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Funkcjonowanie wy¿ej wymienionych
s³u¿b opiera siê tylko na podanych im wytycznych, które w przypadku udzielania podstawowej czy zaawansowanej pomocy ró¿ni¹ siê,
co czêsto prowadzi do kolizji dzia³añ pomimo najszczerszych chêci i starañ powy¿szych
jednostek. Nale¿a³oby równie¿ stworzyæ schemat obowi¹zkowej wspó³pracy jednostek poprzez ci¹g³e wspólne æwiczenia organizacyjne. Pomimo, i¿ teorie zawarte w wytycznych
obydwu struktur teoretycznie s¹ podobne, to
jednak pojawiaj¹ siê znaczne elementy ró¿ni¹ce, ka¿da struktura jest przygotowywana
praktycznie zupe³nie inaczej. Ratownictwo i
prowadzone dzia³ania w kierunku integracji
s³u¿b s¹ bardzo m³od¹ i nowoczesn¹ specjalnoci¹ naukow¹ oraz ogromnym zasobem
wiedzy. Wspó³praca pomiêdzy jednostkami
mimo ró¿nicy zadañ ukszta³towa³a siê na
wysokim poziomie, niestety sam System wymaga dopracowania. Nie ulega w¹tpliwoci
fakt, i¿ tematyka o wspó³czesnych zagro¿eniach dotycz¹cych jednostek i ca³ej populacji wymaga ci¹g³ych, dopracowañ i nowych
skuteczniejszych regulacji.

The functioning of these services based
solely on the guidelines givemn to them, which
in the case of the basic award and advanced
support varies what often leads to conflict, despite the actions sincere desire and effort of
those units. it would also create a chart mandatory cooperation by units continuous organizational joint exercises. Although th theories
contained in the guidelines of both structures
are theoretically similar, but this there are significant elements differentisting each structure is prepared almost quite different. Rescue
and conducted steps towards integration are
services very young and modern scientific specialization and a huge resource of knowledge.
Cooperation between units despite the differ
artery tasks remained at a high level. Unfortunately, the same system requires refinement.
there is no doubt that the theme of contemporary threates to the individuals and the whole
population requires continuous refined and
new mor effective regulation.

W latach 60-tych Ahnefeld F.W. 
wprowadza koncepcjê ³añcucha prze¿ycia. Lata 90-te obfituj¹ w powstanie nowej koncepcji Systemu Postêpowania
Przedszpitalnego

w¹ oraz ogromnym zasobem wiedzy. To
ró¿ne formy dzia³alnoci, to proces skutecznych interwencji stosowanych w czasie trudnych sytuacji. Proces ten trwa nieustanie zarówno w czasie pokoju i wojny
oraz innych sytuacji dominowanych prawami przyrody czy postêpowania cywilnego.
Na przestrzeni kilkunastu lat sytuacja
Polski zaczê³a siê znacz¹co zmieniaæ.
Fakt ten doprowadzi³ do dezorganizacji
dotychczasowych form ratowniczych. Do
roku 2002 przewidziane by³o zakoñczenie pierwszego okresu dzia³añ Zintegrowania Ratownictwa Medycznego z systemem ratowniczo-ganiczym [9]. Do
tego czasu stra¿acy PSP powinni byæ odpowiedni przeszkoleni i odpowiednio wyposa¿eni. Rok 2002 sta³ siê wiêc okresem niesamowitego rozwoju dla Polski ze
wzglêdu na wprowadzanie nowego pro-
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W 1998 rozpoczyna siê Europejski
Manifest Medycyny Ratunkowej, którego g³ównym za³o¿eniem by³o zapewnienie zorganizowanego systemu postêpowania ratunkowego w fazie przedszpitalnej i szpitalnej. 1999 rok nast¹pi³a polska modyfikacja EMS i rozpocz¹³ siê proces kreowania Zintegrowanego Systemu
Ratownictwa Medycznego [4].
Ratownictwo i prowadzone dzia³ania
w kierunku integracji s³u¿b s¹ bardzo
m³od¹ i nowoczesn¹ specjalnoci¹ nauko-
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Nie reaguje

