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Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja
Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2017”

dniach 17–19 listopada 2017 roku odbyła się Jubileu-
szowa X Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratun-

kowej „Kopernik 2017” pod patronatem honorowym Ministra 
Zdrowia Konstantego Radziwiłła, Wojewody Łódzkiego 
Zbigniewa Rau, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda 
Stępnia, Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Rektora 
UM w Łodzi prof. dr hab. n. med. Radzisława Kordka, Kon-
sultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej prof. 
dr hab. Jerzego Roberta Ładnego, Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Studentów Medycyny (IFMSA – Poland), Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Beskidzkiej. 
Patronat naukowy objęli: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, Łódzki 
Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratun-
kowej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów oraz 
Uniwersytet Medyczny (Ukraina). Miejscem Konferencji było 
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi. W konferencji uczestniczyło około 700 osób z kraju 
i z zagranicy tj. lekarzy specjalistów, ratowników medycznych, 
pielęgniarek ratunkowych, pielęgniarek anestezjologicznych 
i intensywnej opieki, a także przedstawicieli innych zawodów. 
Zaproszeni goście przybyli z Australii, Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Turcji.

Dzień pierwszy
Tegoroczne sesje warsztatowe towarzyszące Ogólnopolskiej 
Konferencji Medycyny Ratunkowej odbywały się w Woj-
skowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi przy 
ul. 1 Maja 90. Tematy warsztatów dotyczyły: postępowania 
zespołu urazowego, resuscytacji noworodka, mechanicznej 
kompresji klatki piersiowej za pomocą Corpuls CPR, nauki 
podstawowych zabiegów resuscytacyjnych w wirtualnej rze-
czywistości – VR ACT, wybranych elementów z wypadku 
masowego, USG w medycynie ratunkowej ze szczególnym 
uwzględnieniem protokołu BLUE oraz scenariusza urazo-
wego na symulatorze wysokiej wierności GAUMARD Trauma 
HAL.

Dzień drugi
Drugiego dnia Konferencji odbyło się jej uroczyste otwarcie 
i powitanie wszystkich uczestników przez dr hab. n.med. 
Dariusza Timlera. Wykład inauguracyjny na temat: „Ratow-
nictwo Medyczne z perspektywy czasu i planowanych zmian 
w latach 2018–2028” poprowadził prof. Jerzy Robert Ładny. 

W
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Przedstawił projekt dotyczący zmiany Ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 
(m.in. upaństwowienie Systemu PRM, realizacja zadań z exposé 
premier Beaty Szydło).

Temat pierwszej sesji, której przewodniczyli: prof. Tadeusz 
Pietras, prof. Andrzej Basiński, dr hab. n. med. Marzena 
Wojewódzka-Żelezniakowicz, dotyczył farmakologii w medy-
cynie ratunkowej. Poruszono problem leczenia bólu ostrego 

– urazowego u pacjenta w karetce. Prezentację „Czy i jak 
uśmierzać ból u pacjenta w karetce?” przedstawił dr Krzysz-
tof Chmiela. Podkreślił, że właściwa analgezja/analgose-
dacja jest podstawowym elementem działania Zespołów 
Ratownictwa Medycznego (ZRM). Ważna jest znajomość 
możliwych powikłań i działań ubocznych po zastosowaniu 
leków i przeciwdziałanie im. Podstawą analgezji ratunkowej 
są proste działania (algorytmy, skale, leki). Podstawowymi 
lekami z wyboru u pacjentów w urazowych są opioidy i Keta-
mina. Parametrem, który powinien być odnotowany w karcie 
medycznych czynności ratunkowych jest ocena bólu i jego 
zmiana po stosowanym leczeniu.

„Farmakoterapię krwawień z przewodu pokarmowego” 
omówiła dr Elżbieta Nowacka. Krwawienie z przewodu 
pokarmowego to problem, który może wiązać się z 15 proc. 
śmiertelnością. Należy monitorować ogólny i hemodyna-
miczny stan pacjenta, oszacować niedobór krwi, całkowitą 
objętość należną oraz obliczyć objętość potrzebą do prze-
toczenia, jak również uważnie postępować z pacjentami 
przyjmującymi leki przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe. 
U pacjentów oczekujących na badanie endoskopowe zaleca 
się wdrożenie leczenia inhibitorem pompy protonowej (IPP), 
nie zaleca się podawania kwasu traneksamowego jak również 
somatostatyny ani jej analogów. U pacjentów z ciężkim bądź 
aktywnym krwawieniem zaleca się dożylne podanie erytro-
mycyny (250 mg) 30–120 minut przed wykonaniem badania 
endoskopowego.

„Dylematy farmakologii klinicznej w ratownictwie medycz-
nym” – to kolejny poruszony temat podczas pierwszej sesji. 
Prelegent dr Marcin Kosmalski przedstawił metaanalizę 
49 badań klinicznych dotyczących przyjmowania przez pacjen-
tów suplementów diety. Zwrócił również uwagę na to, że 
leki nie są obojętne dla naszego organizmu – mają bardzo 
silny potencjał nefrotoksyczny i nie jest to zależne od dawki. 
Należy liczyć się z występowaniem zdarzeń niepożądanych 
– efektów ubocznych polekowych, tj. ostrą niewydolnością 
polekową, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Przyjmowane 
przez pacjentów antykoagulanty, antybiotyki, leki przeciw-
bólowe i antypsychotyczne w połączeniu np. z alkoholem, to 
nie jedyny problem, z którym ratownicy borykają się na co 
dzień w swojej pracy.

