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dniach 16–18 listopada 2018 roku odbyła się XI Ogólno-
polska Konferencja Medycyny Ratunkowej „Kopernik 

2018” pod Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia, Woje-
wody Łódzkiego Zbigniewa Rau, Marszałka Województwa 
Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezydenta Miasta Łodzi Hanny 
Zdanowskiej, Rektora UM w Łodzi prof. dr hab. n.med. 
Radzisława Kordka, Naczelnej Izby Lekarskiej, Konsultanta 
Krajowego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej prof. dr hab. 
Jerzego Roberta Ładnego, Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego Grupy Beskidzkiej. Miejscem Kon-
ferencji było Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. W Konferencji uczestniczyło ogółem 764 
osób z Polski i ze świata. tj. lekarzy specjalistów, ratowników 
medycznych, pielęgniarek specjalności w dziedzinie pielęg-
niarstwa ratunkowego oraz pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki, studentów i innych. Zaproszeni goście 
przybyli ze Stanów Zjednoczonych Stanów Zjednoczonych, 
Australii, Niemiec, Litwy i Ukrainy.

Dzień pierwszy
Tegoroczne sesje warsztatowe zorganizowane zostały pierw-
szego dnia Konferencji tj. 16 listopada 2018 roku w Centrum 
Kliniczno-Dydaktycznym (CKD). Tematy warsztatów dotyczyły 
trudnej intubacji u dzieci za pomocą wideolaryngoskopu, 
wykonywania i interpretacji EKG, ultrasonografii ratunkowej 
płuc (protokół BLUE), farmakoterapii krwawień oraz technik 
linowych w ratownictwie górskim (GOPR Grupa Beskidzka). 
W tym dniu w godzinach wieczornych odbyła się oficjalna 
ceremonia otwarcia Konferencji ,,Kopernik 2018” w której 

uczestniczyli: Dorota Gajewska – Dyrektor Wydziału Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi, przedstawiciele Urzędu Marszałkow-
skiego, Urzędu Miasta Łodzi, JM Rektor prof. Radzisław Kordek, 
przedstawiciel Izby Lekarskiej – dr Grzegorz Mazur, Prezydent 
Elect – American Academy of Emergency Medicine prof. Lisa 
Moreno-Walton oraz Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pocho-
dzenia na Wołyniu – dr Sergiusz Prokopiuk, Prezes Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Ratunkowej prof. Juliusz Jakubaszko 
oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej 
prof. Jerzy Robert Ładny. Wykład inauguracyjny „Dlaczego nie 
medycyna ratunkowa?” wygłosił dr hab. Dariusz Timler. Przed-
stawił czynniki wpływające negatywnie na wybór specjalizacji 
z medycyny ratunkowej, tj. stres (46,3 proc.), agresja pacjentów 
(40,9 proc.), brak możliwości dorobienia w sektorze prywatnym 
(40,4 proc.), inne specjalizacje dające większe możliwości (39,3 
proc.), niska płaca (35,5 proc.), zbyt wyczerpująca praca (33,0 
proc.). Z okazji 45-lecia Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego 
Centrum Onkologii i Traumatologii im M. Kopernika w Łodzi, 
Dyrektor mgr Wojciech Szrajber przedstawił krótką prezentację 
dotyczącą historii i osiągnięć szpitala. Zasłużeni pracownicy 
szpitala otrzymali wyróżnienia. Chór Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi zwieńczył ceremonię otwarcia Konferencji.

Dzień drugi
Tematem sesji pierwszej było krwawienie. Prof. Oliver Grottke 
z Niemiec omówił rolę PCC w odwracaniu działania leków 
z grupy bezpośrednich doustnych antykoagulantów (DOAC) 
oraz postępowanie z chorym leczonym antagonistą wita-
miny K. Ważną kwestię jaką jest resuscytacja płynowa poruszyła  

dr Elżbieta Nowacka. Prawidłowe oszacowanie zaburzeń wod-
nych w okresie okołooperacyjnym jest trudne. Nie ma jednego 
idealnego płynu infuzyjnego. Wybór płynu uzależniony jest 
zawsze od stanu ogólnego pacjenta. Niewłaściwe nawodnienie 
zwiększa ryzyko uogólnionych obrzęków, niedrożności, opóźnio-
nego powrotu perystaltyki, powikłań płucnych, niewydolności 
serca, nadciśnienia, hypoperfuzji, SIRS, zakażenia. Odpowied-
nia płynoterapia dożylna w istotny sposób poprawia przebieg 
pooperacyjny i zmniejsza ryzyko powikłań pooperacyjnych 
oraz skraca czas leczenia.

