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1.6.3. III etap postępowania resuscytacyjnego

Jest to etap wdrażania specjalistycznych i wysoce zaawansowanych czynno-

ści przedłużających życie – PLS (prolonged life support).

Początkowa skuteczność resuscytacji powinna być utrwalona, aby była rze-

czywistym sukcesem, ponieważ tzw. późna skuteczność resuscytacji sięga ok.

6% i jest to wielkość nie do zaakceptowania.

Ten trzeci etap, utrwalający prawdziwy cel resuscytacji, czyli adekwatną i peł-

ną (bez ubytków) jakość życia, można określić kolejnymi literami, a mianowicie:

G (gauging) – późna ocena skuteczności postępowania resuscytacyjnego,

czyli przeżycie ponad 30 dni, 3, 6, 12 miesięcy itd.

H (human mentation) – metody lecznicze i rehabilitacyjne, mające na celu

powrót i utrzymanie prawidłowej funkcji OUN, czyli tzw. neuroprotekcja

i neurorehabilitacja.

I (intensive care) – zachowawcza intensywna terapia, której celem jest

wyrównanie i usunięcie wszystkich patologicznych pozostałości

poresuscytacyjnych, w tym celu stosuje się zaawansowane sposoby

wentylacji mechanicznej, wspomaganie układu krążenia, wyrównanie

zaburzeń endokrynologicznych, metabolicznych i in.

1.6.4. Specyfika resuscytacji dzieci

Resuscytacja dzieci charakteryzuje się pewną odmiennością w stosunku do

zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych. Odmienność ta wynika przede wszyst-

kim z niewielkich rozmiarów i masy ciała dziecka, niedojrzałości fizjologicz-

nej narządów i układów ważnych życiowo, pewnych różnic anatomicznych,

dawkowania leków itp. Odmienności resuscytacji u dzieci są różne w zależ-

ności od wieku i masy ciała, dlatego, posiłkując się tym kryterium, opracowa-

no dla nich wytyczne resuscytacji.

BLS u noworodków (NBLS – newly born life support)

Noworodek, który jest niewydolny oddechowo i ma wolną czynność serca,

ale powyżej 60/min, wymaga resuscytacji oddechowej. Akcję tę poprzedza

udrożnienie dróg oddechowych; z jamy ustnej należy  usunąć miękkim cew-

niczkiem śluz, krew, smółkę, maź płodową itp. Po udrożnieniu dróg odde-

chowych wykonuje się 5 oddechów 100% tlenem, pod ciśnieniem 20–30 cm

H
2
O, każdy wdech powinien trwać ok. 2–3 s. Jeśli nadal występuje bezdech,

kontynuuje się wentylację z częstością ok. 40/min, aż do powrotu wydolno-

ści oddechowej lub przekazania noworodka do oddziału intensywnej terapii

neonatologicznej.
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Jeżeli stan noworodka jest ciężki, a akcja serca jest wolniejsza niż 60/min

lub jej brak, należy niezwłocznie wraz ze sztucznym oddychaniem rozpo-

cząć uciskanie klatki piersiowej (pośredni masaż serca). Uciskanie klatki

piersiowej wykonuje się tuż poniżej linii sutkowej (w środku mostka) z czę-

stością 120–130/min, na głębokość 2–3 cm, czyli ok.1/
3
 wymiaru strzałko-

wego klatki piersiowej noworodka. Uciskając klatkę piersiową stosuje się

metodę 2 kciuków (2 ratowników) lub 2 palców; wskazujący i środkowy (1

ratownik). Stosunek oddechu do ucisku klatki piersiowej powinien wynosić

1:3. Pośredni masaż serca można przerwać, gdy częstość akcji serca prze-

kracza 60/min i dalej się zwiększa. Gdy po 30–60 s wentylacji 100% tlenem

i pośrednim masażu serca nie nastąpi poprawa, podaje się leki resuscytacyj-

ne przez żyłę pępowinową:

� epinefryna w dawce 10–30 µg/kg mc. (0,1–0,3 ml/kg mc. roztworu

1:10 000);

� 4,2% NaHCO
3
 w dawce 1–2 mmol/kg mc., gdy pH < 7,20;

� przy ciężkiej hipokalcemii: CaCl
2
 w dawce 30 mg/kg mc.;

� w razie depresji ośrodka oddechowego spowodowanej opioidami: na-

lokson w dawce 0,01 mg/kg mc.