Stosowanie masowo przez Polaków (8 na 10 osób) poten-
cjalnie szkodliwych suplementów diety oraz preparatów pocho-
dzenia roślinnego wiąże się z ryzykiem wystąpienia różnych 
chorób. Najczęstsze przyczyny uszkodzenia wątroby (około 
20 proc.) to sterydy anaboliczne, ekstrakt z zielonej herbaty, 
preparaty witaminowo-mineralne oraz preparaty na odchu-

dzanie. Suplementy diety mogą również powodować choroby 
układu krążenia, oddechowego, zaburzenia metaboliczne, 
zaburzenia zdrowia psychicznego oraz sprzyjać nowotworom. 
Prawdopodobnie dostarczają komórkom rakowym solidną 
porcję energii, która je wzmacnia oraz ułatwia im wędrówkę 
po organizmie, zakotwiczanie się w innych miejscach i rozwój 
przerzutów. Naukowcy przypuszczają, że przeciwutleniacze 
wchodzą w interakcje z układem odpornościowym i zabu-
rzają jego pracę. Po suplementy diety i syntetyczne preparaty 
pochodzenia roślinnego sięgają osoby, które nie czują się 
dostatecznie leczone. Po kontroli NIK w opublikowanym 
raporcie wykazano, że w niektórych suplementach znajdowały 
się bakterie chorobotwórcze, a nawet narkotyki.

„Empatia a podejmowanie decyzji klinicznych” to temat, 
na który zwrócił uwagę dr Łukasz Mokros. Istnieje kilka 
rodzajów empatii: poznawcza, emocjonalna, behawioralna, 
moralna – sztuka humanitarnej filozofii życia. Codzienne życie 
zawodowe ratowników medycznych i innych pracowników 
ochrony zdrowia jest w dużej mierze związane z budowa-
niem i kształtowaniem relacji z pacjentami i ich rodzinami. 
Zdolność do tworzenia więzi emocjonalnej sprzyja poczuciu 
zrozumienia, zaufania oraz wpływa na umiejętność szybkiego 
reagowania w danej sytuacji. W tym wypadku należy poddać 
dyskusji zjawisko empatii. Mówiąc o niej myślimy o grupie 
umiejętności określających relacje z drugim człowiekiem. 
Sama empatia definiowana jest jako „zdolność odczuwania 
stanów psychicznych u innych osób, umiejętność przyjęcia 
sposobu ich myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rze-
czywistość”.

Sesji drugiej –  Varii przewodniczyli: prof. Wojciech 
Gaszyński, prof. Romuald Bohatyrewicz oraz prof. Juliusz 
Jakubaszko, który omówił „Globalną medycynę ratunkową 
w perspektywie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratun-
kowej”.

Ważnym tematem było: „Rozpoznanie nieodwracalnego 
zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów 
(DCD – donation after cardiac death)”. Ewolucję kryteriów 
śmierci, definicję śmierci, kategorie dawców z zatrzymanym 
krążeniem, warunki wdrożenia procedur oraz protokół nieod-
wracalnego zatrzymania krążenia przedstawił prof. Romuald 
Bohatyrewicz. Według art. 43.3 pkt.6 Ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 19.01.2017,poz. 125): „Nie-
odwracalne zatrzymanie krążenia poprzedzające pobranie 
narządów stwierdza jednomyślnie dwóch lekarzy specjalistów 
posiadający II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty, w tym 
jeden specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 
terapii lub neonatologii, a drugi w dziedzinie medycyny 
ratunkowej, chorób wewnętrznych, kardiologii, kardiologii 
dziecięcej lub pediatrii”.

Kolejny poruszany temat to: „Dostępy naczyniowe w medy-
cynie ratunkowej”. Strategie/procedury w okresie przedszpi-
talnym, rodzaje dostępów naczyniowych, zasady zakładania 
dostępów centralnych (CVC) i skutki uboczne przetaczania 
płynów przy braku zabezpieczenia miejsca krwawienia omówił 
prof. Waldemar Machała.
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Zaproszony gość – prof. Gary M. Gaddis zaprezentował 
najnowsze publikacje z angielskiej literatury medycznej, które 
mogą zmienić praktykę w medycynie ratunkowej.

