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Katastrofy wpisane s¹ od pocz¹tku dziejów w historiê ludzkoci. Jednak¿e, wspó³czenie
wystêpuj¹ce katastrofy osi¹gnê³y niespotykan¹ dotychczas skalê. Fachowcy przewiduj¹ dalszy, logarytmiczny wzrost tych zjawisk w nadchodz¹cym pó³wieczu. Przyczyny takich prognoz upatrywane s¹ w nasilaniu zarówno istniej¹cych od stuleci zagro¿eñ naturalnych, jak
równie¿ rozwój nowych, zwi¹zanych z rozwojem cywilizacyjnym. Wyzwaniem dla rozwiniêtych systemów opieki zdrowotnej staje siê obni¿enie umieralnoci i chorobowoci w obliczu
wymienianych zagro¿eñ. Istniej¹ce struktury ratownictwa medycznego (EMS) mog¹ zawodziæ i stawaæ siê niewydolnymi nawet w najbogatszych i najbardziej rozwiniêtych krajach.
Dowiadczenia ostatnich wydarzeñ masowych, sk³aniaj¹ do rozbudowy infrastruktur lokalnych, symultanicznych analiz scenariuszy katastroficznych, kooperacji systemów oraz szkoleñ multidyscyplinarnych.
Disasters are known from the begining of the civilization. However contemporary disasters
have achieved an unprecedented scale. The experts foresee further, logarithmic growth of these
phenomena. The main reasons are: increasing role of the existing natural danger, as well as those
connected with the civilization development. Decreasing of mortality and morbidity becomes the
main role of medical services. The existing structures of emergency medical services (EMS) can be
insufficient in the developed countries. Experiences of the last mass events induce to extension of
local infrastructures, the simulaneous analyses of disasters scenario, cooperation of systems as
well as the interdisciplinary trainings.
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Katastrofy, zarówno ¿ywio³owe jak
trzêsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie i huragany oraz nastêpstwa dzia³añ wojennych, epidemie g³odu i chorób
zakanych, s¹ od wieków wpisane w historiê cierpienia ludzkoci. Od Pompei
do powodzi w Nowym Orleanie, Wielkiego G³odu na Ukrainie w latach 30-tych
XX wieku, I i II Wojny wiatowej jak
równie¿ Hiszpañskiej Grypy, mia³y miejsce wydarzenia, które nigdy nie bêd¹ zapomniane. Wiêkszoæ tych dramatycznych wydarzeñ przypad³a na wiek dwudziesty i ich charakter stopniowo ulega³
zmianie. Obecna natura katastrof przyjmuje niespotykan¹ dotychczas rozpiêtoæ.
Od terroryzmu, korzystaj¹cego z osi¹gniêæ najnowszej technologii do naturalnych klêsk ¿ywio³owych powoduj¹cych
wielomiliardowe szkody. Dla ilustracji
aktualnoci tych zagro¿eñ, siêgnijmy pamiêci¹ do ostatniego trzêsienia ziemi na
Jawie z koñca maja 2006 roku, które poch³onê³o ponad 5000 istnieñ ludzkich.
W ci¹gu minionych 50-60 lat, drama-

tycznie wzrasta³o ryzyko i czêstoæ wydarzeñ masowych, skutkuj¹cych mnogimi obra¿eniami cia³a i ofiarami miertelnymi. W opinii fachowców, przewidywany jest dalszy, logarytmiczny wzrost tych
zjawisk w nadchodz¹cym pó³wieczu. Stale wzrastaj¹ca liczba ludnoci na ziemi
nie jest sama w sobie bezporednim czynnikiem zagro¿enia, lecz jej specyficzne
rozmieszczenie podyktowane mo¿liwociami rozwojowymi. Nale¿¹ do nich z³o¿one procesy zaopatrzenia w ¿ywnoæ,
mo¿liwoæ jej przechowywania, zaopatrzenia i róde³ energii oraz powszechnych warunków sanitarnych. Taka zale¿noæ czyni kolejne populacje ludzkie
mniej wydolnymi i bardziej wra¿liwymi
na dramatyczne wydarzenia losowe, ni¿
kiedykolwiek. Szczególnie podatnymi
regionami, zwi¹zanymi z wysokim ryzykiem zagro¿enia, sta³y siê wielkie metropolie miejskie, gdzie coraz czêciej wzajemne kontakty miêdzyludzkie i komunikacja spo³eczna ulegaj¹ os³abieniu. Ryzyko ulega istotnemu zwiêkszeniu przy
lokalizacji omawianych orodków na terenach nadmorskich i w pobli¿u innych
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zbiorników wodnych ukszta³towanych
poni¿ej poziomu morza.
