A legtöbb szakmai konferencián az előadások tartalmilag leginkább az adott
szakterületre jellemző eredményekre, üzenetekre fókuszálnak, azonban az
alapápolásról egyre kevesebb szó esik. Egy szakmai értekezésen „evidencia”, hogy
az ápolásnak tökéletesnek kell lennie, az arra épített speciális szakmai gyakorlat és
terápia pedig hozza az eredményeket, azonban a beteg egyénre szabott ápolása
nélkül a legspeciálisabb és legmodernebb terápia mellett is elmaradhatnak az
eredmények. Előadásommal szeretnék rávilágítani arra, hogy ápolásszakmai
szempontból az eszméletlenség állapota, illetve ezen betegek ápolása önmagában
milyen veszélyeket rejt. Szeretném felvázolni azokat a helyzeteket, amelyek
fennállása esetén a beteg sérülhet, állapota tovább romolhat, illetve az ápolás alatt
olyan maradandó károsodást szenvedhet, amely kihat jövőbeni
életére,
életminőségére.
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Az ápolás definícióját a legpontosabban Virginia Henderson fogalmazta meg 1964ben, mely szerint:

„Az ápolás elsődlegesen a beteg, vagy egészséges egyén segítése azon
tevékenységek elvégzésében, amelyek hozzájárulnak egészségéhez, gyógyulásához,
vagy békés halálához, amely tevékenységeket segítség nélkül is el tudna végezni, ha
megvolna hozzá a szükséges ereje, akarata, vagy tudása”