NIE REAGUJE
ZAWO£AJ O POMOC

Udro¿nij drogi oddechowe brak
prawid³owego oddechu

UDRO¯NIJ DROGI ODDECHOWE
BRAK PRAWID£OWEGO ODDECHU

RKO 30:2 do momentu pod³¹czenia AED

ZADZWOÑ POD NUMER ALARMOWY 112
30 UCINIÊÆ KLATKI PIERSIOWEJ
2 ODDECHY RATOWNICZE
30 UCINIÊÆ KLATKI PIERSIOWEJ
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jektu tzw. System Zintegrowanego Ratownictwa [2]. Proces rozwoju tego
systemu trwa nadal, wspó³praca pomiêdzy jednostkami mimo ró¿nicy zadañ
ukszta³towa³a siê na wysokim poziomie,
niestety sam System wymaga jeszcze dopracowania. Rewolucje jakie dokonywane s¹ w ratownictwie widoczne s¹ poprzez ci¹g³e wprowadzane zmian maj¹cych na celu dopracowanie dzia³añ i sposobów ratowania ¿ycia, co obecnie jest
okrelone w Ustawie o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 wrzenia 2006 roku (Dz. U. Nr 191, poz. 1410
ze zm.)
System Zintegrowanego
Ratownictwa
Jak wiadomo system to proces pewnej spójnoci dzia³añ, za³o¿eñ i twierdzeñ.
Aby taki system móg³ zacz¹æ prawid³owo funkcjonowaæ, musi spe³niaæ odpowiednie warunki. Dzia³ania, którymi bêdzie kierowaæ powinny byæ spójne i
przede wszystkim powinny byæ funkcjonalne dla wszystkich organów przypisanych do danego utworzonego systemu [4].
Zadaniem Systemu Zintegrowanego
Ratownictwa jak sama nazwa wskazuje
jest integracja i racjonalne u¿ytkowanie
si³ i rodków, wykorzystanych w dzia³aniach ratowniczych. Pod kontrol¹ wspólnego kierownictwa i organizacj¹ bez naruszania, jakichkolwiek procedur, ka¿dej
z jednostek.
Do powy¿szego systemu zaliczane s¹
jednostki Pogotowia Ratunkowego, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Policji oraz
pozosta³e jednostki organizacyjne wprowadzone do wspó³pracy. W Zintegrowanym Systemie Ratunkowym jednostki
nale¿¹ce do tej struktury musz¹ w danej
sytuacji myleæ i dzia³aæ tak samo [5,7].
Nacisk pok³ada siê szczególnie na tzw.
z³ot¹ godzinê, której znaczenie powinOSTRY DY¯UR 2010  tom 3  numer 1

Wezwij pomoc
Wylij kogo lub id po AED
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AED ocena rytmu
Defibrylacja zalecana

Defibrylacja zalecana
Natychmiast podejmij
RKO 30:2 przez 2 min

1 defibrylacja 150-380J (dwufazowa)
lub 380J (jednofazowa)

Natychmiast podejmij
RKO 30:2 przez 2 min

Kontynuuj dopóki poszkodowany
nie zacznie oddychaæ prawid³owo

Rycina 2
Kolejnoæ postêpowañ z u¿yciem AED.

no byæ wiadome ka¿dej z jednostek. Jednostki te powinny mieæ takie samo przygotowanie do dzia³añ pod wzglêdem
praktycznym, jak i powinny byæ edukowane zgodnie z zakresem wiedzy jednostek ratownictwa medycznego obejmuj¹cego sytuacje nag³e, zagra¿aj¹ce ¿yciu
wymagaj¹ce priorytetowych, prostych
dzia³añ.
Zadania poszczególnych jednostek
Wytyczne dzia³añ to nic innego jak
pewien standard dzia³añ, postêpowañ 
wspólnie ustalone kryterium, które okrela powszechne, zwykle najbardziej po¿¹dane cechy dzia³añ, np. wprowadzeniu
wspólnych podmiotów i wytycznych ratunkowych dla Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i
Pogotowia Ratunkowego.
Zgodnie z wytycznymi do organizacji ratownictwa medycznego w krajowym
systemie ratowniczo-ganiczym prezentowanym przez Komendê G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej dzia³ania z zakresu Ratownictwa medycznego s¹ nieod³¹czn¹ czêci¹ ka¿dego typu ratownictwa, dlatego pojecie nag³ego zagro¿enia
¿ycia nale¿y rozumieæ jako zdarzenie
prowadz¹ce do szybkiego pogarszania siê
stanu zdrowia lub groby utraty ¿ycia
ludzkiego [7]. Zadania organizacji ratownictwa medycznego PSP okrelone s¹
w rozporz¹dzeniu MSWiA z 29 grudnia
1999 r. w sprawie szczegó³owych zasad
organizacji krajowego systemu ratowniczo-ganiczego (Dz.U. Nr 111, poz. 1311
ze zm.) [9,10].
Poprzez ratownictwo medyczne wed³ug prezentowanych wytycznych PSP