Wspó³czesny wiat staje w obliczu
szerokiego spektrum zagro¿eñ katastroficznych, od bombowych ataków terrorystycznych, niekonwencjonalnych wojen, przecieku na miêdzynarodowy rynek
materia³ów nuklearnych, katastrof komunikacyjnych, epidemicznych chorób zakanych o wiatowym zasiêgu, chemicznych zanieczyszczeñ ¿ywnoci, g³odu,
trzêsieñ ziemi, tornad, cyklonów, huraganów, po¿arów i innych katastrof naturalnych. Równie¿ rozwój technologii
przemys³owych coraz bardziej i w coraz
powa¿niejszym stopniu wywiera wp³yw
na wystêpowanie naturalnych katastrof.
Podwy¿szanie ogólnej ciep³oty atmosfery ziemskiej zwiêksza czêstotliwoæ i si³ê
huraganów a dynamiczny rozwój komunikacji, zw³aszcza transportu lotniczego
u³atwia szybkie i wielokierunkowe przemieszczanie potencjalnych nosicieli niezwykle gronych mikroorganizmów chorobotwórczych, w stopniu daleko przekraczaj¹cym uwarunkowania wiata naszych przodków.
Wszystkie wymienione czynniki i
okolicznoci sk³adaj¹ siê na dramatyczny wzrost nara¿enia ludzkoci na wydarzenia katastroficzne i maj¹ olbrzymi
wp³yw zarówno na potencjaln¹ liczbê
poszkodowanych jak i rozmiar kosztów
ekonomicznych.
Krajem najbardziej eksponowanym
na przedstawione powy¿ej katastrofy
masowe s¹ Stany Zjednoczone Ameryki
Pó³nocnej. Usytuowanie geograficzne i
geologiczne kontynentu amerykañskiego,
stwarza nagromadzenie niebezpieczeñstw, niespotykane w podobnym nasileniu w innych regionach kuli ziemskiej.
Permanentna aktywnoæ tektoniczna
(zw³aszcza zachodniego wybrze¿a), formacje huraganów, cyklonów, tajfunów i
tr¹b powietrznych, olbrzymie po¿ary i
powodzie oraz anomalie meteorologiczne s¹ sta³ymi elementami zagro¿eñ. Dodatkowo, na prze³omie tysi¹clecia dosz³o
do nasilenia niepokojów spo³ecznych
oraz ataków terrorystycznych o niespotykanym zakresie i rozmiarze zniszczeñ.
Wspó³czesne katastrofy
Ostatnie podmorskie trzêsienie ziemi
w rejonie Oceanu Indyjskiego wytworzy³o falê tsunami poruszaj¹c¹ siê z szybkoci¹ 700 km/gdz. po akwenach mórz i
oceanów Azji Po³udniowej powoduj¹c
niewyobra¿aln¹ liczbê zabitych i wywo³uj¹c podobn¹ chorobowoæ. Ma³e wio-
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ski rybackie, zamieszka³e jeszcze przed
50 laty przez nieca³e 5000 lokalnych
mieszkañców, sta³y siê szybko miêdzynarodowymi resortami turystycznymi, odwiedzanymi przez setki tysiêcy turystów,
przywo¿onych dziesi¹tkami wielkich linii lotniczych. Obserwujemy niekontrolowanie wzrastaj¹ce populacje mieszkañców, personelu us³ugowego i zw³aszcza
przyjezdnych, na nara¿onych na wysokie
ryzyko wybrze¿ach i pla¿ach Tajlandii.
Wielkie metropolitarne osiedla Nowego Orleanu, usytuowane poni¿ej poziomu morza,
dowiadczy³y bezprecedensowych zniszczeñ
i strat, niespotykanych w g³êbi kontynentu.
Podobnie, niedawne trzêsienie ziemi
w Pakistanie, w wyniku którego, w ci¹gu
kilku minut zginê³o dziesi¹tki tysiêcy ludzi, nie mia³oby takiego okrutnego ¿niwa jeszcze 50 lat temu, kiedy zagêszczenie ludnoci na tym terenie nie by³o tak
nasilone.
Stare powiedzenie: wszystkie katastrofy maj¹ charakter lokalny, zdaje siê
stopniowo traciæ znaczenie, gdy¿ czêstotliwoæ wystêpowania tych wydarzeñ i
zwi¹zane straty ludzkie wywieraj¹ znacz¹cy globalny wp³yw psychologiczny i
socjologiczny. Chocia¿ katastrofa tsunami w czasie Bo¿ego Narodzenia 2004
mia³a miejsce w Po³udniowej Azji, to
wywar³a wp³yw na ca³y wiat, miêdzynarodowy biznes, nie mówi¹c o krajach, z
których pochodzili obywatele, którzy
stracili ¿ycie. Wraz z rozwojem ekonomicznym i masowoci¹ podró¿y lotniczych, szybkie przemieszczanie du¿ych
grup ludnoci, sta³o siê norm¹ masowej
turystyki. Zmieni³o to charakterystykê katastrof na wielonarodowociow¹ o wiatowym zasiêgu obrazowanym bezporednio
przez przekazy medialne i internetowe.
