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dniach 18–20 listopada 2016 roku odbyła się IX Ogól-
nopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej „Koper-

nik 2016” pod patronatem Marszałka Województwa Łódz-
kiego Witolda Stępnia, Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Ratunkowej, Oddziału Terenowego PTMR oraz Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny. Miejscem kon-
ferencji było Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, a tematem przewodnim: „Edukacja w 
medycynie ratunkowej”. W konferencji uczestniczyło ogółem 
420 osób z Polski i ze świata, tj. lekarzy specjalistów, ratow-
ników medycznych, pielęgniarek o specjalności w dziedzinie 
pielęgniarstwa ratunkowego oraz pielęgniarstwa anestezjolo-
gicznego i intensywnej opieki. Zaproszeni goście (30 osób) 
przybyli z Ukrainy (Wołyń, Tarnopol, Winnica) oraz ze 
Stanów Zjednoczonych.

Dzień pierwszy

Tegoroczne sesje warsztatowe zorganizowane zostały pierw-
szego dnia konferencji, tj. 18 listopada 2016 roku w Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi. 
Tematy warsztatów dotyczyły ultrasonograficznego rozpozna-
wania odmy, nowoczesnego udrożniania dróg oddechowych, 
praktycznych elementów zespołu urazowego, resuscytacji 
noworodka, kompresji klatki piersiowej – LUCAS 3 oraz 
praktycznych aspektów w zdarzeniach masowych i mnogich 
z elementami TRIAGE.

Dzień drugi

Dr Dariusz Timler powitał wszystkich uczestników konfe-
rencji, a wykład inauguracyjny na temat: „Miejsce edukacji 
wytycznych ERC 2015” wygłosił Krajowy Konsultant w dzie-
dzinie medycyny ratunkowej – prof. Jerzy Robert Ładny. Nowe 

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (European Resuscita-
tion Council), opublikowane 15 października 2015 roku, oparte 
są na dokumencie CoSTR (Consensus on CPR Science with 
Treatment Recommendations), który systematyzuje wyniki 
prac naukowych dotyczących szerokiego zakresu tematów zwią-
zanych z resuscytacją krążeniowo-oddechową (RKO). Wiedza 
o resuscytacji ciągle się rozwija, dlatego wytyczne postępowania 
muszą być regularnie uaktualniane, by odzwierciedlały postęp 
tej nauki i wskazywały całemu społeczeństwu, jak również 
personelowi medycznemu, najlepszy sposób postępowania. 
Zwiększenie przeżywalności zależy nie tylko od rzetelnej 
i wysokiej jakości wiedzy, ale również od skuteczności nau-
czania laików i pracowników ochrony zdrowia.

Temat pierwszej sesji, której przewodniczyli prof. Jerzy 
Robert Ładny, dr Marzena Wojewódzka-Rzeleźniakowicz 
oraz dr Jacek Nowakowski, brzmiał: „Co nowego w edukacji 
w medycynie ratunkowej?” Ważną kwestię, jaką jest obecność 
rodziny w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, poru-
szył dr Patryk Rzońca z Lublina. Obecność rodziny pacjenta 
podczas zabiegów ratujących życie ( family presence during 
CPR; family-witnessed resuscitation) jest stosunkowo nowym 
pojęciem w medycynie ratunkowej. Jest ona wyrazem rosnącej 
tendencji do promowania opieki holistycznej, ukierunkowanej 
na pacjenta i jego rodzinę. Zbyt mało w Polsce mówi się na 
ten temat. Dyskusję nad obecnością bliskich podczas RKO 
w literaturze podjęto już w latach 80. XX wieku i, jak donoszą 
źródła, została ona w wielu krajach zaaprobowana. Pierwszy 
opisany w literaturze przykład tego zjawiska miał miejsce 
w 1987 roku w Foot Hospital (Michigan, USA). Autor opubli-
kował raport, w którym opisał doświadczenia siedemdziesięciu 
członków rodziny, którym umożliwiono bierne uczestniczenie 
w resuscytacji. Badanie to zapoczątkowało dyskusję na ten 
temat oraz wytyczyło nowy trend w praktyce postępowa-
nia. W 1993 roku Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego  
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W podjęło uchwałę o wspieraniu koncepcji, natomiast Amerykań-
skie Towarzystwo Kardiologiczne, jako pierwsza organizacja, 
propagowała w Wytycznych 2000 obecność rodziny podczas 
resuscytacji. Europejska Federacja Towarzystw Pielęgniarstwa 
w Intensywnej Opiece (EfCCNa), Europejskie Towarzystwo 
Intensywnej Opieki Pediatrycznej i Neonatologicznej (ESPNIC) 
i Sekcja Pielęgniarstwa Kardionaczyniowego przy Europejskim 
Towarzystwie Kardiologicznym (CCNAP) sformułowały w 2007 
roku wspólne stanowisko w sprawie obecności rodzin podczas 
resuscytacji. Zalecenia te sformułowano na podstawie wyników 
badań naukowych przeprowadzonych zarówno w Stanach 
Zjednoczonych, jak i w Europie. Tradycyjnie podczas RKO 