2

Nosza Magdolna főiskolai jegyzetében, amely az „Ápolástani alapismeretek” címet
viseli, az eszméletlenség, vagyis a coma pontos meghatározása mellett ápolástani
komplexitásban tekint a problémára:
Az eszméletlenség (COMA) az az állapot, amelyben az egyén elveszti a tudatos
kapcsolatát a külvilággal, tehát teljesen magatehetetlenné és kiszolgáltatottá válik.
Ápolása, ellátása felöleli az ápolás minden területét, mindemellett ellátása számos
további veszélyt, betegbiztonsági kockázatot rejt.
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Az eszméletlen beteg ápolásának szempontjait az ápolási modellek közül a
szükségleti modellek foglalják össze a legjobban. Ezek közül is Virginia Henderson
munkáját emelném ki, aki az egész személy alapvető szükségleteit vette
figyelembe. 14 alapszükségletet határozott meg, melyek a fontosak a biztonságos,
egészséges életmód fenntartásában, összefüggenek a megfelelő higiénével, a
tevőleges élettel és az egyén előrehaladásával.
Logikus, hogy az eszméletlen beteget nem tudjuk bevonni a saját ápolásába, nem
tudja felismerni kockázatokat és képtelen elkerülni a rá leselkedő veszélyeket, ezért
az ápolónak úgy kell gondolkodnia és cselekednie, mintha a betege testi, lelki és
érzékszervi kivetülése lenne. Az ápoló empátiás készsége, képessége ezen feladat
ellátásában kulcsfontosságú.
Ezen az ábrán a Henderson-féle 14. alapszükséglet alapján összehasonlításra
kerültek az egészséges ember és az eszméletlen beteg szükségletei.
Az összehasonlításból egyértelműen kiderül, hogy az eszméletlen beteg teljeskörű,
komplex ápolási ellátást igényel valamennyi alapszükséglet kielégítése
szempontjából.
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Többször említem a betegbiztonság és a kockázat fogalmát, de mi is értünk ezen
fogalmak alatt?
A kockázat adott veszélyforrás hatására bekövetkező, meghatározott károsodás
kialakulásának valószínűsége.
A kockázat nagyságát a károsodás súlyossága és bekövetkeztének valószínűsége
együtt fejezi ki.
Elemei:
- bizonytalanság
- potenciális történés
- potenciális károsodás lehetőség
- Valószínűség
A betegbiztonsági kockázat (patient risk) egy adott veszélyforrás hatására
bekövetkező, a beteget érő meghatározott károsodás kialakulásának valószínűsége.
A kialakulás valószínűsége lehet alacsony, közepes, magas.
A potenciális esemény lehet negatív hatású, amikor is ez a negatív következmény
előre ismert, és lehet bizonytalan bekövetkezésű.
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Az egészséges ember képes ellátni önmagát és arra is képes, hogy felmérje a
veszélyforrásokat és ha lehetséges, akkor el is kerülje azokat. Az eszméletlen beteg
esetében azonban az ápolónak kell beazonosítani a kockázati tényezőket, fel kell
ismerni a veszélyforrásokat és a legjobb tudása szerint tudnia kell megelőzni és
elhárítani azokat, de ez csak folyamatos megfigyelés alapján lehetséges.
A megfigyelés szempontjai:
1. A beteg cardinális tünetei (legalább két óránként észlelőlapon vezetve)
2. Tudatállapot, illetve az abban bekövetkező változások
3. Kényszermozgások, convulsiók (görcs, görcsös vonaglás, izomcsoportok akaratlan
összehúzódása), eclamplsia (veseelégtelenség, pathológiás terhesség esetén),
epilepsia (központi idegrendszer esetleges sérülésére utal) esetleges bekövetkezése
4. Agynyomásfokozódás tünetei (sugárhányás, bradycardia)
5. Testváladékok (milyensége, minősége, mennyisége, gyakorisága)
6. Bőr (szín, verejték, sérülés)
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És most térjünk rá az eszméletlen beteg konkrét ápolási feladataira.
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 A beteg naponta teljes ágyfürdőt, rendszeres bőrápolást bőrvédelmet, haj-, és
körömápolást igényel
 A hason fektetett és lélegeztetett betegeknél különös figyelmet kell fordítanunk a
szem- és szájtoilettre.
 A testhelyzettől függően a garatváladék folyamatosan ürül a beteg szájából, így azt
fontos eltávolítani a beteg szájüregéből, arcáról.
A beteg elhelyezése:
 A beteg ágya legyen minden oldalról megközelíthető (6 m2 / ágy,)
 Az ágy legyen mindig rendezett, száraz és tiszta, a fektetési alap sima, ráncmentes,
 A sérülési kockázatot csökkenthetjük ha az ágy nincs az ablak alatt vagy a fűtőtest
közelében, illetve közvetlenül mellette, így elkerülhetjük, hogy a beteg megfázzon,
vagy égési sérülést szenvedjen.
 Ne legyen olyan tárgy, vagy eszköz a környezetben, amely a betegre zuhanhat. pl. az
ágy felé rosszul rögzített monitorok , amelyek ráeshetnek a betegre, és súlyos
sérülést, vagy áramütést okozhatnak.
A légútelzáródás, fulladás, pulmonáslis infekciós szövődmények kockázatát
csökkenthetjük kivehető fogsor, idegen tárgyak, ékszerek, étel, stb eltávolításával,
naponta többszöri szájtoilettel,
A kiszáradás, nyálkahártyasérülés, szájüregi decubitus elkerülhető a szájüreg Boraxglycerines áttörlésével és kétrétegű nedves gézlap alkalmazásával, valamint a tápszonda
felfekvési felszíneinek változtatásával, a szonda megfelelő rögzítésével
Az ápoló beszéljen a beteghez az ápolási feladatok végzése közben.
Tájékoztassa kedvesen betegét arról, hogy mi történik vele, közben figyelje az esetleges
reakcióit.
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A beteg légzésének segítése, oxigénszükségletének kielégítése kapcsán elsődleges
a szabad légutak biztosítása, a szellőztetés és a párásítás.

