomás mérés,

pulzus, fizikális vizsgálat



A transztelefonikus EKG (TTEKG)



EKG felvétel készítése



Kardiológiai konzilium

12 elvezetéses EKG 
felvétel

EKG továbbítás

Telekardiológiai
konzultáció

akusztik

Okoseszköz

tablet

Fogadó Állomás



Innovációk 
A TTEKG generációi különböző adatátvitelt biztosítanak    

1., Akusztikus     2., Bluetooth és Akusztikus 3., SIM kártya 

(mobil internet)

Minden mentőgépkocsiban
elérhető! 

GyermekkardiológiaSzegedi
Tudományegyetem, 
Debreceni Egyetem 

Alapellátási Rendszer Kardiológiai 
Járóbetegellátás: 

Betegek otthonában



Az EKG értékelése



EKG diagnosztika:

•Az EKG esetében a 12 elvezetés alap követelmény

•ST depresszió 0,5 mm felett szignifikánsnak 

tekinthető 

•Végtagi elvezetésekben 1mm, mellkasi elvezetésekben 2 

mm-es ST eleváció már szignifikáns

•Mellkasi elvezetésekben R hullám redukció 

•Fontos a kontralaterális ST depresszió megléte



EKG:

Akut mellkasi fájdalom esetén kötelező a helyszíni EKG

STEMI
ST elevációs miokardiális infarktus

• Akut ST eleváció

• Frissen kialakuló 

bal-Tawara-szár-blokk









EKG:

Negatív

Nitroglicerin teszt

Szűnik a mellkasi fájdalom Nem szűnik a mellkasi fájdalom

NSTEMI
Nem ST elevációs miokardiális infarktus

Instabil angina

A mellkasi fájdalom további

differenciáldiagnosztikája, 

nem kardiális okok keresése

Akut mellkasi fájdalom esetén kötelező a helyszíni EKG





Negatív EKG önmagában nem zárja ki az akut koronária szindróma 
fennállását, hiszen ebben az esetben lehet nem ST elevációs akut 
miokardiális infarktusa vagy instabil anginája a betegnek



Instabil anginára utal:
Nyugalomban, vagy minimális terhelésre jelentkező mellkasi fájdalom, mely 20 

percen belül szűnik.

Korábban satbil (effort) angina gyakoribbá, súlyosabbá,

elhúzódóbbá válása illetve kiszámíthatatlan ismétlődése.

Különös előzmény nélkül föllépő, elhúzódó mellkasi fájdalom

Stent inplantált beteg mellkasi fájdalma



Helyszíni ellátás

2 puff nitrát sublingualisan

250 mg acetilszalicilsav+300 v. 600 mg clopidogrel

Vénabiztosítás

5000 NE heparin

Morfin frakcionáltan a fájdalom megszűnéséig
hígítva 2, 5, 10, 15 mg

szükség esetén antiemetikum

O2 adása

Bétareceptor-gátló
1-5 mg metoprolol

Indikáció:
MONAC(L)O th-t követően is 

fennálló

Tachikardia

Vérnyomásemelkedés

Fájdalom

Ektópiás ritmuszavar

Kontraindikáció:
100 Hgmm alatti vérnyomás

60/min alatti pulzusfrekvencia

Aszthma bronchiale

Atropin
0,5-1 mg

Indikáció:
Bradikardia-hipotonia szindróma

Vagotónia

Amiodaron
300 mg  bólusban

Indikáció:
Kamrai tachikardia

Keringésromlást okozó extraszisztolék

HOSPITALIZÁCIÓ



HOSPITALIZÁCIÓ

STEMI

NSTEMI

PCI centrum

Amennyiben PCI centrum 

nem tudja fogadni

Kardiológiai centrum



Sokk



Definíció

• A shock olyan állapotot jelent, ami akkor következik 
be, ha a szövetek nem kapnak elég:    

oxigént

ionokat

cukrokat

folyadékot

A shock gyilkol!
A a shock korai jeleinek felismerése, megfelelő 
kezelése életet ment 



Alacsony térfogatú shock
(abszolult hypovolemia )

• vérzés, 

• égés, 

• hasmenés, 

• profúz hányás, 

• hashártyagyulladás

• „harmadik víztérbe vesztés – anafilaxiás shock



Magas űrtartalmú shock
(relatív hypovolaemia)
• gerincsérülés, 

• vasovagális syncope, 

• szepszis…



Mechanikus shock
(kardiogén, másként obstruktív )

• kardiogén okok,

• szívizom infarktus, 

• feszülő ptx, 

• szívburoktamponád



Hypovolaemiás shock tünetei
Kompenzált shock:

• Gyengeség, szédelgés

• Szomjúságérzés

• Sápadt, fehér bőrszín (pallor)

• Tachycardia

• Verejtékezés (diaphoresis)

• Emelkedett légzésszám (tachypnoe)

• Csökkent vizeletkiválasztás

• Gyenge perifériás pulzus

Dekompenzált shock:

• Hypotensio

• Eszmélet és tudatzavar

• Keringésleállás



Általános ellátási teendők

• Légútbiztosítás

• Oxygenizáció és ventilláció biztosítása – nagy áramlású oxygén
alkalmazása – O2sat: 95%

• Vérzéscsillapítás- nyomókötés

• Fektetés – vízszintes helyzetbe

• Keringés fenntartása – folyadékpótlás

• Sürgős szállítás

• Fájdalomcsillapítás

• Monitorozás – EKG, pulzoximéter, kapnográf



Folyadékpótlás

Fiziológiás sóoldat 20 ml/ttkg iv. bólusban
Csillapítható vérzés esetén: 

- vérnyomás normalizálása a cél

Csillapíthatatlan vérzés esetén:

- 80-90 Hgmm-es systolés vérnyomás fenntartása



Anafilaxiás shock
Kiváltó okok:

• élelmiszerek (dió, mogyoró, kagyló, rákfélék, stb.)

