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uratowania osoby niewydolnej oddechowo. To informacja 
ważna też dla osób niezwiązanych z medycyną ratunkową: 
każdy, kto zetknie się z  człowiekiem wymagającym resu-
scytacji, musi podjąć czynności ratunkowe i nie powinien 
ich przerywać, zanim przyjedzie karetka” –  podkreślał 
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz Rady 
Naukowej, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w Wojewódzkim Szpitalu im. Kopernika w Łodzi, dr Dariusz 
Timler. Wykład poprowadził zaproszony gość dr Michał  
Wojdak, Kierownik Grupy Roboczej Polskiej Rady Resuscy-
tacji ds. zabiegów resuscytacyjnych w pediatrii (EPLS).

 Z obserwacji specjalistów wynika, że coraz lepiej do udzie-
lania pierwszej pomocy przygotowane są przez szkoły dzieci 
i młodzież. „Dorośli muszą poprawić swoje postępowanie 
i nie bać się – jeżeli osoba nie oddycha i nie ma akcji serca, 
to umiera. Można ją uratować, nawet gdy czynności resuscy-
tacyjne nie będą wykonywane w sposób doskonały. Podjęcie 
uciskania klatki piersiowej jest wyjściem o wiele lepszym 
niż bierne oczekiwanie na karetkę” – podkreślał dr Timler 
w wywiadzie udzielonym do specjalistycznego medycznego 
portalu internetowego, Medycyna Praktyczna. W sesji tej 
przedstawiono również Polski Rejestr Hipotermii Leczniczej, 
będący projektem naukowo – badawczym pod patronatem 
Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, koordynowany 
przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Uzyskane dane 
jednoznacznie dowodzą skuteczności terapii prowadzonej 
w oddziałach kardiologicznych i anestezjologicznych. Pacjenci 
poddawani hipotermii terapeutycznej po nagłym zatrzymaniu 
krążenia (NZK) mieli większą szansę na przeżycia oraz wyższą 
sprawność neurologiczną w porównaniu z chorymi leczonymi 
bez kontroli temperatury. 

Należy pamiętać, że opieka nad chorym w trakcie hipotermii 
leczniczej wymaga podejścia wielospecjalistycznego. Obniżenie 
temperatury ciała chorego zmienia fizjologię a czynności zwią-
zane z samą procedurą hipotermii mogą indukować zmiany 
parametrów biochemicznych, reakcji na bodźce czy funkcji 
narządów. (Rozporządzenie MZ z dnia 22 listopada 2013 roku 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego regulujące m.in. wymagania wobec ośrodków 
prowadzących procedurę hipotermii terapeutycznej).

dniach 13–15 listopada 2015 r. odbyła się VIII Konfe-
rencja Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2015” pod 

patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda 
Stępnia, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz 
Łódzkiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Ratunkowej. Miejscem Konferencji było Centrum 
Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
a tematem przewodnim „Powodzenia i niepowodzenia w medy-
cynie ratunkowej”. W warsztatach i wykładach uczestniczyło 
około 300 lekarzy specjalistów, ratowników medycznych 
i pielęgniarek o  specjalności medycyny ratunkowej z kraju 
oraz z Wielkiej, Brytanii, Ukrainy i Włoch.

Dzień pierwszy
Poświęcony był doskonaleniu umiejętności uczestników Kon-
ferencji podczas warsztatów m.in. w dziedzinie hipotermii, 
trudnej intubacji, endoskopowej identyfikacji krwawień z prze-
wodu pokarmowego, odbarczania odmy i udrażniania dróg 
oddechowych, wentylacji nieinwazyjnej oraz ultrasonografii 
w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), 
przeprowadzonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
im. M. Kopernika w Łodzi.

Minutą ciszy uczczono ofiary ataku terrorystycznego we 
Francji, najgroźniejszego od 10 lat ataku zadanego w „serce 
Europy”. Zaproszony gość Dyrektor ŁOW NFZ Jolanta Kręcka 
powitała wszystkich uczestników Konferencji. Wykład inau-
guracyjny na temat przeniesienia nauki wojskowej od operacji 
bojowych do cywilnych systemów opieki zdrowotnej (opieki 
klinicznej, zarządzania klinicznego, ciągłej poprawy jakości) 
wygłosił Brigadier Professor TJ Hodgetts CBE PhD MMEd 
MBA, Medical Director, Defence Medical Services UK.

