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Ocena dzia³añ ratunkowych zespo³u ratownictwa
medycznego S wspieraj¹cego zespó³ P, podczas
prowadzenia medycznych czynnoci ratunkowych
u pacjenta z nag³ym zatrzymaniem kr¹¿enia
Emergency rescue team S acivities supporting
the Pteam during rescue activities running
at the patient with a sudden cardiac arrest
Dyslokacja zespo³ów (P i S), z za³o¿enia powinna byæ tak zorganizowana, aby
ich maksymalny czas dotarcia do poszkodowanego nie by³ d³u¿szy ni¿ 15 minut w miecie powy¿ej 10 000 mieszkañców i 20 minut
poza miastem powy¿ej 10 000 mieszkañców.
Za organizacjê systemu PRM, w zakresie rygorów czasu dojazdu na miejsce zdarzenia,
na terenie województwa odpowiedzialny jest
wojewoda. Celem pracy jest ocena dzia³añ ratunkowych zespo³u ratownictwa medycznego S wspieraj¹cego zespó³ P, podczas
prowadzenia medycznych czynnoci ratunkowych u pacjenta z Nag³ym Zatrzymaniem
Kr¹¿enia. W sytuacjach w których uprawnienia lub dowiadczenie zespo³u P, nie wystarcza do prawid³owego prowadzenia zaawansowanych medycznych czynnoci ratunkowych, kieruj¹cy akcj¹ ma prawo do otrzymania pomocy ze strony innych s³u¿b jak
równie¿ do pomocy ze strony bardziej wykwalifikowanego zespo³u S. Czas dotarcia
tych s³u¿b czy zespo³u S powinien byæ jak
najkrótszy. Analiza przedstawionego przypadku, wskazuje na sytuacje w których nie
zawsze czas oczekiwania na wsparcie ze strony zespo³u S, mieci siê w okrelonym algorytmie czasu dojazdu.
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W Polsce odnotowuje siê o 50% wy¿sz¹ miertelnoæ przedszpitaln¹, i to nie
tylko w dziedzinie traumatologii, ale tak¿e w kardiologii czy neurologii [1] . Zdarzenia te nie bez przyczyny nazywane s¹
epidemi¹ XXI wieku, bowiem prócz ofiar
poci¹gaj¹ za sob¹ ogromne koszty zwi¹zane z leczeniem, rehabilitacj¹, a tak¿e
trwa³¹ b¹d czasow¹ niezdolnoci¹ do
pracy [2,3]. Z tego powodu zasadnym jest
tworzenie i rozwijanie ogólnokrajowego
systemu ratownictwa medycznego.
Tworzenie zintegrowanego systemu
ratownictwa medycznego to proces d³ugotrwa³y i bardzo skomplikowany. Wymaga koordynacji na wielu p³aszczyznach. W wielu rozwiniêtych krajach ta-

Groups` dislocation (P and S) basically should be organised in a way, so its maximum reaching time took no more than 15
minutes in a city of 10.000 citizens. For PRM
system organisation at the stage of reaching
time regulations in the area the voivod is held
to responsibility. The aim of work is medical
rescue team actions estimation, supporting P
rescue team during medical emergency rescue
actions running at the patient with a sudden
cardiac arrest. In situations in which legislation or team P experience are not proper
enough to advanced medical rescue team actions running, the head body is allowed to provided with help be given from other services as
well as help from more qualified S team.
These services or team S time reading should be the shortest. Presented case analysis
indicates the situations in which time expectancy is not always included in definite time
reaching algorthm when supported by the S
team.

kich, jak USA, Wielka Brytania czy Belgia, tworzenie systemu ratownictwa by³o
procesem d³ugofalowym [4].
Równie¿ w Polsce zmieni³y siê znacz¹co oczekiwania spo³eczne, dotycz¹ce
funkcjonowania pomocy doranej. Efektem tego by³o uchwalenie w dniu 8 wrzenia 2006 roku Ustawy o Pañstwowym
Ratownictwie Medycznym [5].
Ustawa ta, jest aktem prawnym wnosz¹cym nowy porz¹dek w dzia³aniach
medycznej pomocy doranej w Polsce.
Zapisy ustawy min. usankcjonowa³y zawód ratownika medycznego, nadaj¹c mu
swoje miejsce w systemie Pañstwowego
Ratownictwa Medycznego (PRM). Jednoczenie zosta³y wyodrêbnione w ramach systemu PRM ró¿ne rodzaje zespo³ów medycznych. Nadano im odpowied29

nie nazewnictwo, okrelono zakres kompetencji poprzez umieszczenie w nich odpowiedniej obsady personelu, jak równie¿
ró¿ne wyposa¿enie w sprzêt, leki i aparaturê medyczn¹.