okrela siê stany, sytuacje ratowania ¿ycia i zdrowia ludzi w stanach nag³ych zagro¿enia. Proces ten realizowany powinien byæ przez osoby do tego upowa¿nione i posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje w rozumieniu przepisów. Zadania
ratownictwa medycznego jako pomocy
wykwalifikowanej s¹ przedstawione w
Ustawie o Pañstwowym Ratownictwie
Medycznym z dnia 8 wrzenia 2006 roku
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.
Elementem do rozwi¹zania niektórych problemów do jak najlepszego wykorzystania istoty Zintegrowanego Systemu Ratownictwa w czasie dzia³añ ratowniczych jest wspó³praca oparta na
szybkiej i sprawnej wymianie informacji.
Wspólnej ocenie i analizie danej sytuacji
przez ka¿d¹ ze s³u¿b oraz ustalenie wspólnego planu dzia³ania. Obecnie ka¿da jednostka posiada w³asne bazy kierownicze,
w³asne rodki ³¹cznoci, bazy danych
oparte na ró¿nych systemach [1,8].
Prezentacja wytycznych PSP i ERC
W prezentacji wytycznych wytypowanych jednostek nale¿y okreliæ zwi¹zane
z tym podstawowe pojêcia, które szczegó³owo okrela Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w punkcie 9 i
10 czêci II ogólnej wytycznych do organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-ganiczym.
Pierwsza pomoc medyczna  to
wszelkie medyczne dzia³ania ratownicze
realizowane przed podjêciem dzia³añ
przez specjalistyczny zespó³ ratownictwa
medycznego.
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Ocena stanu poszkodowanego
Po urazie, podtopieniu, zatruciu
lub / i utracie przytomnoci

Tak

Sprawdzenie podstawowych funkcji ¿yciowych
i oddech (po udro¿nieniu dróg oddechowych)

Jeli NIE reaguje i NIE oddycha
5 wdechów 100 % O2
Kontrola kr¹¿enia

Ocena stanu poszkodowanego pod
wzglêdem ewentualnych urazów i
obra¿eñ oraz wsparcie psychiczne

Jeli NIE reaguje
ale oddycha

Obecne

Tlenoterapia / wentylacja
100% O2 kontrola dro¿noci dróg
oddechowych

Zastosowanie procedury
odpowiednio do rodzaju urazów i
obra¿eñ

Brak
Resuscytacja (cykl 30 :2)
Poredni masa¿ serca
(wykonanie 30 uciniêæ)
Wykonanie 2 wdechów 100 %O2
(jeden wdech nie d³u¿ej ni¿ 1 s)

Kontrolowanie czynnoci ¿yciowych
poszkodowanego
ABC

Defibrylator AED
Dostêpny
U¿ycie defibrylatora po 5 cyklach
resuscytacji zakoñczonych
masa¿em serca

Niedostêpny

Kontynuacja resuscytacji

Postêpowanie wg zaleceñ
defibrylatora
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Ocena stanu poszkodowanego