Tematem pierwszej sesji, której przewodniczył prof. Woj-
ciech Gaszyński była resuscytacja i opieka poresuscytacyjna. 
Na konferencji po raz pierwszy w Polsce zaprezentowane 
zostały najnowsze zmiany w wytycznych europejskich 
resuscytacji ERC 2015 (European Resuscitation Council) 
z uwzględnieniem nowości w kursach resuscytacji i możli-
wości nowoczesnych platform e-learningowych. „Główny 
nacisk kładziony jest na to, aby w czasie resuscytacji nie-
przerwanie uciskać klatkę piersiową, bo to zwiększa szansę 
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Sesja druga poświęcona była zagadnieniom z toksykologii 
praktycznej. Zaproszeni goście przedstawili problemy kliniczne 
związane z zatruciem paracetamolem i jego działaniem hepa-
totoksycznym na organizm, nietypowe rodzaje środków psy-
choaktywnych i ich rozpoznanie, sposoby oszukiwania testów 
narkotykowych, szczególnie wśród młodzieży oraz interpretację 
badania toksykologicznego. Omawiane były aspekty medyczne 
i organizacyjne związane z pacjentem pobudzonym w przebiegu 
zatrucia nowymi środkami psychoaktywnymi.

Tematem trzeciej sesji były zaburzenia rytmu serca leczone 
elektrycznie. Podczas sesji przedstawione zostały zagadnienia 
na temat postępowania i rozpoznania Zespołu Burgadów, far-
makoterapii w kardiowersji, zaburzeń rytmu serca u chorego 
z nowotworem.

W sesji czwartej zaprezentowany został temat bezpiecznej 
płynoterapii jak również specyfika leczenia obrzęku płuc 
u 26-letniego maratończyka. Beata Barwińska, pielęgniarka 
koordynator zespołu podstawowego WSRM w Łodzi, omówiła 
przypadek pacjenta z tętniakiem rozwarstwiającym aorty, 
jako stanu bezpośredniego zagrożenia życia. Zwróciła uwagę 
na pułapki diagnostyczne, charakterystyczne objawy będące 
często kluczem do rozwiązania trudnej zagadki. Pęknięcie 
tętniaka rozwarstwiającego aorty w warunkach przedszpital-
nych oznacza śmiertelność na poziomie 60 proc. Co ważne 
mylony jest on najczęściej z kolką nerkową bądź z poprzecznym 
uszkodzeniem rdzenia kręgowego na skutek wypadnięcia jądra 
miażdżystego. Istotny jest w tego typu przypadku transport 
pacjenta do szpitala z oddziałem chirurgii naczyniowej z natych-
miastowo dostępną diagnostyką oraz realnym zabezpieczeniem 
chirurgicznym.

Sesja piąta poświęcona była pacjentowi geriatrycznemu 
w ratownictwie. Przedstawiono zasady postępowania doraźnego 
w przypadku chorego otępiałego, pobudzonego i zagubionego, 
zasady wentylacji NIV u pacjenta geriatrycznego z POCHP 
w SOR. Zwrócono również uwagę jakiego rodzaju występują 
pułapki urazów głowy w wieku podeszłym.

W sesji szóstej poruszono problematykę obrażeń wielonarzą-
dowych. Przewodniczącym sesji był prof. Adam Dziki. Wystą-
pili przedstawiciele z ośrodków medycznych z Włoch i Ukrainy, 

którzy zajmują się medycyną katastrof, wywodzącą się z medy-
cyny wojskowej. W medycynie katastrof działania medyczne 
są równie ważne, jak działania logistyczno-organizacyjne. 
Poruszano takie tematy, jak mechanizm urazu a kwalifikacja 
do leczenia w centrum urazowym, niecieniodajne ciała obce 
jako wyzwania w urazach, postępowanie u chorych z rozle-
głymi obrażeniami tkanek miękkich i kości w obrębie twarzy 
oraz nietypowe umiejscowienia odmy w praktyce SOR.

Dzień drugi
Sesja pierwsza drugiego dnia konferencji poświęcona była prob-
lemom neurologicznym. Przewodniczącymi sesji byli prof. Jerzy 
Robert Ładny oraz dr Bożena Adamkiewicz. Skupiono uwagę 
na organizacji i postępowaniu w świeżym udarze mózgu. Udar 
mózgu stanowi obecnie jedną z głównych przyczyn śmiertel-
ności i trwałej niepełnosprawności zarówno w Polsce jak i na 
świecie. W Polsce co roku dosięga około 70 tys. osób, z czego 
aż 30 tysięcy umiera w ciągu miesiąca. Zgodnie z zaleceniami 
wytycznych Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych 
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego z 2012 roku, pacjenci 
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z udarem mózgu powinni być leczeni w ośrodkach udaro-
wych oddziałów neurologicznych. Przedstawiono różne skale 
przydatne w praktyce SOR i oddziałów udarowych m.in. 
skalę CPC. W udarze mózgu najlepszy efekt leczenia można 
osiągnąć w pierwszych godzinach od wystąpienia objawów, 
w związku z czym konieczne jest podjęcie właściwych dzia-
łań m.in. wykonanie trombolizy przed upływem pierwszej 
godziny od przyjęcia na oddział ratunkowy.