• gyógyszerek (pl. antibiotikumok)

• rovarcsípés

• latex

• allergén injekció

• hormonok

• állati vagy human fehérjék

• Színező anyagok

• enzimek

• aspirin és egyén NSAID

• fizikai terhelés (feltehetőleg étel-, és gyógyszerfüggő esetben)

• ismeretlen ok



Tünetek
• viszketés

• erythema

• urticaria

• angioedema

• conjunctivitis

• rhinitis

• hypotenzio

• fejfájás

• bronchospasmus

• hányinger,hányás

• hasi fájdalom

• hasmenés, hyperperistaltica

• uterus contractiók

• szivritmuszavar

• halálfélelem

• tudatzavar 



Az anafilaxiás shock ellátása

I.  szédülés, fejfájás, tremor,

bőrreakciók ( erythema, flush,

viszketés, oedema)

II. + hányinger, hányás, 

vérnyomásesés,

tachycardia, légszomj

1. antihisztaminok
(Tavegyl, Suprastin, Pipolphen)

2.kortikoszteroidok
(Solu-Medrol, Di-Adreson..)

1. adrenalin
(Tonogen)

2. antihisztaminok

3. kortikoszteroidok

C.P.R.

III.+ bronchospasmus, shock

IV. szív-keringés megállás

Salsol (Ringer) 

infúzió



Akut allergiás reakciók

• Lokális

• Generalizált

- Urticaria testszerte

- Nyálkahártyák duzzanata (légzési nehezítettség -/+) 

Terápia:

- Antihistamin (Suprastin, Tavegyl)

- Steroid (Solu-Medrol, Di-Adreson)

- Szükség esetén adrenalin



Fájdalomcsillapítás akut fájdalom 
esetén



Isteni cselekedet a fájdalmat enyhíteni tudni. 
Hipokratesz

Mi a fájdalom?
Tényleges, vagy lehetséges szövetkárosodással összefüggő 
kellemetlen érzékelési és/vagy emocionális élmény….

„ a kommunikációra való képtelenség nem zárja ki 
annak a lehetőségét, hogy egy személy fájdalmat érez
és megfelelő fájdalomcsillapító terápiára szorul…”



A fájdalom erősségének mérése
Fájdalomerősség-mérő skálák

• Verbális leírás kérése (Verbal Descriptor Scale VDS)

nincs fájdalom- enyhe- közepes- erős- elviselhetetlen

• Pontozással jelölt skála (Numerical Rating Scale NRS)

0- nincs fájdalom 10- az elképzelhető legerősebb fájdalom

• Vizuális analóg skála (Visual Analog Scale VAS)

100 mm skála – 0 – nincs fájdalom 100- a lehető legerősebb fájdalom



Gyógyszeres fájdalomcsillapítás 

NRS VAS

Nincs fájdalom 0-1 0-4 mm

Enyhe fájdalom 2-3 5-44 mm

Közepes fájdalom 3-4 45-69 mm Gyógyszeres 
fájdalomcsillapítás

Erős fájdalom 5-8 70 mm fölött Gyógyszeres 
fájdalomcsillapítás

Elviselhetetlenül 
erős fájdalom

9-10 80 mm fölött Gyógyszeres 
fájdalomcsillapítás



A gyógyszer szervezetbe juttatásának módjai

• Intravénás út 

• Intraosseális út

• Rectalis út

• Oralis út 



Gyógyszerek - dózisok
Fájdalom erőssége Gyógyszer neve

hatóanyaga
Dózis Megjegyzés

Enyhe - közepes Algopyrin (metamizol-
nátrium)

1-2 g lassan i.v. Hypovolaemia, sokk esetén vesekárosodás 
veszélye miatt tilos

Enyhe - közepes Perfalgan
(paracetamol)

1000 mg 5-10 perc 
alatt i.v

Morfinnal együtt adható, NSAID 
kontraindikáció esetén is adható

Enyhe - közepes Voltaren
(diclofenac)

75 mg i.m. NSAID veszélyek!

Enyhe - közepes Tramadol
(tramadol)

50-100 mg i.v Morfinnal kombinálva adható
Hányinger, hányás gyakori

Erős Morfin 1% és 2%
(morfin HCL)

2-3 mg  i.v. 
3-5 percenként 

1% -os 10 ml-re hígítva, 2%-os 20 ml-re hígítva 
1 mg/ml
Hányinger, hányás

Erős Fentanyl
(fentanyl)

1 mikrog/ttkg i.v.
5 perc után 

0,5-1 ug/ttkg
ismételhető

100 mikrogr./2 ml, 250 mikrogr./5 ml  
Nem szükséges hígítani
Hányinger, hányás



FONTOS

• Gondolj arra, hogy fájhat

• Fájdalom erősségének becslése

• Alkalmazd a megfelelően hatékony fájdalomcsillapítót

• Erős fájdalom esetén morfin, Fentanyl

• Mérd fel ismételten a fájdalom erősségét



Köszönöm a figyelmet