Sesja druga dotyczyła procedur w medycynie ratunkowej. 
Wskazówki praktyczne dotyczące procedury resuscytacyjnego 
endowaskularnego zamknięcia aorty (REBOA-resuscitative 
endovascular balloon occlusion of the aorta) wykonywanej 
przez Zespół Ratownictwa Medycznego lub na SOR, przybli-
żyli dr Ncholas Bunker i prof. Thomas Scalea (USA). Techniki 
REBOA mają zastosowanie w przypadku tamowania krwoto-
ków w warunkach przedszpitalnych. Technikę tę z użyciem 
cewnika z balonikiem, po raz pierwszy na świecie zastosowało 
lotnicze pogotowie dla Londynu Air Ambulance w przypadku 
urazu miednicy i krwawienie u pacjenta na skutek wypadku 
drogowego. Silne krwawienia wewnętrzne powstałe na skutek 
urazów są jedną z głównych przyczyn zgonów, następujących 
przed dowiezieniem do szpitala ofiar wypadków. Według 
prof. Karim Brohi z Barts Health NHS Trust, prawie 2,5 mln 
ludzi na świecie każdego roku wykrwawia się na śmierć przed 
udzieleniem specjalistycznej pomocy.

Pracę lekarza medycyny ratunkowej okiem biegłego sądo-
wego przedstawił dr n.med. Artur Tarasiewicz. Zarówno lekarze, 
jak i pielęgniarki oraz ratownicy medyczni podlegają stałemu 
nadzorowi wynikającemu z kodeksu karnego, cywilnego, etyki 

zawodowej, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(PRM), o prawach pacjenta, dokumentacji medycznej, zapobie-
ganiu chorobom zakaźnym itd. W chwili obecnej obserwuje się 
zwiększoną liczbę skarg, roszczeń poszkodowanych pacjentów 
oraz spraw sądowych. Ciężar odpowiedzialności spadł, oprócz 
lekarzy, również na pielęgniarki systemu i ratowników medycz-
nych z powodu zmian dotyczących likwidacji wielu karetek 
specjalistycznych z lekarzem. Niestety nie da się wyeliminować 
błędów medycznych ani zdarzeń niepożądanych. Rozwiązaniem 
mogłoby być zaproponowane przez Rzecznika Praw Pacjenta 
Bartłomieja Chmielowca, wprowadzenie pozasądowego systemu 
dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych pacjentów, bez 
poszukiwania winnych wśród personelu medycznego, a składa-
jący skargę winni płacić za nieuzasadnione podejrzenia.

Kolejnym prelegentem był prof. Jerzy Robert Ładny, który 
zaprezentował temat „Czy można uśmierzyć ból skutecznie 
i bez wkłucia?”. Łagodzenie bólu jako „piątego parametru 
życiowego” jest podstawowym prawem pacjenta. Ból w medy-
cynie przedszpitalnej dotyczy 42 proc. pacjentów – w dużym 
stopniu osób z urazem. Leczenie bólu jest niewłaściwe, tylko 
co drugi pacjent doznaje ulgi. Podczas wykładu został przed-
stawiony Penthrox (Metoksyflurane) – nowoczesny inhalator 
przeciwbólowy w przypadku urazu u przytomnych, dorosłych 
pacjentów. Jako nieopioidowy lek przeciwbólowy jest dobrze 
tolerowany (brak ryzyka wystąpienia depresji oddechowej), 
obecnie powszechnie stosowany w Australii i Nowej Zelan-
dii. Wykorzystywany jest m.in. przez australijskie pogotowie 
ratunkowe, siły obronne, personel pierwszej pomocy (stanowi 
element wyposażenia toreb lekarskich w Australii), przez ekipy 
poszukiwawcze i ratunkowe, w obiektach przemysłowych np. 
w kopalniach, na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR). 
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Zaletą jest bezigłowa/beziniekcyjna opcja terapeutyczna bez 
ryzyka zakłucia igłą przez personel medyczny (korzystne roz-
wiązanie w przypadku pacjentów z igłofobią). Kolejną zaletą to 
szybki początek działania od 3–5 minut (po 6–10 wdechach) oraz 
skuteczna kontrola bólu (zastosowanie leku może przyczyniać 
się do przyspieszenia transportu pacjenta do szpitala). Przenośne 
i lekkie urządzenie daje możliwość skutecznego stosowania 
w przestrzeniach ograniczonych, np. u pacjentów uwięzionych 
we wraku samochodu, jak również u wielu poszkodowanych 
w wypadkach masowych.

