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Wstęp
Przeżywalność pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia
zależy od jakości dowodów naukowych leżących u podstaw
wytycznych, efektywności nauczania i środków przeznaczonych na implementację wytycznych1. Dodatkowym czynnikiem jest chęć wdrażania wytycznych do praktyki klinicznej i wpływ czynnika ludzkiego na przekształcanie teorii
w praktykę2. Implementacja Wytycznych 2010 ma większe
szanse powodzenia pod warunkiem starannego planowania i całościowej strategii wprowadzania, obejmującej także
edukację. Jako przyczyny w opóźnieniu wdrażania Wytycznych 2005 uważa się opóźnienia w dostarczaniu materiałów
edukacyjnych i umożliwianiu personelowi udziału w szkoleniach3, 4.
Rozdział ten obejmuje kluczowe zagadnienia edukacyjne, które zostały zidentyﬁkowane w trakcie analizy prac
naukowych przez International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)5, omawia podstawy naukowe szkoleń
z zakresu resuscytacji na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz aktualizacje, wprowadzone do kursów Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC)6.







Kluczowe zalecenia z zakresu nauczania
Kluczowe problemy zidentyﬁkowane przez zespół ds. edukacji, implementacji i zespołów (Education, Implementation
and Teams – EIT) ILCOR podczas analizy dowodów naukowych Wytycznych 2010 są następujące5:
 Metody nauczania powinny podlegać ocenie w celu
upewnienia się, że ich zastosowanie pozwala niezawodnie spełnić postawione zadania. Celem jest upewnienie się, czy osoby uczestniczące w szkoleniu przyswa*
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jają i zapamiętują wiedzę oraz praktyczne umiejętności
w stopniu, który pozwoli im działać prawidłowo w trakcie rzeczywistych zatrzymań krążenia i wpłynie na poprawę wyników końcowych.
Krótkie kursy samokształcące video czy komputerowe z minimalnym udziałem lub bez udziału instruktora, połączone z praktycznym ćwiczeniem umiejętności, mogą stanowić efektywną alternatywę dla opartych
na pracy instruktora kursów podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (resuscytacja krążeniowo-oddechowa [RKO] i automatyczna deﬁbrylacja zewnętrzna
[AED]).
Idealnie byłoby przeszkolić wszystkich obywateli z zakresu typowej RKO, obejmującej uciśnięcia klatki piersiowej i wentylację. W niektórych okolicznościach dopuszczalne jest nauczanie RKO z wyłącznym uciskaniem klatki piersiowej (np. okazyjne, krótkie szkolenia).
Osoby przeszkolone w zakresie wykonywania RKO
z wyłącznym uciskaniem klatki piersiowej należy zachęcać do uczenia się typowej RKO.
Wiedza i umiejętności z zakresu podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych zanikają w krótkim
czasie 3–6 miesięcy. Częste powtarzanie oceny pomoże
zidentyﬁkować te osoby, które wymagają szkoleń przypominających w celu utrzymania wiedzy i umiejętności.
Urządzenia dające instrukcje lub informacje zwrotne
o jakości wykonywanej RKO poprawiają przyswajanie
i zapamiętywanie wiedzy z tego zakresu i powinny być
stosowane podczas szkoleń zarówno osób niezwiązanych zawodowo z medycyną, jak i personelu medycznego.
Zwiększony nacisk na dodatkowe, pozamerytoryczne
umiejętności (Non-technical Skills – NTS), jak kierowanie
zespołem, praca zespołu, podział obowiązków i umiejętność prawidłowego komunikowania się, poprawi jakość
wykonywania RKO i opiekę nad pacjentem.
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Należy przeprowadzać odprawy dla zespołów, których
celem jest planowanie przebiegu resuscytacji (brieﬁng)
oraz spotkania, w trakcie których omawianie są czynności wykonywane podczas symulowanych bądź rzeczywistych resuscytacji (debrieﬁng). Spotkania takie mają na
celu pomoc w poprawie zarówno pracy całych zespołów,
jak i umiejętności ich poszczególnych członków.
Badania na temat wpływu szkoleń z zakresu resuscytacji
na wyniki leczenia pacjentów są ograniczone. Chociaż
badania z wykorzystaniem manekinów są przydatne,
należy zachęcać do badań oceniających wpływ metod
nauczania na rzeczywiste wyniki leczenia pacjentów.

Kogo i jak szkolić
W sytuacji idealnej wszyscy obywatele powinni posiadać
wiedzę z zakresu RKO. Nie ma dowodów naukowych
przemawiających za lub przeciw szkoleniom osób z populacji wysokiego ryzyka. Jednakże szkolenie może zmniejszyć lęk
u pacjenta i członków jego rodziny, poprawić emocjonalną
adaptację i spowodować, że ktoś będzie w stanie rozpocząć
RKO5.
Populacja wymagająca szkoleń obejmuje osoby bez wykształcenia medycznego, pełniące jednak funkcje społeczne
nakładające na nie obowiązek udzielania pomocy (np. ratownicy WOPR, osoby udzielające pierwszej pomocy w zakładach pracy), jak również personel medyczny różnych szczebli systemu ochrony zdrowia – pracujący w przychodniach,
pomocy doraźnej, ogólnych oddziałach szpitalnych czy oddziałach intensywnej terapii.
Szkolenia powinny być dostosowane do potrzeb różnych
grup osób szkolących się, a styl nauczania powinien zapewnić przyswajanie oraz zapamiętywanie wiedzy i umiejętności
praktycznych. Osoby często wykonujące RKO (będące niejako ekspertami w tej dziedzinie) powinny znać aktualne wytyczne i umieć efektywnie je zastosowywać, działając w zespole wielospecjalistycznym. Takim osobom potrzebne jest
bardziej kompleksowe szkolenie, obejmujące zarówno merytoryczne, jak i pozamerytoryczne umiejętności (np. praca w zespole, kierowanie zespołem, efektywna komunikacja)7,8. W następnej części arbitralnie podzieliliśmy te poziomy kształcenia
na podstawowy i zaawansowany, chociaż tak naprawdę stanowią one kontinuum. Większość badań na ten temat opiera się
na szkoleniach ratowników z zakresu umiejętności resuscytacji
osób dorosłych. Wiele z tych badań ma również zastosowanie
w szkoleniach z zakresu resuscytacji dzieci i noworodków.

Poziom podstawowy i szkolenia z zakresu
użycia AED
RKO wykonywana przez przypadkowych świadków i wczesna deﬁbrylacja ratują życie. Wiele czynników zmniejsza
chęć świadków zdarzenia do podejmowania RKO, między
innymi panika, strach przed zakażeniem, możliwość wyrządzenia krzywdy osobie poszkodowanej lub strach przed nieprawidłowo wykonywaną RKO9–24. Szkolenia osób niezwiązanych zawodowo z medycyną zwiększają ich chęć podejmowania RKO12,18-20,25-30.
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Szkolenia z zakresu RKO i wykonywanie RKO w rzeczywistym zatrzymaniu krążenia w większości przypadków
są bezpieczne. Osoby uczestniczące w szkoleniu z zakresu
RKO powinny być poinformowane o rodzaju i intensywności wysiłku ﬁzycznego, wykonywanego podczas zajęć. Osoby, u których w trakcie wykonywania RKO pojawiają się niepokojące objawy (np., ból w klatce piersiowej, nasilona duszność), powinny ją przerwać. Ratownicy, u których podczas
wykonywania rzeczywistej RKO pojawiają się niepokojące
objawy, powinni rozważyć przerwanie resuscytacji (dodatkowe informacje o ryzyku dla ratownika znajdują się w wytycznych BLS)31.

