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Етиологични причини за кома:
Алкохол
Медикаменти
Наркотични вещества
Токсини
Хипо- и хипертермия
Порфирия
Уремия
Травма
Мозъчен тумор
Хистерия
Давене
Епилепсия
Мозъчен инфаркт

Хипогликемия, хипергликемия, диабетна
кетоацидоза, хиперосмоларно
състояние
Ендокринни причини – амонячна
кома, електролитни абнормалитети
(хипонатриемия), хипотироидизъм и
хипертироидизъм
Хипоксемия/шок/аритмии/хипертония
Инфекция (системна, неврогенна)
Субарахноиден кръвоизлив,
интрацеребрален кръвоизлив
Менингити
Менингоенцефалити

ОСОБЕНОСТИ НА ДОБОЛНИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ
1. АНАМНЕЗА
• Начало – постепенно или внезапно
• Анамнеза за травма
• Околна среда – спринцовки, кръв около болния, опаковки от
лекарства, мирис – амоняк, ацетон, газ
• Анамнеза за злоупотреба с алкохол и наркотични вещества
• Експозиция на вредни фактори на околната среда – токсични,
температурни
• Придружаващи заболявания – диабет, епилепсия, сърдечносъдови
• Приемани лекарства и алергия
• Лични и други документи и вещи – взема се всичко, което е от
значение, с вас до болничното заведение
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2. ФИЗИКАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ
• Витални белези, включително температура на тялото
• Ниво на съзнание (AVPU, Glasgow Coma Scale)
• Зеници (големина, реакция, еднаквост)
• Мирис, дъх на пациента
• Ригидност при болка, неврологичен дефицит, патологичен
дихателен модел
• Белези за травма
• Белези от убождане с игла (наркомания)
3. ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА:
• Централна нервна система - травма, тумор, инсулт, гърчове,
инфекция
• Сърдечно-съдова и дихателна система – аритмия, хипо-/
хипертензия, шок, хипоксия, хиперкарбия
• Диабет – хипо-/хипергликемия
• Токсикологични състояния – барбитурати, бензодиазепини,
опиати
• Околна среда – газове, хипо-/хипертермия
• Не оценяйте и не причислявайте прибързано състоянието
като алкохолна интоксикация без да отхвърлите други значими
етиологични причини за комата, съпътстващи или комплексни
увреди – травма, инсулт, отравяне и диабетици в комбинация с
алкохолна интоксикация
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ДОБОЛНИЧНО ПОВЕДЕНИЕ:
1. Начална бърза преценка – до 5 секунди
– движение, звуци, говор, кожа, белези за травма, позиция
– оценка на околната среда
– общо впечатление за пациента
– побутване, въпрос „как си?”
– отговор на вербален и болков стимул.
• Пъвоначално състояние – диагноза на комата
• Не реагира, запазено дишане, поддържа дихателни пътища
• Не реагира, липсва пулс и дишане – кардиопулмонална
ресусцитация
2. Първична преценка - потвърждение на безсъзнанието/		
протекция на шийния гръбнак (мануална имобилизация)
А – Поддържане на свободно проходими дихателни пътища
• Преценка за свободнопроходими дихателни пътища и дихателни
движения
• При съмнение (GCS < 9 точки или липса на протективни рефлекси)
– интубация на трахеята
B – Преценка и поддържане на дихателната функция –		
кислородотерапия или механична вентилация
C – Оценка и поддържане на циркулацията – венозен достъп
• Проверка на пулса и артериалното налягане
• Поддържане на артериалното налягане – течностен болус при
хипотензия, хиперосмоларни състояния и диабетна кетоацидозна
кома
3. Ресусцитация и животоспасяващи интервенции
• Кислородотерапия при проходими дихателни пътища
• Интравенозен достъп, проба за глюкозно ниво в кръвта
• Сърдечен монитор и пулсоксиметър
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• Кома - коктейл при нужда
1. Тиамин – 80 mg i.v (amp. 80 mg, 2 ml), само при възрастни, при
съмнения за енцефалопатия на Вернике
2. Глюкоза – 2.5 ml/kg 20 % или 5 ml/kg 10 % i.v. при съмнения за
хипогликемия
3. Налоксон – 0.01 mg/kg (2 mg) i.v. или s.c. при съмнения за опиати
4. Флумазенил 0.5 до 5.0 mg i.v – при интоксикация с бензодиазепини
4. Вторична преценка и действия
• Витални белези – дишане, пулс, артериално налягане, реакция
на кома - коктейла, телесна температура, зеници, общ преглед
(белези за травма)
• Неврологичен статус: дихателен модел (ритъм, честота,
дълбочина), позиция (децеребрационна, декортикационна) и
моторна активност, вербален и моторен отговор на стимули
(вербални и болкови), дефицит, рефлекси
• Поддържане на дихателните пътища, дишането и циркулацията
• Решение за пълна гръбначна имобилизация с висока степен на
подозрение за шийна травма при всички пациенти с неизвестна
етиология на комата и при тези с травма
5. Бърз приоритетен транспорт при всички пациенти в кома с
максимално време на място 10 минути.
6. По време на транспорта:
• Всички пациенти в кома трябва да бъдат транспортирани
възможно най-рано, като някои от гореописаните действия се
извършват или продължават по време на транспорта
• Пациенти в кома не получават нищо през устата
• Поддържане на гръбначна имобилизация
• Поддържане на постоянен контакт с пациента при наличен такъв
• Подготовка за сърдечен арест по време на транспорта
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• Подготовка за купиране на гърчове
• Поддръжка на дихателните пътища и венозния източник
• Кислородотерапия при максимален дебит или механична
вентилация при интубиран пациент с фракция на вдишвания
кислород 1.0
• Основен мониторинг при коматозни пациенти – ниво на съзнание
(реакции на болка, GCS), сърдечна честота (постоянна мониторна
ЕКГ), пулсоксиметрия, атериално налягане
• Нова преценка на болния през 3 до 5 минути

ПОВЕДЕНИЕ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
1. Начална бърза преценка
• Кратка анамнеза и бърз преглед за установяване на отговор –
вербален стимул, побутване, болков стимул
2. Първична преценка - потвърждение на безсъзнанието/
протекция на шийния гръбнак (мануална имобилизация)
А – Поддържане на свободнопроходими дихателни пътища
• Преценка за свободнопроходими дихателни пътища и дихателни
движения
• При съмнение – интубация на трахеята
B – Преценка и поддържане на дихателната функция
C – Оценка и поддържане на циркулацията
• Проверка на пулса и артериалното налягане
• Поддържане на артериалното налягане
3. Ресусцитация и животоспасяващи интервенции
• Кислородотерапия
• Интравенозен достъп, кръвна проба за лабораторни изследвания
• Сърдечен монитор и пулсоксиметър
• Кома - коктейл: използва се за диференциална диагноза и терапия
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1. Тиамин – 80 mg i.v (amp. 80 mg, 2 ml), само при възрастни, при
съмнения за енцефалопатия на Вернике
2. Глюкоза – 2.5 ml/kg 20 % или 5 ml/kg 10 % i.v. при съмнения за
хипогликемия
3. Налоксон – 0.01 mg/kg (2 mg) i.v. или s.c. при съмнения за опиати
4. Флумазенил 0.5 до 5.0 mg i.v – при интоксикация с бензодиазепини
4. Вторична преценка
• Витални белези – дишане, пулс, артериално налягане, реакция
на кома - коктейла, телесна температура, зеници; общ преглед
(белези за травма)
• Неврологичен статус:
Дихателен модел (ритъм, честота, дълбочина)
Позиция (децеребрационна, декортикационна) и моторна
активност
Вербален и моторен отговор на стимули (вербални и болкови)
Краниални нерви, рефлекси
5. Лаборатория
• Рутинни изследвания – електролити, ПКК, серумна глюкоза
• Допълнителни изследвания – COHb, токсикологичен скрининг,
чернодробни ензими (амоняк), азотни тела, ликвор, тироидни
хормони, кортизол
6. Образни методи за преценка на етиологията – шийни
прешлени (отхвърляне на травма), Гръдна рентгенограма, КАТ
7. Дефинитивно лечение
• Поддържащо с мониторинг
• Специфично лечение при възможност
• Неспецифично лечение в някои случаи: осмодиуретици, бримкови
диуретици, стероиди,хипервентилация, позиция на главата
• Профилактика и терапия на гърчове
8. Консултация със специалист
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ШОК
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Класификация на шока:

Хиповолемичен шок

Кървене, Дехидратация, Течностна загуба, Изгаряне,
Панкреатит

Травматичен шок

Тежка травма с или без кръвозагуба

Дистрибутивен шок

Септичен - тежка инфекция
Анафилактичен шок
Неврогенен - лезия на гръбначния мозък
Интоксикация

Кардиогенен шок

Масивен миокарден инфаркт, Дисритмии, Клапни
нарушения

Обструктивен шок

Тензионен пневмоторакс, Перикардна тампонада,
Констриктивен перикардит, Масивна белодробна
емболия, Тежка клапна стеноза

Опростени критерии за шок:
Анамнеза за вероятна причина
и
Систолично налягане < 80 mm Hg
или
Систолично налягане между 80 и 100 mm Hg и един от
следващите признаци:
Нарушено съзнаниe
или
Студена, бледа и влажна кожа (топла при септичен шок)
или
Пулс над 100 уд./мин.
или
Активно кървене
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Клинични параметри за диагностициране на шока:
Параметър

Значение

Сърдечна
честота

Тахикардията (> 100 уд./мин. при небременни възрастни
пациенти) е налице при повечето пациенти в шок. Тахикардията
може да липсва при пациенти с увреда на гръбначния мозък,
прием на медикаменти, интраабдоминална хеморагия, болни в
старческа възраст и сърдечни проводни нарушения

Артериално
налягане

Хипотензията е късен признак за шок. В ранните фази
артериалното налягане може да е леко повишено. Измерванията
с маншет не са точни при наличие на шок. Ниското пулсово
налягане (систолично - диастолично налягане) е характерен
белег за хиповолемичен шок.

Шоков индекс

Отношение Сърдечна честота/Артериално налягане
Шоков индекс над 0.9 е по-чувствителен индикатор за шока от
съставящите го параметри, взети поотделно

Парадоксален
пулс

Големите вариации на артериалното налягане (>10 mm Hg)
между дихателните цикли индицира обструктивен шок
(сърдечна тампонада)

Дихателна
честота и
дихателен
модел

Индикатори за шок са тахипнеята (> 24 мин.), брадипнеята
(< 12 мин.), повърхностното или дълбокото дишане с увеличени
дихателни усилия

Кожни
признаци

Студена, бледа, „гъша” и влажна кожа, отложен капилярен
феномен (над 2 сек.) са индикатор за шоково състояние

Уринен дебит

Често под 0.5 ml/kg/час
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Лабораторни/инструментални изследвания при пациенти с шок:
• Пълна кръвна картина

• Обзорни рентгенографии

• Тест за кръвна група и Rh(D)
антиген

• Ехография (корем, гърди)

• Тест за бременност при жени в • Общо изследване на урината
детеродна възраст
• Коагулограма

• D-димери

• Серумни електролити, урея и
кратинин

• Сърдечни ензими (тропонин)

• Алкално-киселинен статус

• Чернодробни функционални
тестове

• Артериални газове

• Микробиологично изследване
(култури)

• Серумен лактат

• Ехокардиография

• Електрокардиограма

• Компютърна Аксиална
Томография

15
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Обобщени терапевтични опции при пациенти в шок:
Пресори
Други мерки

Db

NA

A

да*

да*

не

не

Хемостаза;
Фрактурна
стабилизация

Дистрибутивен Кардиогенен Хиповолемичен

D

не**

да

да

не

не

Аортна балонна
контрапулсация;
Ангиопластика;
Антиаритмици

да

да

не

да***

да****

Антибиотици;
Антихистамини

Обструктивен

Типове Обемно
заместшок
ване

да

не

не

не

не

Декомпресия
(тампонада,
тензионен
пневмоторакс)

да

D - Допамин; Db - Добутамин; NA - Норадреналин; А - Адреналин
*
- при липса на отговор на течностен болус
** - освен при деснокамерен инфаркт на миокарда и белези за хиповолемия
*** - при септичен шок
**** - при анафилактичен шок
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Основни принципи на течностната терапия при шок:
• Течностната терапия се води през два и повече периферни
венозни източника
• Начален течностен интравензен болус - 20 до 40 ml/kg
изотоничен кристалоиден разтвор за 10 до 20 минути или болус
на хипертоничен натриев хлорид 7.5 %, 4 ml/kg, с изключение на
случаите на кардиогенен шок
• При налично кървене агресивна течностна терапия се прилага
единствено след дефинитивна хирургична хемостаза
• Централната венозна катетеризация е показана при
невъзможен периферен венозен достъп или с цел преценка на
пълнещите налягания на дясното сърце
• Течностната терапия се води с едновременно често измерване
на артериалното налягане с цел достигане на таргетно
систолично налягане от 100 mm Hg (110 mm Hg при хипертоници
и пациенти в старческа възраст) след всеки течностен болус
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ПОВЕДЕНИЕ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ В ШОК
1. Начална бърза преценка
• Кратък преглед (3 - 5 секунди) – съзнание, спонтанни движения,
говор, звуци, цвят на кожата, видима асиметрия, външно кървене
• Определяне на първоначалното състояние - стабилен,
нестабилен, терминален, кадавър
• Кратка анамнеза от спешен доболничен екип, близки: алергия,
медикаменти, коморбидитет, последно хранене, обстоятелства
около инцидента
• Определяне на вероятната етиология на шока
2. Първоначален преглед, преценка и ресусцитация
• А (Аirway) – Поддържане на свободно проходими дихателни
пътища при мануална стабилизация на шийния гръбначен
стълб
- основни маньоври за дезобструкция на дихателните пътища
- напреднали техники за поддържане на свободно проходими
дихателни пътища: оротрахеална интубация,крикотиротомия,
комбитюб, езофагеален обтуратор, ларингеална маска
• B (Breathing) – Осигуряване на адекватна вентилация и
оксигенация
- Кислородотерапия - маска с максимален кислороден дебит
- Поставяне на пулсоксиметър
- При тежък респираторен дистрес – ендотрахеална интубация и
механична вентилация
• C (Circulation) – Циркулаторна преценка и венозен достъп
- Периферен пулс
- Капилярен феномен
- Артериално налягане
- Шийни вени
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- Корекция при налична хиповолемия, приложение на вазоактивна
медикация (пресори, антиаритмици)
- Кръвни лабораторни тестове
- ЕКГ монитор, Електрокардиограма
- Катетризация на пикочния мехур
3. Специфична терапия на етиологичната причина за шок триаж
на пациента

ПОВЕДЕНИЕ НА ДОБОЛНИЧНИЯ ЕКИП ПРИ ПАЦИЕНТИ В ШОК
1. Начална бърза преценка
• Кратък преглед (3-5 секунди) – съзнание, спонтанни движения,
говор, звуци, цвят на кожата, видима асиметрия, външно кървене
• Определяне на първоначалното състояние - стабилен,
нестабилен, терминален, кадавър
• Кратка анамнеза от пациент, близки: алергия, медикаменти,
коморбидитет, последно хранене, обстоятелства около
инцидента
• Определяне на вероятната етиология на шока
• А (Аirway) – Поддържане на свободно проходими дихателни
пътища
- основни маньоври за дезобструкция на дихателните пътища
- напреднали техники за поддържане на свободно проходими
дихателни пътища: оротрахеална интубация, крикотиротомия,
комбитюб, езофагеален обтуртор, ларингеална маска
• B (Breathing) – Осигуряване на адекватна вентилация и
оксигенация
- Кислородотерапия - маска с максимален кислороден дебит
- Поставяне на пулсоксиметър
- При тежък респираторен дистрес – ендотрахеална интубация и
механична вентилация
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•
-

C (Circulation) – Циркулаторна преценка и венозен достъп
Периферен пулс
Капилярен феномен
Артериално налягане
Шийни вени
ЕКГ монитор, корекция на животозастрашаваща аритмия
Контрол над външно кървене
Венозен достъп – две периферни венозни линии с голям лумен
Интравенозен течностен болус на място единствено при
забавяне на екипа
2. Приоритетен бърз транспорт за всички пациенти в шок
• Всички пациенти в шок трябва да бъдат транспортирани
възможно най-рано, като някои от гореописаните действия се
извършват или продължават по време на транспорта
• Интравенозен болус на кристалоиден разтвор (изключение са
болни с кардиогенен шок) – Рингер, Рингеров лактат (Hartmann) или
физиологичен разтвор – 10 до 20 ml/kg; хипертоничен разтвор на
натриев хлорид 7.5%, болус 4 ml/kg.
• Кислородотерапия при максимален дебит или механична
вентилация при интубиран пациент с фракция на вдишвания
кислород 1.0
• При нужда от вазопресори (персистираща хипотензия):
Допамин - 2 до 20 μg/kg/min; Допамин – капково приложение – 400
mg Допамин в 500 ml разтвор - 20 капки за минута дават средна
доза 10 μg/kg/min за 80 килограмов мъж, Допамин – капково
приложение при деца – 100 mg Допамин в 500 ml разтвор – 1
капка/кг за минута дава 10 μg/kg/min - при дете, тежащо 10 кг
инфузия 10 капки за минута дава 10 μg/kg/min; Добутамин - 2.5 до
20 μg/kg/min; Норадреналин 0.5 до 30 μg/min
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• Основен мониторинг при пациенти в шок – сърдечна честота
(постоянна мониторна ЕКГ), пулсоксиметрия, ниво на съзнание,
артериално налягане
• Нова преценка на болния през 3 до 5 минути
3. Максимално време на място на инцидента 10 минути

4. Предаване на пациента в лечебно заведение
• Идентификация на пациента: възраст (приблизителна, ако не е
известна), пол и раса
• Етиология на шока, анамнестични данни
• Витални параметри преди/след приложените терапевтични
мерки и транспорта на пациента
• Проведено лечение и извършени интервенции

21
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

ДОБОЛНИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КАРДИОГЕНЕН ШОК:
• Легнало, комфортно или ортопноично положениена пациента,
покой на болния
• Кислородотерапия и контрол на дихателните пътища
• Установяване на шивотозастрашаващи аритмии и терапия
• Осигуряване на венозен източник – допуска се болус на
кристалоиден разтвор до 3 ml/kg
• Аспирин 160 до 325 mg – пациентът трябва да сдъвче и преглътне
таблетката, освен при налични противопоказания или алергия
към медикамента
• Морфин при гръдна болка - 1 до 5 mg интравенозно през 5
до 15 минути, при педиатрични пациенти – 0.1 до 0.2 mg/kg
интравенозно или интрамускулно
• При чисти бели дробове (аускултация) – втори течностен болус
3 ml/kg
• При белези за кардиогенен шок с белодробен оток – Допамин –
2.0 до 20 μg/kg/min или 400 mg в 500 ml глюкоза 5% - 20 капки за
минута дава средна доза от 10 μg/kg/min за 80 килограмов мъж.
• Мониторинг по време на транспорт: постоянна мониторна
електрокардиограма, пулсоксиметрия, артериално налягане,
дихателни пътища, ниво на съзнание
• Максимално време на място до 10 минути
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Етиология на травматичния шок:
Хиповолемичен травматичен шок
(спадане на ефективния циркулаторен обем)
• Външно кървене - съдова лацерация, открита фрактура
• Вътрешно кървене - вътрекоремна хеморагия, тазова фрактура,
ретроперитонеален хематом, масивен хемоторакс, фрактури на
дълги кости
• Изгаряне с плазмена загуба
Дистрибутивен травматичен шок
(засягане на трите основни циркулаторни компонента)
• Травматичен шок без кръвозагуба (рабдомиолиза)
• Септичен посттравматичен шок (перфорация на черво)
• Неврогенен шок (спинален шок)
• Травматичен статус с алкохолна интоксикация
Обструктивен кардиогенен (медиастинален)
травматичен шок (засягане на сърдечната помпа)
• Миокардна контузия
• Перикардна тампонада
• Тензионен пневмоторакс, масивен хемоторакс
• Въздушна белодробна емболия (открита гръдна травма)
• Клапна руптура/папиларна мускулна увреда
• Лацерация на коронарните артерии
• Мастна емболия
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Класификация на големината на кръвозагубата при травматичен шок:
Клас I

Клас II

Клас III

Клас IV

Кръвозагуба (ml)

≤ 750

750 - 1500

1500 - 2000

≥ 2000

Кръвозагуба
(% от ОЦК*)

≤ 15

15 - 30

30 - 40

≥ 40

Пулс

< 100

> 100

> 120

≥ 140

Артериално
налягане

нормално

нормално

понижено

понижено

Пулсово
налягане

нормално/
повишено

понижено

понижено

понижено

14 - 20

20 - 30

30 - 40

< 35

≥ 30

20 - 30

5 - 15

анурия

Ментален
статус

лека възбуда

умерена
възбуда

възбуда и
объркване

летаргия

Течностно
заместване**

кристалоид

кристалоид

кристалоид
+ кръв

кристалоид
+ кръв

Дихателна
честота
Уринен дебит (ml/h)

* ОЦК - обем на циркулиращата кръв (~70 ml/kg)
** - кристалоиден разтвор се прилага в три пъти по голям обем от обема на
кръвозагубата
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Предполагаема посттравматична кръвозагуба по телесни области и
тип фрактури в ml.:
ТИП НА ФРАКТУРАТА

КРЪВОЗАГУБА

Ребра
Гърди/Корем
Таз
Прешлени
Бедро
Мишница, предмишница
Коляно
Подбедрица
Ходило
Открита фрактура
Открита черепно-мозъчна травма
Закрита черепно-мозъчна травма

100 до 200
~1200 (1000 до 3000)
>1300 (1300 до 5000)
~700 (500 до 1500)
~1200 (1000 до 2500)
~400 (200 до 1000)
~ 300 (200 до 500)
~ 800 (500 до 1500)
~400
+ 800
~1600
~400

Клинични индикатори на травматичен шок по системи и региони:
Централна Нервна
Система
Сърдечно - Съдова
Система
Дихателна
Система
Отделителна
Система
Кожа и нокътно
ложе

възбуда, дизориентация, агресивност, летаргия
тахикардия, хипотензия, интензивно кървене,
травматичен сърдечен арест
тахидиспнея, респираторен арест
олигоанурия
студена, бледа, цианотична, потна, “гъша кожа”
забавен капилярен феномен ( > 2 сек.),
липса на сигнал от пулсоксиметъра
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Диагностично-терапевтични стъпки при болни с травматичен шок:
НАЧАЛНА БЪРЗА ПРЕЦЕНКА
• Кратък преглед (3- 5 секунди): цвят на кожата, видима асиметрия,
наличие на движения, външно кървене, съзнание
• Стабилен, нестабилен, терминален, кадавър
• Анамнеза (AMPLE, ПОМПА)
ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕГЛЕД, ПРЕЦЕНКА И РЕСУСЦИТАЦИЯ
А (Аirway)
• Поддържане на свободно проходими дихателни пътища
(контрол над шийните прешлени)
• Въпрос “как се казваш?” -има ли газов поток?
- при отговор -поддържа дихателни пътища
- липса на отговор -интубация на трахеята
• Движение на гръдния кош, асиметрия, ретракция, ноздрено дишане?
• Стридор, звуци от обструкция?
B (Breathing)
• Осигуряване на адекватна вентилация ( 100% кислородна маска)
• Инспекция на гръдния кош - смучеща рана, гръден капак
• Аускултация, палпация (девиация на трахея, подкожен емфизем)
• Поставяне на пулсоксиметър
• Перкусия - при хиперрезонанс - плеврален дренаж без рентгенографско
потвърждение (тензионен пневмоторакс)
• При тежка дихателна недостатъчност -интубация и механична вентилация
C (Circulation)
• Циркулаторна преценка и венозен достъп
• Периферен пулс, капилярен пулс, артериално налягане, шийни вени
• ЕКГ монитор, степенуване на шока
• Корекция на хиповолемията (бърз течностен болус 20 ml/kg)
• Кръвни лабораторни тестове с определяне на кръвната група
D (Disability)
• Неврологична преценка
• Централна Нервна Система - AVPU
• Зеници, Гърчове
• Моторен дефицит
Е (Еxposure)
• Разсъбличане на пациента
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД И ПРЕЦЕНКА
• Точна диагноза и преглед по региони/системи (“от главата до петите”)
ДЕФИНИТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
• Оперативна интервенция/триаж
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Клиничен протокол за течностна ресусцитация в ранната фаза на
травматичния шок:
Тежка политравма
систола < 100 mm Hg
обемен болус
500 ml
кристалоид

под таргетното
артериално
налягане

измерване на
артериалното
налягане
еднакво с таргетното
артериално налягане

Вероятни места за ексангвинация при пациенти в травматичен шок
със съответните диагностични възможности за локализация:
Компартимент

Диагноза

Гръден кош

Ренгенография, физикален преглед,
КАТ*, хирургична експлорация

Корем

Диагностичен перитонеален лаваж
ехография, КАТ, физикален преглед,
хирургична експлорация

Ретроперитонеум

КАТ, хирургична експлорация

Дълги кости

Ренгенография, физикален преглед

Външно кървене

Анамнеза

* Компютърна Аксиална Томография
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Основни репери на ресусцитацията и лечението при пациенти с
травматичен шок:
•
•
•
•
•
•
•

Осигуряване на свободно проходими дихателни пътища
Осигуряване на адекватна вентилация + кислородотерапия
Хирургична и фармакологична хемостаза
Съдов достъп и течностна терапия
Вазопресорна терапия
Органна поддръжка
Предотвратяване и лечение на усложненията

Лабораторни и инструментални
травматичен шок:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

изследвания при пациенти с

Серийни хемоглобин и хематокрит
Тест за кръвна група и Rh(D) антиген
Тест за бременност при жени
Серийни коагулограми
Серумни електролити
Алкално-киселинен статус
Артериални газове
Серумен лактат
Електрокардиограма
Рентгенография на гръден кош
Рентгенография на шийни прешлени
Диагностичен перитонеален лаваж
Абдоминална ехография
Компютърна Аксиална Томография
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Ранни и късни терапевтични цели при пациенти с травматичен шок.
Ранните терапевтични цели са до момента на пълен контрол над
хеморагията:
Ранни терапевтични цели
Буден пациент
Систолично налягане 80 - 90 mm Hg
Сърдечен индекс > 3.0 l/min/m2
Сърдечна честота < 120/min
Артериално pH > 7.20
Хематокрит > 25 %
Серумно лактатно ниво < 6 mmol/l
Пулсоксиметър – има сигнал
Наличие на уринен дебит
Телесна температура > 35 ° С
Кислородна доставка - не се измерва
Кислородна консумация - не се измерва
Смесена венозна сатурация - не се измерва
Късни терапевтични цели
Ясно съзнание
Систолично налягане > 100 mm Hg
Сърдечен индекс > 4.5 l/min/m2
Сърдечна честота < 100/min
Артериално рН = 7.40
Хематокрит > 20 %
Серумно лактатно ниво < 2 mmol/l
Пулсоксиметър – има сигнал
Уринен дебит > 0.5 ml/kg/h
Телесна температура > 36 ° С
Кислородна доставка > 600 ml/min/m2
Кислородна консумация > 150 ml/min/m2
Смесена венозна сатурация > 70 %
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Основни принципи на течностната терапия при травматичен шок:
• Течностната терапия се води през два и повече периферни венозни
източника с голям лумен, поставени над и под диафрагмата
(възможна руптура на горна или долна куха вена)
• Агресивна течностна терапия се прилага единствено след
дефинитивна хирургична хемостаза
• Течностната терапия се води с максимална скорост след
задоволителна хемостаза до постигане на хемодинамичните
цели
• Всички разтвори за течностна терапия подобряват тъканната
перфузия
• Изборът на разтвор за течностна терапия зависи от
специфичната клинична ситуация
• Централната венозна катетеризация е време - отнемаща високо
рискова манипулация и не е задължителна в ранните фази на шока
• Течностната терапия трябва да следва модела: кристалоид =>
колоид => кръв и плазма или приоритетите: вътресъдов обем =>
хемоглобин => коагулационни фактори
• Кристалоидните разтвори се прилагат в обем три пъти поголям от обема на заместваната кръвозагуба
• При приложение на кристалоиден разтвор над 3 литра и липса на
хемодинамичен отговор, пациентът се нуждае от трансфузия и
е с голяма вероятност за персистиращо вътрешно кървене
• Приложението на течности трябва да става с помощта на
високодебитни инфузионни затоплителни помпи
• Използване
на
автохемотрансфузия
(хемоторакс,
хемоперитонеум, аспирирана кръв от хирургичното поле)
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Особености в поведението при анафилактичен шок
Поддържането на свободно проходими дихателни пътища при
анафилактичен шок е основен приоритет. Често осигуряването
на свободно проходими дихателни пътища налага ендотрахеална
интубация или крикотиротомия при наличен ангиоедем или
ларингеален спазъм. Освен стандартното поведение при пациенти с
шок, при наличие на анафилактичен шок се прилагат:
• Прекратяване на експозицията към алергена; спиране на
въздейстието на алергена и намаляване на абсорбцията му:
спиране на инфузията, премахване на топикален алерген,
стомашна промивка, инфилтриране на мястото на ухапването
ужилването с адреналин, поставяне на турникет, ледена
превръзка около крайника, топикален антихистаминен препарат.
• Адреналин
- подкожно на предмишницата или на бедрото – 0.3 до 0.5 mg (0.3
- 0.5 ml) разтвор 1:1000 (1 mg/ml); педиатрична доза 0.01 ml/kg;
повторна доза след 15 минути
- при респираторен арест – интравенозен болус 0.1 mg, разтвор
1:100000 – 0.1 ml разтвор 1:1000 разреден до 10 ml физиологичен
разтвор за 5 до 10 минути; интубационна тръба – 1 до 3 mg в 20
ml физиологичен разтвор
• Обемен болус кристалоиден разтвор – 20 ml/kg
• При липса на отговор (продължаваща хипотензия) – повторна
апликация на адреналин на постоянна перфузия – разтвор 1:10000
– 1 до 4 μg/min; педиатрична доза 0.1 μg/kg/min; приготване на
разтвора - 0.2 mg в 50 ml 5% глюкоза = 4 μg/ml или 2 mg в 500 ml
5 % глюкоза = 4 μg/ml
• Ранитидин – 50 mg интравенозно, педиатрична доза 0.5 mg/kg
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• β - агонисти: Албутерол (Вентолин) – 2 впръсквания
• Метилпреднизолон – за предотвратяване на отложени алергични
реакции – 1 до 2 mg/kg интравенозно
• При пациенти, приемащи β - блокери: Глюкагон – 1 до 2 mg
интрамускулно или субкутанно
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ПОЛИТРАВМА
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Принципи на поведение при лечение на пациенти с политравма:
Организиран екипен подход
• Голяма сложност в диагностиката, ресусцитацията и
терапията
• АBCDE подход на преценка и терапия
Предположение за наличие на по-тежка травма
• Приема се наличие на по-тежка от установената увреда
и на множество пропуснати увреди до потвърждаване на
диагнозата
Лечение преди поставена диагноза
• Спешността на ситуацията налага лечение, базирано само на
първоначална кратка оценка
Системен подход и задълбочен преглед
• Начална оценка на жизнените функции, последвана от
ресусцитация
• Най-често се пропускат увреди при пациенти в безсъзнание
Честа преоценка
• Спомага за установяването на ранни признаци на влошаване, за
прилагане на корективни действия и за преценка на ефекта им
Времето за начална оценка, триаж, транспорт и ресусцитация е
ограничено
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Характеристика на пациент с политравма:
Пиков период на политравматични инциденти
– лято (Юли/Август), уикенд (Събота), в нощните часове
Често е налице констелация от посттравматични нарушения
– безсъзнание, хипоксия, хипотензия
Невъзможна идентификацията на пациента и анамнеза
Наличие на „пълен стомах”
Подозрения за травма на шийния гръбнак
Проблемни дихателни пътища
Чести ятрогенни увреди
Висока честота на медико-легални проблеми
Специфични особености в доболничното поведение при пациенти с политравма
• Всеки пациент с политравма подлежи на начална бърза преценка
• Всички животозастрашаващи травматични увреждания трябва
да бъдат третирани на мястото на инцидента незабавно
• При всички пациенти с политравма се изпълнява мануална
имобилизация на шийния гръбнак с последваща пълна гръбначна
имобилизация при нужда
• Основен принцип при начална преценка и ресусцитация на пациент
с политравма е третиране на животозастрашаващи увреди за
минимално време на място и бърз приоритетен транспорт (play
and run)
• Максимален престой на мястото на инцидента – до 10 минути
• Двата определящи фактора за тежестта на политравмата са
количеството на внесената енергия в тялото и съответните
въвлечени анатомични структури
• Травматичните увреждания, които отклоняват вниманието
на болния, могат да попречат за установяването на по-тежки
увреждания
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• Времето, прекарано на място на инцидента, може да бъде
значително удължено при множество пострадали, под
въздействието на близки, свидетели на инцидента или друг
спешен екип
• Събирането на подробна информация за характера на мястото
на инцидента, за механизма на травмата и подробна анамнеза
може значително да удължи времето за пребиваване на спешния
екип на мястото на инцидента
• Незначителна травма може да изглежда тежка при първоначалния
оглед
• При преценката на тежката политравма е необходимо
прилагането на детайлно наблюдение, като вниманието не
трябва да се отклонява към незначителни травматични
увреждания
• При пациенти в кома информацията може да бъде получена от
близки, свидетели или от друг екип на място
• При преместване на болния с политравма трябва да съществува
само една ос – глава, шия, гърди, без странични движения,
флексия, екстензия или ротация между отделните анатомични
области. Преместването на пациента се извършва с подкрепа на
главата, по възможност при поставена предварително твърда
шийна яка на болния, от трима до четирима членове на спешния
екип – първият поддържа главата в неутрална позиция и
насочва останалите, вторият член на екипа поддържа раменете
и гърдите, третият член на екипа поддържа корема (гърба) и
бедрата, а последният член на екипа поддържа долните крайници
• Критични пациенти с политравма – това са пациенти с
травматичен сърдечен арест, обструкция на дихателните
пътища, тежка дихателна недостатъчност, кома и
декомпенсиран травматичен шок
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• Нестабилни пациенти с политравма – това са пациенти с
респираторен дистрес, компенсиран травматичен шок, две или
повече фрактури на дълги кости, комбинирана травма (механична
травма с изгаряне), ампутация проксимално от глезена или
китката, пенетрираща травма на глава, шия, гърди, корем
или таз, неконтролируемо външно кървене, пациенти, които
не отговарят на първоначалните действия по ресусцитация,
пациенти, които отговарят на първоначални действия по
ресусцитация, но не изпълняват команди и пациенти със силен
болков синдром
• Потенциално нестабилни пациенти с политравма – това са
пациенти с политравма на възраст над 55 г. или под 5 г., болни
с хроничен сърдечно-съдов или дихателен коморбидитет и
пациенти с наличен механизъм на травмата (МТ), насочващ към
скрити и трудни за диагностициране травматични увреди
• Анализ на механизма на травмата - определянето на МТ позволява
предварителна преценка и предсказване на предполагаеми
травматични увреди – анатомичен регион, тежест и нужда
от ресусцитационни мерки. В механизма на травмата се
включват силата и векторът на травматичното въздействие,
противодействието и последиците върху организма, както и
естеството на травматичния инцидент – удар, удар с вторична
травма, акцелерация, децелерация, огнестрелно нараняване,
височинна травма, давене с механична травма, термична травма,
термична травма в комбинация с механична травма, взривна
травма, триада на Waddell – при удар на дете пешеходец от МПС
– счупване на фемура, интраторакална или интраабдоминална
увреда и тип contrecoup черепно - мозъчна травма. Значителен
МТ има при високоенергийно въздействие – например нарушена
цялост на шлем, експулсия от МПС, взривна травма и пенетрация
на високоенергиен проектил в тялото.
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Най-чест механизъм на травмата
- Пътнотранспортно произшествие
- Височинна травма
- Изгаряне
- Давене
- Огнестрелни наранявания
- Комбинирана травма
Степен на подозрение
- установяването на типа и механизма на политравмата спомага
за предварително определяне на потенциалните увреждания,
тежестта на политравмата или вероятността за наличие на
травматичен шок
При определяне на механизма на травмата основните предварителни въпроси са:
- Преди колко време се е случил инцидента?
- Колко бързо и с каква скорост е настъпил инцидента?
- Колко силно е било механичното въздействие?
- Какво разстояние е изминал пострадалият преди да спре?
ОСНОВНИ ФАЗИ НА ДОБОЛНИЧНИ ДЕЙСТВИЯ НА СПЕШНИЯ ЕКИП
В СЛУЧАИ НА ПОЛИТРАВМА:
• Период преди пристигане на място на инцидента
• Период на първична (начална) преценка и ресусцитация
• Триаж
• Транспорт
• Предаване на пациента в болнично заведение
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ПЕРИОД ПРЕДИ ПРИСТИГАНЕ НА МЯСТОТО НА ИНЦИДЕНТА
• Предварителна информация (диспечер)
• Брой на пострадалите
• Естество  и механизъм на травмата
• Нужда от намеса на други служби и агенции за осигуряване на
допълнителна безопасност на мястото на инцидента
• Нужда от допълнителна екипировка
• Процедури, които вероятно ще трябва да бъдат извършени
ПЕРИОД НА НАЧАЛНА ПРЕЦЕНКА И РЕСУСЦИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТ
С ПОЛИТРАВМА

