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Az akut has olyan komplex 

gyűjtőfogalom melybe 

számos etiológiájú kórkép 

tartozik, a sebészi szakma 

és döntéshozás egyik 

leggyakrabban előforduló

kórképe. Ez az amivel a 

sebész konzíliárus a 

legtöbbször találkozik a 

sürgősségi ellátás keretein 

belül. Az akut has olyan 

állapot, amely prompt 

döntést és sürgős terápiát 

igényel, amely a legtöbb 

esetben a műtéti ellátást 

jelenti. 







� Az akut has ellátásának sürgető igénye a 

legtöbb esetben kizárja a hosszas vizsgálódás 

és diagnosztika lehetőségét, ennek ellenére 

csak kevés olyan specifikus vizsgálati eredmény 

van, amely egyértelmű választ ad a kórkép 

eredetére.

� Amennyiben a műtéti beavatkozás rizikója 

alacsony illetve a beavatkozás nem befolyásolja 

negatívan a betegség lefolyását, bizonytalan 

esetekben azt mondhatjuk, hogy mind a beteg, 

mind a sebész jobban jár, ha a műtét mellett 

döntünk. 

� Bizonyos esetekben azonban a műtéti ellátás 

rizikós lehet és egyes betegségek lefolyását 

negatív irányba tolhatja el.



Az akut has definAz akut has definíícicióójaja

�� 24 24 óórráán beln belüülili

�� spontspontáán keletkezn keletkezőő, hirtelen kezdet, hirtelen kezdetűű

�� ssúúlyos flyos fáájdalommal jjdalommal jáárróó hasi lokalizhasi lokalizáácicióójjúú
betegsbetegséégg

�� Ismeretlen,bizonytalan etiolIsmeretlen,bizonytalan etiolóógigiáájjúú

�� progresszprogresszíív kv kóórlefolyrlefolyáássúú

�� kimenetel a korai diagnkimenetel a korai diagnóózistzistóól l éés kezels kezelééststőől fl füügggg

�� SzSzáámos tmos tíípusa sebpusa sebéészi ellszi ellááttáást igst igéényelnyel



AlapelvekAlapelvek

�� Akut hasra akkor is gyanakodjunk, ha a betegnek Akut hasra akkor is gyanakodjunk, ha a betegnek 
csak enyhe, vagy atcsak enyhe, vagy atíípusos tpusos tüünetei vannaknetei vannak

�� A diagnA diagnóózis felzis feláállllííttáássáához rendszerezetten hoz rendszerezetten 
felfelééppíített tett éés rs réészletes kivizsgszletes kivizsgáálláás szs szüükskséégesges

�� A kA kóórelrelőőzmzméény ny éés fiziks fizikáális vizsglis vizsgáálat alapjlat alapjáán n 
kköövetkeztethetvetkeztethetüünk a lehetsnk a lehetsééges kges kóórokokra rokokra éés s 
indikindikáálhatjuk a tovlhatjuk a továábbi vizsgbbi vizsgáálatokatlatokat



AlapelvekAlapelvek

�� A legtA legtööbb akut hasi kbb akut hasi kóórkrkéép sebp sebéészi kezelszi kezeléést st 
igigéényelnyel

�� Az ellAz ellááttáás legfontosabb ks legfontosabb kéérdrdéései:sei:
szszüükskséég vang van--e sebe sebéészeti beavatkozszeti beavatkozáásrasra
azonnali, sazonnali, süürgrgőős vagy halaszthats vagy halaszthatóó beavatkozbeavatkozáás s 
szszüüksksééges (stabil vagy instabil beteg?)ges (stabil vagy instabil beteg?)

�� Mindig a legrosszabb szituMindig a legrosszabb szituáácicióóra gondoljunkra gondoljunk

�� DE, ne felejtsDE, ne felejtsüük el a hasi fk el a hasi fáájdalom nem sebjdalom nem sebéészi szi 
okaitokait



A leggyakoribb gastrointestinalis A leggyakoribb gastrointestinalis 
akut hasi kakut hasi kóórkrkéépekpek

�� NyelNyelőőcscsőő perforperforáácicióó, funkcion, funkcionáális megbetegedlis megbetegedéések, spontsek, spontáán n 
ruptura, Malloryruptura, Mallory--Weiss sy.Weiss sy.