Az ellátás során szükség lehet intubálásra,
berendezés alkalmazása

lélegeztetőgép és váladékszívó

Intubáció esetén a váladékképződés intenzívebb, ezért a beteg ½ óránként igényel
váladékleszívást.
A gyakori leszívás következtében kialakulhat a csillószőr funkciók, illetve a
Surfactant funkció károsodása az alveolusokban, felléphetnek fertőzések,
sérülések, vérzések, átfúródások, ezért az alkalmazott eszközök mindig legyen
sterilek, a trachea és a bronchus leszívására az erre kialakított speciális eszközt
használjunk.
A beszáradt váladék feloldását és eltávolítását bronchodilatátorokkal és
mucolitikumokkal segítsük elő.

9

A kritikus állapotú páciensnél a klinikai táplálás rendkívül jelentős. Súlyos betegség
megnöveli a katabolizmust és negatív nitrogénegyensúlyt eredményez, aminek
következménye, hogy a betegben kalória és nitrogén igények megnőnek. Ezeknél a
betegeknél parenterális, illetve enterális táplálással is biztosíthatjuk a megfelelő
kalóriabevitelt. Gépi lélegeztetett betegeknél előnyben kell részesítenünk a
folyamatos enterális táplálást az intermittáló bevitellel szemben. (Reignier J, 2004)
Kockázatok:
 Szondatáplálás kockázatai, pl. ha nem megfelelő mennyiségű, összetételű
tápszert alkalmazunk, illetve túl gyors bejuttatási gyakorlat,
 Exiccosis alakulhat ki, vagy túlzott folyadékbevitelnél vízmérgezés,
Hyperhidratio,
 Folyadék és elektrolitháztartás zavarának kockázata léphet fel,
 A tápszer magas ozmolaritása miatt a tápcsatornán keresztüli, nagy mennyiségű
folyadékveszteség tapasztalható, pl. hasmenés formájában,
 A szondabevezetés helyein felázások, felmaródások és decubitus alakulhat ki.
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Az ürítési szükségletek kielégítéséhez pelenkanadrágot és állandó katétert
alkalmazhatunk.

A legyengült, eszméletlen betegek bélmozgása renyhe, a tartós fekvés
következtében gyakran alakulnak ki skybalák, amelyek beékelődhetnek a
bélcsatornában, végbélben.
A skybalák eltávolítása mechanikus úton, illetve tisztító, illetve olajos beöntések
alkalmazásával történhet, de ezek a beavatkozások nem veszélytelenek. Az ürítési
funkciók segítése közben kialakulhatnak a húgyúti infekciók, katéter okozta
sérülések, vérzések, átfúródások. Felfekvést katéter, illetve a nedvességet
áteresztő, összecsomósodó pelenka is okozhat.
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Eszméletlen betegnél a legalább két személlyel , illetve gyógytornász bevonásával
végzett passzív mozgatással, masszázzsal az izmok, ínhüvelyek, ízületi tokok
rugalmassága megőrizhető és az izom-artrophia mértéke részben csökkenthető.
A masszázs során az erősebb ingerfogásokat célszerű alkalmazni, pl. óvatos
dörzsölés, gyúrás, ütögetés. A beteg lába mindig flexióban támaszkodjon és soha
ne álljon spicc tartásba, mert nagy a kockázata az Achilles-ín conctracturájának,
melyet később csak műtéttel lehet javítani, de fennáll a teljes járásképtelenség
veszélye is, akár a beteg élete végéig.
Az egészséges ember 11,4 percenként változtatja pozícióját alvás közben, az
eszméletlen beteg önállóan mozgásképtelen, az ágyban a gravitáció miatt lecsúszik,
a nyomási mechanizmus mellett aktiválva a nyíróerőket, súrlódóerőket ezért magas
a decubitus kialakulás kockázata.
A mechanikai sérülések csökkentésére, a pneumónia kivédésére forgatási terv
alapján kivitelezett 15-30 percenként pozícionálás, lábtámasz és csúsztatólepedő,
illetve 12 perces, vagy annál gyakoribb váltakozó nyomású, pulzációs matracok,
ágyak alkalmazása javasolt.
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A párnákkal való alátámasztás elősegíti a mellkas és a has szabad mozgását, ezzel
megakadályozva az intraabdominális nyomásfokozódást.