ЦЕЛ: Бързо определяне и третиране на животозастрашаващи

травматични увреждания на място
ОЦЕНКА И ОГЛЕД НА МЯСТОТО НА ИНЦИДЕНТА – ДО 30 СЕКУНДИ СЛЕД
ПРИСТИГАНЕТО НА СПЕШНИЯ ЕКИП НА МЯСТО
• Анализ на механизма на травмата
• Идентификация на потенциална опасност за спешния екип и за
пациента от фактори на околната среда
• Осигуряване на безопасност при навлизане на спешния екип на
мястото на инцидента
• Определяне и идентифициране на всички пострадали
• Определяне на нужда от допълнителен ресурс – втори екип,
апаратура, специална служба (агенция) за осигуряване на достъп/
безопасност
• Информация от свидетели
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ОБЩО ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЗА БОЛНИЯ (начална бърза преценка):
• Околна среда – ниска/висока температура, кръв около болния,
предмети, колизия при транспортно произшествие, пожар, воден
басейн, огнестрелно оръжие
• Кратък преглед (3 - 5 секунди) – съзнание, спонтанни движения,
говор, звуци, цвят на кожата, видима асиметрия, външно кървене
• Приблизителна възраст и пол на пациента
• Степен на дистрес – стабилен, нестабилен, терминален
• Главно оплакване
• Определяне на приоритет на лечението
СЪЗНАНИЕ:
• В съзнание ли е болният?
• При безсъзнание – бърза проверка (пулс, дишане) и начало на
кардиопулмонална ресусцитация при нужда
• Представете се на пациента.
• Как се казвате? (ориентиран за собствена личност)
• Кой ден сме днес?(ориентиран за време)
• Знаете ли къде сте?(ориентиран за място)
• Как мога да ви помогна, какво се случи?(ориентиран за основно
оплакване)

AVPU:
• Буден и ориентиран (Alert) – ориентиран за личност, място и
време (Големите Три), и естество на инцидента
• Вербален отговор само (Verbal) – не отговаря на Големите Три кислородотерапия
• Болков отговор само (Pain) – локализира, не локализира
(движение на тялото), патологична позиция (декортикационна
или децеребрационна ригидност) – задължителна протекция на
дихателните пътища
• Не реагира на болка (Unresponsive) – интубация на трахеята
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ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА
А (Аirway) – Поддържане на свободно проходими дихателни пътища
с мануална шийна имобилизация
• Поддържа (говори) - въпрос - „как се казваш?“ - има ли газов
поток?
• Трудно поддържа - шумно дишане, стридор, ретракции, ноздрено
дишане
• Не поддържа, не говори, не реагира – трахеална интубация
• Основни маньоври за дезобструкция на дихателните пътища
– повдигане на брадичката и избутване долната челюст
напред (без екстензия на главата), аспирация на секрети и кръв,
отстраняване на чужди тела (интубационен форцепс на Мажил)
• Напреднали техники за поддържане на свободно проходими
дихателни пътища – оротрахеална интубация, крикотиротомия,
Combitube®, езофагеален обтуратор, ларингеална маска
• Изпълнението на напреднала техника за поддръжка на свободно
проходими дихателни пътища трябва да става за максимален
период на опита до 30 секунди
Три основни въпроса:
• Проходими ли са дихателните пътища (говори ли пациента?)
• Ще останат ли проходими дихателните пътища?
• Нещо застрашава ли проходимостта на дихателните пътища?
Основни фактори, влияещи върху осигуряване на проходимостта на
дихателните пътища:
• Безсъзнание
• Съмнение за шийна травма (внимателна манипулация, мануална
имобилизация)
• Обструкция
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Комплексни проблеми при оценка на проходимостта:
• Проникващи предмети
• Значителен механизъм на травма (огнестрелно нараняване)
• Изгаряне на дихателните пътища
• Травма на ларинкса
ДИШАНЕ
B (Breathing) – Осигуряване на адекватна вентилация - 100%
кислородна маска
•
•
•
•
•

Инспекция на гръдния кош - смучеща рана, гръден капак
Аускултация, палпация (девиация на трахея, подкожен емфизем)
Преценка на вентилаторните усилия
Поставяне на пулсоксиметър
При тежък респираторен дистрес - трахеална интубация и
механична вентилация

Пет основни въпроса:
• Диша ли пациента (слушай и гледай)?
• Каква е дихателната честота?
• Адекватна ли е дихателната честота?
• Застрашено ли е дишането и от какво?
• Може ли болният да поеме дълбоко въздух?
Фактори, определящи дишането:
• Адекватност
• Диспнея
• Нестабилност на гръдната стена (гръден капак)
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ЦИРКУЛАЦИЯ
C (Circulation) – Циркулаторна преценка с контрол над външното
кървене
• Периферен пулс
• Капилярен феномен
• Артериално налягане
• Шийни вени
• Венозен достъп – две периферни венозни линии с голям лумен
• Контрол над външно кървене
• Признаци за травматичен шок
Три основни въпроса:
• Каква е характеристиката и честотата на пулса?
• Има ли пулс пациента?
- Опипва се на а.carotis? - систолично налягане > 60 mm Hg
- Опипва се на а.brachialis?– систолично налягане > 70 mm Hg
- Опипва се на а. radialis?– систолично налягане > 80 mm Hg
• Има ли значимо кървене с нужда от първична хемостаза?
- директен натиск върху раната, проксимален натиск върху
кръвоснабдяващия съд, компресивна превръзка или лигиране на
източника на кървене
Преценка на пулса:
• Дистален срещу проксимален
• Пулс при деца
• Външно кървене
Кожни признаци:
• Температура
• Цвят
• Състояние (характеристика – суха/влажна, цвят)
• Капилярен феномен
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КРАЙ НА ПЪВОНАЧАЛНАТА ОЦЕНКА
• Модифициране на механизма на травмата
• Безопасност за спешния екип и пациента
• Решение: Бърза Травма Преценка (БТП) или Фокусиран Преглед и
анамнеза
• Асоцииране на нисък или висок приоритет на пациента
• Решение за нужда от приоритетен бърз транспорт
Ревизиран травма бал (Revised Trauma Score):
GCS

САН

ДЧ

Стойност

13 – 15

> 89

10 – 29

4

9 – 12

76 – 89

> 29

3

6–8

50 – 75

6–9

2

4–5

1 – 49

1–5

1

3

0

0

0

САН – Систолично Артериално Налягане
GCS – Глазгоу Кома Скала
ДЧ – Дихателна Честота
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Особености в педиатричната популация при първоначална преценка и
ресусцитация на политравмата:
Анатомия
• Малки размери и телесно тегло
• По-голяма телесна повърхност
отнесена към обем на тялото
• Органите са разположени поблизо един до друг
• Крайниците са пропорционално
по-къси
• Главата е пропорционално поголяма
• Костите са гъвкави и еластични
• Енергията на травмата се
прехвърля главно към органите
Компенсаторни механизми
• По-силна
компенсация
при
травматичен шок
• Бърза
декомпенсация
при
изчерпване на компенсаторните
механизми
• Бърз прогрес към иреверзибилен
травматичен шок
• Бързо влошаване на виталните
белези

Дихателна система
• Малък резерв
• Бързо
развитие
на
дихателна умора
Дихателни пътища
• Голяма степен на участие
на ноздреното дишане
• Поддръжката
на
дихателните пътища се
извършва в неутрална
позиция с поставяне на
подложка между раменете
• Поддръжката на назалния
пасаж
при
деца
на
възраст под 6 месеца е
задължителна (аспирация,
почистване)
• Голяма
вероятност
за
обструкция
на
дихателните пътища от
езика
• Трахеята е по-къса и поранима
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Тегло (kg)
Дихателни пътища
Систолично артериално
налягане (mm Hg)
Съзнание
Наранявания
Фрактури на скелета

Компонент
10 до 20
затруднено поддържа
90 – 50
Загуба, обнубилация
Минимални
Закрити

Будно
Липсват
Липсват

+1

Категория

> 20
поддържа
> 90

+2

Педиатричен Травма Бал (Pediatric Trauma Score):

Кома/децеребрация
Открити, множествени
Открити

< 10
не поддържа
< 50

-1

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
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ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

47

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Доболничен индекс:
Систолично
Артериално
Налягане
(mm Hg)

100
  86 – 100
75 – 85
  0 – 74

0
1
2
5

Пулсова Честота
(уд./мин.)

> 120
  51 – 119
< 50

3
0
5

Нормално
Затруднено или повърхностно
< 10/мин. и/или интубиран

0
3
5

Ясно
Объркан/възбуден
Безсъзнание, наразбираеми думи

0
3
5

Дишане

Съзнание

Пенетрираща травма на шията, гърдите или корема
Високоенергийна тъпа травма с коремна болка

4
4

Тежест на ЧМТ, преценена по Глазгоу Кома Скала:
ТЕЖЕСТ НА ЧМТ
БАЛ ПО ГЛАЗГОУ
ЛЕКА ЧМТ
≥ 14 т
СРЕДНО ТЕЖКА ЧМТ
9 до 13 т
ТЕЖКА ЧМТ
<9т
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Над 4 години

Без отговор
Бърбори, гука

Нормален, спонтанни движения

Вербален отговор
Ориентирано, контактува, говори

Будно, объркана реч, утешава се, дезориентирано Раздразнителен непрекъснат плач

Без отговор

Без отговор

Объркани думи, не се утешава, дезориентирано

Неразбираеми звуци, възбудено, неспокойно

Без отговор

Моторен отговор
Нормален, спонтанни движения

Локализира болка

5 Ориентиран, буден

4 Дезориентирана реч

3 Единични думи

2 Издава звуци, стене

1 Без отговор

6 Изпълнява команди

5 Локализира болка

Абнормна флексия (декортикация)

Абнормна флексия (декортикация)

Екстензия (децеребрация)

Без отговор

3 Абнормна флексия

2 Екстензия

1 Без отговор

Без отговор

Екстензия (децеребрация)

Отдръпване при болка

4 Отдръпване при болка Отдръпване при болка

Отдръпва се при допир

Пъшка, стене при болка

Плаче при болка

Отваря при болка

Отваря при болка

1 Без отговор

Отваря спонтанно

2 Отваря при болка

Отваряне на очи

Кърмачета

Отваря при повикване

Отваря спонтанно

Дете < 4 години

3 Отваря при повикване Отваря при повикване

4 Отваря спонтанно

Т.

Глазгоу Кома Скала при всички възрастови групи:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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Триажна схема при травматични пациенти:
Преценка на витални белези и ниво на съзнание
GCS* < 14 или

САН < 90 или

ДЧ <10 > 29 или

RTS** < 11
не

да

Преценка на анатомията на увредата

Специализиран Травма Център
Гръден капак
Две или повече проксимални
фрактури на дълги кости
Ампутация проксимално
от китката или глезена
да
Специализиран Травма Център

Пенетрираща травма на главата, шията, торса
и крайници проксимално от лакът или коляно
Плегия на крайник
Фрактура на таза
Комбинация от механична травма с изгаряне
не
Преценка на механизма на травмата и вероятността
от високоенергийна травма

Време за изваждане от МПС > 20 минути
Изхвърляне от автомобил
Височинна травма > 6 m
Смъртен случай на спътник
Превъртане на MПС
Изхвърляне или претъркаляне на пешеходец
Инцидент МПС-пешеходец > 8 km/h
Скорост: начална > 40 km/h
Инцидент с мотоциклет > 32 km/h или отделяне
Деформирно МПС > 50 cm
на мотоциклетиста от мотора
Деформирано пространство за пътници > 30 cm
да

не

Специализиран Травма Център

Възраст < 5 и > 55 години
Бременност
Имунокомпрометиран пациент
Злокачествено затлъстяване

да

Коагулопатия,
Диабет 1 тип, Цироза
Сърдечносъдов и Дихателен
коморбидитет
не

Специализиран Травма Център

Нова преценка
При всички пациенти:

при съмнения – Специализиран Травма Център
*GCS - Глазгоу Кома Скала
**RTS - Ревизиран Травма Бал
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Общ преглед на първичната преценка при политравма в спешно
отделение:
Стъпка

Система и описание

А (Airway)

Поддържане на свободно проходими дихателни
пътища с протекция на шийния гръбнак (мануална
имобилизация)

B (Breathing)

Осигуряване на адекватна вентилация при
кислородотерапия
Преценка на дишането и третиране на
животозастрашаващи увреди

C (Circulation)

Циркулаторна
поддръжка
с
контрол
над
хеморагията
Преценка за вътрешно и външно кървене, пулс,
артериално налягане, капилярен феномен

D (Disability)

Неврологична преценка – GCS, зеници, дефицит;
Анамнеза

Е (Exposure)

Разсъбличане на пациента с контрол над околната
среда
Пълно разсъбличане, инспекция на цялото тяло за
наличие на наранявания: аксила, ингвинална област,
перинеум, гръб (претъркаляне), покриване на болния
за предотвратяване на хипотермията
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Триажна схема при травматични пациенти:
Доболнична информация
Възраст
Механизъм на травмата
Тежест на травмата
Съзнание, Витални белези

Първична преценка и ресусцитация
А, B, C, D, E
При нужда от спешна  оперативна
интервенция – триаж в операционна зала

Вторична преценка и продължаваща ресусцитация
Подробна анамнеза
Физикален преглед по системи „от главата до петите”
Преглед на готови лабораторни и образни изследвания
Преценка на патенциалните водещи увреди
При нужда от спешна  оперативна
интервенция – триаж в операционна зала

Финална преценка и терапевтичен план
Третиране на уврежданията по последователност на тежестта
Триаж и подготовка на пациента при нужда от оперативна интервенция
При нужда от спешна  оперативна
интервенция – триаж в операционна зала

Профилирана клиника, интензивна клиника
Продължаваща ресусцитация
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Нужда от приоритетен бърз транспорт при пациенти с политравма
има при:
• Обструкция на дихателни пътища (дезобструкция на място)
• Дихателна
честота
над
30/мин.
(кислородотерапия,
вентилаторна поддръжка)
• Капилярен феномен > 2 сек. (контрол над външно кървене,
течностен болус по време на транспорта)
• Не изпълнява прости команди   (необходимо поддържане на
дихателните пътища)
• Кома, GCS < 12 точки
• Травматичен шок
• Неконролируемо външно кървене
• RTS < 11 точки, или някоя от кодирани стойности < 4 точки, или
комбинирана стойност на Педиатричен Травма Бал ≤ 8 точки –
транспорт до специализиран травма център.
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Индикатори на тежка политравма:
Нестабилна фрактура на таза
Две или повече фрактури на дълги кости
Фрактури на горни ребра
Пътнотранспортно произшествие с
промяна в скоростта на МПС > 40 km/h
Навлизане на двигателя в купето на МПС
Деформация на купето на МПС (пътнически
компартимент) > 30 cm
Изхвърляне от МПС
Пътнотранспортно произшествие със
смъртен случай на друг пасажер
Пътнотранспортно произшествие с
претъркаляне на МПС
Удължено изваждане от МПС > 20 min
Счупване на предното стъкло тип „паяжина”
Пътнотранспортно произшествие между
МПС и пешеходец със скорост > 15 km/h
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Стъпки за преценка на проходимостта на дихателните пътища при
първоначална оценка на политравма – спешно отделение:
Стъпка

Описание

1

Проверка (наблюдавайте) за наличие на кондензация по
кислородната маска (може да липсва при топли и сухи
климатични условия)
Проверка (слушайте) за наличие на звуци при дишане и
почувствайте наличието на издишан въздушен поток в
ухото; наличието на говор е признак за проходимост на
дихателните пътища
Проверка (наблюдавайте) за наличие на дихателни
екскурзии и признаци за респираторен дистрес –
ноздрено дишане, субстернален, интеркостален и
югуларен тираж, чужди тела и признаци за травма на
дихателните пътища
Проверка (наблюдавайте) за наличие на кръв, повърнати
материи, костни фрагменти, счупени зъби, протези и
други чужди тела
Проверка (слушайте) за наличие на стридор или шумно
дишане

2

3

4

5
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Фактори и заболявания, усложняващи спешното осигуряване на
свободно проходими дихателни пътища:
Пълен стомах
Гръбначномозъчна травма
Лицево-челюстна травма
Хипоплазия на мандибулата
Макроглосия
Тризмус

Ревматоиден артрит
Анкилозиращ спондилит
Злокачествено затлъстяване
Синдром на Даун
Микроглосия
Кървене в назофаринкса

Основни маньоври за поддръжка на дихателните пътища при пациенти
с политравма:
Кислородотерапия: кислородна маска при максимален поток, без
рибридинг
Повдигане на брадичката и долната челюст напред, без екстензия
на главата
Отстраняване на чужди тела/кръв посредством аспирация и
внимателна манипулация
Използване на орофарингеален или назофарингеален път
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Методи за осигуряване на свободно проходими дихателни пътища
при болни с политравма. При съмнения за шийна гръбначномозъчна
травма, гръбначната имобилизация се поддържа при всички методи:
Дефинитивни
Оротрахеална интубация
Директна ларингоскопия
                 (± използване на буж)
Фиброоптична бронхоскопия
Фиброоптичен ларингоскоп
Видео-асистирана ларингоскопия
Трансилюминация
Сляпа дигитална/тактилна интубация
Назотрахеална интубация
Сляпа
Фиброоптична
Трансилюминация
Хирургични методи
Транстрахеална игла
Ретроградна интубация
Крикотиротомия
Трахеостомия (класическа, дилатативна)
Недефинитивни
Ригидна бронхоскопия
Маскова вентилация
Назофарингеален път
Орофарингеален път
Ларингелна маска
Езофагеален обтуратор
Combitube®
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Индикации за трахеална интубация при политравма (дефинитивен
дихателен път):
Протекция на дихателните пътища при висок риск от аспирация
GCS < 9 т.
Тежка лицево-челюстна травма
Механична травма с интоксикация
Кървене, повръщане
Риск от обструкция:
– нарастващ хематом на шията
– стридор
– ларингеална травма
– трахеална травма
Нужда от поддържане на вентилацията
Апнея
Неефективна вентилация:
– гръден капак
– тежка метаболитна ацидоза
– хиперкарбия
– тензионен пневмоторакс
– хемоторакс
– умора на дихателната мускулатура
Нужда от спешна оперативна интервенция или обща анестезия
Нужда от трахеопулмонален тоалет
Поддръжка на оксигенацията
Хипоксия, цианоза
Нужда от оптимална ресусцитация
Прогресивен травматичен шок, ексангвинация
Неврогенен шок, травма с кардиогенен шок
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Животозастрашаващи респираторни състояния при политравма:
Тензионен
пневмоторакс

Акумулация на голямо количество въздух под
налягане в плевралната кухина

Масивен
хемоторакс

Акумулация на голямо количество кръв в
плевралната кухина

Смучеща рана
на гърдите
(открит
пневмоторакс)

Открито нараняване с навлизане на въздух в
гръдния кош при инспириум

Гръден капак с
нестабилност
на гръдната
стена

Резултат от множествени счупвания на повече
от 1 ребро по съседство в повече от една линия

Сърдечна
тампонада

Акумулация на кръв в перикардния сак с
последващо спадане на сърдечния дебит

Фактори, затрудняващи обдишването с дихателен мех:
Дълга брада
Лицево-челюстна травма
Масивна долна челюст
Лицеви изгаряния
Затлъстяване
Макроглосия
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Етиология на дихателната недостатъчност при пациенти с
политравма:
Обструкция на дихателните пътища
Чуждо тяло (авулзия на зъб)
Обструкция от меките тъкани
Оток на дихателните пътища
Кървене от дихателните пътища
Кръв и повърнати материи в дихателните пътища
Ларингеална (фрактура), трахеална или бронхиална
травма
Нарушена вентилация
Белодробна аспирация на стомашно съдържимо
Хемоторакс
Пневмоторакс
Хемопневмоторакс
Белодробен оток
Гръден капак с белодробна контузия
Инхалационна увреда (термична травма)
Сърдечно-съдова система
Прогресивен шок
Сърдечна тампонада
Други
Лезия на гръбначния мозък
Тежка черепно - мозъчна травма
Механична травма с интоксикация (предозиране)
Политравма на фона на хроничен тежък коморбидитет
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Класификация на големината на кръвозагубата при травматичен шок:
Клас I
≤ 750

Клас II
750 - 1500

Клас III
1500 - 2000

Клас IV
≥ 2000

Кръвозагуба
(% от ОЦК*)

≤ 15

15 - 30

30 - 40

≥ 40

Пулс

< 100

> 100

> 120

≥ 140

Артериално
налягане

нормално

нормално

понижено

понижено

Пулсово
налягане

нормално/
повишено

понижено

понижено

понижено

14 - 20

20 - 30

30 - 40

< 35

≥ 30

20 - 30

5 - 15

анурия

лека
възбуда

умерена
възбуда

възбуда и
объркване

летаргия

Кръвозагуба
(ml)

Дихателна
честота
Уринен дебит
(ml/h)
Ментален
статус

Течностно
кристалоид кристалоид кристалоид кристалоид
заместване**
+ кръв
+ кръв
* ОЦК - обем на циркулиращата кръв (~70 ml/kg)
** - кристалоиден разтвор се прилага в три пъти по голям обем от
обема на кръвозагубата
61
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Основни индикатори за преценка на циркулаторната функция в спешно
отделение при болен с политравма:
Пулс – честота, характеристика, сигнал от пулсоксиметъра
Артериално налягане – систолично, диастолично, пулсово
Кожна перфузия – температура, капилярен феномен
Шоков индекс = Пулсова Честота / Систолично Артериално
Налягане
Ментален статус
Телесна температура
Уринен дебит
Централно венозно и други инвазивни съдови налягания
Лабораторни/инструментални
политравма:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

изследвания

при

пациенти

с

Серийни хемоглобин и хематокрит
Тест за кръвна група и Rh(D) антиген
Тест за бременност при жени
Серийни коагулограми
Серумни електролити
Алкално-киселинен статус
Артериални газове
Серумен лактат
Електрокардиограма
Рентгенография на гръден кош
Рентгенография на шийни прешлени
Диагностичен перитонеален лаваж
Абдоминална ехография
Компютърна Аксиална Томография (КАТ)
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Основни принципи на течностната терапия при политравма:
• Течностната терапия се води през два и повече периферни
венозни източника с голям лумен
• Агресивна течностна терапия се прилага единствено след
дефинитивна хирургична хемостаза
• Течностната терапия се води с максимална скорост след
задоволителна хемостаза до постигане на хемодинамичните
цели
• Течностната терапия трябва да следва модела: кристалоид

⇒ колоид ⇒ кръв и плазма или приоритетите: вътресъдов
обем ⇒ хемоглобин ⇒ коагулационни фактори  
• Кристалоидните разтвори се прилагат в обем три пъти поголям от обема на заместваната кръвозагуба
• При приложение на кристалоиден разтвор над 3 литра и
липса на хемодинамичен отговор, пациентът се нуждае
от трансфузия и е с голяма вероятност за персистиращо
вътрешно кървене
Първоначална неврологична преценка при политравма в спешно
отделение:
GCS, AVPU
Зеници – реакция на светлина, еднаквост
Неврологичен дефицит в крайниците
– латерализация, слабост
– сензорен дефицит, пареза, плегия
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Белези за увреда на шийния отдел на гръбначния мозък:
Болка по средната линия на шийния гръбнак
Пареза/плегия под нивото на увредата
Загуба на сетивност и рефлекси под нивото на увредата
Парестезии по крайниците
Нарушения във вентилацията (висока спинална увреда)
Признаци за спинален шок
Критерии за определяне на пациентите с нисък риск за увреда на
шийния отдел на гръбначния стълб:
Липсва болезненост и напрежение по средната линия на шийния
гръбнак
Липсват белези за интоксикация на болния (алкохол, наркотици)
Буден пациент
Липсват данни за фокален неврологичен дефицит
Липсват силно болезнени увреди, пречещи за реална преценка от
страна на болния
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Фрази, предполагащи модел и анатомия на травмата:
„задавям се” - обструкция на дихателните пътища
„не мога да преглъщам” - обструкция на дихателните пътища
„не мога да дишам” - вентилаторна дисфункция
„искам да седна” - вентилаторна дисфункция, хипоксия, сърдечна
тампонада
„моля, помогнете ми” - кръвозагуба, хипоксемия
„ще умра” - кръвозагуба, хипоксемия
„искам да се изходя по голяма нужда” - хемоперитонеум
„много ме боли корема” - перитонеално дразнене
„не мога да си мърдам краката” - увреда на гръбначния мозък
„моля, направете ми нещо обезболяващо” - тежка травматична
увреда
„жаден съм” - кръвозагуба
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Метод за разрязване на дрехите по определени линии (пунктир) при
пациенти с политравма:

Проверка на първоначалната преценка и ресусцитационни мерки при
болен с политравма:
Осигурени ли са дихателните пътища?
Получава ли пациентът кислородотерапия при максимален дебит?
Подсигурени ли са срещу разместване всички тръби, дренажи и
съдови линии?
Изпратена ли е кръв за лабораторни изследвания?
Функционират ли всички монитори?
Изследвани ли са всички витални белези през 5 минути?
Има ли нужда от артериален кръвно-газов анализ?
Коригирани ли са всички вентилаторни и хемодинамични проблеми?
Осигурена ли е консултация със специалист – травматолог,
хирург, неврохирург, пластичен хирург?
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Последователност и компоненти на вторичната преценка при
политравма:
Скалп и глава
Лице (максила)
Очи, уши, нос, гърло
Шия, шиен гръбнак
Гърди
Корем
Таз и ректум
Гръб и перинеум (обръщане на болния)
Крайници (съдове и мускуло-скелетна система)
Неврологична функция
Лабораторни и образни изследвания
„пръсти и катетри във всички отвори”
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Критерии за позитивен диагностичен перитонеален лаваж:
Пенетрираща травма
Еритроцитен брой > 20000/ml
Левкоцитен брой > 500/ml
Aспирация на > 10 ml
некоагулираща кръв
Амилазно ниво > Серумно
амилазно ниво
Наличие на:
Жлъчка
Бактерии
Чревно съдържимо
Лаважната течност се
евакуира от:
Фолиев катетър
Гръден дренаж

Тъпа травма
Еритроцитен брой > 100000/ml
Левкоцитен брой > 500/ml
Aспирация на > 10 ml
некоагулираща кръв
Амилазно ниво > Серумно
амилазно ниво
Наличие на:
Жлъчка
Бактерии
Чревно съдържимо
Лаважната течност се
евакуира от:
Фолиев катетър
Гръден дренаж
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Последователност на диагностично-терапевтичните стъпки при
болни с политравма – спешно отделение:
НАЧАЛНА БЪРЗА ПРЕЦЕНКА
• Кратък преглед (3- 5 секунди): цвят на кожата, видима асиметрия,
наличие на движения, външно кървене, съзнание
• Стабилен, нестабилен, терминален, кадавър
• Анамнеза (AMPLE, ПОМПА)
ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕГЛЕД, ПРЕЦЕНКА И РЕСУСЦИТАЦИЯ
А (Аirway) - Поддържане на свободно проходими дихателни пътища (контрол над
шийните прешлени)
• Въпрос “как се казваш?” -има ли газов поток?
- при отговор -поддържа дихателни пътища
- липса на отговор -интубация на трахеята
• Движение на гръдния кош, асиметрия, ретракция, ноздрено дишане?
• Стридор, звуци от обструкция?
B (Breathing) - Осигуряване на адекватна вентилация ( 100% кислородна маска)
• Инспекция на гръдния кош - смучеща рана, гръден капак
• Аускултация, палпация (девиация на трахея, подкожен емфизем)
• Поставяне на пулсоксиметър
• Перкусия - при хиперрезонанс - плеврален дренаж без рентгенографско
потвърждение (тензионен пневмоторакс)
• При тежка дихателна недостатъчност -интубация и механична вентилация
C (Circulation) - Циркулаторна преценка и венозен достъп
• Периферен пулс, капилярен пулс, артериално налягане, шийни вени
• ЕКГ монитор, степенуване на шока
• Корекция на хиповолемията (бърз течностен болус 20 ml/kg)
• Кръвни лабораторни тестове с определяне на кръвната група
D (Disability)
• Неврологична преценка
• Централна Нервна Система - AVPU
• Зеници, Гърчове
• Моторен дефицит
Е (Еxposure)
• Разсъбличане на пациента
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД И ПРЕЦЕНКА
• Точна диагноза и преглед по региони/системи (“от главата до петите”)
ДЕФИНИТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Оперативна интервенция/триаж
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ЧЕРЕПНО - МОЗЪЧЕН
ТРАВМАТИЗЪМ
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Над 4 години

Без отговор
Бърбори, гука

Нормален, спонтанни движения

Вербален отговор
Ориентирано, контактува, говори

Будно, объркана реч, утешава се, дезориентирано Раздразнителен непрекъснат плач

Без отговор

Без отговор

Объркани думи, не се утешава, дезориентирано

Неразбираеми звуци, възбудено, неспокойно

Без отговор

Моторен отговор
Нормален, спонтанни движения

Локализира болка

5 Ориентиран, буден

4 Дезориентирана реч

3 Единични думи

2 Издава звуци, стене

1 Без отговор

6 Изпълнява команди

5 Локализира болка

Абнормна флексия (декортикация)

Абнормна флексия (декортикация)

Екстензия (децеребрация)

Без отговор

3 Абнормна флексия

2 Екстензия

1 Без отговор

Без отговор

Екстензия (децеребрация)

Отдръпване при болка

4 Отдръпване при болка Отдръпване при болка

Отдръпва се при допир

Пъшка, стене при болка

Плаче при болка

Отваря при болка

Отваря при болка

1 Без отговор

Отваря спонтанно

2 Отваря при болка

Отваряне на очи

Кърмачета

Отваря при повикване

Отваря спонтанно

Дете < 4 години

3 Отваря при повикване Отваря при повикване

4 Отваря спонтанно

Т.

Глазгоу Кома Скала при всички възрастови групи:
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Оценката по GCS се описва като общ сбор и като сбор от оделните
компоненти:
GCS = 15 = E – точки (очен отговор – Еyes), V – точки (вербален
отговор – Verbal response), M - точки (моторен отговор – Motor
response) = E-4, V-5, M-6 или съответните стойности. При интубиран
и релаксиран пациент стойностите на скалата са нереални, но могат
да се отбележат – V –T (Tube) и М – R (Relaxed).

