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The European guideline on 
management of major bleeding and 

coagulopathy following trauma:
2007, 2010, 2013, 2016

Nincsen önálló gyermek evidencia: 
6 helyen pediatric, 7 helyen children

A felnőtt evidenciák extrapolálása és a józan 
ész alapján a saját gyakorlatunk 

(tehát alacsony evidenciák) maradnak



Gyermektrauma piramisa

1 
halálos

1 
polytraumatizált

10 súlyos sérült 
(növekedési zavar 

veszélye) 

100 kórházi felvétel 
50% megfigyelés 

50% minimálinvazív műtét

1000 járóbetegként ellátható



Magyar gyermekhalálozási adatok

Σ318

Σ126
120

40



A súlyosan sérült gyermek ritka

100-120 / év A legnagyobb 
centrumban is 20/év

Gyermeksérült 
ellátás 70 

kórházban.

Valódi 
gyermektrauma 

centrum hiányzik



Gyermektraumatológia

Merre?

a súlyos, vagy 
polytraumatizált 
gyermeksérültet



A CÉL: A súlyos gyermeksérültet 
gyermektraumatológus, illetve 
gyermektraumatológiai team 

centrumban lássa el!

Sérülés és vérzés 
kontroll közti 
ellátási időt 
minimalizálni kell. 
Recommendation 1  Grade 1A

Súlyos sérült 
közvetlen 
transzportja a 
trauma centrumba 
Recommendation 1  Grade 1B



A súlyosan sérült gyermek ritka

„A gyerek abba hal bele 
ami a fejében van”

Súlyos sérültek 75% 
koponya agysérült is

Minden egyes hypoxiás, vagy 
hypovolemiás epizód 10% növeli a 

súlyos koponya agysérültek 
halálozását



Mechanisms of Pediatric Injury

Waddell’s Triad

GYANÚ:    Baleseti mechanizmus

Ha sérülést látsz a b őrön akkor belül is sérülhet



Nincs látható baja!?



„ABC 
”CACBC

DADOGÓ, CÖCÖGŐ 
TRAUMATOLÓGUS

Látható vérzést azonnal csillapítjuk



A baleset mechanizmusa



Mentés
• Az első ellátó egységnek nem 

sikerült a vérzést csillapítani.
• Ügyeletes gyereksebészetre 

szállították.
• Extrém kivérzéses shockban

htk:0.11
• Megkezdődik a sokktalanítás
• Sikertelen.
• Sikertelen.
• Pneumatikus kirekesztés.



• Direkt kompresszió
• A sebre
• A seb körül
• A sebbe
Indirekt kompresszió

• Nyomáspontokra
• Tourniquet *

„C” Látható vérzések csillapítása

Addig kell szorítani, amíg el nem áll.
Pneumatikus kirekesztés:
felső végtag BP syst+50 Hgmm
alsó végtag Bp syst+ 100 Hgmm

* Recommendation 2  Grade 1B   (Gyereknek is)



magyarországi nyomókötés



ESET: 12 éves fiú vonatgázolás

Rögzítés O2 gyorsan

Kis kórház 1 
traumatológus

stabilizálás

Vizsgálat egésztest CT ………..
Elaltatják, intubálják, seb varrat, 
mko. nyílt lábszártörés rögzítés 
Kendrick Traction Device 
Trafo indul, és repül

7:20 8:00

9:00

11:15

4 ÓRA



Kivérzett shokkos,Responder

Folyadék VVT, FFP, Trombocita

Hasi UH Mellkas, medence neg.

CT most nem>>> MŰTŐ

11:15 11:40



HOL VÉRZIK?
HAS, mellkas, medence kizárt

Retroperitoneum ??

A lábszár sebei nem véreznek

A homlok sebét varrták



HOL VÉRZIK?



7:20-15:00 3 hét

Stabilizálás

12 E VVT, FFP, fibrinogén, thr.

FE, vacuum seal sebzárás

CT ismétlés Gerinc stabilizálás

Módszerváltás ………………..



Kis gyermek kis sebekből is jelentősen vérezhet

2 éves kisfiú kutya harapta meg a fejét,     Kh-ba érkezési idő 2 óra   Hgb: 81 g/l



A LÁTHATÓ VÉRZÉSEK 
CSILLAPÍTÁSA KÖTELEZ Ő

HA nem sikerül:

KÉRJÉL SEGÍTSÉGET:RANDEVÚ
VIDD CENTRUMBA



Gyermekkori sérülések

Nyílt, áthatoló Fedett, tompa

2009. -2013 
Baleseti Központ 
Gyermektrauma

391 hasi sérült, 

46 áthatoló 11%



„C” Keringés megítélése

Szív frekvencia (HR)

Pulzus térfogat

Perifériás perfúzió 
TUDAT, BŐR CRT
Vérnyomás (BP)

Preload

HA NINCS JEL AZ 
IS FONTOS 

INFORMÁCIÓ

?