obecność rodziny jest nieakceptowana, choć ostatnio obserwuje 
się zmianę modelu postępowania – poszanowanie autonomii 
pacjenta i jego bliskich. Obecność krewnych w czasie resuscyta-
cji wiąże się z wieloma korzyściami, w tym ułatwia zrozumienie 
i uświadomienie sobie procesu umierania i śmierci. Jednakże 
wybór ten należy wyłącznie do krewnych pacjenta. W wypadku 
pozaszpitalnego zatrzymania krążenia krewni mogą być już 
obecni i prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS). 
Nadal istnieją różnice kulturowe i socjalne, które należy rozu-
mieć, uznawać i taktownie traktować. Podczas swojego wystą-
pienia dr Patryk Rzońca przedstawił badania przeprowadzone 
na określonej grupie pracowników w ochronie zdrowia. Grupa 
ankietowana cechowała się negatywnym stosunkiem do ruty-
nowej obecności członków rodziny w trakcie przeprowadzania 

RKO. Ponad połowa badanych uważała, że koncepcja obecności 
rodziny w trakcie resuscytacji nie powinna obowiązywać 
w Polsce. W badanej grupie zdecydowana większość uważała, 
że powinny jednak obowiązywać procedury regulujące obecność 
rodziny w trakcie czynności resuscytacyjnych ich bliskich osób 
oraz, że obecność rodziny ma wpływ na podejmowanie decyzji 
o zaprzestaniu i niepodejmowaniu czynności resuscytacyjnych. 
Istnieje potrzeba dalszego prowadzenia badań w celu lepszego 
zrozumienia i wdrażania zagadnienia. Problemy w edukacji 
resuscytacji dzieci przedstawił mgr Marcin Rybakowski.

Kolejnym prelegentem była dr Bożena Adamkiewicz z WSS 
im. M. Kopernika w Łodzi, która przedstawiła: „Aktualne 
wytyczne i zalecenia trombolizy i trombektomii w wypadku 
udaru mózgu”. Leczenie trombolityczne ma udowodnioną sku-
teczność w randomizowanych badaniach klinicznych (NINDS, 
ECASS-III). Tromboliza dożylna z użyciem rt-PA (recombinant 
tissue plasminogen activator) powinna być stosowana u pacjentów 
ze świeżym udarem niedokrwiennym mózgu i spełniających 
kryteria leczenia w tzw. ramach krótkiego okna czasowego/
terapeutycznego, tj. jeżeli od wystąpienia objawów nie minęło 
więcej niż 4,5 godziny, z zaleceniami rekomendacji profesjo-
nalnych towarzystw medycznych American Heart Associa-
tion i American Stroke Association (ASA/AHA 2015). Leczenie 
powinno być rozpoczęte możliwie jak najszybciej, które daje 
choremu największą szansę na przeżycie (klasa I; siła zalecenia 
A), decyzje powinny być podejmowane w sposób zindywi-
dualizowany. Zarówno wiek powyżej 80 lat, jak i niewielki 
lub duży deficyt neurologiczny nie są przeciwwskazaniami 
do leczenia trombolitycznego (siła zalecenia B). Obecność 
wczesnych cech udaru mózgu nie wpływa na efektywność. 
Mechaniczne usunięcie skrzepliny z dużych naczyń krwio-
nośnych (trombektomia) stanowi alternatywę dla pacjentów, 
którzy nie mogą otrzymać leku trombolitycznego z powodu 

przeciwwskazań, np. niedawno przebytej operacji chirurgicznej. 
Realizację w praktyce Wytycznych ERC 2015 w zakresie stoso-
wania leków p.płytkowych w karetkach pogotowia omówił dr 
Piotr Adamski. Podstawą jest dobrze przeprowadzony wywiad 
przez lekarzy, ratowników medycznych/pielęgniarki systemu 
dotyczący przyjmowania przez pacjentów leków p.krzepliwych 
oraz oznaczenie poziomu glikemii we krwi (poziomy >50 mg/
dl lub <400 mg/dl mogą manifestować objawy pseudoudaru). 
Najważniejszy w leczeniu udaru jest czas. Pacjenci powinni być 
bezpiecznie i jak najszybciej przetransportowani do najbliższego 
dostępnego certyfikowanego oddziału udarowego, z możliwoś-
cią wykonania tomografii komputerowej stanowiącej badanie 
obrazowe z wyboru, różnicujące udar krwotoczny z udarem 
niedokrwiennym.