Przytomny kontrola ABC

Nieprzytomny
Udro¿nienie dróg oddechowych

Ocena stanu
poszkodowanego pod
wzglêdem ewentualnych
urazów i obra¿eñ oraz
wsparcie psychiczne

przy stabilizacji krêgos³upa szyjnego
Sprawdzenie oddech u

Tak

A

B

Nie
Zastosowanie procedury
odpowiednio do rodzaju
urazów i obra¿eñ

Tlenoterapia
100% O 2 kontrola
dro¿noci dróg
oddechowych

Sprawdzenie têtna
i innych oznak
kr¹¿enia C

Kontrolowanie
czynnoci ¿yciowych
poszkodowanego

Tak

Wykonanie 2 efektywnych
wdechów

Nie
Poredni masa¿ serca

Prowadzenie wentylacji 100%
tlenem i kontrolowanie oznak
kr¹¿enia

Przygotowanie
defibrylatora

Kontynuacja resuscytacji
Postêpowanie zgodnie ze
wskazaniami defibrylatora
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Ratownik KSRG  to stra¿ak PSP,
OSP, ZSR (ZSP) i innych jednostek
ochrony przeciwpo¿arowej oraz ratownik
podmiotów ratowniczych w³¹czonych do
KSRG lub ratownik z podmiotów wspó³pracuj¹cych z KSRG na mocy stosownych porozumieñ, realizuj¹cych zadania
14

z zakresu ratownictwa medycznego. Znajomy jest dla powy¿szych s³u¿b ³añcuch
dzia³añ w udzielaniu pierwszej pomocy [7].
Na podstawie tego wzoru mo¿na d¹¿yæ do dopracowania ³añcucha postêpowania na miejscu zdarzenia opartego na
wspó³pracy s³u¿b Zintegrowanego Syte-

mu Ratownictwa. Obecnie mimo funkcjonowania systemu czêsto ta wspó³praca
jest nie zawsze dobrze skoordynowana
pomimo starañ wszystkich jednostek.
Wi¹¿e siê to niestety z wyd³u¿eniem czasu udzielanej pomocy i szans na prze¿ycia poszkodowanym Proces rehabilitacji
powinien rozpocz¹æ siê ju¿ na drodze
edukacji i przygotowania jednostek do
wspólnego dzia³ania. Niestety, ka¿da z
powy¿szych struktur nale¿¹cych do Zintegrowanego Systemu Ratunkowego nie
praktykuje wspólnych æwiczeñ ratowniczych w danym rejonie ich dzia³añ.
Element ten powinien byæ organizowany na wzór prowadzonych cykliczne
zawodów dla PSP i Pogotowia Ratunkowego.
Prezentacja podstawowego
algorytmu ERC [11]
Zarówno w starych jak i zaprezentowanych nowych wytycznych PSP pojawiaj¹ siê niezgodnoci dzia³añ, wed³ug
prezentowanych wytycznych ERC3
 W ka¿dym z algorytmów przedstawiaj¹cych sytuacje urazowe brak
wzmianki o przeprowadzeniu badania
BTLS, które jest wymagane w czasie edukacji stra¿aków [1].
 W algorytmie urazów pojawia siê
element przywracania urazowych koñczyn do pozycji fizjologicznych, co w takiej sytuacji mo¿e pog³êbiæ traumatyzacje pacjenta przy braku odpowiedniego
zdiagnozowanego rodzaju urazu [1].
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URAZY I OBRA¯ENIA NARZ¥DU RUCHU
KONTROLA ABC
UWIDOCZNIENIE OBRA¯EÑ
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KOCI D£UGIE
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DEFO RMACJA Z
POZYCJ¥
PRZYMUSOW¥
(ZWICHNIÊCIE)

OPATRUNEK
NA RANÊ

TLENOTERAPIA
100% O2

DEFORMACJA
Z ZACHOWANIEM
RUCHOMOCI
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SKRÊCENIE)

Z£AMANIE
OTWARTE

Z£AMANIE
ZAMKNIÊTE

TLENOTERAPIA
100% O 2

TLENOTERAPIA
100% O2

TLENOTERAPIA
100% O2

TLENOTERAPIA
100% O2

STABILIZACJA W
POZYCJI
ZASTANEJ

STABILIZACJA W
POZYCJI ZBLI¯ONEJ
DO FIZJOLOGICZNEJ,
W RAZIE
KONIECZNOCI W
POZYCJI ZASTANEJ

STABILIZACJA W
POZYCJI ZBLI¯ONEJ DO
FIZJOLOGICZNEJ, W
RAZIE KONIECZNOCI W
POZYCJI ZASTANEJ

STABILIZACJA W
POZYCJI ZBLI¯ONEJ
DO FIZJOLOGICZNEJ,
W RAZIE
KONIECZNOCI W
POZYCJI ZASTANEJ

STABILIZACJA W POZYCJI
ZBLI¯ONEJ DO
FIZJOLOGICZNEJ, W RAZIE
KONIECZNOCI W POZYCJI
ZASTANEJ

OPATRUNEK NA
RANÊ
UNIERUCHOMIENIE
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KONTROLA ABC
UGIÊCIE NÓG W KOLANACH

