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"Pielęgniarka systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 Ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 
2006 roku (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz 2007 roku Nr 
89, poz. 590), to osoba po specjalizacji lub kursie kwalifi
kacyjnym lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa 
ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, 
kardiologii, pediatrii, posiadająca co najmniej 3 letni staż 
pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomo
cy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym, 
uprawniona do wykonywania samodzielnie, bez zlecenia 
lekarskiego medycznych czynności ratunkowych".

Niezaprzeczalnym prawem każdego człowieka, który 
znalazł się w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, 
jest otrzymanie, w możliwie najkrótszym czasie, niezbędnej 
wysokospecjalistycznej pomocy, niezależnie od miejsca i cza
su. Medycyna ratunkowa w krajach UE staje się wskaźnikiem 
jakości ochrony zdrowia oraz sprawności organizacyjnej 
państwa i wymogiem bezwzględnym, który ma dać poczucie 
bezpieczeństwa wszystkim obywatelom (Europejski Manifest 
Medycyny Ratunkowej – European Society for Emergency 
Medicine). Zasady te stawiają szczególnie duże wymagania 
pielęgniarkom/pielęgniarzom systemu, którzy to podejmują 
decyzje w ramach swojego zakresu działań, ale muszą być 
również przygotowani i upoważnieni do podejmowania 
decyzji leczniczych w sytuacjach nagłych lub powikłaniach.

Niedrożność górnych dróg oddechowych jest najczęstszym 
zagrożeniem życia i definiuje się ją jako stan uniemożliwia
jący dostęp powietrza do płuc na poziomie gardła lub krtani. 
W ten sposób powstaje ostra niewydolność hipoksemiczna. 
W warunkach fizjologicznych drożność dróg oddechowych 
jest zapewniona przez napięcie mięśni znajdujących się pod 
kontrolą ośrodkowego układu nerwowego. Drogi te mogą 
być częściowo lub całkowicie niedrożne, na dowolnym 
poziomie – od jamy nosowej do oskrzeli. Dotychczas uwa
żano, że powoduje ją przemieszczenie się języka ku tyłowi 
wy wołane obniżeniem napięcia mięśniowego, w efekcie 
czego język dotyka tylnej ściany gardła. U osób nieprzy

tomnych do niedrożności najczęściej do chodzi na poziomie 
gardła a przy czyna niedrożności dróg oddechowych została 
zidentyfikowana dzięki badaniom pa cjentów poddanych 
znieczuleniu ogólnemu, jak również sedacji z użyciem to
mografii rezonansu magnetycznego. Badania te wykazały, 
iż niedrożność wywołuje podnie bienie miękkie i nagłośnia, 
a nie język. Niedrożność na poziomie krtani zdarza się 
w następstwie jej obrzęku w przebiegu oparzenia, zapale
nia lub reakcji anafilaktycznej. Stymulacja górnych dróg 
oddechowych może być przyczyną kurczu głośni. 

Najczęściej spotykaną przyczyną zamknięcia górnych 
dróg oddechowych zarówno u dorosłych jak i u dzieci jest 
zapalenie (wirusowe, bakteryjne) lub alergiczny obrzęk 
nagłośni i krtani oraz zachłyśnięcie lub zaksztuszenie się 
ciałem obcym. Materiałem zachłystowym mogą być płyny, 
krew, wymiociny (zarzucanie treści żołądkowej lub uraz), 
twarde ciała obce (zęby i ich protezy), klocki wkładane przez 
dzieci w trakcie zabawy do buzi, kości i inne organiczne 
ciała obce (pestki, cukierki, nasiona, owoce, orzechy). Za
chłyśnięciu sprzyja wiek (dzieci i osoby starsze), choroby 
układu nerwowego, znieczulenie ogólne, otyłość i nadużycie 
alkoholu. Ciało obce może być zaaspirowane do dolnych 
dróg oddechowych. Drażniąc je miejscowo powoduje 
ono ostre objawy w postaci kaszlu, lęku, bólu, a następnie 
powoduje obrzęk błony śluzowej, w konsekwencji dopro
wadza do zmniejszenia drożności dróg oddechowych aż do 
ich zamknięcia włącznie. W tych przypadkach w obszarze 
położonym dystalnie rozwija się zapalenie płuc. 