Sesja trzecia była sesją poświęconą urazom. Prowadzili ją: 
prof. Burak Katipoglu, prof. Krystyn Sosada, dr Michał Pana-
siuk. Podjęte tematy to: „Złamania obojczyka oraz zaburzenia 
metaboliczne w przebiegu obrażeń wielonarządowych”. Prof. 
Adam Nogalski podkreślił rolę mechanizmów obronnych 
organizmu. W następstwie ciężkich urazów dochodzi do 
upośledzenia funkcjonowania całego organizmu, upośledzenia 
pracy poszczególnych narządów i w konsekwencji do zgonu 
pacjenta. „Diagnostykę obrażeń wielonarządowych w warun-
kach szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR)” zaprezentował 
prof. Krystyn Sosada. Przedstawiony został algorytm diagno-
styczno-leczniczy w urazach brzucha. Tomografia komputerowa 
z dożylnym podaniem kontrastu (angio-TK) jest nadal złotym 
standardem w diagnostyce obrażeń śledziony i wątroby. Ultra-
sonografia powinna stanowić wstępną diagnostykę chorych 
wymagających pilnej laparotomii. Stabilność hemodynamiczna 
decyduje o dobrym postępowaniu z pacjentem –  leczenie 
nieoperacyjne pacjentów stabilnych hemodynamicznie jest 
standardem postępowania w tępych urazach śledziony (embo-
lizacja tętnicy śledzionowej zwiększa skuteczność leczenia 
w ciężkich uszkodzeniach śledziony). Coraz większa liczba 
doniesień podkreśla korzystny wpływ pourazowej transfuzji, 
tj. przetaczania osocza i płytek krwi względem koncentratu 
krwinek czerwonych w stosunku 1:1:1, dzięki czemu osiąga się 
lepszą kontrolę krwawienia, zmniejsza nasilenie koagulopatii 
i poprawia przeżycie.

Czwarta sesja dotyczyła hematologii. Przewodniczącymi 
sesji byli: prof. Krzysztof Chojnowski i prof. Jacek Treliński. 

„Obrażenia wielonarządowe u chorego z ciężką postacią hemo-
filii” przybliżyła dr Renata Zajączkowska na przykładzie opisu 
przypadku 47-letniego mężczyzny z ciężką postacią hemofilii A 
– kierowcy samochodu osobowego, który w wyniku kolizji 
drogowej doznał mnogich obrażeń ciała. „Postępowanie z cho-
rym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na SOR i izbie 
przyjęć szpitala” omówił prof. Krzysztof Chojnowski. Stany 
naglące, które wynikają z zaburzeń hemostazy to: uraz, zwłasz-
cza głowy, krwotok pourazowy, krwawienie śródczaszkowe, 
wylewy krwi do dna jamy ustnej i szyi, krwotok do przestrzeni 
zaotrzewnowej, krwotok z przewodu pokarmowego, objawy 
sugerujące ciężkie krwawienie. Zwrócono uwagę na późne 
krwawienia pourazowe w hemofilii, które mogą występować 
dopiero kilka godzin po urazie. Postępowanie na SOR ma na celu 
jak najszybsze wyrównanie istniejących zaburzeń krzepnięcia 
krwi poprzez uzupełnienie brakującego czynnika krzepnięcia. 
Każda zwłoka (np. w celu wykonania badań diagnostycznych) 
zwiększa ilość wynaczynionej krwi i stanowi zagrożenie dla 
zdrowia lub życia chorego.

Kolejnym prelegentem był prof. Jacek Treliński, który 
poruszył temat: „Nabyta hemofilia a aspekty kliniczno -
diagnostyczne i leczenie”. Nabyta hemofilia (AH) jest ciężką 
skazą krwotoczną, wywołaną przez nagle pojawiające się 
autoprzeciwciała (tzw. inhibitory) upośledzające aktywność 

czynnika krzepnięcia VIII. W obrazie klinicznym przeważają 
samoistne i pourazowe rozległe, podskórne wynaczynienia 
krwi, czasem obfite krwawienia śluzówkowe i/lub masywny 
krwotok bezpośrednio zagrażający życiu. W Polsce zarejestro-
wanych jest około 5 tys. skaz krwotocznych. Na możliwość 
wystąpienia nabytej hemofilii należy zwrócić szczególną uwagę 
u osób powyżej 60 roku życia, u których stwierdzono cho-
roby i stany kliniczne sprzyjające indukcji hemofilii nabytej 
tj. nowotwory złośliwe czy procesy autoimmunologiczne 
oraz u kobiet w wieku rozrodczym w okresie 1–4 miesięcy 
po porodzie (hemofilia nabyta związana z ciążą i połogiem 
z zagrożeniem ciężkim krwotokiem z dróg rodnych). Nabyta 
hemofilia może wystąpić również w ponad 50 proc. przypadków 
bez wyraźnej przyczyny.

Sesja piąta obejmowała problematykę kardiologii. Prowa-
dzącymi sesję i prelegentami byli: prof. Marzenna Zielińska, 
prof. Jacek Gajek, prof. Jacek Kubica, prof. Dorota Zyśko. 
Wystąpienia dotyczyły leczenia przedszpitalnego chorych 
z ostrymi zespołami wieńcowymi, przedsionkowych zaburzeń 
rytmu serca we wczesnym okresie po kardiowersji elektrycznej, 
migotania przedsionków, przezskórnej stymulacji serca, ana-
lizy retrospektywnych wykonywanych zabiegów kardiowersji 
i elektrostymulacji przez ZRM na podstawie WPR w Katowicach 
za lata 2014–2016.