A hason fektetést, mint terápiás stratégiát az ARDS tekintetében 1974 óta
tanulmányozzák, népszerűsége egyre növekedett, mert az esetek 70 százalékában
javította az oxigenizációt.
Az ARDS (Adult Respiratory Distress Syndroma) akut, diffúz tüdőkárosodás okozta
légzési elégtelenség, amelynek hátterében az alveolocapillaris membrán
permeabilitás fokozódása miatt kialakuló nem szív eredetű tüdőödema és
shuntkeringés áll. Az akut tüdőlaesio oka közvetlen károsító hatás lehet (pl.
pneumonia, toxikus anyagok belégzése) és kialakulhat közvetlen módon (pl. Gramnegatív sepsisben) is. A különböző okok hasonló jellegű tüdőkárosodáshoz
vezetnek.
A beteg légzését 2-4 óránként váltakozó, úszó pozíciós hasonfektetéssel tehetjük
hatékonyabbá.
Úsztatás, úszó pozíció: Hason fektetett pozícióban a beteg fent lévő karját
alátámasztjuk párnával, ezzel biztosítva a mellkas szabad mozgását, másik párnával
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az azonos oldali csípő alátámasztása biztosítja a has szabad mozgását, elkerülve
ezzel a fokozódó intraabdominális nyomás kialakulását. A páciens fejét oldalra
fordítva, szemét lecsukva alakíthatjuk a végleges pozíciót. A karok helyzetét és a
csípőlapátok alátámasztását 2-4 óránként váltakoztatjuk.
A művelet befejezését követően állítsuk az ágyat fordított Trendelenburg helyzetbe
30-40 fokban.
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Speciális ágyak, antidecubitor matracok alkalmazásával jelentősen
mikrocirkuláció.

javítható

A megfelelő vastagságú speciális antidecubitor matracok, a billenő, betegforgató
funkcióval ellátott, minden irányban pozícionálható ágyak a test anatómiáját,
fiziológiáját és egyes szervrendszerek működését figyelembe véve lettek
megtervezve, illetve az eszközfunkciók ezek alapján lettek kalibrálva. A matracnyomás
váltóciklusainak aktiválásával, vibrációs rezgéssel, pulzálással támogatható a keringés,
kritikus időn belül tehermentesíthetők a csontos kiemelkedések, így a test felfekvési
pontjai időben felszabadulnak a nyomás alól.
A nagy nyomással működő, test irányába levegőáramlást biztosító, alacsony
légvesztésű ágyak, matracok segítségével szárazon tartható a beteg bőre, jelentősen
csökkenthető a nedvesség miatti tapadás hatására aktiválódó nyíróerők
szövetroncsoló hatása, megelőzhető a nedvesség miatt kialakuló felázásos
szövetkárosodások (sérülések fekélyek) kialakulása.
A bőrvédelmet segítő, végtagi, illetve speciális testpontokra kialakított
nyomáscsökkentő eszközök (pl. sarokvédő, könyökvédő eszközök, speciális méretű,
alakú és töltetű pozícionáló párnák, stb.) is bátran alkalmazhatók a prevencióban.
A decubitus kialakulásának egyik okozója a betegmozgatás közben hirtelen aktivált
nyíróerő. A csúsztatólepedők és a betegemelő berendezések alkalmazásával
nemcsak a nyíróerők iktathatók ki, hanem az egészségügyi dolgozók egészsége is
óvható a segítségükkel (sérvek, gerinc sérülések, egyéb mozgásszervi problémák
kialakulásának megelőzése).
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A légzőrendszer anatómiájának ismeretében meg tudjuk tervezni az eszméletlen
állapotban lévő beteg légzéstámogatását, melyre több lehetőség is kínálkozik:

