


� periarrest állapot: 14-600 /100 ezer 
terhesség

� cardiac arrest: 3-5/ 100 ezer terhesség

� a terhes nő resustitatioja= két páciens/ 
anya és magzat/

� a magzati túlélés legjobb lehetősége az 
anya túlélése

� fontos a kritikus állapotú terhes nők 
ellátásakor a fiziológiás változások 
figyelembe vétele





� TERHESSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ:
Masszív vérzés
Magzatvíz embólia
Eclampsia/HELLP syndroma
Peripartum cardiomyopathia

� TERHESSÉGGEL NEM  ÖSSZEFÜGGŐ:
Pulmonalis embolia
Trauma   
Septicus shock
Cardiovascularis betegség: ACS, dissectio
Anesztézia szövődmény



Sziv-érrendszer Terhesség alatti 
változás

Hatása a reanimációra

plazma volumen megnő ( ~ 50%) diluciós anémia, 
csökkent O2 száll. 
kapacitás

szivfrekvencia megnő( 15-20/min) megnövekedett CPR 
keringési igény

cardiac output megnő ( 40%) megnövekedett CPR 
keringési igény

uterus vérátáramlás szüléskor a CO 10 %-a potenciális rapid 
vérzés

artériás vérnyomás csökken( 10-15 Hgmm) csökkent rezerv

szisztémás vasc. 
rezisztencia

csökken CPR során szekvesztrált
vér

vénás visszaáramlás csökken ( gravid uterus
komprimálja a v. cava
inf-t)

csökkent rezerv; CPR 
során megnövekedett 
keringési igény



Légzőrendszer Terhesség alatti 
változás

Hatása a reanimációra

légzésszám megnő csökkent puffer 
kapacitás, acidosis

oxigén felhasználás megnő( ~20%) gyors hypoxia

reziduális kapacitás csökken (~25 %) csökkent puffer 
kapacitás, acidosis

artériás  pCO2 csökken csökkent puffer 
kapacitás, acidosis

gégeödéma fokozódik nehéz intubáció



Egyéb Terhesség alatti 
változás

Hatása a reanimációra

gyomor motilitás csökken megnő az aspiráció veszély

nyelőcső záróizom relaxált megnő az aspiráció veszély

uterus megnő diafragma felnyomott: 
csökkent reziduális kapacitás, 
nehéz lélegeztetés; 

aortocavalis kompresszió: 
háton fekve hypotenzió, 
csökkent vénás visszaáramlás, 
szignifikánsan rontja a CPR-t

testsúly megnő nehéz intubáció, nehéz
lélegeztetés



� ABC elv

� 20 hetes terhességtől bal oldalra fektetés 

� mihamarabb 100 % O2 adás

� intubáció esetén: megfelelő 
preoxigenizáció

� véna biztosítás (diafragma szintje felett)

� folyadék th.( krisztalloid+ kolloid)       
NB:preeclampsia

� a kritikus állapot okának felismerése

� a klinikai romlás mihamarabbi megelőzése







� kivédhetetlen
� anyai mortalitas: ~50-70 %
� valójában anafilaktoid reakció
� tünet:-szülés/abortus során jelentkezik

-hirtelen légszomj/fulladás
-desaturáció/cyanosis
-hypotonia, hányinger
-hidegérzés/ujjakban „tűszúrásérzés”
-szédülés, gyengeség,pánik
-DIC, MOF  
-perceken belül cardiac arrest

� therapia:
-supportív
- CPR





� 5-10x gyakoribb, mint hasonló korú nem 
terheseknél

� 1-2/ 1000 terhesség

� anyai mortalitas 30 %-a PE

� vezető anyai halálok a fejlett 
országokban



� tünetek normál terhességnél is:

-lábdagadás

-tachycardia

-tachypnoe

-dyspnoe

� Wells score használhatósága,    LEFt

� D-dimer kérdése

� CUS határai  / iliofem. thrombosis/

� CTPA :anyai és magzati hatása







� LMWH: 

-nem jut át a placentán

-napi 2x adás ttkg szerint

-min. 3 hónap AC kezelés/kora      
terhességnél a terhesség végéig+ 6 hét 
postpartum időszak 

� thrombolysis:
-tPA nem jut át a placentán

-vérzéses szövödmény 1-6% ( ~nem 
terhesek)

-haemodinamikai instabilitas esetén



� anyai mortalitas 8-40%

� 12.hétig a csontos medence védi a 
méhet

� kis hasi trauma könnyen okozhat 
abruptio placentaet, koraszülést

� lépruptura, retroperit.

