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BEVEZETÉS – A SZIMULÁCIÓS OKTATÁS 

FOGALMA ÉS JELENTŐSÉGE

 Számos tényező vezetett ahhoz, hogy a 2000-es évek környékén a szimu-

lációs oktatási technika robbanásszerű fejlődésnek és terjedésnek indult. 

Mára Nyugat- és Közép-Európa összes orvosi egyeteme rendelkezik szimu-

lációs oktatási központtal vagy tervezi annak nyitását 3 éven belül.

Ennek ellenére még a szimulációs oktatás fogalmában sincs konszenzus, 

bár a defi níciók többnyire megegyeznek abban, hogy

  a szimuláció során a valós helyzetet helyettesítjük valamilyen mester-

séges eszközzel

  célja a tapasztalati úton történő tanulás elősegítése.

Láthatjuk, hogy ez egy elég bő megfogalmazás, melybe a standardizált 

(színész) betegek alkalmazásán át, az egyszerű készséget oktató trénereken 

(pl. vérvételi kar) keresztül egészen a cadaver műtétekig minden beleillik.

Az elfogadott defi níció hiányánál is nagyobb baj, hogy a módszertan még 

csak most van megszületőben. Bár egyre több szervezet ad ki ajánlásokat, 

standardokat, módszertani leírásokat, ezek többnyire csak egy-egy szűk 

területre, szakmára fókuszálnak.

Ezen nehézségek mellett, mégis mi hívja életre sorra a szimulációs közpon-

tokat és egyúttal ezt a kézikönyvet is? 

Egyre nagyobb az igény a nyugati típusú orvosra. Ez sok tényezőre vezet-

hető vissza, többek között a fejlődő országokban is megjelentek a modern 

kórházak, melyeknek jól képzett személyzetre van szüksége, de a ezen 

országok egyre öregedő társadalmának kiszolgálása is nagy kihívást jelent. 

Erre a megnövekedett igényre válaszul sorra nyílnak az új orvosi egyetemek, 

és a meglévő képzőhelyek évről-évre növelik a felvett hallgatók számát. 
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Ez a folyamat egyenetlenné tette a képzőhelyek eloszlását (például míg a 

227 000 lakossal rendelkező Holland Antillákon 7 orvosi egyetem van, addig 

2015-ben 16 afrikai országban egyáltalán nem volt), ami miatt a képzési 

központokhoz tartozó gyakorlati helyeken vészesen lecsökkent a beteg-hall-

gató arány.

Az elvárások tekintetében nemcsak a végzett orvosok száma, hanem mi-

nősége is évről-évre fokozódik. Az Egyesült Államokban évente 400 000-re 

becsülik a megelőzhető orvosi hibából bekövetkezett halálok számát, míg a 

nem halálos, iatrogen ártalmakat 3,5 millióra teszik.

A betegjogok és biztonság – szükségszerű – erősödése is katalizátorként 

hatott a szimulációs oktatás fejlődésére. Mostanra több országban sincs 

jogi lehetőség arra, hogy hallgatók invazív beavatkozást végezzenek, vagy 

ezeket csak nagy értékű felelősségbiztosítás birtokában, szigorú felügyelet 

mellett tehetik meg. Egyúttal a betegek is egyre sűrűbben utasítják vissza, 

hogy hallgatók beavatkozásokat végezzenek el rajtuk.

A szimulációs oktatási technika egyáltalán nem nevezhető újdonságnak az 

egészségügyi oktatásban. Már ókori leírások is bizonyítják a bábukon és 

fantomokon történt oktatást, de Semmelweis Ignác 1850. október 10-i bé-

csi egyetemi magántanári kinevezését is azzal a megszorítással kapta, hogy 

csak bábukon oktathat. A rendelkezésre álló technológia azonban csak 

az ezredforduló környékén érte el azt a szintet, ami már ki tudja szolgálni a 

felmerülő igényeket. 

A szimulációs oktatás azonban nemcsak egy szükséges pótléka a valós kli-

nikai környezetben végzett oktatásnak, hanem számos előnnyel is rendelke-

zik. Lehetővé teszi a hatékonynak bizonyult 5+1 lépcsős tanulási modell (St. 
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Pierre és Breuer 2013 nyomán) megvalósulását, amire klinikai környezetben 

nincs lehetőség:

1. Elméleti tudás

2. Készségfejlesztés és részbeavatkozások elsajátítása

3. Komplex készségek, beavatkozások gyakorlása „száraz” környezetben

4. Komplex készségek, beavatkozások gyakorlása „nedves” (cadaver 

vagy állat szimuláció) környezetben

5. Valós beavatkozás elvégzése megfelelő felügyelet mellett

 +1. Lehetséges komplikációk megismerése és kezelésének elsajátítása.

Emellett is számos előnye van a hagyományos oktatási technikával szem-

ben:

  Standardizálás lehetősége – ugyanazt az esetet/készséget pontosan 

ugyanolyan körülmények között elvileg korlátlan számban tudjuk meg-

ismételni.

  Standardizált számonkérés lehetősége – ennek oka nem csak az eset 

megismételhetősége, hanem az, hogy a kiértékelést is egységesíthet-

jük. Például egy varrat esetén lemérhetjük a mechanikai tulajdonságo-

kat, vagy mellkas kompressziónál már az egyszerűbb szimulátorok is 

megmutatják a frekvenciát és a lenyomás mélységét.

  Kiértékelés lehetősége – a legtöbb oktatási központ fel van szerelve 

valamilyen kamerarendszerrel, aminek segítségével az elvégzett szi-

muláció visszanézhető és kiértékelhető.

  A szimuláció élethűségének szabályozhatósága – az oktató dönti el, 

hogy egy nyugodt, biztonságot sugárzó környezetet vagy stresszhely-

zetet teremt a szimuláció során, annak céljától függően.



9

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a szimulációs oktatás valaha átve-

heti a klinikai oktatás szerepét. Nem is ez a célja. A szimulációs oktatás lé-

nyege, hogy a hallgató magabiztosan elsajátítsa a beavatkozás protokollját, 

lépéseit, csiszolja azokat a készségeket, melyekre az elvégzéshez szükség 

van. Ezt követően a klinikai környezetben a gyakorlati fi nomságokra, apró 

részletekre, egyedi variációkra kell még megfelelő fi gyelmet fordítani.

Kézikönyvünk célja, hogy útmutatást nyújtson azoknak az orvosoknak és 

orvostanhallgatóknak, akik el szeretnék sajátítani ennek a technikának az 

alkalmazását az oktatás során. Éppen ezért a súlypontot kifejezetten a kész-

ségek szimulációs környezetben történő oktatásának gyakorlati megvalósí-

tására helyeztük, illetve minden készséghez készítettünk egy oktatóvideót is, 

melynek linkje és QR kódja a fejezet végén található.

Kiemelt feladatunk a kortársoktatás (ún. demonstrátori rendszer) támoga-

tása, így első fejezetként ennek előnyeit, nehézségeit és feltételeit mutatjuk 

be.

A jegyzet és az oktatóvideók elérhetőek a PTE ÁOK honlapján:

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv
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KORTÁRSOKTATÁS

A kortársoktatásból egyaránt profi tálhat az oktatásban részt vállaló hallgató, 

az oktatott hallgató, az egyetemi oktató és maga a képzőhely is. Ehhez sok 

feltételnek kell teljesülnie, illetve nem kevés időt és energiát is igényel min-

den szereplőtől. A fejezet célja, hogy bemutassa a kortársoktatás fogalmát, 

bemutassa előnyeit és feltételeit egyaránt.

A kortársoktatás fogalma

„Hasonló társadalmi csoportból származó egyének, akik nem hivatásos ok-

tatókként segítik egymást a tanulásban és maguk is tanulnak a tanítás által.” 

(Topping 1996)

Három feltétel teljesülése esetén beszélhetünk kortársoktatásról: 

1. „Segítik egymást a tanulásban”, vagyis tudás és/vagy kész-

ségátadás történik a folyamat során. (A tanterv vagy tananyagfejlesz-

tésben nyújtott hallgatói segítséget nem sorolhatjuk ide.)

2. „Tanítás által”, vagyis klasszikus tanítási folyamattal kell történnie. 

(A kooperatív tanulást vagy szimulált beteg eljátszását nem sorolhatjuk 

ide.)

3. „Hasonló szociális csoportból származó”, ami egyetemi környe-

zetben az azonos oktatási programra járó hallgatók együttműködését 

jelenti.

Annak alapján, hogy a hallgatók között van-e felkészültség vagy képzett-

ségbeli különbség, további két csoportot különíthetünk el:

Klasszikus kortársoktatás (Peer-to-Peer Teaching vagy Peer Assited Teach-

ing), ahol az oktató és hallgató diák ugyanarra az akadémiai évre jár, sőt 
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ugyanazt a kurzust hallgatja. Ennek klasszikus példája, amikor a hallgatónak 

egy foglalkozásra fel kell készülnie valamilyen anyagból, és azt előadnia a 

többi diák számára (kiselőadás).

Közeli kortársoktatása (Near-Peer Teaching), ahol az oktatói szerepben lévő 

hallgató ugyanarra a képzésre jár, de legalább egy akadémiai évvel előrébb, 

mint a tanulói szerepben lévő hallgató.

Bizonyos szerzők kiterjesztik a defi níciót a rezidensek oktatásba való bevo-

nására is. Itt már nem jelenthető ki, hogy ugyanabba a társadalmi csoportba 

tartozik az oktató és tanuló, de minimális a korkülönbség, továbbá a fi atal 

orvosban még élnek a hallgatói évek problémái és emlékei.

Ennek az oktatási formának a kialakítását is az ókori görögöknek tulajdonít-

ják, de az első dokumentált megjelenése az 1960-as évek New Yorkjához 

köthető, Lancastrian rendszer néven.

A módszer alapelve a kognitív és társadalmi kongruencia előnyeinek kihasz-

nálása. A kognitív kongruencia (vagyis a hasonló előismeretek, tanulmányi 

tapasztalatok) lehetővé teszi a tanuló számára is biztosan érthető nyelvezet 

használatát, valamint a magyarázat logikájának és fogalomrendszerének 

megfelelő kiválasztását, ami segíti a tanuló számára a megértést. A tár-

sadalmi kongruencia (vagyis hasonló szerepkör) lehetővé teszi a nyugodt, 

könnyed oktatási környezet kialakítását.
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A kortársoktatás előnyei az oktatói szerepkörben részt vevő 

hallgató számára

  Elmélyülés egy adott témában – a harcművészetekben úgy tart-

ják, hogy a legkiválóbb mesterek is csak a tudásuk felét – kétharma-

dát tudják átadni. Ez a szabály ugyanúgy igaz az egyetemi oktatásra 

is. Ahhoz, hogy az ember hatékonyan tudjon oktatni, tanterv szerint 

átadandó anyagnál jóval többet kell tudnia a témáról, ami lehetővé 

teszi számára, hogy a felmerülő kérdésekre is választ adjon. 

  Meglévő tudás megerősítése – „tanítva tanulunk igazán” („docen-

do discimus” – Socrates), „taníts, hogy kétszer tanulj” (Joubert), az 

oktatáshoz nem elég tudni az anyagot, azt érthető és átadható formá-

ba is kell önteni. Az anyag többszöri elismétlésével, szükség esetén 

több oldalról való megközelítésével, többféle magyarázat, logikai lánc 

kifejlesztésével válik igazán méllyé a meglévő tudás.

  Érzelmi fejlődés – kutatások igazolják, hogy az oktatói szerepet vál-

laló hallgatók – ha rövid időre is – szakértői szerepbe bújhatnak, így a 

szerepnek megfelelő tulajdonságokat, érzéseket is magukra öltik. Ez a 

folyamat segíti a kompetencia, autonómia és megbecsültség érzésük 

fejlődését, így hosszútávon önbizalmuk és motivációjuk javulását.

  Oktatói szerep tanulása – szinte mindegy, hogy az egészségügy 

mely területén fog elhelyezkedni a hallgató, oktatói szerepe minden-

képpen lesz. Legyen az rezidensképzés, új kolléga betanítása, a szak-

személyzet oktatása vagy betegedukáció.

  Vezetői szerepek tanulása – egy oktató számára nem csak a tu-

dás átadása az egyetlen feladat. Az óra megszervezése, az órai akti-

vitás kontrollálása, szükség esetén döntéshozatal és beavatkozás. A 

kortársoktatásban résztvevő demonstrátornak ezekben a feladatokban 

is helyt kell állni.
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  Professzionális viselkedés tanulása – az oktatói szerep hasonló 

professzionális viselkedést követel meg, mint a gyógyítói szerepkör. 

A megfelelő fellépés, határozott viselkedés és kommunikáció fontos 

készség a későbbi szakmai munka során is.

A kortársoktatás előnyei a tanulói szerepkörben részt vevő hall-

gató számára

  Biztonságos, könnyed oktatási környezet – a szociális kong-

ruencia lehetővé teszi, hogy kortársoktatás során olyan hangulat és 

környezet alakuljon ki, ami könnyebbé teszi a hallgató számára a 

kérdezést (különös tekintettel a visszakérdezést, újbóli magyarázat 

kérését), közös gondolkodást, esetmegbeszélést. Fontos, hogy az 

oktató szerepkörben lévő hallgató ezt a hangulatot megtartsa, semmi-

lyen formában ne érezze a tanuló kellemetlennek vagy megalázónak a 

kérdezést. 

  A saját kognitív szintjüknek megfelelő oktatás – a tanuló 

lehetőséget kap arra, hogy olyan oktatatótól kapjon magyarázatot, aki 

hasonló előismerettel és fogalomrendszerrel, a társadalmi csoportnak 

megfelelő gondolatmenettel rendelkezik, ami megkönnyítheti számára 

a megértést.

  Alternatív motivációt és tanulási módszert biztosít – a meg-

változott oktatási környezet, a kötetlenebb megbeszélésére és vitára 

való lehetőség olyan új tanulási módszert jelent a hallgatók számára, 

ami javíthatja a tanulás hatékonyságát, egyúttal versenyhelyzetet ala-

kíthat ki a hallgatók között, ami új motivációs erőt jelenthet.

  Visszajelzés kortársaktól – az egyetemi képzés hatékonyságának 

egyik fontos feltétele a sokrétű és többszintű visszajelzés, melyet a 

hallgató a tanulmányai során kap. A kortársoktatás révén egy új szin-

tet adhatunk hozzá a visszajelzésekhez. Kutatások arra világítottak rá, 
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hogy talán ezek a visszajelzések érintik érzelmileg leginkább a hallga-

tót, hiszen saját társadalmi csoportján belülről érkezik.

  Kollegiális viselkedés fejlődése – az azonos társadalmi cso-

portból származó, azonos vagy az adott szituációban éppen veze-

tő szerepet betöltő egyénnel szembeni viselkedés és a vele történő 

kommunikáció megtapasztalása és gyakorlása fontos eleme a későbbi 

kollegiális viselkedés kialakításának.

  Kiscsoportos oktatás lehetősége – a kortársoktatók bevonásával 

megnövelhető az adott időpontban párhuzamosan oktatók száma, 

így jobb oktató/hallgató arány, kisebb csoport és hatékonyabb okta-

tás érhető el. Ez a hatás fokozottan érvényesül gyakorlati készségek 

oktatása, valamint interaktív oktatási módszerek (esetmegbeszélések, 

standardizált beteg alkalmazása, vita) esetén.

  A közeli kortárs oktatás segítheti a résztvevők szocializálódását, 

valamint példaképet (szerep mintát) adhat, az oktatói szerepben lévő 

hallgató (különösen az első és másodévesek számára).

A kortársoktatás előnyei az egyetem és az egyetemi oktatók 

számára

  Hatékonyabb oktatás – a kortársoktatás a szociális és kognitív 

kongruencia kihasználásával lehet egy rendkívül hatékony oktatási 

módszer. Egyúttal lehetővé is teszi a tanulócsoportok tovább bontá-

sát, ami közvetlenebb oktatási környezetet hoz létre. 

  Hallgatói elégedettség növekedése – a témával foglalkozó tanul-

mányok közül szinte az összes a hallgatói elégedettség növekedéséről 

számolt be abban az esetben, ha kortársoktatót is bevontak a képzés-

be.

  Az oktatási terhek csökkenése – az oktatói szerepkörben lévő 

hallgató sosem fogja kiváltani az egyetemi oktatót, és a hallgatók 
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felkészítésének terheiről sem szabad elfeledkezni, de egy hatékonyan 

kiépített rendszer lehetővé teszi a csoportbontást újabb egyetemi ok-

tató bevonása nélkül, kortársoktatók alkalmazásával. 

  A jövő oktatóinak korai képzése, kiválogatása, a hallgatók korai 

bevonása az akadémiai munkába – az egyetemi utánpótlás nevelés és 

tehetséggondozás egyik fontos eleme a későbbi akadémiai munkára 

alkalmas hallgatók kiválasztása és képzése. A kortársoktatás lehetősé-

get ad egyrészt az egyetem számára, hogy hatékonyan kiválaszthassa 

a tehetséges hallgatókat, de a kortársoktató számára is, aki kipróbál-

hatja magát oktatói szerepben.

  Az oktatói munka megbecsülésének javítása – egy sajnálatos 

– de érthető – folyamat, mely elsősorban a klinikumot érinti, hogy a 

terhelt és több fronton lekötött oktatóknál az oktatás az alacsonyabb 

prioritású feladatok közé kerül. A probléma azonban nem csak fi nan-

szírozási és időmanagement kérdése, az oktatási kultúra változására is 

szükség van. A klinikai orvosok általában csak a szakképzés és egye-

temi minősítés megszerzése után kapcsolódnak az oktatásba, ami 

ezáltal nem az alapvető feladatai közé kerül, hanem „extra elfoglalt-

ság, teher” formájában jelenik meg a napirendjükbe. A hallgatók korai 

bevonása az oktatási munkába pozitív irányba mozdíthatja az oktatás 

megítélését, hiszen számukra a központi feladatok közé emeli.

  Pénzügyileg életképes – bár konkrét pénzügyi elemzést még nem 

publikáltak kortársoktatás kapcsán, minden a kérdéskörrel foglalkozó 

közlemény pénzügyileg fenntarthatónak vagy nyereségesnek jellemez-

te a módszert.



16

A hatékony kortársoktatás feltételei, nehézségei

  Hitelesség, megfelelő szakmai ismeretek – az oktatói szerep 

hatékonyságának egyik alapvető feltétele, hogy a hallgató hitelesnek 

tartsa az elhangzottakat. Az egyetemi oktatás során általában jelen-

tős információ aszimmetria áll fent, vagyis a hallgatóságnak általában 

nincs elegendő háttérismerete, hogy megítélje az elhangzottak igaz-

ságtartalmát és hasznosságát. Egyetemi oktatók esetében jellemzően 

automatikusan elfogadja a hallgató, hogy az illető a téma szakértő-

je, így csak a legritkább esetben kérdőjelezi meg az információkat. 

Kortársoktatás esetében azonban ez a megelőlegezett bizalom nem 

feltétlenül jelenik meg. Az oktatói szerepkörben lévő hallgató számára 

a professzionalitást és magabiztosságot sugárzó fellépés elengedhe-

tetlen, ezt azonban csak a megfelelő háttérismeret adhatja meg. 

  Harmonizált, egyértelmű tananyag – a megfelelő felkészültség 

esetében is kiemelkedően fontos, hogy az elhangzott ismeretanyag, 

fogalmak és súlypontok megegyezzenek a korábbi előadásokon és 

gyakorlaton elhangzottakkal. Nagyon fontos, hogy a kortársoktató 

tisztában legyen tantárgy hivatalos tananyagával és a korábban el-

hangzottakkal.

  Finanszírozási és humán erőforrás – bár a kortársoktatás bi-

zonyos tekintetben csökkentheti az egyetem oktatási terheit, egy jól 

képzett kortársoktatási csapat létrehozása idő és erőforrás igényes. A 

hallgatók képzése jellemzően munkaidőn túli, rendszeres elfoglaltság, 

az adminisztráció is jelentős feladatot jelent. 

  Tantervbe, órarendbe beillesztés – jelentős szervezési kihívást 

jelent, hogy a kortársoktatásra jellemzően a reguláris, órarend szerinti 

órákon van szükség, amikor az oktatói szerepben lévő hallgatónak 

foglalkozása lenne. 
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  Szociális kongruencia – az egyik legfontosabb előny jelentheti egy-

úttal az egyik legjelentősebb nehézséget is. A kortársoktatónak sokkal 

nehezebb fegyelmet tartani és kontrollálni az oktatást, hiszen nincsen 

pozícióból adódó tekintélye. Fontos a kortársoktatók és foglalkozásve-

zető egyetemi oktatók felkészítése e helyzetek kezelésére és elkerülé-

sére. 

  Összeférhetetlenség – néhány esetben felléphet az oktatói és 

tanulói szerepkörben lévő hallgató összeférhetetlensége. Előfordulhat, 

hogy a tanulói szerepben lévő hallgató védekező magatartást mutat, 

védve saját pozícióját és tekintélyét az azonos társadalmi csoportból 

származó, azonban adott szituációban dominánsabb szerepet betöltő 

hallgatótól. Ilyenkor elviccelheti, bagatellizálhatja az oktatási folya-

matot, folyamatosan megkérdőjelezheti a kortársoktató hitelességét, 

tudását vagy csak egyszerűen kivonhatja magát az órai munkából. 