Ważnym tematem poruszonym przez prof. Grzegorza Pio-
trowskiego była: „Zatorowość płucna w szpitalnym oddziale 
ratunkowym”. Jest to nadal częsta nierozpoznawalna choroba, 
którą można spotkać na każdym oddziale szpitalnym (zabie-
gowym i niezabiegowym), jak również u osób wyczynowo 
uprawiających sport. Jest jedną z najczęstszych przyczyn 
zgonów hospitalizowanych pacjentów. Naśladuje wiele innych 
chorób zarówno ze strony układu krążenia, jak i oddechowego 
(ostry zespół wieńcowy, rozwarstwienie aorty, tamponada 
osierdzia, ostra niewydolność serca, udar mózgu, zaostrzenie 
POCHP, napad astmy oskrzelowej, zapalenie płuc i opłucnej, 
odma opłucnowa). Podstawą rozpoznania są badania obrazowe 
(angio – CT wielonarządowa, z użyciem kontrastu do tętnic 
płucnych w celu zobrazowania materiału zatorowego, USG żył 
kończyn – żylna choroba zatorowo-zakrzepowa). Jeśli ośrodek 
medyczny nie posiada tomografii komputerowej powinna być 
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wykonana echokardiografia, gdyż przeciążona prawa komora 
może sugerować u pacjenta zatorowość.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja szósta – psy-
chologiczna, którą prowadzili: prof. Aldona Kubica, dr Paweł 
Rasmus, mgr Katarzyna Starosta-Głowińska. Pierwszy temat 
sesji „Współpraca lekarz-pacjent – kluczem do sukcesu tera-
peutycznego” zaprezentowała prof. Aldona Kubica. Określenie 

„przestrzeganie zaleceń” (compliance) zazwyczaj dość dobrze 
odzwierciedla oczekiwania lekarza wobec pacjenta, ale nie 
pacjenta wobec lekarza. Taki stosunek między obiema stronami 
biorącymi udział w procesie leczenia zakłada pasywny udział 
leczonego, polegający wyłącznie na dostosowaniu się do zaleceń 
leczącego, co jak pokazuje praktyka, często zawodzi, szczególnie 
w leczeniu długoterminowym. Preferowanym określeniem jest 
realizacja planu terapeutycznego, czyli Adherence. Termin ten 
obejmuje wspólne (lekarz-pacjent) tworzenie planów zgodnych 
z obowiązującymi zaleceniami, ich realizację oraz ocenę efek-
tów. Warunkiem powstania planu terapeutycznego, będącego 
efektem porozumienia lekarza i pacjenta, jest niezbędna wiedza 
pacjenta dotycząca choroby, jak i procesu leczenia. Dlatego 
edukacja terapeutyczna jest niezbędna w osiągnięcia sukcesu 

– poprawy (Adherence). Często traktujemy pacjentów jako 
,,przypadki medyczne”, nie mówimy zrozumiałym dla nich 
językiem, nie mamy dla nich wystarczająco dużo czasu, nie 
słuchamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktu wzrokowego. 
Zapominamy, że nie są oni tylko jednostką chorobową, ale 
przede wszystkim ludźmi, którzy mają swoje uczucia i ocze-
kują wsparcia oraz zrozumienia. Stworzenie powszechnego 
wzorca zachowań komunikacyjnych jest zadaniem bardzo 
trudnym, dlatego tak ważne są umiejętności komunikacyjne 
lekarzy/pielęgniarek/ratowników, wpływające na przebieg 
i skuteczność terapii.

Kolejne poruszone tematy to „Pacjent odmienny kulturowo” 
(prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, dr Andrzej Guzowski) oraz 
„Grupowe procedury pomocy psychologicznej – kiedy wystar-
czy wsparcie koleżeńskie a kiedy potrzebny psycholog?” (dr 
Małgorzata Wypych).

„Znajomość algorytmów przekazywania złych informacji 
– wyniki badań w grupie uczestników konferencji Kopernik 
2016” – oraz „Problem agresji w pracy zespołów ratownictwa 

medycznego” zaprezentował dr Paweł Rasmus. Przekazywanie 
złych wiadomości jest jednym z najtrudniejszych zadań przed 
jakim staje personel medyczny. Wymaga to czasu, ćwiczeń, 
współczucia i zrozumienia. Zdecydowana większość badanych 
(91 proc.) musiała w swojej karierze zawodowej przekazywać 
wiadomości związane z niepomyślną diagnozą lub śmiercią. 
Niezależne od płci, wykształcenia i stażu pracy jedynie nie-
wielka grupa badanych zna jakiekolwiek procedury przeka-
zywania złych informacji. Badani dostrzegają konieczność 
pogłębiania swojej wiedzy w zakresie znajomości algorytmów 
ułatwiających przekazywanie złych informacji. Istnieją odrębne 
algorytmy pozwalające na prawidłowe komunikowanie się 
z pacjentem i jego rodziną, z których najbardziej znane w litera-
turze i używane w wielu krajach algorytmy to protokół SPIKES, 
ABCDE oraz 123. Algorytmy mają przede wszystkim ułatwić 
przyswajanie wiedzy i umiejętności, ale najważniejsze jest to, 
że są dostępne w sytuacjach silnie stresujących i kryzysowych. 
Zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) są grupą zwiększonego 
ryzyka narażenia na agresję psychiczną i fizyczną podczas 
wykonywania swojej pracy. Istnieje pilna potrzeba szkoleń 
zespołów ratownictwa medycznego z zakresu postępowania 
z agresywnym pacjentem.