�� Gyomor, duodenum: fekGyomor, duodenum: fekéélyperforlyperforáácicióó, gastritis, gastritis

�� VVéékonybkonybéél: Meckell: Meckel--diverticulitis, lymphadenitis mesenteridiverticulitis, lymphadenitis mesenteriáális, lis, 
ileus, Crohnileus, Crohn--betegsbetegséég, perforg, perforáácicióó, mesenteri, mesenteriáális tromblis trombóóziszis

�� Appendicitis acutaAppendicitis acuta

�� VastagbVastagbéél: thyphlitis, diverticulitis, ileus, IBD, perforl: thyphlitis, diverticulitis, ileus, IBD, perforáácicióó, , 
mesenterimesenteriáális tromblis trombóóziszis

�� KizKizáárróódott sdott séérvrv

�� Parazita fertParazita fertőőzzééseksek



LLéép, mp, mááj, epeutakj, epeutak

�� MMááj, epeutak: akut cholecystitis, cholangitis, j, epeutak: akut cholecystitis, cholangitis, 
epeepeúúti obstrukciti obstrukcióó, cholecysta perfor, cholecysta perforáácicióó, , 
hepatitis, mhepatitis, máájtjtáályog, tumor rupturalyog, tumor ruptura

�� Pancreas: akut pancreatitisPancreas: akut pancreatitis
�� LLéép: haematoma, infarctus, ruptura, p: haematoma, infarctus, ruptura, 

kocskocsáánycsavarodnycsavarodááss



UrolUrolóógiai, ngiai, nőőgygyóógygyáászatiszati

�� HHúúgyutak: nephrolithiasis, ureterolithiasis, gyutak: nephrolithiasis, ureterolithiasis, 
pyelonephritis, cystitis, vese infarktuspyelonephritis, cystitis, vese infarktus

�� FFéérfi nemi szervek: prostatitis, funiculus rfi nemi szervek: prostatitis, funiculus éés here s here 
gyulladgyulladáásasa

�� NNőői nemi szervek: extrauterin graviditi nemi szervek: extrauterin graviditáás, s, 
adnexitis, ovarium kocsadnexitis, ovarium kocsáánycsavarodnycsavarodáás, s, 
salpingitis, dysmenorrhea, endometriosissalpingitis, dysmenorrhea, endometriosis



Vascularis, peritonealis, Vascularis, peritonealis, 
retroperitonealisretroperitonealis

�� Nagyerek: rupturNagyerek: rupturáált aortaaneurysma, vena portae lt aortaaneurysma, vena portae 
trombtrombóózis, ischaemias colitis, mesenterialis zis, ischaemias colitis, mesenterialis 
thrombosisthrombosis

�� Peritonealis: intraPeritonealis: intra--abdominabdomináális tlis táályog, primer lyog, primer 
peritonitis, tbc peritonitisperitonitis, tbc peritonitis

�� Retroperitoneum: haematoma, tRetroperitoneum: haematoma, táályoglyog



Hasfal, rekeszizomHasfal, rekeszizom

�� Hasfal: kizHasfal: kizáárróódott sdott séérv, haematoma, trv, haematoma, táályog, lyog, 
musculus rectus abdominis ruptura musculus rectus abdominis ruptura 

�� Rekeszizom: subphrenicus abscessus, pleuritis Rekeszizom: subphrenicus abscessus, pleuritis 
diaphragmatica, rekeszrelaxdiaphragmatica, rekeszrelaxáácicióó, kiz, kizáárróódott sdott séérvrv



�� Endokrin: Diabeteses ketoacidosis, akut Endokrin: Diabeteses ketoacidosis, akut 
mellmelléékvese elkvese eléégtelensgtelenséégg

�� TTáápcsatorna: Akut pancreatitis, pcsatorna: Akut pancreatitis, 
gastroenteritis, akut hepatitisgastroenteritis, akut hepatitis

�� Metabolikus : Akut porphyria, Metabolikus : Akut porphyria, 
hyperlipidaemiahyperlipidaemia

