
 

 

GIB  

1. Személyes adatok 

Név:……………………………………………………………………………. 
TAJ szám:..…………………………………………………………………. 
Beteg kódja:………………………………………………………………. 

2. Elhelyezés: Vérző Őrző/gasztroenterológia/BELITO/központi ITO/egyéb osztály…………… 

3. Státusz 

Vérnyomás (min-max):  ……………….….-……….…….……(sys)/………………….-…………....…..(dia)Hgmm  

Pulzus: min-max…………………-……..…..…………../min 
Testsúly (kg):…………………………………………………………..Testmagasság (m):…………………………………………. 
Testhőmérséklet (°C): min-max……………………-…………..…….  
Oxigén szaturáció (%): min-max………………-………..………  
O2 szupplementáció: □ 21 %(nincs) □ 30 %(orrszonda) □ 50 %(maszk) □ 100 %(maszk) □ lélegeztető  
Volt-e ebben a 24 órában hemodinamikai instabilitás? (90 syst. RR alatti vérnyomás, hirtelen 
tachycardia, collapsus) igen/nem 
Történt-e syncope (eszméletvesztés)? igen/nem/nincs adat 
GCS:………(1-4) /……… (1-5)/……..(1-6)              /15 

Ha tudatzavar fennáll, annak feltételezett oka: □ Hypoxia □ Alkoholmegvonás delirium □ 

Egyéb delirium (sepsis, dementiához csatlakozó, stb) □ Hepatikus encephalopathia□ Metabolikus ok (acidosis, 
ionzavar, vércukor) 

Mobilizáltsági fok 0: fekszik/ M1: ágyában felül/ M2: ágy szélére kiül, feláll/ M3: sétál  

Diuresis: ha pontosan számolható:……..…. ml/24 h 

Volt-e a betegnek széklete ebben a 24 órában: igen/nem/nincs adat 
 ha igen: normochorm/haematochezia/maelena 
Intubació: igen/ nem 

Vérzés jelek (Az osztályon észleltünk e vérzésre utaló jeleket: haematemesis, NG szondában vér, 

maelena, haematochesia, további Hgb esés): igen/ nem/ nincs adat (Csak B1 formon !)   

Újravérzés? (Amennyiben a vérzés megszűnt (normochrom széklet, norm. szondaaspirátum stb.) 

igen/ nem 

Definitív infekció (kitenyészett baktérium/pozitív PCT): igen/ nem/ nincs adat 

 Ha igen, forrása: urogenitális/légúti/hasi/lágyrész/neuro/FOG/szem/endocarditis/ismeretlen 

     eredetű szisztémás/kanül  

 Pozitív mikrobiológiai lelet (kórokozó neve, helye): ………………………… , ………………………. 

vizelet/köpet/trachea/haemokultúra/CVK/kanülvég/ascites/pancreas pseudocysta/mellűri 

folyadék/hüvely/BAL/epeúti váladék ERCP után/egyéb, kérem pontosítsa 

4. Osztályon alkalmazott gyógyszeres és nem gyógyszeres terápia 
Gyógyszer neve Beadás módja  Dózis 

 

Antibiotikum: 
 

Folyadékterápia (infúzió):  

Transzfúzió:…………..E vvt, ……………….E FFP,……… E tct, ……alvadési faktor (mennyiség, neve)  

Táplálás: (diéta típusa/tápszer neve):  
Egyéb terápia: 

B …. 



 

 

GIB  

5. Endoszkópos terápia 
A betegnél történt-e endoszkópia ebben a 24 órában? igen/nem 
Ha igen, OGB/colonoszkópia/ERCP(duodenoscopia)/enteroscopia/ kapszula endoscopia 
Endoscopos vizsgálat pontos ideje: ..……………………………………………………………………………………... 
Endoszkópiát végző orvos neve:……………………………………………………………………………………………… 
leletet csatolni! 
Ez az első endoszkópia a vérzés észlelésétől? igen/nem 
 ha nem, az első endoszkópos beavatkozás során kiderült a vérzés forrása: igen/nem/feltételezhető 

  volt  
  Miért volt szükség újabb (jelenlegi) endoszkópiára? □ elégtelen első endoszkópia miatt □ 

újravérzés klinikai jelei miatt □ biopszia vétele céljából □ szövődmény kialakulása miatt (post ERCP-s vérzés, endoscopos peroráció, 
Blackmoore okozta perforáció) □ kontroll endoszkópia □ERCP 

ha igen, ezen endoszkópia során kiderült-e a vérzésforrás? igen/nem/ feltételezhető volt  