Доболнично поведение:
• Във всички случаи на GCS < 12 точки е необходим приоритетен
бърз транспорт
• Хипервентилация се прилага единствено при признаци и симптоми
на херниране
• Хипертензията и брадикардията (признак на Кушинг) са
характерен признак на повишено интракраниално налягане
• Трахеална интубация се налага при всички пациенти в кома и GCS
< 9 точки, при загуба на протективни рефлекси, при ЧМТ с гръдна
травма с хиповентилация и при ЧМТ с политравма (травматичен
шок)
• Всички пенетриращи главата остри предмети остават на
място до постъпване в болнично заведение
• Хипотензията показва най-често наличие на шок или увреждане,
което не е свързано с ЧМТ, и трябва да се третира агресивно
• Най-важният мониториран и документиран показател при ЧМТ е
нивото на съзнание
• При ЧМТ с възбуден пациент се прилага седация с готовност
за поддържане на дихателни пътища (интубация) и механична
вентилация
• При изолирана ЧМТ приложението на висок обем течностен болус
е противопоказано, с изключение на случаите на хипотензия
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• При очаквано кратко транспортно време се избягва интубация
на трахеята при пациенти със спонтанно дишане, запазени
протективни рефлекси и хемоглобинова сатурация при
кислородотерапия над 92 %
• Необходима е бърза преценка на съзнанието (AVPU) и неврологична
оценка (GCS, неврологичен дефицит, патологични рефлекси,
латерализация)
• Пациени с нормотензия се транспортират с повдигната на 30
градуса горна част на тялото в срединно положение при спазване
на всички мерки за гръбначна шийна стабилизация
• Скалп-лацерациите се промиват и се поддържа постоянно
налягане с цел хемостаза.
• Скалп-лацерациите при деца могат да бъдат причина за развитие
на хеморагичен шок

1. НАЧАЛНА БЪРЗА ПРЕЦЕНКА
• Кратък преглед (3до 5 секунди) – съзнание, спонтанни движения,
говор, звуци, цвят на кожата
• Определяне на първоначалното състояние - стабилен, нестабилен
(шок)
• Кратка анамнеза – близки, пациент: ПОМПА - Последно

хранене, Обстоятелства около инцидента, Медикаментозна
терапия, Придружаващи заболявания, Алергии.
• Определяне на механизма на травмата – сила, вектор, падане,
удар, акцелерация, децелерация
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2. ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕГЛЕД, ПРЕЦЕНКА И РЕСУСЦИТАЦИЯ
• А (Аirway) – Поддържане на свободно проходими дихателни
пътища с мануална стабилизация на шийния гръбнак
(асистент)
- Основни маньоври за дезобструкция на дихателните пътища
- Оротрахеална интубация при шок, кома и обструкция на
дихателните пътища
• B (Breathing) - Осигуряване на адекватна вентилация и
оксигенация
- Кислородотерапия - маска с максимален кислороден дебит
- Поставяне на пулсоксиметър
- При тежък респираторен дистрес – хипоксемия, хиперкапния,
кома, GCS < 9 - интубация и механична вентилация
•
-

C (Circulation) – Циркулаторна преценка и венозен достъп
Периферен пулс
Капилярен феномен
Артериално налягане
Приблизителна преценка на размера на кръвозагубата
Първична хемостаза
ЕКГ монитор
Назогастрична сонда

3. ФОКУСИРАНА АНАМНЕЗА И ФИЗИКАЛЕН ПРЕГЛЕД
• Моторна и сензорна функция, неврологичен дефицит, болка, рани,
насочени движения на крайниците, GCS
• Преценка за индикации за пълна гръбначна имобилизация.
• Допълнителни увреди при политравма – глава, гърди, корем, таз,
крайници

4. ПЪЛНА ГРЪБНАЧНА ИМОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ИНДИКАЦИИ
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5. МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ НА МЯСТО НА ИНЦИДЕНТА ДО 10 МИНУТИ
6. ПРИОРИТЕТЕН БЪРЗ ТРАНСПОРТ ПРИ ВСИЧКИ НЕСТАБИЛНИ 		
ПАЦИЕНТИ С ЧМТ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА ШОК, GCS < 12 точки
• Всички пациенти с ЧМТ при политравма трябва да бъдат
транспортирани възможно най-рано, като някои от
гореописаните действия се извършват или продължават по
време на транспорта
• Постоянна пълна гръбначна имобилизация или мануална шийна
стабилизация с наложена шийна яка при съмнения за асоциирана
гръбначно - мозъчна травма
• Пациени с нормотензия се транспортират с повдигната на 30 0
горна част на тялото в срединно положение при спазване на
всички мерки за гръбначна шийна стабилизация
• Поддържане на венозния източник
• При хипотензия – болус на кристалоиден разтвор - Рингер,
Рингеров лактат (Hartmann) или физиологичен разтвор - 10 ml/kg;
хипертоничен разтвор на натриев хлорид - 7.5%, болус 2 ml/kg.
• Кислородотерапия при максимален дебит или механична
вентилация при интубиран пациент с фракция на вдишвания
кислород 1.0
• При гърчове - Диазепам (5 до 20 mg i.v., 1 mg/4.5 kg при деца, болус
5 mg/min.), Фенобарбитал (amp. 2 ml, 100 mg/ml) – болус i.v. 100 до
200 mg, 1 до 3 mg/kg, Мидазолам 0.1 до 0.3 mg/kg болус i.v.
• Основен мониторинг при пациенти с ЧМТ – ниво на съзнание,
сърдечна честота (постоянна мониторна ЕКГ), пулсоксиметрия,
атериално налягане
• Нова преценка на болния през 3 до 5 минути (дихателни пътища,
хемодинамика, GCS- документирано E-V-M-)
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Поведение в спешно приемно отделение:
1. НАЧАЛНА БЪРЗА ПРЕЦЕНКА
• Кратък преглед (3до 5 секунди) – съзнание, спонтанни движения,
говор, звуци, цвят на кожата
• Определяне на първоначалното състояние: стабилен, нестабилен
(шок)
• Кратка анамнеза – близки, спешен екип, пациент:

ПОМПА - Последно хранене, Обстоятелства около инцидента,
Медикаментозна терапия, Придружаващи заболявания,
Алергии.
• Определяне на рисков механизъм на травмата – сила, вектор,
падане, удар, акцелерация-децелерация

2. ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕГЛЕД, ПРЕЦЕНКА И РЕСУСЦИТАЦИЯ
• А (Аirway) – Поддържане на свободно проходими дихателни
пътища с мануална стабилизация на шийния гръбнак
(асистент)
- Основни маньоври за дезобструкция на дихателните пътища
- Оротрахеална интубация при прогресиращ шок, кома и
обструкция на дихателните пътища, фиброоптична интубация,
назотрахеална интубация, COMBITUBE®
• B (Breathing) - Осигуряване на адекватна вентилация и
оксигенация
- Кислородотерапия - маска с максимален кислороден дебит
- Поставяне на пулсоксиметър
- При тежък респираторен дистрес (диафрагмално дишане,
хипоксемия, хиперкапния) и GCS < 9 точки – интубация и
механична вентилация
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•
•
•

C (Circulation) – Циркулаторна преценка и венозен достъп
Периферен пулс
Капилярен феномен
Артериално налягане
Приблизителна преценка на размера на кръвозагубата с корекция
на хиповолемията
Кръв за лабораторни изследвания
ЕКГ монитор
Назогастрична сонда
Уретрален катетър
D (Disability)
Неврологична преценка
Централна Нервна Система AVPU
Зеници, гърчове
Моторен, сензорен дефицит
Е (Exposure) – разсъбличане на болния

3. ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД – фокусиран към неврологична преценка, GCS
4. ПРОТИВОГЪРЧОВА ТЕРАПИЯ, МАНИТОЛ, ПОДДЪРЖАНЕ НА 		
НОРМАЛНА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА
5. РАННА КОНСУЛТАЦИЯ С НЕВРОХИРУРГ И АНЕСТЕЗИОЛОГ-		
ИНТЕНЗИВИСТ
Пациенти с GCS 15 точки, с анамнестични данни за загуба на съзнание
или амнезия, се поставя диагноза „мозъчно сътресение“, която налага
хоспитализация или активно наблюдение от невролог/неврохирург.
Пациенти с GCS 15 точки, която се задържа в периода на обсервация,
без анамнестични данни за загуба на съзнание или амнезия, без
промени от неврологичния преглед и с нормална скенограма, и без
признаци на интоксикация, могат да бъдат освободени.
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Болните с позитивни промени от КАТ се нуждаят от хоспитализация.
Пациенти с GCS 14 точки и нормална находка от КАТ трябва да бъдат
наблюдавани в спешно отделение за период от минимум 6 часа. Тези
болни могат да бъдат освободени при покачване на бала до 15 точки и
при липсващи неврологични признаци.
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ТРАВМАТИЗЪМ НА ГРЪБНАЧЕН
СТЪЛБ
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Индикации за гръбначна имобилизация в доболнични условия:
Пациенти с травма
• Политравма, кома след травма
• Външни белези за гръбначна травма – болезненост, крепитации, оток,
охлузвания, рана в областта на гръбначния стълб
• Оплакване от болка в областа на гръбнака
• Огнищен неврологичен дефицит
• Наличие на допълнителни силно болезнени и значими травматични увреди на
крайниците, включително фрактури и дислокации, които могат да накарат
болния да не обърне внимание на болката в гръбнака
• При оплакване от парестезии, слабост и/или схващане по тялото и крайниците
• При езикова бариера – не разбира въпросите, деменция, не говори български
език, ментално ретардиран
• Пациенти < 5 или > 65 години при значителен механизъм на травмата
• Деца под 12 години
• Високоенергийна травма (нарушена цялост на шлем, експулсия, взривна
травма, нарушена цялост на предно стъкло на моторно превозно средство) и
рисков механизъм за възникване на гръбначно-мозъчна травма по преценка на
лекаря
• Падане от височина над собствения ръст на болния с данни за травма на
главата, падане от височина над 3 метра
• Травма с експулсия на пациента – взрив, пешеходец
• Високоволтово електрическо поражение (електрически ток, светкавица)
• Травма при скачане във воден басейн и при водолазен спорт
• Пенетрираща травма в областта на шията или долните гръбначни отдели със
схващане и парестезии
• Вероятен механизъм за възникване на шийна травма по данни на свидетели
• Травматичен пациент с нарушен ментален статус – дезориентиран, объркан,
сомнолентен
• При травматично болни с данни за алкохолна или лекарствена интоксикация,
както и при наркотично повлияни травма пациенти
Всички пациенти в безсъзнателно състояние
Всички пациенти с артрит, онкологични или гръбначни костни заболявания
с риск от ГМТ
ГМТ - Гръбначно - мозъчна травма
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Шийна гръбначна имобилизация – твърда подложка:

Мануална шийна стабилизация. При нужда главата и тялото се завъртат като едно цяло:
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Алгоритъм за подлагане на твърда подложка с пълна спинална имобилизация (СИ) при травматични пациенти:

ПОДОЗРЕНИЕ ЗА ГМТ

Критичен МТ*
Вероятен МТ
Малко вероятен МТ
Политравма
Транспортна
Нискоенергийна
Изхвърляне от
травма
травма
МПС
Височинна травма
Кома след травма
Насилие
да

Болка отзад в шийната област, срединна болка
в тораколумбалния регион, парестезии,
възраст < 5 или > 65 години
не

Недостоверен преглед
Травма на главата,
интоксикация, езикова
бариера, отвличаща
вниманието болка
Огнищен или автономен
неврологичен дефицит
Сензорен, моторен,
автономен
Всяка болка и анатомична
промяна в областта на
гръбначния стълб

Прегледът е достоверен
Ориентиран, кооперативен

Нормален преглед
Флексия
Екстензия
Допир
Дълбока чувствителност
Вероятен МТ
Достоверен преглед
Без гръбначни оплаквания
Нормален преглед

БЕ З Т ВЪРД А ПОД ЛОЖ К А

Т ВЪРД А ПОД ЛОЖ К А + СИ

ПОСТОЯННА МАНУАЛНА ШИЙНА
СТАБИЛИЗАЦИЯ

* - Механизъм на Травмата
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Подлагане на твърда подложка с пълна спинална имобилизация процедура:
• Нуждата от спинална имобилизация се определя по протокол
• Твърдата подложка, бандажите, пясъчните торбички (странични
подложки) и шийната яка (подходящ размер) се приготвят до
пациента
• Запознаване на болния с процедурата
• Поддържа се постоянна мануална шийна стабилизация от
асистент. Постоянната мануална стабилизация не трябва да
включва осева тракция или напрежение, а просто поддръжка на
неутрално срединно положение на главата
• Поставя се шийната яка
• След поставяне на шийната яка асистентът продължава да
поддържа мануалната шийна стабилизация, тъй като шийната
яка сама по-себе си не е достатъчна за предпазване от
допълнителна увреда
• Пациентът се поставя на твърдата носилка (подложка) с
използване на log roll техника (претъркаляне) с ротация на тялото,
крайниците, шията и главата като едно цяло, „като дънер”. Под
главата се поставя 2 до 5 cm твърда подложка.
• Първи за твърдата подложка се фиксира торса
• След фиксиране на главата през челото за твърдата подложка се
прекратява мануалната стабилизация
• Някои пациенти се фиксират трудно към стандартни твърди
подложки, поради възрастови или анатомични различия. В тези
случаи фиксацията не трябва да бъде форсирана и не трябва да се
допуска фиксация на всяка цена с риск от увреда на гръбнака. При
тези болни е необходимо постоянно приложение на мануалната
шийна стабилизация и по време на транспорта.
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Механизми на ГМТ и свързани с тях увреди на гръбначия стълб:

Флексия

Флексияротация

Хиперекстензия

Предна сублуксация – хиперфлексионна увреда
Проста вклинена компресионна фрактура
Флексионна фрактура
Билатерална вътрефасетна дислокация
Унилатерална вътрефасетна фрактура
Хиперекстезионна дислокация
Хиперекстезионна фрактура-дислокация
Авулзионна фрактура на предния аркус на
атласа
Фрактура на задният аркус на атласа
Екстензионна фрактура на атласа
Фрактура на ламините
Травматична спондилолистеза (фрактура на
Hangman)

Екстензияротация

Пиларна фрактура

Латерална
флексия

Фрактура на процесус унцинатус

Вертикална
компресия

Взривна фрактура на атласа (Jefferson)

Неопределен
механизъм

Aтлантоокципитална дисасоциация
Одонтоидна фрактура
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ОСОБЕНОСТИ НА ДОБОЛНИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ГМТ:
• Пълна гръбначна имобилизация се извършва при налични индикации
и само след първичната преценка.
• При необходимост, по време на извършване на първичната
преценка, мануалната шийна стабилизация се изпълниява от
асистент
• Мануалната шийна имобилизация може да продължи и по време на
транспорта при невъзможна фиксация на тялото към твърдата
подложка.
• Шийната яка е винаги задължителна при съмнение за ГМТ
• Често се пропускат асимптоматични увреди под нивото на
гръбначно-мозъчната травма – корем, гърди, пелвис, крайници,
което изисква задълбочен преглед при налично ниво на гръбначномозъчна увреда
• При подозрение за тазова травма, фиксацията за твърдата
подложка може да спомогне за стабилизацията на пациента.
• При пациент с нужда от незабавни животоспасяващи действия и
бърз приоритетен транспорт се прилага единствено шийна яка с
постоянна мануална шийна стабилизация на място и по време на
транспорта.
• Ако техниката на имобилизация причинява засилване на болката
или влошаване на неврологичните симптоми, пациентът може да
бъде имобилизиран в комфортна за него позиция

1. НАЧАЛНА БЪРЗА ПРЕЦЕНКА
• Кратък преглед (3до 5 секунди) – съзнание, спонтанни движения,
говор, звуци, цвят на кожата
• Определяне на първоначалното състояние - стабилен, нестабилен
(шок)
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• Кратка анамнеза – близки, пациент: ПОМПА - Последно

хранене, Обстоятелства около инцидента, Медикаментозна
терапия, Придружаващи заболявания, Алергии.
• Определяне на вероятността от ГМТ и рисков механизъм на
травмата – сила, вектор, падане, флексия, екстензия

2. ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕГЛЕД, ПРЕЦЕНКА И РЕСУСЦИТАЦИЯ
• А (Аirway) – Поддържане на свободно проходими дихателни
пътища с мануална стабилизация на шийния гръбнак
(асистент)
- Основни маньоври за дезобструкция на дихателните пътища
- Оротрахеална интубация при прогресиращ шок, кома и
обструкция на дихателните пътища
• B (Breathing) - Осигуряване на адекватна вентилация и
оксигенация
- Кислородотерапия - маска с максимален кислороден дебит
- Поставяне на пулсоксиметър
- При тежък респираторен дистрес (диафрагмално дишане,
хипоксемия) – интубация и механична вентилация
• C (Circulation) – Циркулаторна преценка и венозен достъп
- Периферен пулс
- Капилярен феномен
- Артериално налягане
- Приблизителна преценка на размера на кръвозагубата
- ЕКГ монитор
- Назогастрична сонда

3. ФОКУСИРАНА АНАМНЕЗА И ФИЗИКАЛЕН ПРЕГЛЕД
• Моторна и сензорна функция, автономна дисфункция,
неврологичен дефицит, болка, парестезии, схващане, насочени
движения на крайниците
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• Преценка за индикации за пълна гръбначна имобилизация.
• При налично сензорно ниво на увреда то се маркира с кожен
маркер
• Допълнителни увреди при политравма – глава, гърди, корем, таз,
крайници

4. ПЪЛНА ГРЪБНАЧНА ИМОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ИНДИКАЦИИ
5. МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ НА МЯСТО НА ИНЦИДЕНТА ДО 10 МИНУТИ
6. ПРИОРИТЕТЕН БЪРЗ ТРАНСПОРТ ПРИ ВСИЧКИ НЕСТАБИЛНИ 		
ПАЦИЕНТИ С ГМТ И ПРИ НАЛИЧИЕ НА ШОК
• Всички пациенти в травматичен (спинален) шок и с ГМТ при
политравма трябва да бъдат транспортирани възможно найрано, като някои от гореописаните действия се извършват или
продължават по време на транспорта
• Постоянна пълна гръбначна имобилизация или мануална шийна
стабилизация с наложена шийна яка при невъзможна фиксация на
пациента за подложката
• При травматичен и спинален шок - интравенозен болус на
кристалоиден разтвор – Рингер, Рингеров лактат (Hartmann)
или физиологичен разтвор – 20 ml/kg; хипертоничен разтвор на
натриев хлорид 7.5%, болус 4 ml/kg
• Кислородотерапия при максимален дебит или механична
вентилация при интубиран пациент с фракция на вдишвания
кислород 1.0
• Основен мониторинг при пациенти с ГМТ – ниво на съзнание,
сърдечна честота (постоянна мониторна ЕКГ), пулсоксиметрия,
атериално налягане
• Нова преценка на болния през 3 до 5 минути
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ПОВЕДЕНИЕ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
1. НАЧАЛНА БЪРЗА ПРЕЦЕНКА
• Кратък преглед (3 до 5 секунди) – съзнание, спонтанни движения,
говор, звуци, цвят на кожата
• Определяне на първоначалното състояние: стабилен, нестабилен
(шок)
• Кратка анамнеза – близки, спешен екип, пациент: ПОМПА

- Последно хранене, Обстоятелства около инцидента,
Медикаментозна терапия, Придружаващи заболявания,
Алергии.
• Определяне на вероятността от ГМТ и рисков механизъм на
травмата – сила, вектор, падане, флексия, екстензия

2. ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕГЛЕД, ПРЕЦЕНКА И РЕСУСЦИТАЦИЯ
• А (Аirway) – Поддържане на свободно проходими дихателни
пътища с мануална стабилизация на шийния гръбнак
(асистент)
- Основни маньоври за дезобструкция на дихателните пътища
- Оротрахеална интубация при прогресиращ шок, кома и
обструкция на дихателните пътища, фиброоптична интубация,
назотрахеална интубация, COMBITUBE®
• B (Breathing) – Осигуряване на адекватна вентилация и
оксигенация
- Кислородотерапия - маска с максимален кислороден дебит
- Поставяне на пулсоксиметър
- При тежък респираторен дистрес (диафрагмално дишане,
хипоксемия, хиперкапния) – интубация и механична вентилация
• C (Circulation) – Циркулаторна преценка и венозен достъп
- Периферен пулс
- Капилярен феномен
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- Артериално налягане
- Приблизителна преценка на размера на кръвозагубата с корекция
на хиповолемията- бърз течностен болус 20 ml/kg кристалоиден
разтвор
- При спинален шок приложение на вазопресори и фармакологичен
пейсмейкър - Допамин – 2 до 20 μg/kg/min, Добутамин – 2.5 до 20
μg/kg/min, Атропин – 0.5 до 1.0 mg през 5 минути до обща доза
3 mg.
- Кръв за лабораторни изследвания
- ЕКГ монитор
- Назогастрична сонда
- Уретрален катетър
• D (Disability)
- Неврологична преценка
- Централна Нервна Система - AVPU
- Зеници, гърчове
- Моторен, сензорен дефицит
• Е (Exposure) – разсъбличане на болния

3. ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД – фокусиран към гръбначния стълб
- log-roll техника за премахване на твърдата подложка с инспекция
на гръбначния стълб
- Моторна и сензорна функция, автономна дисфункция,
неврологичен дефицит, болка, парестезии, схващане, насочени
движения на крайниците
- При налично предварително маркирано сензорно ниво, то се
сравнява с новото ниво
- Допълнителни увреди при политравма – глава, гърди, корем, таз,
крайници

4. РАННА КОНСУЛТАЦИЯ С НЕВРОХИРУРГ, ТРАВМАТОЛОГ И 		
АНЕСТЕЗИОЛОГ-ИНТЕНЗИВИСТ
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Признаци на гръбначномозъчна увреда при пациент в безсъзнание:

Диафрагмено дишане
Неврогенен шок (хипотензия с брадикардия)
Арефлексия (Спинален шок)
Флексионна позиция на горните крайници
Отговор на болково дразнене над нивото на клавикулите
Приапизъм
Степен на остра нестабилност на увредите на шийния гръбнак (в
низходящ ред):

Руптура на трансверзалния лигамент на атласа
Счупване на одонтоидния израстък
Взривна фрактура с разрушен заден лигаментен апарат
Билатерална фасетна дислокация
Взривна фрактура на прешленно тяло без засягане на задния лигамент
Хиперекстензионна фрактура-дислокация
Фрактура на Hangman
Фрактура на Jefferson – взривна фрактура на С1
Унилатерална фасетна дислокация
Предна сублуксация
Проста компресионна фрактура без задно засягане
Фрактура на задния аркус на C1
Фрактура на процесус спинозус
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Двигателни и сензорни нива за улеснено диагностициране на нивото
на ГМТ:

Функция
ДВИГАТЕЛНИ НИВА
Свиване на раменете
Флексия в лакътя
Екстензия в лакътя
Абдукция/аддукция на
пръстите на ръката
Флексия на бедрото към
корема
Екстензия в коляното
Дорзифлексия на ходилото/палеца на крака
Плантарна флексия на
ходилото
Област
СЕНЗОРНИ НИВА
Шия до ключица
Външна делтоидна
Палец
Показалец
Кутре
Мамила
Пъп
Ингвинална област
Бедро над коляно
Латерална част прасец
Дорзална част ходило
Латерална част ходило и
малък пръст
Седалище

Мускули
Трапециус
Бицепс
Трицепс
Интеросиус, лумбрикалис
Илеопсоас

Гръбначно - мозъчен
сегмент
нервус аксесориус, С2
С3
С5, С6
С6, С7
С8, Th1

Квадрицепс
Тибиалис антериор,
перонеус
Гастрохнемиус

L1, L2, L3
L2, L3, L4
L5, S1

Гръбначно - мозъчен
сегмент

Гръбначен прешлен

С2-С4
С5
С6
С7
С8
Тh4
Th10
L1
L3
L4
L5
S1

C2-C4
C5
C6
C7
Th1
Th2
Th8
Th10
Th11
Th11-Th12
Th12
L1

S3-S5

L1-L2
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Пълна интерпретация на рентгенографии на шийни прешлени –
минимум 3 проекции: фасова, профилна и одонтоидна:

Видими ли са всички седем тела на шийните прешлени и горната граница на Тh1?
Алинирани ли са четирите лордотични криви – предна лонгитудинална линия,
спиноламинарна линия, задна лонгитудинална линия и върховете на процеси
спинози?
Ангулация над 11º на всяко междупрешленно пространство?
Ветриловидно разположение на процеси спинози?
Проверка за фрактура на всеки прешлен
Преглед на атлантоокципиталното пространство за дислокация
Определяне на ширината на преденталното пространство – по-широко от 3
mm при възрастни и 4 mm при деца предполага нестабилност на лигаментум
круциформе
Проверка на предно-задния размер на гръбначномозъчния канал
Преценка на дебелината на превертебралните меки тъкани
Преценка на алинирането на процеси спинози на фасовата снимка и за всички
признаци на ротационна увреда
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ИНСУЛТ
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При аневризма операция

Ангиография

САХ**

ИЦХ* -интрацеребрална хеморагия
САХ**- субарахноидален кръвоизлив
ТИА***- транзиторна исхемична атака

неврохирургична
оценка/
оперативно
лечение

ИЦХ*

Хеморагичен

Поддържаща терапия
- тромболиза в първите
часове
- каротидна
реваскуларизация

Исхемичен/емболичен

Данни за хеморагия?

КАТ на глава без контраст

Диагностицициран Инсулт

Изключи травма, метаболитно нарушение,
психиатрично заболяване,инфекция

Анамнеза и физикално изследване

Инсулт – симптоми:
-нарушение на съзнанието
-фокален неврологичен дефицит
-главоболие

Каротидна стеноза
>70% - хирургия
Аспирин
+
Клопидогрел

ТИА***

- кислород
- венозен път
- Манитол
- мониториране на
витални белези

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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Диагноза :
• Лаборатория: електролити, креатинин, глюкоза, ПКК, ПТ, аПТТ,
чернодробни ензими, токсикология, коагулация
• ЕКГ, Холтер ЕКГ – за оценка на сърдечен ритъм
• КАТ – без контраст – за изключване на хеморагия
• КАТ-ангио – за да се оцени съдовата проходимост
• МРТ– висока разделителна способност, (не подходящо за оценка
на остра  хеморагия)
• МРТ-ангио и венография – оценка на артериалната и венозна
интракраниална съдова система
• Доплер и дуплекс цветно скениране на каротидни и веребрални
артерии - екстра и транскраниално
• ЕхоКГ – оценка на сърдечна патология, вкл. foramen ovale
Лечение:
• Тромболиза – rTPA 0,9mg/kg (мах 90mg) – 10% болус за 1 мин,
останалото на инфузия за 1 час, в рамките на 3  часа от началото
на симптоматиката
• Антикоагулация – UFH, Sintrom   - при емболична етиология
(при тежък ИМИ в острата фаза се изчаква прилагането на
антикоагулат за да не се развие хеморагирен инсулт), вторична
профилактика
• Антиагрегантна терапия – aspirin 300 mg, ако тромболизата не
е започната, в противен случай се изчаква 24 часа. Dipyridamole
+ aspirin > aspirin; clopidogrel 75 мг, clopidogrel, +ASA   повишават
риска от хеморагия
• RR - < 180/110
• Профилактика на ДВТ – нискомолекулни хепарини, enoxaparin
40mg/d s.c. > UFH 5000U/12h
• Мозъчен оток – най-изразен 3-4 дни след инцидента: елевация
на главата над 30 градуса, интубация, хипервентилация до pCO2
96
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

30mmHg, manitol i.v. 1g/kg -> 0.25g/kg q6h +/- хипертоничен разтвор
• Статин
• Каротидна реваскуларизация
Хеморагичен:
• Интрацеребрална хеморагия (90%) – АХ, АВМ, амилоидоза,
антикоагулация/тромболиза
• Субарахноидални хеморагии (10%) – руптура на аневризма, АВМ,
травма
Лечение:
• Коригиране на коагулопатии
• Стриктен контрол на кръвно налягане < 140/, освен ако има риск
от хипопефуизия, поради критична каротидна стеноза
• Хирургична декомпресия при ИКХ с клинична детериорация
• САХ - Nimodipine 60mg, Phenytoin – профилактика на гърчове,
ендоваскуларна или хирургична корекция на аневризма/АВМ
• Парадоксална венозна тромбоза – изисква антикоагулация с
heprain
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МЕНИНГЕАЛЕН СИНДРОМ,
СИНДРОМ НА МЕНИНГО-РАДИКУЛАРНО ДРАЗНЕНЕ
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Етиология:
Менингити
САХ
(субарахноидална хеморагия)
ИКХ
(интракраниална хеморагия)
Тумори
Мозъчен оток
Карциноматоза
Хидроцефалия

Главоболие
Повръщане
Ригидно повишен
мускулен тонус:
-Вратна ригидност
-с-м на Кернинг
-с-м Брудзински
		 (горен и долен)
- с-м на триножник
- с-м на Лесаж
Хиперестезия
( фото и аудио фобия,
тактилна хиперестезия)
Папиледем

Диагноза

Ликворен
синдром:
Различен, в
зависимост от
етиологията

Менингеален синдром

Лечение:
Ранна диагноза
Етиологично в
зависимот от
основната причина
Оперативно,
поради опасност от
вклиняване на мозъка

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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ЕПИЛЕПСИЯ
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Интубация

Фенитоин или
фенобарбитал

Повторно
приложение на
диазепам

Диазепам, след
което изчакай 5
минути

Активно лечение

Неизвестно начало
или > 5 минути

Продължаващ гърч

Продължаващ гърч

КПР,
допълнителни
мероприятия

Прекъсва
спонтанно

Мониториране на
виталните функции
Уточняване на
етиологията
Провеждане на
допълнителни
изследвания

Продължава
повече от 5
минути

Известно начало и
< 5 минути

Епилептичен пристъп
Мониториране за проходимост на дихателните пътища и
дихателната функция, които могат да се нарушат при гърча
или вследствие използваните медикаменти.
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Някои използвани медикаменти:
Медикамент

Показание, пристъпи

Доза

Phenytoin

Генерализирани
Тонично-клонични (grand mal)

300-400 mg/d
3-6 mg/kg при
възрастни
4-8 mg/kg при
деца

Carbamazepine

Парциални пристъпи и
вторично генерализирани,
тонично-клонични

600-1800 mg/d

Valproat
(Depakine)

Първично генерализирани
Парциални с и без вторична
генерали-зация, Абсанси,
Миоклонични

750-2000 mg/d

Lamotrigine

Тонично-клонични
Атипичен абсанс
Миоклонични

150-500 mg/d

Ethosuximide

Абсанс (petit mal)

750-1250 mg/d

Topiramate

Тонично-клонични

200-400 mg/d

Levitiracetam

Парциални, с или без втор.
генерализ.

500-1500 mg/d
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Лечение: при генерализиран конвулсивен статус епилептикус
•
•
•
•

овладяване на кардиореспираторните нарушения
предотвратяване на хипертермията
бърза неврологична оценка
оценка на метаболитните нарушения, включително нивата на
антиконвулсивните медикаменти
• незабавна терапия с антиконвулсанти – Diazepam 10-20 mg IV или
0.2-0.5 mg/kg (Lorazepam 0.1-0.5 mg/kg за 1-2 мин) – може да се
повтори след 5-15 мин ако няма отговор:
- Phenytoin 15-20 mg/kg IV @ 50 mg/min, при продължаващи
гърчове;
- Phenytoin 7-10 mg/kg IV @ 50 mg/min, при липса на резултат;
- Valproate (Depakine) 15-25 mg/kg IV, при неуспех;
- Phenobarbital 20 mg/kg IV @ 60 mg/min;
- Phenobarbital 10 mg/kg IV @ 60 mg/min, при липса на резултат;
- IV анестезия с thiopental IV 3-5 mg/kg, propofol, (midazolam или
Phenobarbital)
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ОСТРА ГРЪДНА БОЛКА

104
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Остра гръдна болка
  

     

Животозасрашаващи  заболявания                Бенигнени заболявания
Остър миокарден инфаркт                              Мускулно-скелетни
Белодробна емболия                                        
Плеврит
Аортна дисекация                                            
Гастрит
Руптура на хранопровода                                 Гастроезофагеален
рефлукс езофагит и т.н
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ST – елевация
или новопоявил се ЛББ

12- канално ЕКГ

Неспецифични
ST-T промени

Подай кислород 4l/min
Осигури в близост дефибрилатор
Следи хемодинамика
Започни незабавно лечение

ST – депресия
или динамична инверсия на Т - вълната

Постави венозен път
12 - канално ЕКГ
Сърдечни маркери

Настани пациента в интензивно отделение

Направи 12 – канално ЕКГ; Осигури монитор и кислород
Обезболи и седирай пациента, дай Аспирин, Нитроглицерин, Клопидогрел
При ST – елевация се свържи с дежурна ангиографска лаборатория

Гръден дискомфорт
Суспектен за исхемия
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

106

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Реперфузионна терапия:
• ангиопластика – “door to
ballоon “ < 2 часа
• фибринолиза – “door to
needle” < 30 min

Време от началото на
с-мите < 12 часа

започни лечение с :
Нитрат, Статин,
АCE-инх., Хепарин, Аспирин,
Клопидогрел, β-блокер

Висок риск:
Насочи за инвазивно изследване
възможно най-бързо

Мониторирай болния

Започни лечение с:
Нитрат, Статин
Хепарин (UFH, LMWH)
Клопидогрел, Аспирин
АСЕ-инх., β-блокер

Висок риск

Оцени риска
Малък риск - наблюдение

Обсъди приемането в
кардиологично отделение
Проследи биомаркери
Направи серийни ЕКГ
Обсъди стрес-тест

Оцени риска
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Ретростернална опресия,
изгаряне или тежест. В
някои случаи ирадиира към
шията, долната челюст,
епигастриума, раменете или
лявата ръка.
Същото както при САП,
но клиничните прояви
са по-тежки, могат да
рецидивират в покой и да са
по-силно изразени.
Същото както при САП, но
клиничните прояви са потежки и продълвителни.
Трудно се повлияват от
нитроглицерин с.л.

Стабилна ангина
пекторис(САП)

Нестабилна
ангина
пекторис(НАП)

Остър
миокарден
инфаркт(ОМИ)

Сърдечна

Клинично описание

Синдром

Система

Диференциална диагноза на острата гръдна болка:

Внезапно начало, обикновено
болката продължава 30 или повече
минути. Често се съпровожда
от недостиг на въздух, слабост,
изпотяване, гадене и повръщане

Обикновено продължителността
е <20 мин. Толерантността към
физическо усилие е малка.

Провокира се от усилие, студено
време, емоционален стрес и
трае <2-10 мин. Влияят се от
сублингвално приложение на
нитроглицерин.

Главни клинични
особености
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Сърдечна

Перикардит

Остра болка с плевритен
характер, често влияеща
се от положението на
тялото. Много вариабилна
продължителност.

Характерно е перикардното
триене. То не е задължителна
находка, може да се появи и
изчезне в рамките на часове.
Характерни са ЕКГ –променитеелевация на ST-сегмента, която
за разлика от тази при ОМИ е
в почти всички отвеждания и е
с конкавитет нагоре. Може да
се наблюдава и депресия на PRсегмента.

Диференциална диагноза на острата гръдна болка.( Продължение)
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Съдова

Остра режеща, пробождаща
болка с внезапно начало в
предната част на гръдната
кост, често с ирадиация към
гърба.

Внезапно начало на задух и
гръдна болка. При развитие на
белодробен инфаркт(няколко
дни след началото на
заболяването) болката има
плевритен характер.
Субстернална гръдна болка,
която се засилва при усилие.

Аортна
дисекация

Белодробна
емболия

Белодробна
хипертония

Болка, асоциирана със задух
и симптоми на белодробна
хипертония.

Диспнея, тахипнея, тахикардия
и симптоми на десностранна
сърдечна недостатъчност.

Изразена сила на трудно
повлияваща се медикаментозно
болка. Обикновено е свързана
с артериална хипертония или
съединително-тъканно заболяване
като синдром на Марфан.

Диференциална диагноза на острата гръдна болка.( Продължение)
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Бели дробове

Плевритна болка, често
краткотрайна и върху
засегнатата зона

Горяща болка по срединната
част на гръдния кош.
Внезапно започнала
едностранна гръдна болка
с плевритен характер и
придружена от диспнея.

Плеврит с или
без пневмония

Трахеобронхит

Спонтанен
пневмоторакс

Внезапно начало на диспнея и
гръдна болка.

Срединна локализация, влияе се от
кашлица.

Болката е с плевритен характер,
по-латерално е разположена от
срединната линия и се асоциира
със задух.

Диференциална диагноза на острата гръдна болка.( Продължение)
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Гастроинтестинална

Горящ субстернален или
епигастрален дискомфорт с
продължителност 10-60 мин.

Продължително епигастрално
или субстренално парене.
Продължителна епигастрална
и в десния горен коремен
квадрант болка.
Продължителна, интензивна
епигастрална и субстернална
болка.

Езофагеален
рефлукс

Язвена болест

Жлъчнокаменна болест

Панкретит

Рискови фактори като
алкохолна консумация,
хипертриглицеридемия и жлъчнокаменна болест.

Непровокирана или последваща
хранене(особено на мазнини,
шоколад).

Повлиява се от антиациди и
хранене.

Провокира се от обилно нахранване
и заемане на хоризонтално
положение след хранене. Влияе се
от антиациди.

Диференциална диагноза на острата гръдна болка.( Продължение)
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Паническо
разстройство

Психични

Стягане в гърдите или
болезненост, често
съпроводени с чувство за
задух, продължаващи повече
от 30 минути и неповлияващи
се от движения и физически
услия.

Продължителна пареща болка
по съответния дерматом.

Внезпно начало на остра
болка.

Дискова болест
на цервикалните
прешлени

Херпес зостер

Внезапно начало на
интензивна остра болка.

Костохондрит

Инфекциозни

Мускулноскелетна

Пациентът може да има и
други прояви на емоционална
нестабилност.

Везикуларен обрив в съответния
дерматом.

Може да се провокира при
движение на врата.

Може да се провокира при
притискане на засегнатата
става. Понякога са налице данни
за възпаление върху засегнатата
става.

Диференциална диагноза на острата гръдна болка.( Продължение)
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Поведение на спешния екип на мястото и по време на транспорт:
Пациентите с риск от развитие на животозастрашажащи гръдноболкови синдроми трябва да бъдат обучени да при необходимост да
се обръщат към системата за Спешна помощ и да не се насочват
към лекар с личен транспорт. Помощ се търси на спешните номера
112 и 150 от болен, близък или свидетел. Данните се събират в
Центъра за Спешна медицинска помощ(ЦСМП). Сигнал за наличие на
гръдна болка изисква изпращане по възможност на реанимационен
екип с оборудвана линейка.
При наличие на гръдна болка от мобилен екип на ЦСМП се предприемат
следните стъпки:
1. Бързо ориентиране за типа на болката.
2. Преценка на основните жизнени показатели и наличие
на остри усложнения (животозастрашаващи ритъмни и
проводни нарушения, кардиогенен шок, белодробен застой).
3. Коригиране на жизнените функции и стабилизиране на
състоянието.
4. Започване на допълнителни диагностични процедури-ЕКГ до
5-ата минута.
5. Започване на лечение за овладяване на симптомите.
6. Предпазване от усложнения и трайни увреждания.
7. По време на транспорт-ЕКГ-мониториране и готовност за
дефибрилация.
8. Лечение:
- При клинична смърт-КПР и при показания(камерна
тахикардия, камерно мъждене, асистолия, неразличима от
дребно камерно мъждене)-дефибрилация с 200-300-360 J.
- Нитроглицерин сублингвално до 3-4 пъти по 1 т. или
впръсквания през 5 мин. Не се дава при хипотония!
- Кислород с назален катетър(до 6 л./мин.) или с маска(8-12
л./мин.).
114
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

- Аспирин
табл.(неентеросолвентен)
160-325
мг.(за
предпочитане сдъвкан за по бърза резорбция).
- осигуряване на периферен венозен път.
- обезболяване-морфин, фентанил(опиоидни аналгетици).
9. Осигуряване нащадящ режим при транспорт.
10. Транспорт към лечебно заведение, разполагащо със
съответните за работната
д и а г н о з а
диагностични и терапевтични средства. Например
пациенти, подходящи за реваскуларизация (ОМИ със STелевация в първите 12 часа от започването на острата
симптоматика) към център с възможност за спешна PCI,
съмнение за аортна дисекация към кардиологично отделение
с възможност за образна диагностика(трансторакална
и трансезофагеална ехокардиография), високоразделна
компютърна томография, още по добре към център с
кардиохирургия.
Най-важната задача на лекаря от екипа на Спешна помощ
е да се ориентира дали пациентът с остра гръдна болка
има някое от посочените по-горе животозастрашаващи
заболявания. При най-малкото съмнение пациентът трябва
да се транспортира за диагностично уточняване и лечение.

Поведение на медицинския персонал от Спешно отделение и
вторична оценка:
1. Приемане и настаняване на пациента в зала за лечение,
която е оборудвана със всички средства за кардиопулмонална реанимация.
2. Начална спешна оценка на състоянието на пациента, която
включва: анамнеза, предшестващи фактори, рискови
фактори.
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3. Физикален преглед с оценка на жизнените показатели,
аускултация, белези на шок.
4. Извършване на ЕКГ, анализ и сравнение с вече направена,
както и предходни ЕКГ.
Според получените данни пациентите се отдиференцират на:
Пациенти с висок риск:
• анамнеза-предшестващ миокарден инфаркт, фамилна
анамнеза за ранен мокарден инфаркт, предшестващи PCI и/
или аорто-коронарен байпас(АКБ);
•    симптоми- типична стенокардна гръдна болка. Тя е свързана
със задух, студена пот, стягане, тежест, излъчване към
гърлото, раменете, ръцете, епигастриума. При рецидив на
болката;
•   дишане-над 24/мин.;
•   съзнание-подтиснато;
•   циркулация-с.ч. под 40 и над 100 уд./мин., САН  под 100 mmHg
и над 200 mmHg, студени крайници, повишено югуларно
налягане;
•   ЕКГ-елевация на ST-сегмента или ST score(сума от mm STдепресия в засегнатите ЕКГ отвеждания)>5 mm, ляв или
десен бедрен блок, проводни нарушения, аритмии, вкл.
камерна тахикардия;
•   SO2 под 90 %.