�� MMéérgezrgezéés:  s:  ÓÓlomlom
�� CentrCentráális lis éés perifs perifééririáás idegrendszer: Tabes s idegrendszer: Tabes 

dorsdorsáális, gylis, gyööki kompressziki kompresszióó
�� HugyHugyúútak: Pyelonephritis, cystitis, tak: Pyelonephritis, cystitis, 

ureterolithiasisureterolithiasis
�� Nemiszervek: Adnexitis, prostatitisNemiszervek: Adnexitis, prostatitis
�� HaematolHaematolóógiai: Sarlgiai: Sarlóóssejtes anaemiassejtes anaemia



Klinikai diagnKlinikai diagnóóziszis
�� A fA fáájdalom tjdalom tíípusa, jpusa, jelentkezelentkezéése, idse, időőtartama, tartama, 

jellege, vjellege, vááltozltozáása, lokalizsa, lokalizáácicióója aja alapvetlapvetőő
fontossfontossáággúú

�� ViscerVisceráális flis fáájdalom (autonjdalom (autonóóm beidegzm beidegzéés, disztenzis, disztenzióó, , 

kontrakcikontrakcióó), tompa, rosszul lokaliz), tompa, rosszul lokalizáált (ischaemia, lt (ischaemia, 

disztenzidisztenzióó, gyullad, gyulladáás)s)

�� Parietalis fParietalis fáájdalom (szomatikus beidegzjdalom (szomatikus beidegzéés), js), jóól l 

lokalizlokalizáálhatlhatóó, , ééles jellegles jellegűű

�� KisugKisugáárzrzóó ffáájdalom, a fjdalom, a fáájdalom a kjdalom a káárosrosííttóó noxnoxááttóól tl táávoli voli 

helyen jelentkezik (thelyen jelentkezik (tíípusos ppusos pééldldáák: lapockk: lapockáába sugba sugáárzrzóó

epehepehóólyag eredetlyag eredetűű, v, váállfllfáájdalom rekeszizgalom esetjdalom rekeszizgalom esetéén)n)



A fA fáájdalom jellegzetessjdalom jellegzetesséégeigei

FFáájdalom kezdetjdalom kezdetéének nek éés progresszis progresszióójjáának nak 
jellegzetessjellegzetesséégeigei
��hirtelen, nagyon erhirtelen, nagyon erőős (akut hasi katasztrs (akut hasi katasztróófa: aneurysma fa: aneurysma 
ruptura, mesenterialis ishaemia)ruptura, mesenterialis ishaemia)

��rröövid idvid időő alatt kialakulalatt kialakulóó (1(1--2 2 óóra), erra), erőős, s, ééles les áállandllandóó
(peritonealis irrit(peritonealis irritáácicióó, pl. peptikus fek, pl. peptikus fekéély perforly perforáácicióó, , 
appendicitis perforappendicitis perforáácicióó, ekt, ektóópipiáás terhesss terhesséég)g)

��fokozatosan kialakulfokozatosan kialakulóó (t(tööbb bb óórráán n áát), t), áállandllandóó

��intermittintermittáállóó, colica, colica--szerszerűű, sz, szüünetekkel megszaknetekkel megszakíított, tott, 
crescendo jellegcrescendo jellegűű (pl. v(pl. véékonybkonybéél ileus)l ileus)

FFáájdalom karaktere: jdalom karaktere: áállandllandóó, , ééles, colicales, colica--
szerszerűű, m, méélyen lyen üüllőő, tompa, fesz, tompa, feszííttőő, sz, szúúrróó



A fA fáájdalom lokalizjdalom lokalizáácicióójaja



FFáájdalom lokalizjdalom lokalizáácicióója szervek ja szervek 
szerintszerint

• Epigastrium
gyomor, duodenum, 
pancreas

• RUQ
epehólyag, epeutak

• Periumbilicalis
vékonybél, appendix, 
ureter felső szakasza

• Alhasi
colon, nőgyógyászati 
ok, hólyag



A fA fáájdalom migrjdalom migráácicióójaja

�� A fA fáájdalom lokalizjdalom lokalizáácicióójjáának vnak vááltozltozáása sa 
progressziprogresszióóra utalhatra utalhat

�� EpigastrialisEpigastrialis--periumbilicalisperiumbilicalis--RLQ: appendicitisRLQ: appendicitis

�� LokalizLokalizááltlt--diffdiffúúz: diffz: diffúúz peritonitisz peritonitis



A fA fáájdalmat erjdalmat erőőssííttőő éés csillaps csillapííttóó
faktorokfaktorok