Non-invazív lélegeztetés (NIV): Olyan módszer, mely intubálás nélkül, maszkon
keresztül biztosít légzéstámogatást. Célja a gázcsere javítása, a légzőizmok
tehermentesítése, a lélegeztető gépről való leszoktatás elősegítése.
APRV: Nem konvencionális lélegeztetési mód, amely kétfázisú pozitív nyomású
lélegeztetést biztosít. Elsősorban súlyos oxigén ellátottsági zavarban (így főleg
ARDS-ben) alkalmazható. A spontán légzés megtartása ezen lélegeztetési mód
esetén segíti a dependens tüdőterületek légtartalmának javítását.
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A különböző testhelyzetek alkalmazásával mind az inhalációs, mind az expectoratiós kezelések hatékonyságát
támogathatjuk. Ehhez ismernünk kell a posturális drenázs működésének elveit, a ventilációs és perfúziós
eloszlásokat, a gravitáció és az életkori sajátságok függvényében

A légzést nehezítő, a légutakban felszaporodó váladék eltávolításának módszerei:
 A tapadós váladék elfolyósításával,
 Párásított levegő belégzésével, inhalálásával (porlasztó alkalmazásával).
 Mellkasi fizioterápiás módszerekkel,
 Speciális fektetési módok, testhelyzet kialakításával.
Megfelelő testhelyzetben a beteg képes a felgyülemlett váladék eltávolítására, különösen
kilégzésvégi vagy mély belégzési köhögéssel, mert a beteg bizonyos testhelyzetei
maximalizálják egy tüdőfél egy lebenye vagy szegmense váladékának gravitáció által való
eltávolítását.
A posturalis drainage:
A posturalis drenaige során vibrációs ütögetést alkalmazunk, ami a mellkasnak laza csuklóval, csészét formáló
tenyérrel való paskolását jelenti, ennek segítségével a bennrekedt váladék fellazítható, illetve mobilizálható,
majd pedig köpetként üríthető vagy drainálható. Egy kezelés során többféle testhelyzet vehető fel; az eljárás
igen fárasztó és a betegek alig tolerálnak napi 2-3, egyenként akár 30-45 percig tartó kezelésnél többet.
Posturalis drainage-t indikál a pangó váladék és sejtek okozta macroatelectasia; tartós köhögés képtelenség,
mely gyakran lerakódásokhoz vezet különböző strukturalis rendellenességek (pl. bronchiectasia, fibrosis cystica
vagy tüdőabscessus) helyén; akut fertőzések olyan beteg esetén, aki csökkent FEV (pl. idült obstructiv
tüdőbetegség COPD, tüdőfibrosis) következtében képtelen a váladékot felköhögni, valamint a köhögés
erőtlensége esetén (pl. idős vagy cachexiás beteg, neuromuscularis betegség, postoperativ vagy traumatikus
fájdalom, ill. tracheostomia).
Kontraindikációt jelent a manőver által megkövetelt testhelyzetet elviselni nem képes beteg; nem ürülő
váladék (ebben az esetben az eljárás hypoxaemiához vezet); terápiás szintű anticoagulans kezelés; mellkasvagy csigolyatörés; nemrégiben észlelt masszív haemoptoe; előrehaladott osteoporosis.
Eszméletlen betegeket esetén posuralis drenaige-t nagyon ritkán, kizírólag csak orvos általi utasítás alapján
lehet alkalmazni!
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Az eszméletlen betegek egy részének a szeme nyitva van, amely könnyen a szem
kiszáradásához vezet.