Поведение при пациенти с висок риск:
•    реанимационни мерки с цел стабилизиране на жизнените
показатели;
•   ЕКГ-мониториране и проследяване на ЕКГ в динамика;
•    овладяване на болката-морфин, анксиолитици, бетаблокери, нитрати;
116
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

•   започване на антиагрегантно(аспирин) и антитромботично
лечение(хепарин);
•    насочване за извършване на спешна СКАГ и реваскуларизация
при наличие на показания. При липса на възможноста за
тарнспорт на пациент с ОМИ със ST-елевация до център
с възможност за спешна PCI в рамките на 2 часа от
първия медицински контакт, да се преценят показанията
и противопоказанията за фибринолиза, и тя да се започне;
• лечение
според
клиничното
протичнане-към
конвенционалната терапия:
а) нискодебитна сърдечна недостатъчност: кислрод,
катехоламини
интравенозно,
мониториране
на
хемодинамиката,насочване за инвазивна диагностика;
б) пълен AV-блок, брадикардия под 40 уд./мин. или променяща
хемодинамиката-атропин
0,5-1
мг.интравенозно,
поставяне на временен електрокардиостимулатор;
в) застойна сърдечна недостатъчност-фурантрил и.в.,
нитрат и.в., кислрод, при показания неинвазивна вентилация
(при възможност в СО) или интубация с апаратна
вентилация;
г) надкамерни и камерни аритмии-медиакментозно лечение
или електрокардиоверсио според хемодинамичното
състояние.

Пациенти с нормална ЕКГ и/или нисък риск:
• При нормална ЕКГ и биохимични маркери(те трябва да се
изследват повторно след 6 часа) и продължаваща гръдна
болка или други белези, показващи сериозно заболяване, е
нужно внимателно разпитване и изследване.
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• Възможни са БТЕ, аортна дисекация, остър перикардит,
пневмоторакс;
• Необходими са физикално изследване, рентгенография на
гръден кош, кръвно-газов анализ, биохимия (CPK, CPK-MB,
тропонин Т или I, д-димер), ехокардиография (при съмнение за
аортна дисекация-насочване за трансезофагеална ЕхоКГ и КТ,
при БТЕ-КТ).
• В зависимост от установената причина пациентът се
хоспитализира или насочва за извънболнично лечение.
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ОСТЪР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА
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Лечение

Диагноза

Стратификция
на риска

Лаб. маркери

ЕКГ

Работна
диагноза

Първи преглед

Реперфузия

ST ОМИ

Гръдна болка

Инвазивно

Не-ST ОМИ

Висок риск

Тропонинпозитивни

ST/T-промени

Неинвазивно

НАП

Нисък риск

Тропонин 2 x
негативни

Нормална или неспецифична

Съмнение за остър коронарен синдром

Персистираща
ST-елевация

Спектър на острите коронарни синдроми:
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Първична(първоначална оценка):
1. Анамнеза за гръдна болка/дискомфорт.
Типичният и най-чест симптом е ретростернален натиск
или тежест(ангина) с ирадиация към лявата ръка, шията или
челюстта, с интермитентен характер или персистиращи.
Тези оплаквания могат да бъдат свързани с други симптоми
като изпотяване, гадене, абдоминална болка, диспнея или
синкоп. Атипичната клинична картина не е рядкост. Тя включва
епигастрална болка, , нововъзникнала диспнея, пронизваща
гръдна болка, гръдна болка с плеврален характер или нарастваща
диспнея. Атипични оплаквания се срещат по-често при по-млади
(25-40 години) или по-възрастни (над 75 години) пациенти, при жени
или при пациенти с диабет, хронична бъбречна недостатъчност
или деменция.
2. Елевация на ST-сегмента или (предполагаемо) нов ляв бедрен
блок от ЕКГ при приемането за остър миокарден инфаркт със
ST-елевация или персистираща, или преходна ST-депресия, или
негативиране на Т-вълната, плоски Т-вълни, псевдонормализация
на Т-вълните за остър миокарден инфаркт без ST-елевация.
Често са необходими повторни ЕКГ записи. ЕКГ при първия
преглед може да е нормална!
3. Повишени маркери за миокардна некроза (CK-MB, тропонини). Не
трябва да се чакат резултатите, за да се започне реперфузионно
лечение при пациенти с остър миокарден инфаркт със STелевация!
4. Двуразмерната екокардиография (2Р-ЕхоКГ) и перфузионната
сцинтиграфия са полезни при отхвърлянето на остър миокарден
инфаркт.
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Анамнезата, ЕКГ промените и биомаркерите ( в частност
тропонин I или Т) са съществени за поставяне на диагнозата и
имат прогностично значение.

Диференциална диагноза:
Други сърдечни и несърдечни заболявания,които могат да имитират
острия миокарден инфаркт са представени в следната таблица:
Сърдечни

Белодробни

Хематологични

Съдови

Нестабилна ангина
пекторис
Миокардит
Перикардит
Миоперикардит
Кардиомиопатия
Клапни
Заболявания
Апикално
Балониране
(Tako-Tsubo синдром)

Белодробна
тромбемболия
Белодробен
инфаркт
Пневмония
Плеврит
Пневмоторакс

СърповидноКлетъчна
анемия

Аортна дисекация
Аортна аневризма
Аортна коарктация
Мозъчно-съдови
заболявания

Гастроинтестинални

Ортопедични

Езофагеален спазъм
Езофагит
Пептична язва
Панкреатит
Холецистит

Цервикална дископатия
Фрактура на ребро
Мускулно увреждане/възпаление
Костохондрит
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Поведение на спешния екип на мястото и по време на транспорт:
1. Обездвижване и транспорт без активни движения на пациента.
2. Възможност за незабавна дефибрилация и ЕКГ мониториране по
време на транспорта.
3. Обезболяване чрез интравенозни опиати(напр. 4 до 8 мг. Morphine)
с допълнителни дози от 2 мг. през интервал от 5 мин. С успех се
използват синтетични опиати като Fentanyl 1 ml=0.01 mg 1- 2 път
през 5-10 мин.
4. Назално или чрез лицева маска подаване на О2 2-4 л/мин. при
наличие на задух или сърдечна недостатъчност.
5. Ако пациентът не е с хипотония се дава Nitroglycerin като
таблети 0.5 mg или като спрей (Isoket/Nitrolingual) сублингвално,
който може да се повтори след 5-10 мин. като се следи за внезапно
спадане на артериалното налягане.
6. Acetysal 160-325 mg(не в ентеросолвентна форма) п.о. при липса
на противопоказания като се сдъвква от пациента.
7. Бензодиазепините(Diazepam 5 mg п.о.) могат да бъдат от полза
за овладяване на тревожността.
Пациентите с остър миокарден инфаркт със ST-елевация с давност
на инфарктната гръдна болка < 12 часа се насочват за реперфузионна
терпия. Ако до 2 часа от първия контакт с лекар не могат да се
транспортират до лечебно заведение с възможност за спешна PCI се
транспортират до лечебно заведение с възможност за фибринолиза.

Поведение в спешно отделение на спешно отделение за болнична помощ:
Поведението в спешно отделение за болнична помощ включва
потвърждаване на диагнозата ОКС/ОМИ, диференциална диагноза,
продължаване на започнатото от спешния екип по време на
транспорта лечение, стратификация на риска и определяне на
пациентите,подходящи за спешна реваскуларизация.
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Използжат се сладните групи медикаменти:
1. Антиисхемични медикаменти:
• Нитрати. По възможност интраженозна инфузия на
Глцерилтринитрат(Нитронал, Перлинганит) при стойности на
систолното АН над 90-100 mmHg. Задължителен мониторинг на
АН.
• Бета-блокери
се
препоръчват
при
липса
на
противопоказания(хипотония, брадикардия, II и III ст. AV-блок,
тежък бронхоспазъм) и особено при пациенти с тахикардия и
хипертония.
2. Антикоагуланти:
В Спешното отеделение може да се започне приложението на
нефракциониран хепарин(НФХ) в доза 60-70 Е/кг.(макс. 5000 Е) и.в.
болус и инфузия в доза 12-15 Е/кг(макс. 1000 Е/h). Необходимо е преди
приложението му да е взета венозна кръв за изследване на изходната
стойност на Aptt.
3. Антиагреганти:
Ако от екипа на ЦСМП в дома на пациента или при транспорта не е
даден Ацетизал, в Спешното отделение вдеки пациент с ОКС/ОМИ
трябва да получи неентеросолвентен(обикновен препарат) Ацетизал
(Аспирин) в насищаща доза 160-325 мг., за предпочитане сдъвкан за
по-бърза резорбция.
Насищаща доза Клопидогрел се назначава след консултация с
Кардиолог.

Вторична оценка:
За пациентите с остри коронарни синдроми(което включва остър
миокарден инфаркт със и без ST-елевация) е важна своевременната
преценка за насочването им за инвазивна диагностика и
реваскуларизация.
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Спешна PCI
2 ч.

12 ч.

Забележка: ПМК-първи медицински контакт

Спешна PCI
Спасителна PCI

Спешна PCI

Спешна PCI
Спешна PCI
Спешна PCI

Болница без
възможност за 24часа PCI
Линейка
Болница с
възможност за 24часа PCI
Времеви
рамки

При пациенти с остър миокарден инфарк със ST-елевация важат следните правила:

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!
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От пациентите с остър миокарден инфаркт без ST-елевация
за спешна реваскуларизация се насочват тези с висок риск. В
следващатата таблица са посочени характеристиките на тези
пациенти.
Данни за продължаваща или рекурентна исхемия
Спонтанни динамични ST-промени(ST-депресия>0.1 mV или
транзиторна ST-елевация)
Дълбока ST-депресия в прекордиалните отвеждания V2-V4,
показваща продължаваща трансмурална исхемия на задната
стена на лява камера
Хемодинамична нестабилност
Значима камерна аритмия

Лечение според клиничното протичнане-към конвенционалната
терапия:
а) нискодебитна сърдечна недостатъчност: кислрод, катехоламини
интравенозно, мониториране на хемодинамиката,насочване за
инвазивна диагностика;
б) пълен AV-блок, брадикардия под 40 уд./мин. или променяща
хемодинамиката-атропин 0,5-1 мг.интравенозно, поставяне на
временен електрокардиостимулатор;
в) застойна сърдечна недостатъчност-фурантрил i.v., нитрат i.v.,
кислрод, при показания неинвазивна вентилация(при възможност
в СО) или интубация с апаратна вентилация;
г) надкамерни и камерни аритмии-медиакментозно лечение или
електрокардиоверсио според хемодинамичното състояние.
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ХИПЕРТЕНЗИВНА КРИЗА
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Белодрбен оток

Миокардна

–

Аортна дисекация

исхемия
Metoprolol: 2 - 5 mg/i.v.
Nitroglycerine 2-8
(внимавай при
mg/h
тежка АР**)
Бета-блокери
Morphine: 2- 5 mg/i.v.
Morphine- 2- 5 mg/i.v. Nitroglycerine: 2-8 mg/h i.v
АСЕ-инхибитор/
Clonidine: 0,075 - 0,15 mg/i.v.
АРБ***

*ГИТ – Гастроинтестинален тракт
**АР Аортна регургитация
***АРБ – Ангиотензин рецепторен блокер

Nitroglycerine 2-8 mg/h
Morphine- 2- 5 mg/i.v.
Неинвазивна
вентилация
Furanthril- 40 mg/i.v.
(болус) или
повече до постигане
на ефект

Клинична характеристика:
Фундоскопия - хеморагии,
ексудати, папилоедем
Бъбреци - олигурия, азотемия
ГИТ*- гадене, повръщане
Неврологична симптоматика
Микроангиопатична
хемолитична анемия

Еклампсия

Са-антагонисти
Labetalole: 20 mg/i.v.
Hydralazine: 5-10 mg/i.v.
Methyldopa: 250 mg/ 2-3
пъти дн. p.o

Хипертензивна криза
обикновено АН > 220/140 mmHg

Поведение при хипертензивна криза

Са-антагонисти
Бета-блокери
Nitroglycerine:
2-8 mg/i.v.
Clonidine:
0,075 - 0,15 mg/i.v.

Исхемичен/
хеморагичен
мозъчен инсулт/
хипертензивна
енцефалопатия
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Спешни хипертензивни състояния:
- Хипертензивна енцефалопатия;
- Хипертензивна остра левостранна сърдечна недостатъчност;
- Хипертензивна криза и остър миокарден инфаркт;
- Хипертензивна криза и нестабилна ангина пекторис;
- Хипертензивна криза и аортна дисекация;
- Хипертензивна криза и мозъчно-съдов инцидент или
субархноидална хеморагия;
- Феохромоцитомна хипертензивна криза;
- Хипертензивна криза при използване на амфетамини, кокаин,
ЛСД, екстази;
- Периоперативна хипертензивна криза;
- Тежка пре-еклампсия или екламсия.

Диференциална диагноза:
1. Паническа атака при пациенти с артериална хипертония.
Това са предимно жени с предхождащ момент на емоционална
нестабилност. Характерни са хипервентилацията, замаяност,
световъртеж,
главоболие,
сърцебиене,парастезии
на
крайниците и чувство за задух.
2. Феохромоцитом-млади хора,бледи,активни, с вегатативни
прояви.
3. Малигнена хипертония-описана по-горе.
4. Рефлекс на Кушинг-повишаване на артериалното налягане при
черепна травма, мозъчен тумор, субдурален и интрацеребрален
кръвоизлив.
При остър коронарен синдром и остър миокарден инфаркт има
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повишаване на артериалното налягане, рядко с характера на
истинска хипертонична криза.

Първична оценка:
Бързата преценка на степента на спешност е от особена важност
за своевременното лечение на пациентите. Кратка, но насочена
анамнеза трябва да има за цел установяване на продължителността
и тежестта на хипертонията, всички приемани антихипертензивни и
други медикаменти, наличието до сега на сърдечно-съдово, мозъчносъдово и бъбречно заболяване. Обикновено при хипертонична криза
се наблюдава бързо покачване на артериалното налягане-систолно
над 200 mmHg и диастолно над 140 mmHg и церебрални симптомисилно главоболие, гадене, повръщане.
Важно е да се различат хипертензивните Emergencies и Urgencies.
Насочено се търсят таргетни органни увреждания-хипертензивна
енцефалопатия, интракраниална хеморагия, НАП, ОМИ, остра
левостранна сърдечна недостатъчност с белодробен оток, аортна
дисекация,хипертензивна криза при феохромоцитом, хипертензивна
криза при използване на вещества-кокаин, амфетамини, ЛСД,
еклампсия, остра бъбречна недостатъчност. Това има значение за
започването на мониториране, адекватно лечение и бързо насочване
за хоспитализация в интензивно отделение. От друга страна
хипертензивните Urgencies не изискват такава спешност и могат
да се лекуват с перорални медикаменти.
Важно е различаване на хипертензивните кризи от сравнително
честите при пациенти с артериална хипертония(особено жени)
панически атаки. Разграничаването им бе описано при разглеждането
на дифернциалната диагноза.
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Поведение на спешния екип на място и по време на транспорт:
Наред с описаното по-горе снемане на насочена анамнеза, се
прави кардиоваскуларен и неврологичен статус на пациента с
оглед установяване на таргетно органно увреждане и определяне
на по- нататъшното поведение. Измерва се с подходящ маншет
артериалното налягане на двете ръце.
Соматичният статус определя наличието на ОЛСН с белодробен
оток, както и придружаващи сърдечно-съдови и други заболявания.
ЕКГ за диагноза на остър коронарен синдром.
Трябва да се разграничат неотложните от спешните хипертензивни
кризи. При първите се започва перорално лечение с клонидин(табл.
0.15 мг. ½-1 т.) , АСЕ-инхибитор, калциев антагонист. Избягва се
прилагането на Нифедипин поради провокирането на тахикардия,
рязко спадане на АН и миокардна исхемия.

Поведение в Спешно отделение и вторична оценка:
1.Хипертонични спешни състояния:
Целта на терапията при тези състояния е не сваляне на артерилното
налягане бързо до нормални стойности. Трябва да се осигури
постепенно, контролоирано понижаване на АН, за да се избегне
органна хипоперфузия. Препоръчва се първоначалното сваляне на
средното артериално налягане до 20-25 % от изходната стойност,
или в първите 30-60 мин.-до 110-115 средно артериално налягане.
След това постепенно то да се понижи до нормални стойности в
рамките на12-24 часа.
Пациентът се настанява на легло, подава се кислород с назален
катетър или маска, мониторират се АН, ЕКГ, кислородна сатурация.
Извършват се отново оценка на неврологичния и кардио-церебралния
статус. В повечето случаи е уместна уретрална каетъризация.
Прави се и се анализира ЕКГ- 12 отвеждания.
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Търси се причината за високото артериално налягане-силни
болки,препълнен пикочен мехур.
Назначава се фундоскопия от офталмолог с цел търсене на ексудати,
хеморагиии палпиледем.
Ако е налице съмнение за вторична хипертония, се назначават
съответни кръвни и уринни изследвания преди започване на агресивна
антихипертензивна терапия.
Артерилното налягане се мониторира през 15-30 мин. Ако то
не спадне под 180/120 mmHg след приложение на интравенозен
клонидин(Chlophazolin ½-1 амп. В 20 мл физиологичен разствор бавно
и.в.) и/или диуретик(фуроземид 20-40 мг-1-2 амп. и.в.), се прилага венозна
инфузия на вазолдилатотор. В момента в Спешните отделения в
България е наличен глицерилтринитрат-Nitronal, Perlinganit флакони
50мл/50 мг.. Дозите са 5-100 мкг/мин., като началото на действие
е 2-5 мин. Странични ефекти са главоболие, гадене, повръщане,
метхемоглобинемия, толеранс при продължително използване.
Според специфичните усложнения са необходими започване на
специфични диагностични и терапевтични действия.
Например при данни за енцефалопатия или мозъчна хеморагия-КАТ и
хоспитализация в неврологично отделение.
При данни за нестабилна стенокардия или остър миокарден инфарктлечение като за остър коронарен синдром.
При аортна дисекация-понижаване на АН с и.в. нитрат и бета-блокер.
При наличие на остра левостранна сърдечна недостатъчностлечение като за остра сърдечна недостатъчност. Важни са
кислородотерапията,прилагане на и.в. диуретик, опиоиден аналгетик,
нитрат, показания за неинвазивна вентилация по възможност, както
и за интубация и механична вентилация.
При феохромоцитом се прилага и.в. Phentolamine. Поради това е
важно своевременно разпознаване и консултация с кардиолог. Да
не се прилагат бета-блокери, особено селективни поради опасност
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от засилване на периферните ефекти на отделяните при това
заболяване катехоламини
При еклампсия се прилага Хидралазин. Избягват се диуретик,нитрати
и метил-допа. Спешно болната се консултира с кардиолог и акушергинеколог и се насочва за хоспитализация.

2. Хипертонични неотложни състояния:
Това са хипертонични кризи без таргетно органно засягане. Найчесто това са пациенти с известна хипертония, които не спазват
антихипертензивната си терапия, както и недобре медикирани
пациенти с артериална хипертония. Трябва да се имат в предвид
сравнително честото наблядаваните панически атаки при пациенти
с артериална хипертония. Винаги трябва да се търси причината
за повишените стойности на артериалното налягане. Те могат да
бъдат също силни болки, препълнен пикочен мехур. При новопоявила
се хипертония се мисли за вторична хипертония.
При хипертоничните неотложни състояния се цели същопостепенно(в
рамките на 12 часа) спадане на АН до нормални стойности. Използват
се предимно орални антихипертензивни медикаменти. Да се избягва
назначаването на Нифедипин поради рефлективна тахикардия и
краткотраен значителен спад на АН.
Използват се следните групи медикаменти:
Хлофазолин табл. 0.15 мг 1/2-1 т. и амп. 0.15 мг. При перорално
проложение началото на действие е след 30-60 мин. Може да се
прилага до 0.8 мг./дневно. Странични действия-ксеростомия,
брадикардия, адинамия, хипотония.
Фуроземид табл. 40 мг. и амп. 2мл/20 мг. При артериална хипертония,
особено при съмнение за обемна хипертония, съчетание с хронична
сърдечна недостатъчност, бъбречно заболяване. Потенцира ефекта
на АСЕ-инхибиторите.
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АСЕ-инхибитори: с най-бърз и сравнително краткотраен ефект е
Каптоприл. Прилага се в табл. 12.5 мг. табл. ½ -1 т. през 30-45 мин.
Начало на действие-след 30 мин.
Бета-блокери. Например Метопролол тартарат(Корвитол) табл.
50 мг. При тахикардия, повишен симпатикусов тонус. Не при
бардикардия, AV-блок II и III ст., бронхоспазъм.
Калциеви антагонисти: Фелодипин и Амлодипин(2 генерация
дехидропиридинови калциеви антагонисти, табл. 5 и 10 мг.) имат
изразен вазодилататорен ефект без отрицателен инотропен
ефект, не предизвикват значима рефлективна тахикардия. Полезни
са при хипертония с изразен вазоспазъм.
Необходимо е наблюдение на пациента, по възможност до 12 часа.
Насрочва се контролно посещение при личен лекар за проследяване
ефективността на терапията и при нужда-корекции. При съмнение
за вторична хипертония е необходима хоспитализация.
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СЪРДЕЧНИ АРИТМИИ
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ЕКГ при мултифокална предсърдна тахикардия:
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ЕКГ при предсърдно трептене:
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ЕКГ при предсърдно мъждене:
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ЕКГ при AV re-entry тахикардия:
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ЕКГ при WPW синдром:
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ЕКГ при WPW синдром и предсърдно мъждене:
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ЕКГ на камерни екстрасистоли:
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ЕКГ на камерна тахикардия:
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ЕКГ Torsades de pointes тахикардия:
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ЕКГ при камерно трептене:
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ЕКГ при камерно мъжденe:
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ЕКГ при тип I Wenckebach блок (Mobitz I):
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ЕКГ при Mobitz II:

149
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

ЕКГ при AV блок III ст:
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Профилактика на тромбоемболичните инциденти и оценка на риска:
Рискови фактори за тромбоемболични инциденти
Главни рискови фактори
преживян мозъчен инсулт
ТИА* или системен емболизъм
възраст > 75 г.

Малки рискови фактори
сърдечна недостатъчност или
умерена към тежка систолна
дисфункция
артериална хипертония
захарен диабет
възраст 65 – 74 г.
съдова болест

* Транзиторна исхемична атака
CHA2DS2-VASc
застойна сърдечна недостатъчност
артериална хипертония
възраст ≥ 75 г.
захарен диабет
инсулт/ ТИА
съдово заболяване
възраст 65 – 74 г.
женски пол
Общ сбор

Точки
1
1
2
1
2
1
1
1
9

* сборът е 9, защото възрастта участва два пъти

151
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Препоръки за антикоагулантно/антиагрегантно
зависимост от CHA2DS2-VASc:
Рискови фактори

един голям рисков
фактор или два малки
рискови фактора

лечение

CHA2DS2-VASc

Препоръчителна
терапия

≥2

АТ*

един малък рисков
фактор

1

без рискови фактори

0

в

АТ или Аспирин
75-325 mg/дн. За
предпочитане е АТ.
Аспирин – 75325 mg/дн или без
антитромботична
терапия

* антикоагулантна терапия
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Класификация на камерните екстрасистоли по Lown:
КЛАСИФИКАЦИЯ НА КАМЕРНИТЕ ЕКСТРАСИСТОЛИ ПО LOWN
степен

24 часов ЕКГ-холтер запис

0

няма екстрасистоли

1

мономорфни КЕ* < 30/h или < 1min

2

мономорфни КЕ > 30/h или > 1min

3

полиморфни КЕ

4а

куплети от КЕ

4б

краткотрайна КТ**(повече от 2 КЕ една след друга)

5

R върху T (прекалено преждевременни КЕ)

* камерни екстрасистоли
** камерна тахикардия
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ОСТРА ДИСПНЕЯ
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добави бронходилататор
кортикостероид, обсъди
антибиотик.
Обсъди насочване към СО

увеличи диуретиците,
Нитрат
Обсъди насочване съм
СО**

* ОКС - остър коронарен синдром
** БТЕ белодробен тромбемболизъм
*** СО - спешно отделение

ХОББ

насочи пациента
към СО

Новопоявила се
диспнея

Физикален преглед, ЕКГ,
Сатурация, температура

История на сърдечна
недостатъчност

Изключи ОКС*, БТЕ**,
Обструкция на дихателни

Анамнеза

Остра диспнея
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Остра диспнея - етиология:
ПРИЧИНИ ЗА ОСТРА ДИСПНЕЯ
Заболяване на дихателната система
Обструкция на дихателните пътища
Чуждо тяло, тумор, едем, секрет, възпаление
Остро изостряне на хронично обструктивно белодробно заболяване
Заболяване на белодробният паренхим
Инфекция
Неопластично заболяване – първично или метастатично
Ателектази
Съдови заболявания
Тромбемболизъм (БТЕ), туморни или мастни емболи
Белодробна хипертония
Васкулити
Белодробен оток - некардиогенен
Заболявания на плеврата
Ефузия
Пневмоторакс
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Остра диспнея - етиология (продължение):
Сърдечни заболявания
ИБС, Остър коронарен синдром (ОКС)
Клапни пороци
Дефекти на септума
Кардиомиопатии
Миксом
Заболявания на перикарда
Други
Заболявания на дихателните мускули/гръдната клетка
Системни нервномускулни заболявания
Дисфункция на
Анемии/хемоглобинопатии
Намален/абнормен хемоглобин
Карбоксихемоглобин
Метаболитна ацидоза
Хипертиреоидизъм
Асцит
Интоксикации
Безпокойство/психогенно
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Диферинциална диагноза на задух от сърдечен/белодробен произход:
Диферинциална диагноза на задух от сърдечен/белодробен произход
Задух от сърдечен произход

Задух от белодробен произход

Анамнеза за сърдечно заболяване

Анамнеза за белодробно заболяване

Има ортопнея

Няма ортопнея

Силно се влошава от усилие

По-слабо се влошава от усилие

Подобрява се от диуретици,
нитрат

Не се влияе от диуретици

Липсва или има слабо изразен
бронхоспазъм

Изразен бронхоспазъм
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Methylprednisolon- 1-3
mg/kg/ i.v

Aminophyllin- 240 mg/
бавно i.v
Salbutamol- 2-8 mg./p.o

Инхалаторни кортикостероиди/антихолинесте-разни средства,
бета-2- агонисти.

Furosemide .20 -100 mg/i.v

Nitroglycerin2-8 ml/h
Morphine-2-5
mg/i.v

Кислород –
4-6 l/min

Антибиотици/ Муколитици

Кислород

Диспнея от
белодробен произход

Диспнея от
сърдечен
произход

Веднага насочи
към специализи-рано звено

При пациени в
шок със суспектен масивен
БТЕ обсъди
фибринолиза

Heparin 5000010000 E. i.v
болус

БТЕ

Лечение на най-честите причини за остра диспнея:

Веднага насочи към
специализирано
звено

Methylprednisolon2-5 mg/kg/ i.v

Отбструкция на
ГДП

Трахеотомия

Веднага
насочи към
специализирано звено

Отбструкция
на ГДП от
чуждо тяло
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ОСТЪР БЕЛОДРОБЕН ОТОК
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Систолно налягане >100
Dobutamine 2-20 mcg/kg.min

В резултат на брадикардия
ли е? Следвай алгоритъм за
лечение на брадикардия.

Липса на ефект. Обсъди интубация

Обсъди
инотропна
подръжка

Продължи с нитрат и диуретик.
Следи хемодинамика

Обсъди неинвазивна
вентилация

Furosemide – 1mg/kg, iv
Morphin – 2-4 mg/kg ,iv
Nitroglycerin – 2- 8 mg на час, iv

НЕ

В
резултат на
аритмия ли е?

Подай кислород
Следи хемодинамиката

Белодробен оток
Тахидиспнея, хрипове, кашлица,
розово-пенести храчки

Поведение при белодробен оток

Систолно налягане 70-100
mmHg или клиника на шок:
Dopamine – 5-15mcg/kg/min

В резултат на тахикардия
ли е? Следвай алгоритъм за
лечение на тахикардия
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Лечение:
Лечението на белодробния оток зависи от специфичната етиология.
Имайки предвид острия, животозастрашаващ характер на
състоянието е необходимо незабавно да се предприемат мерки за
поддръжка на циркулацията, подобряване на газообмена и механиката
на дишането. Допълнително е необходимо да се коригират чести
съпътстващи белодробния оток състояния, които усложняват
неговото протичане като инфекция, ацидоза, анемия, бъбречна
недостатъчност.
1. Подпомагане на оксигенацията и вентилацията.
Необходимо е незабавно да се започне подаване на кислород през маска
или назална канюла за подобряване на оксигенацията и поддържане
на кислородната доставка до периферните тъкани и сърцето в
условията на повишени нужди.
Белодробния оток води до увеличаване на дихателната работа, което
води до повишаване на кислородните нужди и обременява сърцето.
При пациентите с неадекватна оксигенация и вентилация въпреки
подаването на кислород е необходимо да се започне вентилация с
положително налягане или неинвазивно с плътно прилепваща маска
или ако са налице индикации да се пристъпи към ендотрахеална
интубация и инвазивна вентилация. Това води до намаляване на
дихателната работа, подобряване на оксигенацията, намаляване на
преднатоварването и следнатоварването на сърцето. Неинвазивната
вентилация може да намали честотата на интубациите и свързаните
с това усложнения при правилно селектирани пациенти. Въпреки
това този метод не трябва да забавя преминаването към инвазивна
вентилация при наличието на индикации за това. Вентилацията
с положително налягане и положително крайноекспираторно
налягане има множество положителни ефекти върху белодробния
оток – подобрява сърдечната функция като намалява пред и
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следнатоварването, подпомага преразпределението на течностите
от алвеолите обратно в интерстициума, предотвратява
образуването на ателектази.

Медикаметнозно лечение:
В повечето случаи на белодробния оток, количеството на
екстравазиралите течности е свързано с
пулмокапилярното
налягане и вътресъдовия обем.
Диуретици
Бримковите диуретици и в частност фуроземида имат мощен
диуретичен ефект и също така видят до бърза венодилатация
предшестваща
диурезата.
Това
води
до
редукция
на
преднатоварването. Фуроземид е ефективен дори в случаите на
хипопротеинемия, хипонатриемия и хипохлоремия. Повишени дози се
използват при пациентите с бъбречна недостатъчност. Началната
доза е 0.5 мг/кг. Медикамента е с широк терапевтичен прозорец.
Допустими са дози до над 1000 мг/24часа
Нитрати
Интравенозни, перорални, сублингвални форми на нитроглицерин
и други от групата са показани при белодробен оток при липса на
хипотония. Нитратите са предимно венодилататори, а също така
и коронарни дилататори. Интравенозен нитроглицерин се използва
в доза 5-10 μg/min. Итравенозният Натриев нитропрусид е мощен
венозен и артериален дилататор, който се използва в доза 0.5-5
μg/kg/min. Той е показан в случаите на белодробен оток с повишено
артериално налягане но може да намали коронарната перфузия.
Употребата му налага постоянно мониториране на АН.
Морфин в първоначална доза 2-4 мг и последващи болуси може да
се използва при белодробен оток. Той е преходен венодилататор,
намалява преднатоварването, неспокойствието и задуха. Намалява
катехоламиновите нива и може да забави сърдечната честота и да
163
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

намали АН при хипертензивни пациенти.
Медикаменти с положителен интропен ефект са показани при
пациентите с белодробен оток, хипотония и левокамерна дисфункция.
Дозират се от 2-20 μg/kg/min според АН. В по- ниски дози имат
вазодилататорен ефект и подобряват миокардния контрактилитет
за сметка на повишена кислородна консумация като този. В
повисоките дози преобладава вазоконстрикторен ефект.
Сърдечните гликозиди и в частност интравенозният дигоксин
се използват за контрол на сърдечната честота при пациенти с
предсърдно мъждене и предсърдно трептене. При тях отсъства
отрицателния инотропен ефект на интравенозните бетаблокери
и калциеви антагонисти и са показани при пациенти с левокамерна
дисфункция. Дозата на дигоксин е до 1.5 г/24 часа първоначално.
Интрааортния балонен контрапулсатор увеличава сърдечния дебит.
Показан е при пациенти с кардиогенен белодробен оток и кардиогенен
шок, предоперативно в случаите на исхемия, остра митрална
регургитация, руптура на междукамерната преграда, както и след
кардихирургия при левокамерна дисфункция и намален сърдечен дебит.
Бронходилататорите са показани при наличие на бронхоспазъм и
възпалителна компонента. Аминофилин венозно да 500 мг/24 часа,
разделен в няколко приема бавно венозно.
Венозните кортикостероиди имат място при лечението на
некардиогенен белодробен оток. Прилагат се в дози от 1-2 мг/кг.
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АСТМА – КРИЗИ
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Бронходилататори
(ФДИ*, β2-агонисти)
Aminophyllin-240 mg/
бавно i.v
Salbutamol 2-8 mg/p.o

* Фосфо-диестеразни инхибитори
** Остра дихателна недостатъчност

Кортикостероиди
Methylprednisolon
1-3 mg/kg

Насочи пациента
към спешно отделение

При ОДН**
рО2<50; рСО2>50
Обсъди
апаратна вентилация

Кислород-2-4 l/min

Секретолитици/
Антибиотици

Астма криза
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Спешна медицинска помощ при астматична криза.
Заемане на седящо положение.
Кислородолечение: В зависимост от тежестта на хипоксията
нужният кислород (2 – 4 l/min) се внася през назална сонда. Да се
следи за признаци на потискане на дишането и своевременно да се
премине към асистирано (командно) обдишване.
Глюкокортикостероиди i.v. – са първа линия на избор при
овладяване на астматичната криза. Кортикостероидите имат
мощен противовъзпалителен ефект, намаляват бронхиалната
хиперреактивност, секрецията на мукус и отока на лигавиците,
увеличават броя на бета-адренорецепторите в белите дробове
и повишават чувствителността им към действието на β2агонистите. Нежеланите ефекти от парентералното им и перорално
приложение са в значителна степен редуцирани при инхалаторните
кортикостероиди
Бронходилататори: Взема се предвид подходящото лечение.
Интравенозно се внася теофилин (при контрол на плазмените
нива) и/или бета-2-миметик i.v. или под формата на спрей. Важно:
При предшестваща употреба на дозиран аерозол интравенозното
внасяне на симпатикомиметици не е съвсем безопасно (тахикардии,
хипокалиемия и др.). Парентерално лечение със симпатикомиметици
се препоръчва само у млади пациенти и при пулсова честота под 120
– 130 удара/минута. При останалите се предпочита парентерално
лечение с теофилин при контрол на плазменото му ниво.
Секретолитици: адекватно оводняване, евентуално антибиотици,
глюкокортикостероиди.
Евентуално апаратно дишане, ендоскопско аспириране и бронхиален
лаваж:
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Индикации: при остра дихателна недостатъчност с рО2 < 50 и
рСО2 > 55 Тоrr и респираторна ацидоза. При съществуваща хронична
хиперкапния могат да бъдат толерирани и по-високи стойности
на рСО2. Мускулното изтощение на диафрагмата с парадоксален
инспираторен тираж (хлътване) на коремната стена, както и
прогресиращото помрачаване на съзнанието представляват
показания за провеждане на обдишване. При неефективно механично
обдишване вследствие застоя на секрет в бронхите се прибягва до
бронхоскопски лаваж (употреба на 0.9%-ен солеви разтвор).
Профилактика на стрес-улкуса (например даване на Н2-блокери или
антиацидни средства).
При астматичен статус да се избягват: антитусивни
(противокашлични) средства, бетаблокери, ацетизал, седатива
(потискат дишането), парасимпатикомиметици (Pilocarpin, Carbachol
и др.), катетеризация на подключичната вена (повишена опасност
от пневмоторакс). По възможност дигиталисовите препарати
също трябва да бъдат избягвани (опасност от ритъмни нарушения
вследствие на хипоксемията и действието катехоламините).
Всеки пристъп на бронхиална астма трябва да бъде възприеман като
сериозно състояние и пациентът трябва да бъде закаран в болница и
подложен на интензивен медицински контрол. Да не се предприемат
прибързани агресивни терапевтични мерки (интубация и обдишване)
преди изчерпване на всички останали възможности.
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БЕЛОДРОБНА ТРОМБОЕМБОЛИЯ
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Данни за БТЕ
Започни лечение

D-димер - положителен
Мултидетектрна КТ
Ехокардиография

Без данни за БТЕ
Търси друга причина

D-димер отрицателен
Търси друга причина

D-димер

Ниска/средна клинична
вероятност за БТЕ

Данни за БТЕ
Започни лечение

Мултидетекорна КТ
Ехокардиография

Висока клинична
вероятност за БТЕ

Без данни за БТЕ
Търси друга причина

Предполагаем БТЕ
Клиника
Рискови фактори

Поведение при пациенти суспектни за белодробен
тромбемболизъм (БТЕ)
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Revised Geneva score
Възраст > 65 (1 т)
Предишен епизод на БТЕ или ДВТ (3 т)
Хирургична операция или фрактура през последния месец(2т)
Активно злокачествено състояние (2 т)
Едностранна болка в долен крайник (3 т)
Хемоптое (2 т)
Сърдечна честота:
• 75 до 94 у/мин (3 т)
• > 95 у/мин (5 т)
Болка при дълбока палпация на долен крайник и унилатерален оток(4т)
Резултат и вероятност за БТЕ
• 0 - 3 т. – ниска вероятност (8%)
• 4 - 10 т. - умерена вероянтост (28%)
• > 11 т. – висока вероятност (74%)
The Wells score:
• Клинично подозрение за ДВТ 3.0 т
• Алтернативна диагноза е по-малко вероятна от БТЕ - 3.0 т
• Тахикардия - 1.5 т
• Имобилизация, хирургия в последните 4 седмици - 1.5 т
• История за ДВТ или БТЕ - 1.5 т
• Хемоптое - 1.0 т
• Злокачествено заболяване - 1.0 points
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Основна Интерпретация Резултат > 6.0 – висока вероятност 59%
• Резултат от 2.0 to 6.0 – умерено вероятно 29%
• Резултат < 2.0 - Low 15%
Алтернативна Интерпретация
• Резултат > 4 – БТЕ е вероятно – да се премине към
образна диагностика.
• Score 4 or less – БТЕ е малко вероятно, изследвай Д-димер
за да отхвърлиш БТЕ.
Дозировка на парентералните антикоагуланти при БТЕ
1. Нефракциониран Хепарин
Болус доза 80UI/kg, последвани от 18UI на кг на час.
2. Фракционирани хепарини
Enoxaparin - 1mg/kg през 12 часа
- 1.5 mg/kg един път дневно
Tinzaparin 175 UI/kg един път дневно
3. Фондапаринукс
5mg(до 50кг) един път дневно
7.5mg(50-100 кг)един път дневно
10mg(над 100 кг)един път дневно
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ХРОНИЧНО ОБСТРУКТИВНА
БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ
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Анамнеза

Кортикостероиди
Methylprednisolon 1-3
mg/kg
Инхалаторни
кортикостероиди

*АКР- Алкално- киселинно равновесие

Бронходилататори
(β2-агонисти,
антихолинергици
- ипратропиум
бромид,
фосфодиестеразни
инхибитори

кашлица, диспнея, цианоза и др.