W sesji siódmej poruszono tematykę hipotermii i odmrożeń. 
Przewodniczącymi sesji byli: dr Adam Domanasiewicz, dr Piotr 
Szetelnicki i dr Paweł Podsiadło. Prelegenci omówili „Postępo-
wanie przedszpitalne w odmrożeniach, farmakoterapię, leczenie 
chirurgiczne oraz kartę leczenia odmrożeń”. W wypadku 
odmrożeń zawsze priorytetowe jest zabezpieczenie pacjenta 
przed hipotermią, postępowanie przeciwbólowe prowadzone 
w oparciu o skale oceny bólu, np. NRS oraz drabinę analgetyczną, 
podanie ciepłych płynów, rozsądny wybór miejsca dostępu 
naczyniowego, zastosowanie suchych opatrunków osłaniających 
(każdy palec osobno) i lekkiej elewacji kończyn jako profilaktyki 
przeciwobrzękowej. Decyzję o wczesnej amputacji oszczędnej 
i jednoczasowej rekonstrukcji należy podjąć po wykonaniu 
badań obrazowych scyntygraficznych i angio-MR, natomiast 
– przejście do metody tradycyjnej z amputacją odroczoną, należy 
podjąć dopiero po nieskutecznym leczeniu trombolitycznym 
i tlenoterapii hiperbarycznej (HBO) lub w wypadku dyskwa-
lifikacji z wyżej wymienionych przyczyn.
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Dzień trzeci
Sesja pierwsza trzeciego dnia Konferencji poświęcona była 
zdarzeniu masowemu podczas obozu harcerskiego w Suszku. 
Prowadzącymi sesję byli: dr hab. n. med. Dariusz Timler, dr 
Jacek Nowakowski, dr Jakub Jażdżewski.

Minutą ciszy uczczono ofiary zdarzenia z tragicznej nocy 
z 11/12.08.2017 r.

„Doświadczenia w zdarzeniu masowym w Suszku oczami 
uczestnika” przedstawili: Rafał Nowakowski – student po IV 
roku kierunku lekarskiego UM w Łodzi, ratownik, koordy-
nator HOPR oraz Bogusława Nowak – studentka po IV roku 
kierunku lekarskiego UM w Łodzi.

Działanie w silnym stresie, pod presją czasu, gdy wokół 
panuje chaos i umierają dzieci to ogromne wyzwanie dla osób 
prowadzących akcję ratowniczą. Osoby te muszą zorganizować 
miejsce zdarzenia tak, aby podzielić je na bezpieczne obszary, 
na których odbędzie się ewakuacja rannych oraz utrzymać 
koordynację działań ratowniczych.

Ofiary śmiertelne to dwie harcerki w wieku 13 i 14 lat. 
Dziewczynki zmarły w wyniku obrażeń doznanych w efekcie 
nawałnicy, natomiast 37 osób rannych trafiło do dziewięciu 
szpitali. Należy podkreślić ogromną rolę, jaką odegrali w zor-
ganizowaniu akcji ratowniczej organizatorzy obozu. Działali 
oni zgodnie z procedurami postępowania w zdarzeniach 
masowych pozwalających wyznaczyć odpowiednie priorytety 
i pomóc możliwie jak największej liczbie poszkodowanych. 
Profesjonalnie zorganizowali akcję ratowniczą, przeprowadzili 
ewakuację z miejsca zdarzenia, dokonali szybkiej identyfika-
cji ofiar wymagającej natychmiastowej pomocy tzw. triage 
poszkodowanych według klasyfikacji kolorowych kodów, 
udzielili fachowej pierwszej pomocy, ponadto zapewnili 
komfort psychiczny i termiczny dla 150 osób, co stanowiło 
bardzo duże wyzwanie.

Sesja druga dotyczyła problemów metaboliczno-toksyko-
logicznyh. Prowadzącymi sesję byli: prof. Leszek Czupryniak, 
dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.

„Specyfikę cukrzycy typu LADA” zaprezentował prof. Leszek 
Czupryniak. Cukrzyca typu LADA (Latent Autoimmune 
Diabetes in Adults) to późno ujawniająca się cukrzyca o pod-
łożu autoimmunologicznym u osób dorosłych, najczęściej 
rozpoznawana u pacjentów powyżej 35 roku życia, szczupłych, 
cechujących się kliniczną insulinozależnością w pierwszych 
miesiącach po rozpoznaniu. Typ LADA należy do cukrzycy 
typu 1 o wolno postępującym autoimmunologicznym procesie 
destrukcji komórek beta. Objawy kliniczne w cukrzycy typu 
LADA nie zawsze pozwalają na ostateczne postawienie rozpo-
znania, sprawiając trudności diagnostyczne w różnicowaniu 
z cukrzycą typu 2. Do pewnego rozpoznania cukrzycy typu 
LADA konieczne jest stwierdzenie obecności autoprzeciwciał 
typowych dla cukrzycy typu 1, przede wszystkim anty-GAD65 
i/lub niskie stężenie peptydu C.