�� Mozdulatlan beteg: peritonitis (mozgMozdulatlan beteg: peritonitis (mozgáás, ls, léégvgvéétel tel 
fokozza a ffokozza a fáájdalmat)jdalmat)

�� Nyugtalan beteg: ileus, epekNyugtalan beteg: ileus, epekóólika, veseklika, vesekóólikalika

�� A fA fáájdalom evjdalom evéésre cssre csöökken: DUkken: DU

�� A fA fáájdalmat az evjdalmat az evéés fokozza: GU, mesenterialis s fokozza: GU, mesenterialis 
ischaemiaischaemia



�� Hirtelen kezdetHirtelen kezdetűű éés folyamatos, nem szs folyamatos, nem szűűnnőő
ffáájdalom jdalom ááltalltaláában rossz prognban rossz prognóóziszisúú

�� A spontA spontáán szn szűűnnőő ffáájdalom jdalom legtlegtööbbszbbszöör nem r nem 
sebsebéészi szi okra vezethetokra vezethetőő visszavissza



EgyEgyééb a fb a fáájdalommal tjdalommal táársulrsulóó
ttüüneteknetek

�� HHáányinger, hnyinger, háánynyáás (eps (epéés, savhaematin, haematemesis s, savhaematin, haematemesis 

(Mallory(Mallory--Weiss), miserere, secretum (pylorus stenosis))Weiss), miserere, secretum (pylorus stenosis))

�� SzSzéékletkletüürrííttéés zavarais zavarai

obstipobstipáácicióó, sz, széékletelakadkletelakadáás, utolss, utolsóó szszééklet, flatus, vklet, flatus, vééres, res, 

vagy fekete szvagy fekete széékletklet

hasmenhasmenéés (vizes (gastroenteritis), vs (vizes (gastroenteritis), vééres (UC, Crohn, res (UC, Crohn, 

diverticulitis, ischaemias colitis), nydiverticulitis, ischaemias colitis), nyáákos, mkos, máálnazsellnazseléé))

hasmenhasmenéés, hs, háánynyáás egys együütt tt ááltalltaláában nem ban nem 
sebsebéészi okszi ok



EgyEgyééb kb kóórelrelőőzmzméényi adatoknyi adatok

�� NSAID, ulcusNSAID, ulcus

�� SSáárgasrgasáág, akg, akóóliliáás szs szééklet, sklet, sööttéét vizelet (epet vizelet (epeúúti elzti elzáárróóddáás)s)

�� Alkohol abAlkohol abúúzuszus

�� MegelMegelőőzzőő sebsebéészeti beavatkozszeti beavatkozáások (adhaesisok (adhaesióók, k, 

appendectomia, cholecystectomia)appendectomia, cholecystectomia)

�� SSéérvekrvek

�� Vizelet (anuria, oliguria, dehidrVizelet (anuria, oliguria, dehidráácicióó, haematuria, , haematuria, 

(ureterolith., cystitis))(ureterolith., cystitis))

�� LLáázz



Anamnesztikus adatokAnamnesztikus adatok

�� GyGyóógyszerek (antikoagulgyszerek (antikoaguláánsok, antikoncipiens (MVI), nsok, antikoncipiens (MVI), 

szteroidok (maszkolhatjszteroidok (maszkolhatjáák a sk a súúlyos peritonitist)lyos peritonitist)

�� KorKoráábbi mbbi műűttéét (laparoscopos, nyitott, t (laparoscopos, nyitott, 

endovascularis), korendovascularis), koráábbi szbbi szöövettani adatok!vettani adatok!

�� CsalCsaláádidi--öörröökletes betegskletes betegséégg

�� GynecolGynecolóógiai adatok (ektgiai adatok (ektóópipiáás terhesss terhesséég, ovarialis g, ovarialis 

cysta ruptura, endometriosis)cysta ruptura, endometriosis)



FizikFizikáális vizsglis vizsgáálatoklatok

VizsgVizsgáálat menete:lat menete:

�� MegfigyelMegfigyeléés (gs (göörcsrcsööllőő beteg, mozdulatlan (peritonitis), beteg, mozdulatlan (peritonitis), 
tudatzavar, vtudatzavar, váálaszklaszkéészsszséég csg csöökkenkkenéése)se)