ХОББ

Антибиотици,
Муколитици

насочи пациента
към спешно отделение

Кислородолечение
2- 4 l/min,
Проследяване на АКР* при хиперкапнея, хипоксия и
тежко състояние

Аускултация, ЕКГ, Сатурация, Температура

Физикален преглед,

Поведение при Хронично Обструктивна Белодробна
Болест (ХОББ)
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ОСТРИ ИЗВЪНБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ
НА ДОЛНИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА
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Причинители на остра пневмония при пациенти с различни рискови
фактори:
Рискови групи
Възраст
Новородени - 1 до 4 месеца
Деца до 5 годишна възраст
Възрастни
Здравен статус
Здрави индивиди
Имунокомпроментирани болни
Битов статус
Лоши социално-битови условия
Климатична инсталация
Контакт с животни

Обичайни причинители
Chlamidia, Streptococcus Pneumoniae,
Haemophylus Influaenzae
Streptococcus Pneumoniae, Haemophylus
Influaenzae, Вируси
Streptococcus Pneumoniae, Грипен вирус,
Legionella
Streptococcus Pneumoniae, Mycoplasma
Pneumoniae, Вируси
Gram (-), Pseudomonas spp.

Mycoplasma Pneumoniae, Вируси,
Chlamidia trachomatis
Legionella pneumophilla
Coxiella burnetii, Chlamidia psittaci
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CRB-65 скала. Общата балова оценка се получава като сбор от
отделните компоненти при наличието им. Минимален сбор – 0 точки,
максимален сбор 4 точки.
Обърканост
Дихателна честота ≥ 30
Систолично артериално налягане
                 < 90 mmHg
                          или
Диастолично артериално налягане
                 ≤ 60 mmHg
Възраст ≥ 65 години
Бал

Да +1
Да +1

Да +1

Да +1
................точки

Доболнично поведение
• Бърза клинична диагноза – анамнеза, кратък преглед, определяне
на състоянието – стабилен, нестабилен
• Преценка за нужда от интубация и механична вентилация
- Проходимост на дихателните пътища
- Тежест на диспнеята, цианоза, тираж, дихателна честота
- При тежък респираторен дистрес – интубация и механична
вентилация
- Абсолютни индикации за трахеална интубация и механична
вентилация– апнея, шок, кома.
- Пулсоксиметрия и кислородотерапия при хемоглобинова
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сатурация под 92 % на атмосферен въздух
• Циркулаторна преценка – венозен достъп
- Оценка на степента на дехидратация
- Измерване на артериалното налягане
- Венозен достъп
• CRB-65 бал
- при бал ≥ 3 точки – бърз приоритетен транспорт с максимално
време на място 10 минути
• Транспорт
- Позициониране на болния в комфортна позиция (седяща)
- Кислородотерапия при постоянна пулсоксиметрия с необходим
дебит за поддържане на хемоглобинова сатурация над 92 – 94 %
- Постоянна пулсоксиметрия – мониторинг на хемоглобиновата
сатурация, постоянна мониторна ЕКГ, артериално налягане и
ниво на съзнание
- Поддържане на венозния източник
- При тежка дехидратация – венозен болус 10 ml/kg кристалоиден
разтвор

Поведение в спешно отделение при пациенти с пневмония
Поведението  в  спешно  отделение при пациент с остра извънболнична
инфекция на дихателните пътища зависи основно от тежестта на
клиничната картина и рентгенографската находка.
• Преценка на тежестта на дихателната недостатъчност –
проходимост на дихателните пътища, белези за дихателна
декомпенсация (пулсоксиметрия, артериален кръвно-газов
анализ). При нужда – трахеална интубация и механична
вентилация.
• Кислородотерапия при всички пациенти с хемоглобинова
сатурация под 92 % на атмосферен въздух и при лека до умерена
диспнея. При по-тежка диспнея се прилага кислородотерапия с
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•

•

•

•

висок дебит (внимателно при пациенти с Хронична Обструктивна
Белодробна Болест).
Циркулаторна преценка със съдов достъп – периферен
венозен източник, преценка на тежестта на дехидратацията,
лабораторни изследвания. При признаци на дехидратация се
прилага болусна инфузия на кристалоиден разтвор.
Емпирична антибиотична терапия
При пациенти с нужда от хоспитализация се стартира
Еритромицин 500 mg i.v. през 6 часа или Цефтриаксон 1 до 2 g/ден
i.v. или Левофлоксацин 500 mg i.v. през 12 часа. При пациенти с висок
риск от развитие на Грам-негативна пневмония (алкохолици,
диабетици) се прилага   Левофлоксацин 500 mg i.v. през 12 часа
като монотерапия или в комбинация с макролид - Еритромицин
1 g i.v. през 6 часа и Ампицилин/Сулбактам 3 g i.v. през 6 часа или
Цефтриаксон 1 до 2 g i.v. дневно.
При аспирационна пневмония се налага различно поведение
– извършва се оротрахеална или назотрахеална катетърна
вакуум аспирация. Бронхоскопията е индицирана единствено
в случаите на аспирация на големи по размер партикули
(несмляна храна). Иригацията и лаважът на трахеобронхиалното
дърво са противопоказани. Повечето пациенти се нуждаят
от ранна трахеална интубация и механична вентилация с
кислородотерапия.
Ранна консултация със специалист: пулмолог, интернист,
анестезиолог-интензивист
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Микробиологични причинители на остра пневмония при деца
Възрастова група
Новородени

Микробен патоген*
Стрептококи Група В
Грам (-) бацили
Listeria
Herpes simplex
Cytomegalovirus

0.5 до 4 месеца

Вируси
Chlamidia trachomatis
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae

4 месеца до 4 години

Staphylococcus aureus
Вируси
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae

5 до 17 години

Staphylococcus aureus
Mycoplasma pneumoniae
Вируси
Streptococcus pneumoniae

* - отбелязани в низходящ ред по честота на причител на пневмония
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Граници на тахипнея при деца:
Възраст, години

Горна граница на нормалната
дихателна честота, дишания в минута

<2

55

2 до 12

45

> 12

35

Индикации за хоспитализация при деца с пневмония:
Възраст под 3 месеца
Интоксикирано дете
Респираторен дистрес с нужда от кислородотерапия
Дехидратация, повръщане
Неуспех на доболничното лечение
Имунокомпрометиран пациент
Дете, лишено от адекватни родителски грижи

Лечение на пневмонията при деца
• Преценка на тежестта на дихателната недостатъчност –
проходимост на дихателните пътища, белези за дихателна
декомпенсация, тежест на тахидиспнеята, цианоза, тираж,
дихателна честота (пулсоксиметрия, артериален кръвногазов анализ). При нужда – трахеална интубация и механична
вентилация.
• Кислородотерапия се прилага при всички деца с хемоглобинова
сатурация под 92 % на атмосферен въздух
• Циркулаторна преценка със съдов достъп – периферен
венозен източник, преценка на тежестта на дехидратацията,
лабораторни изследвания
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• При симптоми на дехидратация се извършва обемно заместване
с кристалоиден разтвор
• Антибиотична терапия
- При новородени - Ампицилин – 200 до 400 mg/kg/ден през 6 часа
с Гентамицин 5 mg/kg/ден през 12 часа при възраст до една
седмица и 7.5 mg/kg/ден през 8 часа при възраст над 1 седмица
или Цефуроксим или Цефотаксим 150 mg/kg/ден през 8 часа –
по-добър избор, поради свързаната с приложение на Гентамицин
ототоксичност. Цефтриаксон не се прилага в новорожденската
възраст, поради въздействие върху билирубиновия метаболизъм
- При кърмачета под 3 месечна възраст - Цефуроксим или
Цефотаксим 150 mg/kg/ден през 8 часа или Цефтриаксон 75 до
100 mg/kg/ден на 12 до 24 часа. При съмнения за стафилококова
пневмония се прилага Ванкомицин 40 mg/kg/ден. При микоплазмена
и хламидийна пневмония се прилага Еритромицин 50 mg/kg/ден i.v.
през 6 часа
- При деца над 3 месечна възраст и под 4 години – Амоксицилин/
Клавуланат – 45 mg/kg/ден или Азитромицин единична доза    
10 mg/kg/ден, последвана от доза 5 mg/kg/ден за 4 дни.
- При пеницилин-алергични деца и при деца над 4 годишна възраст
се прилага Азитромицин или Еритромицин
• При наличен бронхоспазъм се прилага Албутерол посредством
инхалатор – 1 впръскване (0.1 до 0.15 mg) или разтвор за инхалации
0.5 % 20 ml – 0.2 ml (0.1 mg) се добавят към 2 ml физиологичен
разтвор за небулизация.
• Прилагат се антипиретици
• Ранна консултация с педиатър и анестезиолог-интензивист
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Доболнично поведение при деца с пневмония
• Бърза клинична диагноза – анамнеза (родители), кратък преглед,
определяне на състоянието – стабилен, нестабилен
• Преценка за нужда от интубация и механична вентилация
- Проходимост на дихателните пътища, тежест на диспнеята,
цианоза, тираж, дихателна честота
- Абсолютни индикации за трахеална интубация и механична
вентилация– апнея, шок, кома. В някои случаи е индицирано
подпомагане на дишането със СРАР система (система за
постоянно позитивно налягане в дихателните пътища)
- Пулсоксиметрия и кислородотерапия (овлажнен кислород) при
хемоглобинова сатурация под 92 % на атмосферен въздух
- Назофарингеална/орофарингеална аспирация на секрети
• Циркулаторна преценка – венозен достъп
- Оценка на степента на дехидратация
- Измерване на артериалното налягане
- Венозен достъп
• Транспорт
- Позициониране на детето в комфортна позиция (седяща или в
ръцете на родителите)
- Кислородотерапия при постоянна пулсоксиметрия с необходим
дебит за поддържане на хемоглобинова сатурация над 92 – 94 %.
Подпомагане на дишането със СРАР система при нужда
- Постоянна пулсоксиметрия – мониторинг на хемоглобиновата
сатурация
- Поддържане на  венозния източник
- При тежка дехидратация – венозен болус 10 ml/kg кристалоиден
разтвор
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Подход при деца с бронхиолит в спешно приемно отделение
Лечението е поддържащо и симптоматично.
Индикации за хоспитализация: наличието на апнея или тежка диспнея,
хипоксия, тежка дихателна недостатъчност, или повръщане с
дехидратация.
Ранна консултация с педиатър и анестезиолог-интензивист.
При всички деца с тежък респираторен дистрес се измерва хемоглобинова сатурация на атмосферен въздух.
• При сатурация под 92 % се прилага кислородотерапия (овлажнена
и затоплена смес, високодебитна назална канюла) и пулсоксиметрията става постоянна.
• Задължителен по време на престоя в спешно отделение е апнея
мониторингът (плетизмограма) – опасност от централна
апнея.
• Взимането на проба за кръвно-газов анализ е индицирано при деца
с тежка дихателна недостатъчност, в шок или при налична ниска
хемоглобинова сатурация, въпреки приложената лекарствена и
кислородотерапия.
• Артериална пункция за кръвно-газова проба може да доведе до допълнителни тежки нарушения в газообмена, поради което трябва да се прави внимателно и в никъкъв случай рутинно.
• При деца с дехидратация се прилага интравенозна течностна
терапия с кристалоиден разтвор в зависимост от степента й.
• Антибиотична терапия се прилага единствено в случаите със
съмнение за бактериална суперинфекция.
• Апнеята и тежката дихателна декомпенсация въпреки кислородотерапията са абсолютни индикации за трахеална интубация и
механична вентилация.
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• Емпиричната терапия с β – агонисти е стандарт при деца с
бронхиолит. Най-често се прилага Албутерол – посредством инхалатор – 1 впръскване (0.1 до 0.15 mg) или разтвор за инхалации
0.5 % 20 ml – 0.2 ml (0.1 mg) се добавя към 2 ml физиологичен разтвор за небулизация.
• Прилага се и Адреналин посредством небулайзер – разтвор
1:1000, 0.5 ml в 2.5 ml физиологичен разтвор през 2 часа.
• Кортикостероиди не трябва да се прилагат рутинно. Въпреки
това, може да се приложат в комбинация с Адреналин или Албутерол в доза – Метилпреднизолон 0.5 до 2.0 mg/kg i.v. през 6 часа.
• Използва се също и гръдна физиотерапия - инхалаторна терапия
за втечняване на бронхиалната секреция, както и дренажни положения на тялото.  

Доболнично поведение при бронхиолит:
• Бърза клинична диагноза – анамнеза (родители), кратък преглед,
определяне на състоянието – стабилен, нестабилен
• Преценка за нужда от интубация и механична вентилация
• Тежест на диспнеята, цианоза, тираж, дихателна честота
• Абсолютни индикации за трахеална интубация и механична вентилация– апнея, шок, кома. В някои случаи е индицирано подпомагане на дишането със СРАР система (система за постоянно
позитивно налягане в дихателните пътища)
• Пулсоксиметрия и кислородотерапия (овлажнен кислород) при хемоглобинова сатурация под 92 % на атмосферен въздух
• Назофарингеална/орофарингеална аспирация на секрети
• Циркулаторна преценка – венозен достъп
• Оценка на степента на дехидратация
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• Измерване на артериалното налягане
• Венозен достъп
• Приоритетен бърз транспорт за всички деца с бронхиолит
• Позиционирайте детето в комфортна позиция (седяща или в ръцете на родителите)
• Кислородотерапия при постоянна пулсоксиметрия с необходим
дебит за поддържане на хемоглобинова сатурация над 92 – 94 %
• Постоянна пулсоксиметрия – мониторинг на хемоглобиновата
сатурация
• При тежка дехидратация – венозен болус 10 ml/kg кристалоиден
разтвор
• Бронходилататорна терапия при нужда
• Подпомагане на дишането със СРАР система
• Честа аспирация на секрети от носната и устната кухина
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СПЕШНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ДИАБЕТ –
КЕТОАЦИДОЗА, ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА,
ХИПОГЛИКЕМИЯ
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ДИАБЕТНА КЕТОАЦИДОЗА (ДКА)
Характерната за ДКА триада - акростиха ДКА:
Диабетици със серумна глюкоза над 15 mmol/l,
Кетонемия/Кетонурия (+++),
Ацидоза (pH < 7.3, НСО3 < 15 mmol/L)
Характерните за ДКА признаци и симптоми - акростиха ДКА:
Д: Делир, Диуреза, Дехидратация (3 Д)
К: Кусмаулово дишане, Кетотичен дъх (2 К)
А: Абдоминална болка (1 А)
Течностен и електролитен дефицит при ДКА
Воден дефицит
Натрий
Kалий
Maгнезий
Фосфор

100
7-10
3-5
0.5-1.0
1

ml/kg
mEq/kg
mEq/kg
mEq/kg
mEq/kg

Необходими лабораторни и инструментални изследвания при болни с
ДКА:
Серумна глюкоза
Серумни електролити (натрий, калий, хлор, магнезий, калций,
фосфор)
Серумна урея и креатинин
Алкално-киселинен и кръвно-газов анализ
Пълна Кръвна Картина
Урина за общо изследване
Тест за бременност при жени в детеродна възраст
Електрокардиограма
Рентгенография на бял дроб
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Диференциална диагноза на ДКА със други състояния, предизвикващи метаболитна ацидоза:

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!
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Клинико-лабораторни признаци и данни при ДКА:

Клинични признаци и симптоми
Полиурия, Полидипсия, Полифагия
Дехидратация, сухи лигавици, намален кожен тургор
Гадене, повръщане, коремна болка
Кусмаулово дишане, дъх на ацетон
Обща слабост, сомнолентност, летаргия до кома
Тахикардия, хипотензия, ортостатизъм
Хиповолемичен шок
Лабораторни данни
Хипергликемия (> 14 mmol/l), глюкозурия
Кетонемия, кетонурия
Ацидоза (pH < 7.3, НСО3 < 15 mmol/L)
Хипонатриемия
Хипофосфатемия
Хипокалциемия
Хипомагнезиемия

Терапевтичен режим на обемно заместване при ДКА
Изотоничен физиологичен разтвор:
1 до 2 литра за първия час (болус 20 ml/kg)
1 литър на час след 2-рия до 4-ия час
Постоянен мониторинг на хемодинамичните параметри
Стриктен хемодинамичен мониторинг при болни със
сърдечно-съдов коморбидитет

192
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инсулин 0.1 Е/kg/h i.v. (0.05 Е/kg/h при деца)

Инсулин 0.1 Е/kg i.v. (не при деца)

Измерване на серумна глюкоза след 1 час

Измерване на серумна глюкоза след 1 час

Задоволителни нива на серумна глюкоза – 12 до 14 mmol/L
При спадане на серумната глюкоза под 13 mmol/L
Старт на глюкозна инфузия (5 % разтвор)
10 g/h (200 ml/h)
Постоянна инфузия				
Инсулин до 0.05 Е/kg/h

Измерване на серумна глюкоза след 1 час

Измерване на серумната глюкоза на 1-вия час
Незадоволителен ефект
Задоволителен ефект
(преоценка на течностната терапия)
Спадане с < 10 % от началната стойност
Спадане с > 10 % от началната стойност
Болус			
Инсулин 0.1 Е/kg i.v. Болус
Не
Постоянна инфузия
Удвоена
Постоянна инфузия Инсулин 0.1 E/kg/h

Постоянна инфузия

Натоварваща доза (болус)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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Режим на инсулинотерапия при ДКА:
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Поддържане на К+ нива между 4 и 5 mmol/L
Серумен K+ 4 до 5 mmol/L – инфузия на КCl – 20 mmol/h
Серумен K+ 5 до 6 mmol/L – инфузия на КCl – 10 mmol/h
Серумен K+ > 6 mmol/L – стоп на инфузията
Серумен K+ 3 до 4 mmol/L – инфузия на КCl – 30 mmol/h
Серумен K+ < 3 mmol/L – инфузия на КCl – 40 до 60 mmol/h

Серумен калий < 5.0 mmol/L - начало на инфузия на калиев хлорид
Инфузия на калиев хлорид
20 mmol KCl във всеки литър физиологичен серум – скорост 1 L/h

Серумен калий > 5.0 mmol/L – продължава течностна терапия и инсулинолечение

Начални нива на серумния калий + ЕКГ след инсулинолечение и обемна терапия

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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Приложение на калиев хлорид при ДКА:
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Алгоритъм на поведение при пациенти с ДКА в спешно отделение:
Признаци на ДКА
Полиурия, полидипсия
Коремна болка
Повръщане
Кусмаулово дишане
Дъх на ацетон
Дехидратация,
Хипотензия
Колапс
Стеснено съзнание
Кома

Общ преглед на ДКА
Поставете диагнозата
Анамнеза и клиника
Биохимично потвърждение
Осигурете венозен източник
Корекция на обемния
дефицит
Инсулин
Третиране на причината
Няма разлика в лечението при
пациент с новооткрит или
наличен захарен диабет

Дефиниция
Хипергликемия > 14 mmol/L
pH < 7.3
HCO3 < 15 mmol/L
и/или
дехидратиран
и/или
повръщащ
и/или
сомнолентен
и/или
ацидотичен

Потвърждение на диагнозата
ДКА
Шок, Кома
Забавен капилярен феномен
Нарушено съзнание
Хипотензия
Ниско пулсово налягане
Тахикардия
Шоков индекс > 0.9
Уринният дебит може да бъде
запазен поради осмотична диуреза
Ресусцитация
Дихателни пътища - интубация
Дишане (100 % кислород)
Циркулация:
венозен източник
течностна терапия
Назогастрична сонда
Уретрален катетър

Дехидратиран
Ацидотичен

Течностна терапия
Физиологичен серум
КCl след ЕКГ и серумен калий
Инсулинотерапия
Болус + продължителна инфузия
Мониторинг
Серумна глюкоза (през 1 час)
Течностен баланс (през 1 час)
Неврологичен статус (през 1 час)
Серумни електролити на 2 часа
Хемодинамика, пулсоксиметрия
ЕКГ - мониторна

Без подобрение

Преценка на течностната терапия
Преценка на венозния достъп
Преценка за наличе на сепсис
Изправност на инфузионните системи
Серумна глюкоза под 13 mmol/L

Промяна в инсулинотерапията
Старт на глюкозна инфузия

Влошаване в неврологичния статус

Стеснено съзнание, Главоболие,
Раздразнителност, Брадикардия,
Хипертензия
Вероятен мозъчен оток
Изключване на хипогликемия
Mannitol – 1 g/kg
Рестрикция на течностите с 50 %
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Доболнично поведение ДКА
1. НАЧАЛНА БЪРЗА ПРЕЦЕНКА
• Кратък преглед (3до 5 секунди) – съзнание, спонтанни движения,
говор, звуци, цвят на кожата, мирис на ацетон
• Определяне на първоначалното състояние: стабилен, нестабилен
(шок)
• Кратка анамнеза – близки, пациент: ПОМПА - Последно

хранене, Обстоятелства около инцидента, Медикаментозна
терапия, Придружаващи заболявания, Алергии.
• Определяне на вероятните преципитиращи фактори на ДКА

2. ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕГЛЕД, ПРЕЦЕНКА И РЕСУСЦИТАЦИЯ
• А (Аirway) – Поддържане на свободнопроходими дихателни
пътища
- основни маньоври за дезобструкция на дихателните пътища
- оротрахеална интубация при прогресиращ шок и кома
• B (Breathing) – Осигуряване на адекватна вентилация и
оксигенация
- Кислородотерапия (маска с дебит 4 до 6 L/min)
- Поставяне на пулсоксиметър
- При тежък респираторен дистрес – интубация и механична
вентилация
• C (Circulation) – Циркулаторна преценка и венозен достъп
- Периферен пулс
- Капилярен феномен
- Артериално налягане
- Приблизителна преценка на размера на дехидратацията
- ЕКГ монитор
- Ортостатични промени във виталните белези при относително
стабилни пациенти
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- Определяне на нивото на кръвната
глюкометър), преценка на теглото

захар

(портативен

3. ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ДИАГНОЗАТА
4. В ДОБОЛНИЧНИ УСЛОВИЯ НЕ СЕ ДОПУСКА ОРАЛНА РЕХИДРАТАЦИЯ
И ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ ПРИ ДКА
5. ТРАНСПОРТ
• Всички пациенти в хиповолемичен шок трябва да бъдат
транспортирани възможно най-рано, като някои от
гореописаните действия се извършват или продължават по
време на транспорта
• Не позволявайте на пациента да се храни, да поема течности и да
пуши
• Интравенозен болус на кристалоиден разтвор – физиологичен
разтвор – 10 ml/kg.
• Кислородотерапия при дебит 4 до 6 L/min или механична
вентилация при интубиран пациент с фракция на вдишвания
кислород 1.0
• Основен мониторинг при пациенти с DKA – сърдечна честота
(постоянна мониторна ЕКГ), пулсоксиметрия, ниво на съзнание,
артериално налягане
• Нова преценка на болния през 3 до 5 минути

6. МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ НА МЯСТО НА ИНЦИДЕНТА 10 МИНУТИ
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ХИПОГЛИКЕМИЯ
Поведение на доболничния екип
• Начална преценка - кратка анамнеза и преглед
• При кома – осигуряване на свободно проходими дихателни
пътища, кислородотерапия и асистирана вентилация
• Кислородотерапия – 4 до 6 L/min
• Периферен венозен източник
• Подробен преглед и анамнеза
• Преценка на теглото, измерване на кръвната захар (портативен
глюкометър)
• Потвърждение на диагнозата
• Терапия
- 2.5 ml/kg глюкоза 20 % i.v.
- Глюкозен разтвор 10 % е максимална концентрация при
новородени
- При невъзможен венозен достъп и при отговарящ на вербални
стимули пациент: приложение на глюкозен разтвор пер ос
- Глюкоза пер ос не се прилага при: болни в безсъзнание, при висок
риск от аспирация на стомашно съдържимо и при невъзможност
за преглъщане
• Транспорт
- Ново изследване на кръвната захар при неотговарящи на
терапията пациенти
- Поддържане на венозния източник
- При тежки случаи – Глюкагон i.m., i.v., s.c. 0.03 mg/kg
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Анамнеза

Неясна диагноза

Клиничен преглед

* Компютърна томография
**Нестероидни противовъзпалителни средства

Ясна диагноза

Започни специфично
лечение

КТ* на гръден кош, корем, малък таз

Неясна диагноза

Рентген, Ехография на коремни органи

Инструментални методи на
изследване:

вратна ригидност, УНГ-статус, лимфни
възли, аускултаторна находка,
перитонеално дразнене,
succussio renalis, оглед на кожа и крайници

Започни емперично лечение: антимикробно лечение,
НСПВС**, стероиди при системни заболявания

Започни специфично лечение

Ясна диагноза

Микробиологично изследване
(хемокултури, урина, раневи секрет и др.)

Лабораторни изследвания

контакти с други болни, ухапвания от
кърлежи, пътувания до екзотични държави

Фебрилитет с неясен произход

Поведение при неясни фебрилни състояния
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Класификация на изгарянията:
Клас изгаряне

Дълбочина и увредена структура Клинично описание и примери

Първа
Засягане на епидермиса
степен –
повърхностно
изгаряне
(епидермално)

Зачервен и болезнен епидермис
– слънчево изгаряне, леко
попарване,
изгаряне
от
електрическа искра

Втора
степен –
частично
дълбоко
изгаряне
(дермално)

Деструкция на епидермиса
и част от дермата без
преминаване в субдермалните
структури

Кожата е влажна, оточна,
зачервена,
с
интактен
капилярен феномен, силно
болезнена, с образуване на
мехури. Подразделя се на
повърхностно и дълбоко втора
степен изгаряне

Трета
степен –
пълно дълбоко
изгаряне

Засегнати са всички слоеве на
кожата в цялата й дълбочина,
заедно със субдермалните
структури – космени фоликули,
мастни и потни жлези.

Кожата е бяла (попарване), много
твърда и опушена (пламък),
овъглена и безболезнена при лек
допир.

Четвърта
степен

Засегнати са всички слоеве
на кожата и подлежащите
структури, подкожна тъкан,
фасции, сухожилия, мускули,
кости, съдове

Трудно се определя дълбочината
преди инцизия. Получава се при
продължителни
контактни
електрически изгаряния
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Дефиниция на изгарянето по тип, зона и дълбочина на увредата:
Категории изгаряне Зона на увреда
Пламък
Зона на коагулация
Попарване

Зона на стаза

Контакт

Зона на хиперемия

Химикали
Електричество

Дълбочина
Първа степен
(епидермално)
Повърхностно втора
степен
(повърхностно
дермално)
Дълбоко втора
степен
(дълбоко дермално)
Трета степен
Четвърта степен

Определяне на площта на изгаряне при кърмачета, деца и възрастни
(правило на деветките). Данните са представяни като % от
телесната повърхност:
Област
Глава и шия
Горни крайници
Ляв
Десен
Торс
Гърди и корем
Гръб
Долни крайници
Ляв
Десен
Перинеум

Кърмачета
20

Деца
~15

Възрастни
9

10
10

10
10

9
9

20
20

20
20

2х9
2х9

10
10
-

10
10
-

2х9
2х9
1
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Правило на деветките при калкулация на площта на изгарянето в %
от телесната повърхност:

Правило на дланта: дланта на пациента е 1 % от площта на тялото му:
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Признаци, симптоми и информация от мястото на инцидента,
които корелират с висок риск от развитие на инхалационна увреда на
дихателните пътища:
Стридор
Пресипнал глас
Използване на допълнителна дихателна мускулатура
Лицево изгаряне
Oпърляне на веждите/космите в носа
Зачервяване или сажди по лигавицата на устата/фаринкса
Храчки със сажди
Инцидент в затворено пространство

Симптоми на въгледвуокисно
карбоксихемоглобин в кръвта:

HbCO
< 10 %
10 до 30 %
30 до 50 %
> 50 %

отравяне

според

процента

на

Симптоми
Без симптоми, нормално при пушачи
Главоболие, световъртеж, дезориентация, снижена
концентрация, раздразнителност
Объркване, атаксия, ангина, аритмия, хипервентилация
Сърдечен арест, кома
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Критерии за триаж в специализиран център по изгаряния:
• Втора степен изгаряния > 10 % при деца и при възрастни > 50 години
• Втора степен изгаряния > 20 % при всички останали възрастови групи
• Трета степен изгаряния > 5 %
• Втора или трета степен изгаряния с функционална или козметична заплаха
– изгаряния на лицето, ръцете, стъпалата, гениталиите, перинеума и
основните стави, независимо от площта
• Електрически изгаряния, включително поражения от светкавици
• Химически изгаряния
• Изгаряния с вероятна инхалационна увреда
• Изгаряния при пациенти с тежки придружаващи заболявания
• Изгаряния, съчетани с механична травма
• Циркумферентни изгаряния на крайниците или гърдите
Категоризация на тежестта на изгарянията:
Тежко изгаряне
• Над 25 % от телесната повърхност, над 20 % при деца
• Функционално значително увреждане на ръцете, лицето, ходилата или
перинеума
• Съчетание с механична травма или тежък коморбидитет
Умерено тежко изгаряне
• 15 до 25 % от телесната повърхност, 10 до 20 % при деца
• Без засягане на лицето, ходилата, перинеума и ръцете
• Без електрическа увреда, без инхалационна увреда, без съпътстваща
механична травма
Леко изгаряне
• Под 5 % от телесната повърхност
• Без засягане на лицето, ходилата, перинеума и ръцете
• Без електрическа увреда, без инхалационна увреда, без съпътстваща
механична травма
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Критерии за хоспитализация при пациент с изгаряне:
Втора степен изгаряния > 15 % от телесната повърхност
Трета степен изгаряния > 5 % от телесната повърхност
При пациенти в старческа възраст с хронични придружаващи заболявания
Деца с втора степен изгаряния > 10 % от телесната повърхност
Деца с трета степен изгаряния > 3 % от телесната повърхност
Пациенти с инхалационна увреда или механична травма
Пациенти с изгаряния на лицето, ръцете, перинеума или ходилата
Пациенти с циркумферентни изгаряния и такива, обхващащи ставите
Пациенти с химически и електрически изгаряния
Имунокомпрометирани пациенти
Деца с данни за изгаряне вследствие насилие
Особености на доболничните действия и поведение при изгаряне
• Винаги се осигурява собствената безопасност и тази на
пациента, никога не се подхожда и не се третира пациента в
опасна среда. При голям риск за спешния екип е необходим контакт
с подходяща агенция или служба за осигуряване на условия за
спешни действия. Предпазвайте винаги себе си и пациента от
въздействието на пламък, електрически ток, химически агенти
и термични обекти
• Спиране на процеса на горене
• Събиране на информация за термичния/механичният агент
(попарване, пламък, химическо изгаряне, електрическо изгаряне,
експлозия, височинна травма с изгаряне), началният контакт,
продължителността на експозицията и средата на настъпване
на увредата (открито/закрито помещение)
• При налична механична травма, политравма алгоритъмът
надделява над този за изгаряне с незабавно третиране на всички
животозастрашаващи увреди
• При пламъково изгаряне пациентът се поставя легнал, може
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да се използва претъркаляне за спиране на процеса на горене и
покриване с несинтетичен материал, като не се позволява на
пациента да тича и да се движи.
Началната преценка на съзнанието се прави по схемата AVPU
- Alert (Буден, ориентиран), Verbal (отговаря само на вербален
стимул), Pain (Отговаря само на болков стимул), Unresponsive (не
отговаря на външни стимули).
При липса на отговор на външен стимул - мануална имобилизация
на шийния гръбнак, интубация на трахеята
Поддържането на свободно проходими дихателни пътища при
пациент с изгаряне е приоритет
Внимание за прогресивна загуба на проходимост на дихателните
пътища при пациенти с изгаряния на лицето, главата, шията или
гърдите, както и при инхалационна увреда
Охлаждането до 5 минути след изгаряне има ефект по
отношение на лимитирането на дълбочината и площта му. При
изминало време от инцидента над 5 минути, охлаждането на
обгорената област има само аналгетичен ефект. При изгаряне
от катран, асфалт, парафин, горещи масла или други агенти,
които изстиват бавно, охлаждането може да спомогне за подълъг период от време.
Не се допуска охлаждане на по-голяма област от 10 % от
телесната повърхност (опасност от хипотермия)
Премахват се всички дрехи и метални предмети (часовник,
бижута) от обгорената област и дистално от нея. Дрехите се
премахват с помощта на ножица. Не се премахват дрехите,
които са далеч от обгорялата повърхност (запазване на
телесната температура). При наличие на химически агент
се следват правилата за безопасност с цел предпазване от
въздействие върху персонала.
При увреда от химичен агент иригацията на засегнатата област
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започва на място и продължава по време на целия транспорт.
Пациенти без започнала иригация на увредената площ при
изгаряне с химически агент не се транспортират.
Иригацията на очите при изгаряне с химичен агент започва на
място и продължава по време на целия транспорт. По време на
иригацията пациента се подканя да мига с клепачите. Използва
се лакмус за преценка на pH на конюктивата.
Деца с изгаряния по гърба, глутеалните части, по задната
част на шията и с демаркирани циркумферентни изгаряния по
ръцете без белези от опръскване са със съмнение за насилствено
изгаряне
Съдовият достъп се извършва далеч от обгорялата област,
поставят се поне два широколуменни венозни източника. Съдов
достъп с пункционно място върху обгорялата повърхност се
предприема в краен случай. При педиатрични пациенти може да
се постави интраосална игла. Последователността на съдовия
достъп е следната – периферна вена в необгоряла област,
централна вена в необгоряла област, периферна вена в обгоряла
област, централна вена в обгоряла област
Често при изгаряне на ръцете е невъзможно неинвазивното
измерване на артериалното налягане. В тези случаи се налага
периферен мониторинг на характеристиката на пулса
При силен болков синдром се прилага Морфин – 2 до 5 мg i.v, i.m,
повторна доза след 5 минути при нужда, педиатрични пациенти
– 0.1 mg/kg до максимум 5 mg, i.v, i.m., или Фентанил 1 μg/kg i.v.
При мускулен спазъм или контрактура се прилага бензодиазепин
– Диазепам 5 до 20 mg i.v.
Предотвратява се контаминацията на раните, избягва се
контакт на раната с нестерилни материали.
При изгаряния < 10 % от телесната повърхност раните се
покриват с влажна (физиологичен серум) закрита стерилна
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•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