Przyczynami nagłego zwężenia górnych dróg oddecho
wych są ostre zapalenie nagłośni, krtani, tchawicy i oskrzeli 
(krup), angina, obrzęk naczynioruchowy Quinckego, guz 
lub uraz gardła, krtani, tchawicy, wady rozwojowe, oparze
nia. Przyczyną może być również choroba tętnicy głównej 
z uciskiem na drogi oddechowe, zwężenie tchawicy (po 
intubacji). Bardzo groźny przebieg ma uczuleniowy obrzęk 
nagłośni i krtani. Ostry incydent zamknięcia dróg odde
chowych jest przyczyną tachypnoe (przyspieszenia częstości 
oddechów), duszności i ostrego męczącego kaszlu. Może 
powodować rozwinięcie się niekardiogennego obrzęku płuc.

Rozpoznanie niedrożności dróg oddechowych 
W przypadku częściowej niedrożności dróg oddechowych 
droga przepływu powietrza jest ograniczona, a oddech 
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zwykle głośny. Niedrożność na poziomie krtani lub powyżej 
powoduje stridor wdechowy. Świs ty wydechowe świadczą 
o niedrożności na poziomie dolnych dróg oddechowych. 
Inne charakterys tyczne dźwięki wydobywające się z dróg 
oddechowych to np.:

•	 bulgotanie wywołane obecnością płynnej lub pół płynnej 
treści w górnych drogach oddecho wych,

•	 chrapanie, które powstaje gdy podniebienie mięk kie 
lub nagłośnia częściowo zamykają gardło,

•	 pianie, świadczące o kurczu głośni.
U pacjentów z zachowanym napędem oddechowym całko

wita niedrożność dróg oddechowych powoduje paradoksalne 
ruchy klatki piersiowej i brzucha, czę sto opisywane jako 

„kołysanie”. Podczas gdy pacjent wykonuje wdech, klatka 
piersiowa zapada się, a nadbrzusze unosi; przeciwnie w czasie 
wydechu, co kon trastuje z normalnym torem oddychania, 
polegają cym na synchronicznym, w stosunku do klatki 
pier siowej, unoszeniu się i opadaniu nadbrzusza (popy
chanego przez przeponę). Gdy drogi oddechowe są niedrożne, 
uruchomione zostają dodatkowe mięśnie oddechowe – szyi 
i obręczy barkowej – pomagają ce unieść klatkę piersiową. 
Aby rozpoznać paradok salne ruchy oddechowe, które moż
na pomylić z nor malnym oddychaniem, należy dokładnie 
zbadać szy ję, klatkę piersiową i brzuch. W skład badania 
musi wejść osłuchiwanie, gdyż brak szmerów oddecho wych 
wiarygodnie potwierdza całkowitą niedrożność dróg odde
chowych. Każde głośne oddychanie wska zuje na częściową 
niedrożność dróg oddechowych. W czasie bezdechu, przy 
braku spontanicznych ru chów oddechowych, całkowitą 
niedrożność rozpozna je się, gdy nie można wprowadzić po
wietrza do płuc przy próbie wentylacji dodatnim ciśnieniem. 
Jeżeli drożność dróg oddechowych nie zostanie przywróco
na w bardzo krótkim czasie, może dojść do uszko dzenia 
mózgu i innych ważnych dla życia narządów, a nawet do 
zatrzymania krążenia.

Objawy kliniczne niedrożności dróg oddechowych to: 
kaszel, chwytanie się za szyję, gestykulowanie wskazujące 
na problemy z oddychaniem, czy zakrztuszenie, wydawanie 
odgłosów chrapania, charczenia, chrypka, duszność, sinica, 
wdechowe ustawienie klatki piersiowej, niepokój, pobudzenie, 
utrata przytomności, zatrzymanie oddechu.

Niedrożność dróg oddechowych może być łagodna i dla
tego łatwo ją przeoczyć nawet przez pracowników służby 
zdrowia. Zapewnienie ich drożności stanowi podstawę le
czenia ratunkowego osób z ostrą niewydolnością oddechową 
i warunek niezbędny do przywrócenia u nich efektywnej 
wentylacji płuc. Rozpoczyna się od metod bezprzyrządowych, 
tzw. „rękoczynu potrójnego” tj. odgięcia głowy, uniesienia 
i wysunięcia żuchwy („pozycji neutralnej” u niemowląt, „wę
szenia” u dziecka), a w razie ich nieskuteczności wprowadza 
się metody i techniki bardziej zaawansowane (przyrządowe) 

