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          W dniach 26-28.05.2017 roku odbył się I Międzynarodowy Kongres Medycyny 

Ratunkowej i Katastrof w Centrum Szkoleniowym Falenty koło Warszawy. Wydarzenie to 

zorganizowano  pod patronatem  Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej  

prof. dr hab. n.med. Jerzego R. Ładnego, pod patronatem honorowym JM Rektora 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n.med. Mirosława Wielgosia  oraz JM 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. d. hab. n. 

med. Andrzeja Tykarskiego. Swoim patronatem zaszczycił również Marszałek Województwa 

Mazowieckiego Pan Adam Struzik. Kongres zaingurował  prof. dr hab. n. med. Jerzy R Ładny 

tematem –  Postępowanie przedszpitalne z pacjentem z ostrym zespołem wieńcowym (OZW). 

Pierwszego dnia została przeprowadzona sesja I dotycząca medycyny ratunkowej okiem 

ekspertów, podczas której zostały poruszone tematy leczenia bólu, krążenia pozaustrojowego i 

tworzenia programu pozaustrojowego utlenowania krwi ECMO (Extracorporeal Membrane 

Oxygenation) dla Wielkopolski oraz zastosowania symulacji medycznej w procesie nauczania w 

medycynie ratunkowej i katastrof. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drugiego dnia odbyła się sesja II, której tematem przewodnim było – Miejsce perfuzji w 

medycynie ratunkowej. Prelegenci zwrócili uwagę na monitorowanie pacjentów z systemami 

wspomagania serca, omówiona została elektroniczna karta informacyjna oraz aplikacja RATUJ 

ŻYCIE. Podjęto temat dotyczący pacjentów z systemami wspomagania krążenia (ECMO,  

ECLS, E-CPR, ODP) oraz przedstawiono istotne informacje dla zespołu podejmującego 

interwencję. Ponadto przedstawiono opiekę i transport pacjenta poddanego terapii ECMO, jak 

również procedury ECMO w stanach krytycznych. 

         Sesja III dotyczyła medycyny katastrof. Panel dyskusyjny na temat wypadku masowego 

rozpoczął dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, dyrektor LPR. Zwrócił uwagę na miejsce 

HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) w zdarzeniach mnogich i masowych. 

Prelegenci poruszyli tematykę zdarzeń masowych w pragmatyce działania jednostek systemu 

PRM – planowanie, zarządzanie, realizacja. Zwrócono uwagę na ważny temat jakim jest  

podejmowanie działań funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych jako wyższej 

konieczności ratunkowej w aspekcie wyzwań i zagrożeń dla ZRM oraz jak przygotować się do 

zamachu. 

         Sesja IV poświęcona była standardom postępowania w medycynie ratunkowej. W sesji 

tej poruszono istotne tematy t. j.: postępowanie z obrażeniami narządów śródmiąższowych na 

przykładzie Centrum Urazowego USK w Białymstoku, zatorowość płucna u pacjentów z 

zespołem antyfosfolipidowym, stany nagłe w cukrzycy – przegląd aktualnych wytycznych i 

opis przypadku, wytyczne postępowania dla ZRM. 

         Sesja V zawierała tematykę medycyny ratunkowej w praktyce. Prelegenci przedstawili 

postępowanie w przypadku udaru mózgu, zastosowanie wentylacji mechanicznej i 

ultrasonografii w medycynie ratunkowej. 

        Sesja VI to głównie przedstawienie problematyki  hipotermii w medycynie ratunkowej. 

Poruszane tematy z tego panelu dotyczyły hipotermii w ratownictwie, hipotermii 

terapeutycznej po NZK, miejsca hipotermii terapeutycznej w neurologii, jak również przegląd 

aktualnych badań związanych z tym tematem. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trzeciego  dnia odbyły się  kolejne sesje. 

       Sesja VII zawierała problematykę ostrych stanów kardiologicznych, m. in. leczenie 

antyagregacyjne u pacjentów z OZW, doping w sporcie a układ sercowo-naczyniowy oraz stare 

i nowe czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. 

       Sesja VIII dotyczyła organizacji i funkcjonowania ratownictwa medycznego. Prelegenci 

omówili organizację i przygotowanie SOR na zdarzenia masowe na przykładzie Światowych 

Dni Młodzieży, specyfikę transportu małego dziecka oraz działania Morskiej służby 

Poszukiwawczo-Ratowniczej. 

       Sesja IX obejmowała tematykę symulacji i edukacji w medycynie ratunkowej i katastrof. 

Przedstawiono m.in. zastosowanie symulacji medycznej w procesie nauczania intubacji 

dotchawiczej. Zwrócono uwagę na fakt, iż natlenianie pacjenta, czyli preoksygenacja przed 

intubacją dotczawiczą zmniejsza ryzyko wystąpienia migotania komór. 

        Sesja X poświęcona była resuscytacji krążeniowo-oddechowej w praktyce, w której 

przedstawiono Wytyczne Resuscytacji 2015, zastosowanie ampułkostrzykawek podczas 

resuscytacji i innych stanów zagrożenia życia. 

Podsumowując I Kongres obfitował w wiele naukowych doniesień oraz pokazów służb i 

podmiotów ratowniczych podczas zdarzenia masowego. Ponadto przed rozpoczęciem 

Kongresu można było skorzystać z warsztatów, które dotyczyły zaawansowanych metod 

udrażniania dróg oddechowych, FAST w praktyce medycyny ratunkowej (badanie gałki ocznej 

- wymiaru osłonki nerwu wzrokowego ONSD - Optic Nerve Sheath Diameter, jako metody 

oceny ciśnienia śródczaszkowego), postępowania ratunkowego z pacjentem urazowym, 

zaawansowanych systemów wspomagających uciskanie klatki piersiowej, hipotermii 

terapeutycznej w praktyce oraz postępowania z pacjentem z systemami wspomagania krążenia. 

Organizatorzy zwrócili uwagę na pilną potrzebę nieustannych szkoleń, aby wypracować u osób 

szkolących się prawidłowe nawyki w sytuacjach kryzysowych. 

                                                                                                                 Mirosława Kosmowska 

                                                                                                      Elżbieta Szydłowska-Cholewa    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