Fontos a hallgatók és vezető oktatók felkészítése ezekre a helyzetekre 

is.

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-kortarsokt

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-kortarsokt
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-kortarsokt
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SUBCUTAN INJEKCIÓ

Skill/eljárás defi níciója

Kis mennyiségű (1–2 ml) gyógyszer bejuttatása a subcutan szövetbe, lokális 

vagy szisztémás hatás elérése céljából. Elsősorban akkor alkalmazzuk, ha 

lassú felszívódás elérése a cél.

Kapcsolódó anatómiai áttekintés

A subcutan injekció leggyakoribb beadási helyei a felkar, a has (köldök kö-

rüli 2,5 cm-es területet ne használjuk injekciózásra) és a comb. 

Szükséges eszközök

  gumikesztyű

  bőrfertőtlenítő, gömbtörlő

  fecskendő (1–2 ml-es) és injekciós tű (25G–27G)

  beadandó gyógyszer (gyakran előre töltött, tűvel ellátott fecskendőben 

forgalmazzák, ilyenkor légtelenítés nem szükséges)

  kötszer

  tűgyűjtő
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DR. TÓTSIMON KINGA

Beavatkozás rövid leírása

Először mindig győződjünk meg róla, hogy a megfelelő betegnél akarjuk 

elvégezni a beavatkozást! Minden esetben nyitott kérdést tegyünk fel!

A beavatkozás előtt mindig győződjünk meg róla, hogy minden szükséges 

eszközből kettő (bármelyik eszköz lehet hibás, vagy bármely lépés ismétlé-

sére szükség lehet) rendelkezésünkre áll.

A bőr fertőtlenítését követően az injekció tervezett helyén lévő szöveteket 

hüvelyk- és mutatóujjával nyomja össze, hogy redő képződjön az izom 

felett. A tűt a bőrredőre kb. 45–90°-os szögben tartva szúrja meg a bőrt. 
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A fecskendőt szívja vissza, ha nem szúrt át eret, adja be az injekciót. A szú-

rás helyére tegyen steril gömbtörlőt és húzza ki a tűt.

Indikáció/felhasználási terület

  inzulin, heparin, LMWH beadása

  egyéb subcutan injekció (vakcina, hormonkészítmény, biológiai terá-

pia)

Kontraindikáció

A kontraindikációk relatívak. A sérült, gyulladt bőrterületet kerüljük.

Lehetséges szövődmények

  fájdalom, duzzanat, bőrpír, viszketés

  vérzés, haematoma

  szövetkárosodást, idegsérülést okozhat a szövetek közé kerülő gyógy-

szer

  bőrfertőzést okozhatnak a nem steril eszközök

  tályog

  szövetek elszíneződése
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http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-subcut-inj
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INTRAMUSCULARIS INJEKCIÓ

Skill/eljárás defi níciója 

Gyógyszer (max. 5 ml) bejuttatása az izomszövetbe, lokális vagy szisztémás 

hatás elérése céljából. Elsősorban akkor alkalmazzuk, amikor gyors felszívó-

dás elérése a cél. Elhúzódó hatás olajos oldat beadásával érhető el.

Kapcsolódó anatómiai áttekintés

Az intramuscularis injekció leggyakoribb beadási helyei a deltaizom, vent-

roglutealis régió és a musculus quadriceps vastus lateralis.

  M. (musculus) deltoideus: a m. deltoideus középvonali tömegébe ad-

juk, az acromiontól két harántujjal lejjebb

  Glutealis régió: a n. ischiadicus sérülésének elkerülése érdekében az 

injekciót combfej és a hátsó csípőtövis vonalától felfelé és lateralisan 

lévő területen adjuk be. Helyezze a tenyerét kinyújtott ujjakkal a csípő-

tájékra olyan módon, hogy a hüvelykujj a trochanter majoron legyen, 

a mutatóujj pedig a spina iliaca anterior superioron. A beszúrás helye 

szétterpesztett mutatóujj és középső ujj által határolt háromszögben 

lesz.

  M. vastus lateralis: Az injekció beadási helye egy haránttenyérnyivel a 

trochanter major alatt és egy haránttenyérnyivel a térd felett van.
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DR. TÓTSIMON KINGA

Szükséges eszközök

  gumikesztyű

  bőrfertőtlenítő, gömbtörlő

  fecskendő (1–5 ml) és injekció tű (20G–25G)

  beadandó gyógyszer

  kötszer

  tűgyűjtő
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Beavatkozás rövid leírása

Először mindig győződjünk meg róla, hogy a megfelelő betegnél akarjuk 

elvégezni a beavatkozást! Minden esetben nyitott kérdést tegyünk fel!

A beavatkozás előtt mindig győződjünk meg róla, hogy minden szükséges 

eszközből kettő (bármelyik eszköz lehet hibás, vagy bármely lépés ismétlé-

sére szükség lehet) rendelkezésünkre áll.

Fertőtlenítse a bőrfelületet, majd a subcutan szövetet húzza oldalra. A bőrfe-

lületre kb. 90°-ban tartva a tűt szúrja át a felületes réteget, majd tolja bel-

jebb 1–2 cm-rel. A dugattyú visszaszívásával ellenőrizze, hogy nem szúrt-e 

eret, majd lassan (1 ml/10 másodperc alatt) adja be az injekciót. Várjon 

10 másodpercet a tű kihúzása előtt, majd a punkció helyére tegyen steril 

gömbtörlőt.

Indikáció/felhasználási terület

  védőoltások

  gyors felszívódású gyógyszer adagolása

  vénás gyógyszerelési lehetőség hiányában

Kontraindikáció/felhasználás feltételei

  gyulladt, sérült bőrterületet kerüljük

  veleszületett vérzékenységben szenvedő betegben és véralvadásgátló 

kezelés esetén kontraindikált
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Lehetséges szövődmények 

  fájdalom, duzzanat, bőrpír, viszketés

  vérzés, haematoma

  szövetkárosodást, idegsérülést okozhat a szövetek közé kerülő gyógy-

szer

  bőrfertőzést okozhatnak a nem steril eszközök

  tályog

  szövetek elszíneződése

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-intramusc-inj

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-intramusc-inj
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-intramusc-inj
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VÉNÁS VÉRVÉTEL

Skill/eljárás defi níciója

A vénás vérvétel olyan invazív beavatkozás, mely során a betegtől vérmintát 

nyerünk az arra alkalmas gyűjtőérből. 

Kapcsolódó anatómiai áttekintés

A vénás vérvétel típusos helye a könyökhajlati felületes vénás rendszer, va-

lamint az alkar és a kézhát felületes vénái, azonban bármilyen azonosítható 

felületes véna alkalmas erre a célra.

Szükséges eszközök

  gumikesztyű

  bőrfertőtlenítő, gömbtörlő

  szárnyas tű/hagyományos tű haranggal

  érleszorító (strangulátor)

  kötszer, ragasztó

  megfelelően kiválasztott kémcsövek

  tűgyűjtő
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DR. SZEMES KATA

Beavatkozás leírása

1. Beteg azonosítása

Először mindig győződjünk meg róla, hogy a megfelelő betegtől vesszük le 

a vért. Szükség esetén többször is ellenőrizzük, minden esetben nyitott kér-

dést tegyünk fel! Két beteg összecserélésének akár fatális következménye is 

lehet. A beteget fektessük le, vagy ültessük le kinyújtott karral.
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2. Eszközök ellenőrzése

A betegágy mellett ellenőrizzük le, hogy minden vérvételhez szükséges 

eszközt magunkkal hoztunk-e, a kémcsövek típusa (színe), mennyisége 

megfelelő-e, vatta, fertőtlenítő van-e nálunk. A beteget megszúrva már nem 

tudunk pl. újabb kémcsöveket hozni. Célszerű mindenből akár kettőt is vin-

ni, hiszen, ha hibás bármelyik eszköz, egyből kéznél van egy újabb.

3. Kesztyű felhúzása

4. Megfelelő véna kiválasztása

A szúrandó véna kiválasztásában számos tényezőt fi gyelembe kell ven-

nünk. Elsősorban természetesen a számunkra legkönnyebben tapinthatót, 

legalkalmasabbat válasszuk, melyhez segítséget nyújt, ha a beteg ökölbe 

szorítja a kezét és érleszorítót helyezünk fel. Ha a betegnél több ilyen meg-

felelő vénát is találunk, a döntésére bízhatjuk, hogy jobb vagy bal oldalon 

szeretné-e a vérvételt. A könyökhajlatban találjuk a v. mediana cubitit, amely 

leggyakrabban alkalmas a vérvételre, de a v. cephalica és basilica is szúrha-

tó. A kézhát vénáihoz inkább szárnyastűt használjunk. 

5. A strangulátor felhelyezése

A kiválasztott punkciós helytől kb. 10 cm-rel proximálisabban kell helyezni.

6. Fertőtlenítés

A bőrfelszín fertőtlenítése kifejezetten az ilyen célra gyártott fertőtlenítő oldat-

tal történjen! (Az adott intézmény előírt szabályai szerint kell minden esetben 

eljárni, a Pécsi Tudományegyetemen a Klinikai Központ higiénikus főorvosa 

által meghatározott bőrfertőtlenítő oldattal vagy spray-vel). A terület lefújása 

után tiszta vattával letöröljük a területet. Ezt megismételjük még egyszer. A 

harmadik fertőtlenítést már nem szabad letörölni, várjuk meg, amíg a terület 

megszárad!



31

7. A tű vénába szúrása

A véna lefutásával párhuzamosan, a tű metszett élével felfelé, a felszínre kb. 

30–40°-ban, egy mozdulattal szúrjuk a tűt a vénába! A vér megjelenésekor 

engedjük ki a strangulátort!

8. Kémcsövek behelyezése a harangba

A kémcsövekben vákuum van, így a kiengedett érleszorító után is tud folyni 

vér a kémcsövekbe. Amennyiben ez mégsem történik meg, érdemes másik 

kémcsővel próbálkozni, ritkán előfordulhatnak gyári hibás kémcsövek is. Ha 

egyszerre több kémcsövet kell levennünk, ezek sorrendje is az előírt szab-

ványoknak megfelelően (CLSI H3-A6 szabvány) történjen.

9. Kémcsövek megforgatása

A harangból közvetlenül kivéve a kémcsöveket, javasolt megforgatni több-

ször, a gyártó és a megfelelő szabvány (NCCLS H3-A5 szabvány) által 

előírtaknak megfelelően. 

10. Vérvétel befejezése

Az utolsó kémcső harangból való eltávolítása után a tűt húzzuk ki a vénából 

úgy, hogy egy vattát (vagy gömbtörlőt) tartunk a tű fölé. (Kihúzás közben 

még ne nyomjuk erősen a vattát, hiszen a még érben lévő tű lenyomása 

sértheti az eret és haematomát okozhat.) A tű kihúzása után kissé erőseb-

ben nyomjuk a vattát a punkció helyére, majd egy ragasztószalaggal ragasz-

szuk le. 
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Indikáció/felhasználási terület

Labordiagnosztika

Kontraindikáció/felhasználás feltételei

A gyulladt, thrombotizált vénából, Chimino-fi stulából ne vegyünk vért!

Beavatkozást követő teendők listája 

A levett kémcsövekre a beteg adatait azonnal, már a betegágy mellett rög-

zítsük. Így könnyebben elkerülhetjük az esetleges beteg tévesztéseket vagy 

véletlen kémcső cseréket.

Szövődmények és ellátásuk

  vérzés, haematoma – heves vérzés esetén nyomókötést helyezzünk fel

  gyulladás, thrombophlebitis – jegelés, fájdalomcsillapítás
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http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-ven-vervetel
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VÉNÁS GYÓGYSZERELÉS

Skill/eljárás defi níciója

Gyógyszer bejuttatása a vérkeringésbe szisztémás hatás elérése céljából. 

Elsősorban akkor alkalmazzuk, ha gyors hatás elérése a cél.

Kapcsolódó anatómiai áttekintés

A vénás gyógyszerelés típusos helye a könyökhajlati felületes vénás rend-

szer, valamint az alkar és a kézhát felületes vénái, azonban bármely azono-

sítható felületes véna alkalmas erre a célra.

Szükséges eszközök

  bőrfertőtlenítő, gömbtörlő

  kesztyű

  érleszorító (strangulátor)

  vatta, ragasztó

  injekciós tű (2 db – egy nagyobb méretű a gyógyszer felszívásához, 

egy a beadáshoz)

  megfelelő térfogatú fecskendő

  megfelelően kiválasztott gyógyszerek megfelelő hígításban

  tűgyűjtő
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DR. SZEMES KATA

Beavatkozás leírása

Először mindig győződjünk meg róla, hogy a megfelelő betegnél akarjuk 

elvégezni a beavatkozást! Minden esetben nyitott kérdést tegyünk fel!

A beavatkozás előtt mindig győződjünk meg róla, hogy minden szükséges 

eszközből kettő (bármelyik eszköz lehet hibás, vagy bármely lépés ismétlé-

sére szükség lehet) rendelkezésünkre áll.

Az előkészületek és a fertőtlenítés megegyeznek a vénás vérvételnél említet-

tekkel. 
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A gyógyszer felszívását egy külön nagyobb méretű (pl. 18G-s rózsaszín) in-

jekciós tűvel végezzük, ügyelve arra, hogy ne érintsük az ampulla nem steril 

részét. A felszívás után a tűt le kell cserélni és a fecskendőt légteleníteni kell. 

Ez utóbbi a fecskendő függőleges helyzetében a dugattyú felfelé tolásával 

és a fecskendő oldalának ujjunkkal való enyhe ütögetésével biztosítható.

A kiválasztott vénába egy határozott mozdulattal szúrjuk bele a tűt. Nagyon 

fontos, hogy a gyógyszer beadása előtt mindig kissé húzzuk vissza a du-

gattyút, így látjuk a fecskendőbe kerülő vérből, hogy biztosan vénában van 

a tű vége, és jó helyre adjuk be a gyógyszert. A beadás után vattával ra-

gasszuk le a punkció helyét.

Indikáció/felhasználási terület

Legtöbbször nem kórházi körülmények között (pl. háziorvosnál) alkalmaz-

zuk, amikor csak egyszeri gyógyszerbeadás szükséges, kanül behelyezése 

nélkül.

Kontraindikáció

Thrombotizált véna, thrombophlebitis, közelmúltban operált végtag

Szövődmények és ellátásuk

  gyulladás, thrombophlebitis – jegelés, fájdalomcsillapítás

  vérzés, haematoma – heveny vérzés esetén nyomókötést helyezzünk 

fel
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VÉNÁS KANÜL BEHELYEZÉSE

Skill/eljárás defi níciója

A vénás kanül olyan orvosi eszköz, mellyel egy műanyag csövet juttatunk 

az érbe egy üreges tű segítségével. Behelyezésre akkor van szükség, ha 

intravénás gyógyszerelésre vagy infundálásra készülünk a betegnél, ami va-

lószínűsíthetően több alkalommal is szükséges. Így elkerüljük a beteg több-

szöri megszúrását és meggyorsítjuk a gyógyszer beadásának idejét.

Az eljáráshoz szükséges kompetencia

  vénás vérvétel

Kapcsolódó anatómiai áttekintés

A vénás kanül behelyezésének típusos helye a könyökhajlati felületes vénás 

rendszer, valamint az alkar és a kézhát felületes vénái, azonban bármily azo-

nosítható felületes véna alkalmas erre a célra.

Szükséges eszközök

  gumikesztyű

  bőrfertőtlenítő, gömbtörlő

  érleszorító (strangulátor)

  kötszer, ragasztó

  átmosó folyadék (fi ziológiás sóoldat) kb. 5 ml fecskendőben

  megfelelően kiválasztott kanülök

  tűgyűjtő
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DR. SZEMES KATA

Beavatkozás leírása

Először mindig győződjünk meg róla, hogy a megfelelő betegnél akarjuk 

elvégezni a beavatkozást! Minden esetben nyitott kérdést tegyünk fel!

A beavatkozás előtt mindig győződjünk meg róla, hogy minden szükséges 

eszközből kettő (bármelyik eszköz lehet hibás, vagy bármely lépés ismétlé-

sére szükség lehet) rendelkezésünkre áll.

Az előkészületek megegyeznek a vénás vérvételnél említettekkel. A kanülök 

kiválasztása a beteghez és a véna méretéhez mérten történjen. (Pl. gyere-

keknél kisebb kanül szükséges, mint felnőtteknél. Idős, gyenge vénafalú 

betegeknél szintén kisebb átmérőjű kanül kellhet, hiszen náluk nagyobb az 
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esély, hogy kisebb behatásra is sérülni fog a véna fala). A fertőtlenítés szin-

tén nem különbözik a vérvételnél leírtaknál. 

A kanül behelyezése

Először hajtsuk le a kanül két szárnyát. Ezután fogjuk meg a kanült úgy, 

hogy hüvelykujjunkkal hátulról támasztjuk, mutató- és középső ujjunk pedig 

a szárnyakat fogják. Így könnyebben tudjuk biztosan, precízen vezetni a 

kanült. Egy mozdulattal szúrjuk be a kanült. Ha a végén látjuk a megjelenő 

vért, jó helyen vagyunk. Ha ez megvan, a beszúrás után a tűt a kanülből 

kissé húzzuk vissza, majd a kanült úgy toljuk fel teljesen a vénába, hogy a 

tű már nincs a kanül elején, így nem sérti a véna falát. Ezután teljesen húz-

zuk ki a tűt a kanülből, a végére pedig csavarjuk rá a fehér kupakot. Hogy 

eközben a kanülből vér ne folyjon ki, ujjunkkal a behelyezett kanül végére 

rászorítunk. Célszerű a kupak ráhelyezés előtt átmosni a kanült fi ziológiás 

sóoldattal, hogy a vér ne alvadjon a kanülbe. Ezután ragasszuk le a kanült 

a megfelelő ragtapasszal úgy, hogy a szárnyakat is satbilizálja, így stabilabb 

lesz a kanül helyzete. A vénás gyógyszerelés ma már kórházban gyakorla-

tilag csak a kanülön (annak szelepes injekciós portján) keresztül történik, ez 

a legbiztosabb módja a gyógyszer gyors vénába juttatásának. Amennyiben 

infúzió beadása céljából történt a kanül behelyezése, az infúziós szerelék 

közvetlenül az eszköz végére csatlakoztatható.

Indikáció/felhasználási terület

  Vénás gyógyszerelés, infundálás

  Instabil betegnél vagy olyan esetben, ahol szövődmény esetén sür-

gősen vénás gyógyszeradásra lehet szükség (pl. lokális anesztéziában 

végzett „kisműtét”)
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Kontraindikáció/felhasználás feltételei

Thrombotizált véna, thrombophlebitis, közelmúltban operált végtag, gyulladt 

bőrterület.

Beavatkozást követő teendők listája 

A kanül ragasztására írjuk rá a behelyezés dátumát, és a behelyező személy 

monogramját, így biztosan követhető lesz a kanül dokumentációja.

Szövődmények és ellátásuk

  thrombotizált véna – ha ultrahang vizsgálat által igazolt, anticoagulálás 

javasolt

  gyulladás, thrombophlebitis – jegelés, fájdalomcsillapítás

  vérzés, haematoma – heveny vérzés esetén nyomókötést helyezzünk 

fel
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http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-kanul
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-kanul


42

ARTÉRIÁS VÉRVÉTEL

Skill/eljárás defi níciója

Vérminta nyerése artériából.

Kapcsolódó anatómiai áttekintés

Az artériás punctio leggyakoribb helye az art. (artéria) radialis, art. brachialis, 

vagy az art. ulnaris. 

Szükséges eszközök

  gumikesztyű

  bőrfertőtlenítő, gömbtörlő

  száraz heparinnal előkezelt, önmagától feltöltődő mintavevő fecskendő 

vagy hagyományos heparinnal átmosott fecskendő. Utóbbihoz egy 2 

ml-es fecskendőt a kónuszig töltsön meg nátrium-heparinnal.

  subcutan (25–27G, 1–1,5 cm hosszú) tű

  kötszer, ragasztó

  tűgyűjtő
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DR. TÓTSIMON KINGA

Beavatkozás rövid leírása

Először mindig győződjünk meg róla, hogy a megfelelő betegnél akarjuk 

elvégezni a beavatkozást! Minden esetben nyitott kérdést tegyünk fel!

A beavatkozás előtt mindig győződjünk meg róla, hogy minden szükséges 

eszközből kettő (bármelyik eszköz lehet hibás, vagy bármely lépés ismétlé-

sére szükség lehet) rendelkezésünkre áll.

Először tapintsa ki a pulzáló eret. Fertőtlenítse a bőrfelületet. A pulzus irány-

mutatása mellett szúrja be a tűt a felszínnel 45°–os szöget bezárva, majd 

miután az artériás vér megjelent a fecskendőben, szívjon min. egy ujjnyi vért 
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a fecskendőbe (az artériás nyomás általában szívás nélkül is juttat vért a 

fecskendőbe). 

Indikáció/felhasználási terület

Artériás vérgáz elemzés

Kontraindikáció/felhasználás feltételei

A kontraindikációk relatívak; sérült, gyulladt bőrterületet kerüljük. 