Program szkolenia z zakresu podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej
defibrylacji zewnętrznej
Program kursu z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i AED powinien być maksymalnie prosty i dostosowany do potrzeb docelowych odbiorców. Program ten
powinien obejmować następujące kluczowe elementy5,32:
 Czynniki ryzyka związane ze środowiskiem i poszkodowanym w trakcie wykonywania RKO.
 Rozpoznanie zatrzymania krążenia na podstawie oceny
przytomności, udrożnienia dróg oddechowych i oceny
oddechu31,32.
 Rozpoznanie westchnięć (gasping) lub nieprawidłowych
oddechów jako oznak zatrzymania krążenia u nieprzytomnej, niereagującej osoby33,34.
 Dobrej jakości uciśnięcia klatki piersiowej (włączając
częstość, głębokość, pełną relaksację klatki piersiowej
i minimalizowanie przerw w uciskaniu) oraz oddechy
ratownicze.
 Zwrotna informacja i instrukcje (również z odpowiednich urządzeń) powinny być stosowane w celu lepszego
przyswajania i zapamiętywania umiejętności praktycznych podczas szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych35.
 Wszystkie kursy BLS i AED powinny mieć na celu
nauczanie standardowej RKO, włączając oddechy ratownicze/wentylację. W niektórych szczególnych sytuacjach nauczanie RKO z wyłącznym uciskaniem klatki piersiowej ma potencjalną przewagę nad nauczeniem
standardowego RKO10,15,18,23,24,27,36,37. Zalecane podejście
do nauczania RKO przedstawiono poniżej.
Nauczanie standardowej RKO i RKO z wyłącznym
uciskaniem klatki piersiowej
Istnieją kontrowersje co do tego, jakich umiejętności
z zakresu RKO powinno się uczyć różne grupy ratowników. Uczenie RKO z wyłącznym uciskaniem klatki piersiowej jest prostsze i szybsze, szczególnie gdy szkolenie dotyczy dużej liczby osób, które prawdopodobnie nie będą miały
dostępu do szkoleń z zakresu standardowej RKO. W wielu sytuacjach RKO obejmująca uciśnięcia klatki piersiowej
i oddechy ratownicze jest lepsza, np. u dzieci38, w zatrzymaniach krążenia w asﬁksji lub kiedy RKO wykonywana przez
przypadkowego świadka trwa dłużej niż kilka minut32. Stąd
zalecane jest uproszczone podejście do nauczania w oparciu
o następujące zasady edukacyjne:
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Optymalnie wszyscy obywatele powinni być uczeni
umiejętności wykonywania standardowej RKO (uciśnięcia i wentylacja w stosunku 30 : 2).
Jeżeli szkolenie odbywa się w ograniczonym czasie lub
w szczególnych okolicznościach (np. telefoniczne instruowanie świadka zdarzenia przez dyspozytora pogotowia, zdarzenia masowe, kampanie publiczne, wideo
na portalach internetowych, np. YouTube, osoby, które nie chcą być szkolone), powinno koncentrować się
na wykonywaniu RKO z wyłącznym uciskaniem klatki
piersiowej.
Osoby przeszkolone w wykonywaniu RKO z wyłącznym uciskaniem klatki piersiowej w trakcie kolejnego
szkolenia powinny uczyć się zarówno uciśnięć klatki
piersiowej, jak i wentylacji. Optymalnie takie osoby powinno się szkolić w wykonywaniu RKO z wyłącznym
uciskaniem klatki piersiowej, a następnie zaoferować
szkolenie obejmujące uciskanie klatki piersiowej i wentylację podczas tej samej sesji.
Osoby niezwiązane zawodowo z medycyną, ale mające
obowiązek udzielania pomocy, takie jak policjanci, strażacy, pracownicy ochrony, osoby opiekujące się dziećmi,
powinny uczyć się wykonywania uciśnięć klatki piersiowej i wentylacji.
W przypadku RKO u dzieci należy zachęcać ratowników, aby zastosowali jakąkolwiek znaną sobie sekwencję uciśnięć klatki piersiowej i wentylacji stosowaną
u dorosłych, ponieważ wyniki końcowe są gorsze, jeśli
nie podejmuje się RKO w ogóle. Osoby niebędące specjalistami, które chcą się szkolić z zakresu resuscytacji
dzieci z racji odpowiedzialności za ich zdrowie (np. rodzice, nauczyciele, pielęgniarki szkolne, ratownicy itp.)
powinni być uczeni, że zaleca się modyﬁkację podstawowych zabiegów resuscytacyjnych stosowanych u dorosłych – tzn. wykonanie najpierw pięciu oddechów ratowniczych, a następnie prowadzenie RKO przez około jedną minutę przed udaniem się po pomoc, jeżeli nie
ma nikogo, kto mógłby ją wcześniej wezwać. Głębokość
uciśnięć klatki piersiowej u dzieci stanowi co najmniej
1/3 przednio-tylnego wymiaru klatki piersiowej39.
Uczenie obywateli prowadzenia RKO powinno być szeroko promowane. Jednakże brak przeszkolenia nie powinien stanowić przeszkody w wykonywaniu RKO z wyłącznym uciskaniem klatki piersiowej, które najlepiej
wykonywać z telefonicznym instruktażem dyspozytora.

Metody kształcenia z zakresu BLS i AED
Istnienie wiele metod stosowanych w trakcie uczenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i AED.
Najczęściej stosowaną metodą są tradycyjne kursy, prowadzone przez instruktorów40. Porównanie metod nauczania
podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i AED osób niezwiązanych zawodowo z medycyną i personelu medycznego
wykazało, że dobrze opracowane programy samokształcenia
(np. video, DVD, komputerowe) z minimalnym udziałem
lub bez udziału instruktora, mogą stanowić skuteczną alternatywę kursów, prowadzonych przez instruktora41-55. Jest
konieczne, aby program kursów zawierał zajęcia praktyczne
z uciśnięć klatki piersiowej i zastosowania AED.
www.erc.edu

Zastosowanie AED przez osoby bez wcześniejszego
szkolenia może być skuteczne i ratować życie45,56-60. Umiejętności zastosowania AED (np. szybkość użycia, prawidłowe umieszczenie elektrod) mogą być doskonalone poprzez
krótkie szkolenia zarówno osób niezwiązanych zawodowo
z medycyną, jak i personelu medycznego45,50,61,62.

Czas trwania i częstotliwość powtarzania kursów
podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i AED
prowadzonych przez instruktorów
Optymalny czas trwania prowadzonego przez instruktora szkolenia z podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
i AED nie został określony i może różnić się w zależności od
grupy uczestników (np. osoby niezwiązane zawodowo z medycyną, personel medyczny, poprzednie szkolenia, wiek), programu, stosunku liczby instruktorów do liczby uczestników,
czasu trwania zajęć praktycznych i sposobu oceny końcowej.
Większość badań wykazała, że praktyczne umiejętności
z zakresu RKO, takie jak wzywanie pomocy, uciskanie klatki piersiowej i wentylacja zanikają w czasie od 3 do 6 miesięcy43,46,63-68. Praktyczne umiejętności zastosowania AED
utrzymują się dłużej niż umiejętności z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych59,64,69.
Przypomnienie lub udoskonalenie wykonywania RKO
może odbyć się poprzez ponowną ocenę umiejętności,
a w razie potrzeby – krótkie szkolenie przypominające lub
powtórzenie szkolenia już po 3–6 miesiącach64,70-73.
Zastosowanie urządzeń dających informację
zwrotną lub instrukcje głosowe w czasie RKO
Urządzenia dające informację zwrotną lub instrukcje
głosowe w czasie RKO mogą być używane w czasie szkoleń personelu medycznego, jak i innych osób35. Urządzenia
te mogą wydawać instrukcje (np. komunikat o konieczności
wykonania kolejnej czynności, sygnały dźwiękowe metronomu dla określenia częstotliwości uciśnięć klatki piersiowej
lub głosowe komendy) i informacje zwrotne (np. po wykonaniu działania informacje o jego efekcie, przykładem może
być wizualne oznaczenie głębokości uciśnięć klatki piersiowej), lub też połączenie instrukcji i informacji zwrotnych.
Nauczanie z wykorzystaniem takich urządzeń może poprawić jakość wykonania RKO, ułatwić jej przyswojenie i zapamiętanie. W dostępnych badaniach przyswajanie i zapamiętywanie praktycznych umiejętności RKO było oceniane
na manekinach bez wykorzystania przez ćwiczących takich
urządzeń63,74-78. Instruktorzy i ratownicy powinni pamiętać
o tym, że informacja co do głębokości uciśnięć klatki piersiowej na miękkim podłożu (np. materac) z użyciem urządzeń
dających informację zwrotną lub instrukcje głosowe w czasie
RKO może być zawyżona79,80.