Klêska huraganu w Nowym Orleanie
dotyczy³a kilkudziesiêciu kilometrów
kwadratowych; mia³a jednak rozga³êzienia do wielu miast oddalonych setki mil.
Po uderzeniu huraganu Katrin w koñcu
sierpnia 2005 dziesi¹tki tysiêcy zagro¿onych mieszkañców przesiedlono do Dallas i Houston, obci¹¿aj¹c s³u¿by i opiekê
zdrowotn¹ tych miast. Dla przyk³adu,
jeden tylko orodek dla uchodców w
Dallas (750 kilometrów od Nowego Orleanu), musia³ udzieliæ dwukrotnie wiêkszej liczby doranych interwencji medycznych dla ewakuowanych, ani¿eli w
rutynowej, codziennej praktyce udziela³
g³ówny miejski oddzia³ urazów wielonarz¹dowych. Ten gwa³towny wzrost potrzeb medycznych i zwi¹zana z nim potrzeba zwiêkszenia personelu ratunkowego utrzymywa³a siê do dwóch tygodni

po ust¹pieniu huraganu. Niezale¿nie od
potrzeby udzielania rutynowej opieki
medycznej, stomatologicznej i psychologicznej pacjenci ci wykazywali objawy
obni¿enia naturalnego systemu odpornociowego, zwi¹zane z niedostatkiem
od¿ywienia, snu oraz sta³ego stresu wynikaj¹cego w du¿ym t³umie.
Postrzegaj¹c wspó³czesne katastrofy
ze szczególnego punktu widzenia; w przeciwieñstwie do relatywnie niewysokiej
liczby ofiar miertelnych w nastêpstwie
tsunami 2004, trzêsienia ziemi w Pakistanie 2005 a przede wszystkim, ataku na
WTC w Nowym Jorku, potraktowano je
jako wydarzenia miêdzynarodowe ze
wzglêdu nadzia³ setek osób z dziesi¹tków
krajów. wiadczy to równie¿ o wspó³czesnej podatnoci i bezbronnoci spo³eczeñstw w obliczu masowych zagro¿eñ.
Najdobitniejszym przyk³adem jest dramat
nowojorski gdzie nie tylko w jednym
miejscu zosta³o zgromadzone nieprawdopodobnie liczne zbiorowisko ludzkie,
czyni¹ce ³atwy cel wielu ofiar, ale równie¿ wykorzystano najnowoczeniejsz¹
technologiê. Wielkie nowoczesne rodki transportu lotniczego, wype³nione po
brzegi wybuchowym paliwem, sta³y siê
morderczym narzêdziem terroru, co nie
mog³oby mieæ miejsca przed rokiem
1950.
Nawet jeli w nastêpstwie aktów terroryzmu, ryzyko utraty ¿ycia, liczba ofiar
i straty infrastruktury nie s¹ wysokie, to
wydarzenia takie same w sobie mog¹ mieæ
wielokrotnie wiêksze znaczenie i zasiêg
psychologiczny, o czym dobitnie wiadcz¹ pocztowe ataki w¹glikiem w USA
jesieni¹ 2001. Media i Internet, dwa najskuteczniejsze narzêdzia technologii komunikacyjnej naszych czasów, nie tylko
b³yskawiczne rozprzestrzeni³y informacje, lecz równie¿ stymulowa³y emocje
opinii wiatowej. W rezultacie, stale jest
wywierany kolosalny nacisk polityczny na
publiczn¹ s³u¿bê zdrowia i klinicystów
celem lepszego zabezpieczenia ochrony
spo³eczeñstwa przeciwko wszelkiego rodzaju scenariuszom wystêpuj¹cych zagro¿eñ.
Sytuacja systemów EMS
Logicznym jest fakt, ¿e kraje bogatsze posiadaj¹ wiêcej mo¿liwoci obni¿enia umieralnoci i chorobowoci dziêki
rozwiniêtym systemom opieki zdrowotnej, solidnej infrastrukturze publicznej i
systemom wczesnego wykrywania i
ostrzegania. Dotyczy to nie tylko zapobiegania urazowoci i zachorowañ, ale
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równie¿ mo¿liwoci zabezpieczenia i dostêpnoci róde³ zaopatrzenia oraz ratownictwa medycznego. Nale¿y przypuszczaæ, i¿ niedostatki w tym zakresie mia³y
znacz¹cy wp³yw na wysokoæ strat ludzkich spowodowanych fal¹ tsunami na
Oceanie Indyjskim w 2004 roku. Tragiczne wydarzenia z jesieni 2001 w USA i
wkrótce póniej wyst¹pienia serii
Ostrych Ciê¿kich Zespo³ów Niewydolnoci Oddechowej w Toronto oraz ostatnie
¿niwo huraganu Karin na wybrze¿u Zatoki Meksykañskiej, dowiod³y, ¿e równie¿ najbogatsze kraje wiata okazuj¹ siê
byæ równie¿ nara¿one i wra¿liwe na katastrofy.