RANA

Z WYTRZEWIENIEM

BEZ RANY

BEZ WYTRZEWIENIA

LUNY OPATRUNEK
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+ FOLIA MIEJSCOW O (NIE
PRZEMIESZCZAÆ
W NÊTRZNOCI DO JAMY
BRZUSZNEJ)

OPATRUNEK
OS£ANIAJ¥CY

TLENOTERAPIA 100% O2
TERMOIZOLACJA
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 Kolejnoæ postêpowania w urazach brzucha jest niekoniecznie prawid³owo usystematyzowana [1,11].
Podsumowanie korelacji ró¿nic wytycznych jednostek dzia³añ w systemie
 Wytyczne PSP jak i ERC w zintegrowanym systemie ratownictwa musz¹
byæ spójne, zawieraæ te same informacje,
obejmowaæ ta sama partie wiedzy podstawowej i posiadaæ odpowiednie algorytmy ujmuj¹ce zadania ka¿dej jednostki
wzglêdem siebie.
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 Wprowadziæ mo¿na by by³o do sekwencji dzia³añ taktycznych z ratownictwa medycznego PSP podstawowe algorytmy ERC.
 W wytycznych dzia³añ PSP nale¿a³o by prawid³owego usystematyzowaæ
kolejnoæ dzia³añ ratunkowych.
 Dzia³ania koordynuj¹ce ratownictwo medyczne powinny opieraæ siê na
wspó³pracy elementów realizuj¹cych zadania z zakresu ratownictwa medycznego na
danym obszarze. Stworzyæ algorytmy
wspó³pracy pogotowia i stra¿y na miej-

scu zdarzenia.
 Obecnie zmieniono i wprowadzone zostan¹ nowe procedury postêpowañ
dla PSP, które w znacznej czêci odpowiadaj¹ wytycznych ERC.
Pimiennictwo
1. Campbell John Emory, "Basic Trauma Life
Support" Dla paramedyków i ratowników
medycznych, Medycyna Praktyczna, Kraków
2006,
2. Ciechomska G. Zintegrowany system ratownictwa. [W:] Gazeta Lekarska , Rocznik
2001, Numer 2001-11 Wydawca: Naczelna
Rada Lekarska
3. Colquhoun MC, Handley AJ, Evans TR.
[W:] pod red J. Jakubaszki: ABC resuscytacji,
Wroc³aw 2002
4. Ferenc A. Zintegrowany system ratowniczy w
Polsce, Wydawnictwo Promotor, 2006
5. Hibner E. Zarz¹dzanie w systemie ochrony
zdrowia. Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y
Humanistyczno-Ekonomicznej, £ód 2003,
wydanie I.
6. http://www.strazak.pl, Nowe procedury
ratownictwa medycznego dla KSRG, 19992009 (C) by strazak.pl
7. http://www.woszpsp.pl/, Wytyczne do organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Ganiczym, Komenda
G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Krajowe
Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony
Ludnoci oraz Biuro Szkolenia.
8. Konieczny J. Zarz¹dzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, PoznañWarszawa 2001
9. Rozporz¹dzenie ministra spraw wewnêtrznych
i administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. W
sprawie szczegó³owych zasad organizacji
krajowego systemu ratowniczo-ganiczego.(dz.
u. z dnia 31 grudnia 1999 r.)
10. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Dz.U.09.12.68,
2009.03.07 zm. Dz.U.2009.18.97 art. 5
11. Wytyczne 2005 Resuscytacji Kr¹¿eniowoOddechowej, Polska Rada Resuscytacji,
Europejska Rada Resuscytacji, Wydawnictwo
PANDIT Wydanie I, Kraków 2005

15