BLS i ALS u niemowląt od 29. dnia do 1. roku życia
(P-BLS – pediatric-basic life support); (P-ALS – pediatric-
-advanced life support)

P-BLS w tym przedziale wiekowym nie różni się istotnie od postępowania w opi-

sanej grupie noworodków. Najważniejsza różnica dotyczy częstości uciskania

klatki piersiowej w razie zatrzymania krążenia lub bradykardii < 60/min: u nie-

mowląt częstość ucisków klatki piersiowej powinna wynosić 110/min, miejsce

przyłożenia kciuków lub palców do klatki piersiowej jest takie samo.

P-BLS i P-ALS u małych dzieci od 1. roku życia

Sekwencja postępowania P-BLS w tej grupie dzieci obejmuje:

� Zapewnić bezpieczeństwo ratownikowi.

� Sprawdzić reakcję dziecka; poruszyć dziecko i zapytać o samopoczu-

cie, jeśli nie odpowiada, wezwać pomoc i sprawdzić czynność odde-

chową (podobnie jak u dorosłych).

U noworodków i niemowląt bradykardia < 60/min jest równoznaczna z za-

trzymaniem krążenia.
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� Jeśli dziecko oddycha, ułożyć je w pozycji bezpiecznej i stale kontrolo-

wać oddech.

� Jeśli nie oddycha, sprawdzić stan krążenia, jeśli wydolne krążenie jest

obecne, udrażnia się drogi oddechowe i wykonuje 5 oddechów, np. me-

todą usta-usta, czas wdmuchiwania powietrza powinien wynosić 1,0–

–1,5 s, klatka piersiowa dziecka powinna się wyraźnie unosić. Jeśli te

oddechy nie poprawią stanu dziecka, to kontynuuje się wentylację z czę-

stością 25–15/min, w zależności od wieku dziecka, im starsze tym mniej-

sza częstość oddechów.

� Jeśli nie stwierdza się oznak zachowanego krążenia, rozpocząć zewnętrzny

masaż serca jednym nadgarstkiem w typowym miejscu mostka, z często-

ścią 100/min, głębokość ucisku klatki piersiowej powinna wynosić 1/
3 
– 1/

2

jej wymiaru strzałkowego. W czasie masażu zewnętrznego kończyna górna

ratownika powinna być wyprostowana w łokciu i prostopadle ustawiona

do mostka ratowanego dziecka.

� W zabiegach P-BLS stosunek ucisków klatki piersiowej do oddechów

wynosi 30:2, a w P-ALS – 15:2.

Resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) u dzieci powyżej 1. roku życia

wykonuje się tak, jak u osób dorosłych.

Ryc. 1.8. Algorytm BLS u dzieci.

Nie reaguje

Zawołaj o pomoc

Udrożnij drogi oddechowe

BRAK PRAWIDŁOWEGO ODDECHU

5 oddechów ratowniczych

2 oddechy ratownicze

30 uciśnięć klatki piersiowej

Po 1 minucie RKO zadzwoń pod numer 112

30 uciśnięć klatki piersiowej

1_resuscytacja_medycyna ratunkowa.p65 06-04-19, 14:5037



38

Zabiegi resuscytacyjne z  grupy P-ALS charakteryzują się specyficzną dla

dzieci sekwencją czynności, a mianowicie:

� Podjąć podstawowe zabiegi resuscytacyjne.

� Zapewnić dostęp donaczyniowy lub doszpikowy na kości piszczelowej.

� Rozpocząć wentylację tlenem (FiO
2
 1,0).

� Diagnozować (ocena przyczyn) zatrzymanie krążenia.

� Rozpocząć farmakoterapię i elektroterapię.

Wentylacja zastępcza może być realizowana przez maskę twarzową połą-

czoną z workiem samorozprężalnym i zbiornikiem tlenu, maskę krtaniową lub

rurkę intubacyjną. Diagnostyka NZK opiera się na podobnych zasadach jak

u dorosłych, jednak przyczyny stanów zagrożenia życia u dzieci cechują się

określoną specyfiką, przedstawioną w tab. 1.2.