Beavatkozást követő teendők listája 

A vérmintát juttassa el sürgősen a laboratóriumba, vagy ágy melletti analizá-

tor segítségével végezze el a vizsgálatot. A punkció helyére tegyen nyomó-

kötést.

Szövődmények és ellátásuk

Vérzés, haematoma alakulhat ki, ennek megelőzésének érdekében rövid 

időre tegyen nyomókötést a punkció helyére.
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ARTÉRIÁS KANÜL BEHELYEZÉSE 

SELDINGER TECHNIKÁVAL

Skill/eljárás defi níciója

Kanül behelyezése artériába, mely biztosítja a vérminta vételét vagy invazív 

vérnyomás monitorizálást.

Az eljáráshoz szükséges kompetencia

  artériás vérvétel

Kapcsolódó anatómiai áttekintés

  Az artériás kanül leggyakoribb helye az art. radialis és az art. femoralis 

(a vena femoralis ettől laterálisan van)

  ritkábban art. brachialis (m. biceps brachii inától mediálisan), art. dor-

salis pedis, art. ulnaris (a kéz keringésének elsődleges forrása ezért 

kanülálása nem célszerű), az art. axillaris (m. pectoralis maior és a 

deltaizom találkozásánál).

Szükséges eszközök 

  steril kesztyű

  bőrfertőtlenítő, gömbtörlő

  izoláló kendő

  lidocain, rózsaszín (18 G) tű, zöld (21 G) tű, 10 ml-es fecskendő

  10 ml-es fecskendő, fi ziológiás sóoldat

  artériás kanül szett
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DR. TÓTSIMON KINGA

  varróanyag tűvel

  tűgyűjtő

Beavatkozás rövid leírása

Először mindig győződjünk meg róla, hogy a megfelelő betegnél akarjuk 

elvégezni a beavatkozást! Minden esetben nyitott kérdést tegyünk fel!

A beavatkozás előtt mindig győződjünk meg róla, hogy minden szükséges 

eszközből kettő (bármelyik eszköz lehet hibás, vagy bármely lépés ismétlé-

sére szükség lehet) rendelkezésünkre áll.
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Bőrfertőtlenítés és izolálás után érzéstelenítse a bőrt. Ehhez fecskendőbe 

szívjon fel 1 amp. 1%-os lidocaint, majd a punctio tervezett helye felett több 

irányban infi ltrálja a bőrt. A lidocain beadása előtt szívja vissza a fecsken-

dőt, ellenőrizendő, hogy a punkció során nem talált el eret. Az érzéstelenítő 

beadását követően 3 percig várjon.

Az artéria punctioja (lásd: artériás vérvétel) után vezesse fel a vezetődrótot. 

Húzza ki punctios tűt. Ezt követően a vezetődróton keresztül vezesse fel az 

artériás kanült (a vezetődrót vége mindvégig lógjon ki a kanülön). Távolítsa el 

a vezetődrótot, mossa át fi ziológiás sóoldattal, majd zárja le a kanült, vagy 

csatlakoztassa az artériás szerelékhez. Néhány öltéssel rögzítse ki a kanült 

a bőrhöz. 

Indikáció/felhasználási terület

  gyakori artériás vérgáz analízis

  invazív hemodinamikai monitorozás

Kontraindikáció/felhasználás feltételei

A kontraindikációk relatívak; gyulladt bőrterületet kerüljük, valamint koagulo-

pátia esetén megfontolandó a beavatkozás.

Szövődmények és ellátásuk

  kanül környéki fertőzés 

  az artéria ellátási területén keringési zavar

  ritkán vérzés 

  trombózis, mely ritkán okoz iszkémiát

  bármilyen szövődmény legkisebb gyanúja esetén el kell távolítani a 

kanült



49

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-art-kanul

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-art-kanul
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-art-kanul


50

RECTALIS DIGITALIS VIZSGÁLAT

Skill/eljárás defi níciója

A rectalis digitalis vizsgálat a végbél ujjal történő vizsgálata, mely során 

férfi ak esetében a végbélen át a prosztata, míg nők esetében a belső nemi 

szervek vizsgálatára is lehetőség nyílik.

Az eljáráshoz szükséges kompetencia

  Általános belgyógyászati ismeretek (fontos kapcsolódó szakmák: bel-

gyógyászat, gasztroenterológia, urológia, sebészet, nőgyógyászat).

Kapcsolódó anatómiai áttekintés

A végbél (rectum) a vastagbél legutolsó, „S” alakú szakasza, mely felülről 

a szigmabélhez csatlakozik, míg alulról az anuscsatornán keresztül a vég-

bélnyílásban végződik. A végbél hossza megközelítőleg 12–15 cm, digitalis 

vizsgálattal csak az alsó része, általában 7–8 cm vizsgálható. Felső gör-

bülete belefekszik a keresztcsont vájulatába, majd megfordulva hátrafelé 

tekintő homorulattal mintegy megkerüli a farokcsont csúcsát. Férfi akban a 

rectum alsó 1/3-a közvetlenül érintkezik a húgyhólyag alapjával, az ondóve-

zeték-ampullával, az ondóhólyag alsó részével és a prosztata hátsó felszí-

nével. Nőkben ugyanezen szakasz közvetlenül érintkezik a hüvely hátsó 

falának felső részével. Ezen topográfi ai viszonyok ismerete nagy gyakorlati 

jelentőséggel bír.

A végbélnyílás (anus) a bélcsatorna kivezető nyílása, melyet erős végbélzá-

róizom-rendszer (m. sphincter ani) vesz körbe.
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DR. SZUJÓ SZABINA

Beavatkozást megelőző teendők listája, szükséges eszközök

  A beteg számára csendes és megnyugtató, intimitást biztosító környe-

zet.

  A beavatkozás és a várható kellemetlenségek rövid ismertetése.

  Személyzeti feltétel: vizsgáló orvos, illetve a vizsgálat intim jellege miatt 

a beteg beleegyezésével egy nővér vagy családtag jelenléte megen-

gedhető.

  Szükséges eszközök: síkosító zselé vagy vaselin, vizsgálókesztyű 

(esetleg ráhúzott gumiujjal kiegészítve), törlőkendők.



52

Beavatkozás rövid leírása

1. A szükséges eszközök előkészítése.

2. A beteg elhelyezése a megfelelő vizsgálói pozícióba:

  Bal oldalfekvés, felhúzott térdekkel, az ágy szélén lévő farral.

  Ágyon térdelve, a fej a karok között, párnával alátámasztva 

(térd-könyök helyzet).

  Bicskahelyzet. 

3. A beteg farpofáinak széttárását követően egyik kezünk két ujjával 

feltárjuk a végbélnyílást, majd megtekintjük (a következőket fi gyeljük 

meg: környező bőr gyulladása, ekzema, külső aranyeres csomók, 

fi ssura, fi stulanyílás, tályog jelenléte, stb.).

4. A síkosító anyaggal bekent gumikesztyűs mutatóujjunkat az anális 

sphincterbe helyezzük. Ha ellenállást érzünk, ne erőltessük a bejutást, 

várjunk, míg a sphincter ellazul. A sphicter tónusának megítéléséhez 

szólítsuk fel a beteget, hogy szorítsa össze a záróizmot.

5. A vizsgáló ujjunkat a sacrum hajlatát követve vezessük fel a végbélbe, 

amennyire lehetséges, minél magasabbra, de fájdalmat ne okozzunk 

a betegnek. A végbelet 360 fokban tapintsuk körbe, mely során az 

ujjunkat kifelé húzva a körültapintást többször megismételjük (a követ-

kező elváltozásokat észlelhetjük: a végbél nyálkahártyájának növedé-

kei, polyp, tumor, fl uctuáló tályog, thombotizált belső aranyerek, férfi ak 

esetében a prosztata, nők esetében a méhnyak eltérései, ez utóbbi a 

végbél mellső, ventralis falát domborítja be).

6. Vizsgáló ujjunkat kihúzva nézzük meg, ujjunkon maradt-e vér, széklet, 

genny vagy nyák.
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Indikáció/felhasználási terület

Az anorectalis terület vizsgálata és a rectalis digitalis vizsgálat a fi zikális vizs-

gálat része. Ezen belül kiemelt jelentősége van a következő esetekben:

  A rectum alsó részének és a canalis analisnak direkt vizsgálata (pl. 

alsó gastrointestinalis vérzés, székrekedés, hasmenés vagy székelési 

habitus megváltozása, anális fájdalom, aranyér, pruritus, stb. esetén)

  Acut hasi kórképek, pl. acut appendicitis, ileus esetén

  Férfi akban a prostata, nőkben a belső nemi szervek vizsgálatára alkal-

mas

Kontraindikáció/felhasználás feltételei

  Perianális és anális szövetek nagymértékű gyulladása, fájdalma

  Imperforált anus

  Striktúra

  Prolabált, trombotizált belső aranyér

Beavatkozást követő teendők listája

  Biztosítsunk törlőkendőt a betegnek, hogy a vizsgálat után a síkosító 

zselé maradékát el tudja távolítani

  A beteggel a vizsgálati eredményt ismertetjük

  A beteget tájékoztatjuk, hogy kis mennyiségű vérzés a beavatkozást 

követően előfordulhat
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Szövődmények és ellátásuk

  A vizsgálat kapcsán érdemi szövődménnyel nem kell számolni, extrém 

ritka esetben előfordulhat:

  Vérzés, mely súlyossági fokától függően sebészeti szakellátás jön 

szóba.

  Bacteriaemia és következményes szepszis (pl.: bakteriális proszta-

tagyulladás esetén az erőteljes prosztata masszázs bakteraemiát és 

később szepszist okozhat).

Orvosi dokumentáció helye és módja

  A vizsgáló orvos a vizsgálat pontos dátumával ellátva rögzíti a vizsgá-

lati eredményeket a beteg dokumentációjában, a fi zikális státusz vagy 

a dekurzus bekezdésekben.
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HÓLYAGKATÉTEREZÉS

Skill/eljárás defi níciója

Katéter bevezetése a húgycsövön keresztül a húgyhólyagba.

Kapcsolódó anatómiai áttekintés

Mindkét nemben a húgy- és ivarszervek anatómiájának ismerete szükséges 

a beavatkozás elvégzéséhez.

Beavatkozást megelőző teendők listája, szükséges eszközök: 

  A hólyagkatéterezés steril beavatkozás, ezért olyan környezet szüksé-

ges, ahol a steril eszközöket elő tudjuk készíteni.

  A beteget hanyattfekvő helyzetbe hozzuk. Férfi aknál nyújtott alsó vég-

taggal, nőknél hajlított térdekkel és enyhe terpesszel történik a fekte-

tés.

  Egy asszisztens segítsége a beavatkozást jelentősen gyorsítja, de 

könnyedén elvégezhető egyedül is.
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DR. SARLÓS DONÁT PÉTER

Szükséges eszközök

  Hólyagkatéter: általában 18 Ch/Fr vagy 16 Ch/Fr Nelaton végű, Foley 

(ballonos) katéter

  Vizeletgyűjtő zsák

  Folyadék a rögzítő ballon feltöltéséhez: kb. 12ml steril fi ziológiás sóol-

dat luer végű fecskendőben

  Katéter csúsztató gél („instillagél”): vízbázisú síkosító, lidokain és klór-

hexidin tartalommal 
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  Steril izoláló és lemosó (sebészi) szett: tartalmaz lukas kendőt, izoláló 

kendőt, legalább három lemosó géz labda („buci”)

  Nyálkahártyán használható fertőtlenítő szer: Octenisept, Skinsept Mu-

cosa, Betadine stb.

  Steril gumikesztyű

Beavatkozás rövid leírása

Férfi  hólyagkatéterezés (jobb kézzel, a beteg jobb oldalán állva): A beteg 

fektetését, eszközök előkészítését, a steril gumikesztyű felhúzását követően 

a lukas izoláló kendőt a penis köré helyezzük. A bal kezünkkel a penisen az 

előbőrt hátrahúzzuk, a penist stabilan megfogjuk a glans alatt és kímélete-

sen megemeljük. A jobb kezünkkel ezt követően a fertőtlenítőszerrel ala-

posan meglocsolt gézlabdákkal háromszor a húgycsőnyílást és környékét 

megtisztítjuk. A csúsztató gélből egy cseppet a húgycsőnyílásra cseppen-

tünk, majd a gél tartályának hegyét a húgycsőnyílásba tövig bedugva, és a 

gél tartályát a glans penishez hozzászorítva a gélt (12ml) maradéktalanul a 

húgycsőbe fecskendezzük. A húgycső disztális részét a bal kezünk muta-

tó- és hüvelykujja segítségével összeszorítjuk, hogy a gél a húgycsőből ne 

folyjon ki. Ebben a helyzetben körülbelül 1–2 percig várunk, hogy a lidokain 

érzéstelenítő hatása kialakuljon. Ezt követően a katétert a jobb kezünkkel 

közel a hegyéhez megfogjuk és határozott mozdulatokkal a húgycsőbe ve-

zetjük, egészen a katéter elágazó végéig. A művelet közben különösen fon-

tos a penis emelése a bal kézzel, mert ezzel tesszük egyenessé, és feszítjük 

ki a húgycsövet. A vizeletgyűjtő zsákot csatlakoztatjuk a katéterhez. Ameny-

nyiben a hólyag vizeletet tartalmaz, az hamarosan megjelenik a csőben. Ez 

esetben a rögzítő ballont feltöltjük, a szelephez csatlakoztatott fecskendő-

vel. A katéterezés befejeztével az előbőrt visszahúzzuk a glans penisre.

Különösen fontos, hogy csak akkor töltsük meg a ballont, ha a katéter 

biztos a hólyagig fel lett vezetve. Amennyiben nem ürül a katéterből vizelet, 

a katétert fecskendővel megszívva annak vezetése elindítható (a csúsztató 
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zselé gyakran eltömíti a frissen behelyezett katétert). Farkas fecskendővel 

steril sóoldatot a hólyagba fecskendezve és azt visszaszívva üres hólyagban 

is ellenőrizhetjük a katéter pozícióját. 

Női hólyagkatéterezés (jobb kézzel, a beteg jobb oldalán állva): A beteg 

fektetését, eszközök előkészítését, a steril gumikesztyű felhúzását követően 

a lukas izoláló kendőt a vulva köré helyezzük. A bal kezünkkel a vestibulum 

vaginae-t feltárjuk. A jobb kezünkkel, a fertőtlenítőszerrel alaposan meglo-

csolt gézlabdákkal háromszor a húgycsőnyílást és környékét megtisztítjuk. 

A csúsztató gélből egy cseppet a húgycsőnyílásra cseppentünk, majd a 

gél tartályának hegyét a húgycsőnyílásba bedugjuk és körülbelül 6ml gélt 

(általában egy csomag gél fele) fecskendezünk a húgycsőbe. Körülbelül 1–2 

percig várunk, hogy a lidokain érzéstelenítő hatása kialakuljon. Ezt követő-

en a katétert a jobb kezünkkel közel a hegyéhez megfogjuk és határozott 

mozdulatokkal a húgycsőbe vezetjük, a katéter hosszának feléig. A vizelet-

gyűjtő zsákot csatlakoztatjuk a katéterhez. Amennyiben a hólyag vizeletet 

tartalmaz, az hamarosan megjelenik a csőben. Ez esetben a rögzítő ballont 

feltöltjük, a szelephez csatlakoztatott fecskendővel. 

Indikáció/felhasználási terület

  Vizelési képtelenség, totálretenció

  Vizelet mennyiségének monitorizálása kritikus állapotú betegeknél

  Műtétek kapcsán (hólyag detenzionálás, vizeletmonitorizálás)

  Alvadékos hematuria ellátása (coagulum eltávolítás, irrigáció)

  Hólyagot, prosztatát érintő műtétek

  Gáti, szakrális régióban lévő nyílt sebek ápolása

  Instilláció (gyógyszerek hólyagba juttatása)
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Kontraindikáció/felhasználás feltételei

  Húgycső folytonosságának megszakadása (pl. medence trauma)

  Relatív kontraindikációk: akut prostatitis, művi záróizommal élő sze-

mély

Beavatkozást követő teendők listája

A katétert lefelé kell kivezetni az alsónadrágból, hogy ne törjön meg. A 

vizeletgyűjtő zsákot a hólyag szintje alatt kell elhelyezni, hogy a vizelet lefelé 

folyjon.

Szövődmények és ellátásuk

  Húgyúti fertőzés kialakulása

  A katéter ballonjának a húgycsőben történő felfújása, következményes 

vérzés, hosszabb távon húgycsőszűkület lehetősége

  A katéterrel a húgycső falának perforációja és téves járat („fouse rou-

te”) kialakulása

Katéterezéssel kapcsolatos szövődmények esetén mielőbbi urológiai kon-

zultáció szükséges.

Orvosi dokumentáció helye, módja

A katétert behelyező orvosnak a következőket feltétlenül le kell írnia az 

egészségügyi dokumentációban:

  katéter fajtája, mérete 

  katéterezés módja
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  hólyagból ürülő vizelet mennyisége (residuum)

  rögzítő ballonba juttatott folyadék mennyisége

Egy példa: Lemosást, izolálást követően a hólyagba 18 Ch latex Foley 

katéter akadálymentesen felvezethető, szalmasárga vizelet ürül, residuum 

400 ml, ballonban 12 ml.

Az állandó katéter behelyezéséről – bár a magyar  egészségügyben mind a 

mai napig ez nem szokás – írásos beleegyező nyilatkozat szükséges.

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-kateter

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-kateter
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-kateter
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SEBÉSZCSOMÓ

Indikáció/Felhasználási terület

Varratok elkészítésekor, lekötésekor. Feszülő sebszélek esetén az elsőként 

választandó nem eszközös csomózási mód.

Szükséges eszközök

  gyakorló (kétszínű) fonal

  sodrott, illetve monofi l fonal egyaránt

  olló

  gumikesztyű
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DR. VARGA PÉTER

Beavatkozás rövid leírása (jobb kézzel kezdve)

Az egyesítendő szövetszélek két oldalán levő fonalak közül az egyiket jobb 

kézzel, a 3–5. ujjunkkal tartjuk, miközben a jobb kéz hüvelyk- és mutatóujj 

együtt „C” alakot formál. Bal kézzel a fonalat a jobb hüvelykujj hegyére he-

lyezzük, majd behúzzuk a jobb mutatóujjal tartott fonal alá úgy, hogy köz-

ben jobb mutatóujjunkat kihúzzuk a kialakult hurokból. A bal kézben tartott 

fonalat ekkor visszafektetjük a jobb hüvelykujj ujjbegyére, és ráfogunk a 

jobb mutatóujjal, majd átfordítjuk a hurkon. Az így keletkezett félcsomót ujjal 

vezetve végig letoljuk.
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Folyamatos feszesen tartás mellett, amikor az első félcsomó elkészült, a 

másik kézzel kell elkészíteni a másodikat, majd a harmadik félcsomónál 

ismét az első félcsomó irányát kell alkalmazni és így tovább. Legalább 3 fél-

csomó kell a stabilitáshoz, de a nemzetközi ajánlások jellemzően 4-et írnak 

elő (gyakorlati szempontból a fonal vastagsága lehet irányadó).

Beavatkozást követő teendők listája 

Meg kell győződni, hogy a csomó megfelelően tart, nem lazult-e ki a folya-

mat során. Szükség esetén további félcsomók felhelyezése is indokolt lehet.

Szövődmények és ellátásuk

  nem megfelelően tartó (túl laza) csomó: vérzés, haematoma, sebgyó-

gyulási zavar alakulhat ki

  túl szoros csomó: komprimálhatja a keringést, lassabb sebgyógyulás, 

sebgyógyulási zavar alakulhat ki, átvághatnak a varratok
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http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-sebeszcsomo

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-sebeszcsomo
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-sebeszcsomo
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BÉCSI CSOMÓ

Indikáció/Felhasználási terület

Varratok elkészítésekor, lekötésekkor. Nem feszülő szövetszélek esetén 

gyorsan alkalmazható.

Szükséges eszközök

  gyakorló (kétszínű) fonal

  sodrott, illetve monofi l fonal egyaránt

  olló

  gumikesztyű



69

DR. VARGA PÉTER

Beavatkozás rövid leírása (jobb kézzel kezdve)

Az egyesítendő szövetszélek két oldalán levő fonalak közül az egyiket jobb 

kezünk hüvelyk- és mutatóujja közé fogjuk, majd átfektetjük a 3–4–5. uj-

junkon azokra merőlegesen a tenyéri felszínen. Ezzel párhuzamosan külső 

oldalról melléfektetjük a bal kezünkben tartott másik fonalat mutatóujjtól a 

kisujj felé. Jobb kezünk középső ujjával a kívül levő fonalat behúzzuk a má-

sik fonal alá, így a középső ujjunkat egyik oldalról az egyik, a másik oldalról 

a másik fonal kerüli meg. A jobb kezünk gyűrűs ujjával rászorítunk az egyik 

fonalra és átfordítjuk azt a kialakult hurkon. Az így keletkezett félcsomót ujjal 

vezetve végig letoljuk.
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Folyamatos feszesen tartás mellett, amikor az első félcsomó elkészült, a 

másik kézzel kell elkészíteni a másodikat, majd a harmadik félcsomónál 

ismét az első félcsomó irányát kell alkalmazni és így tovább. Legalább 3 fél-

csomó kell a stabilitáshoz, de a nemzetközi ajánlások jellemzően 4-et írnak 

elő (gyakorlati szempontból a fonal vastagsága lehet irányadó).