W odniesieniu do tych nadzwyczajnych, ale niestety coraz czêciej wystêpuj¹cych dramatycznych wydarzeñ, dzia³aj¹cy rutynowo system ratownictwa medycznego (EMS), przeci¹¿ony nawet w
znakomicie prosperuj¹cych Krajach Zachodnich zawodzi i staje siê niewydolnym. Wiele referencyjnych orodków leczenia urazów wielonarz¹dowych i pe³noprofilowych SORów jest na co dzieñ
przepe³nionych chorymi z pe³nym ob³o¿eniem ³ó¿ek, niedostateczn¹ opiek¹ pielêgniarsk¹ i niedoborami personelu pomocniczego, pomimo ci¹gle wzrastaj¹cych obci¹¿eñ.
Mo¿na mieæ s³uszne przekonanie, ¿e
stworzone specjalistyczne instytucje
opieki zdrowotnej jak ambulanse, SORy,
oddzia³y operacyjne i intensywnej opieki medycznej maj¹ zadanie sprostania
nag³ym a przewidywanym katastrofom,
mog¹cym wybuchn¹æ ka¿dego dnia. Jednak¿e katastrofy zarówno o naturze technologicznej jak i ¿ywio³owej wymagaj¹
uruchomienia dodatkowych rodków, instytucji i g³êbokich rezerw personelu.
Czynniki wp³ywaj¹ce na czêstoæ wystêpowania, rozmiar i zakres oddzia³ywania katastrof ¿ywio³owych, przypadkowych i zamierzonych na przestrzeni ostatnich 50 lat.
1. Znamienny wzrost ludzkich populacji, skoncentrowanych w miejscach
wysokiego ryzyka (linie morskich nadbrze¿y, strefy trzêsieñ ziemi, regiony
uprzednio niezamieszka³e, usytuowane
poni¿ej poziomu morza), szczególnie
zale¿nych od zaopatrzenia w ¿ywnoæ,
energiê i opiekê zdrowotn¹, co czyni zamieszka³¹ ludnoæ szczególnie nara¿on¹
na cierpienia i zag³adê w przypadku za³amania siê lokalnej infrastruktury.
2. Wzrost liczby obszarów nara¿onych, nowe mutacje mikrobów, potencjalny wp³yw wzrostu globalnej temperatury na formacjê huraganów, wiêksza licz-
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ba konstrukcji bêd¹cych destrukcyjnymi
pu³apkami, jak gigantyczne wie¿owce,
linie metra, stadiony, hale koncertowe, itp.
3. Technika sprzyjaj¹ca katastrofom
(wielkie samoloty miêdzykontynentalne,
umo¿liwiaj¹ce szybkie przenoszenie infekcji oraz wykorzystanie jako urz¹dzenia do masywnych eksplozji).
4. Nasilenie zagro¿eñ zwi¹zane z postêpem technologicznym: przemys³ i
transport (materia³y chemiczne przewo¿one transportem ko³owym i wodnym),
in¿ynieria i technologia genetyczna, mo¿liwe do wykorzystania w bio-terrorymie,
brak skutecznej kontroli nad rozprzestrzenianiem broni masowego ra¿enia w wyniku nielegalnego handlu
5. Udzia³ rodków masowego przekazu (TV, Internet), ka¿dorazowo zapewniaj¹ce natychmiastowe obrazowanie
przebiegu katastrof, wp³ywaj¹ na rynki
wiatowe i ekonomiê, znacz¹co kszta³tuj¹ opinie publiczn¹, s¹ jednoczenie wa¿nym elementem stymuluj¹cym dzia³ania
terrorystów.
Podstawowe problemy
wspó³czesnej Medycyny Katastrof
Ze wzrastaj¹cym ci¹gle zagro¿eniem
katastrof ³¹cz¹ siê nastêpstwa i problemy
medyczne. Wybuchy zwiêkszaj¹ trzykrotnie czêstotliwoæ oparzeñ, urazów têpych
i penetruj¹cych. Podczas zawaleñ budynków dochodzi nie tylko do zmia¿d¿enia
oraz zamkniêcia w pu³apkach znajduj¹cych siê wewn¹trz osób, ale równie¿ urazów chemicznych zwi¹zanych z wdychanie uwalnianych substancji, zatruæ tlenkiem wêgla oraz klasycznej niewydolnoci oddechowej. Podobne szkody i obra¿enia towarzysz¹ trzêsieniom ziemi, czy
zabójczej fali tsunami. Huragany, powodzie i fale przyp³ywów powoduj¹ utopienia, uk¹szenia jadowitych wê¿y, zanieczyszczenia wody pitnej i wynikaj¹ce st¹d
choroby przenoszone przez komary.
Uwalniane chemikalia powoduj¹ urazy p³uc, oparzenia, zaburzenia uk³adu nerwowego, uszkodzenia w¹troby i rozpad
komórkowy. Promieniowanie równie¿
doprowadza do oparzeñ uszkodzenia odpornoci immunologicznej i uk³adu nab³onkowego. Substancje biologiczne powoduj¹ ca³¹ miriadê zaburzeñ fizjologicznych, poczynaj¹c od zapalenia p³uc, koagulopatii, uszkodzenia orodkowego uk³adu nerwowego do niewydolnoci kr¹¿enia
i w¹troby.