Wiedza o resuscytacji ciągle się rozwija, dlatego wytyczne postępowania muszą być regularnie uaktualniane, 
by odzwierciedlały postęp tej nauki i wskazywały całemu społeczeństwu, jak również personelowi 
medycznemu, najlepszy sposób postępowania. Zwiększenie przeżywalności zależy nie tylko od rzetelnej 
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Dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja druga, poświę-
cona „Zaburzeniom psychicznym i problemom psychologicz-
nym w ratownictwie medycznym”. Przewodniczącym sesji 
był dr Paweł Rasmus. Rolę psychologa w jednostkach ratow-
nictwa medycznego – wsparcie psychologiczne na podstawie 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) oraz interwencje 
psychologiczne w zdarzeniach masowych – omówiły Anna Zie-
lenkiewicz i Martyna Tworkowska. Praca w jednostkach ratow-
nictwa medycznego, niezwykle odpowiedzialna, obarczona 
sytuacjami traumatycznymi, często w trudnych warunkach 
pogodowych, zasługuje na najwyższe uznanie. Obcowanie 
ze śmiercią, śmierć dziecka, sytuacje poważnego zagrożenia 
życia, zagrożenie fizycznej integralności, bycie świadkiem 

zabicia lub zranienia innej osoby, zdarzenia o charakterze 
masowym, trudny lot śmigłowcem, czasem brak poczucia 
satysfakcji po zakończonej akcji to jedne z najważniejszych 
sytuacji traumatycznych, jakim poddawani są lekarze, ratow-
nicy medyczni, pielęgniarki systemu. Wszyscy pracownicy 
narażeni są na stresory chroniczne, tj. nieprzewidywalność, 
praca w porze nocnej, system dyżurów, zmianowość, konflikty 
interpersonalne, poczucie odpowiedzialności, nieumiejętność 
radzenia sobie z trudnymi emocjami, presja czasu, monotonia, 
przeciążenie pracą, także biurową, wypalenie zawodowe, 
bezradność. Duży nacisk został położony na szkolenia – pre-
wencję (m.in. style radzenia sobie ze stresem – zasoby osobiste 
i społeczne, regulacje emocji – własnych i poszkodowanych, 
komunikacja z pacjentem, budowanie poczucia własnej sku-
teczności) oraz wsparcie emocjonalne ze strony kompetentnych, 
przeszkolonych w interwencjach kryzysowych psychologów, 
tzw. interwentów kryzysowych. Powinni oni mieć wiedzę 
i praktykę w tym zakresie oraz odpowiednie cechy osobowoś-
ciowe. Zwrócono uwagą na ważną rolę, jaką odgrywa dbanie 
o wysoką jakość kadry zatrudnionej w Państwowym Ratowni-
ctwie Medycznym (selekcja i rekrutacja pracowników, analiza 
potrzeb szkoleniowych oraz dbanie o rozwój pracowników, 
tworzenie systemów motywacyjnych i strategii umożliwiają-
cych jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału zatrudnionych 
pracowników w rozwoju organizacji). Poświęcono również 
uwagę dzieciom w zdarzeniach masowych, z uwzględnieniem 
udzielania pomocy w poszczególnych grupach wiekowych 
(lęk seperacyjny u dzieci) oraz omówiono wpływ zdarzenia 
na psychikę służb ratowniczych.

Sesja trzecia obejmowała: „Problematykę kardiologiczną 
w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)”. Przewodniczącymi 
sesji byli: prof. Jacek Gajek, prof. Dorota Zyśko, dr Karolina 
Burska. Sesja dotyczyła m.in. ostrej niewydolności serca, 
utraty świadomości w izbie przyjęć lub SOR, postępowania 
z pacjentem z kardiowerterem – defibrylatorem (ICD) w SOR 

oraz powikłań leczenia przeciwkrzepliwego. Dr Dariusz Timler 
omówił wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczestników 
konferencji dotyczących autoresuscytacji. Po stwierdzeniu 
nieskutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie należy 
zdejmować elektrod EKG, a monitorowanie pacjenta należy 
utrzymywać przez 10 minut po stwierdzeniu zgonu.