Beavatkozást követő teendők listája 

Meg kell győződni, hogy a csomó megfelelően tart, nem lazult-e ki a folya-

mat során. Szükség esetén további félcsomók felhelyezése is indokolt lehet.

Szövődmények és ellátásuk

  nem megfelelően tartó (túl laza) csomó: vérzés, haematoma, sebgyó-

gyulási zavar alakulhat ki

  túl szoros csomó: komprimálhatja a keringést, lassabb sebgyógyulás, 

sebgyógyulási zavar alakulhat ki, átvághatnak a varratok
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http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-becsi-csomo

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-becsi-csomo
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-becsi-csomo
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ABERDEEN CSOMÓ

Indikáció/Felhasználási terület

Tovafutó varratok lezárására alkalmas önzáró csomó. Leírása alapján erő-

sebb és biztonságosabb lezárást ad a tovafutó varratoknak az egyszerű 

eszközös csomózásnál.

Szükséges eszközök

  varrópárna vagy sebészeti kendő, benne tovafutó varrattal

  olló

  gumikesztyű

  tűgyűjtő
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DR. VARGA PÉTER, DR. SCHLÉGL ÁDÁM

Beavatkozás rövid leírása (jobb kézzel)

A tovafutó varratsor utolsó öltését nem szorítjuk meg, ezáltal hurkot képez-

ve. Bal kezünkkel átnyúlunk a hurkon, megfogva a szabadon álló fonalszár-

at. Jobb kezünkkel rögzítjük a szabadon álló fonalszár distalis végét és bal 

kezünk segítségével átbújtatjuk a fonalat a hurkon, majd megfeszítjük, ez-

által megszorítjuk az eredeti hurkot és újat képezünk. Az újonnan kialakított 

hurok segítségével megismételjük az előző lépéseket az ellenkező irányba. 

Összesen 4 félcsomót teszünk a varrat végére, majd az utolsót követően 

átbújtatjuk a szabadon álló fonalvéget a megmaradt hurkon, megfeszítjük a 

csomót és lezárjuk azt. 
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A csomó fellazulását megakadályozza, ha a félcsomókat a varrat szintjében 

feszítjük meg.

Beavatkozást követő teendők listája 

Meg kell győződni, hogy a csomó megfelelően tart, nem lazult-e ki a folya-

mat során. Szükség esetén további félcsomók felhelyezése is indokolt lehet.

Szövődmények és ellátásuk

  nem megfelelően tartó (túl laza) csomó: vérzés, haematoma, varrate-

légtelenség alakulhat ki

  túl szoros csomó: komprimálhatja a keringést, szövetgyógyulási zavar 

alakulhat ki, átvághatnak a varratok, átvághatnak a varratok
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http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-aberdeen-csomo

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-aberdeen-csomo
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-aberdeen-csomo
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MŰSZERES (APODAKTÍLIÁS) 

CSOMÓZÁS

Indikáció/Felhasználási terület

Varratok elkészítésekor, lekötésekkor. Atrautmatikus varróanyag esetében 

leggyakrabban ezt alkalmazzuk. Nem feszülő szövetszélek esetén könnyen 

alkalmazható.

Szükséges eszközök

  varrópárna

  atraumatikus varróanyag, mellyel öltést teszünk a varrópárnába

  tűfogó (Matthieu vagy Hegar)

  olló

  tűgyűjtő
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DR. SCHLÉGL ÁDÁM

Beavatkozás rövid leírása (jobb kézzel kezdve)

Az öltés során a varrófonalat annyira áthúzzuk, hogy csupán egy 1–1,5 cm-

es szabad fonalvég maradjon a sebszélen. Bal kezünkben a fonal tűs végét 

tartjuk, jobb kezünkben a tűfogót. A fonalat kétszer körbetekerjük a tűfo-

gó végén, majd megragadjuk az eszközzel a szabadon álló fonalvéget. Az 

öltéssel párhuzamosan megfeszítjük a félcsomót, azáltal, hogy a tűs véget 

fogó kezünket a félcsomó irányába toljuk. Fontos, hogy a szabad véget tar-

tó eszköz csak stabilizálja a fonalat, a megfeszítést a bal kezünkkel végez-

zük, ezáltal nem húzzuk vissza a fonalat (ezt úgyis levágnánk). Megismétel-

jük a mozdulatsort azzal a különbséggel, hogy a fonalat a másik irányba és 
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csak egy alakalommal tekerjük tűfogóra. Sodrott fonalak esetén legalább 4, 

monofi l fonalak esetén minimum 5–6 félcsomóra van szükség.

Feszülő szövetek esetében az első csomót 180°-al elfordítva megtekerhet-

jük, ezáltal megakadályozva a fellazulását.

Beavatkozást követő teendők listája 

Meg kell győződni, hogy a csomó megfelelően tart, nem lazult-e ki a folya-

mat során. Szükség esetén további félcsomók felhelyezése is indokolt lehet.

Szövődmények és ellátásuk

  nem megfelelően tartó (túl laza) csomó: vérzés, haematoma, sebgyó-

gyulási zavar alakulhat ki

  túl szoros csomó: komprimálhatja a keringést, lassabb sebgyógyulás, 

sebgyógyulási zavar alakulhat ki, átvághatnak a varratok
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ZÁGRÁBI CSOMÓ

Indikáció/Felhasználási terület

Önzáró eszközös csomózási módszer. Feszülő szövetek eszközös 

csomózása esetén javasolt. Előnye, hogy nehezen lazul fel, azonban nagy 

méretű csomó keletkezik. 

Szükséges eszközök

  varrópárna

  atraumatikus varróanyag, mellyel öltést teszünk varrópárnába

  tűfogó (Matthieu vagy Hegar)

  olló

  tűgyűjtő
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DR. SCHLÉGL ÁDÁM

Beavatkozás rövid leírása (jobb kézzel kezdve)

Az öltés során a varrófonalat annyira áthúzzuk, hogy csupán egy 1–1,5 cm-

es szabad fonalvég maradjon a sebszélen. Bal kezünkben a fonal tűs végét 

tartjuk, jobb kezünkben a tűfogót. A fonalat kétszer körbetekerjük a tűfogó 

végén, majd a fonalat megtekerjük, ezután megragadjuk az eszközzel a 

szabadon álló véget. Az öltéssel párhuzamosan megfeszítjük a csomót, 

azáltal, hogy a tűs véget fogó kezünket a csomó irányába toljuk. Fontos, 

hogy a szabad véget tartó eszköz csak stabilizálja a fonalat, a megfeszítést 

a bal kezünkkel végezzük, ezáltal nem húzzuk vissza a fonalat (ezt úgy is 

levágnánk). 
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A továbbiakban az egyszerű eszközös csomózásnak megfelelően járunk el. 

Beavatkozást követő teendők listája 

Meg kell győződni, hogy a csomó megfelelően tart, nem lazult-e ki a folya-

mat során. Szükség esetén további csomók felhelyezése is indokolt lehet.

Szövődmények és ellátásuk

  nem megfelelően tartó (túl laza) csomó: vérzés, haematoma, sebgyó-

gyulási zavar alakulhat ki

  túl szoros csomó: komprimálhatja a keringést, lassabb sebgyógyulás, 

sebgyógyulási zavar alakulhat ki, átvághatnak a varratok
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http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-zagrabi-csomo

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-zagrabi-csomo
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-zagrabi-csomo
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SZÖVETEGYEZTETÉSI TECHNIKÁK

A bőrön, illetve egyéb szerveken és szöveteken keletkezett vagy képzett 

folytonossághiány megfelelő egyeztetése az egyik legalapvetőbb orvosi 

készség. Egy varrat helyes elkészítése mind funkcionális, mind kozmetikai 

szempontból lényeges. Jelen fejezet célja, hogy a különböző varrattechni-

kákat, azok elméleti hátterét és helyes kivitelezését bemutassa. A varratok 

elkészítésének bemutatása előtt az ahhoz szükséges eszközöket, illetve az 

egyszerű sebbel kapcsolatos alapfogalmakat ismertetjük. 

Az eljáráshoz szükséges kompetenciák

  Csomózási (kézi és apodaktíliás) alapismeretek

A beavatkozást megelőző teendők

  Minden szövetegyeztetés az asepsis és antisepsis szabályainak meg-

felelően kell történjen.

  Már a gyakorlás során is mindig viseljünk kesztyűt! 
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DR. KARDOS DÁNIEL

Eszközök

Az eszközök balról jobbra:

  Felül: Anatómiás csipesz, sebészi csipesz, Mathieu tűfogó, Hegar 

tűfogó,

  Alul: sebészi tű és sodrott fonal, atraumatikus varróanyag
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Csipeszek

  A varratok elkészítésekor a szövetek megfogásához anatómiás vagy 

sebészi (horgas) csipeszt használunk. 

  A bőr és bőr alatti szövetek megragadásához a sebészi csipesz a 

választandó. A csipesz végén lévő egymásba illő fogak kis nyomással 

is jól megtartják a szövetet. 

  Az anatómiás csipesszel nagyobb felületen, nagyobb nyomást kell 

kifejteni, ami a megragadott bőrön vérellátási zavart okozhat. A fi no-

mabb struktúrák megtartására (pl. bélfal, ér) ezzel szemben az anató-

miás csipesz előnyösebb, mert a sebészi csipesz horgai a nyálkahár-

tyán lyukat üthetnek, vérzést okozhatnak.

A csipeszeket a ceruzához hasonlóan, hüvelyk és mutatóujjunk között kell 

megtartani úgy, mintha azok meghosszabbítását képeznék. Ezzel a tartás-

sal érhető el a legfi nomabb manipuláció.

Tűfogók

A varráshoz használt tű megfogásához külön erre a célra készített tűfogókat 

alkalmazunk. A két alábbi tűfogóval találkozhatunk:

A Mathieu tűfogót marokra kell fogni. A racsnit két-három kattanásig érde-

mes zárni, így fogja meg szorosan a tűt. A harmadik kattanás után a tűfogó 

kinyílik.

A Hegar tűfogó tartása megegyezik az általános sebészeti eszköztartással. 

Az eszköz száraiba a hüvelyk- és gyűrűs ujjunkat kell bevezetni, a mutatóuj-

junkat pedig az eszköz szárán megtámasztani, így biztosítható a legfi no-

mabb manipuláció. Az eszköz szintén rendelkezik racsnival, melyet érdemes 

2–3 kattanásig zárni. A nyitáshoz a szárak enyhe összenyomása mellett a 

gyűrűs- és hüvelykujjunkat kell egymástól távolítani.
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Fonalak

A szövetegyeztetés egyik legfontosabb lépése a megfelelő fonál megválasz-

tása. Az egyeztetett régiótól és a céltól függ, hogy milyen fonál a választan-

dó. Általánosságban elmondható, hogy a fonálnak az alábbi tulajdonságok-

kal kell rendelkeznie:

  könnyű kezelhetőség

  szövetkímélet

  nagy szakítószilárdság

  biológiai anergia

  könnyű eltávolíthatóság vagy teljes felszívódás 

A fonalak az alábbiak szerint csoportosíthatók:

  Alapanyag: természetes, szintetikus

  Biológiai tulajdonság: felszívódó, nem felszívódó

  Szerkezet: sodrott (braided), monofi l

A korábban használt természetes alapanyagú fonalak kikoptak a mai gya-

korlatból, szinte kizárólag szintetikus fonalakat alkalmazunk. A biológiai 

lebomlás tekintetében a szakítószilárdságukat egy hét alatt elvesztő fona-

laktól az azt akár egy hónapig is megőrző, és több mint fél év múlva teljesen 

felszívódó fonalakig válogathatunk. A fonalak felszívódása szöveti reakcióval 

jár, ami mind a varratok tartásánál, mind a várható kozmetikai eredmény 

tekintetében fi gyelembe veendő. Bár az atraumatikus elveknek megfele-

lően előnyben részesítjük az egy szálból képzett monofi l fonalakat, olykor 

azonban előnyös a sodrott fonál nyújtotta könnyű csomózhatóság és jobb 

csomó tartó képesség. Főként a monofi l fonalak esetén fontos, hogy ha 

megfogjuk műszerrel, akkor sérül az integritása, és az érintett részen elveszti 

szakítószilárdságát, melyre a szövetegyeztetés során fi gyelni kell. Lehető-
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leg ne fogjuk meg a fonalat a műszerrel, illetve ami a csomózás 

során megfogásra kerül, azt le kell vágni!

A fonalak további felosztása vastagságuk és hosszuk alapján történik. A 

fonalak vastagságát Európában a mm 1/10-ed részében adjuk meg, de a 

napi gyakorlatban még mindig az amerikai méretek használata az elterjedt.

A sebészeti fonalak méretei:

EU USA

1 5/0

1,5 4/0

2 3/0

2,5 2/0

3 0

4 1

5 2

Lágy szövetek egyeztetésére leggyakrabban a 2–4/0-s fonalakat használjuk.

Sebészi tűk

Szövetegyesítésre általában görbített tűket használunk. A modern atrau-

matikus elveknek megfelelően ma már legtöbbször a tű fokának egyenes 

folytatásába eső fonállal bíró atraumatikus tűket használunk. A gyakorlatban 

még találkozhatunk a francia osztott-lyukas (özvegy) tűvel is, amibe a fonalat 

külön kell befűzni.

A fonál befűzése a francia osztott-lyukas tűbe: A tűt a tűfogó hossztenge-

lyére merőlegesen fogjuk be úgy, hogy az a tű hegye és foka közötti 2/3–

1/3 határon legyen. A fonál egyik végét az eszközt tartó kezünkkel feszesen 

tartjuk, majd a fonalat elölről megtámasztjuk a tűfogón és a tű fokának felső 
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részén levő billentyűzáras résbe pattintjuk. A másik, ritkábban alkalmazott 

befűzési mód, hogy a tű fokának a tű testéhez közelebbi lyukán átfűzzük a 

fonalat, és visszafelé hajtva bepattintjuk a felső lyukba is.

A tűket méretük, görbületi sugaruk, vastagságuk és hegyük kiképzése alap-

ján csoportosíthatjuk. A fonál csomagolásán mindig rajzzal, számmal és be-

tűkóddal jelölik, hogy milyen tűt tartalmaz. Ahhoz, hogy megfelelően, minél 

kevesebb károsodást okozva vezessük át a tűnket a szöveteken, megfelelő 

tűt kell választanunk. Az általános szövetegyesítés szempontjából a vágó 

és a hegyes végű, kerek testű tűk közötti különbséget érdemes kiemelni. A 

vágótűket olyan helyen alkalmazzuk, ahol nagyobb a rétegvastagság (bőr, 

izom) és fontos, hogy a tűvel ne toljuk egymás előtt a szöveteket, hanem 

élesen hatoljunk át rajtuk. A fi nomabb szöveteknél ezzel szemben a vágótű 

hátrányos, hiszen pl. egy érfalon átvezetve könnyen átvághatja azt. Ezekben 

az esetekben a kerek tű a megfelelő választás.

A leggyakrabban használt sebészeti tűk típusai:

A tűt sose tegyük le önmagában! Ha levágtuk a fonálról vagy már 

nincs rá szükség, akkor a tűfogóba befogva adjuk vissza a mű-

tősnőnek vagy az asszisztensnek!

Minden varrat elkészítése a tű helyes befogásával kezdődik. A tűt mind a 

Mathieu, mind a Hegar tűfogóba ugyan úgy kell befogni az alábbiak szerint.
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A tűt kezünkkel vagy csipeszünkkel megfogjuk. A tűfogóval a tűt a tű csú-

csától a fokáig mérve 2/3–1/3 távolságnál fogjuk meg. A tű hossztengelyé-

nek a műszerünk hossztengelyére merőlegesnek kell lennie.

Ügyeljünk továbbá az alábbiakra:

  A tű hegyét és az e mögötti éles részt sose fogjuk meg, mert azonnal 

kicsorbul, és nehezebb, illetve traumatizálóbb lesz a szöveteken való 

áthaladás.

  A tűfogót mindig két kattanásig zárjuk, különben az öltés behelyezése-

kor el fog forogni a tűnk.

A befogott tűvel úgy kell manőverezni, hogy a csuklónkkal fordulva követjük 

a tű görbületét. Sosem szabad tolni a szövetek között a tűt, mert így nem-

csak pontatlan lesz a szövetegyeztetés, hanem nem kívánt sérüléseket is 

okozhatunk vele.

Az egyszerű seb

A seb a test kültakaróján mechanikus okból esett folytonossági hiány. Az 

egyszerű sebek esetén a bőr, a nyálkahártya, a subcutis, a felületes fascia 

vagy részlegesen az izomzat lehet érintett. Ha az egyszerű seben túl egyéb 

szövetek (ér, ideg, csont, stb.) is érintettek, akkor összetett sebről beszé-

lünk. Az alább ismertetett varrattípusok az egyszerű sebek ellátására alkal-

masak.
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SZÖVETEGYESÍTŐ VARRAT TÍPUSOK

Általánosságban egy varratnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

  pontosan, szimmetrikusan egyeztessen

  ne legyen túl szoros, de túl laza se

  ne feszüljön

  csak annyi öltés legyen, amennyi feltétlen szükséges

  ha nem felszívódó a fonál, könnyű legyen a varratszedés

A varratok két nagy csoportra, a megszakított és a tovafutó varratokra oszt-

hatók.

Szükséges eszközök

  kesztyű

  horgas csipesz

  olló

  Hegar/Mathieu tűfogó

  2–4/0-s atraumatikus tű és fonál

  tűgyűjtő
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Általános elvek

Az öltéssel kapcsolatos általános elvek a legtöbb öltésnél alkalmazandóak, 

így ezeket csak itt ismertetjük részletesen.

  Lehetőleg mindig magunk felé öltsünk.

  Az öltésnek mindkét sebszéltől azonos távolságban, többnyire 1–1 

cm-re kell lennie. (A sebszéltől számított 1 cm-es távolság valójában 

életkortól és testtájtól is függ. Egy gyermek vagy az arc esetén nincs 

szükség ilyen méretű öltésekre.)

  Az öltés mindkét sebfelszínen ugyanolyan magasságban legyen.
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  Mélyebb sebek esetén az öltés a sebalap szintjében haladjon, mert 

ezzel elkerülhető a zárt seb alatti tasakképződés és váladék felhalmo-

zódás. (Mély sebek esetén a több rétegű sebzárás választandó.)

  Az öltés iránya a seb irányára merőleges kell hogy legyen.

  A tű hegyét és vágó élű részét sose fogjuk meg.

  A tűt lehetőleg mindig a tűfogóval fogjuk meg, és vezessük a sebben.

  A tű vezetésekor mindig használjuk ki annak ívét, és ezt a csuklónkkal 

gördítő mozdulattal kövessük.

  Az első csomót mindig fektessük a sebre, és ezt követően húzzuk át 

az egyik oldalra.

  Minden csomónak a seb azonos oldalán kell lennie.

  Legalább 4 csomót tegyünk a fonálra. 4/0-ásnál vékonyabb fonál ese-

tén legalább annyi csomót, amekkora szám szerepel a „/0” előtt.

  A sebszéleknek pontosan kell illeszkedniük. Ne legyenek se be- se 

kifelé fordulva.

  A csomók ne legyenek túl szorosak és túl lazák sem.

  Az öltéseknek egymástól azonos távolságra kell lenniük.
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MEGSZAKÍTOTT VARRATOK

Ezek a varrattípusok alkalmasak a legpontosabb szövetegyeztetésre. To-

vábbi előnyük, hogy az öltések között a sebváladék távozni tud, illetve, hogy 

ha kell egyenként, fokozatosan is eltávolíthatóak. Mivel ezek a varratok nem 

vízzárók, ezért pl. a bél folytonosságának helyreállítására primeren nem 

alkalmasak, de kiegészítő öltésként használhatóak.

EGYSZERŰ CSOMÓS ÖLTÉS

Nem feszülő területeken a legegyszerűbb és leggyakrabban használt öltéstí-

pus. Érdemes időt fordítani gyakorlására, mert a jól behelyezett egyszerű 

csomós öltés jó kozmetikai eredménnyel tud gyógyulni. 

Az egyszerű csomós öltés sémás ábrája

(forrás: Dr. Boros Mihály: Sebészeti Műtéttan, 2006, Szeged)
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A beavatkozás rövid leírása

Befogjuk a tűt a tűfogóba a korábban ismertetett módon. Az öltést 1 cm-

re a sebszéltől indítjuk úgy, hogy a tű merőlegesen álljon a bőr felszínére. 

A velünk szemben lévő sebszélt a horgas csipesszel kissé megemeljük, és 

magunk felé gördítve a tűt áthatolunk a bőrön. A sebüregben a sebalap 

szintjében kijövünk a tűvel, majd a tűfogóval megfogjuk a tűt és kigördít-

jük a sebből. A horgas csipesszel fi noman megemeljük a felénk eső oldali 

sebszélt, és az ellenoldali kijöveteli ponttal egy szintben öltünk magunk felé. 