Haemorrhagiás sokk szisztémás tünetei
Vérvesztés < 25 % 25 - 40 % > 40 %
HR Tachycardia Tachycardia Tachycardia, bradycardia
BP Normális Normális vagy csökkent Csökkent
Pulzus Normális Elnyomható Alig tapintható/ elnyomható
CNS Enyhe agitáció Lethargia Coma, fájdalomra reagál
Bőr Hűvös, sápadt Hideg, márványozott Hideg, sápadt 

CRT CRT

A gyerek kompenzál Első Hgb, Htk : normális
Recommendation 10 Grade 1/B

Korai vérgáz vizsgálat
Szérum laktát, bázis hiány
Recommendation 11 Grade 1/B

Mechanizmus alapján
Szűrő jelleggel korai képalkotás
Recommendation 7  Grade 1/B
UH    FAST
Radiológus hasi UH

Contrasztos CT

Saját gyakorlat első  az UH
CT megfontoltan 
Szűrésre és követésre nem
SUGÁRTERHELÉS



A has ultrahang vizsgálata
Focused Abdominal Sonography for Trauma

Noninvazív gyors

Könnyen megtanulható

SZAKEMBERT követel

Ha negatív az nem jelent semmit
nem mehet haza

Ha pozítív: radiológus ismétli az UH
kontrasztos CT



Exam type Relevant 
organ 

Range of absorbed 
organ doses (mGy) 

Range of effective 
doses (mSv) # 

Head unadjusted* 
(200 mAs) 

Brain 23- 49 1.8 – 3.8 

Head adjusted (100 
mAs) 

Brain 11 – 25 0.9 – 1.9 

Abdomen unadjusted 
(200 mAs) 

Stomach 21 – 43 11 – 24 

Abdomen adjusted 
(50 mAs) 

Stomach 5 – 11 3 – 6 

Chest x-ray PA Lung 0.04 – 0.08 0.01 – 0.03 

Chest x-ray lateral Lung 0.04 – 0.10 0.03 – 0.06 

Mammogram Breast 3.5** 0.42** 

 

A CT nem játék
Haemodinamikailag 
instabil beteget nem 

CT-be hanem a 
műtőbe kell vinni.
Recommendation 8 Grade 1/A
Recommendation 9 Grade 1/B



Kendric Traction Device



KTD előtt és után



Prehospitális vagy interhospitális szállítás

Húzás, egésztest rögzítés

Fájdalom csillapítás

a Kramer sín 
elégtelen



Board + 
lágyrészhúzás

Nem kell azonnal operálni, 
az optimális személyi és 

tárgyi feltételek 
megszervezhetőek

Sürgősségi rögzítés



Gyerek medence sérülés = hasi sérülésGyerek medence sérülés = hasi sérülés
Gyermek: 66%  Felnőtt: 33% (Pompino 1983)

Haemodinamikai instabilitás esetén Hasi UH FAST
Instabil medence gyűrűsérülés: sürgősségi fixáció, 
Level 1 trauma center – retropertoneal tamponád

Damage controll surgery





6 éves kislány, szemből az autó falhoz nyomta. Édesanyát végtagsérüléssel BK ba.
OMSZ >>gyermekkórház>>lepedő>> átszállítás 3 órával később.

B1 medence sérülés „open book”





B2 medence sérülés „closed book”
16 éves lány, ló oldalról ráült



A medencét sem diagnosztikus, sem terápiás célból

nem szabad mozgatni!

Nem bezárni, 
hanem rögzíteni 

kell.

Err ől a fiúról levettük a hevedert



Vénabiztosítás



Intraossealis út
Reanimációban és TRAUMÁBAN elsőként

Ha nincs periféria 90 másodpercen belül

Beadható minden – centrális vénaként 
használható (túlnyomással)



Intraossealis infúzió: 
Bólus:20ml / tskg   10+10ml/tskg 



Instabil keringés 
Nonresponder shock esetén 

Intraosseális út

Látható vérzés 
csillapítása

Belső vérzés 
keresése UH 

mellkas medence rtg.
Egyetlen esély:

A gyors m űtéti 
vérzéscsillapítás



A gyermekkori tompa hasi sérülések

Korai képalkotó diagnosztika UH (kontrasztos CT)
Recommendation 7 Grade 1/B
Heamodinamikailag instabil mellkas, has, 
retroperitoneális vérzés sürgős beavatkozást igényel.
Recommendation 8 Grade 1/A

A folyamatos értékelés, észlelés, obszerváció.

Nagy prospektív vizsgálatok igazolták:
Az első UH magas specificitás, és pontosság mellett 
alacsonyabb szenzitivitást ad felnőtt és gyermek sérülteknél.



