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„Dzieci Ratują Życie”
Stanowisko Europejskiej Rady Resusucytacji
dotyczące szkolenia uczniów z zakresu resuscytacji
krążeniowo-oddechowej.
Resuscitation. 2016 Aug;105:A1-3.
Pozaszpitalne nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)
z
nieskuteczną
resuscytacją
krążeniowo
– oddechową (RKO) jest trzecią z głównych
przyczyn zgonów w krajach uprzemysłowionych1.
Przeżywalność w pozaszpitalnym NZK wynosi
2-10%2-4. Każdego roku w Europie i Stanach
Zjednoczonych blisko 700 000 osób umiera
z powodu pozaszpitalnego NZK. To samo dotyczy
innych, uprzemysłowionych regionów świata.
Podjęcie natychmiastowej RKO przez świadków
zdarzenia (laików) mogłoby uratować wiele z tych
istnień2.
Przybycie
zespołu
ratownictwa
medycznego (ZRM) zajmuje kilka (6-12) minut,
a nawet dłużej. Niestety w wyniku zatrzymania
krążenia mózg, bez przepływu krwi, zaczyna
umierać w ciągu zaledwie 3-5 minut.5
Do blisko 70% pozaszpitalnych NZK dochodzi
w obecności świadków: członków rodziny,
przyjaciół,
przypadkowych
przechodniów.2,5
Ta potencjalnie śmiertelna luka czasowa pomiędzy
wystąpieniem NZK a przybyciem personelu
medycznego może zostać z sukcesem wypełniona
przez działania osób znajdujących się w pobliżu.
W ciągu pierwszych kilku minut po wystąpieniu NZK
u dorosłych, we krwi i płucach wciąż znajduje się
tlen, dlatego natychmiastowe rozpoczęcie uciśnięć
klatki piersiowej przez świadków zdarzenia może
ocalić setki tysięcy istnień rocznie.6
Skuteczna RKO jest stosunkowo prosta – ryzyko
wyrządzenia szkody podczas RKO jest bardzo
niewielkie.

Rycina 1. Logo „Dzieci Ratują Życie” zostało stworzone przez Włoską Radę Resuscytacji.
Jesteśmy wdzięczni i doceniamy, że Włoska Rada Resuscytacji nieodpłatnie udostępniła to logo
wszystkim uczestnikom kampanii „Dzieci Ratują Życie” w Europie.

Prowadzenie RKO przez świadka zdarzenia
zwiększa szanse przeżycia poszkodowanego dwu- a
nawet
czterokrotnie2,
jakkolwiek
odsetek
świadków zdarzenia podejmujących RKO tylko
w
niewielu
krajach
wynosi
60-80%,
a w większości przypadków jest znacznie poniżej
20%.7
Obowiązkowe, ogólnokrajowe szkolenia uczniów
mają największy wpływ na poprawę częstości
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podejmowania RKO przez świadków zdarzenia.8-13
Takie działania wydają się być najskuteczniejszym
sposobem dotarcia do całej populacji. Odsetek
laików prowadzących RKO jest największy w
niektórych krajach skandynawskich, gdzie szkolenia
uczniów w zakresie RKO są obligatoryjne od
dziesięcioleci.12
Ta
idea
zaczyna
się
rozprzestrzeniać.
W 2015 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
poparła dokument „Dzieci Ratują Życie” - wspólne
stanowisko
Europejskiej
Rady
Resuscytacji,
European Patient Safety Foundation, International
Liaison Committee on Resuscitation oraz World
Federation of Societies of Anesthesiologists.6,10,11
Stanowisko to rekomenduje wprowadzenie
w szkołach na całym świecie, dla uczniów od 12
roku życia, dwóch godzin szkolenia z zakresu RKO
rocznie. Dzieci w tym wieku lepiej przyswajają
instrukcje i łatwiej uczą się jak nieść pomoc innym.9
Rozpoczęcie nauczania RKO w młodym wieku
sprawia, że ta umiejętność staje się jak jazda na
rowerze czy pływanie: dzieci nigdy nie zapomną jak
ratuje się ludzkie życie.14 Pracownicy ochrony
zdrowia, nauczyciele przeszkoleni w zakresie
prowadzenia szkoleń z RKO i inne osoby mogą
skutecznie nauczać RKO i tym samym służyć jako
propagatorzy tej wiedzy.15 Wiedza i umiejętności
praktyczne z zakresu RKO mogą być przekazywane
dalej przez dzieci rodzinie i przyjaciołom.
Dzięki inicjatywie „Dzieci Ratują Życie” (ryc.1) mamy
szansę poprawić przeżywalność w pozaszpitalnym
zatrzymaniu krążenia dwu- a nawet czterokrotnie.
W prosty sposób możemy ocalić około 300 000
istnień na całym świecie każdego roku, blisko tysiąc
każdego dnia, niemalże jedno w każdej minucie.
10 zasad ERC – zwiększanie przeżywalności dzięki
kampanii „Dzieci Ratują Życie”:
1.

Każdy może uratować życie – nawet dzieci
mogą uratować życie9-16.
2. Wystarczą nawet dwie godziny szkolenia
uczniów z zakresu resuscytacji krążeniowooddechowej rocznie9-11,15,16.
www.prc.krakow.pl

3. Szkolenie
musi
obejmować
zajęcia
praktyczne, które mogą być poszerzone o
nauczanie teoretyczne, włączając techniki
wirtualne9. Takie szkolenie można również
prowadzić
bez
zastosowania
wyrafinowanego
sprzętu
czy
specjalistycznych
manekinów
do
resuscytacji.
4. Coroczne
szkolenia
uczniów
należy
rozpoczynać w wieku 12 lat lub wcześniej911,15
.
5. Przeszkolone dzieci należy zachęcać do
nauczania innych. Pracą domową dla
wszystkich dzieci po zakończeniu szkolenia
powinno być: „Proszę w ciągu dwóch
tygodni przeszkolić 10 osób i zdać relację”.
6. Wiele osób włączając anestezjologów,
kardiologów, lekarzy medycyny ratunkowej,
pielęgniarki, ratowników medycznych,
studentów
kierunków
medycznych,
przeszkolonych nauczycieli i wielu innych
wolontariuszy może z powodzeniem szkolić
uczniów w zakresie resuscytacji krążeniowo
– oddechowej w szkołach, szpitalach
i innych lokalizacjach6,9,15,16.
7. W
każdym
kraju
właściwe
osoby
z Ministerstw Edukacji i/lub Szkolnictwa
oraz wiodący politycy powinni wdrożyć
ogólnokrajowy
program
nauczania
resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla
uczniów12.
8. Każda Narodowa Rada Resuscytacji lub
podobna organizacja powinna wesprzeć
wprowadzenie tej inicjatywy oraz kampanii
„Dzieci Ratują Życie” w danym kraju.
9. Dzięki kampanii „Dzieci Ratują Życie”, dzieci
uczą
się
także
relacji
9-11
i odpowiedzialności społecznej .
10. Narodowe programy szkoleń uczniów
z
zakresu
resuscytacji
krążeniowooddechowej mogą przyczynić się do
uratowania większej liczby istnień ludzkich,
poprawy
skuteczności
zaangażowania
społecznego oraz obniżenia kosztów
leczenia12-17.
www.erc.edu
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