Sesja trzecia zawierała problematykę nagłych stanów serco-
wych. Omówiono omdlenia w niewydolności krążenia, krwa-
wienia z przewodu pokarmowego u chorych z rozrusznikiem 
serca, migotaniem przedsionków, sztuczną zastawką, krwawienia 
u chorego leczonego lekami przeciwkrzepliwymi, postępo-
wanie u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym w okresie 
przedszpitalnym oraz zbilansowaną płynoterapię w medycynie 
ratunkowej.

Prof. Jacek Gajek przedstawił temat „Ostra niewydolność 
serca – co nowego?” Pacjent z niewydolnością serca jest pacjen-
tem z grupy wysokiego ryzyka i powinien być hospitalizowany. 
Powinien mieć wszczepiony kardiowerter-defibrylator (ICD 
– implantable cardioverter defibrillator), jeśli są takie wskazania 
(klasa I zaleceń). Jeśli nie ma takich wskazań z powodu stopnia 
uszkodzenia lewej komory serca, to należy takie leczenie u niego 
również rozważyć (klasa II a zaleceń). Raczej nie należy zalecać 
przedłużonego monitorowania EKG (ILR) u pacjenta z niewy-
dolnością serca bez wskazań do wszczepienia ICD (klasa II b 
zaleceń). Celem leczenia niewydolności krążenia jest leczenie 
objawów, przywrócenie odpowiedniego utlenowania, poprawa 
hemodynamiki perfuzji narządów, ograniczenie uszkodzenia 
serca i nerek, zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym, 
minimalizacja długości pobytu na oddziale intensywnej terapii. 
W ostatnim czasie dokonał się w Polsce istotny postęp w leczeniu 
ostrego zespołu wieńcowego (OZW), wyrażający się zmniejsze-
niem śmiertelności wewnątrzszpitalnej w zawale serca poniżej 
5 proc. Obecnie działa >180 ośrodków kardiologii interwencyjnej 
w Polsce, >140 pełni całodobowy dyżur. Opóźnienia leczenia 
OZW w Polsce są zbyt duże.

Aby lepiej wykorzystać potencjał kardiologii inwazyjnej 
i poprawić wyniki leczenia OZW należy zmodyfikować stan-
dardy postepowania zespołów ratownictwa medycznego. 100 
proc. ZRM ma możliwość teletransmisji EKG. W postępowaniu 
z chorym z AMI (acute myocardial infarction) świeżym/ostrym 
zawałem serca, największą rolę odgrywa zespół karetki pogoto-
wia ratunkowego, która powinna być traktowana nie tylko jako 
środek transportu, ale również miejsce wstępnego rozpoznania, 
oceny stanu zdrowia i leczenia. Udowodniono, że rozpoznanie 
w warunkach przedszpitalnych, ocena ryzyka i wstępne leczenie 
stanów nagłych w karetce pogotowia wiążą się z częstszym sto-
sowaniem leczenia reperfuzyjnego, zmniejszeniem opóźnienia 
i poprawą wyników leczenia. Jakość oferowanej opieki zależy 
od wyszkolenia personelu.

Sesja czwarta – pediatryczna, poświęcona była problemom 
zdrowotnym u dzieci. ,,Wspomaganie oddechu i wymiany 

gazowej u dzieci w medycynie ratunkowej” przybliżył prof. 
Andrzej Piotrowski. Głównymi przyczynami przyjęć dzieci 
do SOR są: gorączka (>38°C), zaburzenia oddychania, problemy 
trawienne/brzuszne, zmiana zachowania, utrata przytomności, 
drgawki, urazy (także oparzenia, porażenia prądem), zatrucia. 
Do zaburzeń drożności dróg oddechowych dochodzi z powodu 
ciała obcego, zapadniętego języka, obrzęku, naczyniaków 
w okolicy szyi i wad wrodzonych. Intubacja w medycynie 
ratunkowej u dzieci często jest trudna do wykonania, nie 
zawsze jest potrzebna. Alternatywnymi metodami dla intubacji 
jest wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego i maski 
twarzowej, wentylacja przez LMA (maskę krtaniową), rurkę 
krtaniową, CPAP nosowy i wentylację nosową.