hemorrhagia gyakoribb

� a shock késői tünet,

a fetalis distress

alarmirozó



� magzati halálozás oka:
-abruptio placentae

-uterus ruptura

-súlyos anyai sérülés

-anyai shock/halál

� Diagnosztika
-anamnézis fontossága

-UH:  limitált értékű abruptio esetén

-észszerű radiológiai vizsgálatkérés



Vizsgálat Magzati sugárdózis
Mellkas röntgen 0.02-0.07 mrad

Medence röntgen 100 mrad

Koponya CT < 1 rad

Mellkas CT <1 rad

Has / lumbaris gerinc  CT 3.5 rad

Nyaki gerinc CT < 1 rad

Medence CT 250 mrad



� 2.szintű ajánlás:

-20 héttől min. 6 órás folyamatos CTG 

-24-48 órás  CTG monitorizálás:

uterus kontrakció 

nem megnyugtató magzati  fr. minta

hüvelyi vérzés

jelentős méh nyomásérzékenység  

súlyos anyai sérülés

burokrepedés jele



� 3.szintű ajánlás:
-az optimális anyai ellátás a  legjobb th. a 

magzat számára

-anya bal oldalra fektetése

-rtg vizsgálatok sugárterhelése: 5 rad alatt 
biztonságos

-nőgyógyzati konzilium minden traumás 
betegnél

-perimortem császármetszés: 24 héttől



� bal oldalra fektetés

� minden traumás terhes nőnek O2 adása

� folyadék th., sze. korai véradás

� korai intubálás

� ha szükséges: vasopressor

� mellkas drain behelyezés: 1-2 cm-rel 
magasabbra





� reanimatio algoritmusa ( 30:2 )

� defibrillálás energiája

� gyógyszerdózis

� postresustitatios hypothermia (magzati 
monitorizálás mellett)







� pozicionálás: balra 20-30 fok/ uterus
balra helyezése

� mellkas kompresszió helye: sternum
közepe

� korai  légútbiztosítás ( Sellick manőver)

� 0.5-1 mm-rel kisebb ET tubus használata

� vénabiztosítás a felső testfélen

� mihamarabb 100% O2 adása

� Mg intoxicatio gyanúja esetén: iv. 
Calcium adása

� perimortem császármetszés





Reverzibilis okok Terhességben

Hypovolaemia Vérzés, septicus shock, spinal

Hypoxia Peripartum cardiomyopathia, 
dissectio

Hypo/hyperkalaemia; elektrolit nem jellemző

Hypothermia nem jellemző

Thromboembolia PE, magzatvíz embolia;ACS

Toxicitas Mg; local anesztetikum

Tensios PTX Trauma, suicidium

Tamponad Trauma, suicidum

Eclampsia, preeclampsia Intracranialis vérzés







� csökken az O2 felhasználás

� javul a vénás visszaáramlás és a cardiac
output

� javul a mellkas kompresszió 
hatékonysága

� könnyebb lélegeztetni



AZ ANYAI  REANIMATIO OPTIMALIZÁLÁSA

� ha az anyai arrest irreverzibilis etiológiájú: 

cél a magzat megmentése a 24.héttől

� ha a magzat halott: cél az anya 
megmentése, 20 héttől PMSC 

� ha az  anyai arrest reverzibilis etiológiájú: 
cél az anya és a magzat megmentése ( 
20. héttől csak az anya, 24.héttől 
mindkettő érdeke) 





� rövid idő telik el az anyai arrest és a 
magzat kiemelése között

� a perimortem császármetszés az anyai 
keringésösszeomlást követő 4 percen 
belül, a magzat kiemelése 5 percen 
belül megtörténik 

� az anya nem volt tartósan hypoxiás az 
arrestet megelőzően

� agresszív és effektív anyai resustitatio



Anyai keringés összeomlás Magzati túlélés ( intact neurológia)

0-5 min 98 %

6-15 min 83%

16-25 min 33%

26 -35 min 25%

36+ 0 %



� 2012.augusztus:Som-áramütés

� 2012. március : Gacsály–gázolás

� 2011.Tárnok- SCD / ikerterhesség/

� 2008: Maglód-autóbaleset



� 20 hetes terhességtől bal oldalra fektetés

� korai intubálás NB: nehéz légút 

� mihamarabb 100 % O2 adás

� folyadék therápia NB:preeclampsia

� perimortem császármetszés  ( 5 percen 
belül!)

AMI  A LEGJOBB AZ ANYÁNAK, AZ A 
LEGJOBB A MAGZATNAK IS!
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