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Wste˛p

Europejska Rada Resuscytacji — European Resuscitation Council (ERC) wydała wytyczne dotycza˛ce zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci
(Paediatric Life Support — PLS) w 1994, 1998 i 2000
roku [1–4]. Ostatnie wytyczne były oparte na International Consensus on Science opublikowanym przez American Heart Association we współpracy z International
Liaison Commitee on Resuscitation (ILCOR).

nie podejmowali resuscytacji w obawie, że zrobia˛
dziecku krzywde˛. Ta obawa wynika z przeświadczenia,
iż wytyczne dotycza˛ce resuscytacji dzieci sa˛ inne.
Głównym obszarem badań była możliwość wykorzystania tych samych wytycznych dla wszystkich: zarówno
dorosłych, jak i dzieci. Rozpocze˛cie resuscytacji przez
świadków zdarzenia znacza˛co poprawia przeżywalność [9, 10]. Istnieja˛ również silne dowody oparte na
zwierze˛cych modelach pediatrycznych, że nawet samo
wykonywanie uciskania klatki piersiowej lub wentylowanie powietrzem wydechowym jest lepsze niż nie robienie niczego [11].

Przygotowano i przeprowadzono serie˛ badań z zakresu resuscytacji, opartych na wiarygodnych faktach naukowych, które zostały zebrane i opublikowane w sierpniu 2000 roku jako Guidelines 2000 for
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care [5–6].

Wynika z tego, że przeżywalność można poprawić, jeśli świadkowie zdarzenia, którzy do tej pory
nie podejmowali działań, zostana˛ zache˛ceni do
rozpocze˛cia resuscytacji, nawet jeśli nie be˛da˛ poste˛pować zgodnie z algorytmem opracowanym dla
dzieci.

Proces ten został powtórzony w latach 2004–2005,
czego efektem był CoSTR. Informacje w nim zawarte
zostały jednocześnie opublikowane w Resuscitaton,
Circulation i Paediatrics w listopadzie 2005 roku [7–8].
Grupa Robocza ERC do spraw PLS przeanalizowała
ten dokument, poparty literatura˛ naukowa˛ i w wytycznych zarekomendowała ERC zmiany dotycza˛ce zabiegów resuscytacyjnych u dzieci. Zmiany te przedstawione sa˛ w tym rozdziale.

Istnieja˛ wyraźne różnice pomie˛dzy wyste˛puja˛ca˛ zwykle u dorosłych sercowa˛ przyczyna˛ zatrzymania kra˛żenia, a cze˛stsza˛ u dzieci przyczyna˛ oddechowa˛
[12], dlatego odmienny algorytm jest uzasadniony
dla tych, którzy pracuja˛ z dziećmi w stanach zagrożenia życia (zazwyczaj sa˛ to osoby z wykształceniem medycznym). W zwia˛zku z tym osoby te wymagaja˛ bardziej zaawansowanego szkolenia.

PROCES OPRACOWYWANIA WYTYCZNYCH

STOSUNEK UCIŚNIE˛Ć DO WENTYLACJI

ZMIANY W WYTYCZNYCH
Wprowadzanie zmian w wytycznych było odpowiedzia˛ na nowe przekonywaja˛ce dowody naukowe,
a tam gdzie to możliwe miało na celu uproszczenie
wytycznych, aby ułatwić nauczanie i zapamie˛tywanie.
Do tej pory brak było wiarygodnych dowodów naukowych opartych na wynikach badań dotycza˛cych
resuscytacji u dzieci. Niektóre wnioski sformułowano na podstawie prac doświadczalnych na zwierze˛tach, a inne na podstawie danych dotycza˛cych ludzi dorosłych.
Opracowuja˛c aktualne wytyczne, położono duży nacisk na uproszczenie procedur. Dane dotycza˛ce resuscytacji dzieci nie sa˛ liczne, gdyż wielokrotnie ratownicy

Zalecenia ILCOR uzależniały stosunek uciśnie˛ć klatki piersiowej do ilości oddechów od faktu, czy obecny jest jeden, czy wie˛cej niż jeden ratownik. ILCOR
zaleca, aby ratownicy przedmedyczni, którzy zazwyczaj ucza˛ sie˛ techniki resuscytacji wykonywanej
przez jednego ratownika, byli uczeni stosowania 30
uciśnie˛ć do 2 oddechów ratowniczych. Stosunek ten
jest taki sam jak w wytycznych dotycza˛cych resuscytacji dorosłych i umożliwia resuscytacje˛ dzieci z wykorzystaniem jak najmniejszej ilości dodatkowych informacji. Dwóch lub wie˛cej ratowników, z obowia˛zkiem udzielania pomocy, należy uczyć techniki 15 : 2,
co zostało zatwierdzone na podstawie badań na manekinach i zwierze˛tach [13–17]. Sa˛ to osoby z wykształceniem medycznym, które powinny przejść rozszerzone szkolenie, ukierunkowane szczególnie na
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resuscytacje˛ pacjentów pediatrycznych. Nie ma żadnych danych popieraja˛cych wyższość któregokolwiek
stosunku wentylacji do uciskania klatki piersiowej
u dzieci. CV 5 : 1 i 15 : 2 były analizowane na podstawie badań na manekinach, zwierze˛tach i modelach matematycznych. Istnieje coraz wie˛ksza ilość
dowodów, że stosunek 5 : 1 nie zapewnia wystarczaja˛cej liczby uciśnie˛ć [14, 18].