Szkolenia zaawansowane
Program kursów zaawansowanych
Kursy na poziomie zaawansowanym są zwykle przeznaczone dla pracowników ochrony zdrowia. Program kursu
powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb osób
szkolących się, obejmować różne przypadki kliniczne oraz
uwzględniać rolę, jaką mogą pełnić szkolący się pracowni-
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cy ochrony zdrowia w czasie zatrzymania krążenia. Istnieją
ograniczone dowody naukowe dotyczące metod doskonalenia nauczania i utrzymywania wiedzy z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.
Wykazano, że wprowadzenie kursu Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne (ALS) według Wytycznych ERC 2005
w symulacjach zatrzymania krążenia doprowadziło do skrócenia okresu bez przepływu („no-ﬂow”), ale nie wpłynęło na
jakość innych elementów RKO81. Duże doświadczenie kliniczne osób szkolących się ma wpływ na poprawę utrzymywania wiedzy i umiejętności praktycznych przez dłuższy
czas82,83.
Badania z zakresu specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych dotyczące sytuacji rzeczywistych i symulowanych
wewnątrzszpitalnych zatrzymań krążenia84-94 wykazują poprawę pracy zespołu, gdy w program kursu włączono szkolenie z zakresu kierowania i pracy zespołowej. Szkolenie zespołów i umiejętność rozpoznawania rytmów serca będą konieczne, by zminimalizować przerwy w uciśnięciach klatki
piersiowej podczas stosowania strategii deﬁbrylacji manualnej wg Wytycznych 2010, która zakłada ładowanie łyżek
podczas wykonywania uciśnięć klatki piersiowej95,96.
Kluczowymi elementami programów nauczania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych powinny być:
 Prewencja zatrzymania krążenia97-98.
 Dobrej jakości uciśnięcia klatki piersiowej z uwzględnieniem prawidłowej częstości, głębokości, pełnej relaksacji klatki piersiowej i minimalizacji przerw oraz wentylacja z wykorzystaniem podstawowych umiejętności
(np. maska kieszonkowa, worek samorozprężalny z maską twarzową).
 Deﬁbrylacja z uwzględnieniem ładowania w trakcie wykonywania uciśnięć klatki piersiowej w przypadku deﬁbrylatorów manualnych.
 Algorytmy zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.
 Umiejętności pozamerytoryczne (np. kierowanie zespołem, praca w zespole, komunikacja).
Rozszerzone szkolenie może obejmować zaawansowane
techniki udrażniania dróg oddechowych, leczenia zaburzeń
rytmu serca towarzyszących zatrzymaniu krążenia, resuscytację w sytuacjach szczególnych, dostępy donaczyniowe, leki
stosowane w zatrzymaniu krążenia, opiekę poresuscytacyjną
i problemy etyczne.

Metody kształcenia w trakcie szkoleń
zaawansowanych
Przygotowanie przed kursem
Uczestnicy kursu mogą przygotowywać się do niego
z wykorzystaniem różnych metod, takich jak lektura podręcznika, pretesty lub e-learning99-107. Duże randomizowane
badanie z zastosowaniem komercyjnie dostępnego programu symulacyjnego typu e-learning przed kursem specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych nie wykazało poprawy
poznawczych i psychomotorycznych umiejętności kandydatów w trakcie oceny prowadzonej w trakcie symulowanego
zatrzymania krążenia w porównaniu ze standardowym przygotowaniem do kursu na podstawie podręcznika107,108.
www.erc.edu
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Liczne badania nad alternatywnymi metodami nauczania wskazują na równorzędność lub przewagę szkoleń komputerowych lub opartych na ﬁlmach video, które dodatkowo zmniejszają czas spędzony przez instruktorów z osobami uczestniczącymi w szkoleniu100,101,106,109-123. Każda metoda
przygotowania do kursu, stosowana w celu nabycia wiedzy
i umiejętności praktycznych lub skrócenia czasu spędzonego
przez instruktora z uczestnikami szkolenia, powinna zostać
formalnie oceniona, by upewnić się co do jej równorzędności lub przewagi nad standardowymi kursami prowadzonymi przez instruktorów. Trwa duże wieloośrodkowe randomizowane badanie z grupą kontrolną, oceniające, czy jednodniowy kurs ALS uzupełniony materiałami typu e-learning
jest równorzędny z dwudniowym standardowym kursem
ALS [ISRCTN86380392].

Symulacja i realistyczne techniki szkolenia
Szkolenia oparte na symulacjach są kluczową częścią
nauczania resuscytacji. Istnieje jednak wiele wariantów sposobów, w jaki można i jak stosuje się symulację w nauczaniu
resuscytacji124. Brak spójnej deﬁnicji utrudnia porównanie
badań dotyczących różnego typu szkoleń symulacyjnych
(np. symulacja z wysokim [high ﬁdelity] w porównaniu z niskim stopniem realizmu [low ﬁdelity]).
Szkolenia symulacyjne w większości33,125-136, aczkolwiek
nie wszystkie137-143, potwierdziły poprawę nabywania wiedzy
i umiejętności ocenianych z wykorzystaniem manekinów.
Dowody naukowe dotyczące jakości czynności ratowniczych wykonywanych w sytuacjach rzeczywistych są ograniczone. Niewielka ilość badań przeprowadzonych przed i po
szkoleniach (również tych z zastosowaniem symulacji), oceniających ich wpływ na rzeczywiste działania resuscytacyjne,
wykazała poprawę wyników leczenia pacjentów po szkoleniach144-148. Wiarygodność badań ogranicza brak możliwości oddzielenia wpływu zastosowania symulacji od efektu innych czynników edukacyjnych czy występujących czasowo.
W jednym badaniu randomizowanym oraz w badaniu prospektywnym typu case control, w których uczestnicy badania
przydzielani byli do szkolenia symulacyjnego lub standardowego, wykazano lepszy poziom wykonania nabytych umiejętności w sytuacji rzeczywistej127,149.
Dane dotyczące wpływu stosowania realistycznych
technik symulacji (np. prowadzenie resuscytacji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz użycie manekinów
generujących rzeczywiste parametry pacjenta) na wyniki nauczania są sprzeczne, a badania oceniające ich wpływ na wyniki leczenia są nieliczne125,128,133,135,137,138,140,141,150-154. W jednym badaniu wykazano znaczący wzrost poziomu wiedzy,
gdy podczas szkoleń z zakresu postępowania z pacjentem
urazowym zastosowano manekiny lub pozorantów153. Badanie to nie wykazało różnicy w przyswajaniu wiedzy podczas
szkoleń, niezależnie czy stosowano manekiny, czy kurs odbywał się z udziałem pozorantów, jednakże uczestnicy preferowali użycie manekinów.
Nie ma wystarczających dowodów przemawiających za
lub przeciw wykorzystaniu bardziej realistycznych technik
symulacji (np. zaawansowane manekiny [high ﬁdelity], szkolenie w miejscu pracy) w celu poprawy wyników (np. praktyczne umiejętności wykonywane na manekinach lub w rze-
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czywistym zatrzymaniu krążenia, gotowość do podejmowania RKO) w porównaniu ze standardowym szkoleniem (np.
podstawowe manekiny [low ﬁdelity], centra szkoleniowe)
z zakresu podstawowych i specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych. Należy określić korzyści płynące z zastosowania systemów szkoleń opartych na zaawansowanej symulacji (high ﬁdelity) w zestawieniu z rosnącymi kosztami tego
typu szkoleń141.
Przyszłe badania powinny być ukierunkowane na ocenę
wpływu metod nauczania (w tym symulacji) na wyniki odległe leczenia pacjentów i rzeczywiste postępowanie terapeutyczne. Analiza kart obserwacyjnych pacjentów155, ocena jakości leczenia149 oraz jakość technologii monitorowania prowadzenia RKO89,156 potwierdziły, że istnieje taka możliwość.