Temat zaprezentowany przez dr hab. Izabelę Pągowską-
-Klimek dotyczył urazów czaszkowo-mózgowych u dzieci. Urazy 
głowy w oddziale ratunkowym to urazy łagodne (70–90 proc.), 
umiarkowane (około 15 proc.) i ciężkie (około 2 proc.). Najcięższe 
z urazów zazwyczaj dotyczą zdrowych dzieci, występują nagle, 
dotykając nieprzygotowane na nie dzieci i ich otoczenie. Poura-
zowe uszkodzenie mózgu jest główną przyczyną zgonów oraz 
nabytych zaburzeń neurologicznych i psychologicznych w Polsce. 
Stanowi otwarty i niezwykle ważny problem socjomedyczny, 
może prowadzić do trwałego kalectwa, powodującego straty 
z powodu przyszłej niezdolności do pracy. Grupą szczególnie 
zagrożoną jest młodzież w wieku 15–17 lat (często jako sprawcy), 
a dzieci do lat 6 poszkodowani są jako pasażerowie. Dużą 
grupę ofiar stanowią nieletni piesi i rowerzyści. Śmiertelność 
z powodu urazów głowy wzrasta na skutek bezpośredniego 
uszkodzenia, bądź też wtórnie w wyniku niedokrwienia i nie-
dotlenienia mózgu.

Pourazowe krwawienie wewnątrzczaszkowe może ze stosun-
kowo niewielkiego urazu przekształcić się w chorobę zagrażającą 
życiu w postaci efektu masy i wzrostu ciśnienia śródczaszkowego 
(ICP-Intracranial Pressure). Z tego powodu działania doraźne, 
szybkie diagnozowanie (badanie TK – tomografii komputerowej 
wykonane pilnie przed upływem 2–4 godzin od przyjęcia do 
szpitala lub MR – rezonansu magnetycznego oraz wdrożenie 
leczenia w ośrodkach specjalistycznych jest sprawą nadrzędną 
ratującą zdrowie i życie dziecka.

Ostatnim prelegentem sesji czwartej był dr Paweł Ziółkow-
ski. Omówił ważny temat, jakim jest „Leczenie bólu u dzieci”. 
Ból to najczęściej występujący objaw w medycynie ratunkowej. 
Definiowany jako nieprzyjemne doznanie czuciowe i emocjo-
nalne związane z uszkodzeniem tkanek lub ryzykiem takiego 
uszkodzenia. Zła kontrola bólu wiąże się ze zwiększonym 
ryzykiem wystąpienia wstrząsu urazowego, zaburzeń rytmu 
serca, niedokrwienia mięśnia sercowego, stresu psychicznego 
oraz zwiększa ryzyko rozwoju przetrwałego bólu pourazowego. 
Długotrwała ekspozycja noworodków na ból może mieć nieko-
rzystne konsekwencje, takie jak: zmieniona wrażliwość na ból 
(która może utrzymywać się aż do okresu dojrzewania), trwałe 
nieprawidłowości neuroanatomiczne lub zaburzenia zachowania. 
Narasta przekonanie, iż poddawanie noworodków powtarzal-
nym bodźcom bólowym może w konsekwencji doprowadzić do 
upośledzenia zdolności uczenia się, a także wywołać zaburzenia 
emocjonalne lub behawioralne.