Organizuj¹c plan dzia³añ personelu
medycznego w katastrofie wa¿nym jest
zapewnienie mo¿liwoci zmian umo¿li-

wiaj¹cych przerwy na regeneracjê si³.
Personel zewnêtrzny (z innych regionów,
a nawet krajów), wspomagaj¹cy zazwyczaj akcje o du¿ej skali, nie jest tak dobrze obeznany z realiami i problemami
rodowiska i wskazane jest podporz¹dkowanie miejscowemu przywództwu.
Odgrywaj¹ tu nawet rolê aspekty polityczne, wyranie widoczne w pok³osiu
huraganu Karin, kiedy to miejscowy personel medyczny, pomimo utraty potencja³u podmiotowego (zniszczone szpitale i
ród³a zasilania), nieustannie d¹¿y³ do
utrzymania kontroli nad sytuacj¹. G³ówn¹ motywacj¹ takiej postawy by³a lojalnoæ w stosunku do swoich pacjentów,
poczucie wype³nienia obowi¹zku i lokalny patriotyzm. We wspomnianym szpitalu polowym w Pallas, zorganizowanym
dla przesiedleñców z Nowego Orleanu,
u¿yto mieszanego zespo³u medycznego
z udzia³em ratowników objêtego katastrof¹ obszaru. Byli oni równie¿ zaanga¿owani na pok³adzie przyby³ego na miejsce katastrofy okrêtu szpitalnego USS
Comfort, wyposa¿onego w pe³ne zaplecze neurochirurgiczne, kardiotorakochirurgiczne i OIT.
Pojawi³ siê problem: jak d³ugo wypo¿yczone zespo³y powinny dzia³aæ w
rejonie katastrofy? Odpowied jest bardzo ogólna: do pe³nego opanowania skutków katastrofy i ca³kowitej kontroli wydarzeñ bie¿¹cych.
Podstaw¹ skutecznoci dzia³añ systemu ratownictwa medycznego w katastrofach jest sieæ wysokospecjalistycznych
centrów urazowych wielonarz¹dowych
(polytrauma), z zapleczem pe³noprofilowej IT , które s¹ w stanie przej¹æ z prze³adowanych SORów ciê¿sze przypadki.
SORy najczêciej s¹ przepe³nione rutynowymi w codziennej praktyce pacjentami z bólami gard³a, infekcjami dróg
moczowych, z³amaniami koñczyn górnych. Takich pacjentów w sytuacjach
wyj¹tkowych mo¿na przesun¹æ do klinik
i szpitali polowych, gdy zw³oka w opiece nie odgrywa wiêkszych konsekwencji.
Na drodze prospektywnych uzgodnieñ
dokonanych na szczeblu rz¹dowym, OITy
du¿ych orodków urazowych desygnowanych do przyjmowania ofiar katastrof,
mog¹ w razie potrzeb transferowaæ swoich krytycznych pacjentów do innych
szpitali komunalnych. Takie posuniêcia
by³y niejednokrotnie przeprowadzane w
rejonie Miami, bêd¹cym czêstym obiektem ataku huraganów, zagra¿aj¹cym nawet niektórym kompleksom szpitalnym.
W przeciwieñstwie do obiegowych
opinii, wiêkszoæ katastroficznych wyda-
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rzeñ nie powoduje natychmiastowego
nap³ywu ofiar w stanie krytycznym. Poszkodowani oraz nawet zabici na miejscu wydarzenia, odnosz¹ najczêciej urazy mo¿liwe do prze¿ycia. Dowiadczenie wykazuje, ¿e mniej ni¿ 10% pacjentów (poza przypadkami zgonów na miejscu wymaga intensywnej opieki i monitorowania. G³ówne problemy dotycz¹
uchodców potrzebuj¹cych rutynowej
opieki medycznej, dentystycznej, optometrycznej jak równie¿ dializy czy chemioterapii. W nastêpstwie huraganu Karin, setki tysiêcy ludzi wymaga³o d³ugotrwa³ej ewakuacji. Nawet bêd¹cy w pe³ni
zdrowia poszkodowani doznawali np.
ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, czy te¿ przedstawiali problemy okulistyczno-laryngologiczne. Wiele osób w
wieku podesz³ym, pensjonariuszy domów
opieki wykazywa³o znacznie wy¿sze wymagania rutynowe. Pojawia³y siê nietypowe sprawy: jak przyk³adowo post¹piæ w sytuacji, kiedy starsza kobieta prosi o chemoterapiê, nie posiadaj¹c ¿adnej
dokumentacji medycznej. To by³y konkretne sytuacje, pozornie bez zwi¹zku z
istot¹ wydarzenia katastroficznego. Charakterystyczn¹ cech¹ by³a ich masowoæ.