W przypadku stwierdzenia u dziecka asystolii lub aktywności elektrycznej ser-

ca bez tętna (PEA), należy podać epinefrynę dożylnie lub do jamy szpikowej w daw-

ce 10–30 µg/kg mc. Można również wykorzystać do podania leku rurkę intuba-

cyjną, pamiętając o odpowiednim zwiększeniu i rozcieńczeniu dawki jednorazo-

wej. Kolejną dawkę epinefryny podaje się (gdy nie uzyskano powrotu właściwego

rytmu serca) po 3-minutowej wentylacji 100% tlenem. Jeżeli nie udaje się przy-

wrócić krążenia, powinno się rozważyć podanie 4,2% NaHCO
3
 w dawce do

Układ oddechowy

Ciało obce

Ostry obrzęk nagłośni

Zapalenie płuc

Zapalenie oskrzelików

Astma

Krup

Krztusiec

Urazy (wypadki)

Utonięcie

Zatrucie

Wypadki lokomocyjne

Ośrodkowy układ nerwowy

Zapalenie opon mózgowych

Drgawki

Zespół nagłego zgonu

(SIDS – sudden infant

death syndrome)

Układ krążenia

Wstrząs hipowolemiczny

(odwodnienie, krwotok,

oparzenie)

Wstrząs anafilaktyczny

Wstrząs septyczny

Wrodzone wady serca

Choroby chirurgiczne

„Ostry brzuch”

Tabela 1.2. Najczęstsze stany zagrożenia życia u dzieci

(wg Aoki i Mc Closkey)
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Nie reaguje

Udrożnij drogi oddechowe

Wzrokiem, słuchem i dotykiem oceń oddychanie

Wykonaj 5 oddechów

Oceń rytm

1 defibrylacja

4 J/kg lub AED

przystosowane dla dzieci

Natychmiast podejmij:

RKO 15:2 przez 2 min

Natychmiast podejmij:

RKO 15:2 przez 2 min

W trakcie RKO

� lecz odwracalne przyczyny NZK*

� sprawdź położenie i przyleganie

elektrod

� wykonaj/sprawdź:

dostęp i.v.

drożność dróg oddechowych

tlenoterapia

� nie przerywaj uciśnięć klatki

piersiowej po zabezpieczeniu

dróg oddechowych

� podawaj epinefrynę co 3–5 min

� rozważ amiodaron, atropinę,

magnez

Defibrylacja zalecana

(VF/VT bez tętna)

Defibrylacja niezalecana

(PEA/asystolia)

Wezwij zespół

resuscytacyjny

Ryc. 1.9. Algorytm ALS u dzieci.

Poszukuj oznak życia

RKO 15:2

do momentu podłączenia defibrylatora/monitora

* Odwracalne przyczyny NZK

Hipoksja

Hipowolemia

Hipo/Hiperkaliemia, zab. metaboliczne

Hipotermia

Odma prężna (tension pneumothorax)

Tamponada serca

Przedawkowanie leków lub zatrucie (toxic

overdose)

Zmiany zatorowo-zakrzepowe

(thromboembolic obstruction)
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2 mmol/kg mc. W przypadku migotania komór lub częstoskurczu z szerokimi ze-

społami QRS stosuje się wczesną defibrylację z energią 4 J/kg mc. Po wyładowa-

niu defibrylacyjnym w razie braku oczekiwanego skutku ponownie podać epine-

frynę, w dawce jak poprzednio, kontynuować sztuczną wentylację i pośredni ma-

saż serca przez 1 min. Następnie wykonać kolejne defibrylacje o energii wynoszącej

4 J/kg mc. na każde wyładowanie. W dalszej kolejności rozważyć przydatność

podania amiodaronu w dawce 5 mg/kg mc. i siarczanu magnezu w dawce 25–

–50 mg/kg mc. Jeżeli i taka resuscytacja pozostaje nieskuteczna, dalej prowadzić

tę akcję przez kolejną minutę, a po podaniu leków powtórzyć serię defibrylacji

z energią 4 J/kg mc. Jest rzeczą oczywistą, że w trakcie opisanej akcji ratunkowej

rozpoczyna się i kontynuuje leczenie przyczynowe NZK, np. wstrząsu, zaburzeń

wodno-elektrolitowych, urazu, hipotermii i innych, przedstawionych w tabeli 1.2.

1.7. Błędy w postępowaniu resuscytacyjnym

Resuscytacja – jako zespół czynności ratunkowych – musi mieć określone

standardy, niezależnie od tego jakiej grupy wiekowej dotyczy (dorośli, dzieci)

i czynności te powinny być ciągle doskonalone w trakcie kształcenia ustawicz-

nego. Wiele poważnych błędów resuscytacji można uniknąć prowadząc stałe

szkolenia i ćwiczenia praktyczne. Główne błędy stwierdzane w czasie BLS

i ALS można zaliczyć do 4 grup.