�� MMűűttééti hegek, kiti hegek, kiüüttéés, bs, bőőrprpíír, haematoma, mr, haematoma, máárvrváányozottsnyozottsáágg

�� Auscultatio (csengAuscultatio (csengőő bbéélhangok, nlhangok, nééma has, loccsanma has, loccsanáás)s)

�� KKööhhöögtetgtetéés (fs (fáájdalom pm. Lokalizjdalom pm. Lokalizáácicióója, peritonealis irritja, peritonealis irritáácicióó))

�� KopogtatKopogtatáás (fs (fáájdalomjdalom--peritonitis, tympanikus, tompa (folyadperitonitis, tympanikus, tompa (folyadéék)k)

�� hasfali izom vizsghasfali izom vizsgáálatalata

�� tapinttapintáás (akaratlagos izomvs (akaratlagos izomvéédekezdekezéés, rigid has, defense s, rigid has, defense 
musculaire, rezisztencia, Murphymusculaire, rezisztencia, Murphy--jel)jel)



FizikFizikáális vizsglis vizsgáálatoklatok

�� üüttöögetgetéés (has, vesets (has, vesetááj) costovertebralis szj) costovertebralis szööglet glet 
éérzrzéékenyskenyséége (pyelonephritis)ge (pyelonephritis)

�� cscsííppőő--vvéégtagok mozgatgtagok mozgatáása (iliopsoassa (iliopsoas--jel (psoas jel (psoas 
ttáályog, perirenalis tlyog, perirenalis táályog, obturatorlyog, obturator--jel (obturjel (obturáátor tor 
sséérv, csrv, csííppőő rotrotáácicióó))))

�� sséérvkapukrvkapuk
�� fféérfi genitrfi genitááliliáákk
�� rectalis vizsgrectalis vizsgáálat lat (kismedencei t(kismedencei táályog, tumor)lyog, tumor)
�� fogamzfogamzááskorskorúú nnőők nk nőőgygyóógygyáászati vizsgszati vizsgáálatalata



Gondolkozzunk szGondolkozzunk szééles les 
kategkategóóririáákban!kban!

�� GyulladGyulladáás, ts, táályoglyog

�� IleusIleus

�� paralyticus ileusparalyticus ileus

�� IschaemiaIschaemia

�� PeforPeforáácicióó (minden fenti folyamat v(minden fenti folyamat véégpontja gpontja 
lehet!)lehet!)

�� peritonitisperitonitis

�� vvéérzrzééss



INTINTŐŐ JELEKJELEK

�� SSúúlyos, nem csillapodlyos, nem csillapodóó ffáájdalomjdalom

�� ShockShock

�� PeritonitisPeritonitis

�� SSúúlyos foklyos fokúú hasi disztenzihasi disztenzióó



�� A A kkóórelrelőőzmzméényi adatok nyi adatok éés fiziks fizikáális vizsglis vizsgáálatok latok 
alapjalapjáán az akut hasi esetek n az akut hasi esetek ttööbb mint 60%bb mint 60%--áában ban 
felfeláállllííthatthatóó a diagna diagnóóziszis

�� A kiegA kiegéészszííttőő labor labor éés ks kéépalkotpalkotóó vizsgvizsgáálatok latok 
rréészben a fennmaradszben a fennmaradóó bizonytalan diagnbizonytalan diagnóózis zis 
tiszttisztáázzáása csa cééljljáábbóól, rl, réészben bizonyos nem sebszben bizonyos nem sebéészi szi 
kkóórkrkéépek kizpek kizáárráássáára, rra, réészben a mszben a műűttééti elti előőkkéészszííttéés s 
rréészekszekéént sznt szüükskséégesekgesek



LaboratLaboratóóriumi vizsgriumi vizsgáálatoklatok

KKööteleztelezőő azonnaliazonnali

�� vvéérkrkéépp

�� vizelet vizelet áált.+ lt.+ üül.l.

�� ionokionok

�� vvéércukorrcukor

�� vesefunkcivesefunkcióó

�� mmáájfunkcijfunkcióó

�� CRPCRP

�� SzSzééklet okkult vklet okkult véérr



KiegKiegéészszííttőő--szelektszelektíív:v:

�� mmáájfunkcijfunkcióó

�� Pancreasenzimek (amylase, lipase, amylase emelkedPancreasenzimek (amylase, lipase, amylase emelkedéés s 
fekfekéély perforly perforáácicióóban, mesenterialis ischaemiban, mesenterialis ischaemiáában, ban, 
septicus septicus áállapotban is lehet!)llapotban is lehet!)