Odstępy czasowe miedzy szkoleniami
z zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych
Wiedza i umiejętności praktyczne po wstępnym szkoleniu z zakresu resuscytacji szybko zanikają. Aby utrzymać
wiedzę i umiejętności niezmienione, potrzebne są szkolenia przypominające, jednakże ich optymalna częstotliwość
nie została określona. Większość badań wskazuje, że wiedza
i umiejętności z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych zanikają, jeżeli są oceniane po 3–6 miesiącach od
szkolenia65,157-164, dwa badania sugerowały okres 7–12165,166,
a jedno 18 miesięcy167.
Ocena w trakcie szkoleń zaawansowanych
Najlepsza metoda oceniania na kursach nie została określona. Testy pisemne używane na kursach ALS nie pozwalają wiarygodnie przewidzieć poziomu praktycznych umiejętności i nie powinny być stosowane jako ekwiwalent oceny umiejętności praktycznych168-171. Wydaje się, że egzamin
końcowy na kursie ma pozytywny wpływ na wykonywanie
i zachowanie uczonych umiejętności i dlatego powinien być
rozważony jako element zakończenia kursu172, 173.
Alternatywne strategie mogące poprawić wykonywanie
specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych
Zastosowanie listy zadań i innych środków poznawczych
Środki poznawcze, takie jak listy zadań, mogą być stosowane w celu poprawy zgodności działań z wytycznymi,
o ile właściwie wybierze się listę i nie opóźni to rozpoczęcia
RKO174-186. Przydatność listy zadań należy ocenić podczas
symulacji, zanim zostanie ona wprowadzona do użycia84-94.

9

Pozorowane akcje resuscytacyjne
Pozorowane akcje resuscytacyjne dają możliwość oceny indywidualnych i systemowych działań w odpowiedzi na
zatrzymanie krążenia. Takie ćwiczenia mogą poprawić wiedzę187 i wykonywanie umiejętności praktycznych188, pewność
siebie189, znajomość środowiska pracy190 i pozwalają wykryć
typowe błędy na poziomie systemu i jednostki191,192.
Spotkania zespołu (brieﬁng i debrieﬁng)
Odprawy dla zespołu resuscytacyjnego (brieﬁng i debrieﬁng) powinny być stosowane zarówno w trakcie szkoleń, jak i w praktyce klinicznej. Zespoły odnoszące sukcewww.erc.edu

sy, jak na przykład drużyny sportowe, mają spotkania przed
i po zawodach. Sondaże przeprowadzone w Zjednoczonym
Królestwie193,194 i Kanadzie90 wskazują, że zespoły resuscytacyjne rzadko mają formalne spotkania przed i po wydarzeniu. Debrieﬁng i informacja zwrotna to dwa osobne, ale
spokrewnione działania – różne formy informacji zwrotnej
mogą stanowić składową debrieﬁngu. Debrieﬁng przewiduje
bezpośredni kontakt i zaangażowanie obu stron w dyskusję.
Informacja zwrotna dostarcza informacji dotyczących wcześniejszego zdarzenia i może być przekazana z wykorzystaniem wielu metod (zapis video, zapis wydarzeń z deﬁbrylatora, informacja od trenera-obserwatora). Debrieﬁng wydaje się być efektywną metodą poprawy jakości resuscytacji
i potencjalnie wyników leczenia pacjentów, dopóki dyskusja oparta jest na obiektywnych danych87,89,127,129,149,187,195-205.
Optymalny format debrieﬁngu nie został określony.

Kursy Europejskiej Rady Resuscytacji
ERC opracowała ofertę kursów, których celem jest przekazanie umiejętności osobom, potencjalnie mogącym podejmować resuscytację – niezwiązanym zawodowo z medycyną, pracownikom służb publicznych, pracownikom ochrony zdrowia i systemu ratownictwa medycznego, oddziałów
ogólnych, wzmożonego nadzoru i intensywnej terapii lub
działających w zespołach resuscytacyjnych – na oczekiwanym od nich poziomie.
Kursy ERC są ukierunkowane na nauczanie w małych
grupach z zastosowaniem interaktywnych dyskusji, praktycznego nauczania umiejętności oraz symulowanych sytuacji
klinicznych z wykorzystaniem manekinów6,206. Kursy charakteryzuje duża liczba instruktorów w stosunku do uczestników kursu (np. 1 : 3 do 1 : 6 w zależności od rodzaju kursu).
Pełna i aktualna informacja na temat kursów ERC i terminologii dostępna jest na stronach internetowych: www.prc.krakow i www.erc.edu.

Etos
Na kursach Europejskiej Rady Resuscytacji pracują instruktorzy przeszkoleni w zakresie technik uczenia i oceny.
Założeniem kursów ERC jest stworzenie przyjaznego środowiska, sprzyjającego nabywaniu wiedzy. Aby zminimalizować stres, zarówno uczestnicy kursu, jak i instruktorzy zwracają się do siebie po imieniu. Kreowane są pozytywne relacje
między instruktorami i uczestnikami, a nauczanie prowadzone jest z wykorzystywaniem informacji zwrotnej i debrieﬁngu. W celu wsparcia uczestników oraz wzmocnienia informacji zwrotnej zaleca się również wprowadzenie systemu
mentorskiego. Stresu nie da się uniknąć207, zwłaszcza w czasie oceny, jednakże zadaniem instruktorów jest umożliwienie uczestnikom osiągnięcia jak najlepszych wyników.
Zarządzanie kursami
Kursy nadzorowane są przez odpowiednie komitety
poszczególnych Narodowych Rad Resuscytacji oraz przez
międzynarodowy komitet ERC do spraw kursów. Europejska Rada Resuscytacji stworzyła dostępny za pośrednictwem
internetu system zarządzania kursami (http://courses.erc.
edu). System służy rejestracji poszczególnych kursów ERC,

Wytyczne resuscytacji 2010

www.prc.krakow.pl

Zasady nauczania resuscytacji

umożliwia organizatorom zgłaszanie kursów niezależnie od
kraju, przyznawanie uprawnień instruktorskich, rejestrowanie danych dotyczących uczestnictwa poszczególnych osób
w szkoleniach i osiąganych przez nie wyników, pozwala archiwizować raporty z kursów. Uczestnicy mogą rejestrować
się na kursy lub kontaktować z organizatorem poprzez Internet. Po ukończeniu kursu system generuje certyﬁkaty dla
uczestników i instruktorów. Każdemu certyﬁkatowi przypisywany jest unikatowy numer, a organizatorzy lub dyrektorzy kursów mają w każdej chwili dostęp do certyﬁkatów.
Uczestnicy, którzy pozytywnie ukończyli kurs, zdobywają
status provider. Przykładowo, uczestnik kursu ALS po pozytywnym zakończeniu kursu nazywany jest ALS-provider.
Narodowe Rady Resuscytacji mają dostęp do informacji dotyczących wszystkich kursów powadzonych w poszczególnych krajach.