– np. założenie rurki ustno i/lub nosowogardłowej, rurki 
krtaniowej (LT – Laryngeal Tube), rurki około krtaniowej 
(PLA –Peri Laryngeal Airway), obturatora przełykowego 

(ETC – dwuświatłowa rurka Combitube), maski krtaniowej 
(LMA – Laryngeal Mask Tube), czy też rurki intubacyjnej, 
po uprzednim dobraniu odpowiedniego rozmiaru dla danej 
grupy wiekowej. Zdarza się, że pacjenta który nie oddy
cha nie udaje sie wentylować workiem samorozprężalnym 
i maską twa rzową, ani zaintubować czy wprowadzić inny 
przyrząd do udrażniania dróg oddechowych. Może się to 
zda rzyć u osób z dużym urazem twarzy albo niedrożno
ścią na poziomie krtani wywołaną obrzękiem czy ciałem 
obcym. W tych okolicznościach dostarczenie tlenu za po
mocą nakłucia igłą (konikopunkcji) albo chirurgicznego 
przecię cia błony pierściennotarczowej (konikotomii), jest 
ostatnią szansą, może uratować życie człowieka, zwłaszcza 
w ekstremalnych warunkach. W warunkach doraźnych 
tracheotomia jest przeciw wskazana, ponieważ wymaga 
zbyt dużo czasu, a tak że odpowiedniego chirurgicznego 
przeszkolenia i sprzętu, zabieg wykonywany jest jedynie 
przez lekarza. Chirurgiczna konikotomia umożliwia udroż
nienie dróg oddechowych do czasu wykonania intubacji czy 
tracheotomii. Konikopunkcja natomiast jest tymczaso wym 
sposobem zapewnienia oksygenacji. Wentylacja tym spo
sobem wiąże się z ryzykiem barotraumy i może być niesku
teczna, szczególnie u pacjentów z ura zem klatki piersiowej. 
Zawodzi również z uwagi na możliwość zaginania się kaniuli 
i jest niewygodna w czasie transportu.

Konikopunkcję, czyli przezskórne nakłucie więzadła 
pierściennotarczowego wykonuje się przy użyciu igły, ka
niuli typu wenflon lub najlepiej zestawu MiniTrach lub Qui
ckTrach w linii pośrodkowej ciała, w dolnej części więzadła 
pierściennotarczowego, pomiędzy chrząstką tarczowatą 
a pierścieniowatą krtani. QuickTrach jest jednorazowym, 
sterylnym zestawem ratunkowym pozwalającym uzyskać 
szybki dostęp do tchawicy pacjenta. Założenie tego urzą
dzenia nie wymaga nacięcia skóry, a specjalna konstrukcja 
rękojeści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ściany 
tchawicy w momencie wkłucia. Występuje w rozmiarach 
dla dzieci (od 2–10 lat) oraz dla dorosłych (powyżej 10 lat). 
Po wykonaniu nakłucia lub nacięcia w otworze umieszcza 
się odpowiednią kaniulę o jak największym świetle, którą 
należy odpowiednio zabezpieczyć i unieruchomić. Zalecany 
czas tlenoterapii tą metodą to jedynie 30–45 minut. 

Zestaw do wykonania konikopunkcji:
•	 kaniula do konikopunkcji lub wenflon 16–18G
•	 strzykawka jednorazowa około 5–10 ml
•	 0,9% roztw. Na Cl 23 ml lub 2% roztw. Lidocainy 

(opcjonalnie)
•	 źródło tlenu
•	 układ drenów doprowadzających tlen pod wysokim 

ciśnieniem dodatnim 50 psi (3 atm), u dzieci 30 psi
•	 zastawka w układzie drenów (zastawka stała, łącznik Y 

lub kranik trójkanałowy)
•	 zestaw „Minitrach” z mankietem uszczelniającym,  

„Quicktrach” bez mankietu



14 www.oipp.lodz.pl

N
R

 3
/2

01
3

Zestaw do konikopunkcji – Quick-trach (technika 
pojedynczego wkłucia bez nacięcia skalpelem):

•	 dzieci: kaniula 2.0 mm, dorośli: kaniula 4.0 mm 
(bez mankietu)

•	 prowadnica
•	 strzykawka około 10 ml
•	 pasek mocujący (tasiemka)
•	 mankiet uszczelniający
•	 rurka (złączka)
•	 quicktrach Minitrach