A felénk eső sebszéltől kb. 1 cm-re jövünk ki a bőrből. Ha a seb és a tű mé-

rete engedik, akkor a tűvel nem kell kijönni a sebből, hanem az ívét kihasz-

nálva, azt a felénk eső sebfelszínbe tovább gördíthetjük. A fonalat egy kb. 3 

cm-es véget hagyva áthúzzuk a seben. A tűfogóval elengedjük a tűt, és az 

apodaktíliás csomózásnál leírtak szerint csomózunk. Az első dupla csomó 

meghúzásakor fektessük a sebre a csomót, mert ezzel lehet a legponto-

sabban egyeztetni a sebszéleket. A csomót húzzuk el az egyik oldalra, ezzel 

„zárva” a csomót, majd folytassuk a csomózást. Főként a monofi l fonalaknál 

vigyázzunk a második csomó meghúzásakor, mert szorosabbra húzhatjuk 

az első csomót is. Ha a 4 csomót elkészítettük, akkor a két fonalat össze-

fogva vágjuk rövidre a fonalat, és folytassuk az első öltéstől kb. 1 cm-re a 

következő varrattal.

Varratszedés

A csomónál vagy a szabad fonálszárnál megragadjuk a fonalat, és meg-

emeljük. A fonál azon szárát vágjuk át, amivel nem húzzuk át a fonál bőrfel-

szín felett levő részét a seben, máskülönben kórokozókat vihetünk be a már 

gyógyult sebbe.

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-varras

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-varras
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-varras
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HORIZONTÁLIS MATRACÖLTÉS

Ritkán használjuk, mert kozmetikailag nem előnyös. Többnyire feszülő, rossz 

vérellátású területeken, tehermentesítő öltésként alkalmazzuk.

A horizontális matracöltés sémás ábrája

(forrás: Dr. Boros Mihály: Sebészeti Műtéttan, 2006, Szeged)

A beavatkozás rövid leírása

Befogjuk a tűt a tűfogóba a korábban ismertetett módon. Az öltést 1 cm-

re a sebszéltől indítjuk, úgy, hogy a tű merőlegesen álljon a bőr felszínére. 

A velünk szemben lévő sebszélt a horgas csipesszel kissé megemeljük, és 

magunk felé gördítve a tűt áthatolunk a bőrön. A sebfelszínen a sebalap 

szintjében kijövünk a tűvel, majd a tűfogóval megfogjuk a tűt, és kigördít-

jük a sebből. A horgas csipesszel fi noman megemeljük a felénk eső oldali 

sebszélt, és az ellenoldali kijöveteli ponttal egy szintben öltünk magunk felé. 

A felénk eső sebszéltől kb. 1 cm-re jövünk ki a bőrből. Ha a seb és a tű mé-

rete engedik, akkor a tűvel nem kell kijönni a sebből, hanem az ívét kihasz-
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nálva azt a felénk eső sebfelszínbe tovább gördíthetjük. A fonalat egy kb. 3 

cm-es véget hagyva áthúzzuk a seben. A tűt ezt követően „backhand” tar-

tásba fogjuk be a műszerünkbe (A tű hegye a befogás után nem felénk néz, 

hanem ellenkező irányba.). A felénk eső sebszélt a csipesszel kissé meg-

emeljük. A kiöltéstől balra 1 cm-el és a sebszéltől 1 cm-re beöltünk a felénk 

eső bőrbe, majd kijövünk a felénk eső sebfelszínen. A horgas csipesszel 

fi noman megemeljük a velünk szemben levő sebszélt, és a mélységet tartva 

beöltünk az ellenoldali sebfelszínbe. A velünk szemben levő sebszéltől kb. 1 

cm-re jövünk ki a bőrből. A fonalat áthúzzuk, és egyeztetjük a sebszéleket. 

A négy öltési pontnak egy szabályos négyzetet kell kirajzolnia. A tűfogóval 

elengedjük a tűt, és az apodaktíliás csomózásnál leírtak szerint csomózunk. 

Ha a 4 csomót elkészítettük, akkor a két fonalat összefogva vágjuk rövidre a 

fonalat, és folytassuk az első öltéstől kb. 1 cm-re a következő varrattal.

Varratszedés

A csomónál vagy a szabad fonálszárnál megragadjuk a fonalat és meg-

emeljük. A fonál azon szárait vágjuk át, amivel nem húzzuk át a fonál bőrfel-

szín felett levő részét a seben, máskülönben kórokozókat vihetünk be a már 

gyógyult sebbe.

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-varras

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-varras
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-varras


100

VERTIKÁLIS MATRACÖLTÉS (DONATI)
A leggyakrabban alkalmazott bőrvarrat. Feszülő sebek egyeztetésére kiváló, 

mert külön egyezteti a mélyebb szöveteket és az epidermist. Jó alkalmazha-

tósága ellenére kozmetikailag szinte mindig előnytelenebb heget hagy, mint 

az egyszerű csomós öltés.

A Donati öltés sémás ábrája

(forrás: Dr. Boros Mihály: Sebészeti Műtéttan, 2006, Szeged)

A beavatkozás rövid leírása

Befogjuk a tűt a fogóba a korábban ismertetett módon. Az öltést 1 cm-re 

a sebszéltől indítjuk, úgy, hogy a tű merőlegesen álljon a bőr felszínére. A 

velünk szemben lévő sebszélt a horgas csipesszel kissé megemeljük, és 

magunk felé gördítve a tűt áthatolunk a bőrön. A sebfelszínen a sebalap 

szintjében kijövünk a tűvel, majd a tűfogóval megfogjuk a tűt, és kigördít-

jük a sebből. A horgas csipesszel fi noman megemeljük a felénk eső oldali 

sebszélt és az ellenoldali kijöveteli ponttal egy szintben öltünk magunk felé. 
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A felénk eső sebszéltől kb. 1 cm-re jövünk ki a bőrből. Ha a seb és a tű mé-

rete engedik, akkor a tűvel nem kell kijönni a sebből, hanem az ívét kihasz-

nálva azt a felénk eső sebfelszínbe tovább gördíthetjük. A fonalat egy kb. 

3 cm-es véget hagyva áthúzzuk a seben. A tűt ezt követően „backhand” 

tartásba fogjuk be a műszerünkbe (a tű hegye a befogás után nem felénk 

néz, hanem ellenkező irányba.). A felénk eső sebszélt a csipesszel kissé 

megemeljük. Az első öltésünkkel egy vonalban egészen a sebszél mellett 

beöltünk a bőrbe, és intracutan jövünk ki a sebfelszínen. Elengedjük a tűt, 

átfogunk, és áthúzzuk a fonalat. A horgas csipesszel fi noman megemeljük a 

velünk szemben levő sebszélt. Az ellenoldali sebfelszínbe tartva a verticalis 

irányt, intracutan visszaöltünk, és egészen a sebszél mellett jövünk ki a tű-

vel. A fonalat áthúzzuk, és egyeztetjük a sebszéleket. A négy öltési pontnak 

egy síkba kell esnie. A tűfogóval elengedjük a tűt, és az apodaktíliás csomó-

zásnál leírtak szerint csomózunk. Ha a 4 csomót elkészítettük, akkor a két 

fonalat összefogva vágjuk rövidre a fonalat, és folytassuk az első öltéstől kb. 

1 cm-re a következő varrattal.

Varratszedés

A csomónál vagy a szabad fonálszárnál megragadjuk a fonalat és meg-

emeljük. A fonál azon szárait vágjuk át, amivel nem húzzuk át a fonál bőrfel-

szín felett levő részét a seben, máskülönben kórokozókat vihetünk be a már 

gyógyult sebbe.

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-varras
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VERTIKÁLIS MATRACÖLTÉS (ALLGÖWER)
Szintén gyakran alkalmazott bőrvarrat. Kevésbé tart, mint a Donati öltés, 

ugyanakkor jobban kíméli a sebszélek vérellátását és kozmetikailag is szebb 

heget eredményez.

A beavatkozás rövid leírása

Befogjuk a tűt a tűfogóba a korábban ismertetett módon. Az öltést 1 cm-

re a sebszéltől indítjuk, úgy, hogy a tű merőlegesen álljon a bőr felszínére. 

A velünk szemben lévő sebszélt a horgas csipesszel kissé megemeljük, és 

magunk felé gördítve a tűt áthatolunk a bőrön. A sebfelszínen a sebalap 

szintjében kijövünk a tűvel, majd a tűfogóval megfogjuk a tűt, és kigördítjük 

a sebből. A fonalat egy kb. 3 cm-es véget hagyva áthúzzuk a seben. A hor-

gas csipesszel fi noman megemeljük a felénk eső oldali sebszélt, és az ellen-

oldali kijöveteli ponttal egy szintben öltünk magunk felé, úgy hogy a tűt 180 

fokkal visszafordítva intracutan jövünk ki a felénk eső sebszélen. Áthúzzuk 

a fonalat. A tűt ezt követően „backhand” tartásba fogjuk be a műszerünkbe 

(a tű hegye a befogás után nem felénk néz, hanem ellenkező irányba). A 

horgas csipesszel fi noman megemeljük a velünk szemben levő sebszélt. Az 

ellenoldali sebfelszínbe tartva a verticalis irányt intracutan visszaöltünk, és 

egészen a sebszél mellett jövünk ki a tűvel. A fonalat áthúzzuk, és egyez-

tetjük a sebszéleket. A négy öltési pontnak egy síkba kell esnie. A tűfogóval 

elengedjük a tűt, és az apodaktíliás csomózásnál leírtak szerint csomózunk. 

Ha a 4 csomót elkészítettük, akkor a két fonalat összefogva vágjuk rövidre a 

fonalat és folytassuk az első öltéstől kb. 1 cm-re a következő varrattal.

Varratszedés

A csomónál vagy a szabad fonálszárnál megragadjuk a fonalat, és meg-

emeljük. A fonál azon szárait vágjuk át, amivel nem húzzuk át a fonál bőrfel-
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szín felett levő részét a seben, máskülönben kórokozókat vihetünk be a már 

gyógyult sebbe.

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-varras
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TOVAFUTÓ VARRATOK

EGYSZERŰ TOVAFUTÓ VARRAT

Vízzáró varrattípus, ami nem feszülő területeken jó egyeztetést biztosít. To-

vábbi előnye, hogy gyorsan elkészíthető, hiszen csak a két végét kell cso-

mózni. A bőrön ritkán használatos, mert ott a kozmetikai eredménye nem 

megfelelő, illetve sebgyógyulási szövődmény (pl. seroma) esetén nem lehet 

részleges varratszedést végezni. Főként lumenes szövetek (ér, bél), illetve 

serosus membránok (pl. peritoneum) egyeztetésére alkalmazzuk.

Az egyszerű tovafutó varrat sémás ábrája

(forrás: Dr. Boros Mihály: Sebészeti Műtéttan, 2006, Szeged)

A beavatkozás rövid leírása

Befogjuk a tűt a tűfogóba a korábban ismertetett módon. Először egy 

egyszerű csomós öltést helyezünk be (lásd ott), amit ha megcsomóztunk, 
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akkor csak a tű nélküli fonálszárat vágjuk rövidre. A tűben végződő fonállal 

folytatjuk a sebegyeztetést, úgy, hogy a behelyezett öltések a sebszéltől és 

egymástól is 1–1 cm távolságban legyenek. A zárt sebszél irányával a fonal 

látható részei kb. 45 fokos szögeket zárnak be. A varrás közben egy asz-

szisztens segíti a fonál vezetését, mindig meghúzva az előző öltéseket. Az 

utolsó öltés után a fonalat nem húzzuk át teljesen, hanem az előző öltéssel 

megcsomózzuk, és a három fonálszárat összefogva vágjuk rövidre.

Varratszedés

Mindig a bőr felett levő fonálrészek azon szárát vágjuk át, amivel nem húz-

zuk át a fonál bőrfelszín felett levő részét a seben. Ez a tovafutó varratok 

esetén öltésenként végzendő el.

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-varras
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MEGSZAKÍTOTT TOVAFUTÓ VARRAT / PELENKA ÖLTÉS

Ritkán alkalmazott varrattípus. Főként feszülő, rossz vérellátású területeken 

használjuk.

A megszakított tovafutó varrat sémás ábrája

(forrás: Dr. Boros Mihály: Sebészeti Műtéttan, 2006, Szeged)

A beavatkozás rövid leírása

Befogjuk a tűt a tűfogóba a korábban ismertetett módon. Először egy 

egyszerű csomós öltést helyezünk be (lásd ott), amit ha megcsomóztunk, 

akkor csak a tű nélküli fonálszárat vágjuk rövidre. A tűs fonállal folytatjuk a 

sebegyeztetést, úgy, hogy a behelyezett öltések a sebszéltől és egymástól 

is 1–1 cm távolságban legyenek. Minden öltés meghúzása előtt a fonalat 

átvezetjük az előző öltésnél képzett hurok alatt. A zárt sebszél irányával a fo-

nal látható részei kb. 90 fokos szögeket zárnak be, illetve a seb egyik olda-

lán azzal párhuzamosan haladnak. A varrás közben egy asszisztens segíti a 

fonál vezetését, mindig meghúzva az előző öltéseket. Az utolsó öltés után a 
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fonalat nem húzzuk át teljesen, hanem az előző öltéssel megcsomózzuk és 

a három fonálszárat összefogva vágjuk rövidre.

Varratszedés

Mindig a bőr felett levő fonálrészek azon szárát vágjuk át, amivel nem húz-

zuk át a fonál bőrfelszín felett levő részét a seben. Ez a tovafutó varratok 

esetén öltésenként végzendő el.

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-varras
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INTRACUTAN TOVAFUTÓ VARRAT

Nem feszülő, nem szennyezett, nem roncsolt sebszélek esetén a bőr zá-

rására a legalkalmasabb varrattípus. A kozmetikai eredménye az összes 

varrattípus közül a legjobb. További előnye, hogy elkészítése gyors, illetve a 

varratszedés a legegyszerűbb. Hátránya, hogy sebgyógyulási szövődmény 

esetén az egész varratot el kell távolítani.

Az intracutan tovafutó varrat sémás ábrája

(forrás: Dr. Boros Mihály: Sebészeti Műtéttan, 2006, Szeged)

A beavatkozás rövid leírása

Befogjuk a tűt a tűfogóba a korábban ismertetett módon. A sebzugtól 1 

cm-re beöltünk a sebzugba. A varratsorunk a dermis epidermishez köze-

li szintjén halad. A pontos sebegyeztetéshez fontos, hogy ezt a szintet a 

seb teljes hosszában, szimmetrikusan megtartsuk. A velünk szemben levő 

sebszélt csipesszel óvatosan megemeljük, és lap szerint öltünk a demisbe a 

sebszéllel párhuzamosan. A következő öltés kezdőpontja az előzővel átel-
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lenben vagy kissé visszaöltve kell legyen. Az első két öltést még érdemes 

a sebzughoz közel tenni, majd utána 1 cm-enként. Az utolsó öltés a seb-

zugban legyen, majd jöjjünk ki 1 cm-re a sebzugtól a bőrön. Húzzuk meg a 

fonalat, és győződjünk meg róla, hogy jól egyezteti-e a sebszéleket, és jól 

csúszik-e a fonál (ha nem, akkor valószínűleg megakasztottuk valahol). A 

fonál két végét vagy egymáshoz vagy önmagukhoz megcsomózzuk, és a 

fonálvégeket rövidre vágjuk.

Varratszedés

Az egyik fonálvéget a bőr szintjében elvágjuk, és a másik fonálvéggel a seb 

irányában kihúzzuk a fonalat a bőrből.

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-varras
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A LAPAROSCOPOS SEBÉSZET ALAPJAI

A laparoscopos beavatkozások egyértelmű előnyei gyorsan a sebészet 

ezen ágának fejlődéséhez vezettek. Az utóbbi évtizedekben számos manu-

ális szakma beavatkozásai között elsőként alkalmazott módszerré vált a 

laparoscopia. Az első laparoscopos appendectomiát egy német nőgyó-

gyász, Kurt Semm végezte 1980-ban. Módszere világszerte elterjedt, 

majd 1984-ben Erich Mühe, a munkacsoportja által fejlesztett „Gallo-

scope”-pal 1985. szeptember 12-én az első laparoscopos cholecys-

tectomiát hajtotta végre. A laparoscopia térnyerése megállíthatatlan volt, 

az egyre fejlettebb eszközparknak köszönhetően bonyolultabb műtétek is 

megoldhatóvá váltak.

A laparoscopos műtétek előnyei a nyitott műtétekkel szemben

  kisebb műtéti sebek, emiatt kisebb fájdalom és gyorsabb, esztétiku-

sabb sebgyógyulás

  a beteg rövidebb kórházi tartózkodása

  a beteg gyorsabb rehabilitációja

  kevesebb posztoperatív infekció, adhézió és herniatio

A laparoscopos műtétek hátrányai

  limitált vizualizáció: a műtét adott pillanatában a műtéti területnek csak 

egy részlete látható

  2D látásmód, a mélység érzékelésének nehézségei (3D laparoscopia 

már elérhetővé vált)

  kézi tapintás lehetőségének elvesztése
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DR. VARGA ÁDÁM

Milyen műtétek végezhetők laparoscopos technikával?

  Diagnosztikus laparoscopia minden szakterületen

  Sebészet: gasztrointesztinális traktus műtétei a nyelőcsőtől kezdve a 

végbélig bezáróan, hepatobiliaris műtétek, pancreas műtétek, adhae-

siolysis, splenectomia, élődonoros transzplantáció során nephrecto-

mia, adrenalectomia, sérvműtétek, stb.

  Urológia: nephrectomia, hólyag és ureter műtétek, prostatectomia, 

stb.

  Nőgyógyászat: tubo-ovarialis elváltozások, hysterectomia, stb.

  A laparoscopia mellkasi megfelelője a VATS (video-assisted thoraco-

scopic surgery): sympathectomia, tüdőresectiok, pleurodesis, stb. 

A laparoscopos műtő és az eszközpark

A laparoscopos műtővel szemben, mint a többi műtővel szemben is elvá-

rás, hogy megfelelően tágas legyen és átjárható. Kifejezetten ügyelni kell 

a különböző elektromos és gázcsatlakozók elhelyezésére. A műtő része a 

laparoscopos torony, melyen a laparoscopiához szükséges berendezések 

találhatók. Részei: az inszuffl  átor, az optikai rendszer, a fényforrás, szívó-öb-

lítő készülék. 

Az inszuffl  átor feladata a szén-dioxid gáz hasüregbe juttatása csőrendsze-

ren, illetve a Veres-tűn keresztül. A gáz általában központi tartályból érke-

zik vezetékeken keresztül, de mindig szükséges tartalék tartály biztosítása 

is. 
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Az optikai rendszer része a monitor, melyek felbontása az utóbbi időben 

rohamosan fejlődik (4K, 3D rendszerek). A műtét során használt optika 

vége az előretekintő lencserendszer helyett általában bizonyos szöget zár 

be. Leggyakrabban a 30 és 45 fokos optikákat használják, de akár 120 

fokos optika is rendelkezésre állhat. Lényege, hogy segítségükkel a műtéti 

terület „mögé” is betekinthetünk, illetve oldalról fi gyelhetjük meg a képlete-

ket. A fényforrástól száloptikás vezeték juttatja a hideg fényt az optikába. A 

modern rendszerek már automatikus fókuszt és digitális zoom funkciót is 

tartalmaznak. Lehetőség van továbbá fotó és videó készítésére is, sőt akár 

live stream is sugározható a műtőből.

A hasüregen keresztül ún. trokárok biztosítják a bejutást. Behelyezésük 

történhet optikai kontroll nélkül (pl. az első trokár behelyezése), ilyenkor 

biztonsági trokárt alkalmazunk. Ennek lényege, hogy az éles nyársat egy 

külső hüvely veszi körbe, mely a hasüregbe jutáskor azonnal visszacsúszik 

a vágóhegyre. Optikai kontroll mellett már az éles trokárok is bevezethetők 

biztonsággal.

A kézi műszerek részletezése a jegyzet kereteit meghaladná. A fő sebészeti 

műszercsoportok megtalálhatók a laparoscopos instrumentáriumban is. 

Hasznos funkció az eszközök hosszúsága, hajlíthatósága, fl exibilitása. A 

szövetek szétválasztására és vérzéscsillapításra elektromos, illetve ultrahan-

gos vágóeszközöket használhatunk. További vérzéscsillapító eszközök a 

különböző kapcsok és klipek (műanyag, fém). A laparoscopos varrógépek 

segítségével ereket, üreges szerveket zárhatunk le, de parenchymás szer-

vek resectioját is elvégezhetjük velük.
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A laparoscopos műtétek kulcspontjai

1. A beteg pozícionálása

A műtét előtt elengedhetetlenül szükséges a beteg megfelelő pozícionálá-

sa, mely függ az adott műtéttől. Általánosan vonatkozik minden műtétre, 

hogy a helytelen fektetés a műtéti időtől függően akár súlyos és maradandó 

perifériás vascularis és neurológiai károsodásokat képes okozni. A sérülé-

sek megelőzhetők kiegészítő párnák és párnázott megtámasztók alkalma-

zásával. Az ízületi pozíciók és feszülések ellenőrzése szintén az előkészület 

része. Fontos továbbá, hogy már a műtét előtt átgondoljuk, milyen fektetési 

pozíciókra lesz szükség a műtét során (fejrész vagy lábrész megemelése, 

Trendelenburg helyzet, oldalra döntés), és a beteg biztonságos rögzítését 

ehhez igazítsuk.

