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Ocena stanu osoby poszkodowanej jest procesem z³o¿onym
i trudnym do przeprowadzenia przez osobê pocz¹tkuj¹c¹,
nieposiadaj¹c¹ dowiadczenia ratowniczego. Aby u³atwiæ
postêpowanie w sytuacjach stresowych, proces oceny mo¿na
podzieliæ na kilka etapów nastêpuj¹cych jeden po drugim.
Etapy te musz¹ zawsze wystêpowaæ w odpowiedniej kolejnoci. S¹ to:
 ocena miejsca zdarzenia,
 wstêpna ocena poszkodowanego i triage,
 badanie fizykalne,
 wywiad,
 powtórna ocena stanu poszkodowanego.
Ka¿dy z tych kroków wnosi do procesu decyzyjnego nowe informacje i pozwala zoptymalizowaæ dzia³ania ratunkowe oraz, co za tym idzie, zwiêkszyæ szanse prze¿ycia osoby
ratowanej.
Ratownik w kombinezonie ochronnym

Ocena miejsca zdarzenia
Ocena miejsca zdarzenia polega na szybkim obejrzeniu pacjenta i jego najbli¿szego otoczenia. Do jej prawid³owego
przeprowadzenia niezbêdne s¹ wiedza i dowiadczenie. Na
ocenê sk³adaj¹ siê: sprawdzenie bezpieczeñstwa miejsca zdarzenia, rozpoznanie mechanizmu, który spowodowa³ uraz,
lub natury schorzenia oraz okrelenie liczby osób wymagaj¹cych pomocy. Nale¿y tak¿e wstêpnie okreliæ liczbê ratowników potrzebnych do udzielenia pomocy.

Bezpieczeñstwo ratuj¹cego
rodki bezpieczeñstwa osobistego
Przed rozpoczêciem dzia³añ ratunkowych nale¿y rozwa¿yæ
zastosowanie odpowiednich rodków bezpieczeñstwa. Nale¿¹ do nich okulary ochronne, maska, rêkawice i odzie¿
ochronna.
Zabezpieczaj¹ one ratuj¹cego przed kontaktem z materia³em biologicznym, takim jak krew, tkanki, p³yny fizjologiczne i wydaliny ofiary. Ochrona taka jest konieczna, bowiem kontakt z materia³em biologicznym grozi przeniesieniem chorób zakanych od zaka¿onej ofiary do ratownika
lub innych ofiar, którym ten ratownik bêdzie udziela³ pomocy. Najbardziej niebezpieczny materia³ to krew oraz
tkanki ludzkie.
W wiadomoci spo³ecznej za szczególnie grony uznawany jest wirus HIV, ale we krwi ofiary mog¹ znajdowaæ siê
równie¿ niebezpieczne wirusy zapalenia w¹troby typu B
i C oraz inne drobnoustroje chorobotwórcze. Mog¹ one
wnikn¹æ przez uszkodzone pow³oki cia³a do krwi ratownika
(w czasie udzielania pomocy ofiarom wypadku drogowego

lub innej katastrofy nietrudno o skaleczenie) i wywo³aæ chorobê. Zabezpieczenie stanowi¹ tu rêkawiczki lateksowe u¿ywane przy bezporednim udzielaniu pomocy oraz rêkawice
robocze stosowane przy wykonywaniu dzia³añ gro¿¹cych
zranieniem (odginanie blach, usuwanie szk³a). Okulary
ochronne i maska stanowi¹ barierê dla drobnych kropel
krwi ofiary czy innych jej p³ynów fizjologicznych, które mog¹ dostaæ siê na luzówki ratownika, oraz dla elementów
mog¹cych wywo³aæ uraz (rozbite szk³o).
Nale¿y zawsze pamiêtaæ o mo¿liwoci przeniesienia chorób zakanych tak¿e na innych ratowanych. W zwi¹zku
z tym, w miarê mo¿liwoci, ratownik pobrudzony p³ynami
ustrojowymi pochodz¹cymi od jednej ofiary nie powinien
udzielaæ pomocy innemu poszkodowanemu bez zmiany rêkawiczek. Poniewa¿ nie wiadomo, na jakie choroby zakane
cierpi¹ ratowani, ka¿dego z nich nale¿y traktowaæ jako potencjalnie chorego i stanowi¹cego zagro¿enie dla innych.
Dobrym zwyczajem wielu zawodowych ratowników jest zak³adanie rodków ochrony osobistej jeszcze przed dotarciem
na miejsce zdarzenia. Dziêki temu s¹ oni zawsze przygotowani na kontakt z potencjalnie zakanie chorym rannym.