�� vvééralvadralvadáási paramsi paramééterekterek

�� VVéérgrgááz (metabolikus acidz (metabolikus acidóózis)zis)

�� szszééklettenyklettenyéésztsztééss

�� antitesttiter (hepatitis, vantitesttiter (hepatitis, víírus, amoeba)rus, amoeba)

�� terhessterhesséégi vizsggi vizsgáálatlat

�� PctPct

�� vvéércsoportrcsoport

LaboratLaboratóóriumi vizsgriumi vizsgáálatok II.latok II.



RadiolRadiolóógiai vizsggiai vizsgáálatoklatok

KKööteleztelezőő, azonnali, azonnali

�� PA mellkas (pneumonia, szabad levegPA mellkas (pneumonia, szabad levegőő, magas rekesz, magas rekeszáálllláás, s, 

mellkasi folyadmellkasi folyadéék)k)

�� NatNatíív has (szabad levegv has (szabad levegőő, n, níívvóók, tk, táágult bgult béélkacsok, epelkacsok, epeúúti ti 

leveglevegőő, k, kőőáárnyrnyéék, sentinel loop, keretmeteorizmus)k, sentinel loop, keretmeteorizmus)

�� hasi UH (kihagyhathasi UH (kihagyhatóó biztos diagnbiztos diagnóózis esetzis esetéén, akut has n, akut has 

diagnosztikdiagnosztikáájjáában korlban korláátozott tozott éértrtéékkűű) ) DE kimutathat, DE kimutathat, 

bbéélkonglomerlkonglomeráátumot, szabad folyadtumot, szabad folyadéékot, tkot, táályogotlyogot



RadiolRadiolóógiai giai éés egys egyééb vizsgb vizsgáálatoklatok

KiegKiegéészszííttőő--szelektszelektíív:v:

�� hasi CThasi CT

�� Angiographia, CT angiogrAngiographia, CT angiográáfia (vfia (véérzrzéés, mesenterialis s, mesenterialis 
ischaemia)ischaemia)

�� kontrasztanyagos felskontrasztanyagos felsőő passage, irrigoscopia passage, irrigoscopia 
(v(víízoldzoldéékony kontrasztanyag)kony kontrasztanyag)

�� Gastroscopia, ERCPGastroscopia, ERCP

�� rectosigmoideoscopia (vastagbrectosigmoideoscopia (vastagbééltumor, Ogilvieltumor, Ogilvie--
syndroma)syndroma)

�� Colonoscopia (vColonoscopia (véérzrzéés lokalizs lokalizáácicióó, ter, teráápipiáás leszs leszíívváás)s)

�� Paracentesis (ascites, vParacentesis (ascites, véér, genny, br, genny, bééltartalom)ltartalom)

�� laparoscopialaparoscopia



DifferenciDifferenciáál diagnosztikal diagnosztika

Szabad hasSzabad hasüüregi levegregi levegőő

�� FekFekéélypreforlypreforáácicióó

�� VastagbVastagbéél perforl perforáácicióó

�� PostoperatPostoperatíív v áállapot llapot 

Szabad hasSzabad hasüüregi folyadregi folyadéékk

�� AscitesAscites

�� VVéérr

�� GennyGenny

�� BBééltartalomltartalom

�� VizeletVizelet

�� NyirokNyirok



DifferenciDifferenciáál diagnosztikal diagnosztika

�� ÉÉletkor, nem (mesenterialis lymphadenitis, letkor, nem (mesenterialis lymphadenitis, 
nnőőgygyóógygyáászati eltszati eltéérréések, tumor, mesenteralis sek, tumor, mesenteralis 
keringkeringéési zavar gyakoribb az idsi zavar gyakoribb az időőskorban)skorban)

�� 6 6 óórráán tn túúli akut hasi panaszok esetli akut hasi panaszok esetéén a sebn a sebéészi szi 
okot feltokot feltéételeznteleznüünk kellnk kell