превръзка, увийте отгоре със сух стерилен чаршаф. При
изгаряния > 10 % раните се покриват със суха стерилна превръзка
и се увиват отгоре със сух стерилен чаршаф. Иригация на раните
може да бъде извършена с физиологичен разтвор или разреден
хлорхексидин
Химически изгаряния – охлаждане при бавно изстиващи агенти
– отстраняване на сухи партикули от засегнатото място с
четка, студен серум и охладена влажна стерилна превръзка,
иригация с физиологичен разтвор
При химическо изгаряне по възможност се събират данни за
името и типа на химическия агент
Електрическите изгаряния са с висок приоритет и изискват
винаги шийна гръбначна имобилизация
Инхалационната увреда е с висок приоритет – преценка на
дихателните пътища и ранна трахеална интубация; рискът от
загуба на проходимост по време на транспорта е висок
Пациенти със инхалационна увреда и съмнения за отравяне
с въглероден окис трябва да получат кислородотерапия в
максимален дебит
При пациенти с леки изгаряния се допуска потапяне на засегнатия
участък в студена вода или налагане на студен компрес. Лед не
бива да се поставя в директен контакт с кожата
При наличие на отлепен епидермис, той се отстранява
внимателно. Не се нарушава целостта на формирани интактни
мехури, с изключение на много големите були над ставите, които
могат да бъдат стерилно аспирирани
Изгарянията от първа степен могат да се третират с
антибиотичен крем и да останат без превръзка
При електрическо изгаряне е необходима ранна диагностика на
животозастрашаващи дисритмии
По възможност носилката се покрива със стерилен чаршаф
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• Стартира се течностната ресусцитация по време на
транспорта в обем венозен болус на кристалоиден разтвор
(Рингеров лактат) 20 ml/kg при пациенти с умерено тежко и тежко
изгаряне. При белези за шок и политравма, съчетана с термична
травма, течностната ресусцитация може да започне по време
на циркулаторната преценка след осигуряване на венозен достъп
• Пулсоксиметрията е нереален метод за оценка на
хемоглобиновата кислородна сатурация при отравяне с
карбоксихемоглобин
• Максималното време за престой на мястото на инцидента е 10
минути
• Сортиране на пациента в специализиран център по изгаряне
съобразно критериите и по лична преценка
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Доболнични действия и подход при пациент с изгаряне:
• Начало
• Съберете
• Спрете
•
•
•
•
•
•

Съзнание
Осигурете
Поддържайте
Дишане
Циркулация
Третирайте

•
•
•
•
•

Преценете
Предотвратете
Отстранете
Оценете
Покрийте

• Иригация
• Преценете
• Транспортирайте

• Иригация
• Приложете

Сигурност на мястото на инцидента (Вашата и на болния)
Кратка анамнеза, обстоятелства, тип на термичния
агент
Процеса на горене
Отстраняване на източника
Охладете горещия материал в съседство с пациента
Бърза преценка – AVPU
Мануална шийна гръбначна стабилизация при кома
Дихателните пътища, мануална шийна имобилизация
Кислород (максимален дебит), асистирана вентилация
Витални белези, венозен достъп, спрете хеморагията
Всички животозастращаващи увреди при комбинирана
травма
Бърз преглед, наличие на механична травма и шок
Хипотермията
Дрехите около обгорената повърхност, бижута, метал
Площта на изгарянето
Обгорената област със стерилна превръзка
• при изгаряния под 10 % - допуска се охлаждане
Постоянна на очите и при химическо изгаряне
Нужда от триаж в специализиран център по изгаряне
До 10 минути
Приоритет
• Тежки изгаряния
• Лицеви изгаряния
• Електрически изгаряния
• Инхалационна увреда
• Изгаряне с механична травма
Постоянна на очите и при химическо изгаряне
Течностна терапия
Аналгезия
Мониторинг – съзнание, дихателни пътища, витални
белези, ЕКГ (електрически изгаряния), пулсоксиметрия
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ОСОБЕНОСТИ НА ПОВЕДЕНИЕТО В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ:
• Поведението и последователността на действията не се
различават съществено от тези при при механична травма, с
някои изключения
• Събиране на информация (близки, спешен екип) за термичния/
механичния агент (опарване, пламък, химическо изгаряне,
електрическо изгаряне, експлозия, височинна травма с изгаряне),
началния контакт, продължителноста на експозицията и средата
на настъпване на увредата (открито/закрито помещение)
• При налична механична травма, политравма алгоритъмът
надделява над този за изгаряне с незабавно третиране на всички
животозастрашаващи увреди
• Началната преценка на съзнанието се прави по схемата AVPU
- Alert (Буден, ориентиран), Verbal (отговаря само на вербален
стимул), Pain (Отговаря само на болков стимул), Unresponsive (не
отговаря на външни стимули)
• При липса на отговор на външен стимул - мануална имобилизация
на шийния гръбнак, интубация на трахеята
• Поддържането на свободно проходими дихателни пътища при
пациент с изгаряне е приоритет
• Внимание за прогресивна загуба на проходимост на дихателните
пътища при пациенти с изгаряния на лицето, главата, шията или
гърдите, както и при инхалационна увреда
• Иригацията на очите при изгаряне с химичен агент започва на
място и продължава по време на целия транспорт и в спешно
отделение за минимум 1 час след инцидента. По време на
иригацията пациентът се подканя да мига с клепачите. Използва
се лакмус за преценка на pH на конюктивата
• Деца с изгаряния по гърба, глутеалните части, по задната
част на шията и с демаркирани циркумферентни изгаряния по
ръцете без белези от опръскване са със съмнение за насилствено
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изгаряне
• Често при изгаряне на ръцете е невъзможно неинвазивното
измерване на артериалното налягане. В тези случаи се налага
периферен мониторинг на характеристиката на пулса
• Инхалационна увреда е с висок приоритет – преценка на
дихателните пътища и ранна трахеална интубация, риск от
загуба на проходимост в следващите часове
• Течностна ресусцитация:
• Извършва се с разтвор на Рингеров лактат (Хартман) за
първите 24 часа
Доза:
- Възрастни: 2 до 4 ml/% изгорена повърхност/kg
- Деца: 3 до 4 ml/% изгорена повърхност/kg
- Половината от изчисленият обем се прилага в
първите 8 часа след изгарянето
- Остатъчният инфузионен обем се прилага за
останалите 16 часа
• Инфузираният обем винаги се титрира в зависимост от
отговора на пациента (уринен дебит, сърдечна честота,
артериално налягане), наличието или липсата на асоциирана
механична травма и хеморагия
• За задоволителен уринен дебит при възрастни се приема 30 до 50
ml/h при липса на фактори, отговорни за наличие на осмотична
диуреза. За задоволителен уринен дебит при деца се счита
минимум 1 ml/kg/час.
• При пациенти с олигоанурия винаги трябва да се обсъди наличието
на миоглобинурия
• При пациенти с изгаряния над 20 %, гадене, повръщане или
балониране на корема, се поставя назогастрична сонда
• При инхалация на пушечни газове и съмнение за отравяне с
въглероден окис се прилага 100 % кислород
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• Пулсоксиметрията е с фалшиви показания при отравяне с
въглероден окис
• Необходими лабораторни и инструментални изследвания при
пациент с изгаряне
- Артериален кръвно-газов анализ, ПКК, електролити,
серумна глюкоза, тест за бременност при жени,
коагулограма, азотни тела в серума, ниво на
карбоксихемоглобин,
бронхоскопия
(тежест
на инхалационна увреда), CPK, урина за общо
изследване и миоглобин, токсикологичен скрининг,
гръдна рентгенография, рентгенография на шийни
прешлени, ЕКГ
• Тетаничната профилактика е задължителна
• Обикновено в спешно отделение не се прилагат антибиотици при
пациент с изгаряне
• При пациенти с интоксикация с въглероден окис се прилага
хипербарна оксигенация. Полуживотът на карбоксихемоглобина е
4 до 5 часа на стаен въздух, 90 минути при 100 % О2 и 20 минути
при хипербарна оксигенация
• При циркумферентни изгаряния на крайниците е необходимо
често изследване на периферния пулс дистално от мястото
на увредата, кожната чувствителност, температурата и
перфузията.
• Съдовият достъп се извършва далеч от изгорялата област,
поставят се поне два широколуменни венозни източника. Съдов
достъп с пункционно място върху обгорялата повърхност се
предприема в краен случай. При педиатрични пациенти може да
се постави интраосална игла. Последователността на съдовия
достъп е следната – периферна вена в необгоряла област,
централна вена в необгоряла област, периферна вена в обгоряла
област, централна вена в обгоряла област
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• При нужда от аналгезия се прилага Морфин – 2 до 5 мg i.v, i.m,
повторна доза след 5 минути при нужда, педиатрични пациенти
– 0.1 mg/kg до максимум 5 mg (i.v, i.m.) или Фентанил 1 μg/kg i.v.
При мускулен спазъм или контрактура прилага се бензодиазепин
– Диазепам 5 до 20 mg i.v.
• При всички пациенти с обширни изгаряния се поставя уретрален
катетър за следене на часова диуреза

ПОВЕДЕНИЕ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
1. НАЧАЛНА БЪРЗА ПРЕЦЕНКА
• Кратък преглед (3 до 5 секунди) – съзнание (AVPU), спонтанни
движения, говор, звуци, цвят на кожата, видима асиметрия,
външно кървене
• Определяне на първоначалното състояние: стабилен, нестабилен,
терминален, кадавър
• Кратка анамнеза – спешен доболничен екип, близки – алергия,
медикаменти, коморбидитет, последно хранене, обстоятелства
около инцидента – термичен агент, закрито/открито
помещение, доболнична терапия, данни за механична травма
• Определяне на вероятната етиология на изгарянето

2. ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕГЛЕД, ПРЕЦЕНКА И РЕСУСЦИТАЦИЯ
• А (Аirway) – Поддържане на свободно проходими дихателни
пътища с мануална стабилизация на шийния гръбначен стълб
- основни маньоври за дезобструкция на дихателните пътища
- напреднали техники за поддържане на свободно проходими
дихателни
пътища
–
оротрахеална
интубация,
крикотиротомия, комбитюб, езофагеален обтуратор,
ларингеална маска
- При съмнения за тежка инхалационна увреда или кома –
трахеална интубация
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• B (Breathing) – Осигуряване на адекватна вентилация и
оксигенация
- Кислородотерапия: маска с максимален кислороден дебит при
инхалация на пушечни газове, обширно изгаряне и отравяне с
въглероден окис
- Поставяне на пулсоксиметър (фалшиви резултати при
отравяне с въглероден окис)
- При тежък респираторен дистрес – ендотрахеална
интубация и механична вентилация
• C (Circulation) – Циркулаторна преценка и венозен достъп
- Периферен пулс
- Капилярен феномен
- Артериално налягане
- Корекция на течностния дефицит
- Кръвни лабораторни тестове
- ЕКГ монитор, Електрокардиограма
- Катетризация на пикочния мехур
• Нова оценка на съзнанието, преценка за шийна травма
• Тетанична профилактика
• Разсъбличане на пациента
• Оценка на площта и дълбочината на изгарянето

3. СПЕЦИФИЧНА ТЕРАПИЯ НА ИЗГАРЯНЕТО
• Ранна консултация със специалист (хирург, офталмолог,
анестезиолог-интензивист)
• Триаж и транспорт до специализиран център при нужда
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ОСТРА КОРЕМНА БОЛКА
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Диференциална
локализацията:

диагноза

на

острата

коремна

болка

според

Дифузна коремна болка

Десен горен квадрант
Остър холецистит и биларна
колика
Остър панкреатит
Остър хепатит
Чернодробен абсцес
Апендицит
Хепатомегалия
Херпес зостер
Миокардна исхемия
Перфорирала дуоденална язва
Пневнмония (десен долен дял)
Десен долен квадрант
Апендицит
Хематом на коремната стена
Дивертикулит
Ендометриоза
Ингвинална херния (инкарцерация)
Мезентериален лимфаденит
Мекелов дивертикул
Овулационна болка (Mittelschmerz)
Псоасен абсцес
Тазова възпалителна болест
Регионален ентерит
Руптура на абодоминална аортна
аневризма
Руптурирала ектопична
бременност
Терминален илеит
Торквирана овариална киста
Калкулоза на уретера
Семинален везикулит

Остър панкреатит
Аортна дисекация
Руптура на абдоминална аортна
аневризма
Чревна непроходимост
Ранен апендицит
Гастроентерит
Мезентериална исхемия
Перитонит
Криза при сърповидно-клетъчна
анемия
Перфорация на черво

Ляв горен квадрант
Остър панкреатит
Стомашна язва
Гастрит
Пневмония
(ляв долен дял)
Миокардна исхемия
Спленомегалия
Слезка - руптура,
аневризма, инфаркт

Ляв долен квадрант
Ендометриоза
Ингвинална херния
(инкарцерация)
Овулационна болка
(Mittelschmerz)
Тазова възпалителна
болест
Псоасен абсцес
Регионален ентерит
Руптура на
абдоминална аортна
аневризма
Руптурирала
ектопична бременност
Семинален везикулит
Дивертикулит на
сигмата
Торквирана овариална
киста
Калкулоза на уретера
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Важни екстраабдоминални причини за остра коремна болка:
Системни причини
Пневмония
Диабетна кетоацидоза
Белодробна тромбемболия
Алкохолна кетоацидоза
Уремия
Сърповидно-клетъчна анемия
Порфирия
Системен лупус еритематозус
Васкулит
Глаукома
Хипертиреоидизъм

Коремна стена
Мускулен хематом / спазъм
Херпес зостер

Генитоуринарен тракт
Торзио на тестиса
Бъбречна колика

Инфекциозни причини
Стрептококов фарингит (деца)
Инфекциозна мононуклеоза

Гръден кош
Миокарден инфаркт
Ангина пекторис
Токсични причини
Ухапване от черен паяк
Отравяне с метанол
Отравяне с тежки метали
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Причини (по честота) за остра коремна болка при деца по възрастови
граници:
до 1 година

от 2 до 5 години

от 6 до 11 години

от 12 до 18 години

Констипация
Гастроентерит
Болест на
Хиршпрунг
Инкарцерирала
херния
Инфантилна
колика
Инвагинация
Инфекция на
отделителната
система
Волвулус

Апендицит
Констипация
Гастроентерит
Пурпура на
Шонлайн-Хенох
Инвагинация
Фарингит
Травма
Волвулус
Инфекция на
отделителната
система
Сърповидноклетъчна криза

Апендицит
Констипация
Функционална
болка
Гастроентерит
Мезентериален
лимфаденит
Фарингит
Пневмония
Травма
Инфекция на
отделителната
система
Сърповидноклетъчна криза

Апендицит
Констипация
Дисменорея
Ектопична
бременност
Гастроентерит
Овулационна
болка
Овариална киста
– торквиране
Тазова
възпалителна
болест
Торзио на
тестиса
Заплашващ
аборт
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Остра, крампична, коликообразна,
епигастрална или в десен горен
квадрант болка
Може да ирадиира към дясна
субскапуларна област
Фебрилитет, втрисане при
холецистит/холангит
Чревна
Крампична,дифузна абдоминална
непроходимост болка, Гадене, повръщане
Липсва дефекация и флатуленция
Балониране на корема
Анамнеза за предшестващи
оперативни коремни интервенции
или предишни епизоди на илеус
Дивертикулит Болка в ляв долен квадрант
Гадене, повръщане
Промяна в изпражненията –
честота и консистенция
Диария, кървене от ректума

Класическа неопределена
периумбиликална или епигастрална
болка, която мигрира в десен долен
квадранд на по-късен етап
Анорексия, гадене, повръщане
Диария,
Фебрилитет

Апендицит

Билиарна
колика
Холецистит
Холангит

Симптоми

Диагноза

Диагностични
действия
Клинична диагноза
Абдоминална ехография
– особено при деца и
бременни
Абдоминална КАТ

Обзорна графия
на корема за
хидроаерични сенки
Абдоминална КАТ

Клинична диагноза
Абдоминална КАТ
Ехография
Контрастно
изследване – бариева
каша

Фебрилитет
Коремна ригидност
Перитонеално дразнене
при странгулация
Абнормна перисталтика
Признак на Блумберг в ляв долен
квадрант
Хем-позитивни изпражнения
Фебрилитет
При перфорация – фебрилитет,
тахикардия, сепсис

Перитонеално дразнене
Признаци на Блумберг, Ровсинг,
обтуратор, псоас
Щадене на коремната стена,
ригидност
Болезненост в точки
на Макбърней и Кюмел
Разлика между ректална и аксиларна
температура над 10 С
Абдоминална ехография
Ригиднoст на коремната стена
Чернодробни
в десен горен квадрант
функционални тестове
Признак на Мърфи
Амилаза, липаза
Радионуклеидно
изследване

Признаци

Състояния, предизвикващи остра коремна болка, със съответните асоциирани признаци и симптоми:
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Остра, крампична, коликообразна,
епигастрална или в десен горен
квадрант болка
Може да ирадиира към дясна
субскапуларна област
Фебрилитет, втрисане при
холецистит/холангит
Чревна
Крампична, дифузна абдоминална
непроходимост болка
Гадене, повръщане
Липсва дефекация и флатуленция
Балониране на корема
Анамнеза за предшестващи
оперативни коремни интервенции
или предишни епизоди на илеус

Класическа неопределена
периумбиликална или епигастрална
болка, която мигрира в десен
долен квадранд на по-късен етап
Анорексия, гадене, повръщане
Диария
Фебрилитет

Апендицит

Билиарна
колика
Холецистит
Холангит

Симптоми

Диагноза

Диагностични
действия
Клинична диагноза
Абдоминална
ехография – особено
при деца и бременни
Абдоминална КАТ

Перитонеално дразнене
Признаци на Блумберг, Ровсинг,
обтуратор, псоас
Щадене на коремната стена,
ригидност
Болезненост в точки на Макбърней
и Кюмел
Разлика между ректална и
аксиларна температура над 10 С
Ригиднoст на коремната стена в
Абдоминална
десен горен квадрант
ехография
Признак на Мърфи
Чернодробни
функционални тестове
Амилаза, липаза
Радионуклеидно
изследване
Фебрилитет
Обзорна графия
Коремна ригидност
на корема за
Перитонеално дразнене при
хидроаерични сенки
странгулация
Абдоминална КАТ
Абнормна перисталтика

Признаци

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
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Симптоми

Признаци

Диагностични
действия
Дивертикулит Болка в ляв долен квадрант
Признак на Блумберг в ляв долен
Клинична диагноза
Гадене, повръщане
квадрант
Абдоминална КАТ
Промяна в изпражненията –
Хем-позитивни изпражнения
Ехография
честота и консистенция
Фебрилитет
Контрастно
Диария
При перфорация – фебрилитет,
изследване – бариева
Кървене от ректума
тахикардия, сепсис
каша
Ектопична
Абдоминална или пелвична болка
Коремна ригидност
Уринен/серумен тест
бременност
Вагинално кървене
Чувствителни, втвърдени аднекси за бременност
Аменорея
Аднексиална маса
Количествен
Гадене, повръщане
β-човешки
Замаяност
хорионгонадотропин
Болка в рамото
Ендовагинална
ехография
Кулдоцентеза
Rh тип
Хемоглобин,
хематокрит
ГастроИнтермитентна, крампична
Неспецифични признаци при преглед При некомплицирани
ентерит
коремна болка
на корема
случаи не са
Лошо локализирана болка
Отсъствие на признаци за
необходими тестове
Диария
перитонеално дразнене
Гадене, повръщане
Фебрилитет
Инвагинация
Епизодична коликообразна коремна Палпируема абдоминална маса
Абдоминални серийни
болка
Коремна ригидност
рентгенографии
Гадене, повръщане, кървава диария Окултна кръв в изпражненията
Бриев или въздушен
Лошо хранене
Слузесто-кръвенисти и
контраст, златен
Епизоди на внезапен плач с
желеподобни изпражнения
диагностичен
изправяне на крачетата нагоре
Дехидратация и летаргия между
стандарт, понякога
епизодите
терапевтично
средство
Ехография
Абдоминална КАТ

Диагноза

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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Симптоми

Постепенно или внезапно начало
на болката, лошо локализирана,
необлекчаваща се коремна болка
Гадене, повръщане, диария –
кръвениста

Внезапно начало
Силна унилатерална коремна или
пелвична болка
Гадене, повръщане

Силна, тъпа епигастрална или в
ляв горен квадрант болка
Ирадиация към гърба

Болка в долната част на корема,
тъпа, постоянна или лошо
локализирана
Вагинално течение
Абнормно вагинално кървене
Симптоми от страна на
отделителната система
Диспареуния – болезнен полов
контакт

Диагноза

Мезентериална
исхемия

Торквирана
овариална
киста

Панкреатит

Тазова
възпалителна
болест

Коремна ригиднист
Балониран корем
Повръщане
Дехидратация, Хиповолемичен шок
Ригидност в долната част на
корема
Аднексиална маса
Мукопурулентно ендовагинално или
цервикално течение
Фебрилитет

Културелни
изследвания за
хламидия, гонорея
Тест за бременност
Ехография за
изключване на
тубоовариален абсцес
Тест за сифилис и HIV

Амилаза, липаза
Абдоминална
контрастна КАТ

Диагностични
действия
Класическа „болка, неотговаряща
Серумен лактат
на клиничната находка”
Обзорна
Физикалното изследване
рентгенография
установява различни
– пневматозис
признаци, в зависимост от
интестиналис
продължителността на исхемията газ във вена порте
Хиповолемия, сепсис
Абдоминална КАТ
Ангиография
Унилатерална коремна ригидност
Трансвагинална
Твърда аднексиална маса
ехография с цветен
Доплер
Изключване на
бременност

Признаци

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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Внезапна силна коремна болка
Може да ирадиира към гърба при
язви на задната стена
Гадене, повръщане
Пациенти в старческа възраст са
с по-слаба болка
Силна коремна болка
Болка по фланговете или към
гърба
Ирадиация на болката към
бедрото
Синкоп

Внезапна силна болка
Болката може да се усеща в
долната част на корема, в
скротума или ингвиналната
област
Гадене, повръщане
Анамнеза за предшестващи
епизоди при 40 % от болните
Внезапна силна болка по фланга
Ирадиация към слабините
Гадене, повръщане
Измъчваща болка, „превива се от
болка”

Перфорация на
пептична язва

Торзио на
тестиса

Уретерална
колика

Руптура на
абдоминална
аортна
аневризма

Симптоми

Диагноза

Пациентът не може да си намери
удобна позиция
Болка при перкуся в
костовертебралния ъгъл (сукусио
реналис)
Бенигнени признаци при преглед на
корема
Фебрилитет при инфекция
Хематурия

Подут, втвърден и чувствителен
хемискротум
Високостоящ тестис
Загуба на кремастеричен рефлекс

Дифузна коремна болка
Остър перитонит
Ригиден корем
Обемен дефицит
Хипотензия, тахикардия
Фебрилитет
Пулсираща абдоминална маса
Дифузна коремна ригидност
Абдоминален брут, слаби пулсации
на долните крайници
Хипотензия
Хематурия

Признаци

Урина за общо
изследване – кръв в
урината
КАТ
Венозна пиелография
Ехография
Обзорна ренгенография
на бъбрек, уретер и
пикочен мехур

Триаж към
операционна зала
Обзорни
рентгенографии на
корема
Ехография
Абдоминална КАТ
Триаж към
операционна зала
Цветен доплер
Радионуклиден
технециев скан

Диагностични
действия
Абдоминални
серийни обзорни
рентгенографии
за свободен газ
Абдоминална КАТ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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Симптоми

Внезапна, силна коликообразна
коремна болка
Балониране на корема
Пореден рекурентен епизод
Гадене, повръщане
Запек

Диагноза

Волвулус

Диагностични
действия
Дифузна коремна ригидност
Обзорни
Тимпанизъм
рентгенографии на
Палпируема маса при волвулус на
корема – раздуване
цекума
на колона
При инфарциране на червото –
Бариева каша
признаци за перитонеално дразнене, Ректороманоскопия
фебрилитет, шок

Признаци
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Доболнично поведение:
Начална преценка
Дихателни пътища, Дишане, Циркулация
+
Витални белези
ниво на съзнание, сърдечна честота, артериално налягане,
хемоглобинова сатурация, телесна температура
Приложете кислородотерапия при
хемоглобинова сатурация под 92 %
Преценете за наличие на симптоми на шок,
хемодинамична нестабилност или хиповолемия
Третирайте при наличието им
Поставете периферен венозен източник при нужда
Естество на заболяването
Инспекция и палпация на корема
Анамнеза
OPQRST (от английски - Onset, Provocation/Palliation, Quality, Region,
Severity, Time (history) of Pain) - начало, провокиращи/облекчаващи
фактори, характеристика, регион (ирадиация), сила (тежест) и
продължителност на болката; гадене/повръщане; фебрилитет;
менструален цикъл; промяна в характера/честотата на
изпражненията или затруднения при уриниране.
Асоциирани симптоми
Позиция на болния, кожа, преценка за коремна травма, ригидност,
балониране на корема, перитонеално дразнене, пулсираща абдоминална
маса, перисталтика, диария, запек, пулсации на долните крайници
Бърза диференциална диагноза
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ВАЖНО!:
–

Абдоминална болка при жени в детеродна възраст
се приема за ектопична бременност до доказване на
противното
– Не се позволява на пациента да се храни или да приема
течности
– Максимално време на място – 10 минути
– Приоритетен бърз транспорт при коремна болка с някои
от следните признаци и симптоми:
o Нарушено съзнание, шок
o Остър хирургичен корем
o Пресинкоп, синкоп, диафореза
o Пулсираща
абдоминална маса/липсващи пулсации на
долните крайници
o Внезапна силна коремна болка при болни над 50 години
o Жени със съмнения за руптурирала извънматочна
бременност
o Епигастрална болка при пациенти с риск от миокарден
инфаркт

o
o

o
o
o

Транспорт
Пациентът се разполага в комфортно за него положение
Не се позволява на пациента да се храни или да приема
течности
Поддържане на венозния източник
Кислородотерапия при хемоглобинова сатурация под 92 %
При хиповолемия, шок или артериално налягане под 90 mm
Hg: венозен болус на кристалоиден разтвор – Ringer, Ringer
lactate (Hartmann) или физиологичен серум 3 до 10 ml/kg
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o

o

Основен мониторинг при пациенти с приоритетен бърз
транспорт – сърдечна честота (постоянна мониторна
ЕКГ), пулсоксиметрия, ниво на съзнание
При нужда Морфин – i.v. – 2 до 5 mg, не повече от 10 mg;
при деца - 0.1 mg/kg, не повече от 5 mg. Фентанил – i.v. –
50 до 100 μg (1 μ/kg) за 1 минута.
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ХЕМОРАГИЯ ОТ ГОРЕН
ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ (ХГХТ)
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Необходими лабораторни изследвания при пациент с ХГХТ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Серийни хемоглобин и хематокрит с пълна кръвна картина
Тест за кръвна група и Rh(D) антиген
Тест за бременност при жени в детеродна възраст
Серийни коагулограми
Серумни електролити, урея и кратинин
Чернодробни функционални тестове
Алкално-киселинен статус
Артериални газове
Серумен лактат
Електрокардиограма

Сравними кръвозагуби в ml за различни възрастови групи на база
телесно тегло:

Средна телесна
маса в kg
10% от кръвния
обем в ml
14% от кръвния
обем в ml
20% от кръвния
обем в ml
100% от
кръвния обем
в ml

новородени

6
седмици

6
месеца

5
години

10
години

възрастни

3

4

7

20

32

70

26

30

53

144

230

500

36

42

74

202

323

700

52

60

105

288

460

1000

260

300

525

1440

2300

5000
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60 - 80
под 60

тежко

крайно тежко

До 0.78
ЦВН до 80
До 1
ЦВН до 50
До 1.5
ЦВН до 30
До 2
ЦВН под 30

Шоков
индекс*(ШИ)
и Централно
Венозно
Налягане (ЦВН)
в mm H2O

*Шоков Индекс = Пулсова Честота / Систолично Артериално Налягане

80 - 100

средно тежко

задоволително Над 100

I степен
компенсиран
II степен
субкомпенсиран
III степен
декомпенсиран
IV степен
терминален

Максимално
систолично
налягане
(mmHg)

Общо
състояние

Степен на
кръвотечение
и стадий на
компенсация

90 - 120
Hb до 110
90 - 60
Hb до 90
60 - 20
Hb до 70
0
Hb под 50

Часова
диуреза -ml/h
и Hb - g/L
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Glasgow- Blatchford Bleeding Score. Общият бал на GBS се получава като
сбор от всички отделни променливи. Минимален бал 0, максимален бал
21 точки.
Хемоглобин g/L (мъже)
Систолично артериално
налягане mm Hg
≥120 <130
1 точка
100–109		
1 точка
≥100 <120
3 точки
90–99
2 точки
<100		
6 точки
<90		
3 точки
Хемоглобин g/L (жени)
≥100 <120
1 точка
<100		
6 точки
Пулс
BUN в серума (mmol/L)
≥100 уд./мин.
1 точка
<2.32		
0 точки
Синкоп
≥2.32 <2.86
2 точки
не		
0 точки
≥2.86 <3.57
3 точки
да		
2 точки
≥3.57 <8.93
4 точки
≥8.93		
6 точки
Сърдечна недостатъчност Мелена
не		
0 точки
не
0 точки
да		
2 точки
да
1 точка
• Нисък риск при пациент с общ GBS бал 0 точки
• Всеки общ GBS бал над 0 точки определя пациентът като високо
рисков, с нужда от интервенция - трансфузия, ендоскопска
хемостаза или хирургична намеса
• Всеки пациент с общ GBS бал над 3 точки е с индикации за
хоспитализация
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Класификация на ХГХТ според ендоскопски изглед по Forest
Forest IA

Активно струйно кървене

Forest IB

Активно неструйно кървене

Forest II

Временно спряло кървене - вижда се съд в дъното на
източника на кървене, покрит с коагулуми

Fоrest III

Без данни за кървене, дъното на източника на
кървене е покрито с фибринов налеп

Изследване на ортостатични промени във виталните белези
• Изследването на ортостатичните витални белези се използва за
преценка на пациенти с ХГХТ с изключение на болните в шок.
• Ортостатичните промени във виталните белези са чувствителен
признак за начална малка ХГХТ. Загубата на до 15 % от ОЦК е
съпроводена с минимални хемодинамични промени.
• При изследване на ортостатичните промени във виталните
белези трябва да се имат предвид множество фактори, които
могат да предизвикат фалшиво-положителен резултат –
пациенти в старческа възраст и прием на сърдечно-съдови
медикаменти, бременни и болни с автономна дисфункция.
• Определянето на ортостатични промени при болни с налична
хипотензия в легнало положение, в шоково състояние и при
стеснено съзнание е противопоказано.
• Тестът започва с измерване на артериалното налягане и пулса в
легнало положение за две до три минути. През това време не се
извършват никакви инвазивни процедури. След това пациента се
подканя да се изправи, като се внимава за настъпване на синкоп.
• При развитие на синкоп и световъртеж тестът се счита за
положителен и се прекратява.
• При асимптоматични след изправяне пациенти се пристъпва
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към измерване на пулса и артериалното налягане в изправено
положение след период от една минута.
• Критерий за позитивен ортостатичен тест е правилото
20/10/20 – спадане на систоличното налягане > 20 mm Hg,
спадане на диастоличното налягане > 10 mm Hg и покачване на
пулса > 20 уд./мин., или ортостатична хипотензия с измерено
систолично артериално налягане в изправено положение < 90 mm Hg.
• Тъй като е времеотнемаща процедура, изследването на
ортостатичните промени във виталните белези може да бъде
направено на място единствено при относително стабилни
пациенти.

Поведение в спешно отделение на лечебно заведение за болнична
помощ
1. НАЧАЛНА БЪРЗА ПРЕЦЕНКА
• Кратък преглед (3до 5 секунди) – съзнание, спонтанни движения,
говор, звуци, цвят на кожата, повърнати материи, мелена
• Определяне на първоначалното състояние: стабилен, нестабилен
(шок)
• Кратка анамнеза – спешен доболничен екип, близки, пациент –
алергия, медикаменти, коморбидитет, обстоятелства около
инцидента, повърнати материи, изхождания
• Определяне на вероятната етиология на ХГХТ

2. ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕГЛЕД, ПРЕЦЕНКА И РЕСУСЦИТАЦИЯ
• А (Аirway) – Поддържане на свободно проходими дихателни
пътища
• основни маньоври за дезобструкция на дихателните
пътища
• оротрахеална интубация при прогресиращ шок
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• B (Breathing) – Осигуряване на адекватна вентилация и
оксигенация
• Кислородотерапия (маска с максимален кислороден
дебит)
• Поставяне на пулсоксиметър
• При тежък респираторен дистрес – ендотрахеална
интубация и механична вентилация
• C (Circulation) – Циркулаторна преценка и венозен достъп
• Периферен пулс
• Капилярен феномен
• Артериално налягане
• Преценка на размера на кръвозагубата
• Кристалоиден обемен болус – 20 ml/kg
• Кръвни лабораторни тестове
• ЕКГ монитор, Електрокардиограма
• Назогастрична сонда
• Катетризация на пикочния мехур
• Ортостатични промени във виталните белези
• Уретрален катетър

3. РАННА КОНСУЛТАЦИЯ С ХИРУРГ И ЕНДОСКОПИСТ
4. СПЕЦИФИЧНА ТЕРАПИЯ – ЕНДОСКОПИЯ, МЕДИКАМЕНТИ И ТРИАЖ
Поведение на спешния екип на място и по време на транспорт
Цел на спешния екип на място е да разпознае клиничните симптоми
на хиповолемия и/или шок, да прецени приблизителния процент на
кръвозагуба и при нужда да започне агресивно обемно заместване,
което най-често се осъществява по време на транспорта. Основни
клинични показатели за преценка на хиповолемията и шока са
стойностите на артериалното налягане, пулса, пулсовото налягане
и наличието на ортостатични промени във виталните белези. Тези
параметри на хемодинамиката са водещи за определяне на клиничният
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ход на кървенето. Много често, веднъж започнала, ХГХТ не спира по
време на транспорта и налага агресивно обемно заместване.
С цел потвърждение на диагнозата и определяне на характера
на хеморагията при пациенти със съмнение за ХГХТ се поставя
назогастрична сонда. Възможно е самото поставяне на
назогастричната сонда да доведе до ятрогенно кървене, поради
което процедурата трябва да се изпълни внимателно. В някои
случаи на място е трудно да се определи дали кървенето произлиза
наистина от храносмилателния тракт, особено при хемоптиза с
поглъщане на кръвенисти материи в стомаха. Информативната
стойност на положителен за кръв стомашен аспират е в две трети
доказателствена при диференциална диагноза на кървене от горния с
кървене от долния храносмилателен тракт. Негативният стомашен
аспират не изключва ХГХТ.

