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PUNASE TRAUMA 

KRITEERIUMID 

FÜSIOLOOGILISED 
 

• Art. vererõhk <90 mm/Hg  

• Pulsisagedus > 120/min 

• Hingamissagedus ( <10 

või >30)  

• Teadvusehäire (GCS< 14) 

 MEHHANISMI JÄRGI 

• Laskehaav pea-, kaela-, rindkere-, kõhu- või magistraalveresoonte 

piirkonnas 

• Torkehaav pea-, kaela-, rindkere-, kõhu- või magistraalveresoonte 

piirkonnas 

• Suure kineetilise energiaga trauma (kukkumine kõrgusest >6 m, 

autost väljapaiskumine, jalakäija vigastus autolt, jalgrattur) 

ANATOOMILISED 
• Ebastabiilne rinnakorv (flail chest) 

• Proksimaalne jäseme 

amputatsioon 

• Kahe või enama suure toruluu 

murd 

• Jäseme halvatus 

• Põletus >20% kehapinnast 
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TRAUMAMEESKOND 
• Meeskonna juht – EMO reainmobiiliarst 

• EMO arst 

• Kirurg 

• Ortopeed 

• Radioloog 

• Resident (EMO/anestesioloogia) 

• Vajadusel teiste erialade arstid. 

•  + Õed 



 



Kõik on valmis ja ootavad 

(video) 



DIAGNOSTILINE ALGORITM 

Esmane ülevaatus 

Kopsupilt 
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Ü/V RINDKEREST 

• Ei ole vaja teha juhul kui: 

• Stabiilne teadvusel pt < 60 a. 

• Kuulatusleid normis 

• Puudub hingeldus 

• Puuduvad välised rindkere vigastuse tunnused 

• Puudub krepitatsioon 

Forouzanfar MM et al . Clinical decision rule to prevent unnecessary chest X-ray in patients with blunt multiple traumas. Emerg Med Australas. 2014 Dec;26(6):561-6.  

doi: 10.1111/1742-6723.12302 



ULTRAHELI 

• Skriining polütrauma puhul 

• FAST  

• E-FAST 

• Hea tundlikkus vedeliku suhtes 

• Parenhümatoossete elundite vigastused tihti 

diganoosimata 

 in most studies the sensitivity of FAST for the detection of free intraperitoneal fluid was 0.64–0.98 

KörnerM, Krotz MM, Degenhart C, Pfeifer KJ, Reiser MF, Linsenmaier U. Current role of emergency US in patients with major trauma. RadioGraphics2008; 28(1): 225–244 



FAST-I ROLL ON PIIRATUD 

• Ere valgus 

• Vähe ruumi 

• Mittekoostöövalmis patsient 

• Nahaalune õhkemfüseem 



 MÕISTLIK FAST-I TEGEMINE 

• Ära raiska aega 

• Otsi kõigepealt vaba vedelikku ja perikardiefusiooni 

• Vaata parenhümatoosseid elundeid kui aega on  

• Otsi pneumotooraksit kui oskad (ainult riskiga patsiendil) 

• FAST on ülevaatlik meetod, mitte lõpliku diagnoosi 

panekuks 

• Vii patsient kiiresti  KT-uuringule või opituppa 



FAST STABIILSEL PATSIENDIL? 

• Ei lisa diagnostilist väärtust 

parenhümatoossete organite vigastuste 

suhtes hemodünaamiliselt stabiilsel 

patsiendil 

• Rasedus (1.-2.trimester) 



PNEUMOTOORAKS UH-S 

• Tundlik 

• Kiire 

• Süstemaatiline lähenemine 



PNEUMOTOORAKS UH-S 

• UH sügavus ~4 cm 

• Alusta rindkere 

eesmisest osast (3.-4. 

roidevahemik) 

• Pleura liikumine? 