Język
Początkowo kursy ERC były prowadzone w języku angielskim przez międzynarodowy zespół instruktorów206.
Z czasem, po przeszkoleniu instruktorów oraz przetłumaczeniu podręczników i materiałów do kursów, kursy zaczęto prowadzić przeważnie w językach narodowych. Szybkie
przetłumaczenie wytycznych i materiałów do kursu jest konieczne, ponieważ opóźnienia w tłumaczeniu na języki narodowe mogą powodować znaczne zahamowanie wdrażania
wytycznych3.
Instruktorzy
Rozwinięto dotychczasowe metody oceny celem identyﬁkacji i szkolenia instruktorów.
Identyfikacja potencjalnych instruktorów (Instructor
Potential – IP)
Nominację IP mogą uzyskać osoby, które w opinii zespołu instruktorów ukończyły kurs z wynikiem pozytywnym i zademonstrowały wysoki poziom wiedzy i umiejętności oraz, co równie istotne, posiadają umiejętność kierowania zespołem, pracy w zespole i wiarygodność zawodową.
Powinny być zmotywowane, posiadać umiejętność komunikowania się i wspierania innych. Osoby takie, zwane potencjalnymi instruktorami, zostają zaproszone do udziału w kursie instruktorskim. Potencjalni instruktorzy, którzy
pragną uczyć na kursach Advanced Life Support (ALS), European Paediatric Life Support (EPLS), Newborn Life Support (NLS), Immediate Life Support (ILS) i European Paediatric Immediate Life Support (EPILS), powinni wziąć udział
w kursie Generic Instructor Course (GIC). Ci, którzy pragną
uczyć na kursie ERC Basic Life Support (BLS)/Automated
External Deﬁbrillation (AED), powinni wziąć udział w kursie instruktorskim BLS/AED.

Kursy instruktorskie
Kursy instruktorskie są prowadzone przez doświadczonych instruktorów. W GIC (patrz niżej) bierze udział także edukator, osoba przeszkolona w zakresie nauczania dorosłych i technik edukacji medycznej. Uczestnicy są poddani
ocenie ciągłej i na bieżąco jest im przekazywana informacja
dotycząca ich postępów.
www.erc.edu
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Etap instruktora kandydata
Osoba, która pozytywnie ukończyła kurs instruktorski, zostaje mianowana instruktorem kandydatem (Instructor
Candidate – IC). Będzie ona uczyć pod opieką doświadczonego instruktora w czasie dwóch kolejnych kursów, podczas
których uzyska informacje dotyczące sposobu prowadzenia
przez nią zajęć. Pozytywne zaliczenie przez instruktora kandydata dwóch kursów prowadzi do uzyskania statusu pełnego instruktora. Sporadycznie zespół instruktorski może zdecydować o konieczności odbycia przez taką osobę kolejnego
kursu stażowego lub, rzadziej, zadecydować, iż kandydat nie
spełnia kryteriów koniecznych, aby zostać pełnym instruktorem. Ewentualne odwołanie składa się do International Course Committee (ICC), do którego należy ostateczna decyzja.
Status dyrektora kursów
Każdy kurs ERC jest prowadzony przez dyrektora kursu
(Course Director – CD). Wybrane osoby mogą uzyskać status
dyrektora kursu. Osoby takie są selekcjonowane spośród instruktorów i zaaprobowane przez odpowiednią komisję narodowej rady resuscytacji lub International Course Committee. Dyrektor kursu jest osobą z doświadczeniem zawodowym, posiadającą wiarygodność kliniczną. Powinien wykazać
się cechami dobrego nauczyciela i osoby odpowiedzialnej za
dokonywanie oceny, mieć zdolności lidera, by potraﬁć kierować zespołem instruktorskim. Musi opanować i posługiwać
się technikami nauczania właściwymi dla kursu instruktorskiego. Kluczowym elementem każdego kursu ERC są zebrania grona instruktorskiego. Odbywają się one na początku kursu oraz na koniec każdego dnia kursu. Spotkania prowadzone są przez dyrektora kursu. Ich celem jest omówienie
programu kursu i ocena umiejętności uczestników. Na końcu
kursu przeprowadza się spotkanie podsumowujące. Na tym
zebraniu instruktorzy omawiają wyniki osiągnięte przez każdego z uczestników i decydują o zaliczeniu kursu. Jak opisano wyżej, uczestnicy, którzy wykazali się wyjątkowymi zdolnościami, są zapraszani do współpracy i zachęcani do odbycia szkolenia instruktorskiego. Jeżeli na kursie są instruktorzy
kandydaci, informacje zwrotną o sposobie prowadzenia przez
nich zajęć dostają od wyznaczonego mentora lub dyrektora
kursu. Spotkanie daje także instruktorom możliwość przeprowadzenia debrieﬁngu na koniec kursu.
Kursy BLS (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne) oraz
AED (Automatyczna defibrylacja zewnętrzna)
Kursy BLS i AED przeznaczone są dla szerokiej rzeszy
odbiorców. Mogą to być zarówno osoby związane zawodowo z medycyną (zwłaszcza te, które na co dzień nie stykają
się z NZK), lekarze rodzinni, dentyści, studenci medycyny,
ratownicy medyczni i przedmedyczni, członkowie grup ratowniczych, a także osoby opiekujące się innymi (nauczyciele i pracownicy opieki społecznej), jak i ogół społeczeństwa.
Przeprowadza się osobne kursy BLS i AED, jednak ERC
zaleca łączyć umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i użycia AED.
Forma kursu typu „provider”
Celem kursu jest uzyskanie przez kandydata odpowiedniego poziomu umiejętności z zakresu BLS oraz opanowa-
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nie obsługi AED. Każdy kurs BLS lub AED typu „provider” trwa około pół dnia i składa się z pokazów umiejętności praktycznych, stacji ćwiczeniowych i minimalnej ilości
wykładów. Zalecany stosunek liczby instruktorów do liczby
uczestników to 1 : 6. Dla każdej 6-osobowej grupy uczestników powinien być dostępny co najmniej jeden manekin
oraz jeden AED. W czasie kursu nie przeprowadza się oceny
formalnej, natomiast każdy z uczestników na bieżąco otrzymuje zwrotne informacje na temat swoich postępów. Osoby,
które wyrażą chęć otrzymania certyﬁkatu ze względów zawodowych lub osobistych, mogą być oceniane w czasie trwania kursu lub na jego końcu.

