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Tanszéki Csoport 

Gyors állapotfelmérés (ABCDE-gyorsvizsgálattal) 

Vitális paraméterek  

stabilizálása 
Csoportdiagnózis 

megalkotása 

További  

veszélyeztetettség 

felismerése 

Szükséges és elégséges ellátás 

Oxigén – Monitor – Véna (OMV) 
Segítséghívás / Referálás / Diszpozíció 

Sürgősségi megközelítés 

A… 

B… 

C… 

D… 

E… 

Légút 

ABCDE-gyorsvizsgálat 
Csekklista kritikus állapotú beteghez 

Airways 

Breathing 

Circulation 

Disability 

Exposure 

Légzés 
Keringés 
Neurológia 

Egész test / eset 

C 

A 

B 

D 
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Látványos vérzés esetén tamponáljuk, majd ABCDE 

Az ABCDE-gyorsvizsgálat 

• azt kezeljük előbb, ami hamarabb vezethet 
keringésmegálláshoz  (treat first that kills first - szigorú sorrend) 

• szükség esetén azonnali beavatkozást is jelent 

• csak ezek elvégzése után léphetünk a további pontokra 

 

• időről időre újravizsgáljuk (időbeli lefolyás / terápiánk hatása) 

Amennyiben a páciens közvetlen megközelítésekor  
az a benyomásunk, hogy  
 - keringésmegállása van,  
  alkalmazzuk a BLS-protokollt ! 
  - van keringése, de „rossz állapotban van”,  
  alkalmazzuk az ABCDE-gyorsvizsgálatot. 

Pulzus?  -szám, -kvalitás 

Perifériás perfúzió? 

Nyaki véna, tüdőpangás? 

Ritmusanalízis? monitor ± 12e 

Vérnyomás? 

Nehézlégzés? 

Légzésszám? 

Oxigenizáció? 

Mellkasi szimmetria? 

 Elzáródott? 

 Veszélyben?  

 Átjárható?  

Légút 

3 

Keringés

5 

Légzés

4 

„A + B” 

Iv./Io. (perif. vastag) ? 
Testhelyzet (Fej - AV) ? 

 Egész test, testhőm, sérülés, vérgáz, RDV ? 

 Egész eset, anamnézis, allergia, (gyógy)szer, 

 eü-személyzet, hozzátartozók ? 

Újravizsgálat bizonyos gyakorisággal 

 - ha  beavatkoztunk / ha változik az állapota 

 AVPU? 

 Pupilla, oldaliság? 

 Vércukor? 

A 

    Segítséghívás! 

E 

C 

Fej hátra – áll előre? 
Szupraglottikus eszköz (SAD)? 

Leszívás? Konikotómia? 

„A”; O2-adás? Detenzionálás? 
Lélegeztetés? 

B 

„A + B + C” 

Glükóz? 

D 

Van spontán keringése?    

Általános benyomás? 

Van látványos vérzés? 

B 

A 

C 

D 

OMV 

„A + B + C + D” 

Lehűlésvédelem 
E Ideg-

rendszer 

ABCDE-gyorsvizsgálat  
kritikus állapot esetére  

Volumen/Transzfúzió? 

Elektromos/Gyógyszeres? 

    Segítséghívás / Referálás (SBAR) ↓ 
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SBAR : Hatékony segítséghívás / referálás 

kritikus állapot esetén 

S   Situation    1. Szituáció 

       Bemutatkozás, mi a probléma és mi a kommunikáció célja 

  (kor, nem és vezető panasz vagy tünet) 

B   Background   2. Betegségelőzmény 

     Anamnéziséből kiemelendő… 

A   Assessment    3. Aktuális státusz  

                            ABCDE-sorrendben 

R Request / 

Recommendation 
4. Kérés / 

    Javaslat 
Ehhez a pácienshez szeretném 

kérni a … … … segítségét! 

Alkalmazási lehetőségek: 

• CPR-riasztás – CPR-riasztás fogadása 

• Sürgősségi riasztás – sürgősségi riasztás fogadása 

• Betegátadás – betegátvétel 

• Referálás egy betegről – referálás hallgatása 

• Műszakátadás – műszakátvétel  

A beszédpartnerek legyenek azonos hullámhosszon 

SBAR : Hatékony segítséghívás / referálás 

kritikus állapot esetén 

• Követi a természetes gondolkodás logikáját 

• Strukturált kommunikációs séma 

• Csak lényeges információt tartalmaz 

• Segíti az elképzelést, ha a közlés elején szerepel  

 a kor, nem és vezető panasz/tünet 

• Minimalizálható a kommunikáció során történő információvesztés 

Szituáció. X.Y. medikus/medika vagyok a Belosztály 210-es kórterméből.  