(“pleural sliding”) 

http://rebelem.com/ultrasound-detection-pneumothorax/ 



PNEUMOTOORAKS UH-S 

• Pleura liikumine olemas 

• Lülita M-mode sisse -> seashore/barcode 



PNEUMOTOORAKS UH-S  

• Pneumotooraks -> liiguta andur lateraalsele -> 

kopsupiir 



PATSIENDI KÄSITLUS 

FAST 

Positiivne 

Stabiilne 

CT 

Ebastabiilne 
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KT 

• KT-aparaat peab 

olema 

intensiivravisaali 

kõrval (< 50 m)  

• Ideaalis 

intensiivravisaalis 

Huber-Wagner, Stefan et al.  Effect of the localisation of the CT scanner during trauma resuscitation on survival—A retrospective, multicentre study 
Injury , Volume 45 , S76 - S82 



KT ROLL 

• Eluohlikud vigastused 

• Vigastuste ulatus ja tõsidus 

• Vigastused mis jäid diagnoosimata kliinilisel 

ülevaatusel 

• Ravimeetmete planeerimine, prioriteet 



KT PROTOKOLL 

• Skenogramm 

• Pea natiivis 

• Kogu keha portovenosses faasis 

• +/- arterialne faas 



SKENOGRAMM 

• Uuringu planeerimine 

• Torude asend? 

• Pneumotooraks? 

• Vaagnaluude murd? 

• Jäseme murd? 



KOGU KEHA VS SELEKTIIVNE 

KT 

• Kogu keha KT 

• Lühendab aega diagnostikast ravini 

• Patsiendil suuremad šansid ellujäämiseks, parem prognoos kui 

raviga alustatakse 60 min jooksul (“golden hour”) 

• Suremus langeb 

• “Single-pass” kogu keha uuring annab vähem kiirgusdoosi kui 

segmentaarsed, osaliselt kattuvad protokollid. 

Huber-Wagner S  Lancet. 2009 Apr 25;373(9673):1455-61 

Healy DA  Emerg Med J. 2014 Feb;31(2):101-8 



KÄTE ASEND 

• Käed saab panna üle pea peale pea uuringut  

• Rindkere trauma, intubeeritud patsient -> käed all 

• Käe vigastus -> üks käsi all 

• Ei ole käte vigastusi ->käed üle pea 

• Kiirguse kalgistumine (beam hardening) artefaktid kätest maksa 

ja põrka regioonides 

Johannes Kahn, , Ulrich Grupp , Martin Maurer, European Journal of Radiology 

Volume 83, Issue 1, January 2014, Pages e67–e71  



ARM POSITION 

• Artefaktid kõige suuremad kui käed paralleelsed kehaga 

• Kehatüve suurim diameeter on tavaliselt paremalt vasakule mitte 
eest taha 

• Vaja rohkem kiirgust kudede läbimiseks  

• AEC ei oska seda kompenseerida 

• Käte panemine kõhu peale tavaliselt kompenseerib seda 

Johannes Kahn, , Ulrich Grupp , Martin Maurer, European Journal of Radiology 

Volume 83, Issue 1, January 2014, Pages e67–e71  



ARTERIAL PHASE 

• Läbivad vigastused (laske-, torkehaavad) 

• Tömptrauma -> põrna/maksa vigastuse kahtlus (FAST 

positiivne) 

• Pseudoanerüsmid tulevad paremini nähtavale arteriaalses 

faasis, isodejsiivne parenhuumiga portovenoosses 

• Verejookse ja parenhüümi vigastusi näeb paremini 

portovenoosses faasis 

• Arteriaalne ja portovenoosne faas koos annavad paremat 

diagnostilist väärtust kui kumbki neist eraldi 
Radiology. 2013 Jul;268(1):79-88. doi: 10.1148/radiol.13121370. Epub 2013 Feb 28. 

Optimizing trauma multidetector CT protocol for blunt splenic injury: need for arterial and portal venous phase scans. 
Boscak AR1, Shanmuganathan K, Mirvis SE, Fleiter TR, Miller LA, Sliker CW, Steenburg SD, Alexander M. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boscak AR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23449955
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shanmuganathan K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23449955
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mirvis SE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23449955
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fleiter TR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23449955
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miller LA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23449955
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sliker CW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23449955
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steenburg SD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23449955
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alexander M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23449955


HILISFAAS 

• Vajadusel 

• Urogenitaalse trakti 

vigastused annul 2% 

töptraumaga patsientidel 

• Soovitav kasutada low-

dose protokolli 



PILTIDE VAATAMINE 

• Esialgne suuline vastus 

• Edasine patsiendi käsitlus sõltuvalt leiust 

• Kirjalik vastus (AAST klassifikatsioon) 



 



TRAUMA KOOSOLEKUD 

• Interdistsiplinaarne arutelu 

• Tagasiside 

• Mis on saanud patsiendist 