Obszar Polski zosta³ podzielony na rejony operacyjne. W ramach rejonu operacyjnego funkcjonuj¹ dysponenci jednostek w sk³ad których wchodz¹ jednostki
systemu. Jednostkami systemu s¹ zespo³y P  podstawowe, w sk³ad których
wchodz¹ co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych
czynnoci ratunkowych, w tym pielêgniarka systemu lub ratownik medyczny
i zespo³y S  specjalistyczne, w sk³ad
których wchodz¹ co najmniej trzy osoby
uprawnione do wykonywania medycznych czynnoci ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielêgniarka systemu
lub ratownik medyczny. Oprócz tych zespo³ów w systemie PRM funkcjonuj¹
Lotnicze Zespo³y Ratownictwa Medycznego  HEMS [6].
mig³owiec ratunkowy mo¿e byæ wezwany jedynie przez osoby do tego
uprawnione tj., dyspozytora krajowego
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lub
innych dyspozytorów (CPR, GOPR,
TOPR, WOPR) [7].
Dyslokacja zespo³ów (P i S), z za³o¿enia powinna byæ tak zorganizowana,
aby ich maksymalny czas dotarcia do
poszkodowanego nie by³ d³u¿szy ni¿ 15
minut w miecie powy¿ej 10 000 mieszkañców i 20 minut poza miastem powy¿ej 10 000 mieszkañców. Za organizacjê
systemu PRM, w zakresie rygorów czasu
dojazdu na miejsce zdarzenia, na terenie
województwa odpowiedzialny jest wojewoda.
W ramach nadzoru i koordynacji min.
nad jednostkami systemu PRM na poziomie wojewody, funkcje tak¹ sprawuje
Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego.
W przypadku koniecznoci u¿ycia
jednostek systemu spoza obszaru dzia³ania dysponenta jednostki, dyspozytor
medyczny powiadamia o takim fakcie lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.
W sytuacjach gdy do zg³oszenia zostaje zadysponowany zespó³ P, a na
miejscu zdarzenia kieruj¹cy akcj¹ medycznych czynnoci ratunkowych ocenia,
¿e jest mu potrzebna dodatkowa pomoc,
dyspozytor medyczny jest zobowi¹zany
tak¹ pomoc zadysponowaæ. Niejednokrotnie oprócz pomocy innych s³u¿b ustawowo powo³anych do niesienia pomocy
w ramach systemu PRM, zespo³y P
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oczekuj¹ pomocy w zakresie uprawnieñ
jakie posiada personel zespo³ów S. W
takich przypadkach, dyspozytor medyczny dysponuje do pomocy najbli¿szy dostêpny zespó³ specjalistyczny. Czas dojazdu takiego zespo³u równie¿ powinien
byæ zgodny z za³o¿eniami Ustawy.
Cel pracy
Celem pracy jest ocena dzia³añ ratunkowych zespo³u ratownictwa medycznego S wspieraj¹cego zespó³ P, podczas prowadzenia medycznych czynnoci ratunkowych u pacjenta z Nag³ym Zatrzymaniem Kr¹¿enia.
Opis przypadku
Pogotowie Ratunkowe w Kuni Raciborskiej swym rejonem operacyjnym
obejmuje gminê Kunia Raciborska, gminê Nêdza oraz dzielnicê miasta Racibórz
- Markowice. Miasto Kunia Raciborska
jest po³o¿one w po³udniowo -zachodniej
czêci województwa l¹skiego. Graniczy
z jednej strony z województwem opolskim, natomiast rejon operacyjny tego Pogotowia Ratunkowego s¹siaduje z rejonem operacyjnym Pogotowia Ratunkowego w Raciborzu, Rybniku, Gliwicach i Rydu³towach. Wszyscy s¹siaduj¹cy dysponenci jednostek w swoich rejonach operacyjnych dysponuj¹ zespo³ami S.
W dniu 24 padziernika 2008 roku o
godzinie 15.40, dyspozytor Pogotowia
Ratunkowego w Kuni Raciborskiej,
otrzymuje zg³oszenie, ¿e 80 letni mê¿czyzna zas³ab³ w domu i le¿y. Zdarzenie zg³asza syn, który z zawodu jest lekarzem.
W tym rejonie operacyjnym dzia³a tylko jeden zespó³ P w sk³ad którego w
tym dniu wchodzili: ratownik medyczny,
pielêgniarka systemu i kierowca. Zespó³
zosta³ bezzw³ocznie zadysponowany i na
miejscu zdarzenia ratownicy pojawili siê
o godzinie 15.45. W tym czasie syn prowadzi³ ju¿ akcjê resuscytacyjn¹.