Az ápolás során célszerű nedves gézt helyezni a szemre, de alkalmazhatók
szemcseppek és óránként pl. műkönny (Viscosa) és/ vagy naponta 3-4x A vitamin
olajos csepegtetés is.
A szemzugban felhalmozódó váladék eltávolítása ápolói feladat, ennek
elmulasztása fertőzést, gyulladást vonhat maga után melynek következménye a
látáskárosodás, vagy a teljes vakság lehet. A szem ápolása a belső szemzugtól kifelé
haladva a külső szemzug irányába végzendő.
Gyakran a szem és a fül környékén jelenik meg ödéma, főként hason fektetett
lélegeztetett betegeknél, így az oedemas területen fokozott a decubitus
kialakulásának a kockázata.
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Az eszméletlen betegnél ingadozhat a testhőmérséklet, kialakulhat láz, lázgörcs
főként akkor, ha fertőzés, vagy gyulladás van a háttérben, de lehet idegrendszeri
izgalom, vagy ártalom is, ami kiváltja.
A kardinális tüneteket egyébként is folyamatosan megfigyelő ápolónak reagálnia
kell a beteg testhőmérséklet változására, meg kell előznie a hőpangást, vagy a
beteg meghűlését, megfázását is.
A tartós verejtékezés, illetve lázcsillapítás céljából alkalmazott, de helytelenül
végzett priznic pneumoniához, felázásos felfekvés kialakulásához vezethet
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Fájdalmat verbalizálni nem tudó betegnek is lehetnek fájdalmai, eszméletlen vagy
altatott betegnél is van nocicepcio, sokszor fájdalompercepcio is, ezért az
ápolószemélyzetnek keresni kell a fájdalomra utaló klinikai tüneteket, jeleket, ill.
egyértelmű traumánál (pl. eszméletlen koponyasérült, politraumatizált beteg) és
belgyógyászati betegségnél (pl. eszméletlen tumoros beteg) racionális
fájdalomcsillapítást szükséges kezdeni!
A fájdalom mértékét, a kezelésre adott reakciót világosan dokumentálni szükséges.
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Alapvető követelmény, hogy a gyógyszer beadása előtt a beteget azonosítani kell.
Ez biztosítható karszalag alapján, főként nem kooperáló vagy eszméletlen betegek
esetén.
A gyógyszerelés kilenc szabályát tekintve az eszméletlen beteg ellátásánál különös
gonddal kell eljárni.
A perorális gyógyszerelés fő kritériuma, hogy a beteg kooperáljon, és megfelelően
tudjon nyelni, így eszméletlen betegek számára nem alkalmazható ez a
gyógyszerelési forma, mert fulladáshoz vezethet.
Transzfúzió adása esetén a biológiai próba nem, vagy korlátozottan értékelhető
kontaktusképtelen eszméletlen és/vagy hypothermias betegek esetében.
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 Az ellátásban résztvevők viselkedjenek úgy a beteg környezetében, mintha
eszméleténél volna, mivel az eszméletlen beteg hallása sokáig tökéletes.
 Tartsuk tiszteletben a betegjogokat, legyünk tisztelettel a beteg szemérmére,
úgy óvjuk azt, mintha a beteg maga óvná!
 Ne sértsük meg a személyhez fűződő jogokat (pl. rendkívül etikátlanul viselkedik
az az eszméletlen beteg mellett interjút adó orvos, ápoló, ahol a beteg arca
látszik).
 Az ellátásban résztvevők viselkedése nemcsak az eszméletlen beteg
szempontjából fontos, hanem a betegtársak elsődleges tapasztalatait is
meghatározza a súlyos betegek ápolásáról
BETEGBIZTONSÁGI KOCKÁZATOK:
 A meggondolatlan kijelentések befolyásolják a beteg állapotát, lelki sérüléseket
okozhat.
 A szobatársakban félelem alakulhat ki.
Egyéb kockázatok:
 Betegjogi perek
 Negatív hírérték
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Remélem előadásommal sikerült átfogó képet adnom azokról az alapápolási
feladatokról amelyek elvégzése nélkül olyan betegbiztonsági kockázatok
merülhetnek fel a beteg ellátása során, amelyek megelőzése, kiiktatása jelentősen
befolyásolja a beteg állapotának pozitív irányú elmozdulását.
KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!
Az előadás elhangzott:
A MESZK Országos Szervezete és a MESZK Országos Szakmai Tagozatainak
közreműködésével megrendezett
„TAGOZATI NAP - Szakdolgozói feladatok az eszméletlen beteg ellátása során„
című Szakmai Tudományos Konferencián
Budapest, Lurdy-Ház, 2018.11.23
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