Bezpieczeñstwo na miejscu zdarzenia
Ocena miejsca zdarzenia ma na celu okrelenie, czy ratuj¹cy, pacjenci i wiadkowie nie s¹ nara¿eni na niebezpieczeñstwo w czasie udzielania pomocy poszkodowanym. Przeprowadzaj¹c tak¹ ocenê, nale¿y mieæ na uwadze nie tylko miejsce zdarzenia jako ca³oæ, ale tak¿e jego poszczególne
elementy. Kompleksowa ocena pozwala na unikniêcie ró¿nych niebezpieczeñstw, które gro¿¹ ratownikom.
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Ratownik medyczny
Nadrzêdnym celem omawianej oceny jest bezpieczeñstwo i zdrowie ratuj¹cego. Zaniedbanie oceny miejsca zdarzenia i natychmiastowe wejcie w strefê zagro¿enia wi¹¿e
siê z ryzykiem utraty ¿ycia i zdrowia. Co istotne, ryzyko to
dotyczy nie tylko danego ratownika, ale i jego kolegów,
którzy widz¹c go w strefie zagro¿enia, maj¹ prawo s¹dziæ, ¿e
prawid³owo oceni³ on miejsce zdarzenia jako bezpieczne.
Celem dzia³añ ratunkowych jest udzielenie pomocy poszkodowanym, zatem lekkomylnoæ ratownika nie powinna byæ
przyczyn¹ sytuacji, w której ekipy ratunkowe musz¹ ratowaæ
nie tylko poszkodowanych, ale i rannego ratownika. Uznawszy obszar akcji ratowniczej za niebezpieczny, nie powinno
siê do niego wkraczaæ, dopóki nie stanie siê on bezpieczny
lub nie zostan¹ przedsiêwziête szczególne rodki bezpieczeñstwa.
Do zagro¿eñ, jakie mog¹ wystêpowaæ na miejscu zdarzenia, nale¿¹ urazy mechaniczne spowodowane rozbitym
szk³em, fragmentami konstrukcji metalowych lub betonowych, oblodzeniem lub rozlanym olejem. Oprócz tego ryzyko stanowi¹ substancje toksyczne, tworz¹ce siê np. w czasie
po¿aru (dymy, pary i gazy).
Szczególnym przypadkiem, na który nale¿y zwróciæ uwagê, jest udzielanie pomocy na miejscu eksplozji. Na teren
otoczony przez s³u¿by porz¹dkowe nie wolno wejæ, dopóki
nie zostanie on uznany za bezpieczny. Nie chodzi tu bynajmniej o wystêpowanie w naszym kraju szczególnie wyrachowanych ataków terrorystycznych, podczas których po pierwszym wybuchu nastêpuje z pewnym opónieniem drugi,
lecz raczej o zagro¿enie ze strony sieci gazowych wystêpuj¹cych w du¿ych miastach. W wypadku silnych eksplozji
wstrz¹sy gruntu mog¹ spowodowaæ nieszczelnoæ sieci gazowniczej i ulatnianie siê gazu. Do wywo³ania eksplozji wystarcza wtedy nawet niewielka iskra, która mo¿e powstaæ np.
przy ocieraniu siê kawa³ków metalu.
Inne zagro¿enie stanowi wykolejony w wyniku wypadku
pojazd szynowy, np. poci¹g lub tramwaj. Trzeba pamiêtaæ,
¿e wchodzenie pod taki pojazd lub do jego wnêtrza przed
ustabilizowaniem go przez stra¿ po¿arn¹ grozi zranieniem
lub nawet mierci¹ w wyniku przewrócenia lub obsuniêcia
siê pojazdu.
Czêsto nie docenia siê takich czynników, jak niebezpieczne zwierzêta (psy obronne pilnuj¹ce rannych lub martwych w³acicieli) czy agresywni lub nadgorliwi wiadkowie zdarzenia. Szczególnym przypadkiem w pracy ratownika jest udzielanie pomocy na miejscu przestêpstwa, w grê
wchodzi bowiem bezporednie zagro¿enie ze strony przestêpcy. Ratownikowi nie wolno w takiej sytuacji wkraczaæ na
miejsce zdarzenia dopóty, dopóki policja lub inne s³u¿by
porz¹dkowe nie zapewni¹ bezpieczeñstwa. Koniecznoæ wyeliminowania zagro¿enia dotyczy nie tylko ratuj¹cych i ratowanych, lecz tak¿e wiadków i gapiów. Przewa¿nie ich ciekawoæ bierze górê nad zdrowym rozs¹dkiem. Próbuj¹ oni
znaleæ siê jak najbli¿ej miejsca zdarzenia, a to poci¹ga za
sob¹ ryzyko urazu (szk³o, blachy) lub na przyk³ad potr¹cenia przez pojazdy i maszyny ratownicze. Utrzymaniem osób
postronnych w bezpiecznej odleg³oci zwykle zajmuje siê
policja. Czasami jednak zdarza siê, ¿e s³u¿by ratownicze
znajd¹ siê na miejscu zdarzenia przed s³u¿bami porz¹dkowymi  wtedy musi siê tym zaj¹æ czêæ ratuj¹cych.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ocena bezpieczeñstwa miejsca
zdarzenia nie odbywa siê jednorazowo, lecz jest procesem
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ci¹g³ym. Na bezpieczeñstwo wp³ywaj¹ bowiem czynniki zmieniaj¹ce siê pod wp³ywem dzia³añ ratowniczych. Niezbêdne
jest zatem ci¹g³e monitorowanie miejsca zdarzenia, aby
w razie pojawienia siê nowych okolicznoci wp³ywaj¹cych na
bezpieczeñstwo móc podj¹æ odpowiednie kroki maj¹ce na
celu ochronê ratuj¹cych i ratowanych.

Ocena mechanizmów urazu
i wywiad chorobowy
Mechanizm urazu
Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia nale¿y oceniæ mechanizmy urazu. Jest to konieczne do podjêcia prawid³owych
decyzji dotycz¹cych udzielania pierwszej pomocy i dalszego
leczenia w szpitalu. Nale¿y rozpocz¹æ od oceny okolicznoci
zdarzenia (rozbity samochód, motocykl itd.). Nastêpnym
etapem jest rozmowa z poszkodowanym, jego bliskimi lub
wiadkami zdarzenia. Nie nale¿y poprzestawaæ na samodzielnej ocenie; dotyczy to zw³aszcza wypadków drogowych
i przestêpstw, a wiêc sytuacji, w których naruszone zosta³o
prawo. W wypadkach z udzia³em pojazdów mechanicznych
istotne s¹ informacje na temat ich prêdkoci, rodzaju przeszkody, w któr¹ uderzy³y, czêci, które uleg³y zniszczeniu, wygl¹du przedzia³u pasa¿erskiego (uszkodzona kierownica,
wygiête fotele, rozbite szyby), zastosowania pasów w przypadku jad¹cych samochodem czy te¿ kasku w wypadku motocyklisty lub rowerzysty itd.