Du¿ym problemem organizacyjnym
dotycz¹cym dzia³añ medycznych na terenach objêtych katastrof¹, jest legislacja uprawnieñ, wa¿noæ licencji i ubezpieczeñ personelu medycznego, przyby³ego w charakterze ochotników do alternatywnych szpitali lub dzia³aj¹cych w
strefie zagro¿onej. Przybywaj¹cy z pomoc¹ lekarze mog¹ nie posiadaæ koniecznych uprawnieñ do praktyki medycznej,
niezbêdnych na danym terenie, stanie,
pañstwie. Nawet jeli posiadaj¹ takie
uprawnienia, pozostaje jeszcze kwestia
szczegó³owych badañ prospektywnych
odpowiadaj¹cych wymaganiom administracyjnym. Dope³nienie tych procedur
bywa czasoch³onne i niejednokrotnie niemo¿liwe do wykonania w okresie katastrofy. Niektóre spo³ecznoci ustali³y zasady uznawania uprawnieñ na drodze
wzajemnoci, w odniesieniu do wydarzeñ
katastroficznych. Lista uwzglêdnianych
zawodów medycznych jest d³uga i obejmuje oprócz lekarzy: dowiadczone pielêgniarki, terapeutów oddechowych, techników dializ i radiologicznych, farmaceutów, analityków i innych.
Najbli¿sza przysz³oæ Medycyny
Katastrof
Lokalny, odpowiednio wzmocniony
potencja³ medycyny ratunkowej w USA,
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jest przygotowany na tradycyjne katastrofy XXI wieku. Natomiast wielkie zagro¿enia nuklearne i biologiczne mog¹ ustawiæ standardy wymagañ na poziomie krajowym lub nawet globalnym. Dla przyk³adu, zaka¿enie jedynie jednej pi¹tej populacji, spowodowane bardzo inwazyjnym mikroorganizmem w okresie kilku
tygodni, przy zak³adanym 5% odsetku,
wymagaj¹cym Intensywnej Terapii, czyni potrzebê zabezpieczenia 10 000 ³ó¿ek
monitorowanych dla miasta licz¹cego
1 000 000 mieszkañców. Oceniaj¹c dalej
redni pobyt w ICU na jeden tydzieñ (niezale¿nie od prze¿ycia lub zgonu), przek³ada siê to na tysi¹ce ³ó¿ek ICU zajêtych w ka¿dym czasowym przedziale katastrofy. Równie¿, w zaistnia³ych okolicznociach nale¿y zak³adaæ, ¿e pacjenci
podobnie jak w normalnej sytuacji bêd¹
transferowani do innych orodków o wy¿szej referencyjnoci w zwielokrotnionym nasileniu. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
specyficzne katastrofy mog¹ zak³óciæ rutynowe funkcjonowanie systemu ratownictwa i transportu, co mia³o istotne znaczenie w pok³osiu ataku huraganu Karin.
System mo¿e byæ uszkodzony lub niedostêpny z powodu powodzi, trzêsienia ziemi, bombowych zamachów terrorystycznych lub zatrucia rodowiska. Taki scenariusz wymaga planu zabezpieczenia
rutyn ratowniczych równie¿ na zewn¹trz
objêtego katastrof¹ obszaru, uwzglêdniaj¹cego wystêpowanie niekorzystnych i
nieprzewidzianych wydarzeñ.
Za³o¿enia strukturalne zabezpieczania
wspó³czesnych katastrof wymagaj¹ standaryzacji wyszkolenia ratowników na
wszystkich poziomach fachowoci. Na
przestrzeni ostatniego æwieræwiecza XXtego wieku, utworzono szereg standardowych kursów wielospecjalistycznych w
zakresie kluczowych aspektów ratowania
¿ycia, dotycz¹cych g³ównie postêpowania w zatrzymaniu kr¹¿enia i urazach.
Nale¿¹ tu przede wszystkiem zorganizowane przez American Heart Associations
 ACLS i American College of Surgeons
 ATLAS. Powy¿sze standardy szkoleñ
przynios³y znacz¹c¹ poprawê w zakresie
ratowania ¿ycia w jego zagro¿eniach.
Umiejêtnoci ratowników nabyte w rutynowych czynnociach codziennej praktyki, sprawdzaj¹ siê równie¿ w nadzwyczajnych wydarzeniach katastroficznych.
Chocia¿ infrastruktura systemu ratownictwa oparta jest na wyszkolonym personelu, to w katastrofach, jak na przyk³ad
eksplozja nuklearna czy prosta pandemia. Mog¹ wyst¹piæ sytuacje daleko przekraczaj¹ce jej potencjalne mo¿liwoci.