   Ha igen vagy feltételezett: 
□ nyelőcső nyelőcsővarix (GrI/II/III)/reflux oesophagitis (L.A.A/B/C/D)/korrozív sérülés(Zargar I/IIA/IIB/IIIA/IIIB/IV)/infektív 

oesophagitis/mucositis/Mallory-Weiss lézió (eltérés darabszáma, ebből vérző db)/pill oesophagitis(eltérés darabszáma, ebből vérző 

db)/angiodysplasia(eltérés darabszáma, ebből vérző db)/postpolypectomás (eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó 

endoszkópia/műtét, csatolni a leletet) /postligatios (eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet) 

/tágítást követő(eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet) / műtét utáni(Mikor volt a vérzést 

okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet) /IBD/biopszia vétele után(Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet)  (eltérés 

darabszáma, ebből vérző db) 

□ gyomor erozív gastritis(eltérés darabszáma, ebből vérző db) /fekély (Forrest: IA/IB/IIA/IIB/IIC/III)/ gyomorvarix (GOV-1/ GOV-2/ IGV1/ IGV2)/ 

GAVE/ Dieulafoy(eltérés darabszáma, ebből vérző db)/angiodysplasia(eltérés darabszáma, ebből vérző db) /polyp(eltérés darabszáma, ebből vérző db) 

/tumor/ korrozív gastritis/congestio/postpolypectomás(eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni 

a leletet)/postligatios(eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet)/ tágítást követő(eltérés 

darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet)/műtét utáni(Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, 

csatolni a leletet)/IBD/Cameron fekély (eltérés darabszáma, ebből vérző db) /biopszia vétele utáni (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, 

csatolni a leletet) (eltérés darabszáma, ebből vérző db) /idegentest okozta (eltérés darabszáma, ebből vérző db) /egyéb kérem pontosítsa 

□ bulbus duodeni: fekély (Forrest: IA /IB/IIA/IIB/IIC/III)/ erosive bulbitis(eltérés darabszáma, ebből vérző db) / polyp(eltérés darabszáma, ebből 

vérző db) / tumor /angiodysplasia(eltérés darabszáma, ebből vérző db) / postpolypectomás(eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést 

okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet)/postligatios (eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a 

leletet)/ tágítást követő(eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet) / műtét utáni (Mikor volt 

a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet)/IBD/ idegentest okozta(eltérés darabszáma, ebből vérző db) / biopszia vétele utáni(eltérés 

darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet)/egyéb, kérem pontosítsa 

□ duodenum egyéb része (fekély (Forrest: IA /IB/IIA/IIB/IIC/III)/post-EST (eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó 

endoszkópia/műtét, csatolni a leletet) /polyp(eltérés darabszáma, ebből vérző db) /tumor/angiodysplasia(eltérés darabszáma, ebből vérző db) 

/hemobilia/ aortoentericus fistula/postpolypectomás(eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a 

leletet)  /tágítást követő(eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet) /műtét utáni(Mikor volt a 

vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet)  /IBD/ diverticulum/haemosuccus pancreatitis/egyéb, kérem pontosítsa 

□ Jejunum erosio(eltérés darabszáma, ebből vérző db)/ fekély(eltérés darabszáma, ebből vérző db)/ tumor/ polyp(eltérés darabszáma, ebből vérző db)/ 

ischemia/ invaginatio/ postpolypectomás(eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet) / 

tágítást követő(eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet) /műtét utáni (Mikor volt a vérzést 

okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet) /IBD/ angiodysplasia(eltérés darabszáma, ebből vérző db) 

□ Ileum(orális) erosio(eltérés darabszáma, ebből vérző db) /fekély(eltérés darabszáma, ebből vérző db) /tumor/polyp(eltérés darabszáma, ebből vérző 

db) /postpolypectomias (eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet)/Meckel 

diverticulum/ischemia /tágítást követő(eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet) 

/invaginatio/műtét utáni(Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet)/IBD/ angiodysplasia(eltérés darabszáma, ebből vérző db) 

□ terminális ileum erosio(eltérés darabszáma, ebből vérző db) /fekély(eltérés darabszáma, ebből vérző db) /tumor/polyp(eltérés darabszáma, ebből 

vérző db) /postpolypectomias (eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet)/Meckel 

diverticulum/ischemia /tágítást követő(eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet) 

/invaginatio/műtét utáni(Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet)/IBD/ angiodysplasia(eltérés darabszáma, ebből vérző db) 