Ocena okolicznoci zdarzenia

Przy zdarzeniach zwi¹zanych z upadkiem z wysokoci
istotne s¹: wysokoæ (przy upadkach z wysokoci wiêkszej ni¿
6 m wystêpuje wiele urazów wewnêtrznych), rodzaj pod³o¿a
i czêæ cia³a, na któr¹ ofiara spad³a. Przy udzielaniu pomocy ofiarom lub uczestnikom przestêpstw nale¿y zwróciæ uwagê na rodzaj broni palnej (broñ kulowa czy rutowa, krótka
czy d³uga) lub bia³ej oraz odleg³oæ, z jakiej zadano rany.
Ocena mechanizmu urazu ma ogromne znaczenie dla
rozpoznania urazów wewnêtrznych, zw³aszcza gdy ofiara nie
odnios³a obra¿eñ zewnêtrznych. Znajomoæ mechanizmu
czêsto pozwala na poczynienie sugestii co do uszkodzeñ narz¹dów wewnêtrznych, których nie rozpoznaje siê na pierwszy rzut oka. Jedna z sentencji w medycynie brzmi: Nie ma
ludzi zdrowych, s¹ tylko le zdiagnozowani. Szczególn¹
podejrzliwoæ nale¿y wiêc zachowaæ w stosunku do ofiar
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ciê¿kich wypadków, u których na pierwszy rzut oka nie
stwierdza siê ¿adnych urazów. Objawy wskazuj¹ce na odniesione urazy wewnêtrzne mog¹ pojawiæ siê dopiero po kilkudziesiêciu minutach lub kilku godzinach.
Urazy mo¿na ogólnie podzieliæ na dr¹¿¹ce i têpe. Urazy
dr¹¿¹ce powodowane s¹ ostrymi przedmiotami lub przedmiotami poruszaj¹cymi siê z du¿¹ prêdkoci¹, jak pociski
z broni palnej, ró¿nego rodzaju od³amki itp. Przedmiot powoduj¹cy uraz przecina lub rozrywa tkanki, które napotyka
na swej drodze. Zawsze widoczne jest uszkodzenie pow³ok
cia³a i mniejsze lub wiêksze krwawienie. Urazy têpe powoduj¹ pêkniêcia i zmia¿d¿enia narz¹dów wewnêtrznych przy
czêsto nieuszkodzonych pow³okach cia³a. Krwawienie tak¿e wystêpuje w takich urazach, lecz nie jest ono widoczne
(krwotok wewnêtrzny) i przebiega podstêpnie.
Rodzaje urazów wystêpuj¹cych w wypadkach komunikacyjnych:
 zderzenie czo³owe  powoduje bardzo ciê¿kie urazy zewnêtrzne i wewnêtrzne; cia³o ofiary uderza o czêci pojazdu lub napiête pasy bezpieczeñstwa; wystêpuj¹ urazy
czaszkowo-mózgowe, krêgos³upa szyjnego, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy i koñczyn;
 uderzenie boczne  prowadzi do urazów krêgos³upa,
zw³aszcza odcinka szyjnego, a tak¿e do uszkodzeñ rdzenia krêgowego, klatki piersiowej i miednicy;
 uderzenie w ty³ pojazdu  czêsto wywo³uje urazy krêgos³upa szyjnego typu trzaniêcia bata;
 dachowanie  poci¹ga za sob¹ wiele ciê¿kich urazów
bez cech charakterystycznych; ciê¿sze urazy zwykle dotycz¹ pasa¿erów siedz¹cych z ty³u, poniewa¿ czêciej nie
zapinaj¹ oni pasów bezpieczeñstwa;
 wypadniêcie przez przedni¹ szybê  liczba tych urazów
zmniejszy³a siê od czasu wprowadzenia obowi¹zku stosowania pasów bezpieczeñstwa, kiedy jednak dochodzi
do wypadniêcia, bardzo czêsto obserwuje siê urazy g³owy, krêgos³upa (zw³aszcza szyjnego), klatki piersiowej
i miednicy.
Wprowadzenie poduszek powietrznych dla kierowców
i pasa¿erów przyczyni³o siê do znacznego zmniejszenia
ciê¿koci urazów g³owy i klatki piersiowej. Zwiêkszy³a siê
jednak liczba trafiaj¹cych do szpitali ofiar z ciê¿kimi obra¿eniami jamy brzusznej i miednicy. Wynika to ze zwiêkszonej prze¿ywalnoci poszkodowanych, którzy dotychczas
umierali na miejscu zdarzenia z powodu urazów g³owy
i klatki piersiowej.
Wywiad chorobowy
Najlepszym sposobem oceny natury zachorowania jest rozmowa z pacjentem.
Jeli jednak to najlepsze ród³o informacji jest niedostêpne (utrata wiadomoci, zaburzenia mowy), musi wystarczyæ wywiad zebrany od cz³onka rodziny lub wiadka
zdarzenia. Obserwowane dolegliwoci i przesz³oæ chorobowa sugeruj¹ wstêpne rozpoznanie rodzaju choroby.