W postępowaniu przedszpitalnym niezwykle istotna jest 
optymalna strategia leczenie bólu, jak najszybsze zastosowa-
nie odpowiednio dobranej analgezji w zależności od rodzaju 
i nasilenia dolegliwości, a także rzetelna i systematyczna ocena 
skuteczności terapii. Rozpoczynając terapię przeciwbólową trzeba 
w pierwszej kolejności ustalić przyczynę i rodzaj bólu. Bardzo 
ważne są informacje uzyskane podczas rozmowy z rodzicami bądź 
samym dzieckiem, a także badanie kliniczne. Wywiad powinien 
zawierać pytania o umiejscowienie/lokalizację i charakter bólu, 
czas trwania, czynniki go nasilające lub łagodzące, przebieg 
dolegliwości (początek, okoliczności wystąpienia), objawy towa-
rzyszące. Ważnym elementem badania małych dzieci i niemowląt 
są skale oceny natężenia bólu ostrego (u dzieci < 4 roku życia 
skala FLACC – Face, Legs, Activity, Cry, Consolability). Ocenie 
podlega pięć parametrów (wyraz twarzy, ułożenie nóg, aktyw-
ność, płacz i możliwość ukojenia), których cząstkowe wyniki (od 
0–2 punktów) są sumowane dając łączny wynik od 0 (brak bólu) 
do 10 (najsilniejszy ból). Wartość powyżej 3 punktów sugeruje 
konieczność podania leków przeciwbólowych. U dzieci > 4 roku 
życia przydatna jest skala FACES (twarze) oraz skala wzrokowo-
-analogowa VAS (Visual Analog Scale). Należy wybrać takie skale 
oceny bólu, które będą miały zastosowanie w poszczególnych 

grupach wiekowych. Muszą być to narzędzia proste w stosowaniu 
i jak najmniej czasochłonne. Wyniki natężenia bólu należy odno-
tować w dokumentacji medycznej pacjenta, tak aby można było 
określić efektywność podejmowanych działań. Ocena natężenia 
bólu stanowi podstawę do adekwatnej analgezji: w przypadku 
bólu o niewielkim nasileniu – monoterapia przy użyciu jednego 
z nieopioidowych leków przeciwbólowych, natomiast w przy-
padku bólu o umiarkowanym i silnym natężeniu wdrożenie 
terapii multimodalnej złożonej ze skojarzonej farmakoterapii 
(czyli połączenie nieopioidowych leków przeciwbólowych z opio-
idami oraz ewentualnie z koanalgetykami).

W sesji piątej dotyczącej sepsy i infekcji prof. Gary Gaddis 
(USA) przybliżył prace naukowe o sepsie, które mogą zmienić 
praktykę kliniczną. Problem sepsy, zakażenia ośrodkowego 
układu nerwowego u dzieci przedstawił prof. Wojciech Krajewski. 
Sepsa (posocznica) to zespół objawów spowodowanych gwał-
towną reakcją organizmu na zakażenie. Punktem wyjścia może 
być każdy rodzaj zakażenia wywołany przez bakterie, wirusy 
lub grzyby – ropień na skórze, zapalenie pęcherza, płuc.

Jedną z przyczyn jej rozwoju mogą być zakażenia powo-
dowane przez pneumokoki i meningokoki.  Inwazyjna cho-
roba meningokokowa może rozwinąć się jako zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, sepsa lub sepsa z zapaleniem opon 
mózgowo-rdzeniowych. Sepsa uruchamia w organizmie kaskadę 
nieodwracalnych, zagrażających życiu zmian: niszczy naczynia 
krwionośne, prowadzi do powstawania zatorów, uszkadza 
układ oddechowy. Można do tego nie dopuścić, jak najszybciej 
rozpoczynając leczenie w szpitalu (m.in. podanie silnych anty-
biotyków, preparatu zawierającego tzw. aktywowane białko C, 
podtrzymanie funkcji niewydolnych narządów).

W sesji szóstej – Miscellanea poruszono takie tematy, jak: 
nagrywanie audio/wideo w celu audytowania zespołu urazo-
wego, nowe wytyczne w udarze mózgu, jak sobie poradzono 
z incydentami masowymi w Londynie, szkolenia studentów 
na medycznych symulatorach w departamencie medycyny 
ratunkowej Tarnopolskiego Uniwersytetu Medycznego im. 
I. Ja. Horbaczewskiego.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład dr Eryka 
Matuszkiewicza z Oddziału Toksykologii z Ośrodkiem In-
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formacji Toksykologicznej Szpitala Miejskiego im. Fr. Raszei 
w Poznaniu, tel. kontaktowy – (61) 84-76-946. Wykład dotyczył 

„Różnicowania kwasic i ostrych zatruć alkoholami niespożyw-
czymi”. Ksenobiotyki, czyli substancje chemiczne obce dla orga-
nizmu (większość trucizn i leków), wywołują kwasice w ostrych 
zatruciach. Kwasicę nieoddechową (metaboliczną) wywołują 
zatrucia alkoholami niespożywczymi, metforminą (kwasica 
mleczanowa), salicylanami. Kwasicę oddechową wywołują zatru-
cia opioidami (morfina, tramadol, petydyna, fentanyl), zatrucia 