Kolejny ważny temat, który poruszyła dr Małgorzata 
Rak to: „Zagrożenia chemiczne w zdarzeniach masowych”. 
W Polsce dochodzi średnio do około 70 wypadków rocznie 

z udziałem towarów niebezpiecznych. Przeważająca liczba to 
wypadki komunikacyjne i wyciek z cystern (75 proc.), prze-
wożących niebezpieczne chemiczne środki (amoniak, kwas 
azotowy, azot skroplony, formaldehyd, podchloryny, olej 
napędowy, benzyna, kwas solny, wodorotlenek sodu i inne). 
Co dziesiąty pojazd transportujący towary niebezpieczne stwa-
rza niebezpieczeństwo. Zagrożenie stanowią również pożary, 
ataki terrorystyczne w miejscach zatłoczonych (środki bojowe: 
paralityczno-drgawkowe, parzące, obezwładniające), awarie 
w fabrykach (przemysł petrochemiczny – przetwórstwo ropy 
naftowej, przemysł kwasu siarkowego, nawozów sztucznych 
fosforowych i azotowych, włókienniczy, produkcja tworzyw 
sztucznych i kauczuku). Bardzo niebezpieczne są wysokotok-
syczne związki chemiczne przemieszczające się w chmurze 
dymu pożarowego. Podczas udzielania pierwszej pomocy 
należy zwrócić uwagę na wtórną kontaminację. Ofiary zatruć 
gazowych zwykle nie są jej źródłem, jednak w wypadku oblania 
postacią płynną mogą skażać inne obszary poprzez parująca 
odzież. W wypadku ryzyka dalszej kontaminacji nie wolno 
transportować pacjentów transportem lotniczym. Skuteczna 
taktyka prowadzenia działań ratowniczych uzależniona jest 
od rozpoznania zagrożenia. Trzeba mieć na uwadze rozprze-
strzenianie się zagrożenia, w większości wypadków unikać 
zagłębień terenu. Każdorazowo przy podejrzeniu zagrożenia 
chemicznego należy współpracować ze specjalistami toksyko-
logii klinicznej. Pacjent z kodem zielonym musi być również 
pozostawiony w szpitalu na obserwacji.

„Leczenie zatruć tlenkiem węgla w komorze hiperbarycz-
nej” omówiła dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz. 
Przedstawione zostały objawy, rodzaje zatrucia CO (czadem/
tlenkiem węgla), postępowanie przedszpitalne oraz zasady 
leczenia w komorze hiperbarycznej. Nie każde stężenie CO kwa-
lifikuje się do leczenia w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej. Jeśli 
objawy zatrucia CO ustępują, wskazane jest leczenie w oddziale 
toksykologii. Stężenie do 5 proc. COHb we krwi uważane jest 
za dopuszczalne stężenie biologiczne (DBS). Za normę uznaje 
się 1,5 proc. U osób palących stwierdza się do 10 proc. COHb 
we krwi, a nawet wg niektórych danych do 12 proc. COHb 
we krwi. Około 30 proc. zatruć CO jest nierozpoznanych lub 
przeoczonych podczas przyjęcia do szpitala (12 proc. pacjentów 
trafia do komory hiperbarycznej ze względu na dostępność 
ośrodków w Polsce). W okresie 2–40 dni po zatruciu 3–23 
proc. pacjentów prezentuje nowe objawy neurologiczne, tj. 
gorszą ocenę sytuacji, osłabioną koncentrację, słabszą pamięć, 
nietrzymanie moczu i stolca, depresję, parkinsonizm, złość, nie-
wyraźną mowę, pochyloną postawę, zawroty głowy, trudności 
w połykaniu, porażenie wiotkie, śmierć płodu. Podczas leczenia 
w komorze hiperbarycznej zazwyczaj ekspozycja 90-minutowa 
przy 2.5 ATA całkowicie wystarcza. Można stosować od 1 do 
3 ekspozycji. Najlepsze efekty przynosi wdrożenie leczenia 
w ciągu pierwszych 6 godzin od zatrucia (najwięcej korzyści 
daje pierwszy zabieg). Nie wykonuje się ekspozycji HBO, jeśli 
po 24 godzinach od zatrucia nie ma objawów.

Kolejnym prelegentem był dr Michał Szemień, który poru-
szył temat „Obrażenia okołoresuscytacyjne – kliniczny aspekt 
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problemu” na podstawie opisu przypadku pacjenta po badaniu 
pośmiertnym. Pomimo zapewnienia idealnych warunków RKO 
część powikłań jatrogennych, obrażeń wewnętrznych typu 
obrażenia serca, uszkodzenia aorty, złamania żeber (13–97 
proc.) i mostka (1–43 proc.) – jest nieunikniona. Zwiększenie 
głębokości uciśnięć, nieprawidłowe przyłożenie rąk do klatki 
piersiowej, jak również – odrywanie od niej rąk, zwiększa czę-
stość występowania obrażeń okołoresuscytacyjnych. Zaleca się 
użycie urządzeń precyzyjnie monitorujących jakość uciskania 
klatki piersiowej, zwiększenie liczby szkoleń w warunkach 
symulowanych, kładących nacisk na jakość uciśnięć klatki 
piersiowej oraz ręczne uciskanie klatki piersiowej o wysokiej 
jakości ponad mechanicznymi urządzeniami do uciskania 
klatki piersiowej (Wytyczne ERC 2015). Sugeruje się wykony-
wanie oceny ultrasonograficznej na wczesnym etapie RKO (97 
proc. czułości w wykrywaniu obrażeń w czasie i po resuscytacji) 
oraz wdrożenie echokardiografii przezprzełykowej (TEE) jako 
podstawowej procedury.