Liczba osób wymagaj¹cych pomocy
Podczas oceny miejsca zdarzenia nale¿y zwróciæ tak¿e uwagê
na liczbê ofiar. Nie zawsze w pobli¿u znajduj¹ siê wiadkowie,
którzy mogliby poinformowaæ ratownika o liczbie ofiar czy

Zbieranie wywiadu od pacjenta

uczestników zdarzenia, a czêsto trudno ten fakt ustaliæ. Bywa, ¿e niektórzy poszkodowani zostaj¹ odrzuceni nawet kilka metrów od samochodu albo przygnieceni szcz¹tkami pojazdu. Na ich obecnoæ mog¹ wskazywaæ elementy garderoby we wnêtrzu pojazdu (okrycia wierzchnie, torebki, teczki)
lub pewne akcesoria (zabawki, fotelik dzieciêcy).
W razie stwierdzenia, ¿e jest wiêcej ofiar, nale¿y jak najszybciej poinformowaæ inne s³u¿by ratownicze i medyczne,
poniewa¿ sytuacja wymaga zaanga¿owania dodatkowych
rodków w celu zabezpieczenia, opatrzenia i transportu rannych do szpitala.

Wstêpna ocena poszkodowanego
i JHE=CA
Podstawy segregacji (JHE=CA\K)
S³owo triage pochodzi z jêzyka francuskiego i oznacza segregacjê, sortowanie. Triage po raz pierwszy zastosowano
w czasie wojen napoleoñskich, ewakuuj¹c i lecz¹c w pierwszej kolejnoci ¿o³nierzy, którzy mieli najwiêksze szanse
prze¿ycia i powrotu na liniê frontu.
Podstawowym celem triageu jest zapewnienie prze¿ycia
i leczenia jak najwiêkszej liczbie ofiar dostêpnym nak³adem
si³ i rodków. W modelu tym nie zaleca siê powiêcania np.
10 min ofierze, której stan jest na tyle ciê¿ki, ¿e nie rokuje
prze¿ycia, podczas gdy na pomoc czeka jeszcze kilku innych
poszkodowanych.
W latach 90. wprowadzono dwa modele triageu. Triage
przesiewowy, który polega na szybkiej ocenie sytuacji przez ratownika przy minimalnym badaniu i interwencji, dok³adniej zostanie opisany poni¿ej. Triage medyczny to przeprowadzenie pe³nego badania lekarskiego i oceny szans prze¿ycia
ofiary oraz zakwalifikowanie jej do w³aciwego leczenia.

6HE=CAprzesiewowy
W czasie segregacji na miejscu zdarzenia stosuje siê podzia³
na cztery grupy, oznaczone odpowiednimi kolorami. S¹ to:
 grupa o najwy¿szym priorytecie, czerwona  ofiary wymagaj¹ce natychmiastowej pomocy, np. udro¿nienia
11

Ratownik medyczny

Karta segregacji medycznej

dróg oddechowych, zahamowania krwotoku têtniczego
lub odbarczenia odmy op³ucnowej;
 grupa o wysokim priorytecie, ¿ó³ta  wszyscy pacjenci
wymagaj¹cy interwencji lekarskiej w ci¹gu 6 godz. lub
mog¹cy chwilê poczekaæ na interwencjê;
 grupa o rednim priorytecie, zielona  wszystkie ofiary mog¹ce poruszaæ siê o w³asnych si³ach (jeli nast¹pi
zmiana tego stanu, wymagana jest ponowna ocena
i kwalifikacja);
 grupa o niskim priorytecie, czarna  pacjenci, którym
nie mo¿na ju¿ pomóc.

Ocena powrotu nap³ywu w³oniczkowego
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Kwalifikacja ofiar do grupy czarnej jest najbardziej
kontrowersyjna. Jeli sytuacja na miejscu zdarzenia (wystarczaj¹ca liczba ratowników i iloæ sprzêtu) na to pozwala, nikt nie musi byæ zakwalifikowany do tej grupy. Jednak¿e przy ograniczonych mo¿liwociach nale¿y tak¹ segregacjê przeprowadziæ, aby zapewniæ prze¿ycie i leczenie jak
najwiêkszej liczbie ofiar.
Kolejny krok to ocena czêstoci oddychania i stanu
dróg oddechowych. Niedro¿noæ dróg oddechowych
wymaga natychmiastowej interwencji. Jeli dro¿noæ
dróg oddechowych jest zachowana, czêstoæ oddechów
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<10/min lub >29/min oznacza ciê¿ki uraz i jest wskazaniem do kwalifikacji do grupy o najwy¿szym priorytecie 
czerwonej.
Nastêpnym etapem jest ocena powrotu nap³ywu w³oniczkowego. Przeprowadza siê j¹, uciskaj¹c niezbyt mocno
p³ytkê paznokciow¹ i po jej zbledniêciu mierz¹c czas powrotu normalnego zabarwienia.
Jeli wynosi on wiêcej ni¿ 2 s, nale¿y podejrzewaæ zaburzenia kr¹¿enia charakterystyczne dla wstrz¹su i zakwalifikowaæ chorego do grupy o najwy¿szym priorytecie. W niskiej
temperaturze nale¿y porównawczo wykonaæ badanie na sobie, poniewa¿ zimno powoduje spowolnienie powrotu nap³ywu w³oniczkowego.
Zawsze trzeba pamiêtaæ, ¿e stan pacjenta zmienia siê
(przewa¿nie pogarsza), zatem konieczne jest okresowe powtarzanie triageu.