Wskazania do konikopunkcji:
•	 Przedłużająca się niedrożność na poziomie więzadeł 

głosowych 
•	 Niemożność udrożnienia dróg oddechowych w jakikol

wiek inny sposób (zawodność intubacji dotchawiczej i innych 
nadgłośniowych technik udrażniania dróg oddechowych) 

•	 Obrzęk krtani (pacjent nie reaguje na tlenoterapię 
bierną i czynną)

•	 Ciężki uraz twarzoczaszki, uniemożliwiający wentylację
•	 Obecność ciała obcego w górnych drogach oddechowych

Przeciwwskazania do wykonania konikopunkcji:
•	 Wiek do 5–12 r. ż. i skaza krwotoczna (przeciwwska

zanie względne) – należy pamiętać, iż u dzieci więzadło 
pierściennotarczowe jest krótkie, a u niemowląt praktycznie 
nie istnieje, nie można więc nawet operacyjnie wykonać jego 
nacięcia (preferowana konikotomia)

•	 Brak możliwości zlokalizowania więzadła pierścienno
tarczowego (np. masywny obrzęk szyi)

•	 Uszkodzenie krtani i tchawicy
•	 Ciało obce w okolicy głośni
•	 Urazy klatki piersiowej
•	 Brak doświadczenia w wykonaniu zabiegu (przeciw

wskazanie względne)
•	 Możliwość wykonania intubacji dotchawiczej lub za

stosowania innych metod przywracania drożności dróg 
oddechowych

Powikłania i niebezpieczeństwa konikopunkcji
•	 Przesunięcie się igły (błędne wprowadzenie kaniuli do 

śródpiersia) 
•	 Odma podskórna spowodowana nieprawidłowym po

łożeniem cewnika
•	 Krwawienie do światła dróg oddechowych lub krwiak

•	 Nakłucie tętnicy pierściennotarczowej
•	 Perforacja przełyku lub wprowadzenie do niego igły
•	 Uszkodzenie krtani lub tchawicy wywołany wprowa

dzeniem igły
•	 Niewystarczająca wentylacja – niedotlenienie pacjenta 

(asfiksja)
•	 Uraz ciśnieniowy (barotrauma) – odma śródpiersia, 

worka osierdziowego, płucna, odma prężna
•	 Wprowadzenie zakażenia

Zalecane postępowanie ratownicze w przypadku 
niedrożności dróg oddechowych:

•	 Rozpoznaj problem z oddychaniem (ocena oddechu wg 
zasady „słuchaj, patrz i czuj”)

•	 Zbadaj pacjenta (zbierz wywiad, oglądaj, osłuchaj i opu
kaj klatkę piersiową)

•	 Badając jednocześnie podaj tlen w dużym stężeniu i o 
dużym przepływie (być może będzie wymagana nebulizacja)

•	 Nie zwlekaj z wdrożeniem wentylacji zastępczej jeśli 
stan pacjenta pod wpływem tlenoterapii biernej nie ulega 
poprawie

A – Ratunkowe udrożnienie dróg oddechowych za pomocą 
zaawansowanej techniki przyrządowej – założenie maski 
krtaniowej (LMA)
B – Punkcja więzadła pierściennotarczowego z użyciem igły 
ratunkowej z jednoczesną aspiracją powietrza za pomocą 
dołączonej strzykawki, przed podłączeniem do źródła tlenu 
(technika pojedynczego wkłucia – szybki dostęp do tchawicy!)

Quicktrach Minitrach
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•	 W przypadku konieczności rozważ jaką najlepiej znaną 
Ci metodę zastosujesz do udrożnienia dróg oddechowych 
pacjenta (nie zwlekaj)! 

Wykonanie konikopunkcji z uwzględnieniem wie-
ku i budowy ciała poszkodowanego oraz obowiązują-
cych zasad:

•	 Przygotować sprzęt do prowadzenia efektywnej wenty
lacji oraz do wykonania zabiegu 

•	 Wenflon 16 G/14 G (lub cewnik na igle z zestawu 
fabrycznego) podłączyć do strzykawki o objętości 5 ml 
wypełnionej 0,9% roztw. NaCl (1–2 ml)

•	 Przygotować i prawidłowo ułożyć pacjenta w pozycji 
z odgiętą głową (sposób ułożenia ma ogromne znaczenie, zde
cydowanie ułatwia lokalizację miejsca wykonania zabiegu)

•	 Ustabilizować krtań niedominującą ręką, chwytając 
kciukiem i palcem środkowym chrząstkę tarczową po obu 
stronach

