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 A helyszín
 fürdőszoba

 A történés
 zuhanyozás

 fejfájás, szédülés, hányinger, gyengeség, remegés, rövid
eszméletvesztés

 ablaknyitás, mentőhívás, gázművek, tűzoltók ……

 Baleseti Belgyógyászat, HbCO ~25-30%, oxigén, gyors
panaszmentesség

 A lezárás
 hazaengedés



 A kezdet
 az alattomos gyilkos

 A folytatás
 hosszú küzdelem

 A vég
 javulás, de nem gyógyulás



 20:30 – a gyanú
 gyermek; ájulásérzés, zavartság

 23:30 – a tényállás
 HbCO 13.5%; tudat tiszta, státusz negatív

 02:10 – a kezelés
 HBOT 2.5ATA/150 perc

 04:40 – a konzultáció

 09:30 – végleges távozás



 Adatok és számok
 04.22. – köhögés, émelygés, szédülés, remegés,

gyengeség, palpitáció, eszméletvesztés

 férj, macska

 telefon, szabad levegő

 2 óra – 20 perc; 278ppm; ~43% - 100% O2, ~50 perc

 Beszélgetés, vizsgálgatás
 GCS 4-5-6; RR 113/67 Hgmm; P 101/perc; Lsz 17/perc

 HbCO 26.9%

 eltérés nincs, EKG negatív

 Túlnyomás
 HBOT 2.5ATA/150 perc, 3x



 Tokától bokáig
 fvs 13.6; hgb 104; troponin 0.01 – fvs 11.5; hgb 108

 „uterus fundus px/4, uterus tónusa norm. Elölfekvő rész a
koponya. Jó magzati szívműködés. UH: kpfv. Placenta
homogén szerk. Normális mennyiségű magzatvíz. A.
umbilicalison, ao ascendensen és a. cerebri median norm.
flow.”

 UH: „norm. tág szívüregek, norm. falvastagság, jó systolés bkf,
norm. diast. functio, ép billentyűk, ép jobb szívfél, PF nincs”

 Engedés
 04.24.

 Telefonálás
 09.23. „időre született baba, kislány, elhúzódó szülés, de

szülés után már egy nappal emelgeti a fejét, most 3
hónapos és derékból kinyomja magát, fantasztikusan
fejlődik, kortársainál jóval ügyesebb, makk egészséges,
gyerekorvos el van tőle ájulva, még mondtuk is a
férjemmel, biztos az oxigéntől lehet….”



 Bevezetés
 hipertónia, reflux; gyógyszert nem szed

 01:26 zavartság, gázszag – HbCO?, ppm?

 Tárgyalás
 GCS 4-4-6; RR 179/86 Hgmm; P 130/perc; Lsz 19/perc

 HbCO 21.1 – 3.4%; BE -1.6 – 0.2

 EKG negatív; panasz nincs; troponin I 0.27 – 3.17 – 1.88
ng/mL

 echoakardiográfia: „norm. tág szívüregek, határérték
hipertrófia, poszterobazális fal disztális ½-e és inferior fal
csúcsi 1/3-a jelzetten hipokinetikus, jó globális szisztolés
funkció, relax. zavar, vícium nincs, PF nincs, ép jobb
szívfél” – „összességében nem zárható ki koszorúér betegség”



 Befejezés
 jótanácsok: szén-monoxid riasztó; koszorúér betegség 

irányában kivizsgálás; addig: aszpirin, ramipril, 
atorvastatin



 Első felvonás
 bejelentés 19:00, eszméletlen; helyszínre érkezés 19:06;

előzmény: műhely, járó motor, fejfájás, gyengeség,
kontaktusképtelenség; vizsgálat: zavart, paraméterei
stabilak; szállítás: oxigén 12 liter/perc 80 percen át

 felvétel: GCS 4-5-6; RR 154/89 Hgmm; P 105/perc; Lsz
18/perc; HbCO 22.8%; BE 1.2

 panaszt negál, folyamatosan tüsszög

 kórelőzmény: szívinfarktus (2009); gyógyszereit nem
tudja

 labor: fvs 13.8; seK 3.7; CPK 287; CKMB 26; kreatinin 105;
hgb 136; troponin I 0.92; CKMB tömeg 17.7; mioglobin 800.2

 terápia: infúzió ; oxigén 14 liter/perc ; clopidogrel 150mg,
aszpirin, ramipril, metoprolol, piracetam, tiamin





 Második felvonás
 HbCO 1.4%; BE 1.0

 EKG perzisztál

 echokardiográfia: „kissé tágabb pitvarok, tágabb bal
kamra, norm. tág jobb kamra, közepes fokban
megvastagodott bal kamrafal; inferior és inferoszeptális
fal prox 2/3-a és az inferior fal csúcsi 1/3-a elvékonyodott,
akinetikus, diffúze kissé renyhébb falmozgások, ép jobb
szívfél, jelzett PF”

 troponin I 13.91; CKMB tömeg 43.0; CPK 702

 terápia: intermittáló oxigén, eddigiek + trimetazidin,
allopurinol

 gondolkodás (mi is a helyzet?)







 Harmadik felvonás
 neuropszichiátriai vizsgálat (Addenbrook Kognitív Teszt,

WAIS-IV): csökkent központi végrehajtó funkció

 HBOT, 10x

 troponin I 8.14 – 10.29 – 5.11; CKMB tömeg 6.8 – 1.4

 EKG perzisztál

 szív UH: változatlan

 Negyedik felvonás
 SPECT

 kontroll echokardiográfia

 kontroll neuropszichiátria

 szív MR