„dopalaczami” o działaniu odurzającym, czyli tzw. „zamula-
cze”, zatrucia baklofenem, barbituranami i benzodiazepinami. 
W ostatnim czasie wzrasta ilość zatruć opioidami i substancjami 
odurzającymi wpływającymi depresyjnie na ośrodek oddechowy. 
Zatrucie alkoholami niespożywczymi dotyczy najczęściej alko-
holików (płyn do spryskiwaczy, płyn chłodniczy, denaturat, 
płyn hamulcowy, alkohol nieznanego pochodzenia – bez akcyzy, 
płyny do dezynfekcji rąk). W przypadku wypicia dużej ilości 
metanolu (dawka śmiertelna 0,5–1 ml/kg m.c.) dochodzi do reakcji 
chemicznej: metanol à aldehyd mrówkowy à kwas mrówkowy 
à mrówczany – jako śmiertelnie trujące metabolity powstające 
w wątrobie. Narządem krytycznym w tym przypadku jest oko, 
a powikłaniem ślepota. Dawka śmiertelna glikolu etylenowego to 
70–100 ml (1,0–1,4 ml/kg m.c.). Narządem krytycznym w tym 
przypadku jest nerka, a powikłaniem ostra niewydolność nerek 
(hemodializa). Odtrutkę stanowi etanol roztwór 10–15 proc. we 
wlewie dożylnym 5 proc. glukozy (utrzymywać stężenie etanolu 
we krwi 1–1,5 proc.) lub 4-metylopirazol (Fomepizol) – farma-
kologiczny bloker dehydrogenazy alkoholowej). W przypadku 
spożycia salicylanów występują zatrucia: łagodne (do 150 mg/
kg m. c.), umiarkowane (150–300 mg/kg m. c.), ciężkie (pow. 
300 mg/kg m. c.). Zgon może nastąpić po zażyciu dawki pow. 
500 mg/kg m. c.

Dzień trzeci
Sesja pierwsza obejmowała problemy w resuscytacji i stanach 
nagłych. Temat „Bradykiniono – zależny obrzęk naczynioru-
chowy – etiologia i różnicowanie” przedstawił prof. Grzegorz 
Porębski. Obrzęk naczynioruchowy określany inaczej obrzękiem 

Quinckiego, jest reakcją alergiczną przypominającą pokrzywkę, 
jednak z ta różnicą, że jest głębiej umiejscowiony – dochodzi 
do przemijającego obrzęku tkanki posdkórnej i /lub błon śluzo-
wych. Podłożem tej choroby jest zwiększona przepuszczalność 
naczyń krwionośnych, spowodowana degranulacją mastocytów 
i uwolnieniem z nich licznych wazoaktywnych i prozapalnych 
mediatorów. Obrzęk jest niesymetryczny, może być zlokalizo-
wany w okolicy głowy, szyi, warg i jamy ustnej, gardła i krtani, 
dystalnych części kończyn, błony przewodu pokarmowego, 
układu moczowo-płciowego. Obrzęk naczynioruchowy jest 
stosunkowo częstym stanem zagrożenia życia, spotykanym 
w oddziale ratunkowym. Zlokalizowany w gardle, krtani lub 
błonie śluzowej głośni stanowi niebezpieczeństwo zamknięcia 
dróg oddechowych. Może wówczas dojść do asfiksji/anokse-
mii i do śmierci z powodu uduszenia. W warunkach pomocy 
doraźnej wstępne rozpoznanie opiera się na wywiadzie i badaniu 
fizykalnym. „Aktualne postępowanie w bradykinino-zależnym 
obrzęku naczynioruchowym w oddziale ratunkowym” omówił 
prof. Jerzy Robert Ładny. Złota zasada to „obrzęk przed zębami, 
obrzęk za zębami”. Należy ze szczególną dbałością o zachowanie 
drożności dróg oddechowych wykonać ABC, ocenić obecność 
i stopień obrzęku za pomocą fiberoskopu. W przypadku gdy 
objawy nie ustępują/narastają w ciągu 45 minut, należy wykonać 
intubację dotchawiczą (nie dłużej niż 30 sekund), konikopunk-
cję lub tracheotomię w analgosedacji (Etomidat 0,3 mg/kg m. 
c. i. v. poprzedzony podaniem benzodiazepiny – zapobiega 
miokloniom, Ketamina 1,5 mg/kg m. c. iv.). Należy unikać 
leków zwiotczających (podać w przypadku możliwej wenty-
lacji pacjenta). U chorych z zachowanym oddechem własnym 
i stabilnych hemodynamicznie – intubacja nosowo-tchawicza 
z wykorzystaniem fiberoskopu, nigdy „na ślepo”. W Polsce 
brak jest danych dotyczących zgłaszalności na SOR pacjentów 
z obrzękiem naczynioruchowym. Sesję zakończyły tematy, które 
dotyczyły dermatologii ratunkowej versus psychodermatologii, 
czynnika ludzkiego a zdarzeń niepożądanych w medycynie 
oraz postępowania z poszkodowanym w środowisku wodnym 
w praktyce ZRM (Paweł Musiał). W 2017 roku w Polsce, według 
statystyk Policji, odnotowano 471 wypadków tonięcia (najwięcej 
rzeki), 449 osoby utonęły, w tym 52 kobiety. Zagrożeniami dla 