Wstêpna ocena poszkodowanego
Wstêpna ocena s³u¿y rozpoznaniu najwa¿niejszych zagro¿eñ ¿ycia i przeprowadzana jest zwykle w ci¹gu kilkunastu
sekund. Ocenia siê:
 wygl¹d ogólny poszkodowanego;
 stan wiadomoci;
 czynnoci ¿yciowe, a w szczególnoci:
 dro¿noæ dróg oddechowych,
 oddychanie,
 kr¹¿enie.
Stwierdzenie braku oddychania i kr¹¿enia wymaga
niezw³ocznego rozpoczêcia resuscytacji.
Stany zagra¿aj¹ce ¿yciu to przede wszystkim niedro¿noæ dróg oddechowych, zaburzenia oddychania i kr¹¿enia oraz krwotoki. Wymagaj¹ one natychmiastowego dzia³ania.
Wygl¹d ogólny
Uraz i zachorowanie zawsze wp³ywaj¹ na ogólny wygl¹d pacjenta. Kolor jego skóry, sposób zachowania i wyra¿ania siê
ulegaj¹ zmianie z powodu zaburzeñ fizjologicznych, jednak
nie zawsze zmiana ta wystêpuje od razu w stopniu umo¿liwiaj¹cym rozpoznanie owych zaburzeñ w ci¹gu kilkusekundowej obserwacji. Na przyk³ad u ofiary wypadku samochodowego, w trakcie którego nast¹pi³o znaczne uszkodzenie
pojazdu, zawsze powinno siê podejrzewaæ urazy wewnêtrzne, nawet jeli poszkodowany zapewnia, ¿e nic mu siê nie
sta³o i nie odczuwa ¿adnych dolegliwoci. W razie w¹tpliwoci, czy pacjent wymaga pomocy medycznej, zawsze nale¿y
traktowaæ go jak wymagaj¹cego tej pomocy.
Po ocenie stanu ogólnego, ale przed dalszym badaniem,
trzeba zabezpieczyæ krêgos³up szyjny ko³nierzem usztywniaj¹cym, jeli mechanizm urazu wskazuje na mo¿liwoæ jego
uszkodzenia. Dok³adny opis postêpowania znajduje siê
w rozdz. 9 niniejszego podrêcznika. Przed stabilizacj¹ krêgos³upa szyjnego nie nale¿y zmieniaæ po³o¿enia cia³a ofiary.

Stan wiadomoci
Ocenê stanu wiadomoci rozpoczyna siê od nawi¹zania
kontaktu s³ownego. Nale¿y siê przedstawiæ i zapytaæ o dolegliwoci.

Ocena stanu wiadomoci

W odpowiedzi pacjent mo¿e:
pozostawaæ w pe³nym kontakcie;
byæ spl¹tany, ale reagowaæ na bodce s³owne;
nie reagowaæ na bodce s³owne, lecz reagowaæ na ból;
nie wykazywaæ ¿adnych reakcji.
Do dok³adniejszej oceny stanu wiadomoci s³u¿y skala
Glasgow (zob. rozdz. 9).
Pacjent przytomny nawi¹zuje kontakt bez wezwania, pamiêta swoje dane osobowe. Mo¿e byæ tak¿e zdezorientowany i nie pamiêtaæ, dlaczego znalaz³ siê na miejscu zdarzenia.
Przy ocenie stanu dzieci nale¿y pamiêtaæ, ¿e stres i ból mog¹ wywo³aæ regresjê zachowania, np. trzyletnie dziecko,
które normalnie umie powiedzieæ, jak siê nazywa, po urazie
mo¿e nie byæ do tego zdolne. Niektórzy pacjenci z kolei wygl¹daj¹, jakby spali, a dopiero na wezwanie (czasami bardzo
g³one) otwieraj¹ oczy i odpowiadaj¹ na pytania.
Poszkodowani niereaguj¹cy na g³os mog¹ czasami odpowiadaæ na bodce bólowe. Najprostszym sposobem wyzwolenia reakcji bólowej jest silny ucisk w³asnym paznokciem
na p³ytkê paznokciow¹ ofiary lub uszczypniêcie miênia
czworobocznego na karku. W odpowiedzi na ból pacjent
mo¿e siê wybudziæ i odpowiadaæ na pytania, wydawaæ jêki,
próbowaæ usun¹æ ród³o bólu lub odsun¹æ siê od niego. Bywa jednak, ¿e pacjent w ogóle nie reaguje na ból.
Sposób reakcji pacjenta nale¿y zawsze zapamiêtaæ, aby
mieæ mo¿liwoæ porównania z reakcj¹ obserwowan¹ przy kolejnym badaniu i na tej podstawie oceniæ dynamikê zmian
(pogorszenie, poprawa lub stan bez zmian).





Ocena czynnoci ¿yciowych
G Drogi oddechowe
Ocena dro¿noci dróg oddechowych zale¿y od stanu wiadomoci pacjenta. Przytomny, mówi¹cy lub krzycz¹cy pacjent na pewno ma dro¿ne drogi oddechowe. Jeli pacjent
reaguje tylko na ból lub nie wydaje dwiêków, mo¿e wyst¹piæ koniecznoæ udro¿nienia dróg oddechowych.
Sposób udro¿nienia zale¿y od stanu pacjenta. Jeli nie
podejrzewa siê urazu, stosuje siê odchylenie g³owy i ¿uchwy.
Jeli mechanizm urazu jest nieznany lub zachodzi mo¿liwoæ urazu krêgos³upa szyjnego, nale¿y zastosowaæ manewr Esmarcha przy rêcznej stabilizacji g³owy i szyi.
Przed udro¿nieniem dróg oddechowych trzeba sprawdziæ, czy ofiara nie ma nic w ustach, poniewa¿ istnieje ryzy13
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sztucznej wentylacji, np. workiem samorozprê¿alnym Ambu.
Postêpowanie w wypadku dzieci jest podobne, nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e normalnie oddychaj¹ one znacznie szybciej.

Odchylenie g³owy i ¿uchwy

G Kr¹¿enie
Po przeprowadzeniu oceny stanu wiadomoci, dróg oddechowych i oddychania nale¿y oceniæ stan kr¹¿enia. W tym
celu trzeba sprawdziæ obecnoæ i jakoæ têtna, oszacowaæ
wielkoæ krwawienia i oceniæ perfuzjê tkanek.
Badanie têtna rozpoczyna siê od stwierdzenia jego czêstoci oraz wype³nienia na têtnicy promieniowej. Jeli badanie w tym miejscu jest niemo¿liwe, przeprowadza siê je na
têtnicy szyjnej, a gdy ta równie¿ z jakich przyczyn jest nie-

ko przesuniêcia cia³a obcego, z³amanych zêbów czy innych
przedmiotów znajduj¹cych siê w jamie ustnej g³êbiej, do
gard³a i krtani. Cia³o obce nale¿y usun¹æ palcami lub kleszczykami. Nastêpnie mo¿na przejæ do oceny oddychania.