W sesji czwartej zaprezentowany został temat: „Technologie 
w służbie edukacji i leczenia”. Przewodniczącymi sesji byli prof. 
Waldemar Machała i dr Dariusz Timler. Zwrócono uwagę na 
miejsce USG w resuscytacji oraz w pomocy przedszpitalnej. 
Jako zaproszony gość wystąpiła dr Nicole Piela z USA. 

Tematem sesji piątej była: „Edukacja a obrażenia wie-
lonarządowe”. Sesji przewodniczyli: dr Andrzej Basiński, 

dr Krzysztof Chmiela, dr Grzegorz Cebula. Podczas sesji 
przedstawione zostały zagadnienia związane z leczeniem bólu 
w urazach przez ratownika medycznego, dostępem naczynio-
wym a obrażeniami wielonarządowymi w SOR, zatrzymaniem 
krążenia spowodowanym urazem, nieprawidłowościami dre-
nażu klatki piersiowej oraz pourazowym przedszpitalnym 
unieruchomieniem kręgosłupa za pomocą deski i kołnierza 
w świetle najnowszych doniesień. W związku ze zmianami 
zwyrodnieniowymi, obserwowanymi np. w wieku podeszłym, 
należy rozważyć alternatywny sposób stabilizacji kręgosłupa 
szyjnego w celu uniknięcia przemieszczenia złamania i związa-
nego z tym możliwego zwiększenia deficytu neurologicznego. 
Zarówno deska, jak i KED, mogą powodować pogorszenie 
funkcji oddechowych.

Sesja szósta dotyczyła: „Wybranych elementów organizacji 
ratownictwa przedszpitalnego i szpitalnego”. Przewodniczą-
cymi sesji byli: prof. Krystyna Sosada, dr Maria Bartczak 
i dr Krystyna Frydrysiak. Katastrofę budowlaną w Chorzo-
wie w 2006 roku z perspektywy 10 lat omówiła dr Krystyna 
Sosada. Przeanalizowano doświadczenia własne zabezpieczenia 
medycznego biegów w Polsce na podstawie zabezpieczeń biegów 
na dystansach: 10 km, półmaratonów, maratonów i ultra-
maratonów. Symulację medyczną w medycynie ratunkowej 
zaprezentowała dr Maria Bartczak, a System Wspomagania 
Dowodzenia omówił dr Klaudiusz Nadolny.

Dzień trzeci

Trzeciego dnia konferencji ogłoszono wyniki na najlepszy 
plakat w sesji plakatowej. Pierwszą sesję rozpoczęto ciekawym 
tematem dotyczącym: „Problematyki terroryzmu w medycynie 
ratunkowej”. Przewodniczącym sesji byli: dr Przemysław Guła 
oraz dr Paweł Rasmus. Przedstawiono badania ankietowe 
dotyczące przygotowania merytorycznego i emocjonalnego 
studentów kierunku lekarskiego i ratownictwa medycznego 

UMP w Poznaniu do udzielania pomocy w sytuacji zagroże-
nia ze strony aktywnego strzelca używającego broni palnej. 
Aktywny strzelec to osoba zaburzona psychicznie i emocjo-
nalnie, z tendencjami suicydologicznymi, usiłująca zabić 
jak najwięcej otaczających ją osób w mocno zaludnionych 
miejscach i obiektach stanowiących tzw. cele miękkie (np. 
w szkołach, zakładach pracy, centrach handlowych). Zasadne 
jest więc stworzenie możliwości nauczania opartego na symu-
lacjach w środowisku realnego strzału (w warunkach realnego 
stresora). Nawet jednorazowe zajęcia w takich warunkach 
powodują znaczącą adaptację i zmniejszają poziom strachu. Dr 
Paweł Rasmus przybliżył fenomen paniki i psychologii tłumu. 
Charakterystykę działań ratowniczo-medycznych w aktach 
terroru, stanowiącą szczególną grupę zdarzeń masowych z racji 
zagrożeń wtórnych, oraz cechy obrażeń ciała i ich ciężkości, 
omówił dr Przemysław Guła. Priorytetem w stosunku do 
ciężko poszkodowanych jest działanie w oparciu o taktykę 
scoop and run oraz właściwa dyslokacja poszkodowanych 
w szpitalach. W Polsce na czas trwania Światowych Dni 
Młodzieży wprowadzono m.in. procedury postępowania 
na wypadek zamachów terrorystycznych z wykorzystaniem 

urządzeń wybuchowych, dekontaminacji w wypadku skażeń 
masowych, postępowania w zagrożeniach biologicznych (czas 
ich obowiązywania dotyczył jedynie okresu ŚDM).