Uwzglêdniaj¹c wspó³czesn¹ technologiê
wprowadzenia nowych szczepionek, przy
wybuchu epidemii grypy wywo³anej ca³kowicie nowym typem wirusa, mo¿e
dojæ do olbrzymiej liczby zachorowañ
w wielu populacjach zanim odpowiednia
szczepionka zastanie wynaleziona, opracowana, wyprodukowana i rozprowadzona. Up³ynie wiele czasu, gdy zaszczepienie osobników najwra¿liwszych: dzieci i
ludzi starszych, spowoduje u nich wytworzenie odpowiednich przeciwcia³. Podobny przeskok genetyczny mo¿e wyst¹piæ
drog¹ zaka¿eñ odzwierzêcych. W obydwu zjawiskach, czynnikami usposabiaj¹cymi jest coraz wiêksza liczba ¿yj¹cej
ludnoci z os³abion¹ odpornoci¹, wiêcej
dróg i sposobów przenoszenia wirusa
zwiêkszaj¹c ryzyko pandemii nie tylko
dla populacji ale równie¿ dla personelu
ambulansów, SORów i IT. Scenariusz
katastrofy staje siê jeszcze groniejszy
przy nat³oku zaka¿onych.
Problem SARS by³ nieznany jeszcze
3 lata temu. Wraz z niezwykle dynamicznym rozwojem in¿ynierii genetycznej,
okaza³a siê realna obawa przed nie tylko
przypadkowym, ale równie¿ zamierzonym rozprzestrzenianiem infekcji. I chocia¿ narasta wiadomoæ zagro¿eñ katastroficznych, strukturalna opieka medyczna ulega os³abieniu zarówno z przyczyn
socjologicznych (deficyt kadry pielêgniarskiej) oraz ograniczeñ finansowych
(spadek nak³adów na opiekê medyczn¹).
Co zakrawa na ironiê, przy zwiêkszaj¹cych siê stale zagro¿eniach terroryzmem
i innymi sytuacjami zagro¿enia zdrowia
publicznego, rodki finansowe przekierowywane s¹ z ochrony zdrowia do obrony
narodowej. A aktualne koszty katastrof
stale wzrastaj¹, wzrastaj¹ równie¿ oczekiwania spo³eczeñstwa ochrony ze strony pañstwa przed ich nastêpstwami.
Podsumowanie i zalecane
racjonalne przedsiêwziêcia
Dowiadczenia ostatnich lat rozpoczynaj¹cych erê coraz czêstszych i o
wzrastaj¹cym zasiêgu katastrof dostarczy³y szeregu lekcji organizatorom systemów ratownictwa medycznego. Po
pierwsze: uderzenie cyklonu, tornado czy
huraganu narzuca wysokie wymagania
dla lokalnych szpitali, szczególnie w odniesieniu do pojemnoci i przepustowoci bloków operacyjnych i ICU, przekraczaj¹ce znacznie poziomu oczekiwañ
codziennej rutyny. Dodatkowo nale¿y
zak³adaæ, ¿e równie¿ jednostki szpitalne
mog¹ byæ uszkodzone przez ¿ywio³ (ze-
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rwane dachy, okna, zatopione dolne poziomy). Po drugie: szpitale, zw³aszcza o
lokalizacji w zagro¿onych strefach sejsmicznych, powinny byæ zabezpieczone
technologicznie przed skutkami trzêsienia ziemi i byæ wyposa¿one w wydajne
generatory energii. Po trzecie: szpitale
mog¹ce byæ celem ataków terrorystycznych nale¿y otoczyæ zaporami i barykadami oraz zainstalowaæ specjalne systemy wentylacyjne, wykrywania truj¹cych
aerozoli i substancji biologicznych. Takie szpitale powinny równie¿ zawieraæ
odpowiedni¹ liczbê pomieszczeñ o cinieniu ni¿szym od atmosferycznego oraz
strefy dekontaminacyjne usytuowane przy
wejciu dla pacjentów. Konieczny jest
personel medyczny wyszkolony w triage i oczywicie odpowiednia ochrona, z
bezporednim dostêpem do kombinezonów dekontaminacyjnych. W USA, w ci¹gu najbli¿szych 10 lat w³adze administracyjne sk³onione ostatnimi atakami terrorystycznymi i nara¿eniem personelu medycznego, planuj¹ w odniesieniu do wymienionych aspektów, dokonanie odpowiednich adaptacji architektoniczno-technologicznych.
Zasadniczym aspektem zwiêkszenia
mo¿liwoci przygotowania struktur na
wypadek katastrof bêdzie przygotowanie
do najbardziej prawdopodobnych wydarzeñ konwencjonalnych. Nale¿y braæ pod
uwagê mo¿liwoæ wybuchu pandemii i
nasilonych incydentów bioterrorystycznych, wywo³anych np. zmutowanymi wirusami ospy. W takiej sytuacji, dla opanowania problemu, nasilonego brakiem
medycznego dowiadczenia, personelu i
niedostatkiem wyposa¿enia, nale¿a³oby
siê oprzeæ na wojsku i stra¿y po¿arnej,
które przygotowa³yby szpitale namiotowe w ramach Narodowego Systemu Medycznego Katastrof (NDSM). Ruchome
szpitale maj¹ wielk¹ wartoæ w wielu sytuacjach zagro¿eñ i s¹ czêci¹ planów
zabezpieczeñ. Miêdzyszpitalne uzgodnienia reguluj¹ce ruch poszkodowanych w
zale¿noci od ich potrzeb medycznych
s¹ podstaw¹ planów zabezpieczeñ.