1. Błędy organizacyjne:

� brak w szpitalu wyszkolonego i zorganizowanego zespołu (patrolu)

reanimacyjnego;

� brak właściwej (szybkiej i niezależnej) łączności poszczególnych ko-

mórek organizacyjnych szpitala z zespołem reanimacyjnym;

� brak ustawicznego szkolenia (nauczania) zasad resuscytacji i po-

wszechnej znajomości obowiązujących algorytmów ratowniczych.

2. Błędy dotyczące sprzętu:

� brak tlenu lub niedopełnienie obowiązku kontroli i napełniania pu-

stych butli;

� brak odpowiednich i szybkich złączy pomiędzy reduktorami tleno-

wymi a aparatami Ambu, rurkami intubacyjnymi itp.;

� brak lub niewystarczająca liczba sprawnych defibrylatorów;

� brak lub niedostatek sprzętu do stymulacji serca (przezskórnej, en-

dokawitarnej).

3. Błędy w postępowaniu:

� brak umiejętności właściwego udrożnienia dróg oddechowych;
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� nieumiejętne posługiwanie się sprzętem ratowniczym (worek Ambu,

maski i rurki krtaniowe, rurki intubacyjne itp.);

� nieumiejętne posługiwanie się defibrylatorem (nieprawidłowe przy-

łożenie elektrod, niewłaściwy nacisk elektrod na klatkę piersiową,

brak stosowania past i żelu przewodzącego, niewłaściwy dobór energii

wyładowań itp.);

� nieumiejętny masaż pośredni serca (niewłaściwe ułożenie rąk lub pal-

ców na mostku, nieodpowiedni nacisk na klatkę piersiową, nieodpo-

wiednia częstotliwość ucisków w stosunku do oddechów z brakiem

koordynacji w tym aspekcie itp.);

� niewłaściwe ułożenie ratowanego (powinien leżeć na plecach na pła-

skim i twardym podłożu);

� niewłaściwe prowadzenie sztucznej wentylacji (zbyt mała lub nad-

mierna objętość wdmuchiwanego powietrza, niewłaściwa częstość,

wypełnienie żołądka powietrzem itp.).

4. Błędy w farmakoterapii resuscytacyjnej:

� niezastosowanie 100% tlenu podczas wentylacji workiem Ambu;

� opóźnione stosowanie epinefryny lub stosowanie jej w zbyt wyso-

kich dawkach, bez przestrzegania algorytmu czasowego podaży tego

leku;

� stosowanie zbyt wcześnie i zbyt wysokich dawek wodorowęglanów

bez kontroli równowagi kwasowo-zasadowej;

� niewłaściwe dawkowanie atropiny (dawki zbyt małe lub zbyt duże);

� nieuzasadniona podaż leków nierekomendowanych w resuscytacji

(np. steroidy, mannitol, nimotop itp.).

1.8. Etyka postępowania resuscytacyjnego i jego
zaniechania

Etyka postępowania resuscytacyjnego jest problemem niezwykle trudnym i nie-

rzadko aspekty etyczne stanowią istotne obciążenie psychiczne dla ratownika.

Podjęcie decyzji, kto podlega resuscytacji, a kto nie, jest niezwykle trudne,

niekiedy zaś stanowi nierozwiązywalny węzeł. Najbardziej doświadczeni le-

karze i ratownicy nie zawsze mogą właściwie rozwiązać ten problem, niemniej

określone rekomendacje muszą zostać przedstawione. Jednakże ostateczna

decyzja o podjęciu zabiegów resuscytacyjnych lub o ich zaniechaniu, powin-

na być oparta na wiedzy (Evidence Base Medicine), osobistym doświadczeniu

i sumieniu ratownika. Każdy ratownik powinien mieć doskonałe rozeznanie

możliwości i granic resuscytacji, należy zawsze wykonać wszystko, co po-

trzeba, a nie wszystko, co można. Czy można zatem przedstawić próbę okre-
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ślenia możliwości i granic resuscytacji? Nie tylko można, ale nawet istnieje

taka konieczność.

1.8.1. Zaniechanie resuscytacji

� Pacjenci umierający z powodu starości z nieodwracalnym wyczerpaniem

fizjologicznych możliwości życia (naturalna śmierć starcza).

� Pacjenci umierający z powodu chorób całkowicie degradujących organizm

i nieuchronnie prowadzących do zgonu, na obecnym zaś etapie wiedzy wia-

domo jest, że nie można ich uratować (zaawansowana choroba nowotworo-

wa, zejściowa niewydolność nerek z nieodwracalnymi powikłaniami itp.),

czyli obiektywna wiedza o dotychczasowej jakości życia pacjenta.