1. НАЧАЛНА БЪРЗА ПРЕЦЕНКА
• Кратък преглед (3 до 5 секунди) – съзнание, спонтанни движения,
говор, звуци, цвят на кожата, повърнати материи, мелена
• Определяне на първоначалното състояние: стабилен, нестабилен
(шок)
• Кратка анамнеза – близки, пациент – алергия, медикаменти,
коморбидитет, обстоятелства около инцидента, повърнати
материи, изхождания
• Определяне на вероятната етиология на ХГХТ

2. ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕГЛЕД, ПРЕЦЕНКА И РЕСУСЦИТАЦИЯ
• А (Аirway) – Поддържане на свободно проходими дихателни
пътища
• Основни маньоври за дезобструкция на дихателните
пътища
• Оротрахеална интубация при прогресиращ шок
241
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

• B (Breathing) – Осигуряване на адекватна вентилация и
оксигенация
• Кислородотерапия (маска с максимален кислороден
дебит)
• Поставяне на пулсоксиметър
• При тежък респираторен дистрес – интубация и
механична вентилация
• C (Circulation) – Циркулаторна преценка и венозен достъп
• Периферен пулс
• Капилярен феномен
• Артериално налягане
• Приблизителна преценка на размера на кръвозагубата
• ЕКГ монитор
• Назогастрична сонда, аспират, промивка
• Ортостатични промени във виталните белези при
относително стабилни пациенти

3. ПРИОРИТЕТЕН БЪРЗ ТРАНСПОРТ ПРИ ВСИЧКИ НЕСТАБИЛНИ ПАЦИЕНТИ
И ПРИ ШОК
• Всички пациенти в хеморагичен шок трябва да бъдат
транспортирани възможно най-рано, като някои от
гореописаните действия се извършват или продължават по
време на транспорта
• Интравенозен болус на кристалоиден разтвор – Рингер,
Рингеров лактат (Hartmann) или физиологичен разтвор – 20 ml/
kg; хипертоничен разтвор на натриев хлорид - 7.5%, болус 4 ml/kg.
• Кислородотерапия при максимален дебит или механична
вентилация при интубиран пациент с фракция на вдишвания
кислород 1.0
• Основен мониторинг при пациенти с ХГХТ – сърдечна честота
(постоянна мониторна ЕКГ), пулсоксиметрия, ниво на съзнание,
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артериално налягане, стомашен аспират
• Нова преценка на болния през 3 до 5 минути

4. МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ НА МЯСТО НА ИНЦИДЕНТА 10 МИНУТИ
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БЪБРЕЧНА КОЛИКА
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Диференциална диагноза на бъбречна колика:
Нозология

Клиника и диференциална диагноза

Диференциалнодиагностични действия

Аневризма на
абдоминалната
аорта
(дисекация или
руптура)

Подобна клинична картина с
макроскопска хематурия
По-вероятна при мъже > 50 г.
Възможна е хипотензия
Фокална коремна ригидност
Палпируема абдоминална маса,
брут при аускултация
Отслабени пулсации на долните
крайници

Контрастна КАТ или
ангиография при стабилен
пациент

Остър
пиелонефрит

Умерено силна болка, не започва
внезапно
Пролонгирани продроми
Фебрилитет
Пиурия, бактериурия

Венозна урография
(пиелограма) при
подозрения за налична
обструкция на фона на
пиелонефрит

Некроза на
бъбречните
папили

Наблюдава се при болни с диабет,
прекомерна употреба на НПВС,
болни с анамнеза за хронична
инфекция на отделителната
система

Венозна урография
(пиелограма)

Емболия на
бъбречната
артерия

Остра болка в лумбалната област и Венозна урография –
хематурия
показва афункция на
Най-често вследствие хронично
бъбрека
предсърдно мъждене

Тромбоза на
бъбречната
вена

Остра болка в лумбалната област,
хематурия и протеинурия.
Рискови фактори са онкологични
заболявания и бременност

Венозна урография –
показва отслабена
бъбречна функция и
увеличен бъбрек

Ектопична
бременност

Анамнеза за аменорея, абнормно
вагинално кървене, прогресира до
хеморагичен шок

Тест за бременност при
всички жени в детеродна
възраст

Апендицит

Субакутно развитие на продромите Клинико-лабораторна
Ригидност на корема
диагноза; КАТ с орален
Перитонеално дразнене
контраст
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Терапевтични действия в спешно отделение и подход при пациент
с бъбречна колика
Индикации за хоспитализация
•
Остра обструкция със съпътстваща инфекция. Наличието
на фебрилитет, пиурия, бактериурия при пациент с бъбречна
колика налага допълнителни диагностични действия
(урокултура/хемокултура),
урологична
консултация,
системна антибиотична терапия и хоспитализация.
•

Обструкция на уретера при пациент с единствен или
трансплантиран бъбрек

•

Пациенти с трудно или невъзможно купиране на болката
в спешно отделение и с нужда от постоянна аналгезия, и
спазмолитична терапия

•

Пациенти с неповлияващо се от антиеметици повръщане и
болни, нетолериращи хидратация през устата

•

Пациенти с бъбречна колика и подлежаща високостепенна
бъбречна недостатъчност

•

При установена екстравазация на контраст, демонстрирана
на венозната урография

•

Пациенти с високостепенна проксимална обструкция,
неповлияваща се от консервативна терапия

•

Болни с множество посещения в спешно отделение и
рецидивираща бъбречна колика за кратък период от време

Общи препоръки:
•
Избягвайте да освобождавате болния без анализ на урината,
тъй като наличието на инфекция на фона на обструкция
на уретера представлява истинска урологична спешност
– често наричана „гной под налягане” - с неблагоприятни
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последствия при нелечение
•

Урокултурата е задължителна при пациенти с висок риск
– имунокомпрометирани болни, пациенти в старческа
възраст, педиатрични пациенти и бременни

•

Въпреки, че назначаването на флуорохинолони е отличен
избор при лечение на съпътстваща урологична инфекция,
винаги трябва да се имат предвид хинолон-свързаните
лекарствени взаимодействия, особено при прескрипцията
на подобни продукти на пациенти в старческа възраст,
с възможни ятрогенни усложнения, като кървене или
покачване на INR при антикоагулантна терапия.

•

Урологична консултация най-често се налага при индикации
за хоспитализация и при пациент, който не отговаря на
аналгетичната, и спазмолитичната терапия

Поведение на спешния екип на място и по време на транспорт
По преценка при белези за дехидратация и анамнестични данни за
многократни повръщания се осигурява периферен венозен източник
с последващо стартиране на постоянна спазмолитична инфузия
и приложение на аналгетик по време на транспорта. Прилагат се
физикални методи за обезболяване с локално активно затопляне –
електрическа възглавница или грейка. При налична апаратура може
да се приложи и транскутанна електрическа нервстимулация (ТЕНС)
на съответната страна. Приоритетен бърз транспорт се налага
при пациенти със съмнение за руптура или дисекация на абдоминална
аортна аневризма, и при съмнения за ектопична бременост.
Максималното допустимо време на място е 10 минути.
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СПЕШЕН ПЪРВИЧЕН ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТ НА КРИТИЧЕН ПАЦИЕНТ
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Алгоритъм на междуболничен транспорт при критично болен:
Преценка на състоянието на пациента
Стабилизиран ли е болният?

не

да
Преценка на нуждата от транспорт
Достатъчни ли са местните ресурси за
третиране на болният?

да

Ресусцитация и други мерки за
максимално стабилизиране
Дихателни пътища
Интравенозен достъп
Течностна ресусцитация
Лабораторна и/или рентгенографска преценка на болния?

не
Преценка полза/риск от транспорт
Болният кандидат ли е за транспорт?

не

да
Определяне на дестинация
Приема ли се превеждане?
Разстояние, ресурси на лечебното
заведение, наличност на легла,
предпочитания на пациент и близки

Продължаване на досегашният план на терапия и нова
преценка за нуждата от
транспорт

не

да
Информирано съгласие
Определяне на режим на транспорт и дестинационно време
Мобилизация на транспортен екип и екипировка
Копиране на медицинска документация
Претранспортна проверка
на апаратура, състояние на пациент, седация, дихателни пътища, дишане циркулация,
фиксация на апаратура и пациента, екипировка, пособия.
Начало на транспорта
Транспорт
Третиране на основния проблем и на настъпили усложнения
Постоянен мониторинг
Предаване на пациента на приемащото болнично заведение
Преценка на осъществяването на транспорта и подобрение на качеството
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Вариабилно значение

* “stay and play” – стабилизация и

третиране на пациента на място -

Претранспортна

ресусцитация и

стабилизация

инцидента

(животозастрашаващи

приоритетен бърз транспорт

лекар с минимален престой на място и

увреди, начална терапия) при наличен

на

стабилизация на болния на мястото

* “play and go” е техника за кратка

на лекар на мястото на инцидента

цел максимално бърз транспорт при липса

условия, без начално третиране на болния с

транспортна техника при военно-временни

* „scoop (load) and go” - „качвай и карай” е

и наличие на лекар на място на инцидента

при очаквано удължено транспортно време

на отдалечени от лечебно заведение райони,

подходящ подход единствено в условията

Спешен първичен транспорт

Фактор

болния е задължителна

Претранспортната стабилизация на

Критично значение

Междуболничен транспорт

Фактори на спешния транспорт и тяхното относително значение:
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се третират, доколкото това
е възможно, преди транспорта.

на място не е задължително условие

По време на транспорта продължават

ресусцитационните мерки и действия

екип - наличие

Оптимално

Всички животозастрашаващи увреди

постигането на стабилност на пациента

болния

Специализиран

транспорта

Поради естеството на заболяването,

Стабилност на

Задължително

еднакво с предишните.

грижи по време на транспорта е

Нивото на терапия, мониторинг и

Задължително се осигурява преди

заведение

терапия в специализирано лечебно

специфична спешна интервенция или

критичен пациент с нужда от

Спешността се повишава при

на транспорта намалява.

на основните проблеми, спешността

След идентифициране и третиране

Вариабилно значение

Критично значение

Ранен транспорт

Междуболничен транспорт

Спешен първичен транспорт

Фактор
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Обект на спешен транспорт по състояния, нозология и нужда:
Пациент в критично състояние
Пациент с очаквано влошаване до
достигане на критично състояние
Пациент с нестабилни витални
белези с нужда от поддържане на
вентилацията, оксигенацията и
циркулацията
Исхемичен мозъчен инсулт
Остър инфаркт на миокарда
Остра аортна дисекация
Руптура на аневризма
Остра вътрекоремна хеморагия
(посттравматична)
Ампутация с планирана
реимплантация
Исхемия на крайник
Некротизиращ фасциит
Хипертонична криза (малигнена
хипертензия)
Епидурален хематом
Субарахноидална хеморагия
Субдурален хематом
Епилептичен статус
Кардиогенен шок с нужда от
постоянна фармакологична
или механична поддръжка на
циркулацията/сърдечния ритъм
Сърдечна тампонада

Изгаряне с механична травма
Електрически изгаряния
Кървене от гастроинтестиналния
тракт
Нужда от спешна хемодиализа
Давене
Нужда от хипербарна оксигенация при
въгледвуокисно отравяне
Тежко отравяне или предозиране на
медикаменти
Дихателни пътища с потенциал за
обструкция
Ангиоедем
Епиглотит
Ретрофарингеален абсцес
Нужда от специален режим на
механична вентилация
Нужда от прием в педиатрична
интензивна клиника
Астматичен и епилептичен статус
Предтерминно раждане с тегло на
новородено под 2000 g
Хидропс на плода
Неонатално сърдечно заболяване
Прееклампсия/еклампсия
Абрупцио плаценте
Диабетна кетоацидоза
Кома от всякъкъв произход
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ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Обект на спешен транспорт по състояния, нозология и нужда
(продължение)
Остра валвуларна сърдечна
дисфункция
Черепномозъчна травма с
прогресиращо стеснение на
съзнанието
Гръбначномозъчна травма с
прогресиращ неврологичен дефицит/
хипотензия
Гръден капак
Сърдечна контузия
Тазова фрактура с хипотензия
Множествени фрактури
на дълги кости
с хипотензия
Открити фрактури

Деца с персистираща хипогликемия
или температурна нестабилност
Сепсис или менингит (деца)
Гърчове при деца
Некротизиращ ентероколит
Дефект на коремната стена (деца)
Диафрагмална херния (деца)
Органен донор или реципиент, орган за
трансплантация
Пациент след сърдечен арест
Изпълнени критерии за тежко
изгаряне с транспорт до
специализиран център
Инхалационна увреда
(термична травма)
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Неблагоприятни последици по време на спешен транспорт:
Значителна хипотензия
Значителна хипоксемия
Неадекватна ресусцитация
Значителна тахикардия
Дисритмии
Сърдечен арест
Хеморагия
Компоненти на спешния първичен транспорт:
Преди транспорта –
триаж, кратък брифинг с определяне на транспортно време и
маршрут, проверка на транспортното средство и екипировката
По време на транспорта –
Сигурност на болния, екипировката и екипа
Сигурност на имобилизацията
Достъп до болния и адекватен мониторинг
Температурен контрол
Физиологична стабилност на болния
Постоянна нова преценка – съзнание, дихателни пътища, дишане,
циркулация
Интервалът на постоянната нова преценка се определя от
тежестта на състоянието
Комуникация – вътрешна и външна
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Респираторни промени с възрастта:
Възраст
(години)

Дихателна честота
(цикли/минута)

<2
2–5
5 – 12
> 12

30 – 40
25 – 30
20 – 25
15 – 20

Сърдечно-съдови промени с възрастта:
Систолично налягане = 90 + (2.възраст)
Възраст
(години)

Сърдечна честота
(уд./мин.)

Систолично артериално
налягане, mm Hg

<2
2–5
5 – 12
> 12

110 – 160
95 – 140
80 – 120
60 – 100

70 – 90
80 – 100
90 – 110
100 – 120

Компоненти на сигурността и етапи на транспорта при критично
болен:
Системен подход
Преценка на ситуацията
Контрол
Комуникация
Оценка на нуждата и спешността на транспорта
Претранспортна подготовка
Транспорт
Предаване на пациента
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5 месеца
12 месеца
1 - 9 години
7 - 12 години

Недоносено новородено
Нормално новородено
Деца
Приблизителен размер

Адреналин
Атропин
Лидокаин

2→4 J/kg

Преценка на
теглото в кг.

Ендотрахеална
тръба
(вътрешен
размер в mm)

Медикаменти

Дефибрилация

Полезни данни при деца:

10 μg/kg (0.1 ml 1:10000)
20 μg/kg (до 0.5 mg)
1 mg/kg (0.1 ml, 1 %)

2.5 mm
3.0 mm
(Възраст/4) + 4 mm
Диаметър на ноздрата

Удвояване на теглото при раждането
Утрояване на теглото при раждането
(Възраст + 4) . 2
Възраст . 3

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!
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Телесна номограма (тегло/височина) и избор на интубационна тръба при деца:

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Завивка тип „мумия” със съответен мониторинг и грижи при
транспорт на критично болни:
СЪЗНАНИЕ
GCS, ниво на седация, релаксация, отговор на стимули,
поддържайте постоянен контакт при болни в съзнание
ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА
Интубирайте трахеята при
всяко съмнение преди транспорта
Фактори:
Тип на тръбата
Метод за фиксация
Различния при деца
Проблем с херметизацията
Проблем с позицията
Седация и мускулна релаксация
Очаквани трудни дихателни
пътища
ДИШАНЕ
Спонтанно - висок дебит
кислород
Вентилиран - Проверка
вентилатор, херметичност
кислородни нужди, кислороден
източник
Мониторинг - пулсоксиметър
- капнометрия

ОЧИ
Протектирайте корнеята
Регулярен мониторинг на
зениците
ШИЕН ОТДЕЛ НА ГРЪБНАКА
Всяко подозрение за увреда
изисква имобилизация
СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА
Стабилиен пациент преди
транспорта
Мониторинг - артериално
налягане, ЕКГ - сърдечна
честота, дисритмии
Два сигурни венозни източника
Всички линии и кабели на
монитора в един пакет
Постоянна оценка на инфузионните помпи и вазоактивната медикация
Активният венозен път остава открит извън одеалото

ИМОБИЛИЗАЦИЯ
Гръбначна
Крайници
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Лист за претранспортна проверка на готовността на пациента:
Готов ли е пациентът за транспорт?
Има ли информирано съгласие на пациента или близките?
Подсигурени ли са инфузиите и медикаментите за специфичния случай?
Необходима ли е трахеална интубация и механична вентилация?
Адекватна ли е седацията, аналгезията и невромускулната блокада?
Фиксирани и проходими ли са дихателните пътища?
Адекватна ли е дихателната функция на болният?
Задоволителен ли е последният газов анализ?
Функциониращи и проходими ли са гръдните дренажи?
Има ли данни за пропуснато или окултно кървене?
Проходим и фиксиран ли е венозният път?
Адекватен ли е броят на венозните източници?
Поставена ли назогастрична сонда и дрениран ли е стомахът?
Венозен ли е източникът?
Заместен ли е обемно пациентът, има ли нужда от допълнителни течности?
Хемодинамично стабилизиран ли е пациентът и на каква цена?
Какво е нивото на съзнанието и седацията в момента?
Какви са зеничните реакции?
Мониториран ли е и лекуван ли е правилно пациентът?
Има ли болният нужда от допълнителна терапия и мониторинг?
Има ли фокален неврологичен дефицит?
Каква е температурата на болният преди транспорта?
Проходим ли е уретралния катетър, какъв е уринния дебит и адекватен ли е?
Подсигурен ли е пациентът върху транспортния тролей след преместването?
Работи ли апаратурата, на място ли са всички линии, проходими ли са
дихателните пътища и адекватно ли е дишането след преместване върху
транспортния тролей?
Има ли друг очакван проблем, който може да усложни транспорта на болния?

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
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Лист за претранспортна проверка за изправност и функциониране на
транспортната екипировка и мониториращи устройства:
Готова ли е екипировката и апаратурата за транспорт?
Транспортен тролей – изправност?
Кислороден източник – пълен и функциониращ?
Инфузионни помпи и перфузори – функциониращи, заредени батерии?
Трансферна помощна чанта – заредена с АBC пособия и медикаменти?
Ларингоскоп, зареден и функциониращ, резервни батерии?
Проверка на терапията до момента?
Подходящи медикаменти и инфузии?
Медикаменти за ресусцитация и аненстетици?
Транспортен вентилатор – функция, аларми, херметичност?
Монитор – напълно зареден, функциониращ?
Маншета за артериално налягане, пулсоксиметър – функциониращи?
Въгледвуокисен сензор – функциониращ, закачен?
Аспирационна система – херметична и функционираща?
Дефибрилатор – зареден и функциониращ?
Затоплящо одеало – нужда и функция?
Документация по трансфера – оформена?
Липсва ли нещо допълнително, необходимо за трансфера?

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

260
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02
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Необходима клинична документация при транспорт на критично
болен:
Паспортна част – данни за пациента
Диагноза и основен проблем
Индикации за транспорта и отговорни лица за организацията му
Транспортни детайли: откъде (начало), докъде (дестинация) и време на провеждане
Витални белези и артериален газов анализ преди транспорта
Идентификация на транспортния екип и подчиненост
Използвана мониторираща техника и апаратура по време на транспорта
Витални белези, наблюдение, течностен баланс и клинични интервенции по време на
транспорта
Специални мерки по време на транспорта – температурен контрол, гръбначна
имобилизация
Коментари по процеса на транспорта и настъпили проблеми
Критични инциденти, малфункция на техниката
Време на предаване, отговарящ лекар за пациента след предаване и предадени
документи
Подписи на транспортния екип
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Кислороден източник (бутилка)
Резервен кислороден източник
Саморазгъващ се дихателен мех с PEEP клапа и
резервоарен балон (детски, възрастни), лицева
маска, орофарингеален път (Гьодел), назални
кислородни канщюли (детски и възрастни)
Стетоскоп
Набор за интубация (ларингоскоп с различни по
размер лъжици, резервни батерии и крушки),
ендотрахеални тръби (всички размери със
стилети), набор за фиксация на тръбите, адаптери,
двойнолуменни езофагеални/ларингеални тръби,
ларингеална маска, сет за крикотиротомия
въгледвуокисен детектор, аспирационна система,
аспирационни катетри, небулайзер
Пулсоксиметър
Температурна проба
ЕКГ монитор
Анероиден сфигмоманометър

Кислороден източник (бутилка)

Саморазгъващ се дихателен мех с PEEP клапа и
резервоарен балон (детски, възрастни), лицева
маска, орофарингеален път (Гьодел), назални
кислородни канюли (детски и възрастни)
Стетоскоп
Набор за интубация (ларингоскоп с различни по
размер лъжици, резервни батерии и крушки),
ендотрахеални тръби (всички размери със
стилети), набор за фиксация на тръбите, адаптери,
двойнолуменни езофагеални/ларингеални тръби,
ларингеална маска, сет за крикотиротомия,
въгледвуокисен детектор, аспирационна система,
аспирационни катетри, небулайзер
Пулсоксиметър
Температурна проба
ЕКГ монитор
Анероиден сфигмоманометър

Междуболничен транспорт на критичен
пациент

Спешен първичен транспорт

Екипировка, необходима за провеждане на различни категории транспорт:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
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Монитор за неинвазивно артериално налягане
Монитор на инвазивно артериално налягане
Артериални канюли
Транспортен вентилатор с характеристика за
интензивно лечение, резервно захранване
Резервен вентилатор
Инфузионни помпи
Портативен кръвно-газов и електролитен
анализатор
Медикаменти за интубация и ресусцитация
(вазоактивни)
Набор за съдов достъп (централен и периферен)
Набор за интраосален достъп (деца)
Дефибрилатор за дефибрилация, синхронизирано
кардиоверзио и пейсмейкър, съчетани в един
апарат
Гръдни дренажи - кит
Инфузионни разтвори

Монитор за неинвазивно артериално налягане

Медикаменти за интубация и ресусцитация
(вазоактивни)
Набор за съдов достъп (централен и периферен)
Набор за интраосален достъп (деца)
Дефибрилатор за дефибрилация, синхронизирано
кардиоверзио и пейсмейкър, съчетани в един
апарат
Гръдни дренажи - кит
Инфузионни разтвори

Транспортен вентилатор с основни функции, аларми
за дисконекция и високо налягане на дихателните
пътища, контрол на дихателната честота
отделно от дихателния обем

Междуболничен транспорт на критичен
пациент

Спешен първичен транспорт

продължение
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Междуболничен транспорт на критичен
пациент
Назогастрична сонда с колекторни торби
Уретрален катетър с колекторни торби
Ръкавици (стерилни и еднократни) и очила за
протекция
Инструменти (мажил форцепс, хемостат, скалпел),
сутури, асептичен лосион, превръзки
Екипировка за имобилизация на гръбначен стълб
Инструменти за разрязване на дрехи и превръзки
Лубрикант – водноразтворим гел
Еднопосочна клапа за гръден дренаж
Турникет (венепункция)
Мобилен телефон (резервна комуникация)
Джобно фенерче с резервни батерии
Глюкомер
Хемостатични гъби
Алгоритми за кардиопулмонална ресусцитация при
деца и възрастни

Спешен първичен транспорт

Назогастрична сонда с колекторни торби
Уретрален катетър с колекторни торби
Ръкавици (стерилни и еднократни) и очила за
протекция
Инструменти (Мажил форцепс, хемостат, скалпел),
сутури, асептичен лосион, превръзки
Екипировка за имобилизация на гръбначен стълб
Инструменти за разрязване на дрехи и превръзки
Лубрикант – водноразтворим гел
Еднопосочна клапа за гръден дренаж
Турникет (венепункция)
Мобилен телефон (резервна комуникация)
Джобно фенерче с резервни батерии
Глюкомер
Хемостатични гъби
Алгоритми за кардиопулмонална ресусцитация при
деца и възрастни

продължение
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Adrenalin
Albuterol
Amiodarone
Atropine
Diazoxide
Dopamine
Dobutamine
Flumazenil
Furosemide
Glucagon
Heparin
Insulin
Lidocaine
Magnesium sulfate
Mannitol
Methylprednisolone
Naloxone
Nitroglycerin
Nitroprusside
Phenobarbital

Verapamil
Глюкозен разтвор
Дигоксин
Калиев хлорид
Калциев хлорид/глюконат
Клонидин
Наркотични аналгетици – морфин, фентанил
Натриев бикарбонат
Невромускулни блокери - succinylcholine,
pancuronium, atracurium, pipecuronium
Протамин сулфат
Седатива/хипнотици - midazolam, propofol,
ketamine, diazepam
Стерилна вода
Теофилин
Физиологичен разтвор
Хипертоничен разтвор на натриев хлорид
Рингеров разтвор,
Рингер лактат (Хартман)
Хемостатични гъби

Примерен медикаментозен транспортен лист:
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• Atropine 0.5 mg i.v – до 3 mg обща доза
• Dopamine – 2-10 µg / kg за min
• Подготви поставянето на външен
пейсмейкър
• Лекувай причината: хиперкалиемия,
интоксикация с брадикардизиращи
медикаменти, др.

ДА

Наличие на белези
и/или симптоми
на органна хипоперфузия
(качествени, количествени нарушения на
съзнанието, гръдна болка,
хипотония, шок)

• Постави пациента на ЕКГ –
монитор
• Оцени хемодинамика
• Кислород – 4- 6 l/min

Брадикардия
Сърдечна честота < 50 / min

НЕ

Мониторирай
Забележка:
• търси и лекувай
предразполагащи причини:
- електролитни нарушения
- хипотермия
- хипоксия
- ацидоза
- интоксикация
- тензионен пневмоторакс
- остър коронарен синдром

Поведение при брадикардия
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Оцени QRS комплекс

Започни вагусови
проби

Вероятно надкамерна тахикардия
- Р - вълни
- Анамнеза за спонтанно прекъсване

ТЕСЕН

При нестабилна хемодинамика:
• Седирай (midazolam)
• Синхронизирано кардиоверзио – 1-2 J/Kg
При стабилна хемодинамика:
Verapamil – 5-10 mg/ i.v
Metoprolol – 2-5 mg/ i.v
Adenosine – 0.1 mg/kg - максимум 6 mg първи
болус.
При неуспех втори болус до 12 mg

Търси и лекувай
причината

Синусова
тахикардия

Оцени ритъма с
12 - ЕКГ

Постави монитор
Вероятно камерна
тахикардия

•Търси и лекувай
предразполагащи причини:
Хиповолемия
Електролитни нарушения
Хипотермия
Хипоксия
Ацидоза
Интоксикация
Остър коронарен синдром и други

• Amiodarone 5 mg/kg за 20-60 min
• Магнезий натоварваща доза 1-2 g/i.v

• Седирай
• Синхронизирано кардиоверзио-1-2 J/Kg
• При неуспех направи нов опит

ШИРОК

Нарушения в сърдечния ритъм-тахикардии
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Класификация по De Bakey

Намаляване на скоростта на ЛК съкращение (dp/dt)
Metoprolol suc. 2 - 5 mg, i.v. (бавно)
Verapamil 5 -10 mg, i.v. (бавно)
Да не се комбинира с бета-блокер
Дозите се титрират до постигане на ефект

Понижаване на RR
Nitroglycerin 5 - 20 µg/min

Овладяване на болката
Morphine 2-5 mg, i.v.
Fentanyl 50-100 µg

Аортна дисекация

Тип II - незабавно насочи
за оперативно лечение

Изключи ОКС

Тип III – лекувай консервативно
В случай на прогресия на дисекиращия хематом, белези на нарушен кръвоток (студени крайници, намаляване
на диурезата) и/или данни за руптура на дисекиращия хематoм насочи незабавно за оперативно лечение

Тип I – незабавно насочи
за оперативно лечение

Изключи болка от екстракардиален произход

• ЕКГ, Маркери, ЕхоКГ, Рентген
• Трансезофагеална ЕхоКГ
• ЯМР • Компютърна томография

Гръдна болка

Поведение при пациенти суспектни за аортна дисекация
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Систолно налягане >100 mmHg
и сърдечен
индекс < 2 ,2 L min/m2
Dobutamine 2-20 µg/kg.min

В резултат на брадикардия
ли е? Следвай алгоритъм за
лечение на брадикардия.

Липса на ефект. Обсъди интубация

Обсъди
инотропна подръжка

Продължи с нитрат и диуретик.
Следи хемодинамика

Обсъди неинвазивна
вентилация

Furosemide – 1mg/kg, i.v.
Morphin – 2-4 mg/kg,i.v.
Nitroglycerin – 5 - 20 µg/min. i.v.

В
резултат на
аритмия ли е?

Подай кислород
Следи хемодинамиката

Систолно налягане
70-100 mmHg или клиника
на шок:
Dopamine –
5 - 20 µg/kg/min

В резултат на тахикардия
ли е? Следвай алгоритъм за
лечение на тахикардия

Белодробен оток
Тахидиспнея, хрипове, кашлица, розово-пенести храчки

Поведение при белодробен оток
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Реперфузионна терапия:
• ангиопластика – “door to
ballоon “ < 2 часа
• фибринолиза – “door to
needle” < 30 min

Време от началото на
с-мите < 12 часа

Започни лечение с:
Нитрат, Статин,
АCE-инх., Хепарин, Аспирин,
Клопидогрел, β-блокер

ST – елевация или новопоявил се ЛББ

Висок риск:
Насочи за инвазивно изследване
възможно най-бързо

Мониторирай болния

Започни лечение с:
Нитрат, Статин
Хепарин (UFH, LMWH)
Клопидогрел, Аспирин
АСЕ-инх., β-блокер

Висок риск

Оцени риска
Малък риск - наблюдение

Обсъди приемането в
кардиологично отделение
Проследи биомаркери
Направи серийни ЕКГ
Обсъди стрес-тест

Оцени риска

Неспецифични ST-T промени

Подай кислород 4l/min
Осигури в близост дефибрилатор
Следи хемодинамика
Започни незабавно лечение

ST – депресия или динамична
инверсия на Т - вълната

12- канално ЕКГ

Настани пациента в интензивно отделение
Постави венозен път
12 - канално ЕКГ
Сърдечни маркери

Направи 12 – канално ЕКГ; Осигури монитор и кислород
Обезболи и седирай пациента, дай Аспирин, Нитроглицерин, Клопидогрел
При ST – елевация се свържи с дежурна ангиографска лаборатория

Гръден дискомфорт суспектен за исхемия
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10. Нестабилен ритъм

8. Нестабилен ритъм?
Дефибрилация
Адреналин, Атропин
Продължи КПР

6.Провери
ритъм

4. Електрошок
Монофазен (360J)
Бифазен (120-200J)
Продължи КПР

2. КМ/КТ

11. Електрошок (монофазен или бифазен)
Продължи КПР
Обсъди за антиаритмични медикаменти
Amiodarone (300 mg i.v) или Lidocain 1-1.5 mg/
кг болус; след което 0.5-0.75 mg/kg до 3
дози или максимум 3 mg/kg
Магнезии – натоварваща доза 1 – 2 g i.v

9. Асистолия – отиди на 5
Електрическа активност

1. Провери
ритъм

При КМ/КТ Отиди на 4

7.Провери ритъм

5. Продължи с КПР
Адреналин – 1mg/i.v
Атропин – 1 mg/ i.v

3. Асистолия

По време на КПР:
Масажирай силно и често (100/мин.)
Минимизирай
прекъсванията на масажа
Избягвай хипервентилацията
Лекувай: Хиповолемията,
хипоксията, хипогликемията,
хипо-, хиперкалиемията, сърдечна
тампонада, интоксикация,
тензионен пневмоторакс, БТЕ, ОМИ

Започни КПР, осигури монитор и кислород

Сърдечен арест
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Шок

Лекувай причината

Провери RR, СЧ,
сатурация

Обсъди неинвазивна
вентилация
Dobutamine
2 –20 µg/kg/min

Систолно
70-100 mmHg
без клиника на шок

Провери
артериално
налягане
Брадикардия

Аритмия

Тахирадикардия

Dopamine
5 - 20 µg/kg/min

Систолно
70-100 mmHg
клиника на шок

Norepinephrine
0.5 – 30 µg/min

Систолно по-малко
от 70 mmHg
Клиника на шок

Използвай алгоритмите за лечение на
тахи и брадикардия

Малък дебит –
кардиогенен шок

*СИ- сърдечен индекс- L/min/m2
• Обсъди следните диагностично-терапевтични дейности:
• Ехокардиография и компютърна томография
• СКАГ и PTCA
• Интрааортна балонна контрапулсация

Nitroglycerin 5-20 µg/min,
при DobutamineСИ<2.2* 2 - 20 µg/kg/min

Систолно
>100 mmHg

Вливания
Кръвопреливане
Вазопресори

Провери RR, СЧ, сатурация

Furosemide – 1mg/kg
Morphine – 2-5 mg, iv
Nitroglycerine – 10-20 µg/min,
при RR>100 mmHg
Кислород – 4-6 l/min

Хиповолемия

Белодробен оток

Клиника на шок, хипоперфузия, застойна сърдечна недостатъчност, белодробен оток
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ADRENALIN – amp. 1 mg/ml
ПОКАЗАНИЯ:
Лечение на анафилактичен шок. В комплексната терапия на сърдечен
арест. Бронхиолит при деца.
ДОЗА:
Прилага се s.c., i.v. или в интубационна тръба - 1:1000, 1:10000, 1:100000
в 0,9% разтвор на NaCl.
Възрастни:
Анафилактичен шок: 0.2 - 0.5 mg до 1 mg.
• Подкожно на предмишницата или на бедрото – 0.3 до 0.5 mg (0.3 –
0.5 ml) разтвор 1:1000 (1 mg/ml); повторна доза след 15 минути
• При респираторен арест – интравенозен болус 0.1 mg, разтвор
1:100000 - 0.1 ml разтвор 1:1000 разреден до 10 ml физиологичен
разтвор за 5 до 10 минути; интубационна тръба – 1 до 3 mg в 20
ml физиологичен разтвор
• При липса на отговор (продължаваща хипотензия) – повторна
апликация на адреналин на постоянна перфузия – разтвор 1:10000 –
1 до 4 μg/min
Кардиопулмонална ресусцитация: 0.5 - 1 mg на всеки 3 до 5 минути.
Деца:			
Кардиопулмонална ресусцитация: 0.02 - 0.04 mg/kg i.v.
Бронхиолит: небулайзер – разтвор 1:1000, 0.5 ml в 2.5 ml физиологичен
разтвор през 2 часа
Анафилактичен шок: подкожно на предмишницата или на бедрото 0.01
ml/kg; повторна доза след 15 минути; постоянна инфузия 0.1 μg/kg/
min; приготвяне на разтвора - 0.2 mg в 50 ml 5% глюкоза = 4 μg/ml или
2 mg в 500 ml 5 % глюкоза = 4 μg/ml
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Относителни противопоказания: хипертиреоидизъм, хипертония,
болест на коронарните артерии, диабет, глаукома
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Хипергликемия, хипокалиемия, палпитации, тахикардия, главоболие,
тремор, мозъчен кръвоизлив, исхемични промени по крайниците
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ALBUTEROL – 5 mg/ml (0.5 % - 20 ml) - разтвор за пулверизиране,
спрей (0.1 mg/впръскване)
ПОКАЗАНИЯ:
Остър пристъп на астма, астматичен статус, анафилактичен шок,
бронхоспазъм
ДОЗА:
При възрастни:
Прилага се инхалаторно с небулайзер или респиратор на всеки 4 до
6 часа при сърдечна честота < 150 уд.мин. 0.3 до 0.5 ml албутерол се
смесва с 2 - 2.5 ml 0,9% разтвор на NaCl, прилага се с небулайзер в
подходяща скорост до преустановяване формирането на аерозол или
2.5 до 5.0 mg през 4 до 6 часа. При продължителнo прилагане скоростта
на дозиране е 1 – 2 mg/h
Анафилактичен шок: 2 впръсквания от спрея.
При деца:
От разтвора за инхалации 5mg/ml се вземат 0.2 ml, като се прибавят
2 ml физиологичен разтвор. Правят се 2 до 4 инхалации за 24 часа.
Инхалатор – 1 впръскване (0.1 до 0.15 mg) или разтвор за инхалации
0.5 % 20 ml – 0.2 ml (0.1 mg) се добавя към 2 ml физиологичен разтвор
за небулизация.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Прилага се с повишено внимание при пациенти с хипертиреоидизъм,
захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Тахикардия, палпитации, тремор, флъш-синдром. При деца от 2 до
5 години - хиперактивност, хиперкинезия, безсъние, тахикардия,
нарушения на функцията на стомашно-чревния тракт, агравиране
на симптомите на декомпенсиран захарен диабет и диабетна
кетоацидоза.
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AMINOPHYLLINE
ПОКАЗАНИЯ:
Профилактика и лечение на бронхоспазъм, лечение на неонатална
апнея като респираторен стимулант, предозиране/отравяне с
дипиридамол. Инхибитор на фосфодиестеразата.
ДОЗА:
При възрастни:
Натоварваща доза – 5 mg/kg. Разтваря се във физиологичен разтвор
или 5% разтвор на глюкоза и се прилага за около 30 минути.
Поддържаща доза: 0.5 - 0.9 mg/kg/h.
Деца:
Натоварваща доза: 2 - 3 mg/kg.
Поддържаща доза: 0.8 - 1 mg/kg/h
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Неконтролирана аритмия, хипертиреоидизъм, тежка болест на
коронарните артерии
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Тахикардия, хипотензия, палпитации, дисритмия, главоболие,
световъртеж, тремор, гадене, повръщане, анорексия, тахипнея,
диспнея‘
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AMIODARONE – amp. 150 mg/3 ml
ПОКАЗАНИЯ:
Суправентрикуларни ритъмни нарушения, тахикардия при WPW
синдром, симптоматични ритъмни нарушения с хемодинамичен
ефект.
ДОЗА:
При възрастни:
Натоварваща доза: 5 mg/kg до обща доза 300 mg за 20 минути i.v.
Поддържаща доза: 10 - 20 mg/kg за 24 часа до 1.2 g/ 24 часа i.v.
В условия на кардиопулмонална ресусцитация: 5 mg/kg до 300 mg
интравенозен болус.
При деца:
5 mg/kg за 5 минути с последваща инфузия от 3mg/kg/24 часа до
преустановяване на пристъпа
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Би- и трифасцикуларни нарушения на ритъма, освен при имплантиран
постоянен пейсмейкър, тежка артериална хипотензия до
циркулаторен колапс, тежка дихателна недостатъчност.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Влошаване на съществуващата аритмия до синусов арест, особено
при пациенти в старческа възраст, проаритмогенен ефект,
брадикардия, интерстициален пневмонит, влошаване на наличен
бронхоспазъм.
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ATRACURIUM – 10 mg/ml amp. - 2.5 ml, 5 ml, 25 ml
ПОКАЗАНИЯ:
Мускулна релаксация. Бърз последователен увод при ендотрахеална
интубация.
ДОЗА:
0.3 - 0.6 mg/kg i.v.
За бърза последователна индукция - 0.5 - 0.6 mg/kg, позволява интубация
на трахеята в рамките на 90 сек. За продължителна венозна инфузия:
0.3 - 0.6 mg/kg/час.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Транзиторна хипотензия и тахикардия при бързо инжектиране,
транзиторна хистаминолиберация, съпроводена с периферна
вазодилатация, хипотензия и бронхоспазъм.
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ATROPINE – amp. 1 mg/1 ml
ПОКАЗАНИЯ:
При животозастрашаващи ритъмни нарушения: симптоматична
брадикардия, атриовентрикуларна дисоциация, атриовентрикуларен
блок, синоатриален блок, за овладяване на брадикардия с хипотония
и хипоперфузия. Неутрализиране на токсичните ефекти на
дигиталисови гликозиди, опиати, като антидот при предозирани
холинесетеразни инхибитори и медикаменти, повишаващи вагусовия
тонус. Лечение на тежък астматичен пристъп, рефрактерен на
друга терапия. Лечение на астматичен бронхит с упорита кашлица и
увеличена мукусна продукция
ДОЗА:
При възрастни и деца над 12 години:
Брадикардия: приложение i.m/i.v. по 0.3 - 0.6 mg на 4 - 6 часа до обща
доза 2 mg.
Кардиопулмонална ресусцитация: 0.5 mg i.v. през 5 минути. При
асистолия 3 mg i.v. еднократно.
Остра интоксикация с холинестеразни медикаменти: 1 mg i.m/i.v. през
5 - 10 минути до поява на мидриаза и прекратяване на изпотяването/
саливацията; не повече от 100 mg за 24 часа.
При деца под 12 години:
При кардиопулмонална ресусцитация: 0.01 - 0.02 mg/kg през 5 min до
0.1 mg/kg
При отравяне с фосфорорганични съединения: 0.02 mg/kg приложени
i.m/i.v. през 10 минути до поява на мидриаза с прекратяване на
изпотяването и саливацията.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Относителни противопоказания: глаукома, ретенция на урина,
кърмене, прилага се с повишено внимание при: хипертрофия на
простатната жлеза, хипертиреоидизъм, хиатална херния с рефлуксезофагит, диария, паралитичен илеус, атония на червата.
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СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Тахикардия до аритмия, слабост, главоболие, халюцинации,
психомоторна възбуда, фотофобия, мидриаза, циклоплегия, понижена
бронхиално-мукусна секреция, белодробни ателектази, ксеростомия,
обстипация, гадене, повръщане, ретенция на урина, суха кожа до
обриви по цялото тяло.
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CALCIUM GLUCONICUM – 10% - amp. 10 ml/1 g
ПОКАЗАНИЯ:
Тетания, алергични реакции, интоксикация с флуориди и оксалати,
предозиране на калциеви антагонисти, инхалация на дразнещи газове
с токсичен белодробен оток, хипокалциемия при серумен Ca++ под 2.2
mmol/l, изгаряне с хидрофлуорна киселина.
ДОЗА:
Приложение на 1 аmp. 10 ml бавно интравенозно.
При изгаряне с хидрофлуорна киселина се инжектира около
пострадалата зона интрадермално и подкожно при максимална доза
0.5 ml на cm2. При хипокалциемия: 50 -100 mg интравенозно 1 - 3 пъти
дневно.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Дигитализирани пациенти. Комбинирано прилагане със сърдечни
гликозиди.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Хипотензия при бързо приложение, камернa тахикардия и сърдечен
арест, чувство за затопляне, гадене, повръщане.