W wywiadzie od rodziny uzyskano informacje, ¿e pacjent by³ po przebytym
zawale miênia sercowego, oraz chorowa³ na astmê. W tym dniu nie zg³asza³
jakichkolwiek dolegliwoci. Nagle przewróci³ siê, a syn rozpozna³ nag³e zatrzymanie kr¹¿enia (NZK).
U pacjenta zespó³ stwierdzi³ brak oddechu oraz brak têtna na têtnicy szyjnej.
Zespó³ od razu wdro¿y³ procedurê zaawansowanych czynnoci ratunkowych
wed³ug schematu ALS [8]. Po pod³¹czeniu pacjenta do monitora, rozpoznano migotanie komór.

O godzinie 15.49 kieruj¹cy akcj¹ medycznych czynnoci ratunkowych, zg³osi³ dyspozytorowi medycznemu potrzebê
uzyskania wsparcia zespo³u S. W tym
celu dyspozytor medyczny Pogotowia
Ratunkowego w Kuni Raciborskiej po³¹czy³ siê z dyspozytorem medycznym
najbli¿szego dysponenta jednostki tj. Pogotowia Ratunkowego w Raciborzu z
prob¹ o pomoc dla zespo³u P. Niestety z uwagi na brak wolnego zespo³u S,
dyspozytor medyczny nie by³ w stanie
udzieliæ wsparcia. Nastêpnie dyspozytor
medyczny Pogotowia Ratunkowego w
Kuni Raciborskiej zaczyna ³¹czyæ siê telefonicznie z innymi s¹siaduj¹cymi dysponentami jednostek. Pogotowie Ratunkowe w Rybniku nie dysponowa³o wolnym zespo³em. Równie¿ Pogotowie Ratunkowe w Rydu³towach nie mia³o w tym
czasie wolnego zespo³u. Po takich informacjach dyspozytor medyczny Pogotowia Ratunkowego w Kuni Raciborskiej
o godzinie 15.54 ³¹czy siê z Lekarzem
Koordynatorem Ratownictwa Medycznego dy¿uruj¹cym w Urzêdzie Wojewódzkim, z prob¹ o pomoc. Decyzj¹ Lekarza
Koordynatora zostaje zadysponowany
zespó³ z Wodzis³awia l¹skiego odleg³ego o 40 km od miejsca prowadzenia akcji przez zespó³ P. Jednoczenie rozwa¿ana jest mo¿liwoæ u¿ycia Zespo³u
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
jednak ograniczone mo¿liwoci lotów tj.
do godz. 15.30 (pora roku), dyskwalifikuje tê opcjê.
O godzinie 16.29 dyspozytor medyczny Pogotowia Ratunkowego w Kuni
Raciborskiej otrzymuje informacje, ¿e
zespó³ S Pogotowia Ratunkowego w
Raciborzu jest wolny i bêdzie zadysponowany do pomocy. Jednoczenie w tym
czasie odwo³ano z drogi zespó³ S jad¹cy z Wodzis³awia l¹skiego. O godzinie
16.48 zespó³ S dociera na miejsce zdarzenia i podejmuje dalsze czynnoci.
W trakcie wykonywania medycznych
czynnoci ratunkowych zespó³ P prowadzi³ akcjê resuscytacyjn¹, w czasie której wykona³:
- poredni masa¿ serca,
- intubacjê dotchawicz¹,
- prowadzenie oddechu zastêpczego,
- defibrylacjê 6 x 200 J,
- monitorowanie AS, SpO2
Oraz farmakoterapiê:
- adrenalina 12 mg i.v.
- atropina 3 mg i.v.
- Cordarone 450 mg (glukoza 5%) i.v.
- Natrium Bicarbonicum 2 amp. i.v.
Podczas resuscytacji u pacjenta z mi-
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gotania komór, które utrzymywa³o siê
przez 20 minut prowadzenia czynnoci
resuscytacyjnych uzyskano rytm zatokowy, jednak w chwilê póniej wyst¹pi³a
asystolia. Po dalszych 30 minutach ponownie wróci³o migotanie komór które
przesz³o w rytm zatokowy. Z takim zapisem elektrograficznym, po 63 minutach
resuscytacji, przekazano pacjenta zespo³owi S. Po przetransportowaniu pacjenta zespo³em S do Szpitala Rejonowego w Raciborzu, pacjent zosta³ przyjêty
do oddzia³u Intensywnej Opieki Medycznej. O godzinie 21.00 stwierdzono zgon
pacjenta.
Podsumowanie
Reakcja zespo³u P zwi¹zana z przyjêtym zg³oszeniem przez dyspozytora
medycznego Pogotowia Ratunkowego w
Kuni Raciborskiej by³a bez zarzutu.