człowieka w środowisku wodnym są: podtopienie, utonięcie, 
gwałtowna reakcja zanurzeniowa, urazy (złamania, zwichnięcia, 
skręcenia, rany), urazy ciśnieniowe u płetwonurków (barotrauma), 
choroba dekompresyjna, omdlenia – mroczki płytkiej wody 
nazywane blackout lub samba (utrata przytomności spowodowana 
niedotlenieniem mózgu najczęściej podczas wynurzenia w trakcie 
nurkowania na zatrzymanym oddechu) oraz NZK.

W sesji drugiej: Uraz i katastrofa, dr Joanna Żółtańska 
i ratownik medyczny Maciej Tylski zaprezentowali bardzo 
ciekawy temat „Obrażenia ciała wywołane wybuchem bombo-
wym – czy wiemy jak postępować?”. Terroryzm jest zjawiskiem, 
które konfrontuje cywilne służby ratownicze z medycyną pola 
walki w warunkach zdarzenia masowego. Uzyskanie efektu 
psychologicznego stanowi główny cel ataków terrorystycznych. 
W pierwszym etapie występuje strach i panika, a w dalszej per-
spektywie rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD), na który 
narażeni są nie tylko poszkodowani w wybuchu bombowym, ale 
również osoby udzielające pomocy zarówno na miejscu zdarzenia 
jak i w szpitalu. Ratownicy medyczni nie są szkoleni z zakresu 
zagrożeń związanych z terroryzmem i terroryzmem bombo-
wym oraz umiejętności zachowania bezpośrednio po wybuchu. 
Skutki wybuchu dotykają zarówno infrastrukturę, jak i ludzi. 
Wniknięcie powietrznej fali uderzeniowej do płucnych naczyń 
krwionośnych wskutek rozerwania błon pęcherzykowych może 
prowadzić do śmiertelnego zatoru powietrznego w tętnicach 
wieńcowych lub mózgowych, często bez żadnych widocznych 
obrażeń zewnętrznych.

Zatory powietrzne mózgu prowadzące do zgonu występują 
w czasie pierwszych 30 minut po eksplozji i są skorelowane 
z ciężkością urazu płuc. Kawałki tkanek ludzkich innych osób 
(zwłaszcza fragmenty kości) mogą razić i wnikać do wnętrza ciał 
pozostałych ofiar wywołując u nich stany zapalne i zakażenia. 
Specyfiką złamań powybuchowych jest ich wieloodłamowość, 
a także oddziaływanie fragmentów kostnych, określane jako 

„wtórny materiał odłamkowy”. Złamania miednicy, uda oraz 
złamania wielomiejscowe mogą w szybkim tempie doprowadzić 
do wystąpienia wstrząsu krwotocznego. Amputacje powstają 
najczęściej w obrębie kończyn dolnych. Rany powybuchowe 
4 stopnia to urazy zmiażdżeniowe, oparzenia, inhalacja gazami, 
pyłem, dymem i toksycznymi oparami. Może dojść również 
do wstrząsu anafilaktycznego pod wpływem silnych alergenów 
uwalnianych podczas wybuchu.