•	 Zidentyfikować miejsce nakłucia więzadła pierścienno
tarczowego palcem wskazującym 

•	 Jeśli czas i stan pacjenta pozwalają, zdezynfekować 
skórę na przedniej części szyi pacjenta nad więzadłem 
pierściennotarczowym roztworem antyseptyku i pozostawić 
do wyschnięcia

•	 Nakłuć więzadło na głębokość 1,5 do 2 cm z jednoczesną 
aspiracją powietrza

•	 Skierować kaniulę do skóry nad więzadłem pod kątem 
90º a następnie po nakłuciu więzadła zmienić kąt wprowa
dzenia kaniuli na 45º w kierunku doogonowym 

•	 Dalej wprowadzić kaniulę do światła krtani z jedno
czesnym usuwaniem mandrynu. Jeśli w strzykawce znajduje 
się Lidocaina, można ją wstrzyknąć w tym momencie znie
czulając błonę śluzową krtani, co zapobiega wystąpieniu 
odruchu kaszlowego u pacjenta przytomnego

•	 Ponownie zaaspirować powietrze przez dołączoną strzy
kawkę (pęcherzyki powietrza w czasie podciągania tłoka 
strzykawki wskazują na prawidłowe umieszczenie kaniuli 
w świetle tchawicy)

•	 Połączyć kaniulę z łącznikiem Y lub workiem samo
rozprężalnym z źródłem tlenu (łącznik rurki dotchawiczej 
o średnicy 3,0 mm jest kompatybilny z cewnikiem, wenty
lacja taka jest mniej skuteczna niż w przypadku podłączenia 
do źródła tlenu o wysokim ciśnieniu)

•	 Wstrzymać przepływ tlenu gdy stwierdzi się uniesienie 
klatki piersiowej i szmery oddechowe (za pomocą palca 
w rękawiczce lub zmiany kierunku przepływu tlenu w kra
niku trójdrożnym)

•	 Zastosować rurkę ustno – i/lub nosowogardłową oraz 
manewr wysunięcia żuchwy

•	 Rozpocząć natlenianie pacjenta lub jego wentylację 
w stosunku wdechu do wydechu (I: E) 1:3 lub 1:4 w celu 
zapewnienia odpowiedniego czasu na bierny wydech i unik
nięcia urazu ciśnieniowego

•	 Za pomocą tasiemki umocować kaniulę w miejscu 
wkłucia wokół szyi chorego

•	 Mocno ucisnąć miejsce wkłucia, aby zredukować nie
wielką ilość odmy podskórnej, jaka powstaje na ogół po 
zastosowaniu tej techniki

•	 Monitorować stan zdrowia poszkodowanego, ze szcze
gólnym uwzględnieniem układu oddechowego

•	 Ocenić objawy kliniczne skutecznej oksygenacji
•	 Rozpoznać objawy barotraumy (pacjenci z urazem 

klatki piersiowej)
•	 Kontrolować pulsoksymetrię
Podsumowując, pacjent w stanie zagrożenia życia jest 

pacjentem szczególnym. Od szybkiego rozpoznania i włą
czenia działań zależy w dużej mierze przeżycie chorego. 
Pielęgniarki/pielęgniarze systemu, pracujący „na pierwszej 
linii”, odgrywają więc znaczącą rolę w udzielaniu pierwszej 
pomocy, w warunkach przedszpitalnych podejmując me
dyczne czynności ratownicze. Wyznacznikiem jest nagłość 
stanu, liczą się czas, sprawność działania i współdziałania 
z pozostałymi członkami zespołu wyjazdowego, zakres 
odpowiedzialności zawodowej, kompetencji i uprawnień. 
W związku z powyższym kształcenie grupy pielęgniarek/
pielęgniarzy systemu jest ogromnie ważne, opiera się na 
opracowanych ramowych programach kursów specja
listycznych w zakresie m.in. wykonania konikopunkcji, 
odbarczania odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpi
kowego celem podania leków w stanach nagłego zagrożenia 
życia (NR 05/08. Tworzenie programów kształcenia to nie 
tylko odpowiedź na wymogi dyktowane normatywnie, to 
również efekt ścisłej współpracy ze środowiskiem zawodo
wym pielęgniarek i położnych realizujących swoje funkcje 
zawodowe na różnych stanowiskach pracy. 

mgr Elżbieta Janiszewska 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 

i intensywnej opieki, Instytut CZMP, Łódź
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