„EuReCa –  Europejski Rejestr Zatrzymań Krążenia 
– wyniki, wnioski” przedstawił dr Grzegorz Cebula. Ocenie 
podlegała epidemiologia, sposoby leczenia i przeżywalności 
pacjentów z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia z terenu 
Europy. Od 2014 r. w międzynarodowym, prospektywnym 
wieloośrodkowym badaniu wzięło udział 21 krajów europej-
skich. (badaniem objęto 172 237 000 populacji). W Polsce 
badaniem objęto 2 265 000 populacji, głównie z małych miast 
(poniżej 100 000 mieszkańców) i terenów wiejskich.

W sesji trzeciej poruszano problemy neurologiczne. Pro-
wadzącymi tę sesję byli: prof. Jerzy Robert Ładny, dr Bożena 
Adamkiewicz, dr Krzysztof Tyburczy.

Pierwszy temat w sesji trzeciej zaprezentował dr Krzysztof 
Tyburczy (prywatnie biorący udział w najbardziej prestiżowych 
zawodach triatlonowych na świecie Ironman) przedstawiając 

„Udar – z punktu widzenia lekarza medycyny ratunkowej, 
który przebył udar”. Dr Tyburczy zwrócił uwagę na kilka, 
prozaicznych, mogłoby się wydawać, spraw, które pogłębiają 
cierpienie i strach osób, szczególnie we wczesnym okresie po 
wystąpieniu udaru.

1. Nie krzycz do mnie – nie jestem głuchy. Nie odpo-
wiadam, bo nie rozumiem Twoich słów lub nie mogę ich 
wyartykułować.

2. Popraw co jakiś czas moją pozycję – brak napięcia 
mięśni powoduje bolesne wbijanie się w skórę kości (guz 
kulszowy).

3. Pamiętaj o założeniu mi cewnika do pęcherza moczo-
wego, szczególnie na wczesnym etapie czynności ratunkowych 
– zanim trafię na oddział minie czasem wiele godzin a i wtedy 
mogę nie móc wypowiedzieć swojej prośby.

4. Każdemu potrzebna jest nadzieja i wsparcie.
Dr Bożena Adamkiewicz z WSS im M. Kopernika w Łodzi 

omówiła „Problematykę przemijającego niedokrwienia mózgu 
(TIA)”. Wystąpienie ostrego incydentu mózgowo-naczynio-
wego jest zawsze stanem bezpośredniego zagrożenia życia 
bez względu na stopień nasilenia występujących objawów 
klinicznych. Udar mózgu, niezależnie czy krwotoczny, czy 

też niedokrwienny, to proces, który ma dynamiczny przebieg 
i stabilizacja stanu chorego następuje dopiero po 4–5 dobach 
od czasu wystąpienia incydentu chorobowego. Prelegentka 
przedstawiła nową definicję, znaczenie kliniczne oraz objawy 
niedokrwienia mózgu. TIA i udar mózgu mają podobną 
etiopatogenezę i wymagają takich samych badań diagno-
stycznych celem ustalenia etiologii niedokrwienia. Parametr 
czasu nie jest decydującym czynnikiem w różnicowaniu TIA 
z udarem mózgu. TIA powinno być różnicowane z napa-
dem padaczkowym z objawami porażenia Tooda, migreną 
z aurą, guzem mózgu, głównie w tylnej jamie, chorobami 
błędnika i układu przedsionkowego, zaburzeniami gospo-
darki węglowodanowej, krwiakiem wewnątrzczaszkowym, 
zaburzeniami konwersyjnymi. Do rozpoznania można użyć 
prostego narzędzia diagnostycznego. Do szybkiej oceny stanu 
pacjenta w warunkach przedszpitalnych służy test FAST (Face 
Arm and Speech Test), który może przeprowadzić każdy, 
nie tylko personel medyczny. Bardziej szczegółową wersją 
testu FAST jest Skala ROSIER (Resognition of Stroke in the 
Emergency Room) czy Skala CPSS (Cincinnati Prehospital 
Stroke Scale). Leczenie profilaktyczne powinno być wdrożone 
jak najszybciej (z zastosowaniem nowych antykoagulantów 
w prewencji pierwotnej i wtórnej).

Ostatnim wykładem sesji trzeciej była prezentacja „Strata 
czasu to strata mózgu – optymalizacja postępowania w przy-
padku udaru mózgu” autorstwa prof. Jerzego Roberta Ładnego. 
Opóźnienia w podjęciu leczenia w świeżym udarze mózgu 
występują na różnych poziomach:

•	 populacji (jedynie 33–50 proc. pacjentów rozpoznaje 
własne dolegliwości jako udar mózgu),

•	 pogotowia ratunkowego i lekarzy pomocy doraźnej 
–  ze względu na brak priorytetu dla transportu chorych 
z udarem mózgu,

•	 szpitala – ze względu na opóźnienia w neuroobrazowa-
niu i nieskuteczną opiekę wewnątrzszpitalną.