Esetismertetés Bicikli kormány sérülés

2012.06.28 22:32 - (SUHG) Ultrahang Diagnosztika
Teljes has + kismedence   Acut hasi UH. Vizsg.:

Szabad hasi folyadék, parenchymás szerv sérülés nem 
látható.
A sérült területnek megfeleõen a subcutisban keskeny 
folyadék látható,
nagyobb haematoma nem különült el.

AZ ELSŐ UH 
NEGATÍV



Esetismertetés „Másképp fáj a hasa”

2012.06.29 02:25 - (SUHG) Ultrahang Diagnosztika
Teljes has + kismedence  Kontroll hasi UH vizsgálat.
A parenchymas szervek épek.
A májszél mentén, a lép körül és a kismedencében mé rsékelt 
mennyiségû folyadék jelent meg. A közvetlen ütésnek  kitett területen 
masszív gázfüggöny miatt érdemi statust rögzíteni n em lehet.
Tekintettel a megjelent szabad folyadékra, ill. a m asszív gázosságra, 
CT vizsgálatra átirányítom.



Traumás hasfali sérv

Műtét hasfal varrata



UH negatív

46



Esetismertetés Bicikli kormány sérülés

4 éves fiú 
Más khban első Uh lép körül szabad hasi folyadék leukocitozis

A nálunk készült Uh folyadék növekedett

CT kiterjedt lépsérülés

Keringése stabil obszervatio



Az 1 napon készült kontroll hasi UH vizsgálatok során 
a szabad hasűri folyadékgyülem növekedését nem 
észleltük, lassú regressziót figyeltünk meg. 



8. nap 24 nap

ITO 1 nap gyereko 11 nap UH 7

3 hónapos kontroll hasi UH lelete:
A lép jelenleg normál nagyságú, 
állományában a korábbi sérülés helye 
már nem különíthet ő el.

3 hónap

A gyermekkori 
parenchymás 

szervsérülések 90 % 
konzervatívan kezelhető





Traumás koagulopátia
Korai vizsgálat szükséges     Recommendation  23 grad 1/B

Viszkolesztometria gyermekekben is jól használható.
Vvt konzertratumon kívül pótolni kell mindent
Fibrinogén, cryprecipitatum, FFP, tromobocyta

Tranexansav gyermekkorban is javasolt 15mg/tskg -10 min
max 1 g, majd 2mg tskg /óra -8 órán át.

Lehűlés elleni védelem aktív melegítéssel



Gyermek sérült ellátás
• A gyermek mindig egy család része.

• A szülőtől nem válaszható el.
• Ha mégis, csak tetézzük a bajt.

A szülő tájékoztatása aktív bevonása, irányítása.



53

VIZSG és TH AB C DE

VÖRÖS 
KÓD

♦ Légút
♦ C-gerinc
♦ Oxigenizáció és 

Ventiláció
♦ Tenziós Pneumothorax

♦ IV/IO kapcsolat (2)
♦ Vérminták
♦ Keringés
♦ Vérzéskontroll 

külső/belső
♦ Masszív transzfúziós 

protokol?

♦ Levetkőztetés
♦ Immobilizáció
♦ Felvételi score-ok
♦ Segítő:  ABC/CPR
♦ Beékelődés?
♦ Görcsrohamok?

♦ RELATÍV INDIKÁCIÓ AZONNALI M űtét/Intervenciós Radiológia?
♦ KONZULTÁCIÓ sebész, stb: a csapatvezető koordinálásában

NARANCS
KÓD

♦ Mrtg (C-gerinc, csípő?)
♦ Oro/nasogastricus szonda
♦ Gépi lélegeztetés?
♦ Kapnometria?
♦ Mellkas drain?

♦ FAST ♦ Analgoszedálás
♦ Hipotermia?
♦ „AMPLE”
♦ Rtg ~ törések?

♦ TELJES TEST CT? baleseti mechanizmus és a beteg paraméterei függvényében

SÁRGA 
KÓD

♦ Tüdőprotektív 
lélegeztetés

♦ Normokapnia
♦ FiO2 ~ SatO2

♦ Artériás kanül?
♦ Centrális véna?

♦ Antibiotikumok?
♦ Tetanusz?
♦ Hólyagkatéter?

♦ MÁSODLAGOS VIZSGÁLAT: a csapatvezető koordinálásában



�A 
majd

�B 
majd

�C 
majd

�D 
majd

�E

Sorban Egyszerre 

együtt csapatban

cAc

B C
D

E

Szemléletváltás



TANULSÁG!!!
• Súlyos vagy polytraumatizált gyerek kevés van,

• DE KÉSZÜLNI KELL RÁ! 
• Centralizált ellátással
• POLYTRAUMA TEAM 
kilakításával





Bocsánat, hogy átléptem az idő határon!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!



Köszönöm az Önök figyelmét is !!!

kassai.tamas@baleseti.hu