2. Hozzáférés a hasüreghez

A hasüregbe való bejutásnak alapvetően kettő módszere van: „nyitott” és 

„zárt” technika. A választásunkat leginkább a korábbi műtétek, összenö-

vések nagyobb esélye határozza meg. Amennyiben a betegnek számos 

korábbi hasüregi beavatkozása volt, valamint ezek épp az adott műtéti 

területre lokalizálhatók, javasolt a nyitott behatolás az esetleges sérülések 

esélyének csökkentésére. Mindkét technikának számos változata van, az 

alapelvek azonban hasonlók. A zárt metódusnál apró, kb. 1 cm-es (leg-

többször köldök melletti) incisiot ejtünk a bőrön, majd Veres- tűt szúrunk 

a hasüregbe és ezután hozzuk létre a pneumoperitoneumot. A Veres-tű 

megfelelő helyzetének ellenőrzésére gyakran alkalmazott módszer a víz-

csepp próba, mely során a külső nyílásába sóoldatot csepegtetünk. Ameny-

nyiben a folyadék eltűnik, úgy nagy valószínűséggel a hasüregbe van a tű 

másik vége. A nyitott technikánál kissé nagyobb bőrmetszést ejtünk (akár a 

legnagyobb trokárnak megfelelően és nem feltétlenül a köldök mellett), majd 

nyitottan preparálunk a hasfali fasciáig és a hasfali peritoneum rétegéig, amit 

megnyitunk. Ezután amennyiben szabad hasüreget találunk, bevezethetjük 
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a trokárt, amit öltéssel rögzíthetünk is, beszűkítve ezzel a metszésünket, és 

megakadályozva a későbbi gázszivárgást. Megoldás lehet még az atípusos 

helyen bevezetett Veres-tű is.

3. Inszuffl  áció szén-dioxiddal

A hasüregbe hatolás után megkezdjük annak feltöltését szén-dioxiddal, 

átlagosan 12–15 Hgmm-es nyomásig. Praktikus tanács a kezdeti nyomás-

változás megfi gyelése, melyből következtetni lehet a Veres-tű jó pozíciójára 

(fokozatos nyomásnövekedés esetén jó, hirtelen nyomáskiugrás esetén 

valószínűleg rossz, hasfali pozíció). Fontos továbbá a beteg hemodinamikai 

paramétereinek megfi gyelése, hiszen a pneumoperitoneum kialakítása a 

vénás visszaáramlást csökkenti, mely miatt a betegnél hypotensio, brady-

cardia léphet fel. Szükség lehet emiatt a hasüregi nyomás csökkentésére, 

vagy akár a konverzióra, nyitott műtétre való áttérésre is.

4. Megfelelő látásviszonyok

A pneumoperitoneum létrehozása után a Veres-tű incisiojának helyén biz-

tonsági trokárt vezetünk be, melyen keresztül az optikát juttatjuk a hasüreg-

be. Ellenőrizzük a látásviszonyokat (fényerő, élesség), valamint a hasüreg 

áttekinthetőségét. Az optika hasüregbe helyezése után hamar párásodik, 

ennek megelőzésére több módszer van: hasüregbe jutás előtti forró vizes 

melegítés; páramentesítő anyagok. Próbáljuk ki továbbá az optika beállítási 

lehetőségeit: fókuszálás, zoom. 

5. További trokárok bevezetése

Optikai kontroll mellett bevezetjük a műtétnek megfelelő további trokárokat. 

Az adott műtétre típusos elhelyezkedést mindig a beteg anatómiájához/

patológiájához igazítsuk. Törekedjünk a háromszög-elv tartására, így nem 

akadályozzuk saját magunkat a műtét közben eszközeink összeütközésével. 

A trokárok bevezetésénél kerüljük el az a. epigastrica inferior sérülést, vala-
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mint a hólyagsérülést (műtét előtti hólyagkatéterezés!) és a hasüregi szervek 

sérülését!

6. Megfelelő eszközök kiválasztása

Minden esetben a műtéthez megfelelő laparoscopos eszközökkel dolgoz-

zunk. A nem megfelelő eszközválasztás sérülésekhez, szövődményekhez 

vezet. Gondoljunk csak a belek traumatizáló eszközzel történő manipuláció-

jára. Egy másik veszélyforrás az elektromos vagy ultrahangos vágóeszközök 

által okozott sérülések. Elektromos kauterizáció esetén fi gyeljünk a meg-

felelő energia kiválasztására, kerüljük az elektromos áram áthúzását. Óva-

kodjunk továbbá a forró eszközök belekhez érintésétől, melyek akár rejtett, 

napok múlva perforáció formájában jelentkező sérülést is képesek okozni. 

A különböző kliprakók esetében optikával mindig kövessük a „klipp útját” 

és amennyiben az eszközből kiesik, azonnal távolítsuk el a hasüregből. A 

szoros optikai kontroll melletti manipuláció különösen igaz a laparoscopos 

öltéseknél. Laparoscopos vágó-varrógépek alkalmazásánál a látószög 

változtatásával alaposan fi gyeljük meg, hogy a varrógép szárai közé csak és 

kizárólag az a szövet került be, melyet át kívánunk vágni.

7. Konverzió a nyitott műtétre

Természetesen nem a kötelező laparoscopos lépések között van a konver-

zió, viszont bármilyen laparoscopiával nem ellátható problémával, helyzettel 

találkozunk, ne habozzunk konvertálni a műtétet. Gondoljunk arra, hogy a 

beteg esetlegesen jobban jár egy biztonságosan végrehajtott nyitott műtét-

tel, mint a laparoscopiával okozott szövődményekkel és későbbi reoperáci-

ókkal.
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Laparoszkópos készségek fejlesztése szimulációs laborban

A laparoszkópos technika elsajátítása az alapmozdulatok, a szem-kéz koor-

dináció és a laparoszkópos (2D) látásmód elsajátításával kezdődik. Egészen 

addig, amíg saját magunk nem tapasztaljuk meg, hogy milyen érzés akár 

csak egy alap eljárás végrehajtása, külső szemlélőként roppant egyszerűnek 

tűnik. A jelenlegi skills laborok nagy segítséget jelentenek a manuális szak-

mák iránt érdeklődőknek is.

A sebészeti készségek, de teljes műtéttípusoknak is bizonyos tanulási gör-

béjük van. A gyakorlat előrehaladtával a különböző beavatkozások rutinná 

válhatnak, a műtéti idő lerövidül, az apróbb részletek is sokkal precízebben 

kerülnek végrehajtásra. 

Mit tudunk gyakorolni a szimulációs oktatási központokban?

Eszközismeret

Elengedhetetlen a laparoszkópos instrumentárium ismeretének elsajátítása. 

A különböző beavatkozások során tisztában kell lennünk azzal, hogy melyik 

művelet milyen eszközigényű. A rendkívül sokféle eszköz pontos működé-

sének megismerése szintén lényeges. Vegyük kezünkbe az eszközöket, 

fi gyeljük meg a részeit, a működését! Gyakoroljuk a fogók, az ollók helyes 

tartását, a vágó-varrógépek nyitását/zárását! Memorizáljuk továbbá a külön-

böző eszközök munka-részének méretét, hiszen egy laparoszkópos műtét 

során nagy segítség lehet, viszonyítási alapként szolgálhat!

Alapműveletek végrehajtása

A különböző szimulátorok használatával több alapkészség elsajátítása lehet-

séges. Az első alkalmakon elégséges egy-egy fogó, olló használata. Apró 

papírokat, kapcsokat fogjunk meg és engedjünk el, rakjuk őket egyik helyről 

a másikra! Gyakoroljuk a pontosságot, és azt, hogy ha egyik helyről a má-
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sikra akarunk mutatni, vagy jutni eszközünkkel, akkor merre is kell mozgatni 

a kezünket! Gyakoroljuk továbbá a 2D látásmód részeként a távolságok 

megítélését, mekkora kézmozdulat, mekkora eszközmozgást okoz!

Emelt szintű műveletek végrehajtása

Amennyiben az alapműveletekben már jártasságot szerzünk, egyre bonyo-

lultabb feladatokat gyakorolhatunk. Ennél a résznél próbáljunk meg minél 

aprólékosabb műveleteket végezni! Egy papírlapra rajzolt vonal mentén 

vágjuk szét a papírt, és tartsuk magunkat az egyenes, vagy az ívelt vonal-

hoz! Megkezdődhet a tűfogó és a laparoszkópos öltések elsajátítása, melyet 

sosem lehet elégszer gyakorolni. Amennyiben lehetőségünk van, próbáljuk 

ki szimulációs körülmények között a vágó-varrógépek, az elektromos/ultra-

hangos eszközök használatát is!

Szimulációs műtétek

A modern szimulátoroknak köszönhetően a legbonyolultabb műtétek gya-

korlására is lehetőségünk nyílik a betegbiztonság kockáztatása nélkül. A 

szimulátor segítségével nem csak a laparoszkópos készségek, de a lapa-

roszkópos műtéti lépések tanulására is van mód. Gyakoroljuk a különböző 

műtéteket, amennyiben lehetséges, a nehézségi szinteken egyesével ha-

ladjunk végig, kezdve a könnyű, anatómiai variációkat, bonyolult szituáci-

ókat mellőző scenarioktól! Figyeljük meg a gyakorlás közben, hogy pl. 10 

laparoszkópos appendectomia elvégzése után mennyiben változik a műtéti 

hibák száma és a műtéti idő. A korszerű szimulátorok segítségével saját 

adatainkat elmenthetjük, és pontosan követhetjük fejlődésünket, mely plusz 

motivációt jelenthet.
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Állatműtétek

Amennyiben az alapkészségek és szimulátorok segítségével a műtéti lépé-

sek elsajátítása megtörtént, gyakoroljuk a laparoszkópia alapjait állatműté-

tek során, gyakorlott laparoszkópos sebészek közreműködésével! A műtéti 

felkészülésben használjuk ki az internet adta lehetőségeket is, hiszen a 

legtöbb laparoszkópos beavatkozás videó formájában elérhető a világhálón. 

A felkészülésünk során kitűnő segítség több szakember különböző techni-

kájának a megfi gyelése, elemzése.
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http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-lapar

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-lapar
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-lapar
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AZ ESZMÉLET VIZSGÁLATA

Skill célja 

A fejezet célja az eszmélet sürgősségi vizsgálatának elsajátítása, az A–V–

P–U skála, valamint az oktatásához szükséges technikai feltételek megte-

remtésének ismertetése. 

Az eljáráshoz szükséges kompetencia

Az eljáráshoz nincs szükség előzetes képzettségre.

Kapcsolódó élettani áttekintés

A tudat működése az agykérgi működéstől függ. Ennek fi ziológiásan csök-

kent állapota az alvás, amely azonban megszüntethető a környezet külső 

ingereivel. Bármilyen kórokból adódóan, ha az agykérgi működésben zavar 

lép fel, akkor az éberség csökkenhet, melynek mértéke a tudatzavartól egé-

szen az eszméletlenségig terjedhet. Ennek felmérésére szolgál az A–V–P–U 

skála, amelyben az A („alert”) kontaktusba vonható, a V („verbal”) hangin-

gerre reagáló, P („pain”) fájdalom ingerre reagáló, és végül az U („unres-

ponsive) a reakcióképtelen páciensre utal. 
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MOLNÁR FERENC, DR. NÉMETH ZSUZSANNA

Beavatkozást megelőző teendők listája, szükséges eszközök 

Technikai előkészületek

  AMBU-SAM, AMBU-Basic, AMBU-Advanced, METI-Man, Caesar 

előkészítése 

  A fent említett oktatási eszközök ellenőrzése, lehetőleg jól hozzáférhe-

tő, jól látható helyen való elhelyezése a későbbi oktatási folyamathoz

  Magas élethűségű szimulátor esetén kórállapot beállítása
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  Jelző esetén gyors előzetes esetmegbeszélés 

  Földön elvégzett gyakorlathoz készítsünk elő polifoamot vagy laticelt

Oktatási kulcspontok

  Helyszín biztonságossága

  Beteg megközelítése (fi gyeljük a páciens reakcióját a szobába lépés-

kor)

  Tudati szint felmérése (AVPU)

Beavatkozás rövid leírása

1. Helyszín biztonságossága

2. Beteg mellé lépünk/térdelünk

3. Megszólítjuk, amennyiben erre nem reagál, kíméletesen megrázzuk, 

ha erre sincs reakció, fokozatosan okozott fájdalomingerrel próbáljuk 

reakcióra bírni

4. Meggyőződünk arról, hogy melyik külső ingerre történik reakció, és ez 

alapján a páciens tudati hozzáférhetőségét elhelyezzük az AVPU skála 

megfelelő pontján

Indikáció

Bármely olyan helyzetben, mikor sürgősségi betegvizsgálatot végzünk, vagy 

ezt oktatjuk.

Kontraindikáció

Ennek a vizsgálatnak semmilyen ismert kontraindikációja nincsen.
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http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-eszmelet-vizsg

Beavatkozást követő teendők listája 

  Amennyiben ki tudtunk váltani érdemi reakciót, és a beteg képes önál-

lóan a légútjait megóvni, „ABCDE” betegvizsgálat. („A”, „V”)

  Reakcióképtelen vagy nehezen kontaktusba vonható betegnél se-

gélykérés, majd légútbiztosítás (ld. légútbiztosítás), légzés vizsgálat 

(ld. légzésvizsgálat), majd megtartott spontán légzés esetén „ABCDE” 

betegvizsgálat indul, kontraindikáció hiánya esetén stabil oldalfektetés 

az eszközös, stabil légút biztosításáig. („P”, „U”)

  Reakcióképtelen beteg esetén, aki nem vesz levegőt CPR elkezdése. 

(„U”)

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-eszmelet-vizsg
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-eszmelet-vizsg
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A LÉGZÉS VIZSGÁLATA

Skill célja

A fejezet célja a légzés sürgősségi vizsgálatának leírása, a hármas érzékelés 

elsajátítása, illetve az oktatásához szükséges technikai feltételek megterem-

tésének ismertetése.

Az eljáráshoz szükséges kompetencia

Az eljáráshoz nincs szükség előzetes képzettségre, de javasolt a légzés élet-

tanának, valamint az inefektív agonális és légzést utánzó mintázatok ismere-

te.

Kapcsolódó élettani áttekintés

A légzés olyan folyamatok eredménye, melyek során a szervezet az ener-

giatermeléshez szükséges oxigént felveszi és felhasználja, a keletkezett 

széndioxidot pedig leadja. Hiánya esetén a szervezet működésképtelenné 

válik, ezért fontos, hogy mind a légzés hiányát, az ineff ektív légzést, mind 

az agonális, légzést utánzó mintázatot (gasping) felismerjük. A légzés vizs-

gálata hármas érzékeléssel történik: látjuk a mellkas kitéréseket, érezzük 

az arcunkon a kifújt levegő keltette áramlatot, és mindezek mellett halljuk a 

légzési hangot. A légzést szabad légutak mellett 10 másodpercig vizsgáljuk, 

ez idő alatt legalább 2 normális légvételt kell észlelnünk.
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MOLNÁR FERENC, DR. WOTH GÁBOR

Beavatkozást megelőző teendők listája, szükséges eszközök 

Technikai előkészületek

  AMBU-SAM, AMBU-Basic, AMBU-Advanced, METI-Man, Caesar 

előkészítése.

  A fent említett oktatási eszközök ellenőrzése, lehetőleg jól hozzáférhe-

tő, jól látható helyen való elhelyezése a későbbi oktatási folyamathoz.

  Alacsony hűségű szimulátorok esetén ellenőrizni, hogy a szimulátor 

(manöken) légútjai nem sérültek-e, valamint a tüdőt helyettesítő zsák 

rendben van-e.
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  Magas élethűségű szimulátor esetén kórállapot beállítása. Ügyeljünk 

arra, hogy amennyiben állítható a szimulátoron a mellkasi kitérés, ak-

kor azt a szituációnak megfelelően láthatóvá tegyük, vagy kikapcsol-

juk.

  Földön elvégzett gyakorlathoz készítsünk elő polifoamot.

Oktatási kulcspontok

  Légút felszabadítása – fej hátra, áll előre műfogás („Head tilt, Chin Lift”)

  Szigorúan 10 másodpercig tartó vizsgálat 

  HALLANI, LÁTNI, ÉREZNI

  Segélyhívás (112 vagy reanimációs csapat)

Beavatkozás rövid leírása

1. Eszmélet vizsgálata után, amennyiben a beteg nem reagál semmilyen 

ingerre, a beteg feje mellé helyezkedve egyik kezünket a beteg hom-

lokára, a másik kezünk mutató- és középső-, esetleg gyűrűsujját az áll 

alá helyezzük.

2. Fejet hátra hajtjuk, állat megemeljük.

3. Fejünket elfordítjuk a mellkas felé, szemünkkel fi gyeljük a kitéréseit, 

arcunkon érezhetjük a levegő áramlását, fülünkkel hallhatjuk a légzési 

hangokat.

4. 10 másodpercig vizsgálunk.

Indikáció

Minden olyan betegnél, akinél keringés megállást feltételezünk, illetve min-

den olyan oktatási szimuláció alatt, ahol kritikus állapotú vagy légzés-kerin-

gés nélküli beteget szimulálunk. 
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Kontraindikáció

A légzés vizsgálatának nincs kontraindikációja.

Beavatkozást követő teendők listája

  Légzés hiányában segítségkérés (112 – mentőszolgálat v. reanimáci-

ós csapat), utána mellkaskompressziók megkezdés BLS → xBLS → 

ALS).

  Minden más esetben „ABCDE” vizsgálat megkezdése, majd ha nincs 

kontraindikáció, stabil oldalfektetés az eszközös, stabil légút biztosítá-

sáig.

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-legzes-vizsg

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-legzes-vizsg
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-legzes-vizsg
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ESZKÖZ NÉLKÜLI LÉLEGEZTETÉS

Skill célja

A fejezet célja a befúvásos lélegeztetés szükségességének felismerése, 

technikájának elsajátítása, illetve az oktatásához szükséges technikai feltéte-

lek megteremtésének ismertetése. 

Az eljáráshoz szükséges kompetencia

  Tudat és légzés vizsgálata.

Kapcsolódó anatómiai-élettani áttekintés

A légzés olyan folyamatok eredménye, melyek során a szervezet az energia-

termeléshez szükséges oxigént felveszi és felhasználja, a keletkezett szén-

dioxidot pedig leadja. Hiánya esetén a szervezet működésképtelenné válik. 

Habár az utóbbi évek ajánlásaiban a befúvásos lélegeztetés háttérbe szo-

rult, képzett ellátóként technikájának ismerete nélkülözhetetlen. A beteg feje 

mellé helyezkedve a fej hátra hajtásával és az áll kiemelésével („Head tilt, 

Chin lift”, lásd: Légzés vizsgálata) felszabadítjuk a légutakat, majd vizsgáljuk 

a légzést 10 másodpercig. Ha nincs légzés, ezután a homlokon lévő kezünk 

mutató- és hüvelyk ujjával befogjuk a beteg orrát, a másik kezünkkel a légút 

nyitva tartása mellet nyitjuk a szájat, és ebbe fújunk bele egy légvételnyit, 

körülbelül 1 másodperc alatt, majd ezt egyszer megismételjük. Szájból 

orrba fújás ugyan elfogadott, de az MRT és ERC ajánlásokban is a szájból 

szájba lélegeztetés technikáját részesítik előnyben. Azt azonban szükséges 

tudni, hogy az első ellátó által befújt levegő oxigén koncentrációja mindösz-

sze 16–17% között mozog (a körlevegő 21%). Szaksegítség érkezése után 

100% oxigén dúsítás mellett kell folytatni a lélegeztetést.
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MOLNÁR FERENC, DR. WOTH GÁBOR

Beavatkozást megelőző teendők listája, szükséges eszközök

Technikai előkészületek

  AMBU-SAM, AMBU-Basic, AMBU-Advanced előkészítése. 

  Fent említett oktatási eszközök ellenőrzése, lehetőleg jól hozzáférhető, 

jól látható helyen való elhelyezése későbbi oktatási folyamathoz.

  Ellenőrizni kell, hogy a szimulátor (manöken) légútjai nem sérültek-e, 

valamint a tüdőt helyettesítő zsák rendben van-e.
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  Alacsony élethűségű, AMBU-SAM szimulátor esetén hiba lehet, hogy 

a „légcsövük” gyakran neki feszül a nyaknak, és emiatt nem lélegeztet-

hetők.

  Készítsünk elő színtelen bőr és nyálkahártya fertőtlenítőt, továbbá vá-

gott mullpólyát vagy 10×20-as mullapot.

  Földön elvégzett gyakorlathoz készítsünk elő polifoamot.

Oktatási kulcspontok

  Felszabadított légutak mellett (fej hátra hajtásával és az áll kiemelésé-

vel) 2 befúvás, melyek időtartama nem lehet hosszabb, mint 10 má-

sodperc

  A nem használt nyílás zárása (orr vagy száj)

  Egy légvételnyi befúvás (nagyjából 500 ml)

Beavatkozás rövid leírása

1. 30 mellkaskompresszió után „fej hátra, áll kiemel”.

