Pojęcia stosowane w medycynie
ratunkowej
Resuscytacja (CPR) – zespół czynności ratunkowych, mających na celu utrzymanie lub
przywrócenie transportu tlenu do tkanek, w wyniku których u poszkodowanego
powróciła spontaniczna czynność serca i spontaniczna, bądź wspomagana czynność
oddechowa.

•

Reanimacja (CPCR) – to zespół czynności ratunkowych, mających na celu utrzymanie
lub przywrócenie transportu tlenu do tkanek, w wyniku których u poszkodowanego
powróciła spontaniczna czynność serca, spontaniczna, bądź wspomagana czynność
oddechowa i czynność OUN.
•

Tolerancja narządów na niedotlenienie
Kora mózgowa – 3-4 min.

•

Pień mózgu – 10-20 min.

•

Rdzeń przedłużony – 10-30 min.

•

Serce – 45 min

•

Wątroba, nerki – 60 min.

•

Skóra, mięśnie – 90 min.

•
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ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA

Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy

•

Wczesne rozpoczęcie RKO

•

Wczesna defibrylacja

•

Opieka poresuscytacyjna

•

Zapobieganie wewnątrzszpitalnemu zatrzymaniu krążenia
pierwsze ogniwo łańcucha przeżycia: wczesne rozpoznanie pogorszenia stanu pacjenta i
prewencja zatrzymania krążenia
●

●zwykle wolne i postępujące pogorszenie stanu ogólnego, włączając w to hipoksemię i
hipotensję-nieleczone lub niewłaściwie leczone
●późną lub niekompletna ocena podstawowych parametrów życiowych; brak wiedzy
dotyczącej prawidłowych ich wartości;

niedostatecznie dobre zaprojektowanie kart obserwacji

●

zbyt mała ilość personelu medycznego a przez to brak możliwości zaawansowanego
monitorowania pacjentów, lepszej nad nimi opieki
●

brak podstawowego monitoringu (RR, HR, SpO2)

●

częstym problemem jest nieskuteczne leczenie zaburzeń drożności dróg oddechowych,
oddychania i krążenia, niewłaściwe zastosowanie tlenoterapii, słaba komunikacja, brak
pracy zespołowej, niewystarczające wdrażanie protokołów ograniczających leczenie
●
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Uzyskanie min. 3 pkt. obliguje do wzmożonego nadzoru nad pacjentem

Skala EWS powinna być stosowana u wszystkich pacjentów w stanie zagrożenia
życia, a szczególnie u tzw. pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka, do której
należą:
●

wszyscy pacjenci przyjęci w trybie pilnym,

pacjenci z cechami niestabilności (objawy wstrząsu, zaburzenia rytmu serca, ból
w klatce piersiowej, niewydolność krążenia),
●

●

pacjenci, których stan budzi niepokój personelu medycznego,

●

pacjenci wymagający częstszej lub wzmożonej obserwacji,

●

pacjenci po zabiegach operacyjnych.
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Systemach „obserwuj i reaguj”
Najlepsze wartości prognostyczne osiągają sumaryczne, zbalansowane systemy oceny
zawierające następujące parametry:
czynność serca (Heart Rate – HR),

●

ilość oddechów (Respiratory Rate – RR),

●

skurczowe ciśnienie krwi (Systolic Blood Pressure – SBP),

●

●skalę AVPU (Alert (przytomność), Vocalizing (reakcja na głos), Pain (reakcja na ból),
Unresponsive (nieprzytomny),

temperaturę,

●

wiek,

●

wysycenie tlenem.

●

Spośród pojedynczych parametrów stosowanych w systemach „obserwuj i reaguj”
punkty odcięcia dla HR <35 i >140/min, RR <6 i >32/min oraz SBP <80 mm Hg osiągają
najlepsze wartości prognostyczne.
●
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Wytyczne dotyczące zapobiegania wewnątrzszpitalnemu zatrzymaniu
krążenia
1. Opiekę nad pacjentami krytycznie chorymi lub zagrożonymi pogorszeniem się stanu
zdrowia należy prowadzić na właściwych oddziałach.
2. Regularna obserwacja(udokumentowany plan monitorowania): zaleca się
monitorowanie prostych fizjologicznych zmiennych tj. tętno, ciśnienie tętnicze, częstość
oddychania, poziom świadomości, temperaturę i saturację (SpO2)
3. System „obserwuj i reaguj” („track and trigger”)
4. System karty pacjenta z pomiarami podstawowych parametrów życiowych oraz skal
wczesnego ostrzegania – jeśli są używane.
5. Schemat postępowania w stanach nagłych np. wezwanie zespołu konsultującego lub
zespołu resuscytacyjnego.
6. Identyfikacja pacjentów, którzy nie życzą sobie RKO, u których jet niewłaściwa.