�� JJóól lokalizl lokalizáált flt fáájdalom jdalom éés hasi s hasi éérzrzéékenyskenyséég esetg esetéén n 
is sebis sebéészi okra gondoljunkszi okra gondoljunk

�� Hypotonia, shock hasi panaszokkal Hypotonia, shock hasi panaszokkal ritkritkáán nem n nem 
sebsebéészi szi eredeteredetűű



DiffereciDiffereciááldiagnosztika szempontjai I.ldiagnosztika szempontjai I.
�� sebsebéészeti obszervszeti obszerváácicióó szszüüksksééges (fges (fáájdalom 6 jdalom 6 óórráán tn túúl, l, 

lokalizlokalizáált flt fáájdalom, szisztjdalom, szisztéémmáás hypoperfusio hasi  s hypoperfusio hasi  
ffáájdalommal)jdalommal)

�� akut hasi kakut hasi kóórkrkéépek gyakorispek gyakorisáági sorrendje (cholecystitis, gi sorrendje (cholecystitis, 
appendicitis, ileus, tumor, akut vascularis betegsappendicitis, ileus, tumor, akut vascularis betegséég)g)

�� fogamzfogamzóókorkorúú nnőőknknéél extrauterin graviditl extrauterin graviditáás lehets lehet

�� atatíípusos esetek lehetnek (idpusos esetek lehetnek (időőskori appendicitis, skori appendicitis, 
terhessterhesséégben appendicitis, gben appendicitis, szabadlevegszabadlevegőő nnéélklküüli li 
fekfekéélyperforlyperforáácicióó))

�� szszíívv-- vagy vagy éérrendszerrrendszerűű betegsbetegséégben bgben béélischaemia peritonitis lischaemia peritonitis 
ttüünete nnete néélklküüll



DiffereciDiffereciááldiagnosztika szempontjai II.ldiagnosztika szempontjai II.
�� belgybelgyóógygyáászati betegsszati betegséégek is okozhatnak akut hasi tgek is okozhatnak akut hasi tüüneteket neteket 

(ketoacid(ketoacidóózis, haematolzis, haematolóógiai betegsgiai betegséégek, toxinok, drogok, gek, toxinok, drogok, 
fertfertőőzzőő betegsbetegséégek, kisuggek, kisugáárzrzóó ffáájdalmak: infarctus, jdalmak: infarctus, 
pneumonia, tpneumonia, tüüddőőembolia, pleuritis)embolia, pleuritis)

�� mmáás okbs okbóól hospitalizl hospitalizáált betegnlt betegnéél kialakulhat akut has l kialakulhat akut has 
(cholecystitis, fek(cholecystitis, fekéélyperforatio, feklyperforatio, fekéélyvlyvéérzrzéés, appendicitis)s, appendicitis)

�� akut has gyanakut has gyanúúja miatt feleslegesen explorja miatt feleslegesen exploráált betegslt betegséégek gek 
gyakorisgyakorisáági sorrendje: salpyngitis, mesenterialis gi sorrendje: salpyngitis, mesenterialis 
lymphadenitis, gastroenteritis, pyelonephritis, akut lymphadenitis, gastroenteritis, pyelonephritis, akut 
vvíírushepatitisrushepatitis

�� akut has gyanakut has gyanúújjáával vizsgval vizsgáált betegek egyharmadlt betegek egyharmadáában ban 
megszmegszűűnik a nem specifikus hasi fnik a nem specifikus hasi fáájdalom (virjdalom (viráálislis--bakteribakteriáális lis 
bbéélfertlfertőőzzéés, adnexitis, irrits, adnexitis, irritáábilis bbilis béélbetegslbetegséég, hasfali fg, hasfali fáájdalom, jdalom, 
bbéélflféérgessrgesséég)g)



KonzervatKonzervatíív kezelv kezelééss
�� SSóó--vvííz hz hááztartztartáás rendezs rendezéésese

�� FFáájdalomcsillapjdalomcsillapííttááss

�� FekFekéélyellenes kezellyellenes kezelééss

�� Diabetes rendezDiabetes rendezéésese

�� BBéélmozgatlmozgatáás, bes, beööntntéés, hashajts, hashajtááss

�� ErEréélyes lyes éértrtáággííttóó kezelkezelééss

�� AntibiotikumAntibiotikum

�� LokLokáális hlis hűűttééss

�� GGöörcsoldrcsoldóókk

�� NulldiNulldiéétata

�� NG szondaNG szonda

�� vizeletkatvizeletkatééterter



MMűűttéét indikt indikáácicióói akut hasbani akut hasban

�� FizikFizikáális eltlis eltéérréések (peritonitis, defense musculaire, ssek (peritonitis, defense musculaire, súúlyos, nem csillapodlyos, nem csillapodóó

ffáájdalom, progresszjdalom, progresszíív disztenziv disztenzióó))