□ colon: Coecum/ Ascendens/ Flexura hepatica/ Transversum/ Flex. lienalis/ Descendens/ Sigma/ Rectum  

 Eltérés fatája: □ colitis (hyperaemiával v. erosio(kk)al/ makroszkópos fekély(ekk)el/Crohn/ CU/ Indeterminate IBD/ Ischaemiás/ Infekt/ 

Irradiatios/ Gyógyszer okozta/ Mechanikus/ Eosinophyl □ diverticulum(ebből vérző db)  □ polyp (eltérés darabszáma, ebből vérző db) □ 

postpolypectomás (eltérés darabszáma, ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet)  □ tumor (eltérés darabszáma, 

ebből vérző db) □ tágítást követő (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet) □ műtét utáni (Mikor volt a vérzést okozó 

endoszkópia/műtét, csatolni a leletet) □ angiodysplasia (eltérés darabszáma, ebből vérző db) □ nod. haemorrh. □ postligatios (eltérés darabszáma, 

ebből vérző db) (Mikor volt a vérzést okozó endoszkópia/műtét, csatolni a leletet) □ fissura ani 

Jelen endoszkópia során beavatkozás (vérzéscsillapítás) szükséges volt-e: igen/nem/nincs adat 

 Jelen endoszkópia során beavatkozás (vérzéscsillapítás) történt-e: igen/nem/nincs adat 

ha igen, milyen módon?  □Ligatio ……db □ Scleroterápia □ Adrenalin összvolumen: …….…. ml, 
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frakciók száma: ………..db □ Hemoclipp felhelyezés (elhasznált:……….db, ebből rögzült: ………db, ebből 

jó pozícióban:  …...db) □ Hemospray □ Thermo coagulatio □ Argon Plazma Coagulatio □ Laser 

coagulatio  □ Stent behelyezés □ Egyéb: ……………………… 

 Primer vérzécsillapítás sikeres volt-e? igen/nem 

Endoszkópia során történt-e szövettani mintavétel? igen/nem/nincs adat 

Az endoszkópia intubált állapotban történt-e? igen/nem/nincs adat 

A beavatkozásnak volt-e (iatrogén) szövődménye: igen/nem  
 ha igen: aspiráció az endoszkópia során/perforáció(endoszkóp/ballon) /reanimáció az 
endoszkópia kapcsán/egyéb…………………… 
Ezen endoszkópia során alkalmazott további, eddig nem rögzített terápia: igen/nem/nincs adat  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Volt-e monitorozva a beteg az endoscopia során (EKG, Sat, RR) a beteg? igen/ nem/ nincs adat 

Ismételt endoszkópia történt-e ebben a 24 órában: igen/nem       

 Ha igen, OGB/colonszkópia/duodenoscopia 
 Pontos időpont, endoszkópos neve:…………………………………………………………………………….. 

Miért?  □ elégtelen előző endoszkópia miatt □ újravérzés klinikai jelei miatt □ biopszia vétele céljából □ szövődmény 
kialakulása miatt (post ERCP-s vérzés, endoscopos peroráció, Blackmoore okozta perforáció) □ kontroll endoszkópia □ERCP  
Az ismételt endoszkópia során újravérzés jelei fennálltak-e? igen/nem/nincs adat   

 Újabb endoszkópia során kiderült-e a vérzésforrás? igen/nem, ha igen, mi:…………………      
 Ismételt endoszkópia során alk. terápia:………………………………………………………………………… 
 Első endoszkópia során beavatkozás (vérzéscsillapítás) szükséges volt-e: igen/nem/nincs adat 

 Első endoszkópia során beavatkozás (vérzéscsillapítás) történt-e: igen/nem/nincs adat 

 ha igen, milyen módon?  □Ligatio ……db □ Scleroterápia □ Adrenalin összvolumen: …….….ml, frakciók száma: 

 ………..db □ Hemoclipp felhelyezés (elhasznált:……….db, ebből rögzült: ………db, ebből jó pozícióban:  …...db) □ 

 Haemospray □ Thermo coagulatio □ Argon Plazma Coagulatio □ Laser coagulatio  □ Stent behelyezés □Hystoacryl 