Asymetria twarzy – zaburzenia mowy – osłabienie/paraliż 
kończyny górnej/dolnej – wystąpienie dwóch z ww. objawów 
w 85 proc. wskazuje na prawdopodobieństwo ostrego udaru 
mózgu niedokrwiennego. Zgodnie z zaleceniami Wytycznych 
Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego 
Towarzystwa Neurologicznego z 2012 roku, pacjenci z udarem 
mózgu powinni być leczeni w ośrodkach udarowych oddzia-
łów neurologicznych z możliwością wykonania tomografii 
komputerowej stanowiące badanie obrazowe z wyboru (w 
Polsce istnieje 25 centrów udarowych).

W sesji czwartej – młodych lekarzy, prowadzonej przez dr 
Michała Dworzyńskiego, dr Martę Golis-Gucwę, dr Karo-
linę Burską i dr Pawła Podkościelnego, poruszono tematy 
dotyczące pacjenta urazowego, niespodzianek przy CPR, USG 
dróg oddechowych w medycynie ratunkowej, zastosowania 
Ketofolu (Ketaminy z Propofolem) w SOR.

Sesja szósta dotyczyła TRIAGE i zarządzania bezpieczeń-
stwem w ZRM i SOR. Prowadzącym sesję byli: dr Michał Dwo-
rzyński, dr Aleksander Buczacki, mgr Stanisław Brzozowski, dr 
hab. n. med. Dariusz Timler. Prelegenci zaprezentowali takie 
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tematy, jak: „Manchester Triage System – doświadczenia SOR 
Szpitala im M. Kopernika w Gdańsku” – dr Piotr Rychlik, 

„Wykorzystanie systemu segregacji medycznej ESI do roz-
działu pacjentów miedzy SOR a NISPL” – dr Paweł Zwoliński, 

„Doświadczenia w organizacji triage w SOR” – dr Małgorzata 
Rak, „Czy stosować Early Warning Score w szpitalu i ZRM?” 
– dr hab. Dariusz Timler, ,,Szkolenie studentów na symulato-
rach medycznych w Departamencie Medycyny Ratunkowej” 
– prof. Roman Liakhovych (Ukraina), „Wykorzystanie podej-
ścia LEAN – Mapowanie strumienia wartości procesu leczenia 
chorych z udarem mózgu na SOR” – dr Aleksander Buczacki, 
dr hab. Dariusz Timler, Stanislaw Brzozowski.

Podsumowując, Jubileuszowa Ogólnopolska X Konferen-
cja Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2017” w Łodzi”, jak 
co roku, przygotowana była na bardzo wysokim poziomie 
merytorycznym. Dzięki szkoleniom warsztatowym, obecności 
wielu znakomitych gości z kraju i zagranicy, możliwości zapo-
znania się z bogatą ofertą firm medycznych i szkoleniowych, 
konferencja ,,Kopernik 2017” stworzyła niezwykle dogodne 
warunki do poszerzenia wiedzy i umiejętności uczestników 
oraz pozwoliła na wymianę doświadczeń naukowo-badaw-
czych w miłej i przyjaznej atmosferze.

mgr Elżbieta Janiszewska
przewodnicząca PTPAiIO – Oddział w Łodzi,

członek Koła PTP i PTPR, PTPR,
specjalista w dziedziniepielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki,
Instytut CZMP w Łodzi

Szanowni Państwo
Drogie Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zapraszamy na 
III Konferencję Naukowo-Szkoleniową 

zorganizowaną przez 
Komisję Pielęgniarek Operacyjnych 

Drugie życie pacjentów 
z perspektywy 

pielęgniarki operacyjnej

która odbędzie się 16 marca 2018 roku 
w Łodzi w Hotelu Andel’s

Pragniemy przybliżyć 
zagadnienia związane z: 

pobieraniem narządów od osób zmarłych, 
procedurach im towarzyszących, jak również pracą 

koordynatora transplantacyjnego.

Poruszymy tematy w zakresie prawa medycznego 
dotyczącego pracy pielęgniarki operacyjnej jak 

również dokumentacji medycznej obowiązującej 
w codziennej pracy instrumentariuszki.

Rejestracja uczestników odbywa się 
za pośrednictwem platformy internetowej 

pod adresem:

http://lspo.pl/

 Konferencja dla pielęgniarek jest bezpłatna.
Liczba miejsc ograniczona. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 
       
Przewodnicząca Komisji Pielęgniarek Operacyjnych

Iwona Żurecka-Sobczak

Podziękowanie dla pani Elżbiety 
Sebastjańskiej – pielęgniarki 
Poradni Chirurgii Dziecięcej 
Ośrodka Pedistrycznego 
im. J. Korczaka w Łodzi.

W związku z przejściem na 
emeryturę składamy serdeczne 
podziękowania. Wiek emerytalny 
jest po to, by realizować wszystkie 
niespełnione plany.
Życzymy Ci samych pomyślości.

Personel Poradni 
Chirurgii Dziecięcej