Ocena stanu kr¹¿enia

Udro¿nienie dróg oddechowych

G Oddychanie
Ocenie podlega czêstoæ i jakoæ oddychania. Doroli oddychaj¹ z czêstoci¹ 10-20 oddechów na minutê. Alarmuj¹ce
s¹ czêstoci powy¿ej i poni¿ej tych granic. Pacjent przytomny mo¿e powiedzieæ, czy trudno mu siê oddycha, czy wystêpuje dusznoæ. Jeli pacjent jest nieprzytomny, oddychanie
ocenia siê wzrokiem, s³uchem i czuciem (nachylaj¹c siê nad
twarz¹ poszkodowanego, s³ucha siê szmeru powietrza wydostaj¹cego siê z ust, wyczuwa siê ruch tego powietrza na policzku oraz obserwuje ruchy klatki piersiowej i nadbrzusza).
Najczêciej pacjenci oddychaj¹cy zbyt szybko wymagaj¹
podawania tlenu, a oddychaj¹cy zbyt wolno potrzebuj¹

Ocena oddychania
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dostêpna, mo¿na wykorzystaæ têtnicê udow¹. Jeli pacjent
jest w stanie ciê¿kim (brak przytomnoci, niedro¿noæ dróg
oddechowych, zaburzenia oddychania), badanie têtna nale¿y od razu wykonaæ na têtnicy szyjnej. U dzieci têtno mo¿na
badaæ na têtnicy ramiennej, udowej i szyjnej.
Czêstoæ têtna najlepiej obliczaæ, zliczaj¹c liczbê uderzeñ
w ci¹gu 15 sekund i mno¿¹c otrzyman¹ wartoæ przez 4 (lub
zliczaj¹c w ci¹gu 30 sekund i mno¿¹c przez 2). Prawid³ow¹
wartoci¹ dla doros³ego jest 60-90 uderzeñ w ci¹gu minuty, u dzieci s¹ to wartoci wy¿sze (u noworodka  120-160/min). Têtno mo¿e byæ normalnie wype³nione, s³abe
przy niskim cinieniu krwi (np. wstrz¹s) lub mocne (nadcinienie têtnicze). Innym wskanikiem zaburzeñ kr¹¿enia,
np. we wstrz¹sie, jest brak têtna na koñczynach (np. na têtnicy promieniowej), podczas gdy jest ono wyczuwalne na
du¿ych têtnicach, jak szyjna i udowa (centralizacja kr¹¿enia). Jeli stwierdza siê nieobecnoæ têtna na du¿ych têtnicach, nale¿y rozpoznaæ nag³e zatrzymanie kr¹¿enia i natychmiast rozpocz¹æ resuscytacjê kr¹¿eniowo-oddechow¹.
Nastêpny krok to ocena krwawienia. Wiêksze krwotoki
powinny byæ dostrze¿one w czasie wstêpnej oceny wygl¹du
ogólnego. Krwotoki masywne trzeba zabezpieczaæ natychmiast, poniewa¿ stanowi¹ zagro¿enie ¿ycia.
Ocena perfuzji polega na obserwacji koloru skóry
i b³on luzowych pacjenta, temperatury i nap³ywu kapilarnego. Kolor ocenia siê, obserwuj¹c skórê, usta, ³o¿ysko paznokciowe. Odchylenia od normalnego koloru wiadcz¹
o patologii  bladoæ wskazuje na utratê krwi, kolor bladoszary na wstrz¹s, sinica wystêpuje przy niedotlenieniu, a zaczerwienienie  w reakcji anafilaktycznej, gor¹czce czy
nadcinieniu. Ocenê temperatury skóry najlepiej przeprowadziæ, porównuj¹c j¹ z w³asn¹ skór¹ wystawion¹ na dzia³anie takich samych warunków atmosferycznych. W sta-

3. Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej
nach hipoperfuzji (zmniejszonego przep³ywu krwi) skóra
jest ch³odna i wilgotna.

Badanie fizykalne
Cechy urazu
Naturaln¹ konsekwencj¹ oceny wstêpnej jest badanie poszkodowanego. Celem badania przeprowadzanego przez
ratownika jest dok³adniejsza ocena urazów i objawów chorobowych, umo¿liwiaj¹ca dalsze prawid³owe postêpowanie
z poszkodowanym. Badanie pacjenta po urazie ró¿ni siê od
badania w wypadku zachorowania. Jeli ma siê trudnoci
z zakwalifikowaniem chorego do jednej z tych dwu kategorii, badanie nale¿y przyprowadziæ jak u pacjenta urazowego.
Badanie fizykalne to ca³kowite badanie od g³owy do stóp.
Obserwuj¹c i badaj¹c dotykiem, nale¿y poszukiwaæ nastêpuj¹cych cech urazu:
 deformacji czêci cia³a,
 otwartych ran,
 obrzêków,
 tkliwoci.
Deformacje wystêpuj¹ przy z³amaniach koci wywo³uj¹cych zmianê pozycji lub kszta³tu czêci cia³a. W z³amaniach
otwartych z³amana koæ przebija skórê i wystêpuje krwawienie na zewn¹trz cia³a. Obrzêk jest reakcj¹ organizmu na
uraz. W jej wyniku p³yn pozakomórkowy gromadzi siê
w uszkodzonych tkankach i powoduje zwiêkszenie rozmiarów czêci cia³a. Obrzêk mo¿e byæ spowodowany p³ynem
obrzêkowym lub krwawieniem miêdzytkankowym. Tkliwoæ
to nadmierna wra¿liwoæ na ból w danej okolicy.
Pacjent przytomny mo¿e sam opowiedzieæ o bólu, jego
lokalizacji, charakterze i przyczynach. Pacjenci z zaburzeniami wiadomoci, w podesz³ym wieku oraz dzieci wymagaj¹ szczególnie dok³adnego badania. Choæ obowi¹zuje zasada, ¿e ka¿dy pacjent powinien zostaæ zbadany, nie nale¿y
przedk³adaæ badania nad dzia³ania ratuj¹ce ¿ycie.

