


MIÉRT???



A hirtelen szívmegállás egy azonnali életveszélyt 
jelentő kórkép, amely gyors és szakszerű 
beavatkozások hiányában – sőt ezek mellett is –
halálhoz vezethet.

Az okok egy jelentős része visszafordíthatatlan, a 
gyors beavatkozás sem segíthet:
� szívinfarktus
� ritmuszavarok
� elektrolit zavar
� oxigén ellátás zavara



A szívmegállás utáni, mintegy 3-5 percen belül gyorsan, 
határozottan és a laikustól is elvárható 
szakszerűséggel eljárva, még meg lehet menteni az 
eseményt elszenvedő életét. Ez az újraélesztés.

A szívmegállás sokkolható és nem sokkolható 
kategóriákba sorolható. Ez arra vonatkozik, hogy az 
adott típusú ritmuszavar kezelhető vagy nem 
defibrilláció alkalmazásával.



� Megközelítőleg 850,000 keringésmegállás évente 
Európában

� Magyarországon megközelítőleg 25.000/év 
(68-70/nap)

� Kórházat elhagyó túlélők aránya 5-10%

� Laikus BLS meghatározza a túlélést!!!

� Korán megkezdett újraélesztés és azonnali (1-2 
percen belül) defibrillálás több mint 60%-s túlélést 
garantál!!!





Az újraélesztés

A légzés és a keringés mesterséges fenntartását 
és/vagy helyreállítását jelenti.

Mikor nem kezdünk újraélesztést:
� a halál biztos jelei esetén
� idült, gyógyíthatatlan betegségek végstádiuma
� a beteg életében közjegyző jelenlétében nyilatkozott 

arról, hogy halála esetén ne élesszék újra



A légzés vizsgálat

3-as érzékekéssel történik:
� hallom
� érzem
� látom

Légzést vizsgálni minél kevesebb ruházatban 
lehet!



• Tedd	a	tenyered		a	mellkas	
közepére!

• Kulcsold	át	a	másik	
kezeddel!

• Nyomd	le	a	mellkast!

ØFrekvencia: 110-120 /	
perc

ØMélység:	4-5	cm
ØLenyomás	- felengedés

Mellkaskompresszió

Lehetőség	szerint	az	újraélesztést végzők	2	
percenként	váltsák egymást!



Lélegeztetés

� Fogd	be	az	orrát	vagy	
csukd	be	a	száját!

� Fújj	levegőt	az	
orrnyílásba	vagy	a	
szájba!

� Fújd	be	a	levegőt,	amíg	
a	mellkast	nem	látod	
emelkedni!

� Hagy	a	mellkast	
lesüllyedni!

� Ismételd	meg!



Óvatosan közelíts!

Reagál a beteg?

Kiálts segítségért!

Biztosíts légutat!

Ellenőrizd a légzést!

Hívd a 104-et (112)! Hozasd 
vagy hozd az AED-et!

Folyamatos, jó minőségű
mellkas kompresszió! 

(Hands Only CPR)
Kövesd az AED utasításait



Mi	az	AED?
Defibrilláció jelenti	a	szív	áramütéssel	történő	
sokkolását!	Erre	a	beavatkozásra	újraélesztés során	a	
következő	esetekben	van	szükség:
• kamrafibrilláció
• pulzus	nélküli	kamrai	tachikardia

A	hordozható	defibrillátorok,	a	mentőautók	
legfontosabb	felszerelései	között	szerepelnek.	
Bizonyítottan	ez	a	leghatékonyabb	eszköz	egy	olyan	
beteg	újraélesztésénél,	akinek	keringés	összeomlása	
volt,	akinek	tartós	kamrafibrillációja vagy	pulzus	
nélküli	kamrai	tachikardiája van.	



AED	- Félautomata	defibrillátor

• automatikusan	ellenőrzi	a	szívritmust
• diagnosztizál
• a	sokkolási	áramerősséget	beállítja
• automatikusan	töltenek

Ez	azt	jelenti,	hogy	használatukhoz	semmilyen	
egészségügyi	szakképesítés	nem	szükséges,	ezzel	bárki	
számára	lehetővé	téve	a	segítségnyújtást.





DEFIBRILLÁLÁS



KAPCSOLD	BE	AZ	AED-T!

� Néhány AED magától 
is bekapcsol, ha 
kinyitod a fedelét



HELYEZD	FEL	AZ	ELEKTRÓDÁKAT	A	
BETEG	MELLKASÁRA!



RITMUSANALÍZIS,	SENKI	NE	ÉRJEN	A	
BETEGHEZ!	



SOKK	JAVASOLT

� SENKI NE ÉRJEN A 
BETEGHEZ!

