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Echa IV-tego Miêdzynarodowego Kongresu Polskiej
Rady Resuscytacji

G³ówny temat Kongresu
W dniach 24-25 wrzenia 2009 roku blisko
pó³ tysi¹ca osób uczestniczy³o w Krakowie w
obradach IV Miêdzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji. Has³o przewodnie Kongresu w postaci doæ prowokacyjnie sformu³owanego pytania Jak zwiêkszyæ prze¿ywalnoæ
po nag³ym zatrzymaniu kr¹¿enia? zwraca uwagê na fakt, ¿e prze¿ywalnoæ do wypisu ze szpitala pacjentów, u których dosz³o do nag³ego zatrzymania kr¹¿enia (NZK) mimo prowadzonych
badañ naukowych, systematycznie uaktualnianych i powszechnie dostêpnych wytycznych,
szkoleñ z zakresu podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, wdro¿enia
programów publicznego dostêpu do defibrylacji, pos³ugiwania siê coraz nowszymi lekami i
nowoczesnym sprzêtem medycznym ci¹gle nie
jest zadowalaj¹ca. Aktualnie zarówno w Polsce,
jak i w Europie kszta³tuje siê ona na poziomie
od 5 do 10%, a w wietle badañ mog³aby wynosiæ 20-30%, a nawet wiêcej. Czynniki, maj¹ce
istotny wp³yw na osi¹gane wyniki koñcowe leczenia NZK przedstawia siê w postaci tzw. równania prze¿ycia: wiedza x edukacja x implementacja. Wiedzê dotycz¹c¹ przyczyn, prewencji i leczenia NZK, zgromadzon¹ i opracowan¹
z uwzglêdnieniem zasad medycyny opartej na
faktach udostêpniaj¹ Wytyczne 2005 Resuscytacji Kr¹¿eniowo-Oddechowej Europejskiej
Rady Resuscytacji (ERC), zaakceptowane przez
Polsk¹ Radê Resuscytacji (PRR) i dziêki jej staraniom dostêpne w jêzyku polskim. Rozpowszechnianie tej wiedzy odbywa siê poprzez
szkolenia z zakresu resuscytacji kr¹¿eniowooddechowej. PRR propaguje szkolenia o europejskim standardzie: kursy zawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób doros³ych
(ALS), dzieci (EPLS), noworodków (NLS) oraz
natychmiastowych zabiegów resuscytacyjnych
(ILS), kierowane do osób z wykszta³ceniem
medycznym, i kursy podstawowych zabiegów
resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji
zewnêtrznej (BLS-AED), dedykowane osobom
bez przeszkolenia medycznego (szczegó³owe
informacje dostêpne s¹ na stronie internetowej
www.prc.krakow.pl). Wiedza i jej upowszechnianie poprzez edukacjê nie wystarcz¹ aby
zwiêkszyæ prze¿ywalnoæ po NZK. Trzecim
wa¿nym czynnikiem maj¹cym wp³yw na osi¹gan¹ prze¿ywalnoæ jest implementacja, czyli jej
zastosowanie w praktyce, wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej. Polska Rada Resuscytacji bierze aktywny udzia³ w Europejskim Programie Monitorowania NZK w Europie (European Registry of Cardiac Arrest - EuReCa), który stawia sobie za cel analizê wystêpowania
NZK w Europie i poprawê efektów leczenia zespo³u poreperfuzyjnego po nag³ym zatrzymaniu
kr¹¿enia.