Zapobieganie pozaszpitalnej nagłej śmierci sercowej

●

Etiologia: choroba wieńcowa (głównie), kardiomiopatia, wady zastawkowe

Rozpoznanie: charakterystyczny wywiad i objawy (ból w kl. piersiowej średnio
ok. 1 h przed NZK)
●

Objawy niepokojące np. zasłabnięcie/utrata przytomności, ból w klatce
piersiowej i kołatanie serca również również u dzieci i młodych dorosłych
wymagają diagnostyki: EKG, ocena kardiologiczna (ECHO serca, próba
wysiłkowa)

●

Cechy dla utraty przytomności wywołanej zaburzeniami rytmu obejmują:
zasłabnięcie w ułożeniu na wznak, podczas lub po wysiłku, bez lub z krótko
występującymi objawami prodromalnymi, nawracające epizody oraz (w
pojedynczych przypadkach) dodatni wywiad rodzinny w kierunku nagłych
zgonów
●

Drgawki (oporne na leczenie, występujące nocą, wywoływane wysiłkiem, utratą
przytomności lub hałasem) zwiększają ryzyko.
●
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UWAGI!
Podejrzenie zatrzymanie krążenia jeśli brak reakcji nieprawidłowy oddech, DRGAWKI!

●

Zatrzymanie krążenia: podstawa masaż serca ale preferowane 30 uciśnięć : 2 oddechy

●

Wysoka jakość RKO jako główny czynnik poprawiający przeżywalność:

●

ucisk kl. piersiowej na głębokość 5cm (do 6cm) z częstością 100-120/min z
następującym po nim rozprężeniu kl. piersiowej, minimalizacja przerw między uciskami
do 10s (do 5s celem wykonania defibrylacji)
●

wdech-1s, objętość-widoczne uniesienie kl. piersiowej

●

Defibrylacja 3-5min od zatrzymania krążenia

●

Schemat RKO dorosłych można bezpiecznie stosować u dzieci; głębokość uciśnięć 1/3
kl. piersiowej (4cm niemowlę, 5 cm dziecko)
●

Niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym: uderzenia w plecy →
uciśnięcia nadbrzusza → RKO jeśli utrata przytomności
●

Defibrylacja elektrodami samoprzylepnymi, minimalizowanie przerwy przed
defibrylacją
●

Podkreślenie roli kapnografii w monitorowaniu: potwierdzenie położenia rurki
intubacyjnej, jakość RKO, powrót spontanicznego krążenia
●

●

Nie zaleca się rutynowego mechanicznego uciskania klatki piersiowej

●

USG-potwierdzanie odwracalnych przyczyn NZK

●

Anafilaksja-wczesne rozpoznanie i adrenalina i.m.

W rytmach do defibrylacji (migotanie komór – VF oraz częstoskurcz komorowy
bez tętna – pVT) podczas cewnikowania serca powinno polegać na
natychmiastowym wykonaniu do trzech defibrylacji, jedna po drugiej, zanim
rozpocznie się uciśnięcia klatki piersiowe
●
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Opieka poresuscytacyjna
• Większy nacisk kładzie się na potrzebę pilnej koronarografi i i przezskórnej interwencji
wieńcowej (PCI) po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia o prawdopodobnej etiologii
Kardiologicznej.
• Kontrola temperatury docelowej (Targeted temperature management – TTM) pozostaje
ważnym zagadnieniem, ale istnieje teraz nowa opcja temperatury docelowej 36°C, zamiast
poprzednio rekomendowanej 32–34°C. Prewencja gorączki pozostaje bardzo ważna.
• Prognozowanie opiera się obecnie na strategii multimodalnej, a nacisk kładzie się na wystarczający
odstęp czasowy, dający możliwość poprawy stanu neurologicznego oraz ustąpienie działania leków
sedujących.
Rozpoznanie potencjalnej szkodliwości hiperoksemii po ROSC. Po powrocie spontanicznego krążenia,
jeśli można wiarygodnie monitorować saturację krwi tętniczej (SaO2 ) (za pomocą pulsoksymetrii i/lub
gazometrii krwi tętniczej), wdechowe stężenie tlenu należy miareczkować tak, by osiągnąć SaO2 94–98%.

●

Rewizję zaleceń dotyczących kontroli poziomu glikemii: u osób dorosłych po ROSC powinno się wdrożyć
leczenie, gdy poziom glukozy we krwi jest >10 mmol/l (>180 mg/dl). Jednocześnie powinno się unikać hipoglikemii.

●
●
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