Temat „Demokracja czy despotyzm – jaka jest optymalna 
metoda zarządzania zespołem urazowym?” przedstawił dr n. med. 
Michał Nowakowski. Kluczem do sukcesu zespołu urazowego 
jest wzajemne zaufanie, obowiązek zgłoszenia wątpliwości, 
najlepsza możliwa interpretacja zachowania członków zespołu, 
najgorsza możliwa interpretacja wyników, całkowita współod-
powiedzialność, stała ewaluacja. Do zadań osoby kierującej 
zespołem urazowym jest stworzenie optymalnego środowiska 
pracy, koordynacja i zapewnienie porządku, bezpieczeństwa 
członków zespołu, prowadzenie debrefingu/odprawy.

Sesja trzecia była sesją młodych lekarzy. Zawierała takie 
tematy jak stosowanie prowadnicy „Bougie” w trudnej intu-
bacji, ból głowy – diagnostyka w SOR na podstawie przypadku 

klinicznego, leczenie niewydolności oddechowej nawilżonym 
tlenem o wysokim ciśnieniu, hipotensja pointuabacyjna, Damage 
Control Surgery w SOR jako jedyna skuteczna forma szybkiej 
pomocy pacjentowi z mnogimi obrażeniami ciała z towarzyszą-
cym wstrząsem hipowolemicznym oraz projekt ZOO dla dzieci 

– świadek zdarzenia powinien być szkolony.
Sesja czwarta dotyczyła zagadnień prawnych. W relacji 

video prof. dr hab. med. Jacek Jassem opowiedział jak skutecz-
nie zmienić ustawę lub rozporządzenie, które reguluje nasza 
pracę. Ponadto poruszono aktualną sytuację prawną pacjenta 
SOR upojonego alkoholem ale bez zagrożenia życia jak również 
rutynowy zgon czy morderstwo. Ogłoszono wyniki i wręczono 
nagrody w sesji plakatowej.

Sesja piąta Miscellanea poruszała tematy: wpływ diety 
na działanie leków, nowości w diabetologii, algorytmizacje 
i zagrożenia w pracy ZRM.

W sesji szóstej, której przewodniczyli prof. dr hab. n. med. 
Wojciech Gaszyński i prof. dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, 
zostały przedstawione propozycje zmian w Wytycznych BLS/
AED przez Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych 
i Katastrof oraz Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny 
Katastrof UM w Łodzi:

•	 Modyfikacja nauczania bezprzyrządowego udrażniania 
dróg oddechowych i kontroli oddychania z uwzględnieniem 
ewentualnej niedrożności przewodów nosowych na poziomie BLS.

•	 Wprowadzenie zasady kontroli zawartości jamy ustnej 
przed każdym cyklem 2 oddechów w sekwencji BLS.

•	 Wprowadzenie zmodyfikowanej techniki masażu 
zewnętrznego serca.

•	 Skrócenie pre-shock pause przez zaniechanie 2 oddechów 
przed analizą rytmu przez AED.

•	 Skrócenie pre-shock pause przez zaniechanie ponownej 
kontroli bezpieczeństwa po ustaleniu wskazań do defibrylacji 
przez AED.

•	 Skrócenie pre-shock pause przez skrócenie komunikatu 
o zalecanej defibrylacji.

•	 Stosowanie kapnometrii i pulsyoksymetrii w miarę moż-
liwości w każdym przypadku resuscytacji.

Na zakończenie sesji szóstej dr Ignacy Baumberg omówił 
praktyczne aspekty działań w zdarzeniach mnogich i masowych 
w świetle przepisów prawa i zaleceń MZ.

Podsumowując, XI Ogólnopolska Konferencja Medycyny 
Ratunkowej „Kopernik 2018”, jak co roku, przygotowana była 
na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, z obszerną, 
ciekawą tematyką. Dzięki szkoleniom warsztatowym, obecno-
ści wielu znakomitych gości z kraju i zagranicy pozwoliła na 
wymianę doświadczeń naukowo-badawczych w miłej i przy-
jaznej atmosferze.

 
mgr piel. Elżbieta Janiszewska

 specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki,

przewodnicząca PTPAiIO – Oddział w Łodzi, 
członek koła PTP, PTPR oraz Komisji Kształcenia, Promocji 

i Rozwoju Zawodu przy OIPiP w Łodzi


