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Operować, czy diagnozować? 

Mechanizm wypadku. 

Stan kliniczny. 

Dostęp naczyniowy. 

Ocena: 

Jamy brzusznej. 

Worka osierdziowego. 

Jam opłucnej. 

A jeżeli jest czas to: 

Gałki oczne. 

Osłonki nerwu wzrokowego. 

 



Badanie wykorzystywane jest dla jasno zdefiniowanych celów oraz 
wiąże się z poprawą wyników terapeutycznych. 

 

Badanie jest skupione na konkretnym celu oraz jest skierowane na 
niego. 

 

Wyniki badania są łatwe do rozpoznania. 

 

Badanie jest proste do opanowania. 

 

Badanie jest wykonywane szybko. 

 

Badanie odbywa się przy łóżku pacjenta.  

 



 

 

Miejsce przyłożenia głowicy: 

A. podmostkowe. 

B. okołowątrobowe. 

C. okołośledzionowe. 

D. miednicze. 

E. rozszerzone płucne. 

F. płucne. 

G. podobojczykowe. 

H. przyokrężnicze. 



 

 
Dostęp 

podmostkowy. 
 
Przymostkowy. 
 
Dostęp 

koniuszkowy. 
 
Wcięcie szyjne 

mostka. 
 



 

Porównanie USG Diagnostyczne 
nakłucie otrzewnej 

TK 

Czas badania (min.) 2,5 20 20-60 

Koszty Niskie Niskie Wysokie 

Badanie przyłóżkowe +++ +++ - 

Powtarzalność +++ - ++ 

Obrażenia tępe +++ +++ +++ 

Obrażenia penetrujące ++ ++ +++ 

Chorzy niestabilni +++ ++ - 

Miejsce krwawienia możliwe do ID +/- - ++ 

Decyzja o nie operowaniu ++ - +++ 

Przestrzeń okołonerkowa/ pozaotrzewnowa ++ - +++ 

Trzustka +/- + +++ 

Złamanie miednicy +/- - +++ 

Czułość (%) 94-97 97,6 92-98 



 

Wykluczenie odmy opłucnej przez uwidocznienie ślizgania opłucnej oraz - co za tym idzie – 
konieczność jej odbarczenia (gdyby ją podejrzewano).  

 
Nabranie pewności, że chory wymagający wentylacji zastępczej oddycha dwoma płucami 
(także po zaintubowaniu).  

 
Ocenę stanu wolemii przez wizualizację średnicy żyły głównej dolnej. 

 
Wykonanie badania FAST dla uwidocznienia płynu w jamie otrzewnej. Jeżeli wywiad 
przemawia za tym, że mogło dojść do urazu jamy brzusznej, a chory jest niestabilny 
hemodynamicznie – to obraz taki przemawia, że płynem jest krew, a chory powinien jak 
najszybciej trafić na stół operacyjny. Pozwoli na transport rannego do najbliższego szpitala. 

 
Ocenę czynności serca w czasie prowadzenia czynności resuscytacyjnych.  

 
Ocenę średnicy osłonek nerwów wzrokowych, pozwalających mniemać o ciśnieniu 
wewnątrzczaszkowym. 
 
Pomoc w kaniulacji naczyń. 



 

 
TAK – zdecydowanie tak…,  

ale jedynie w pomocy wczesno-szpitalnej (SOR) 



 

 
Czy to znaczy, że DZISIAJ jestem przeciwny USG w pomocy 

przedszpitalnej? 



 

Wykluczenie odmy opłucnej przez uwidocznienie ślizgania opłucnej oraz - co za tym idzie – 
konieczność jej odbarczenia (gdyby ją podejrzewano).  

 
Nabranie pewności, że chory wymagający wentylacji zastępczej oddycha dwoma płucami 
(także po zaintubowaniu).  

 



 

 
Ocenę stanu wolemii przez wizualizację średnicy żyły głównej dolnej. 

 



 

 
Wykonanie badania FAST dla uwidocznienia płynu w jamie otrzewnej. Jeżeli wywiad 

przemawia za tym, że mogło dojść do urazu jamy brzusznej, a chory jest niestabilny 
hemodynamicznie – to obraz taki przemawia, że płynem jest krew, a chory powinien jak 
najszybciej trafić na stół operacyjny. Pozwoli na transport rannego do najbliższego szpitala. 
 



 



 

Rekomendacja 1: 

Rekomendujemy, aby: 

Ciężko ranni byli prosto transportowani do odpowiedniego 
ośrodka urazowego. 

      (Stopień 1B). 

Czas dzielący uraz i zatamowanie krwotoku był jak najkrótszy 
      (Stopień 1A). 



 

Ocenę czynności serca w czasie prowadzenia czynności resuscytacyjnych.  
 



 

 
Ocenę średnicy osłonek nerwów wzrokowych, pozwalających mniemać o ciśnieniu 

wewnątrzczaszkowym. 



 

 
Pomoc w kaniulacji naczyń. 



 


