GLASGOW COMA SCALE: Ako na to
správne
Institute of Neurological Sciences NHS Greater Glasgow and Clyde

SKONTROLUJ

VYŠETRI

VYHODNOŤ

verbálne: oslovením a zakričaním
fyzikálne: zatlačením na konček
prsta, na lichobežníkový sval
(m.trapezius) a na glabellu

vždy zapíš najlepšiu pozorovanú
odpoveď

POZORUJ

či zdravotný stav, okolnosti
alebo zranenia vyšetrovaného
nebránia v komunikácii s
pacientom

otváranie očí, verbálny prejav
a pohyby končatín na
obidvoch stranách

Otváranie očí
Vyhodnotenie

Skóre

Svojvoľne, bez stimulácie

Spontánne

4

Na oslovenie, krik

Na výzvu

3

Na zatlačenie na konček prsta, na trapézový sval, na glabellu

Na bolesť

2

Neotvára oči na žiadny podnet

Žiadne

1

Zranenie, lokálna príčina bráni otváraniu očí

Nedá sa vyšetriť

Nedá sa vyšetriť

Vyhodnotenie

Skóre

Pacient orientovaný osobou, miestom a časom

Orientovaná

5

Dezorientovaná, pacient odpovedá súvisle ale zmätene

Dezorientovaná

4

Pacient vydáva artikulované zvuky, slová sú vyberané náhodne/nezmyselne

Neprimeraná

3

Pacient vydáva neartikulované zvuky

Nezrozumiteľná

2

Bez akejkoľvek zvukovej reakcie pri absencii limitujúcich okolností

Žiadna

1

Poranenia a okolnosti neumožňujú komunikáciu s pacientom

Nedá sa vyšetriť

Nedá sa vyšetriť

Vyhodnotenie

Skóre

Vykoná zložité príkazy podľa pokynov

Plní príkazy

6

Pri bolestivom podnete na krk/hlavu zdvihne ruku nad kľúčnu kosť

Lokalizuje bolesť

5

Necielená reakcia na bolesť, ohýba ruku v lakti správne

Adekvátna ﬂexia na bolesť

4

Addukcia, interná rotácia ramien, pronácia predlaktí, ﬂexia v zápästiach

Patologická ﬂexia na bolesť

3

Abdukcia, externá rotácia ramien, supinácia predlaktí, extenzia v zápästiach

Extenzia na bolesť

2

Bez akejkoľvek pohybovej reakcie pri absencii limitujúcich faktorov

Žiadna

1

Paralýza alebo iný sťažujúci faktor znemožní vyšetrenie motoriky

Nedá sa vyšetriť

Nedá sa vyšetriť

Kritérium

Pozorované

Slovná odpoveď
Kritérium

Pozorované

Motorická reakcia
Kritérium

Pozorované

Miesta bolestivých podnetov
Konček prsta

Lichobežníkový sval
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Patologická ﬂexia

Adekvátna ﬂexia

Typicky pomalá
Ruka prekríži hrudník
Zovretý palec
Vystretá noha

Rýchla
Variabilné pohyby ruky
Ruka sa vzďaluje od tela