� Sokk leadása



SOKK	LEADÁSA	UTÁN	KÖVESD	AZ	AED	
UTASÍTÁSAIT!	

FOLYAMATOS
JÓMINŐSÉGŰ

MELLKAS KOMPRESSZIÓ



Meddig	csináljuk	az	újraélesztést?

a	szakember	megérkezéséig,	s	amíg	át	nem	veszi	
tőlünk
abbahagyható,	amennyiben	közben	kiderül:	
megvannak	a	halál	biztos	jelei
amennyiben	kifáradtunk	abbahagyható
meglévő	közjegyzői	okirat	előkerül



Abba kell hagyni az újraélesztést, amennyiben a 
beteg bármilyen életjelet mutat, s azonnal 
vissza kell ellenőrizni annak valódiságát!

- Köhögés
- Sóhajtás
- Ásítás
- Mozgás
- Könnyezés, pislogás



HA	A	BETEG	NORMÁLISAN	KEZD	LÉLEGEZNI,	BIZTOSÍTS	
LÉGUTAT!





CSECSEMŐ	ÉS	GYERMEK
ALAPSZINTŰ	ÚJRAÉLESZTÉSE
(PBLS)
A csecsemők és gyermekek újraélesztésekor alkalmazható a 
felnőtt újraélesztésnél leírt irányelv, azonban ismeretes egy 
technikailag részben módosított eljárás is.
Az alapvető különbség a keringés- és légzésmegállás 
kialakulásának okában rejlik. Míg felnőttek esetében a 
bekövetkező hirtelen halál általában szív eredetű, addig a 
csecsemőknél és a gyermekeknél a halál hátterében 
többnyire légúti probléma, oxigénhiány áll.
A másik jelentős különbség, hogy a gyermekeknek a 
felnőtteknél kisebbek, eltérő anatómiai sajátságaik vannak, 
emiatt a befújásnál és a mellkasi nyomásnál figyelembe kell 
venni ezen eltéréseket.



0. Biztonság

Győződjünk meg a saját, a jelenlévők 
és a bajbajutott biztonságáról!
Lehetőleg használjunk gumikesztyűt!

1. Szólítsuk meg és ezzel 
egyidőben vállainál óvatosan 
rázzuk meg a gyermeket!

Ha nem reagál, hívjunk mentőt!



2. Ellenőrizze a légzést!

Amennyiben a gyermek ingerekre (óvatos 
megrázás, hangos megszólítás) nem reagált, 
végezzünk légzésvizsgálatot.

•Fejét óvatosan hajtsuk hátra, kisgyermekeknél 
enyhén, nagyobbaknál a felnőttekéhez hasonló 
mértékben.
•Nézzünk bele a szájába, keressünk idegen 
testet
•Nézzük a mellkas mozgását, hallgassuk a 
levegővételt és arcunkon érezhetjük a 
levegőáramlást.



3. Alkalmazzunk 5 befújást!

Amennyiben tíz másodpercig nem észlel elegendő (minimum 2) légzést:

Øvégezzünk öt befújást
Øcsecsemő esetén a száj és orrnyílást együtt vegyük a szájunkba
Ønagyobb gyermekeknél vagy a száj, vagy az orrnyílás
Øfújjunk be annyi levegőt, hogy a mellkas egy picit emelkedjen

Amennyiben úgy érezzük, hogy a befújás akadályozott folytassunk csak 
mellkaskompressziókat 2 percig, majd ellenőrizzük újra a légutat. 



4. Végezzünk 30 mellkasi lenyomást!

ØA lenyomásokat a mellkas közepén, annak alsó felén végezzük 
két újjal vagy egy kézzel.
ØA kompresszió (lenyomás) mélysége kb. a mellkas 
keresztmetszetének 1/3-a legyen
ØFrekvenciája 100-120/perc (másodpercenként kb. 2 lenyomás)
ØTörekedjünk arra, hogy a lenyomás és a felengedés időtartama 
megegyezzen!
ØA lenyomások során óvjuk a gyermek fejét, lehetőleg fogjuk 
meg azt!
ØHarminc lenyomást két befújás kövessen, a felnőtt protokollal 
megegyezően.

Folytassuk az újraélesztést 30:2 arányban, amíg:
•nem rendeződik a beteg keringése

(légvétel, mozgás)
•nem érkezik meg a mentő
•el nem fáradtunk???



Folytasd az újraélesztést 30:2 
arányban, amíg:

- nem rendeződik a beteg keringése
- nem érkezik meg a mentő

- el nem fáradtál

NEM LÉLEGZIK

NÉZD MEG ÚJRA A LÉGZÉSÉT, ÉS 
HA NEM VESZ LEVEGŐT