Zarówno dyspozytor medyczny jak równie¿ zespó³ P zareagowali prawid³owo,
czas dojazdu mieci³ siê w okrelonym
algorytmie dzia³añ ratunkowych. Równie¿ medyczne czynnoci ratunkowe wykonywane przez cz³onków zespo³u "P"
by³y wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki medycznej.
Jednak w sytuacjach w których
uprawnienia lub dowiadczenie zespo³u
"P", nie wystarcza do prawid³owego prowadzenia zaawansowanych medycznych
czynnoci ratunkowych, kieruj¹cy akcj¹
ma prawo do otrzymania pomocy ze strony innych s³u¿b jak równie¿ do pomocy
ze strony bardziej wykwalifikowanego
zespo³u S. Czas dotarcia tych s³u¿b czy
zespo³u S powinien byæ jak najkrótszy.
Analizuj¹c zapisy Ustawy o PRM, mo¿na wysnuæ wniosek (per analogia), ¿e
czas dotarcia zespo³u S w celu wsparcia zespo³u P, powinien wynosiæ tyle
ile okrela Ustawa w odniesieniu do dojazdu do miejsca zdarzenia dla pierwszego zadysponowanego zespo³u. Oczywi-
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cie na czas dojazdu ma wp³yw wiele
czynników. Pocz¹wszy od organizacji
systemu (funkcjonowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego), rejonów
operacyjnych przez aktualn¹ dostêpnoæ
zespo³u do umiejêtnoci organizacyjnych
dyspozytora medycznego w³¹cznie.
Opisana sytuacja w sposób jednoznaczny pokazuje niedoskona³oci systemu PRM. Pozytywnym aspektem tego
zdarzenia jest fakt, ¿e w zespo³ach P
je¿d¿¹ ratownicy medyczni, którzy potrafi¹ radziæ sobie doskonale w bardzo ciê¿kich i trudnych sytuacjach. Niestety jednym z problemów ratowników medycznych jest zbyt w¹ski wachlarz leków, które
mog¹ stosowaæ w swojej pracy, jak równie¿ zbyt ograniczony zakres kompetencji. Równie¿ organizowanie zespo³ów "P"
w sk³adzie dwuosobowym nie sprzyja
prawid³owemu wykonywaniu medycznych czynnoci ratunkowych. Pomimo, ¿e
sk³ad taki zgodny jest z zapisami Ustawy
o PRM, to wielokrotnie na miejscu zdarzenia okazuje siê, ¿e jest to niewystarczaj¹ce. W analizowanym przypadku zespó³ sk³ada³ siê z trzech osób, co bardzo
u³atwi³o prowadzenie zabiegu resuscytacyjnego. W takiej sytuacji powstaje pytanie, czy zespó³ dwuosobowy wytrzyma³by fizycznie ponad godzinn¹ resuscytacjê?
Dodatkowo na przyk³adzie tej konkretnej sytuacji, gdyby ratownik medyczny móg³ wdro¿yæ leki, które zaordynowa³
zespó³ S tj. np. aminy presyjne, to z
pewnoci¹ zespó³ ten podj¹³by siê transportu pacjenta do szpitala. Ponad godzinny czas oczekiwania na wsparcie ze strony zespo³u S, jest nie do przyjêcia w
nowoczesnym modelu funkcjonowania
systemu PRM, jak równie¿ przy za³o¿eniu, ¿e d¹¿y siê do funkcjonowania zespo³ów P w okrojonym dwu osobowym
sk³adzie.
Kolejnym aspektem tej sytuacji, jest
obecnoæ na miejscu zdarzenia syna, który

jest z wykszta³cenia lekarzem, nie zwi¹zanym z systemem PRM. Gdyby w tej
sytuacji ratownik medyczny mia³ mo¿liwoæ zastosowania dodatkowych rodków
farmakologicznych i podjêcia transportu
nie by³by nara¿ony na pretensje syna dotycz¹ce wykonywanych czynnoci.
Wnioski
1. W Polskim systemie ochrony zdrowia ratownik medyczny spe³nia wiêksz¹
rolê, ni¿ w systemach zachodnich i jest
dysponowany do wszystkich rodzajów
wezwañ;
2. Ratownik medyczny powinien mieæ
wiêkszy wachlarz leków, które mo¿e stosowaæ oraz wiêkszy zakres uprawnieñ;
3. Brak Centrów Powiadamiania
Ratunkowego powa¿nie utrudnia pracê
zespo³ów P i w pewnych sytuacjach
równie¿ nara¿a pacjentów na gorsze rokowanie.
4. Funkcjonowanie zespo³ów P jako
dwu osobowych, nie jest dobrym rozwi¹zaniem w systemie PRM
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