W czasie obrad poruszono problem przysz³oci programów powszechnego dostêpu do
defibrylacji, których wprowadzenie mia³o na
celu poprawê prze¿ycia w pozaszpitalnym nag³ym zatrzymania kr¹¿enia. Podsumowano funkcjonowanie programu wczesnej defibrylacji
Krakowska Sieæ AED - Impuls ¯ycia. Interesuj¹ce prezentacje dotyczy³y mo¿liwoci wykorzystania e-learningu w nauczaniu resuscytacji
kr¹¿eniowo-oddechowej oraz edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy wród dzieci i
m³odzie¿y szkolnej. Nauczanie dzieci udzielania pierwszej pomocy w nag³ym zatrzymaniu
kr¹¿enia to jeden z podstawowych celów edukacyjnych Polskiej Rady Resuscytacji. Du¿e
zainteresowanie wzbudzi³y sesje dotycz¹ce zagadnieñ etycznych, prawnych i psychologicznych w ratownictwie, m. in. problemu uporczywej terapii, stresu w pracy medycznych s³u¿b
ratowniczych.
Kurs postêpowania w urazach
(European Trauma Course - ETC)
Jedno z wa¿niejszych wydarzeñ, towarzysz¹cych IV-mu Miêdzynarodowemu Kongresowi Polskiej Rady Resuscytacji stanowi³ zorganizowany po raz pierwszy w Polsce kursu zaawansowanych zabiegów rwesuscytacyjnych w
urazach European Trauma Course (ETC).
Polska nale¿y do grupy pañstw, w których
nie wypracowano na poziomie krajowym jednolitego systemu szkolenia medycznego, przygotowuj¹cego do opieki nad pacjentami urazowymi. Pierwszy europejski, pilota¿owy ETC
odby³ siê w listopadzie 2006 roku na Malcie.
Poprzedzi³ go okres kilku lat dyskusji, spotkañ i
starañ grona ekspertów i entuzjastów z ró¿nych
krajów europejskich. Aktualnie szkolenie cieszy siê bardzo du¿ym zainteresowaniem rodowisk medycznych na poziomie Europy, jest rekomendowane przez liczne narodowe i miêdzynarodowe towarzystwa naukowe. Kurs w Polsce odbywa siê pod auspicjami Polskiej Rady
Resuscytacji. Formu³a dotychczas proponowanych szkoleñ z zakresu resuscytacji w urazach
(np. ATLS) mia³a na celu, stosownie do realiów
panuj¹cych w okresie ich wprowadzania, przygotowanie lekarza pracuj¹cego w niewielkim
szpitalu do udzielenia pomocy pacjentowi po
urazie. W nauczaniu koncentrowano siê na podejciu ABCDE, które pozwala³o okreliæ priorytety i sekwencjê dzia³ania (podejcie wertykalne). Jednak¿e taka koncepcja wspó³czenie
przestaje byæ wystarczaj¹ca. Pacjentem z ciê¿kimi obra¿eniami cia³a winien zajmowaæ siê
zespó³ specjalistów, dzia³aj¹cych wed³ug tych
samych priorytetów ABCDE, jednak¿e oczekuje siê, ¿e interwencje podejmowane bêd¹ symultanicznie (podejcie horyzontalne), co pozwoli
zwiêkszyæ efektywnoæ opieki. ETC koncentruje
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siê na kszta³ceniu umiejêtnoci wspó³dzia³ania
w zespole poprzez æwiczenie roli zarówno cz³onka jak i kierownika zespo³u resuscytacyjnego,
przeznaczony jest dla lekarzy, pielêgniarek i ratowników pracuj¹cych w szpitalnych oddzia³ach
ratunkowych. Stwarza szansê doskonalenia zawodowego dla uczestnicz¹cych w nim osób, jak
równie¿ wypracowania zmian systemowych w
zakresie leczenia obra¿eñ wielonarz¹dowych.
Niew¹tpliwie sposób opieki nad pacjentami po
urazach ró¿ni siê znacz¹co w poszczególnych
regionach i krajach wiata. ETC stanowi próbê
standaryzacji tej opieki na poziomie europejskim, równoczenie szkolenie uwzglêdnia lokalne ró¿nice miêdzy systemami opieki zdrowotnej, tak aby nie dochodzi³o do rozdwiêku miêdzy teori¹ i praktyk¹. W programie szkolenia
znajduj¹ siê tylko dwa wyk³ady, dwa pokazy
umiejêtnoci, dominuj¹ za zajêcia praktyczne
 symulowane sytuacje kliniczne z zakresu urazów klatki piersiowej, brzucha, wstrz¹su. Jest
te¿ sesja æwiczeniowa powiêcona rozpoznawaniu i zapewnianiu dro¿noci dróg oddechowych
i wentylacji w stanach urazowych, poruszane s¹
zagadnienia dotycz¹ce urazów g³owy, krêgos³upa i koñczyn, a tak¿e resuscytacji w urazach u
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dzieci. Uczestnicy pracuj¹ w ma³ych, czteroosobowych grupach æwiczeniowych. W ci¹gu
dwóch dni kursu zapoznaj¹ siê z zasadami badania wstêpnego, maj¹cego na celu diagnozowanie i leczenie stanów bezporednio zagra¿aj¹cych ¿yciu, jak i badania wtórnego, tak aby
postawiæ pe³n¹ diagnozê, w³¹czaj¹c obra¿enia
w badaniu wstêpnym wiadomie b¹d przypadkowo pominiête. Uczestnicy ocenili szkolenie
wysoko zarówno pod wzglêdem merytorycznym
jak i organizacyjnym. Dla organizatora ETC stanowi nie lada wzywanie, ale z ca³¹ pewnoci¹
kurs jest osi¹galny i mo¿liwy do przeprowadzenia w polskich warunkach. Szczegó³owe informacje o ETC dostêpne s¹ na stronie internetowej PRR www.prc.krakow.pl. warto zapoznaæ
sie równie¿ z pubikacjami dotycz¹cymi ETC:
The European Trauma Course-From concept to
course. Karl Thies, Carl Gwinnutt, Peter Driscoll, Antonio Carneiro, Ernestina Gomes, Rui
Araujo, Mary Rose Cassar, Mike Davis. Resuscitation (2007) 74, 135-141 oraz Training in
trauma care moves on-The European Trauma
Course. Jerry Nolan Resuscitation (2007)
74,11-12

Plany Polskiej Rady Resuscytacji na lata
2010-2011
W³anie rozpocz¹³ siê bardzo wa¿ny rok 
rok publikacji Wytycznych 2010 resuscytacji
kr¹¿eniowo-oddechowej. PRR aktywnie uczestniczy w tym procesie i ju¿ pod koniec 2010 roku
planuje ich opublikowane w Polsce. 10 grudnia
2010 roku odbêdzie siê sympozjum, w trakcie
którego Wytyczne 2010 zostan¹ udostêpnienie
w polskiej wersji jêzykowej Na dni 8-10 czerwca 2011 roku zaplanowano jubileuszowy V Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji z okazji 10-lecia istnienia Polskiej Rady
Resuscytacji, do udzia³u w którym ju¿ teraz bardzo serdecznie zapraszamy. (Szczegó³owe informacje dostêpne s¹ na stronie internetowej
www.prc.krakow.pl).
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