282
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

CHLOROPYRAMINE HYDROCHLORIDE (ALLERGOSAN)
ПОКАЗАНИЯ:
Сенна хрема, уртикария, пруритус, алергични дерматити, остри
алергични реакции.
ДОЗА:
При възрастни:
Бавно венозно 20 до 40 mg
Деца:
0 - 12 месеца: 5 mg/ден
1 - 6 години: 10 mg/ден
6 до 14 години: 10 до 20 mg/ден
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Прием на МАО-инхибитори.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Сънливост, отслабване на внимaнието, световъртеж, тахикардия,
левкопения.
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CLONIDINE – 0.15 mg/ml, amp. 1 ml
ПОКАЗАНИЯ:
Лечение на хипертензивни кризи, делир, абстиненция при алохолна и
опиатна зависимост.
ДОЗА:
При възрастни:
Прилага се разтворен във физиологичен разтвор до 10 ml много бавно
венозно, в доза 0.15 - 0.30 mg до 0.75 mg за 24 часа. Хипотензивният
ефект настъпва след по-малко от 10 минути и продължава 6-7 часа.
Постоянна инфузия: 3 aмпули се разреждат до 50 ml с 0.9 % разтвор на
NaCl; инфузионно скорост: 1 - 5 ml/час според действието.
При деца:
5 μg/kg
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Свръхчувствителност, AV блок, остър инфаркт на миокарда,
феохромоцитом.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Ортостатична хипотензия, хипотензия, седация, сомнолентност,
световъртеж, ксеростомия, гадене, повръщане, запек, зачервена суха
кожа до флъш-синдром, гинекомастия.
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DIAZEPAM – 5 mg/ml, amp. 2 ml
ПОКАЗАНИЯ:
Гърчови състояния, епилепсия до статус епилептикус, мускулен
спазъм, тетанус, алкохолен делир.
ДОЗА:
Алкохолен делир: 10 до 20 mg i.m./i.v., при необходимост повторение на
дозата.
Епилептичен статус: 0.2 до 0.3 mg/kg i.m./i.v., при необходимост
повторение на дозата.
Обичайната доза се редуцира наполовина при пациенти в напреднала
възраст, такива с тежка чернодробна и бъбречна недостатъчност
При гърчове: 5 до 20 mg i.v.
При деца:
0.1 до 0.3 mg/kg или 1 mg/4.5 kg, болус 5 mg/минута.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Миастения Гравис, тежка дихателна недостатъчност, маниакални
състояния, синдром на сънна апнея, тежки психози, тежка
чернодробна и бъбречна недостатъчност.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Хипотензия, брадикардия, агранулоцитоза, левкопения, резидуална или
продължителна седация, сомнолентност, главоболие, световъртеж,
атаксия, ретроградна амнезия, ларинго- и бронхоспазъм, гадене,
повръщане, хълцане, хиперсаливация, респираторна депресия или
апнея.
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DIAZOXIDE – amp. 25 mg/2 ml
ПОКАЗАНИЯ:
EPH гестози. Хипогликемия при предозиране или интоксикация
със сулфонурейни препарати, тежка неовладяваща се системна
хипертензия, остра хипертонична криза.
ДОЗА:
Начална доза: 6.25 mg до 12.5 mg много бавно венозно. Постоянна
инфузия: 100 mg Diazoxide се разреждат до 50 ml 0.9 % разтвор на
NaCl. Дозира се според индивидуалната реакция на пациента: около
10 ml/час = 20 mg/час. При хипогликемия: 300 mg (2 - 4 mg/kg) i.v. за 30
минути през 4 часа за потискане на инсулиновата секреция.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Аневризма на аортата, високостепенна клапна стеноза,
хипертрофична
кардиомиопатия,
тахикардия,
пулмонална
хипертензия.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Хипотензия, рефлекторна тахикардия, флъш - синдром.
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DOBUTAMINE – 5 mg/ml, amp. 50 ml
ПОКАЗАНИЯ:
За кратковременно поддържане инотропната функция на сърцето
при лечение на конгестивна сърдечна недостатъчност, свързана с
миокарден инфаркт, кардиомиопатия и кардиогенен шок.
ДОЗА:
Прилага се като неразреден разтвор – 50 ml/250 mg.
При възрастни: 2.5 до 20 μg/kg/min.
При деца: 1 – 15 μg/kg/min.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Свръхчувствителност към активната съставка на препарата,
Тежка хиповолемия, обструктивен шок - сърдечна тампонада,
констриктивен
перикардит,
хипертофична
кардиомиопатия,
аортна стеноза, не се прилага при едновременна употреба с МАОинхибитори.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Главоболие, гадене, палпитации, тахикардия, камерна фибрилация при
болни с предсърдно мъждене.
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DOPAMINE – 40 mg/ml, amp. 5 ml
ПОКАЗАНИЯ:
Корекция на хемодинамичните нарушения при шок - кардиогенен,
септичен,
хеморагичен,
хиповолемичен,
травматичен,
при
възстановен циркулаторен обем.
ДОЗА:
Tитрира се според желания ефект при всеки пациент: 2 - 5 μg/kg/min
начална доза до 20 μg/kg/min. Kапково приложение – 400 mg Допамин в
500 ml разтвор - 20 капки за минута дават средна доза 10 μg/kg/min за
80 килограмов мъж, Допамин – капково приложение при деца – 100 mg
Допамин в 500 ml разтвор – 1 капка/кг за минута дава 10 μg/kg/min –
при дете, тежащо 10 кг, инфузия 10 капки за минута дава 10 μg/kg/min.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Феохромоцитом, хипертиреоидизъм, камерна тахикардия и аритмия,
аортна стеноза
хипертрофична кардиомиопатия, аденом на простатната жлеза,
тясноъгълна глаукома.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Гадене, повръщане, периферна вазоконстрикция до некроза и гангрена,
тремор, тревожност, сърцебиене.
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DROTAVERINE HYDROCHLORIDE (NO- SPA) – amp. 2 ml, 40 mg
ПОКАЗАНИЯ:
Бъбречни и жлъчни колики, дисменорея, пилороспазъм, abortus imminens.
ДОЗА:
40 до 80 mg i.m/i.v. един до три пъти дневно.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Фотофобия, главоболие.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Повръщане, главоболие, отпадналост.
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FENTANYL – 0.05 mg/ml, amp. 2, 5, 10 ml
ПОКАЗАНИЯ:
Състояния, съпроводени от силна болка. Аналгезия и седация при
спешни състояния и необходимост от изкуствена вентилация.
ДОЗА:
Дозира се индивидуално според ефекта: 1 - 2 ml i.v. или 0.1 до 0.3 μg/kg.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Жлъчна колика, панкреатит, остра чернодробна порфирия.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Дозозависима дихателна депресия, гадене, повръщане, миоза,
бронхоконстрикция, хипотония, брадикардия.
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FLUMAZENIL – 0.1 mg/ml - amp. 5 ml, 10 ml
ПОКАЗАНИЯ:
Показан е за пълно или частично блокиране на централните седативни
ефекти на бензодиазепините. Антагонизиране на бензодиазепинова
седация при краткотрайни терапевтични интервенции.
ДОЗА:
При възрастни:
Прилага се бавно интравенозно или чрез инфузия. Първоначалната
доза е 200 μg, приложени за 15 секунди. Ако желаната степен на
възстановяване на съзнанието не се наблюдава до 60 секунди,
се инжектират 100 μg през 60 секунди, до обща доза от 1 - 2 mg.
Обичайната необходима доза е около 300 - 600 μg. Ако се появи сънливост
може да се приложи интравенозна инфузия от 100 - 400 μg/час.
При деца:
5 μg/kg i.v., повтаря се през 1 минута до ефект, но не повече от 2 mg.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Противопоказан е при пациенти с известна свръхчувствителност
към бензодиазепини.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Ако бензодиазепиновият ефект е купиран бързо, се наблюдават
тревожност, гадене, повишаване на сърдечната честота и
артериално налягане.
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FUROSEMIDE – 10 mg/1 ml- amp. 2 ml
ПОКАЗАНИЯ:
За лечение на отоци от различен произход при спешни състояния.
За профилактика на остра бъбречна недостатъчност. Форсирана
диуреза при екзогенна лекарствена интоксикация. Белодробен оток.
ДОЗА:
Стандартната доза е 20 - 40 mg i.v., с повтаряне на дозата до
постигане на ефект.
При деца и новородени:
Дозата на Фуроземид е 1 mg/kg с повторение на дозата не по-рано от
2 часа след последната приложена.
Постоянна инфузия на Фуроземид: болус 100 mg, последван от
постоянна инфузия - 40 mg/h. Покачване на дозата през 12 часа до
максимална доза 170 mg/час.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Свръхчувствителност към препарата. Хиповолемия или дехидратация,
хипокалиемия, хипонатриемия, бъбречна недостатъчност вследствие
отравяне с нефротоксични или хепатотоксични медикаменти,
коматозни и прекоматозни състояния, свързани с чернодробна
енцефалопатия.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Преходни нарушения във водно-електролитния баланс, артериална
хипотензия, ортостатичен колапс, астения, крампи, ото- и
нефротоксичност, ксеростомия, гадене, повръщане.
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GLUCAGON – 1 mg/ml
ПОКАЗАНИЯ:
Лечение на тежка хипогликемия, отравяне с бета - блокери и калциеви
антагонисти.
ДОЗА:
Възрастни пациенти:
Стандартна доза - 1 mg - 0.5 до 2mg.
При деца:
Деца над 25 кг: 1 mg.
Деца под 25 кг: 0.5 mg (0.03 mg/kg).
При интоксикация с бета - блокери и калциеви антагонисти: 3 до 5
mg i.v.
Прилага се i.m. или s.c. При липса на отговор дозата се повтаря i.v.
Прилага се винаги на фона на екзогенна глюкозна инфузия.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Свръхчувствителност към Глюкагон или Лактоза.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Гадене, повръщане, много рядко - хипотензия, бради/тахикардия,
хипогликемия до хипогликемична кома.
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HEPARIN – fl. 5000 UI/ml - 5 ml.
ПОКАЗАНИЯ:
Лечение на тромбози и емболии от всякакъв произход, поддържащо
лечение след фибринолиза, антикоагулация при екстракорпорално
кръвообращение и диализа.
ДОЗА:
Препоръчително е прилагане чрез продължителна венозна инфузия
при следене на aPTT.
Натоварваща болус доза от 5000 до 15000 UI (80 UI/kg) и поддържаща
доза: 16 - 18 UI/kg/h при цел удължаване на aPTT 2 до 3 пъти над нормата.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Свръхчувствителност, налична или предполагана анамнеза за имунна
тромбоцитопения, хеморагична диетеза, хеморагичен мозъчен
инсулт, субарахноидна хеморагия, кървене от гастроинтестиналния
тракт, белодробен кръвоизлив, бактериален ендокардит, заплашващ
аборт.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Повишена склонност към кървене до кръвоизливи (кожни, лигавични и
вътрекухинни), преходна имунна тромбоцитопения.
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HYOSCINE BUTYLBROMIDE (BUSCOLYSIN)
ПОКАЗАНИЯ:
Бъбречни и жлъчни колики, дисменорея, пилороспазъм.
ДОЗА:
10 – 20 mg/ i.v., i.m., 2 до 4 пъти дневно.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Тахикардия, пилорна стеноза, глаукома.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Алергични реакции, микционни смушения, мидриаза.
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INSULIN – 40 UI/ml, 100 UI/ml
ПОКАЗАНИЯ:
Лечение на захарен диабет, лечение на хипергликемични състояния.
ДОЗА:
Дозира се според стойностите на кръвната захар:
Под 4 mmol/l – Insulin 0 ml/h
4 - 7 mmol/l
– Insulin 1 ml/h
7 - 11 mmol/l – Insulin 2 ml/h
11 - 17 mmol/l – Insulin 4 ml/h
Над 17 mmol/l – Insulin 6 ml/h
Мониториране на кръвна захар през 2 до 4 часа и при необходимост
прибавяне на глюкозен разтвор.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Хипогликемия, свръхчувствителност към човешки инсулин или някоя
от помощните съставки.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Хипогликемия до хипогликемична кома, уртикария до обрив и
анафилаксия, невропатия, хематоми с инфектиране на мястото на
апликация.
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KCl – 1.5 g – 20 mmol K – amp. 10 ml
ПОКАЗАНИЯ:
Хипокалиемия
ДОЗА:
Прилага се интравенозно. При перфузионно въвеждане се разтваря
в 5 % разтвор на Glucosa или в 0.9 % разтвор на NaCl при обща
инфузионна скорост не по-голяма от 2 до 4 mmol/kg/24h. Серумният
калий се контролира на 4 до 6 часа.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Тежка бъбречна недостатъчност, тежка тъканна травма, нелекувана
адисонова болест.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Аритмия, мускулна слабост, тъканни некрози при подкожно
приложение.
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LIDOCAINE – 10 mg/ml - 10 ml - 1%, 20 mg/ml - 10 ml – 2%
ПОКАЗАНИЯ:
Като локален анестетик, за терапия на камерни аритмии.
ДОЗА:
За перкутанна инфилтрационна анестезия: Lidocaine – 1 до 60 ml 0.5 % до 1% разтвор. При деца дозата се индивидуализира според
възрастта и теглото на детето, като не бива да надвишава 3 mg/kg.
Като антиаритмик: предпочита се интравенозно приложение. За
лечение на сърдечни аритмии и сърдечен арест: 1 - 1.5 mg/kg i.v. и
при необходимост повторение на дозата до обща доза 3 mg/kg. След
натоварваща доза, Лидокаин се прилага като продължителна венозна
инфузия със скорост 1 до 4 mg/min.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Свръхчувствителност, порфирия, проводни нарушения, кардиогенен
шок, неконтролирана епилепсия, хиповолемия.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Изразена дозо- и възрастова зависимост. Нервност, възбуда,
еуфория, парестезии, конвулсии, тинитус, дихателна депресия до
кома, хипотензия, брадикардия, аритмия, сърдечен арест, диплопия,
нистагъм, гадене, повръщане.
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LYSTHENON – amp. 5 ml

2%, 10 mg/ml, 20 mg/ml

ПОКАЗАНИЯ:
Краткотрайна миорелаксация при интубация на трахеята.
ДОЗА:
Доза при ендотрахеална интубация: 1 mg/kg, приложенa i.v.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Липса на възможност за интубация и механична вентилация,
хиперкалиемия, перфорационни наранявания на окото.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Мускулни фибрилации, mалигнена хипертермия, хиперкалиемия,
ритъмни нарушения, брадикардия, тахикардия, хистаминолиберация,
бронхоспазъм.
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MAGNESIUM SULFATE – 1 g = 8 mEq = 4 mmol, amp.
ПОКАЗАНИЯ:
Прееклампсия, антиконвулсант при еклампсия, гърчови състояния.
ДОЗА:
Натоварваща доза: 4 mg, разтворен в 250 ml разтвор 0.9% NaCl i.v. за
повече от 10 минути.
Поддържаща доза: до 1 g на час при инфузионна скорост 10 ml/h
При деца:
40 mg/kg бавно i.v. за 30 минути до 2 g.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Олигурия и бъбречна недостатъчност.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Гадене, повръщане, сомнолентност, диплопия, загуба на пателарен
рефлекс, мускулна слабост и парализа, респираторен арест,
брадикардия, аритмия и хипотензия, сърдечен арест.
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MANNITOL – 10 %, 15 %, 20 %, съдържа 100 g/l, 150 g/l, 200 g/l
ПОКАЗАНИЯ:
Намаляване на интракраниалното налягане при мозъчен оток, но
при запазена кръвномозъчна бариера, стимулиране на диурезата
при олигурична бъбречна недостатъчност, намаляване на повишено
вътреочно налягане, форсирана диуреза при екзогенни интоксикации.
ДОЗА:
Препоръчителната доза при възрастни е 50 до 200 g/24 h
Начална доза 0.5 до 1 g/kg.
Продължителна венозна инфузия: 30 до 50 ml/h за около 30 минути, 4
до 6 пъти дневно.
При мозъчен оток - 1 g/kg.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Предшестващ плазмен хиперосмоларитет, тeжка дехидратация,
анурия, белодробен оток, тежка сърдечна недостатъчност,
интракраниална хеморагия, нарушена цялост на кръвно-мозъчната
бариера.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Нарушения във водно-електролитното равновесие, хипотония,
тромбофлебит при приложение на голяма доза, белодробна конгестия
и оток при голяма доза, главоболие, световъртеж, сърдечни аритмии.
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METHYLPREDNISOLONE

– прах и разтворител за инжекционен
разтвор 1 g + 16 ml, 2 g + 32 ml, 40 g + 2 ml, 125 g + 2 ml, 250 g + 4 ml,
500 g + 8ml.
ПОКАЗАНИЯ:
Първична или вторична аденокортикална недостатъчност, остра
аденокортикална недостатъчност, шок поради аденокортикална
недостатъчност, хиперкалциемия, тежък пристъп на бронхиална
астма до астматичен статус, инхалация на дразнещи газове с
токсичен белодробен оток, круп при деца, атопичен дерматит,
улцерозен колит, анафилаксия и анафилактичен шок, хипогликемия,
гръбначно-мозъчна травма.
ДОЗА:
При възрастни:
1 - 2 mg/kg i.v.
При деца:
Не повече от 0.5 mg/kg i.v.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Инфекции и паразитози, къшингоидно състояние, задръжка на натрий,
задръжка на течности, хипохлоремична метаболитна алкалоза,
повишаване на телесното тегло, нарушен глюкозен толеранс,
пептична язва, ерозивен гастрит, имунни нарушения.
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METOCLOPRAMIDE
ПОКАЗАНИЯ:
Повръщане.
ДОЗА:
При възрастни:
10 до 20 mg i.v. (бавно за 1 до 2 минути)/i.m. през 4 до 6 часа.
При деца:
0.1 до 0.2 mg/kg/i.v. през 6 до 8 часа.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Кръвоизливи и механични обструкции в стомашно-чревния тракт,
феохромоцитом.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Замаяност, сънливост.
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MIDAZOLAM – 1 mg/ml, 3 mg/ml, 5 mg/ml - amp. 2, 5, 10 ml
ПОКАЗАНИЯ:
Седация, увод в анестезия, поддържане на анестезия, гърчови
състояния, статус епилептикус.
ДОЗА:
Седация: 1 до 2.5 mg i.v., титриране според ефекта със стъпки от 1 mg
на всеки 2 минути.
За въвеждане в анестезия: интравенозен болус 0.1 до 0.2 mg/kg.
Статус епилептикус: 5 до 10 mg се титрират според постигнатия
ефект.
При деца:
0.1 до 0.2 mg/kg i.v. за 2 до 3 минути, до 2 mg.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Интоксикация с алкохол, невролептици, антидепресанти, литиеви
препарати, сънотворни, oстра порфирия, миастения гравис.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Резидуална
или
продължителна
седация,
сомнолентност,
главоболие, световъртеж, атаксия, ретроградна амнезия, ларингои бронхоспазъм, гадене, повръщане, хълцане, хиперсаливация,
респираторна депресия или апнея, хипотензия.
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METOPROLOL – amp. 5 ml/5 mg, 1 mg/ml
ПОКАЗАНИЯ:
Пароксизмална надкамерна тахикардия, остър коронарен синдром,
за контролиране на камерната честота при предсърдно мъждене/
трептене.
ДОЗА:
2 до 5 mg бавно i.v., повторна доза след 5 минути, до максимална доза
15 mg.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
AV-блок II, III степен, брадикардия, кардиогенен шок, бронхиална астма.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Брадикардия, умора, гадене, болки в корема, диария или констипация,
нарушен сън или затруднение при дишане при физическо усилие,
световъртеж.
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MORPHINE – 20 mg/ml, amp. 1 ml
ПОКАЗАНИЯ:
Болков синдром при травматични състояния, остър миокарден
инфаркт, кардиогенен белодоробен оток.
ДОЗА:
Разрежда се в съотношение 1:10 с физиологичен разтвор. Дозира се
според постигнатия ефект: 2.5 до 5 - 10 mg i.v. през 5 до 10 минути,
до 20 mg.
При деца:
Единичен болус 0.1 до 0.2 mg/kg i.v., i.m. до 5 mg.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Деца до три годишна възраст, потиснат дихателен център, повишено
вътречерепно налягане, жлъчна колика, бременност, бронхиална
астма.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Дихателна депресия, гадене, повръщане, миоза, бронхоконстрикция,
хипотония, брадикардия, пруритус, ретенция на урината.
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NALOXONE – 0.4 mg/ml, amp. 1 ml
ПОКАЗАНИЯ:
Опиатна интоксикация – антагонизиране на опиатни ефекти.
ДОЗА:
Опиатна интоксикация:
При възрастни:
0.4 mg до 2 mg (0.01 mg/kg) сe прилага интравенозно през 2 - 3 минути
до възстановяване на съзнанието и протективните рефлекси на
горните дихателни пътища. При липса на ефект след обща доза 10 mg,
причината вероятно не е опиатна интоксикация.
Деца:
Началната единична интравенозна доза е 10 до 100 μg/kg. Поради
краткотраен ефект на медикамента се прилага продължителна
венозна инфузия със скорост 0.4 mg/h. При невъзможност за
интравенозна апликация, медикаментът се прилага интрамускулно
или подкожно в силно разредени дози.
Диференциалнa диагноза на опиатна интоксикация: 0.5 μg /kg i.v.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Синдром на отнемането, хипотeнзия, хипертензия, камерна
тахикардия до камерно мъждене и сърдечен арест, белодробен оток,
парастезии, възбуда.
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NITROGLYCERINE – капсули, спрей, разтвор
1 caps = 0.8 mg, 1 впръскване спрей = 0.4 mg,
Инфузионен разтвор – fl. 50 ml/50mg.
ПОКАЗАНИЯ:
Ангина пекторис, инфаркт на миокарда или остра левокамерна
сърдечна
недостатъчност,
кардиогенен
белодробен
оток,
хипертензивна криза, жлъчна колика.
ДОЗА:
При пристъп: 1 до 2 дози спрей или 1 капсула за сдъвкване. При
необходимост повторно прилагане при контрол на артериалното
налягане през 5 минути до 3 дози.
Инфузионно приложение: скорост на постоянна инфузия - 1 до 6 mg/час.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Шок, токсичен белодробен оток, хипотензия.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Хипотензия, гадене, повръщане, главоболие, световъртеж,
флъш - синдром, рефлекторна тахикардия.
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NITROPRUSSIDE – 30 mg/5 ml, amp.
ПОКАЗАНИЯ:
Бързо понижаване на артериалното налягане при пациенти
със животозастрашаващи хипертонични кризи: злокачествена
хипертония, хипертонична енцефалопатия, дисекация на аортата,
левокамерна декомпенсация с белодробен оток.
ДОЗА:
Прилага се само като продължителна инфузия. Разтворът е
светлочувствителен.
Начална доза: 0.3 до 1.5 μg/kg/min, дозата се повишава с 0.5 μg/kg/min на
всеки 5 минути до постигане на желания антихипертензивен ефект.
Максималната доза при възрастни е 8 до 10 μg/kg/min.
При деца:
1 μg/kg/min, постепенно дозата се повишава до 5 μg/kg/min.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Симптоматична хипертония, при артерио-венозен шънт или
коарктация на аортата, нарушено мозъчно кръвообращение,
повишено вътречерепно налягане, хипотония, хипотиреоидизъм,
чернодробна недостатъчност.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Бързо и значително понижаване на артериалното налягане, цианидна
интоксикация, гадене, повръщане, хиперрефлексия, световъртеж,
мускулни спазми, крампи, тахикардия, гръдна болка, кожни обриви,
еритем и сърбеж.
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PHENOBARBITAL – 100 mg/ml, amp. 2 ml
ПОКАЗАНИЯ:
Лечение на гърчове при епилепсия, в комплексната терапия на остри
състояния, протичащи с гърчове, епилептичен статус.
ДОЗА:
Антиконвулсивна терапия:
При възрастни:
Болус 100 до 200 mg i.v., 1 до 3 mg/kg до максимална доза 600 mg.
При епилептичен статус: 10 до 20 mg/kg до обща доза 600 mg.
При деца:
5 до 10 mg/kg с поддържаща доза 1 до 6 mg/kg.
Епилептичен статус при деца: 10 до 15 mg/kg за период от 10 - 15
минути.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Свръхчувствителност,
порфирия,
тежка
чернодробна
недостатъчност, бременност и кърмене.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Подтискане на дишането до апнея, седация, световъртеж, главоболие,
бронхоспазъм, ларингоспазъм, гадене, повръщане, хипотензия, синкоп.
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PROTAMINE SULFATЕ – 10 mg/ml, amp. 5 ml
ПОКАЗАНИЯ:
Aнтидот на хепарина.
ДОЗА:
При възрастни:
Инжектира се бавно венозно за период от 10 минути. Една доза не
бива да надвишава 50 mg от препарата.
1 mg Протамин сулфат неутрализира поне 100 UI Хепарин. Дозата му
трябва да бъде намалена, ако са изминали повече от 15 минути от
приложението на хепарина.
При деца:
0.5 mg/kg бавно интравенозно.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Не са известни.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
При много бързо инжектиране: внезапно спадане на артериалното
налягане, брадикардия, задух, флъш - синдром. При високи дози има
антикоагулантен ефект.
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PROPAFENON (РИТМОНОРМ) – amp. 70 mg/20 ml
ПОКАЗАНИЯ:
Пристъпи на пароксизмална надкамерна тахикардия, тахикардии при
WPW синдром, предсърдно мъждене и трептене.
ДОЗА:
Венозно 1 mg/kg, като при необходимост дозата може да се повтори
след 15 до 30 минути.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Остър коронарен синдром, левокамерна хипертрофия, тежка
сърдечна недостатъчност.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Хипотензия, AV-блок.
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

PROPOFOL – 1 %, 10 mg/ml, amp. 20 и 50 ml
ПОКАЗАНИЯ:
Седация, епилептични припадъци до състояние на епилептичен
статус.
ДОЗА:
Анестетик с бързо начало на действие и бързо възстановяване на
съзнание.
Доза за индукция: 1.5 до 2.5 mg/kg интравенозно.
За поддържане на анестезия: 6 до 12 mg/kg/h.
За постоянна седация: 0.3 до 4 mg/kg/h.
При деца над 8 годишна възраст, дозата е като при възрастни.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Хиперсензитивност, интоксикация с алкохол, невролептици,
антидепресанти, литиеви препарати, сънотворни, остра порфирия.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Хипотензия, брадикардия, апнея, болка на мястото на апликация.
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

RANITIDINE – 25 mg/ml, amp. 2 ml
ПОКАЗАНИЯ
Язвена болест, рефлукс езофагит, кървене от гастроинтестиналния
тракт, панкреатит, анафилактични реакции, анафилактичен шок.
ДОЗА:
50 mg i.m., 50 mg i.v., разреден до 20 ml физиологичен разтвор през 6
до 8 часа.
Не се прилага при деца.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Повръщане, главоболие, отпадналост.
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

SOL. RINGER – Инфузионен разтвор с йонен състав:
147 mmol/l Na, 4.0 mmol/l K, 2.24 mmol/l Ca, 155.1 mmol/l Cl, Осмоларитет
- 311 mOsm/l, pH - 5 до 7
ПОКАЗАНИЯ:
Възстановяване на загубите на екстрацелуларни течности
и електролити, рехидратация при хипотонична и изотонична
дехидратация, корекция на лекостепенна диселектролитемия
и нарушения в алкално-киселинното равновесие, поддържане
на необходим циркулаторен екстрацелуларен обем, за начална
инфузионна терапия на хиповолемия при кръвозагуба, шок, травма.
ДОЗА:
Въвежда се интравенозно в доза според клиничните показания до
максимална доза 40 ml/kg.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Хиперхидратация,
хиперелектролитемия,
тежка
бъбречна
недостатъчност.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
При правилно приложение на препарата не са описани.
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

SOL. HARTMANN (RINGER LACTATE)

– Инфузионен разтвор с
йонен състав:
130,3 mmol/l Na, 5.35 mmol/l K, 1.83 mmol/l Ca, 112.1 mmol/l Cl, 27. 68 mmol/l
Lactate, Oсмоларитет- 279 mOsm/l, pH - 5.0 до 7.0
ПОКАЗАНИЯ:
Възстановяване на загубите на екстрацелуларни течности
и електролити, рехидратация при хипотонична и изотонична
дехидратация, корекция на лекостепенна диселектролитемия
и нарушения в алкално-киселинното равновесие, поддържане
на необходим циркулаторен екстрацелуларен обем, за начална
инфузионна терапия на хиповолемия при кръвозагуба, шок, травма.
ДОЗА:
Въвежда се интравенозно в доза според клиничните показания до
максимална доза 40 ml/kg.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Хиперхидратация,
хиперелектролитемия,
тежка
бъбречна
недостатъчност.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
При правилно приложение на препарата не са описани.
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

SOL. NATRII CHLORIDUM 0.9 % – amp. 10, 20 ml, fl. 500 ml, състав:
154 mmol Na, 154 mmol Cl
ПОКАЗАНИЯ:
Прилага се при изотонична или хипотонична дехидратация, като
обемен плазмаекспандер при големи кръвозагуби, изгаряния, по време
на хирургически интервенции, при кетоацидоза.
ДОЗА:
Прилага се като венозна инфузия с максимална скорост 550 ml/h или
25 до 30 ml/kg/24 h.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Хиперхидратация, хиперелектролитемия, бъбречна недостатъчност.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Не са описани при правилно приложение на препарата.
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

TETANUS TOXOID
ПОКАЗАНИЯ:
Профилактика на тетанус при нараняване, изгаряне, измръзване,
ухапване.
ДОЗА:
Инжектира се 0.5 ml в делтоидния мускул.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Вирусен хепатит, остри и/или изострени хронични алергози, Базедова
болест.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Зачервяване, инфилтрат, покачване на температурата.
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

VERAPAMIL – amp. 5 mg/2 ml
ПОКАЗАНИЯ:
Лечение на суправентрикуларна тахикардия, пароксизмална
тахикардия при необходимост от бързо възстановяване на
синусов ритъм, контрол на камерната честота при пациенти
с високочестотно предсърдно мъждене, предозиране на бетаадреномиметици.
ДОЗА:
Суправентрикуларна тахикардия:
При възрастни:
5 до 10 mg за 10 минути с повторение на приложената доза през 15
минути.
При деца:
0.1 до 0.3 mg/kg през 15 минути.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Кардиогенен шок или рефрактерна хипотензия, високостепенен
атриовентрикуларен блок, болест на синусовия възел при
неимплантиран пейсмейкър, дигиталисова интоксикация, терапия с
β-блокери.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
Хипотензия, повишаване на дигиталисовите нива, брадикардия,
тахикардия, световъртеж.
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

ДНЕВНИК НА СПЕЦИАЛИСТА
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:
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Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:
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„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

335
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

336
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

337
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

338
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

339
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

340
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

341
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

342
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

343
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

344
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

345
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

346
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

347
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

348
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

349
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

350
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

351
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

352
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

353
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

354
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

355
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

356
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

357
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

358
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

359
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

360
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

361
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

362
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

363
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

364
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

365
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

366
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

367
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

368
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

369
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

370
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

371
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

372
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

373
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

374
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

375
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

376
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

377
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

378
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Пациент:
Обстоятелства около инцидента:

Диагноза и диференциална диагноза:

Проведено лечение:

379
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

БЕЛЕЖКИ

380
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

381
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Бележки

382
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Бележки

383
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02

„ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“
Инвестира във вашето бъдеще!

Бележки

384
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