Egy 65 év körüli férfipáciensről szeretnék referálni, aki reggel óta egyre 

gyengébb, egyre nehezebben kap levegőt.  

Betegségelőzmény. Anamnézisében ismert magasvérnyomás-betegség, 

2-es típusú cukorbetegség (T2DM) van. Most a autoimmun bélbetegség 

miatt fekszik kórházban. Ízületi problémák miatt NSAID-ot szedett.  

S B A R –séma szerinti referálás     (példa)  

Állapotfelmérés (ABCDE) 

A: légútjai szabadok (beszélget) 

B: légzésszám: 30/perc, oxigénszaturáció: 98%; szimmetrikus 

 mellkaskitérés 

C: pulzusszám: 130/perc;   CRT: 3s;  a nyaki vénák üresek; 

 vérnyomás: 85/65 Hgmm 

D: éber (AVPU: A);   vércukor 8,8 mmol/l 

E: sápadt, hűvös verejtékes bőr; nagy mennyiségű meléna; 

a konkRét kérés 

Ehhez a pácienshez szeretnénk a Kórházi Életmentő Csapat  

sürgős segítségét kérni. 

OMV 
tudnivalók a veszélyeztetett állapotú páciens  

szükséges és elégséges ellátásáról 

Oxigén Véna Monitor 
Kórházon belül  

legyen minden páciensnél  

könnyen megoldható 

az orrszondán vagy  

orr-száj maszkon át történő  

oxigénadás. 

 

Az alkalmazott  

oxigénadagolási sebesség  

(L/perc)  

kórképfüggő és  

orvosi utasításfüggő lehet 

Az adott 

ellátóegység 

beteganyaga 

határozza meg a 

jellemző lehetséges 

monitorizálási 

szintet: 
- eszköz nélküli 

folyamatos megfigyelés 

- pulzoximetria 

- pulzus, szívfrekvencia 

- vérnyomás 
- folyamatos 

többcsatornás 

monitorizálás 

Az ideális vénás 

kapcsolat 

megteremtésének 

(vénabiztosítás) jellemzői:  

 

- legalább 18G (sötétzöld) 

(max. cca. 100 mL/perc) 

vastagságú branüllel 

 

- alkari pozícióban 

 

- megfelelően rögzítve 

a hipoxia kivédésére 

(amennyiben indokolt) 
a gyors beavatkozáshoz 

állapotromlás észleléshez 

A Hallgató feladatai ABCDE-SBAR-gyakorlaton 

• Vedd észre, hogy melyik betű(k)nél van eltérés a fiziológiástól 
 

• Végezd el / szimuláld a szükséges beavatkozásokat 

(amelyekben kompetens vagy) 

– lefektetés / felültetés;  

– fej hátra – áll előre – manőver;  

– O2-adás orrszondán vagy arcmaszkon keresztül;  

– maszkos-ballonos lélegeztetés;  

– vénabiztosítás (alkari 18G-s vagy vastagabb branüllel)  

– NB: pulzoximetria és vénabiztosítást az egyik,  

           vérnyomásmérő mandzsetta a másik felső végtagra javasolt (!) 
 

• SBAR szerint értesítsd a segítséget nyújtani képes kollégát 

– A beteg ápolóját 

– Kezelőorvosát 

– A Kórházi Életmentő Csapatot (Újraélesztési / CPR- / ALS-csapatot) 

Felkészülés az ABCDE-SBAR-gyakorlatra 

• Honlap (Neptun-üzenet alapján) 

– ABCDE-SBAR –folyamatábra és szakmai anyag 
 

• Részvétel beosztás alapján 

– A 7 fős csoportlétszámon felül érkező 

hallgató(ka)t nem áll módunkban fogadni (!) 
 

• A Semmelweis Szimulációs Központ 

házirendje (honlapon) 

– A szekrényhez 100 Ft-os érme kell (visszajár) 

– IX. Ernő u. 7.   PONTOS érkezést kérünk  