Kurs instruktorski
Wielu uczestników na kursach BLS/AED typu „provider” to ludzie niezwiązani z medycyną, a niektórzy z nich
pragną zostać instruktorami. Z tego powodu ERC przygotowała jednodniowy kurs instruktorski z zakresu BLS/AED.
Kandydatami do tego kursu powinny być osoby związane
lub niezwiązane zawodowo z medycyną, posiadające certyﬁkat ERC kursu BLS/AED, które uzyskały status IP, co wymaga obecności na zajęciach i aktywnego w nich udziału,
a nadrzędnym kryterium jest opanowanie wiedzy i posiadanie predyspozycji do nauczania. Kurs instruktorski BLS/
AED prowadzony jest zgodnie z zasadami GIC, z naciskiem
na nauczanie osób niezwiązanych zawodowo z medycyną.
Po pozytywnym ukończeniu kursu każdy z uczestników zostaje IC i prowadzi zajęcia w trakcie dwóch kursów BLS/
AED, zanim zostanie pełnym instruktorem.
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Kurs ILS (Natychmiastowa pomoc w stanach
zagrożenia życia)
Kurs Immediate Life Support przeznaczony jest dla
większości pracowników ochrony zdrowia, którzy rzadko są świadkami zatrzymania krążenia, ale mogą rozpoczynać resuscytację lub pracować w zespołach resuscytacyjnych208. W czasie kursu nauczą się umiejętności, które warunkują skuteczność resuscytacji, a są prowadzone do czasu
przybycia zespołu resuscytacyjnego209. Co istotne, w zakres
zagadnień omawianych w czasie kursu ILS wchodzi leczenie wstępne krytycznie chorego pacjenta i zapobieganie zatrzymaniu krążenia. Kurs ten stanowi uzupełnienie innych,
krótkich kursów, ukierunkowanych na opiekę nad krytycznie chorym pacjentem210. Ostatnio opublikowane badanie
kohortowe wykazało, że po wprowadzeniu programu szkoleń z zakresu ILS w dwóch szpitalach zmniejszyła sie ilość
zatrzymań krążenia, jednocześnie wzrosła ilość wezwań do
stanów towarzyszących zatrzymaniom krążenia. Po realizacji programu szkoleń obniżyła się ilość zatrzymań krążenia,
a wzrosło przeżycie bezpośrednio po NZK i przeżycie do
wypisu pacjenta ze szpitala211.
Potencjalni kandydaci na ten kurs to pielęgniarki, studenci pielęgniarstwa, lekarze, studenci medycyny, dentyści,
ﬁzjoterapeuci, technicy radiologiczni i kardiologiczni.
Forma kursu
Kurs ILS jest kursem jednodniowym i składa się z wykładów, sesji ćwiczeniowych oraz symulowanych sytuacji klinicznych (Cardiac Arrest Simulation Teaching – CASTeach)
www.erc.edu

prowadzonych z użyciem manekinów. Program zawiera kilka opcji, co pozwala instruktorom dostosować zakres materiału do potrzeb grupy uczestniczącej w kursie. Kurs ILS jest
zbudowany w taki sposób, by jego organizacja i prowadzenie były łatwe. Większość kursów jest organizowana w szpitalach z udziałem małych grup kandydatów (średnio 12
osób). Centra szkoleniowe powinny dążyć ku temu, by uczyć
uczestników wykorzystania sprzętu (np. określony typ deﬁbrylatora), na którym kandydaci pracują na co dzień.

Zawartość merytoryczna kursu
W czasie kursu naucza się umiejętności, które warunkują skuteczność resuscytacji, omawiane są przyczyny i metody zapobiegania zatrzymaniu krążenia, w tym badanie
według schematu ABCDE, uczy się podstawowych umiejętności dotyczących udrażniania dróg oddechowych, podejmowania RKO oraz wykonywania deﬁbrylacji (manualnej
lub za pomocą AED). W kurs włączony jest jeden opcjonalny blok zajęć na temat ważny dla danej grupy uczestników
(np. anaﬁlaksja, sprawdzenie sprzętu). Po ćwiczeniu wybranych umiejętności praktycznych instruktorzy demonstrują sposób postępowania w zatrzymaniu krążenia, zwracając
uwagę na elementy istotne w działaniach osoby podejmującej resuscytację. Następnie realizowane są symulowane scenariusze (CASTeach), podczas których uczestnicy doskonalą nabyte umiejętności. Od uczestników ILS nie oczekuje się
zazwyczaj podejmowania roli kierownika zespołu resuscytacyjnego. Uczestnicy kursu powinni umieć rozpocząć resuscytację i prowadzić ją do czasu przybycia bardziej doświadczonych ratowników. W wybranych sytuacjach instruktor
może przejmować prowadzenie resuscytacji jako kierownik zespołu. Nie zawsze jest to konieczne, bowiem niektóre
scenariusze zakładają skuteczną resuscytację przed przybyciem pomocy. Standardowe scenariusze można dostosować
do oczekiwań grupy uczestników, ich miejsca pracy i zakresu
obowiązków klinicznych.
Ocena
Postępy uczestników poddawane są ocenie ciągłej. Muszą oni zaprezentować odpowiedni poziom umiejętności w czasie trwania kursu. Aby uniknąć stresu związanego
z egzaminem, nie przeprowadza się formalnego zaliczenia
na zakończenie kursu. Uczestnicy z wyprzedzeniem otrzymują formularze oceny wraz z materiałami do kursu. Formularze dokładnie określają sposób ich oceny wraz z wyszczególnieniem jej kryteriów. Umożliwia to uczestnikowi
uświadomienie sobie oczekiwań w stosunku do jego osoby
oraz znalezienie najlepszych sposobów uczenia się, aby osiągnąć założony cel. W czasie kursu ILS oceniane są następujące umiejętności: zabezpieczenie dróg oddechowych, BLS
i deﬁbrylacja. Przy wsparciu instruktorów większość uczestników osiąga założone cele nauczania.
Kurs ALS (Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne
u osób dorosłych)
Uczestnikami tego kursu (Advanced Life Support) są lekarze oraz doświadczone pielęgniarki pracujące na oddziałach
ratunkowych i intensywnej terapii oraz osoby, które mogą być
członkami zespołów resuscytacyjnych212,213. Kurs przeznaczo-
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ny jest również dla doświadczonych ratowników medycznych
i niektórych techników medycznych. Dla pielęgniarek, lekarzy i ratowników medycznych, którzy rzadko spotykają się
w swojej praktyce z NZK, przeznaczony jest kurs ILS.
Każdy z instruktorów jest mentorem dla małej grupy
uczestników. Kurs trwa dwa lub dwa i pół dnia.