 Tematem sesji drugiej były czynności ratunkowe w nie-
sprzyjających warunkach. Przewodniczącym sesji był prof. 
Waldemar Machała. Nowe techniki i leki wspomagające 
leczenie w warunkach przedszpitalnych przedstawił dr 
Krzysztof Chmiela, zwrócił uwagę na bezpieczeństwo szpi-
tali polowych w warunkach misji humanitarnych. Według 
Konwencji Genewskiej aktualnie obowiązującej z 12 sierpnia 
1949 roku (protokoły dodatkowe z 1977 roku i 2005 roku), 
obiekty służby zdrowia oznakowane są zgodnie z prawem 
międzynarodowym symbolami „Czerwonego Krzyża” lub 

„Czerwonego Półksiężyca”, natomiast personelowi sanitar-
nemu, który nie używa ww. znaków nakazuje się stosowanie 
symbolu „Czerwonego Kryształu”. Ponadto istnieje zapis 
o zakazie atakowania szpitali i innych urządzeń służących 
opiece nad rannymi chorymi, ale niestety zapis ten nie jest 

przestrzegany podczas działań militarnych. Na podstawie 
bazy danych bezpieczeństwa pracowników udzielających 
pomocy (Aid Worker Security Database) wymieniono 10 naj-
bardziej niebezpiecznych rejonów świata w latach 2004–2014. 
Na pierwszym miejscu plasuje się Afganistan, dalej Somalia, 
Sudan, Syria, Sri Lanka, Sudan Południowy, Irak, Kongo, 
Republika Środkowej Afryki i Kenia. Ratownik medyczny 
Sylwester Winiarski omówił zagrożenia bezpieczeństwa 
własnego zespołów szpitala polowego na przykładzie szpitala 
PKW w Afganistanie oraz wykonywanie zabiegów medycz-
nych w warunkach ograniczonej widoczności w opiece 
polowej.

Sesja trzecia –Varia, zawierała problematykę posocznicy 
u dzieci, leczenia bólu oraz kolki nerkowej maskującej objawy 
zawału nerki.

Podsumowując, VIII Ogólnopolska Konferencja Medycyny 
Ratunkowej Kopernik 2015, jak co roku, przygotowana na bar-
dzo wysokim poziomie merytorycznym pozwoliła na wymianę 
doświadczeń naukowo-badawczych oraz ich dalszą wspólną 
interpretację  i analizę, dzięki dyskusji podejmowanej po 
każdym panelu i kontynuowanej w kuluarach.

mgr Elżbieta Janiszewska

dniu 15 października 2015 r. o godz. 17.00 została 
otwarta wystawa prac naszej Koleżanki w Łódzkim 

Domu Kultury. Jej przygoda z ikoną zaczęła się w 1953 r. w Cheł-
mku. Po ukończeniu Szkoły Pielęgniarstwa i Położnictwa przy 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie otrzymała nakaz 
pracy z poleceniem zorganizowania żłobka przy Zakładach 
Przemysłu Obuwniczego „Chełmek”. Tam działając w kółku 
plastycznym z maleńkich skrawków skóry powstawały Jej 
pierwsze prace-mozaiki. Tę techniką, udoskonaloną przez lata, 
tworzy ikony nawiązując do antycznych i bizantyjskich. 

Do dziś sztuka zajmuje w Jej życiu ważną rolę, o czym 
świadczy fakt, że ponad 30 lat jest aktywnym członkiem Sto-
warzyszenia Plastyków Amatorów. Pan prof. Ryszard Hunger 
tak ocenia Jej prace: ... „Jej warsztat, jej technika to misterne 
wycinane i niezwykle subtelnie dobrane skrawki skóry, z której 
buduje swoje obrazy. Skóra zastępuje farbę, ale jej nie udaje, 
potrafi zachować własne autonomiczne cechy...”

Wykonane przez nią prace Matki Boskiej Ostrobramskiej 
i Matki Boskiej Włodzimierskiej zostały przekazane do Waty-
kanu jako dar dla papieża Jana Pawła II. Otrzymała specjalnie 
podziękowanie ze Stolicy Apostolskiej. 

Benilda Fabian

Ikony Reginy Jelonek
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