2. A beteg feje mellett elhelyezkedve a homlokon levő kezünk hüvelyk- és 

mutatóujjával zárjuk az orrnyílást.

3. Állnál lévő kezünkkel nyitjuk a szájat.

4. 2 befújást végzünk (1 légvételnyi – kb. 500 ml) Amennyiben rendelke-

zésünkre áll pocket-maszk vagy vágott mullpólya, azt természetesen 

előtte a beteg szájára helyezzük, bár ez utóbbi a legfrissebb ajánlások 

szerint nem kötelező.

5. Közvetlenül a befújások után a mellkas fele fordítjuk a fejünket, fi gyel-

jük a süllyedését, halljuk a kiáramló levegőt, és érezzük az áramlatot az 

arcunkon (hármas érzékelés).
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6. A mellkaskompresszió nem szünetelhet 10 másodpercnél hosszabb 

időre, ezért a 2 befújás után azonnal folytatni kell.

Indikáció

Bármely keringésmegállásban lévő beteg, vagy olyan oktatási szituáció, 

amely ezt kívánja szimulálni.

Kontraindikáció

Eff ektíven légző beteg. Relatív kontraindikációt jelent a helyes technika 

ismeretének hiánya, elhanyagolt küllemű beteg, egyéb okok (például vallási 

ok). 

Beavatkozást követő teendők listája

  Keringésmegállás állapotában ügylejünk a magasabb szintű segítség 

helyszínre hívására (mentő vagy reanimációs csapat). A mellkaskomp-

ressziók hatékonyságának megőrzése céljából gondoskodjunk a 

kompressziót végző segítők időben történő cseréjéről (lehetőség sze-

rint 2 percenként). Készüljünk fel a magasabb szintű ellátásra (BLS → 

xBLS → ALS). Hozassunk a helyszínre félautomata defi brillátort (AED)!

  Egyértelmű keringésre utaló jelek (köhögés, pislogás, jajgatás, 

egyéb…) esetén függesszük fel a kompressziót, vizsgáljuk meg a be-

teget „ABCDE” szerint.



134

Szövődmények és ellátásuk

Leggyakoribb szövődmény a gyomor felfújása, ami miatt a gyomortartalom 

visszacsoroghat, és a légutakba kerülhet. Ilyen esetben a beteget fordít-

suk oldalra míg ürül a váladék a szájából, majd fektessük ismét hanyatt, és 

folytassuk a megkezdett újraélesztést a szaksegítség érkezésig vagy míg ki 

nem merülünk, vagy egyértelmű életjelet nem tapasztalunk.
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EGYSZERŰ LÉGÚTBIZTOSÍTÁS ÉS LÉLE-

GEZTETÉS BALLONNAL ÉS MASZKKAL

Skill célja

A fejezet célja az egyszerű légútbiztosító eszközök használata, továbbá a 

ballonos maszkos lélegeztetés helyes technikájának elsajátítása, illetve az 

oktatásához szükséges technikai feltételek megteremtésének ismertetése, 

valamint az ehhez szükséges felszerelések leírása.

 Az eljáráshoz szükséges kompetencia 

  Tudat és légzés vizsgálata

  Eszköz nélküli lélegeztetés

Kapcsolódó élettani és anatómiai áttekintés

Átjárható légutak nélkül nincsen légzés. A légzés olyan folyamatok eredmé-

nye, melyek során a szervezet az energiatermeléshez szükséges oxigént 

felveszi és felhasználja, a keletkezett széndioxidot pedig leadja. Hiánya 

esetén a szervezet működésképtelenné válik. A legfrissebb ajánlások sze-

rint a légútbiztosításnál törekednünk kell a fokozatosság elvére az egyszerű 

légúttól indulva a bonyolultabb eljárásokig. Egyszerű légútbiztosító eszközök 

közé soroljuk az oropharyngealis és nasopharyngealis tubusokat, amelyek 

egyszerűen és gyorsan behelyezhetők, ezáltal könnyedén biztosíthatjuk 

velük az átjárható légutat. Magasabb szintű eszközeink, de még mindig az 

egyszerű légútbiztosításhoz sorolhatóak a szupraglottikus eszközök, mint 

például a laryngeális maszk. Ahhoz, hogy a fentebb említett eszközökkel 

hatékony légútbiztosítás mellett megfelelő oxigenizációt érjünk el, szüksé-

günk lesz a ballon–maszk–rezervoár hármasára is. Egyik nagy előnye ennek 
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a hármasnak, hogy a maszk levételével egyszerűen csatlakoztathatjuk a 

szupraglottikus eszközökre is a ballont és a rezervoárt.

Beavatkozást megelőző teendők listája, szükséges eszközök

Technikai előkészületek

  AMBU-SAM, AMBU-Basic, AMBU-Advanced előkészítése. 

  Fent említett oktatási eszközök ellenőrzése, lehetőleg jól hozzáférhető, 

jól látható helyen való elhelyezése a későbbi oktatási folyamathoz.
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  Ellenőrizni kell, hogy a szimulátor (manöken) légútjai nem sérültek-e, 

valamint a tüdőt helyettesítő zsák rendben van-e.

  Alacsony élethűségű, AMBU-SAM babák esetén hiba lehet, hogy a 

„légcsövük” gyakran neki feszül a nyaknak, és emiatt nem lélegeztet-

hetőek.

  Megfelelő méretű oro- és nasopharyngealis tubusok előkészítése, 

továbbá a megfelelő méretű laryngeális maszk előkészítése.

  Síkosító spray (pl. Fomarex) előkszítése.

  Ballon, szelep, maszk, rezervoár megfelelő sorrendben.

  Földön elvégzett gyakorlathoz készítsünk elő polifoamot.

Oktatási kulcspontok

  Egyszerű légútbiztosítás jelentősége

  Nasopharyngeális tubus behelyezése

  Oropharyngeális tubus behelyezése

  Laryngeális maszk behelyezése

  Ballon–maszk–rezervoár összeszerelése, csatlakoztatása nagyáramlá-

sú oxigénhez

  Ballonos-maszkos lélegeztetés technikája egyszerű eszközökkel 

  Ballonos-maszkos lélegeztetés technikája szupraglottikus eszközökkel

  Jelentőségük az újraélesztés alatt
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Beavatkozás rövid leírása

Orophyaringealis tubus

1. Kimérni a tubust (szájzug + fülcimpa, szájzug + állkapocs szöglet).

2. Kinyitni a beteg száját.

3. Behelyezni a tubust, hogy a görbület a lágyszájpaddal ellentétesen 

mutasson.

4. Addig tolni előre, amíg elakad, majd 180°-ot fordítani rajta.

Nasopharyngealis tubus

1. Kimérni a tubust (orrnyílás + állkapocs szeglet).

2. Síkosítani a tubust síkosító spray használatával.

3. Beteg orrnyílásához helyezni a tubust a szűkítéssel az orrnyereg felé.

4. Bevezetni a tubust és kíméletesen letolni, elakadás esetén apró sodró 

mozdulatokkal próbálhatjuk tovább vezetni.

5. Levezetni teljesen, fi gyelni, hogy puha szilikon perem esetén a beteg 

ne szívja be.

Laryngealis Maszk

1. A beteg testsúlyához mérten a megfelelő méretű LMA kiválasztása.

2. Ellenőrizni a cuff ot.

3. Tollszárfogással megfogni a laryngealis maszkot, a beteg száján ke-

resztül levezetni ameddig lehet.

4. Felfújni a cuff ot a mérethez kötött levegőmennyiséggel, ekkor az esz-

köz önmagától kicsit kifele mozdul.
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5. Ha kilégzéskor a laryngealis maszk mellett nem érzünk áramlást, úgy 

az jól szigetel, a beteg aszinkron lélegeztethető.

Ballonos-maszkos lélegeztetés

1. Ballon + maszk + rezervoár összeszerelése. A maszk és a ballon 

hossz tengelyei egymásra merőlegesek legyenek.

2. Csatlakoztatni magasan áramló oxigénre (10 – 15 l/min).

3. Szelepnél megfogni az eszközt beteg arcára illeszteni orrtól lefelé, 

ügyelve arra, hogy légmentesen zárjon. A maszk keskenyebb fele fedje 

az orrnyerget.

4. E + C fogással rögzíteni a beteg arcán a maszkot (kisméretű kéz 

esetén mindkét kezünket használhatjuk, ez a négykezes technika). A 

ballon a maszkot nem tartó kezünk felé irányuljon.

5. Elvégezzük a 2 befújást, vagy alacsony légzésszám esetén asszisz-

táljuk a beteg légzését. A standard méretű ballon egy kézzel történő 

összenyomása – megfelelő tömítés esetén – elegendő mennyiségű 

levegő (oxigén) befújását teszi lehetővé.

Indikáció

Minden keringésmegállás állapotában lévő vagy eszméletlen, elégtelen 

spontán légzést mutató beteg esetén, illetve az ehhez kapcsolódó oktatási 

szimulációk kapcsán.

Kontraindikáció 

Asszisztálásra nem szoruló, megfelelő spontán légzés.
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Beavatkozást követő teendők listája 

Újraélesztés alatt: oro- és nasophyarngealis tubussal 30 mellkaskompresz-

szió – 2 befúvás tartása, ballonos-maszkos lélegeztetéssel 100% oxigén 

dúsítással. Laryngealis maszk esetén amennyiben a tömítés megfelelő, 

mehet az asszinkron lélegeztetés és a folyamatos mellkaskompresszió is, 

esetleg csatlakoztathatunk rá kilégzésvégi széndioxid mérőt is.

Eszméletlen beteg esetén: légútbiztosítás után folytatni az ABCDE szemléle-

tű betegvizsgálatot, majd felkészülni az emeltszintű légútbiztosításra.

Szövődmények és ellátásuk

Oropharyngeális tubus

Lágyszájpad felsértése; viszonylag ritka szövődmény, garat toilettel, ameny-

nyiben nem nagyeret sértettünk könnyen megszüntethető.

Nasopharyrngeális tubus

Orrnyálkahártya sérülése, gyakori szövődmény, de általában nem jár jelen-

tős mennyiségű vérzéssel.

Laryngeális maszk

Gyakoribb szövődmény a nem tökéletes tömítés miatt a gyomor felfújása 

és az ezúton bekövetkező regurgitatio. Ritka szövődmény a LMA anyagára 

adott helyi heveny túlérzékenységi reakció, amit sebészi légút biztosítással 

tudjuk megoldani. 

Ballonos – maszkos lélegeztetés

Nem megfelelő tömítés vagy légútbiztosítás miatt a gyomor felfújása és 

regurgitatio. Extrém nagy nyomással való lélegeztetés esetén a trachea és 
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a bronchusok falának sérülése, mely vérzéssel is járhat, bár ezek igen ritka 

szövődmények.

Orvosi dokumentáció helye

  Betegellátás esetén: Ustein lap, kórházi dokumentáció, esetlap, intelli-

gens fedélzeti terminál.

  Oktatási környezetben: Ambu szoftvernél a hozzárendelt ikonnal doku-

mentálhatjuk a légútbiztosítás pontos idejét. 
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INTUBÁCIÓ

Skill célja

A fejezet célja az emeltszintű légútbiztosítás technikájának elsajátítása, illet-

ve az oktatásához szükséges technikai feltételek megteremtésének ismerte-

tése, valamint azon eszközök bemutatása, amelyek segíthetnek komplikáci-

ók esetén. 

 Az eljáráshoz szükséges kompetencia 

  Tudat és légzés vizsgálata

  Eszköz nélküli lélegeztetés

  Egyszerű légútbiztosítás és lélegeztetés ballonnal és maszkkal

Kapcsolódó anatómiai áttekintés 

Átjárható légutak nélkül nincsen megfelelő légzés. A légútbiztosítás „gold-

standard”-ja továbbra is az endotracheális intubáció, mivel ez az egyetlen 

légútbiztosítás, amely legbiztonságosabban véd az aspiráció és a gyomor-

ból regurgitálódó tartalom ellen. Ennek oka, hogy a hangrésen átvezetett 

tubuson található „cuff ” teljesen kitölti a légcsövet, így azon csak a ballonból 

vagy a lélegeztetőgépből származó levegő-oxigén megfelelő aranyú keveré-

ke megy keresztül. Érdemes megjegyezni, hogy a beavatkozás magas idő- 

és képzettség igénye miatt újraélesztés során ezt csak a ROSC fázisában 

ajánljuk.
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Beavatkozást megelőző teendők listája, szükséges eszközök:

Technikai előkészületek

  Trucorp Airway, Laerdal Airway Managment előkészítése

  Meti-Man, Caesar, AMBU-Advanced előkészítése komplikáltabb szi-

mulációkhoz

  Fent említett oktatási eszközök ellenőrzése, lehetőleg jól hozzáférhető, 

jól látható helyen való elhelyezése a későbbi oktatási folyamathoz

  Ellenőrizni kell, hogy a szimulátorok légútjai nem sérültek-e
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  Megfelelő méretű tubus, laryngoszkóp lapoc és nyél előkészítése

  Szükség esetén nehéz intubációt segítő eszközök előkészítése 

  Rezervoár, ballon, szelep, kapnográf, bakterfi lter megfelelő sorrendben

  Megfelelő lapocok (Machintosch, McCoy, Miller) előkészítése

Beavatkozás rövid leírása

1. Standard lapoc esetén bal kézben tartott laryngoszkóppal, jobb ke-

zünkkel hátra hajtjuk a fejet.

2. Jobb oldalról, a jobb szájzug felől, óvatosan bevezetjük a lapocot, 

hogy a csúcs a nyelv közepe felé mutasson.

3. Ezt követően alkarból és csuklóból előre billenő mozdulatot végzünk, 

mintegy elkanalazzuk a nyelvet. Vigyázzunk, hogy az eszköz lehetőleg 

ne érjen a felsőajakhoz és a fogsorhoz!

4. Előrefelé tolva a lapocot hozzuk látótérbe a nyelvgyököt és gégefedőt!

5. A laryngoszkóp csúcsát a bal vallecula epiglotticába vezetjük, majd 

előre billentjük csuklóból, továbbá emelünk alkarból. A felső fogsor és 

ajak sérülését leginkább a laryngoszkópnyél hossztengelyével párhu-

zamos irányban alkalmazott húzással tudjuk elkerülni.

6. Ekkor, ha helyesen csináltuk, a hangrés látótérbe kerül.

7. A hangrésen keresztül vezetjük át az ET-tubust.

8. Ha a tubus jó helyen van (kapnográf jel + hallgatózás, manöken szi-

mulátor esetén mindkét tüdőfél együttes mozgása), akkor rögzítjük. 

Felnőtt esetében általában a fogsor vonalában 22 cm-nél, de egyéni 

variációk előfordulnak.
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Indikáció

Egyértelmű eszméletlenség (GCS 8 vagy az alatti), illetve a reanimáció utáni 

időszak, ha a beteg eszméletlen marad. A reanimáció alatti kivitelezése csak 

megfelelő képzettség esetén ajánlott, amennyiben ezzel a mellkaskompresz-

sziók kivitelezése nem sérül.

Kontraindikáció

Szájnyitási képtelenség, nem megfelelő előzetes képzettség.

Beavatkozást követő teendők listája

  Betegellátás esetén: megfelelő szedáció és analgézia stratégia kivá-

lasztása, és a lélegeztetőgép megfelelő beállítása. 

  Oktatási környezetben: hallgató által elvégzett feladat ellenőrzése.
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Szövődmények és ellátásuk

Legáltalánosabb szövődmény az ET-tubus rossz helyre való bevezetése 

(nyelőcsőbe történő intubálás). Ezt könnyen orvosolhatjuk a tubus eltávolítá-

sával és, 100% oxigén koncentráció mellett ballonos maszkos lélegeztetést 

végezhetünk vagy alternatív légútbiztosító eszközöket használhatunk (pl. 

szupraglottikus eszköz). 

Másik általános szövődmény a fogak és a felsőajak sérülése. Ezt megfelelő 

technikával el tudjuk kerülni. Amennyiben nem sikerül, és jelentősebb vérzés 

jelentkezik, szükség lehet a vérzés csillapítására.

Oktatás alatt a babák jelzik az esetleges fogsérülést, így a helyes technika 

rögzül. A rossz helyre történő intubáció esetén szimulációs eszköz gyomra 

fújódik fel. 

Orvosi dokumentáció helye, módja

  Betegellátás esetén: Ustein lap, kórházi dokumentáció, esetlap, intelli-

gens fedélzeti terminál.

  Oktatási környezetben: értékelőlapon vagy a szimulátor kezelő felüle-

tén való rögzítése a beavatkozásnak.
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MELLKASKOMPRESSZIÓ KIVITELEZÉSE

Skill célja

A fejezet célja a mellkaskompresszió helyes technikájának elsajátítása, illetve 

az oktatásához szükséges technikai feltételek megteremtésének ismerete. 

Az eljáráshoz szükséges kompetencia

  Tudat és légzés vizsgálata

Kapcsolódó anatómiai-élettani áttekintés

A zárt mellkaskompressziós technika 1960 óta ismert, pontos hatásme-

chanizmus a mai napig nem tisztázott. Két ismert modell magyarázza a 

hatást. A szívpumpa modell szerint a szívet összenyomjuk a sternummal és 

a gerincoszloppal, ekkor vér lökődik ki a szisztémás és a pulmonális kerin-

gésbe. A mellkaspumpa modellt az intratorakális nyomás kompresszió által 

előidézett változásával magyarázzák meg, mely áramlást generál. A szívnek 

itt csak passzív áramlást vezető szerepe van. Azt kijelenthetjük, hogy a mell-

kaskompressziók mesterségesen tartják fenn a keringést, ha abbahagyjuk 

őket, a véráramlás azonnal megszűnik. Mellkaskompressziók kivitelezése: a 

beteg mellett elhelyezkedve, kemény alapon kell, hogy történjenek minimum 

5 centiméter, de nem több mint 6 centiméter mélységben, 100–120/perc 

frekvenciával, egyenletes lenyomás és felengedés mellett, nyújtott könyök-

kel. Kompresszió során a beavatkozó a beteg válla mellé térdel vagy áll, így 

önálló újraélesztés esetén a lélegeztetéshez is jó pozícióban van. A lenyo-

más pontja a mellkas közepe, a szegycsont alsó felén található. A helyes 

kéztartás során az egyik kezünket a nyomáspontra úgy helyezzük, hogy a 

tenyér kemény, proximális éle a sternum hossztengelyével párhuzamosan 
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legyen, a másik tenyér az előzőre kulcsolva helyezkedjen el. Kompresz-

sziónál kiemelt fontosságú, hogy a lenyomott mellkast teljesen engedjük 

fel, a tenyér-mellkas kontakt feladása nélkül. A lenyomás és a felengedés 

ideje egyenlő legyen. A kompresszió aránya a lélegeztetéshez képest 30:2, 

tehát 30 kompressziót 2 befújásos lélegeztetés követ. Laikus oktatás ese-

tén azonban használhatjuk a „csak mellkaskompresszió” módszert („CCO” 

Chest Compression Only). Törekedni kell továbbá, hogy a mellkaskompresz-

sziókat a lehető legrövidebb időre (maximum 10 másodperc) szakítsuk meg 

a CPR alatt. A kompressziók abbahagyásának lehetséges okai lehetnek 

veszélyeztető körülmény fellépése, a segítségnyújtó kifáradása, egyértelmű 

életjelek észlelése és magasabb szintű segítség helyszínre érkezése.
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Beavatkozást megelőző teendők listája, szükséges eszközök

Technikai előkészület

  AMBU-SAM, AMBU-Basic, AMBU-Advanced előkészítése.

  Fent említett oktatási eszközök ellenőrzése, lehetőleg jól hozzáférhető, 

jól látható helyen való elhelyezése későbbi oktatási folyamathoz.

  Ellenőrizni, a szimulátorok mellkasi ellenállását (alacsony – közepes – 

magas).

Oktatási kulcspontok

  Kéz összekulcsolva, tenyér éllel a szegycsont alsó felén hossztengely-

lyel párhuzamosan, nyújtott könyök

  30:2 v. csak mellkaskompresszió

  Mélység (5–6cm) 

  Frekvencia (100–120/min) 

  Egyenletes lenyomás – felengedés (teljesen)

Beavatkozás rövid leírása

1. Betegnek nincs légzése, keringése, segítséget hívott

2. Mellkason a kezet pozícionálja, szegycsont alsó harmada

3. Mellkast lenyomja min. 5 cm de nem több mint 6 cm mélyen

4. Felengedi teljesen, hogy a keze nem emelkedik el a mellkasról

5. Fent leírtakat 100–120/perces frekvenciával hajtja végre
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Indikáció

Minden keringésmegállásban lévő beteg esetén, illetve az ehhez kapcsoló-

dó oktatási szimulációk kapcsán.

Kontraindikáció

Eff ektív keringéssel rendelkező beteg.