Forma kursu
Kurs opiera się na małej liczbie wykładów, a proces nauczania realizowany jest głównie poprzez stacje ćwiczeniowe, interaktywne dyskusje grupowe oraz symulowane sytuacje kliniczne w małych grupach z naciskiem położonym na
kierowanie zespołem resuscytacyjnym i wspólną dyskusję
w grupie. Spotkania mentorów z uczestnikami kursu, będące
elementem kursu, mają na celu przekazywanie im informacji
i otrzymywanie od nich informacji zwrotnych.
Zawartość merytoryczna kursu
Zawartość merytoryczna kursu bazuje na aktualnych
wytycznych ERC dotyczących resuscytacji. Od uczestników
oczekuje się dokładnego zapoznania się z treścią materiałów
otrzymanych przed kursem ALS.
Celem kursu jest edukacja w zakresie przyczyn zatrzymania krążenia, rozpoznawania pacjentów zagrożonych pogorszeniem się ich stanu oraz leczenia zatrzymania krążenia, a także stanów nagłych, mogących do niego doprowadzić w krótkim czasie. Kurs nie dotyczy intensywnej terapii
lub kardiologii. Od uczestników oczekuje się umiejętności
z zakresu prowadzenia BLS nabytych przed zgłoszeniem się
na kurs.
Duży nacisk kładzie się na bezpieczną deﬁbrylację, interpretację zapisu EKG, zaopatrzenie dróg oddechowych
i wentylację, leczenie zaburzeń rytmu, podstawy równowagi kwasowo-zasadowej oraz postępowanie w sytuacjach
szczególnych, mogących towarzyszyć zatrzymaniu krążenia.
W program kursu włączone są również takie zagadnienia,
jak opieka poresuscytacyjna, aspekty etyczne resuscytacji –
w tym wsparcie rodziny pacjenta w stanie zagrożenia życia.
Ocena
Każdy z uczestników jest oceniany indywidualnie, a jego
postępy analizowane są na zakończenie każdego dnia kursu w czasie spotkania grupy instruktorskiej. Jeśli to konieczne, udziela się uczestnikowi informacji zwrotnej. Od uczestników oczekuje się umiejętności oceny i leczenia pacjenta według schematu ABCDE, rozpoznania zatrzymania krążenia,
prowadzenia dobrej jakości RKO i wykonania bezpiecznej deﬁbrylacji. Na koniec kursu przeprowadzany jest egzamin praktyczny (CASTest). Egzamin ocenia zastosowanie zdobytych
przez uczestnika wiedzy i praktycznych umiejętnosci podczas
symulowanego zatrzymania krążenia. Wiarygodność i właściwości oceniające CASTestu zostały potwierdzone w badaniach naukowych169,214,215. Na zakończenie kursu przeprowadza
się również sprawdzian pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru. Do zaliczenia testu wymaganych jest co najmniej
75% prawidłowych odpowiedzi. Badanie wiarygodności testu z udziałem 8000 uczestników kursu wykazało, że test jest
strukturalnie logiczny i adekwatnie ocenia wiedzę (dane Rady
Resuscytacji Wielkiej Brytanii i doktora Carla Gwinnutta).
www.erc.edu
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Kurs EPLS (Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne
u dzieci)
Kurs European Paediatric Life Support został przygotowany z myślą o pracownikach ochrony zdrowia, którzy mają do
czynienia z problemami dotyczącymi resuscytacji noworodka,
niemowlęcia oraz dziecka w warunkach szpitalnych lub poza
nim. Kurs ma na celu przekazanie wyżej wymienionym osobom umiejętności oraz wiedzy z zakresu zaopatrzenia dziecka
w stanie zagrożenia życia oraz podjęcia czynności zapobiegających postępowi choroby i wystąpieniu zatrzymania krążenia.
EPLS nie jest specjalistycznym kursem intensywnej terapii noworodków lub dzieci.
W chwili przystąpienia do kursu wymagane są umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci, jakkolwiek kurs zawiera sesję przypominającą BLS wraz
z omówieniem postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych. Kurs EPLS jest przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych,
w których zakresie obowiązków leży opieka nad chorymi
noworodkami, niemowlętami oraz dziećmi216,217.
Aby jak najbardziej zbliżyć symulowane sytuacje kliniczne do rzeczywistych, konieczne jest, aby co najmniej
50% instruktorów posiadało w swojej codziennej praktyce
doświadczenie w pracy z niemowlętami i dziećmi. Kurs trwa
zazwyczaj 2–2,5 dnia.
Forma kursu
Forma kursu zakłada tylko kilka wykładów. Przekazywanie wiedzy i nauczanie umiejętności praktycznych odbywa się w małych grupach, w warunkach symulowanych sytuacji klinicznych (np. zatrzymanie krążenia, niewydolność
krążenia i oddychania, sytuacje na sali porodowej). Główny nacisk położony jest na ocenę i leczenie chorego dziecka,
pracę zespołową oraz kierowanie zespołem.
Zawartość merytoryczna kursu
Treść kursu oparta jest na aktualnych wytycznych ERC
dotyczących resuscytacji dzieci i niemowląt. Od uczestników
oczekuje się dokładnego zapoznania się z podręcznikiem
przed kursem. Test wstępny przesyłany jest do uczestników
wraz z podręcznikiem na 4 do 6 tygodni przed kursem, co
ma zachęcić ich do przeczytania przesłanych materiałów.
Kurs EPLS ma na celu przekazanie wiedzy na temat
przyczyn i mechanizmów zatrzymania krążenia i oddychania u noworodków i dzieci, umiejętności rozpoznania i leczenia noworodka, niemowlęcia i dziecka będących w stanie
zagrożenia życia oraz leczenia zatrzymania krążenia. Sesje
ćwiczeniowe poświęcone są: zaopatrywaniu dróg oddechowych, wentylacji workiem samorozprężalnym, elementom
postępowania z pacjentem po urazie, tlenoterapii, szybkiej
intubacji, uzyskaniu dostępu donaczyniowego, bezpiecznej
deﬁbrylacji, kardiowersji oraz użyciu AED.
Każdy z uczestników jest oceniany indywidualnie przez
zespół instruktorski. Jeśli to konieczne, przekazywane są
odpowiednie informacje zwrotne. Po sesji przypominającej
BLS następuje formalne zaliczenie z tego zakresu. Na zakończenie kursu przeprowadzany jest drugi egzamin praktyczny oparty na symulowanych sytuacjach klinicznych,
sprawdzający sposób oceny chorego dziecka oraz podstawo-
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we umiejętności praktyczne uczestnika. Do zaliczenia testu
wymaganych jest co najmniej 74% prawidłowych odpowiedzi w teście wielokrotnego wyboru.

Kurs EPILS (Natychmiastowa pomoc w stanach
zagrożenia życia u dzieci)
Forma kursu
European Paediatric Immediate Life Support trwa jeden dzień i obejmuje jeden wykład, nauczanie praktycznych
umiejętnosci i nauczanie oparte na symulacji. Program przewiduje zajęcia opcjonalne w zależności od potrzeb grupy
uczestników.
Zawartość merytoryczna kursu
Kurs skierowany jest do pielęgniarek, ratowników i lekarzy, ma na celu przekazanie umiejętności rozpoznawania i leczenia krytycznie chorych noworodków i dzieci, zapobiegania
zatrzymaniom krążenia i leczenia dzieci w NZK w ciągu kilku
minut do czasu przybycia zespołu resuscytacyjnego. Kurs jest
interaktywny i zbudowany w oparciu o krótkie scenariusze symulowanych sytuacji klinicznych, dostosowanych do miejsca
pracy uczestników i pełnionych przez nich obowiązków.
Stałymi elementami kursu są podstawowe zabiegi resuscytacyjne, wentylacja za pomocą maski i worka samorozprężalnego, postępowanie w zadławieniu, dostęp doszpikowy. Farmakoterapia w NZK i założenie maski krtaniowej
należą do elementów opcjonalnych. Kurs EPILS zbudowany jest w taki sposób, by mógł być łatwo i szybko przeprowadzany. Większość kursów jest organizowana w szpitalach
z udziałem małych grup uczesntików (średnio 5–6 uczestników przypada na 1 instruktora). Na 6 uczestników powinien
być dostępny co najmniej 1 manekin noworodkowy i 1 manekin dziecięcy. Centra szkoleniowe powinny dążyć ku temu,
by uczyć uczestników wykorzystania sprzętu (np. typ deﬁbrylatora), na którym kandydaci pracują na co dzień.

9

Ocena
W celu ułatwienia przygotowania do kursu materiały
i pretest są wysyłane uczestnikom z wyprzedzeniem. Pretest pomaga upewnić się, że uczestnicy zapoznali się z materiałami do kursu, i nie wpływa na wynik końcowy. W czasie
kursu nie przeprowadza się formalnej oceny. Umiejętności
uczestników podlegają natomiast ocenie ciągłej. Uczestnicy na początku kursu dostają karty oceny, gdzie wymienione
są elementy podlegające ocenie, a instruktorzy dają informacje zwrotne w trakcie całego kursu. Na kursie EPILS ocenie podlegają następujące elementy: podstawowe zabiegi resuscytacyjne, wentylacja za pomocą maski i worka samorozprężalnego, zastosowanie AED. Przy wsparciu instruktorów
większość uczestników osiąga postawione cele nauczania.
Kurs NLS (Zabiegi resuscytacyjne u noworodka)
Kurs Newborn Life Support trwa jeden dzień i jest przeznaczony dla pracowników ochrony zdrowia, którzy w ramach swojej codziennej praktyki mogą być obecni przy porodzie. Ma on na celu przekazanie wiedzy i umiejętności
dotyczących właściwego zaopatrzenia noworodka w pierwszych 10–20 minutach życia przez osoby, które mogą zostać
www.erc.edu

poproszone o podjęcie resuscytacji po narodzinach dziecka.
Kurs jest przeznaczony dla położnych, pielęgniarek oraz lekarzy i jak większość szkoleń daje najlepsze wyniki, jeśli grupa jest zróżnicowana zawodowo.