Uzgodnienia zawieraj¹ równie¿ specjalistyczne zapasy antidotów i antybiotyków oraz rezerwy personelu w sytuacjach przepe³nienia szpitali. Potrzebny
jest szybki transport lotniczy i ko³owy,
aby przerzuciæ personel i rodki w ci¹gu
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6 godzin.
Zasadnicze znaczenie (1) posiada
standaryzacja szkolenia, nie tylko w zakresie s³u¿b mundurowych, ale w ca³ej
populacji spo³eczeñstwa. Po 2001 roku,
American Medical Association (AMA),
³¹cznie z szeregiem orodków akademickich uruchomi³a szereg standaryzowanych
kursów multidyscyplinarnych obejmuj¹cych ca³okszta³t zagro¿eñ medycyny katastrof i terroryzmu  Advanced Disaster
Life Suport. W najbli¿szym dziesiêcioleciu w USA zak³ada siê znajomoæ programu Basic Disaster Life Support, przez
ka¿dego studenta medycyny, paramedyka, pielêgniarki i innych cz³onków zespo³ów ratowniczych.
Dodatkowo (2) do standaryzowanych
szkoleñ DLA, paramedycy oraz technicy
medycyny ratunkowej, powinni byæ przeszkoleni w dzia³aniach profilaktycznych
do sytuacji zagro¿eñ epidemii ospy, d¿umy a nawet grypy. Odpowiednio wczenie
winny byæ opracowane zasady szczepieñ
i stosowania odpowiednich antybiotyków.
Ambulanse i EMDs (3) powinny byæ
wyposa¿one w nowe skomputeryzowane
technologie, zwiêkszaj¹ce i przyspieszaj¹ce wykrywanie i eliminowanie substancji toksycznych, chemicznych, chemicznych rozpylonych biotrucizn w systemach
wentylacyjnych szczególnie istotne jest
mo¿liwoæ detekcji CO i promieniowania
(Geiger). Dane medyczne (4) nale¿y dokumentowaæ elektronicznie i duplikowaæ
w odleg³ych miejscach, na wypadek zniszczeñ i przemieszczeñ populacji. Do prowadzenia Intensywnej Terapii potrzebne
(5) s¹ nowe typy respiratorów zabezpieczaj¹ce pacjentów przed mo¿liwymi zanieczyszczeniami atmosferycznymi. Nale¿y przygotowaæ i zabezpieczyæ w ambulansach (6) rodki zastêpcze krwi o
zdolnoci transportowej tlenu, gotowe do
u¿ycia w masowych urazach. Niektóre
produkty z tej grupy znajduj¹ siê ci¹gle
we wczesnych fazach badañ, pozosta³e
bardziej zaawansowane maj¹ zaletê mo¿liwoci przechowywania w normalnej
temperaturze i upatruje siê w nich standard do zastosowania w wydarzeniach
krytycznych zarówno, okresie przedszpitalnym, orodkach politraumy, EMDs oraz
ICU.

Wnioski
Spiralnie narasta ogólnowiatowe zagro¿enie coraz czêstszych katastrof skutkuj¹cych masywnymi ofiarami, nie tylko w zakresie ostrych urazów i zachorowañ, ale równie¿ w nastêpstwie powa¿nych aspektach psychologicznych dotycz¹cych zdrowia publicznego. Aktualne
katastrofy wykazuj¹ charakter wielonarodowy, nawet jeli s¹ cile zlokalizowane w jednym miejscu to wymagaj¹
miêdzynarodowej koordynacji w zakresie prewencji i ³agodzenia skutków.
1. Najlepszym sposobem przygotowañ do katastrofy to rozbudowa, modyfikacja a nastêpnie zwiêkszenie istniej¹cej infrastruktury lokalnej i mo¿liwoæ
analizy symulacyjnej rozmaitych typów
scenariuszy katastroficznych oraz dokonanie szeregu porozumieñ kooperacyjnych w ramach systemu, skutkuj¹cych w
przysz³oci.
2. Niezale¿nie od lokalnego bezpieczeñstwa ICU i bloków operacyjnych,
niezbêdne s¹ rozwi¹zania techniczne
warunkuj¹ce prawid³owoæ systemów
wentylacyjnych, zasilania wody i energii, szybkiego uruchomienia mechanizmów dekontaminacyjnych.
3. Zasadniczego znaczenia nabiera
szkolenie multidyscyplinarne wraz z æwiczeniami uwzglêdniaj¹cymi wielokierunkowy charakter zagro¿eñ.
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