pacjenta i oskar¿eñ o molestowanie. Rozpoczynaj¹c od g³owy, nale¿y poszukiwaæ deformacji, ran, obrzêku i tkliwoci.
Badanie prowadzi siê od czubka g³owy w kierunku do ty³u.
Kolejnym krokiem jest palpacja czo³a i twarzy. Nastêpnie w ten sam sposób bada siê szyjê.
Nastêpnie obmacuje siê klatkê piersiow¹, rozpoczynaj¹c
od obojczyków i postêpuj¹c w stronê mostka, a nastêpnie na
boki w kierunku pleców.
Jeli pacjent jest przytomny, nale¿y poprosiæ o g³êboki
wdech. W warunkach prawid³owych klatka piersiowa powinna poruszaæ siê równo i symetrycznie, a badany nie powinien odczuwaæ bólu.

Badanie klatki piersiowej

Kolejny etap stanowi badanie jamy brzusznej. Najpierw
nale¿y u³o¿yæ rêce delikatnie na brzuchu i poprosiæ pacjenta o jego rozlunienie miêni. Nawet ratownik bez wiêksze-

Przeprowadzanie badania
Pacjenta przytomnego trzeba uprzedziæ o czynnociach podejmowanych w trakcie badania oraz wyt³umaczyæ ich koniecznoæ. Dziêki temu unika siê niespodziewanej reakcji

Badanie jamy brzusznej

Badanie g³owy

go dowiadczenia powinien wyczuæ ró¿nicê miêdzy miêkkimi a napiêtymi pow³okami brzusznymi. Brzuch wzdêty lub
napiêty mo¿e byæ objawem krwotoku do jamy otrzewnej.
W czasie palpacji, zw³aszcza g³êbszej, trzeba obserwowaæ tak¿e twarz pacjenta i jego reakcje.
Nastêpnie prowadzi siê badanie miednicy. Przy podejrzeniu jej z³amania nale¿y postêpowaæ szczególnie delikatnie, aby nie nasiliæ uszkodzenia nerwów i naczyñ. Jeli pacjent skar¿y siê na ból w tej okolicy, konieczne jest odst¹pienie od badania.
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Badanie miednicy

Ostatni etap to badanie koñczyn. Przeprowadza siê je
poprzez palpacjê na ca³ej d³ugoci koñczyny, zaczynaj¹c od
czêci bli¿szej i przechodz¹c do dalszej (najpierw udo, a potem podudzie i stopa). Po badaniu palpacyjnym nale¿y
sprawdziæ ruchomoæ biern¹ (poprzez poruszanie koñczyny w poszczególnych stawach) i czynn¹ (jeli pacjent mo¿e
wykonywaæ samodzielne ruchy) oraz czucie (dotyk, ucisk).
Je¿eli pacjent zg³asza ból w czasie badania ruchomoci lub
obserwuje siê opór przy sprawdzaniu ruchomoci biernej,
nie nale¿y wykonywaæ badania na si³ê. Badanie dzieci przeprowadza siê w ten sam sposób.
Jeli pacjent nie dozna³ urazu, lecz wyst¹pi³o zachorowanie (bóle w klatce piersiowej, dusznoæ), nie ma potrzeby
przeprowadzania opisanego powy¿ej ca³kowitego badania.
Badanie nale¿y skoncentrowaæ na obszarze bêd¹cym
ród³em dolegliwoci. U pacjenta, który dozna³ ma³ego urazu w okrelonej okolicy, np. w obrêbie stawu skokowego, badanie równie¿ ogranicza siê do danej okolicy.
Jeli pacjent skar¿y siê tylko na ma³y uraz, np. rêki,
lecz mechanizm urazu (np. wypadek samochodowy)
sugeruje mo¿liwoæ wyst¹pienia tak¿e innych urazów,
nale¿y przeprowadziæ badanie ca³kowite.

Wywiad
Zebranie wywiadu od poszkodowanego lub wiadków zdarzenia przez udzielaj¹cego pierwszej pomocy jest bardzo

Sprawdzanie identyfikatorów choroby
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istotne. Nale¿y tego dokonaæ jak najwczeniej, poniewa¿
z up³ywem czasu zebranie wywiadu mo¿e siê stawaæ coraz
trudniejsze ze wzglêdu na pogarszaj¹cy siê stan wiadomoci
pacjenta lub nieobecnoæ wiadków zdarzenia. W wypadku
nieprzytomnych mo¿e byæ pomocne sprawdzenie posiadanych przez nich bransolet lub naszyjników. Mog¹ byæ na
nich bowiem wygrawerowane nazwy chorób, na które cierpi¹, lub nawet krótki sposób postêpowania w razie utraty
wiadomoci (np. niektórzy choruj¹cy na cukrzycê nosz¹
bransolety z rozpoznaniem choroby, a czasami tak¿e z informacj¹, aby w razie utraty wiadomoci podaæ im doustnie
cukier lub inny s³odki pokarm).
Wywiad przeprowadza siê wed³ug przedstawionego poni¿ej ustalonego schematu:

3. Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej
G Okolicznoci zdarzenia
Nale¿y zapytaæ poszkodowanego, rodzinê lub wiadków zdarzenia o sytuacjê poprzedzaj¹c¹ wypadek lub zachorowanie,
np., jeli pacjent skar¿y siê na bóle w klatce piersiowej, trzeba siê dowiedzieæ, czy ich wyst¹pienia nie poprzedzi³ wysi³ek, zdenerwowanie itp.
G Choroby przebyte i obecne
Wiele chorób przewlek³ych mo¿e ulegaæ gwa³townemu zaostrzeniu. Nale¿y uzyskaæ od chorego informacjê o nich (choroba niedokrwienna serca, choroby p³uc) i przebytych ciê¿kich chorobach i operacjach (np. przebyta operacja serca
mo¿e mieæ istotny zwi¹zek z wyst¹pieniem nag³ej dusznoci).
G Stosowane leki
Wielu pacjentów, zw³aszcza w wieku podesz³ym, jest leczonych z powodu licznych chorób wystêpuj¹cych jednoczenie. Poza lekami przepisywanymi przez lekarzy niektórzy
stosuj¹ leki dostêpne bez recepty, np. przeciwbólowe, które
mog¹ wp³ywaæ na dzia³anie innych, jednoczenie przyjmowanych leków. Nale¿y tak¿e ustaliæ, czy pacjent stosuje leki
zgodnie z zaleceniami lekarza.
G Alergie
Trzeba zapytaæ pacjenta o uczulenia na leki, pokarmy czy
inne czynniki (kurz, pierze, detergenty). Informacja o alergii mo¿e nasun¹æ podejrzenie przyczyny zachorowania
i w³aciwie ukierunkowaæ leczenie. W razie stwierdzenia
alergii na okrelony czynnik wystêpuj¹cy w otoczeniu nale¿y niezw³ocznie usun¹æ pacjenta z miejsca zagro¿enia.
G Ostatni posi³ek
Nale¿y uzyskaæ informacjê na temat spo¿ytych w danym
dniu pokarmów i p³ynów. Objêtoæ i czas spo¿ycia posi³ku
maj¹ istotne znaczenie, jeli pacjent wymaga nag³ej interwencji chirurgicznej. Obecnoæ treci pokarmowej w ¿o³¹dku stwarza bowiem ryzyko zach³yniêcia i niedro¿noci dróg
oddechowych. Znaczenie ma tak¿e d³ugotrwa³e niedo¿ywienie lub nieprawid³owe od¿ywianie (ludzie ubodzy, bezdomni), poniewa¿ czynniki te mog¹ zaostrzyæ przebieg chorób
przewlek³ych.

Powtórna ocena stanu
poszkodowanego
Powtórne badanie s³u¿y ocenie zmian stanu pacjenta, które
mog³y nast¹piæ w czasie oczekiwania na przyjazd kwalifiko-

wanej pomocy lub transportu do szpitala. Zmieniaæ mo¿e
siê zarówno stan wiadomoci, jak i stan fizyczny. Kierunek
(poprawa lub pogorszenie) i szybkoæ zmian to dodatkowe
czynniki informuj¹ce o powadze sytuacji.
Badanie powtórne stanowi powtórzenie badañ przeprowadzonych podczas oceny wstêpnej i badania fizykalnego.
Tym razem nale¿y tak¿e oceniæ efekty dotychczas podjêtych
dzia³añ, skutecznoæ prób opanowania krwotoków i udro¿nienia dróg oddechowych, stabilizacji z³amañ itp.
W tym czasie nale¿y tak¿e uspokajaæ pacjentów, t³umacz¹c im podjête dzia³ania i ich obserwowane rezultaty oraz
zapewniaj¹c, ¿e kwalifikowana pomoc lub transport jest ju¿
w drodze. Powinno siê tak¿e wyjaniæ rodzinie zastosowane
rodki i krótko, bez wdawania siê w szczegó³y, opisaæ stan
pacjenta, po dok³adniejsze informacje kieruj¹c do lekarza
ratunkowego lub szpitala.

Uwagi koñcowe
Po przyjedzie personelu medycznego przekazuje siê
w zwiêz³ej formie zebrane dotychczas informacje oraz opisuje podjête dzia³ania i ich skutki. W szczególnoci nale¿y
podaæ:
 imiê, nazwisko i wiek chorego;
 stan wiadomoci;
 stan czynnoci ¿yciowych (oddychanie i kr¹¿enie);
 g³ówne dolegliwoci;
 wyniki badania fizykalnego;
 informacje z wywiadu;
 inne dane, które mog¹ byæ przydatne w leczeniu (na
przyk³ad informacjê od rodziny, ¿e pacjent od wielu lat
ma jedn¹ renicê szersz¹ od drugiej).
Podczas udra¿niania dróg oddechowych u nieprzytomnego nie nale¿y usuwaæ protez zêbowych, je¿eli tkwi¹ stabilnie na swoim miejscu. Jeli za protezy nie utrzymuj¹ sta³ej
pozycji, mo¿na je usun¹æ, pamiêtaj¹c o wprowadzeniu rurki ustno-gard³owej (brak protez zmniejsza objêtoæ jamy
ustnej i napiêcie miêni utrzymuj¹cych dro¿noæ dróg oddechowych).
Podczas udra¿niania dróg oddechowych u pacjentów
w podesz³ym wieku nie nale¿y zbyt energicznie odchylaæ
g³owy  postêpuj¹ce z wiekiem zwyrodnienie stawów krêgos³upa szyjnego mo¿e przy silnym wygiêciu spowodowaæ jego
uszkodzenie i niedokrwienie mózgu poprzez ucisk na têtnice krêgowe.
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