�� RadiolRadiolóógiai eltgiai eltéérréések (szabad hasi levegsek (szabad hasi levegőő, progressz, progresszíív bv bééldisztenzildisztenzióó, , 

kontrasztanyag kilkontrasztanyag kilééppéés, ts, táályog, mesenterialis ischaemia CT jelei)lyog, mesenterialis ischaemia CT jelei)

�� EndoszkEndoszkóópos eltpos eltéérréések (nem kontrollsek (nem kontrolláálhatlhatóó vvéérzrzéés)s)

�� HaspunctiHaspunctióós elts eltéérréések (genny, vsek (genny, véér, vr, véékonybkonybééltartalom, vizelet)ltartalom, vizelet)

�� Instabil betegInstabil beteg

�� Instestinalis ishaemia (kizInstestinalis ishaemia (kizáárt srt séérv, mesenterialis ishaemia CT angio jelei)rv, mesenterialis ishaemia CT angio jelei)

�� Komplett ileusKomplett ileus



�� Nem egyNem egyéértelmrtelműű eredeteredetűű, de perziszt, de perzisztáállóó jobb jobb 
alhasi falhasi fáájdalom esetjdalom esetéén libern liberáálisabb mlisabb műűttééti ti 
indikindikáácicióó

�� Bal felhasi fBal felhasi fáájdalom hjdalom hááttertteréében ritkben ritkáábban bban ááll akut ll akut 
beavatkozbeavatkozáást igst igéénylnylőő kkóórkrkéép, tovp, továábbi vizsgbbi vizsgáálatok latok 
kivitelezkivitelezéése javasoltse javasolt



SpeciSpeciáális klis köörrüülmlméényeknyek

�� A diagnA diagnóózist nehezzist nehezííttőő ttéényeznyezőőkk
stroke, gerincsstroke, gerincséérrüüllééss
alkohol, drog hatalkohol, drog hatááss

�� A betegsA betegséég sg súúlyosslyossáággáát elfedhetit elfedheti
szteroid kezelszteroid kezelééss
ididőős betegs beteg
fiatal betegfiatal beteg
immunszupressziimmunszupresszióó (kemoth., (kemoth., 
szervtranszpantszervtranszpantáácicióó, AIDS), AIDS)
terhessterhesséégg



MMűűttééti elti előőkkéészszííttééss

�� ffáájdalomcsillapjdalomcsillapííttáás (diagns (diagnóózis tisztzis tisztáázzáása utsa utáán)n)

�� resuscitatio (szresuscitatio (szüükskséég esetg esetéén)n)

�� nasogastricus szondanasogastricus szonda

�� katkatééterter

�� mműűttééti beleegyezti beleegyezőő nyilatkozat alnyilatkozat aláíáírráása (beteg sa (beteg 
vagy jogi kvagy jogi kéépviselpviselőője), (vagy dokumentje), (vagy dokumentáálni, hogy lni, hogy 
nem volt lehetnem volt lehetőősséég az alg az aláíáírráásra)sra)



�� RRéészletes kszletes kóórelrelőőzmzméény ny éés fiziks fizikáális vizsglis vizsgáálatlat

�� Gondolkozzunk szGondolkozzunk szééles kategles kategóóririáákbankban

�� ReszusztitReszusztitáácicióó elvelvéégzgzéése diagnse diagnóózis elzis előőtttt

�� Instabil, toxikus beteg reszusztitInstabil, toxikus beteg reszusztitáácicióó ututáán kern kerüüljljöön a n a 

mműűttőőbebe

�� Bizonytalan esetekben inkBizonytalan esetekben inkáább a mbb a műűttéét mellett dt mellett dööntsntsüünknk

�� Ne feledkezzNe feledkezzüünk meg a specink meg a speciáális, belgylis, belgyóógygyáászati szati 

okokrokokróóll