Forma kursu
Podręcznik do kursu NLS wysyłany jest do uczestników
na 4 tygodnie przed kursem. Każdy z uczestników otrzymuje wraz z podręcznikiem test wielokrotnego wyboru i proszony jest o jego rozwiązanie i przyniesienie na kurs. Po powitaniu uczestników kursu odbywają się dwa krótkie wykłady. Następnie uczestnicy dzieleni są na 4 grupy i biorą udział
w kolejnych 3 sesjach ćwiczeniowych. Godziny popołudniowe przeznaczone są na prezentację scenariusza klinicznego
oraz ćwiczeń (trwających 2 godziny), prowadzonych w małych grupach, zakończonych oceną praktyczną i teoretyczną
za pomocą testu wielokrotnego wyboru i stacji egzaminacyjnej oceniającej zaopatrzenie dróg oddechowych. W czasie
kursu główny nacisk położony jest na zaopatrzenie dróg oddechowych, ale omawiane są również zagadnienia dotyczące
uciskania klatki piersiowej oraz dostępu do żyły pępowinowej, jak również farmakoterapii.
Na kursie powinny być dostępne 1 podstawowy i 4 zaawansowane manekiny do resuscytacji niemowląt/noworodków oraz przyrządy do ćwiczenia udrażniania dróg oddechowych, a także stanowiska do resuscytacji 4 noworodków
wyposażone w butle z gazem w ilości umożliwiającej całodzienne prowadzenie ćwiczeń.
GIC (Europejski kurs instruktorski)
Generic Instructor Course przeznaczony jest dla uczestników, którzy zostali rekomendowani jako IP na podstawie
uczestnictwa w kursach ERC typu „provider” (ALS, EPLS,
NLS, ILS, EPILS). Uczestnicy rekomendowani jako IP na
innych kursach typu „provider” (np. European Trauma Course, Pre Hospital Trauma Care [Włochy]) także mogą wziąć
udział w kursie GIC. W kursie mogą uczestniczyć maksymalnie 24 osoby, a na 3 uczestników powinien przypadać 1 instruktor. Wszyscy instruktorzy muszą być pełnymi
i doświadczonymi instruktorami ERC, którzy w procesie
szkolenia zostali instruktorami kursu GIC. Grupy uczestników nie powinny liczyć więcej niż 6 osób. Główny nacisk
na kursie kładzie się na rozwinięcie umiejętności uczenia
i oceny, jak również kierowania zespołem i przekazywania
konstruktywnej informacji zwrotnej. Zakłada się, iż wszyscy uczestnicy posiadają wiedzę z zakresu kursu „provider”.
Kurs trwa 2 lub 2,5 dnia.
Forma kursu
Podczas kursu przeważają zajęcia interaktywne. Edukator odgrywa kluczową rolę, prowadzi dyskusje oraz
udziela informacji zwrotnych. Wykład urozmaicony jest
zajęciami w podgrupach. Reszta zajęć na kursie ma formę dyskusji w małych grupach oraz sesji ćwiczeniowych,
opartych na praktycznym nauczaniu umiejętności i prowadzeniu symulowanych scenariuszy. Na początku kursu oraz
pod koniec każdego dnia zajęć odbywają się także spotkania mentorów z uczestnikami oraz spotkania grona instruktorskiego.

Wytyczne resuscytacji 2010

www.prc.krakow.pl

Zasady nauczania resuscytacji

Zawartość merytoryczna kursu
Od uczestników oczekuje się wnikliwego zapoznania
się z materiałami otrzymanymi przed rozpoczęciem kursu.
Teoretyczne podstawy efektywnego uczenia i edukacji dorosłych są omówione przez edukatora na początku kursu.
Każda umiejętność dotycząca uczenia i oceny jest demonstrowana przez instruktorów. Później każdy z uczestników
ma możliwość zapoznania się ze sprzętem, przedstawienia
wykładu, umiejętności uczenia metodą 4 kroków, prowadzenia scenariusza symulowanego z zastosowaniem manekina,
zajęcia w małej grupie (dyskusja otwarta i zamknięta) oraz
przeprowadzenia egzaminu. Tematy dla każdej nabywanej
umiejętności są zapożyczone z kursu typu „provider”. Główny nacisk kładzie się na rolę instruktora w trakcie ćwiczeń,
każdy z uczestników ma okazję znaleźć się w tej roli. Konstruktywna krytyka jest kluczowym elementem roli instruktora. Na koniec kursu dyskutowane są role i pożądane cechy
instruktora.
Ocena
Każdy z uczestników jest poddany ciągłej ocenie w czasie trwania kursu. Postępy uczestników oraz ich postawa na
kursie są dyskutowane w czasie codziennych spotkań grupy
instruktorów i, jeśli to konieczne, przekazywana jest odpowiednia informacja zwrotna. Uczestnicy kursu, którzy ukończyli go z wynikiem pozytywnym, uzyskują status instruktora kandydata. Kandydatom, którzy pozytywnie ukończyli
kurs, ale według opinii zespołu instruktorskiego potrzebują dodatkowego wsparcia, zaleca się udział w kursach stażowych w wyznaczonych centrach szkoleniowych.
Kurs EMC (Europejski kurs dla edukatorów)
Edukator medyczny jest bardzo ważnym członkiem zespołu instruktorów kursu GIC. Dwudniowy kurs Educator
Master Class jest organizowany dla osób pragnących zostać
edukatorami medycznymi ERC i odbywa się, gdy potrzebna jest większa liczba edukatorów. Odpowiedni kandydaci są
wybierani przez ERC Educational Advisory Group (EAG)
na podstawie pisemnego zgłoszenia. Osoby te muszą posiadać podstawy i kwaliﬁkacje w zakresie edukacji medycznej
lub muszą zademonstrować zaangażowanie w proces edukacji na przestrzeni lat. Powinni oni uczestniczyć w kursie
typu „provider” i GIC oraz powinni zapoznać się z podstawowymi materiałami do EMC. Instruktorami na tym kursie
są doświadczeni edukatorzy.
Forma kursu
Kurs składa się głównie z dyskusji w zamkniętych grupach, prowadzonych przez 1 lub 2 instruktorów, oraz dyskusji w mniejszych zespołach ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów.
Zawartość merytoryczna kursu
Kurs obejmuje podstawy teoretyczne edukacji medycznej, sposobu oceniania i kontroli jakości. Dużo uwagi poświęca się metodologii nauczania, konstruktywnej krytyce
oraz roli mentora. Multidyscyplinarne strategie edukacyjne,
a także ciągły rozwój edukatora medycznego stanowią integralną część tego szkolenia.
www.erc.edu
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Ocena
W czasie kursu prowadzona jest ciągła ocena każdego
uczestnika. Uczestnicy, którzy ukończyli kurs z wynikiem
pozytywnym, uzyskują status edukatora kandydata (EC) –
będą pracować pod opieką i będą oceniani przez doświadczonego edukatora i dyrektora kursu, dopóki nie zapadnie
decyzja dotycząca ich samodzielności jako edukatorów.
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