Beavatkozást követő teendők listája

  Keringésmegállás állapotában ügyeljünk a magasabb szintű segít-

ség helyszínre hívására (mentő vagy reanimációs csapat). A mellkas-

kompressziók hatékonyságának megőrzése céljából gondoskodjunk 

a kompressziót végző segítők időben történő cseréjéről (lehetőleg 2 

percenként). Készüljünk fel a magasabb szintű ellátásra (BLS → xBLS 

→ ALS). Hozassunk a helyszínre félautomata defi brillátort (AED).

  Egyértelmű keringésre utaló jelek (köhög, pislogni kezd, jajgat, stb…) 

esetén függesszük fel a kompressziót, vizsgáljuk meg a beteget 

„ABCDE” szerint.
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Szövődmények és ellátásuk

Legáltalánosabb szövődmény a bordák törése. Ez általában a nem meg-

felelő technika miatt alakul ki, azonban fi gyelembe kell vennünk a páciens 

anatómiai sajátosságait is. Ilyen esetben ellenőrizzük a kezünk megfelelő 

helyzetét; ha elcsúsztunk, vegyük fel a megfelelő pozíciót és folytassuk a 

kompressziókat! A sérült bordák mellűri vérzéseket és PTX-et idézhetnek 

elő. Ez utóbbi felismerése kiemelt fontosságú, feszülő PTX detenzionálása 

mielőbb meg kell hogy történjen.
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AUTOMATA KÜLSŐ DEFIBRILLÁTOR 

(AED) HASZNÁLATA

Skill célja

A fejezet célja az félautoma külső defi brillátor (automated external defi brilla-

tor = AED) helyes használatának elsajátítása, az oktató defi brillátorok keze-

lésének ismertetése, illetve az oktatásához szükséges technikai feltételek 

megteremtésének leírása.

Az eljáráshoz szükséges kompetencia

  Tudat és légzés vizsgálata

  Legalább egyszerű légútbiztosítási technikák ismerete

  Mellkaskompresszió

Kapcsolódó élettani áttekintés

A korai mellkaskompresszió mellett a korai defi brilláció bizonyítottan javít-

ja az újraélesztések kimenetelét. A félautomata külső defi brillátorok abban 

segítenek, hogy a sokk leadásáról szóló döntés felelősségét leveszik az el-

sősegélynyújtóról. Kamrafi brilláció alatt a szív nem lát el eff ektív pumpafunk-

ciót, az ingerület átvezetődése teljesen szabálytalanná válik, emiatt a szív 

munkaizomzata magas frekvencián, teljesen irregulárisan mindenféle szink-

ron nélkül működik. Ennek az az eredménye, hogy a szívizomzata remeg, 

nem képes összehúzódni, így pumpafunkcióját sem látja el. Ezt az állapotot 

egy vagy több nagyenergiájú áramütéssel meg tudjuk szüntetni. Fontos tud-

ni, hogy ez az állapot minden alkalommal a klinikai halál állapotát jelenti, így 

az újraélesztés megkezdése nem maradhat el sem a sokk kivitelezése előtt, 
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sem utána. A pulzus nélküli kamrai tachycardia során szintén nincs eff ektív 

pumpafunkció, ezt az állapotot szintén meg tudjuk szüntetni defi brillálással.

Beavatkozást megelőző teendők listája, szükséges eszközök 

Technikai előkészületek

  AMBU-SAM, AMBU-Basic, AMBU-Advanced előkészítése. 

  Zoll Oktató AED vagy a HeartSine PAD oktató félautomata defi brillátor 

előkészítése, a beüzemelés előtt elemek, akkumulátorok és az eszköz 

nyelvének ellenőrzése. 

  Bexen-Cardio esetén az oktató és a hallgatók fi gyelmének felhívása, 

hogy az eszköz ténylegesen közvetít nagy energiájú áramütést.

  Fent említett oktatási eszközök ellenőrzése, lehetőleg jól hozzáférhető, 

jól látható helyen való elhelyezése a későbbi oktatási folyamathoz.

  Ellenőrizni a szimulátorok mellkasi ellenállását (alacsony – közepes – 

magas).

  Ellenőrizni a szimulátorok elemeinek vagy akkumulátorainak töltöttsé-

gét.

Oktatási kulcspontok

  360°-ban körüljárható helyszín, amely lehetőleg fedett, száraz helyen 

van.

  AED kérése – segítségkéréssel párhuzamosan.

  Szabályos felhelyezés.

  Utasítások követése, vagy amennyiben már zajló újraélesztés történik, 

fi gyelmen kívül hagyása.
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  Ritmusanalízis kivitelezése (vezényszó: „senki ne érjen a beteg-

hez”).

  BIZTONSÁGOS DEFIBRILLÁCIÓ (beteg feje – beteg lába – saját tér-

dem) 

  Felszólítás: „Senki ne érjen a beteghez! Sokk következik!” 

  CPR folytatása a sikeres sokk leadása után (2 percig). 

Beavatkozás rövid leírása

Megkezdett újraélesztés esetén, amennyiben az AED rögtön rendelkezésre 

áll:

1. Biztonságos helyszín.

2. Kövessük az utasításokat (egészen a „Helyezze fel az elektródá-

kat!” utasításig).

3. Helyezzük fel az elektródákat, az elsőt a jobb kulcscsont középvonala 

alá a szegycsont mellé, a másikat a szívcsúcsra.

4. Analízis alatt ne hagyjunk senkit hozzáérni a beteghez, különben az 

analízist zavarhatjuk, hitelességét rontjuk (oktató AED-nél ez külön 

gombnyomásra történik csak meg.)

5. Amennyiben a gép indokoltnak látja a sokkot, győződjünk meg arról, 

hogy senki nem ér a beteghez szólítsuk fel a jelenlévőket, hogy lépje-

nek el, és a világító vagy villogó piros gomb megnyomásával adjuk le a 

sokkot (sokk előtti check lista: beteg feje – beteg lába – saját magam).

6. Sokk leadása után folytassuk az újraélesztést, és szervezzünk váltást a 

mellkaskompresszióhoz. 
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Indikáció

Minden keringésmegállásban lévő beteg esetén, illetve az ehhez kapcsoló-

dó oktatási szimulációk kapcsán.

Kontraindikáció 

Betegellátás esetén: eff ektív keringéssel rendelkező beteg, továbbá nedves 

környezet, a beteg közvetlen fémmel érintkezik, amelyhez mi is hozzáérhe-

tünk. Bármely olyan helyzet, ahol a biztonsági vagy környezeti okok miatt 

nem kivitelezhető a sokk leadása. (AED esetén a gép felismeri, ha külső 

tényező érintkezik a beteggel, ilyenkor nem adja le a sokkot, azonban pró-

báljuk csökkenteni a kockázatot a szabályos kivitelezéssel).

Oktatás alatt: Ha a hallgató vagy oktató hozzáér az éles eszközhöz.

Beavatkozást követő teendők listája

Akár oktatási, akár valós környezetről beszélünk, a CPR folytatása kiemelt 

fontosságú. 30 mellkaskompressziót követ 2 befúvás.

Szövődmények és ellátásuk

AED esetén viszonylag kicsi az előfordulása a szövődményeknek, azonban 

ritka szövődmény lehet, hogy a mellkas bőre enyhe égési sérüléseket szen-

ved. Ezzel reanimáció alatt nem szükséges foglalkoznunk, sikeres újraélesz-

tésnél az égés ellátásának szabályai szerint járjunk el. 

Oktatás közbeni szövődmény lehet – az olyan készülékek esetén, melyek 

valóban adnak le sokkot – a véletlen áramütés, ami szintén elég ritka az 

AED esetén, ha mégis megtörténik, kérjünk segítséget, szükség esetén 

kezdjük meg az újraélesztést, az áramütöttet pedig ne hagyjuk magára, a 

segítség érkezéséig maradjunk vele.
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Orvosi dokumentáció helye, módja 

Betegellátás esetén: Ustein lap, Kórházi dokumentáció, Esetlap, Intelligens 

Fedélzeti Terminál.

Oktatási környezetben: Ambu szoftvernél a hozzárendelt ikonnal dokumen-

tálhatjuk a defi brilláció pontos idejét. METI-Man esetén a képernyő jobb 

oldalán található legördülő menüben találjuk meg, Caesar esetén a tableten 

tudjuk rögzíteni. Amennyiben defi brillátorunk valós és nem oktató célú, úgy 

a közvetített energiát a fent említett szimulációs rendszerek felismerik és 

automatikusan rögzítik.

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-aed

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-aed
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-aed
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MANUÁLIS DEFIBRILLÁTOR 

HASZNÁLATA

Skill célja

A fejezet célja a manuális defi brillátor helyes használatának elsajátítása, 

illetve az oktatásához szükséges technikai feltételek megteremtésének, va-

lamint a defi brillátorok kezelésének ismertetése. A biztonságos defi brilláció 

kivitelezésének leírása.

Az eljáráshoz szükséges kompetencia

  Tudat és légzés vizsgálata

  Legalább egyszerű légútbiztosítási technikák ismerete

  Mellkaskompresszió

  AED használata

  EKG elemzés, szívritmuszavarok ismerete

Kapcsolódó anatómiai áttekintés

A korai mellkaskompresszió mellett a korai defi brilláció bizonyítottan javítja 

az újraélesztések kimenetelét. A kamrafi brilláció és a pulzus nélküli magas 

frekvenciájú kamrai tachycardia sokkolandó ritmusok közé tartoznak. A 

kamrafi brilláció alatt a szív nem lát el eff ektív pumpafunkciót, az ingerület át-

vezetődése teljesen szabálytalanná válik, emiatt a szív munkaizomzata ma-

gas frekvencián, teljesen irregulárisan, mindenféle szinkron nélkül működik. 

Ennek eredményeképpen a szív izomzata remeg, nem képes összehúzódni 

és a pumpafunkcióját ellátni. Ezt az állapotot egy vagy több nagyenergiájú 

áramütéssel meg tudjuk szüntetni. Fontos, tudni, hogy ez az állapot minidig 

a klinikai halál állapotát jelenti, így az újraélesztés megkezdése nem marad-
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hat el. Manuális defi brillációhoz elengedhetetlen a helyes energia kiválasz-

tása, ami a ZOLL gyártmányú defi brillátorok esetén 120 – 150 – 200 Joule, 

míg a LIFEPAK esetén 200 – 300 – 360 Joule. 

Beavatkozást megelőző teendők listája, szükséges eszközök

Technikai előkészületek

  AMBU-Advanced előkészítése. 

  Zoll R Series vagy LIFEPAK 15 manuális defi brillátor előkészítése, be-

üzemelés, az akkumulátorok ellenőrzése.
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  Az oktató és a hallgatók fi gyelmének felhívása, hogy az eszköz tényle-

gesen közvetít nagy energiájú áramütést.

  Fent említett oktatási eszközök ellenőrzése, lehetőleg jól hozzáférhető, 

jól látható helyen való elhelyezése későbbi oktatási folyamathoz.

  Ellenőrizni a szimulátorok mellkasi ellenállását (alacsony – közepes – 

magas).

  Ellenőrizni a szimulátorok elemeinek vagy akkumulátorainak töltöttsé-

gét (sokk közvetítése esetén hamar lemerülnek).

Oktatási kulcspontok

  360°-ban körüljárható helyszín, amely lehetőleg fedett, száraz helyen 

van.

  Defi brilláló személy kijelölése mentőegységben vagy a reanimációs 

csapatban.

  Egyértelmű egyirányú kommunikáció.

  Anterior – apex helyzet és kontakt gél.

  Ritmusanalízis kivitelezése, sokkolandó ritmus felismerése.

  Töltés („Töltök ennyi Joule-ra, magasan áramló oxigént el a 

betegtől”). Ez alatt csak a mellkast komprimáló személy tartózkodik a 

beteg közelében. A lapátokat kibillentett állapotban a gépen tölteni.

  BIZTONSÁGOS DEFIBRILLÁCIÓ (beteg feje – beteg lába – saját tér-

dem – monitor) Felszólítás: „Kompresszió állj! Sokk következik!” 

  Legrövidebb úton a betegre, legrövidebb úton vissza a helyére.

  Sokk leadása vagy a töltés megszüntetése.

  CPR folytatása a sikeres sokk leadása után (2 percig).
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Beavatkozás rövid leírása

1. Biztonságos körülmények a sokk leadásához.

2. Jelöljük ki a defi brillációért felelős személyt.

3. Helyezzük fel az elektródákat az elsőt a jobb kulcscsont középvonala 

alá a szegycsont mellé, a másikat a szívcsúcsra, amennyiben nem 

öntapadó elektrodákat használunk abban az esetben a defi brillátor 

lapátok esetén a felhelyezés ugyanoda történik, azonban előtte vagy 

az erre a célra szolgáló zselés lapokat kell a beteg mellkasára helyezni, 

vagy a fenti területre megfelelő mennyiségű kontakt gélt kell juttatni.

4. Állítsuk a defi brillátorunkat „Lead” megnyomásával „Paddles”-re 

lapátok esetén vagy „Pads”-re öntapadó elektródák használatakor.

5. Vizsgáljuk meg a ritmust. Sokkolandó ritmusnál: töltsük fel defi brillátort 

LIFEPAK 15 esetén – „Töltök 200 J-ra! Magasan áramló oxigént 

el a betegtől!” – vagy ZOLL R esetén – „Töltök 120 J-ra! Maga-

san áramló oxigént el a betegtől!”.

6. Ezt követően kibillentet lapátokkal töltsük fel az eszközt, eközben a 

beteg közelében csak a mellkaskompressziót végző személy tartóz-

kodhat. Öntapadós elektródák használatakor a készüléken található 

„töltés” = „charge” gombbal töltsük fel az elektródákat. Ilyen eset-

ben a töltés ideje alatt is folytassuk a mellkaskompressziókat, és csak 

a sokk leadásának idejére szakítsuk meg azokat!

7. Ha a gép feltöltött, szóljunk: „Kompresszió állj! El a betegtől! 

Sokk következik!”. Ha meggyőződtünk róla, hogy a mellkaskomp-

ressziót végző személy is ellépett a betegtől, legrövidebb úton a beteg 

mellkasára helyezzük a lapátokat.

8. Sokk leadása előtt gyorsan végig pillantunk, a beteg fejénél senki 

nincs, a beteg lábához senki nem ér hozzá, én sem érek az ágyhoz 
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vagy a beteghez, a monitoron még mindig sokkolandó ritmust látunk. 

„Sokk következik!”.

9. Lapáton található két „sokk” gomb hüvelykujjal történő együttes le-

nyomásakor a gép leadja a sokkot, ezt követően a lapátokat a helyük-

re rakjuk. Öntapadós elektródák használatakor a készüléken találha-

tó „sokk” = „shock” gomb megnyomásával adhatjuk le a sokkot. 

„Sokk leadva, folytasd a kompressziót!” 

10. Sokk leadása után folytassuk az újraélesztést, és szervezzünk váltást. 

Indikáció

Minden keringés megállásban lévő beteg esetén, amennyiben sokkolható 

ritmust detektálunk, illetve az ehhez kapcsolódó oktatási szimulációk kap-

csán.

Kontraindikáció

  Betegellátás esetén: eff ektív keringéssel rendelkező beteg, továbbá 

nedves környezet, a beteg közvetlen fémmel érintkezik, amelyhez mi is 

hozzáérhetünk. Bármely olyan helyzet, ahol a biztonsági vagy környe-

zeti okok miatt nem kivitelezhető a sokk leadása. Reanimációs csapat 

bármelyik tagja a beteghez ér, vagy nagyáramlású oxigén van a közel-

ben (1 m-en belül).

  Oktatás alatt: ha a hallgató vagy oktató hozzáér az élés eszközhöz.

Beavatkozást követő teendők listája 

Akár oktatási, akár valós környezetről beszélünk a CPR folytatása kiemelt 

fontosságú. 
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Szövődmények és ellátásuk

Manuális defi brilláció esetén viszonylag kicsi az előfordulása a szövőd-

ményeknek, ha betartjuk a defi brilláció szabályait. Kontakt gél hiányában 

szövődmény lehet, hogy a mellkas kültakarója enyhe égési sérüléseket 

szenved. Ezzel reanimáció alatt nem szükséges foglalkoznunk, sikeres újra-

élesztésnél az égés ellátásának szabályai szerint járjunk el. 

Oktatás közbeni szövődmény lehet a véletlen áramütés, ilyenkor kérjünk 

segítséget, szükség esetén kezdjük meg az újraélesztést, és az áramütöttet 

ne hagyjuk magára, a segítség érkezéséig maradjunk vele.

Orvosi dokumentáció helye

  Betegellátás esetén: Ustein lap, kórházi dokumentáció, esetlap, intelli-

gens fedélzeti terminál.

  Oktatási környezetben: Ambu szoftvernél a hozzárendelt ikonnal, 

dokumentálhatjuk a defi brilláció pontos idejét. METI-Man esetén a 

Képernyő jobb oldalán található legördülő menüben találjuk meg, 

illetve Caesar esetén a Tablet-en tudjuk rögzíteni. Manuális defi brillátor 

esetén a közvetített energiát a fent említett magas élethűségű szimulá-

ciós rendszerek felismerik és automatikusan rögzítik.

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-defi 

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-defi
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-defi
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AMBU BLS ÉS ALS SZOFTVER 

HASZNÁLATA

Skill célja

A fejezet célja a AMBU-fantomokhoz tartozó szoftver helyes használatának 

elsajátítása, illetve az oktatásához szükséges technikai feltételek megterem-

tésének ismertetése.

Az eljáráshoz szükséges kompetencia

Az AMBU BLS és ALS bábu használata csak előzetes képzésen részt vett 

egyetemi oktató vagy demonstrátor számára lehetséges.

Kapcsolódó technikai áttekintés

Modern oktatási rendszerben egyértelműen fontos szerepe van a mérések-

kel és adatokkal alátámasztott „feedback”-nek. Ehhez nagy segítségünkre 

lehet az említett szoftver rendszer, amin a hallgató által elvégzett minden 

beavatkozás rögzíthető és kiértékelhető. 
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Beavatkozást megelőző teendők listája, szükséges eszközök 

  AMBU-Basic, AMBU-Advanced előkészítése.

  Fent említett oktatási eszközök ellenőrzése, lehetőleg jól hozzáférhető, 

jól látható helyen való elhelyezése későbbi oktatási folyamathoz.

  Ellenőrizni a szimulátorok mellkasi ellenállását (alacsony – közepes – 

magas).

  Ellenőrizni a szimulátorok elemeinek vagy akkumulátorainak töltöttsé-

gét.

  Szoftvert elindítani és kiválasztani a megfelelő fantomot.
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  A bábuk ftp-n vagy wifi -n keresztül csatlakozzanak a szoftverhez.

  WiFi esetén ellenőrizni, hogy a helyes manöken van-e kiválasztva 

(Ambu 1–2–3).

  Ftp esetén ellenőrizzük, hogy a megfelelő szerverre van-e csatlakoz-

tatva a szoftver.

  Hálózati hiba esetén az USB-s kábellel való csatlakozás.

Beavatkozás rövid leírása

1. Babát elővenni, hasán található analóg mérőn bekapcsolni. 

2. A kapcsolat akkor jött létre, ha a zöld lámpa folyamatosan ég.

3. Szoftver indítása után ki kell választani, melyik csatlakozási módot 

kívánjuk használni: WiFi vagy USB, ezután automatikusan el kezdi ke-

resni a manökent. Itt kell kiválasztani a megfelelő számozásút, amelyi-

ket éppen használni kívánjuk.

4. Megfelelő fantom kiválasztása után megnyílik az „új gyakorlat” ablak.

5. Itt beállíthatjuk a tanulók számát, a feladat időtartamát, a használni kí-

vánt protokollt. Oktatás alkalmával célszerű az időt „végtelenre állítani”, 

így tetszőlegesen megállhatunk egy scenarió közben.

6. Indítás után a szimuláció nem indul el azonnal, nekünk kell elindítani 

azt. Ekkor még az Ambu-Advanced esetén beállíthatjuk a kívánt szív-

ritmust az „ECG-Box”-ra kattintva.

7. A kezelőfelületen rögzíthetjük az egyes beavatkozások megtörténtét

8. Gyakorlat végeztével egy értékelő táblázatban megnézhetjük a hallga-

tó(k) által elért eredményeket, értékelhetjük azokat.
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Beavatkozást követő teendők listája

1. Következő vizsgázó/tanuló esetén új gyakorlat beállítása.

2. Amennyiben szükséges, ilyenkor menthetjük a gyakorlat eredményét, 

amelyet később elérhetünk az általunk kiválasztott mappából.

3. Gyakorlat vagy vizsga végén, megfi gyelő monitoron ellenőrizni az 

akkumulátorok vagy elemek töltöttségét, amennyiben túl alacsony, azt 

jelezni kell a kezelő személyzetnek.

4. Gyakorlás vagy vizsga végén a számítógép kikapcsolása.

5. Legvégül a szimulátorok kikapcsolása a bekapcsoló gomb nagyon 

rövid ideig tartó megnyomásával (max 0,5 mp, hosszabb ideig tartó 

lenyomás esetén a rendszer törli az előzetes hálózati beállításoktoat!). 

Amennyiben a hálózati beállítások törlődnek, a technikusokat ha ladék-

talanul értesítsük, hogy visszaállíthassák a megfelelő hálózati beállítá-

sokat.

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-ambu

http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-ambu
http://aok.pte.hu/skills-kezikonyv-ambu
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