Sesja druga dotyczyła: „Problematyki zabezpieczenia dróg 
oddechowych”. Przewodniczącymi sesji byli: prof. Tomasz 
Gaszyński, prof. Wojciech Krajewski, dr Paweł Podkościelny 
oraz dr Marcin Kasprzyk. Sposób zabezpieczenia dróg odde-
chowych u osób otyłych przedstawił prof. Tomasz Gaszyński 
z USK im. N. Barlickiego w Łodzi, natomiast prof. Wojciech 
Krajewski z ICZMP omówił zabezpieczenie dróg oddechowych 
u dzieci oraz problemy trudnej intubacji. Ponadto poruszono 
kwestię intubacji dotchawiczej w warunkach przedszpitalnych 
w aspekcie konieczności czy niebezpieczeństwa oraz wpływ 
stosowania maski tlenowej na wartość etCO2 i częstości 
oddechu w zależności od przepływu O2.

Sesja trzecia poświęcona była toksykologii w praktyce. 
Aktualne zasady diagnostyki i terapii zatruć grzybami, rozpo-
znanie zespołu sromotnikowego, zagrożenia toksykologiczne 
w domu i na polu – na podstawie toksykologicznych konsul-
tacji telefonicznych – oraz aktualne postępowanie w zatruciu 
związkami fosfoorganicznymi u dorosłych i dzieci, wygłosili 
dr Magdalena Łukasik-Głębocka, dr Eryk Matuszkiewicz 
oraz dr Michał Szemień.

Sesja czwarta była sesją Młodych Lekarzy. Poruszono m.in. 
takie tematy, jak sedacja i leczenie bólu z zastosowaniem  
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Ketaminy, zastosowanie Propofolu w migrenowych bólach 
głowy, trauma scan, wewnątrzszpitalne algorytmy – czy 
usprawniają pracę w SOR?

 Sesja piąta – Varia, zawierała problematykę dotyczącą 
pozycjonowania miejsca wezwania HEMS przy pomocy świec 
dymnych, komunikacji osób niepełnosprawnych z CPR (od 
2011 roku jednostki systemu PRM zapewniają osobom nie-
pełnosprawnym w zakresie narządu mowy/słuchu możliwość 
korzystania z pomocy tłumacza języka nowożytnego, migo-
wego lub tłumacza-przewodnika). Dr Paweł Węgrzyn (Pol-
skie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Farmakoterapii) 
omówił zasady bezpiecznej płynoterapii – schemat postępo-
wania przy wyborze odpowiedniego płynu. Jakości analizy 
EKG w zespołach podstawowych przedstawił Adam Stępka. 
Ratownik medyczny Włodzimierz Janiszewski poruszył kwestię 
rozszerzenia kompetencji ratowników medycznych w związku 
z rządowym projektem nowelizacji ustawy o PRM dotyczącym 
planowanej likwidacji zespołów specjalistycznych. Organizację 
sytemu ratownictwa medycznego i pogotowia ratunkowego 
w obwodzie winnickim (strukturę, problemy i perspektywy 
rozwoju) przybliżyła Nadia Marusiak – Zastępca Dyrektora 

Departamentu Ochrony Zdrowia, Winnicka Obwodowa 
Administracja Państwowa.

Podsumowując, IX Ogólnopolska Konferencja Medycyny 
Ratunkowej „Kopernik 2016”, jak co roku, przygotowana była 
na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, pozwoliła na 
wymianę doświadczeń naukowo-badawczych w miłej i przy-
jaznej atmosferze.

Już w przyszłym roku, w dniach 17–19 listopada 2017 r., 
odbędzie się X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja 
Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2017” w Szpitalu CKD, 
ul. Pomorskiej 251, Aula 1000. W kolejnej edycji organizatorzy 
chcieliby zwrócić uwagę na innowacje w medycynie ratun-
kowej. Oprócz warsztatów i wykładów planowana jest sesja 
plakatowa, przewidziane są również nagrody.

W dniu 20 kwietnia 2017 r. odbędzie się I Ogólnopolska 
Konferencja Ordynatorów i Kierowników SOR w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi.

W imieniu dr Dariusza Timlera serdecznie zapraszam.

mgr Elżbieta Janiszewska
przewodnicząca PTPAiIO – Oddział w Łodzi, 

członek Koła PTP i PTPR, PTPR, 
specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
Instytut CZMP w Łodzi