 □ Egyéb: ……………………… 

 Primer haemostasis sikeres volt-e? igen/nem 

 Endoszkópia során történt-e szövettani mintavétel? igen/nem/nincs adat 

 Az endoszkópia intubált állapotban történt-e? igen/nem/nincs adat 

 A beavatkozásnak volt-e iatrogén szövődménye: igen/nem  

 ha igen: aspiráció az endoszkópia során/ perforáció(endoszkóp/ballon) /reanimáció az endoszkópia 

 kapcsán/egyéb…………………… 

 Ezen endoszkópia során alkalmazott további, eddig nem rögzített terápia: igen/nem/nincs adat ………………… 

 Volt-e monitorozva (EKG, Sat, RR) a beteg endoscopia során? igen/ nem/ nincs adat 

6. Egyéb terápia 
Más beavatkozás történt-e?  igen/nem/nincs adat   
 Más beavatkozás történt-e?  igen/nem/nincs adat   
 Ha igen, miért?       
□ haemostasis elégtelensége miatt □ endoszkópos szövődmény miatt □ vérző betegség 
 szövődménye miatt  
Milyen beavatkozás?  □ Sengstaken-Blakemore/Linton ballon tamponád (Mikor volt, lelet, volt-e a behelyezésnek szövődménye, ha igen, 
mi: aspiráció/perforáció/nincs adat)□ Angiographia során coil behelyezés (Mikor volt, lelet)□ Intravénás vasopresszin/octreotid □ 
Embolizáció (Mikor volt, lelet) □ TIPS (transzjugularis intrahepatikus portoszisztémás shunt) (Mikor volt, lelet) □ Nyelőcső műtét (Mikor 
volt, lelet) (transsectio és devascularizatio/ splenectomia/ shuntműtét/ vagotomia/ nincs adat) □ Gyomorműtét(Mikor volt, lelet) (sutura/ 
pylorusplastica/ resectio/ vagotomia/ nincs adat)  □ Vékonybél műtét (Mikor volt, lelet) (aláöltés/ segment resectio/ ileocoecalis resectio/ 
diverticulum resectio/ nincs adat) □ Vastagbél műtét (Mikor volt, lelet) (colectomia/ subtotalis colectomia/ jobb o. hemicolectomia/ bal o. 
hemicolectomia/ segment resectio/nincs adat  
 Történt-e CPR? igen/nem 

 Történt-e szervtámogató/pótló kezelés? igen/nem/nincs adat 
 Ha igen, mi? respirátor terápia: (invazív/noninvazív)/vazopresszor terápia/vesepótló kezelés/ ECMO/ 

Mars/Prometheus 

7. Vizsgálatok: 
Képalkotó vizsgálatok: csatolni! Hasi UH: igen/ nem /nincs adat, Hasi röntgen: igen/ nem/ nincs adat, 

Mellkasi röntgen: igen/ nem/ nincs adat, Hasi CT/angiographia: igen/ nem/ nincs adat, Mellkasi CT: igen/ nem/ nincs 

adat, MR: igen/nem/nincs adat, Koponya CT: igen/nem/nincs adat, MRCP: igen/nem/nincs adat, MRI: igen/nem/nincs 

adat, Echocardiográfia: igen/nem/nincs adat 
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EKG vizsgálat: igen/nem/nincs adat, ha igen: sinusritmusban volt-e a beteg első észleléskor? 

 igen/nem/nincs adat + leírás szövegét csatolni 
 Rectális digitális vizsgálat: igen/nem/nincs adat  
 ha igen: nincs székletnyom (üres ampulla)/ normochrom székletnyom/ haematochesia/ maelena(fekete 
 széklet)/nincs rectum 

Vércsoport meghatározás: igen /nincs adat           A/B/AB/0/ 

                  RHpoz/RHneg/variáns/ 

Egyéb vizsgálat: időpont, vizsgálat neve, lelet csatolása 

8. Konzílium kérés történt-e? igen/nem, ha igen: milyen szakterület irányában? 

sebészet/infektológia/kardiológia/endokrinológia/neurológia/pszichiátriai egyéb…………………, csatolni 
9. Egyéb: 
Történt-e áthelyezés/elbocsátás? igen/nem 
 ha igen,  
 A beteg elhelyezése: hazabocsájtás/Bel ITO/központi ITO/Vérző-Őrző/ 
 gasztroenterológiai/akut műtét/nem gasztroenterológiai osztály/halál  
 Pontos időpont: (dátum, óra, perc): …………………………………………………………………………………… 
 ha nem, miért nem?........................ 

10: Laboratóriumi vizsgálat történt: igen/nem 

Ha igen, kül. laboratóriumi vizsgálat eredményeit csatolni.  
Vérkép: csatolni 
Vérgáz: csatolni 
 