� Pacjenci, u których uprzednio (zgodnie z odpowiednimi przepisami)

rozpoznano śmierć pnia mózgu.

� Pacjenci, u których nie istnieją fizjologiczne warunki zapewniające (cho-

ciażby w najmniejszym stopniu) skuteczność resuscytacji, np. rozległe

zniszczenie tkanki mózgowej, zmiażdżenie klatki piersiowej z nieod-

wracalnym uszkodzeniem narządów (serce, płuca, duże naczynia), ma-

sywne oparzenia ze zwęgleniem, maceracja płodu itp.

� Czynności resuscytacyjnych nie podejmuje się w razie stwierdzenia

pewnych znamion śmierci (plamy opadowe, stężenie pośmiertne).

� Kiedy podjęcie akcji resuscytacyjnej bezpośrednio zagraża życiu ra-

townika.

1.8.2. Zaprzestanie resuscytacji

Podobnie jak w przypadku zaniechania, także decyzja o zaprzestaniu resuscyta-

cji jest trudna i wymaga od ratownika dogłębnej wiedzy i doświadczenia. Decy-

zję o zakończeniu resuscytacji podejmuje doświadczony w tej dziedzinie lekarz,

zazwyczaj jest to dyżurny anestezjolog, lekarz karetki reanimacyjnej pogotowia

ratunkowego lub inny upoważniony lekarz. Decyzję o zaprzestaniu resuscytacji

podejmuje się na podstawie całościowej analizy czynników powodujących NZK

i stan śmierci klinicznej. Ocenia się potencjalną zdolność osoby resuscytowanej

do życia, jak też skuteczność prowadzonej akcji ratunkowej. Przerwanie resu-

scytacji uznaje się za uzasadnione w następujących przypadkach:

� Wykorzystano wszystkie dostępne metody resuscytacji, prowadzonej po-

nad 1 h i nadal stwierdza się brak powrotu czynności układu krążenia.

� Stwierdzono brak skuteczności prowadzonego pośredniego masażu ser-

ca i wentylacji zastępczej, nadal utrzymują się objawy braku przepływu

mózgowego (CBF) z szerokimi, niereagującymi na bodźce źrenicami.

� Stwierdzono zanik elektrycznej aktywności serca, z brakiem reakcji na

leczenie elektrostymulacyjne, prowadzone dłużej niż 20 min.
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� Stwierdzono nieoznaczalne ciśnienie tętnicze krwi pomimo instrukta-

żowego prowadzenia farmakoterapii (epinefryna, atropina itd.), lecze-

nia zaburzeń wodno-elektrolitowych, kwasowo-zasadowych i właściwej

płynoterapii.

Skuteczne postępowanie resuscytacyjne jest możliwe wtedy, gdy przyczy-

na NZK ma charakter przejściowy. Resuscytacja krytycznie chorego pacjenta

z ciężką i degradującą chorobą przewlekłą jedynie wydłuża jego cierpienia,

oraz cierpienia jego rodziny, nadto zaś powiększa koszty ponoszone przez szpi-

tal i społeczeństwo. Ponieważ prawidłowo prowadzona resuscytacja umożli-

wia przedłużenie aktywnego życia pacjenta, zaś nieprawidłowa owocuje nie-

potrzebnym cierpieniem, wysiłki ukierunkowane na rozwój, szkolenie i utrzy-

manie adekwatnego poziomu technik resuscytacji są niezwykle potrzebne,

aktualne i uzasadnione.

Pytania kontrolne

1. Jakie są obowiązujące definicje śmierci?

2. Jakie są definicje resuscytacji i reanimacji oraz różnice pomiędzy tymi pojęciami?

3. Jakie są najczęstsze przyczyny nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych i dzieci?

4. Jaka jest sekwencja działań BLS i ALS u dorosłych i dzieci?

5. Co to jest defibrylacja? Jakie są wskazania do jej wykonania?

6. Jaka jest sekwencja czynności w czasie wykonywania defibrylacji?

7. Dlaczego podkreśla się rolę wczesnej defibrylacji?

8. Jakie są podstawy farmakoterapii NZK?

9. W jakich przypadkach nie podejmuje się akcji resuscytacyjnej?

10. Kiedy i u jakich pacjentów zaprzestaje się kontynuowania zabiegów resuscytacyjnych?
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Niezwykle ważne jest jak najszybsze i jednocześnie skuteczne podjęcie akcji

resuscytacyjnej, ale równie ważna jest świadomość przeciwwskazań do ta-

kiej akcji oraz określenie właściwego momentu jej zaprzestania.
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