WYWIAD SAMPLE

S

Objawy przedmiotowe/podmiotowe, które występowały w czasie badania i pierwszej
oceny poszkodowanego (Signs/Symptoms)

A

Alergie, uczulenia (Allergies); potencjalnie istotna informacja w szczególności
w przypadku uczuleń na leki.

M

Medykamenty (Medicines), leki przyjmowane przez poszkodowanego; mogą mieć
znaczenie z punktu widzenia następstw urazu (np. terapia przeciwzakrzepowa),
a także stanu pacjenta (leki uspokajające)

P

Przebyte choroby i schorzenia (Past medical history)

L

Lunch - ostatni posiłek (Last oral intake)

E

Ewentualnie co doprowadziło do urazu lub zachorowania? (Events leading up to the
injury and/or illness) Zdarzenia towarzyszące i bezpośrednio poprzedzające uraz.

SKALA GCS i AVPU
A (Alert) – pacjent czujny, skupia uwagę
V (Verbal) – pacjent reaguje na polecenia głosowe
P (Pain) – pacjent reaguje na bodźce bólowe
U (Unresponsive) – pacjent nieprzytomny, nie reaguje na żadne bodźce
Glasgow Coma Skale





 Otwieranie oczu
4 punkty – spontaniczne
3 punkty – na polecenie
2 punkty – na bodźce bólowe
1 punkt – nie otwiera oczu







 Kontakt słowny
5 punktów – odpowiedź logiczna, pacjent zorientowany co do miejsca, czasu i własnej osoby
4 punkty – odpowiedź splątana, pacjent zdezorientowany
3 punkty – odpowiedź nieadekwatna, nie na temat, krzyk
2 punkty – niezrozumiałe dźwięki, pojękiwanie
1 punkt – bez reakcji

 Reakcja ruchowa
6 punktów – spełnianie ruchowych poleceń słownych, migowych
5 punktów – ruchy celowe, pacjent lokalizuje bodziec bólowy
4 punkty – reakcja obronna na ból, wycofanie, próba usunięcia bodźca bólowego
3 punkty – patologiczna reakcja zgięciowa, odkorowanie (przywiedzenie ramion, zgięcie
w stawach łokciowych ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych)
 2 punkty – patologiczna reakcja wyprostna, odmóżdżenie (odwiedzenie i obrót ramion do
wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, nawrócenie przedramion
i zgięcie stawów ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych, odwrócenie stopy)
 1 punkt – bez reakcji
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