dziecko natomiast jest to pacjent pomie˛dzy 1. rokiem życia a okresem pokwitania. Zróżnicowanie
na niemowle˛ta i dzieci starsze jest konieczne, ponieważ wyste˛puje kilka istotnych różnic pomie˛dzy
tymi dwiema grupami.
TECHNIKA UCISKANIA KLATKI PIERSIOWEJ

Nie ma uzasadnienia dla używania dwóch różnych
technik uciśnie˛ć do wentylacji u dzieci poniżej lub
powyżej 8. roku życia, dlatego jednolita technika
15 : 2 resuscytacji prowadzonej przez kilka osób
z wykształceniem medycznym jest logicznym
uproszczeniem.
Nie ma żadnej korzyści z tego uproszczenia, jeśli ratownicy przedmedyczni byliby uczeni zastosowania
innej techniki uciśnie˛ć do wentylacji gdy jest ich
dwóch. Osoby maja˛ce obowia˛zek udzielania pomocy
moga˛ użyć techniki 30 : 2 jeśli sa˛ same, szczególnie
gdy nie osia˛gaja˛ wystarczaja˛cej liczby uciśnie˛ć z powodu konieczności wykonywania naprzemiennie wentylacji i uciśnie˛ć.
DEFINICJA WIEKU

Modyfikacja oparta na nowej definicji wieku umożliwia uproszczenie zaleceń dotycza˛cych uciskania
klatki piersiowej. Zalecenia dotycza˛ce wyznaczenia miejsca uciśnie˛ć klatki piersiowej u niemowla˛t
sa˛ teraz takie same, jak u dzieci starszych. Istnieja˛ dowody, że zastosowanie poprzednich zaleceń
mogło powodować w rezultacie uciskanie nadbrzusza [20]. Technika uciskania klatki piersiowej u niemowla˛t pozostała ta sama: dla jednego ratownika
technika dwóch palców, natomiast dla dwóch lub
wie˛cej ratowników technika dwóch kciuków i dłoni
obejmuja˛cych klatke˛ piersiowa˛ [21–25]. W przypadku starszych dzieci nie ma już podziału na technike˛ jednej lub dwóch dłoni [26]. Główny nacisk jest
położony na osia˛gnie˛cie odpowiedniej głe˛bokości
uciśnie˛ć z jak najmniejszymi przerwami, przy użyciu jednej lub dwóch dłoni w zależności od wyboru
ratownika.
AUTOMATYCZNE DEFIBRYLATORY ZEWNE˛TRZNE (AED)

Zastosowanie jednej techniki uciśnie˛ć do wentylacji u dzieci we wszystkich grupach wiekowych,
wraz z obniżeniem w zaleceniach dolnego limitu
wieku zastosowania automatycznych defibrylatorów zewne˛trznych AED sprawia, że utrzymanie podziału wytycznych na te dla dzieci powyżej i poniżej 8. roku życia jest zbyteczne. Różnice pomie˛dzy resuscytacja˛ dzieci i dorosłych sa˛ głównie
oparte na różnej etiologii zatrzymania kra˛żenia,
u dzieci, w odróżnieniu od dorosłych, NZK ma
rzadko przyczyne˛ kardiologiczna˛. Pocza˛tek pokwitania, który jest fizjologicznym końcem dzieciństwa, jest najbardziej logiczna˛ górna˛ granica˛ wieku w wytycznych pediatrycznych. Ułatwia to określenie górnej granicy wieku w wytycznych, w przeciwieństwie do limitu w latach, ponieważ wiek może nie być znany w momencie rozpocze˛cia resuscytacji. Wyjaśniaja˛c, niewłaściwe i niepotrzebne
jest oficjalne ustanawianie pocza˛tku pokwitania.
Jeśli ratownicy sa˛ przekonani, że pacjentem jest
dziecko, powinni użyć wytycznych dla pacjenta pediatrycznego.
Jeśli źle oceniono wiek poszkodowanego, i okazuje sie˛ on być młodym dorosłym, szkoda be˛dzie niewielka, jako że badania nad etiologia˛ wykazały, że
pediatryczne przyczyny zatrzymania kra˛żenia utrzymuja˛ sie˛ nadal aż do wczesnej dojrzałości [19]. Za
niemowle˛ uznajemy dziecko poniżej 1. roku życia,

Doniesienia opublikowane od czasu wydania Mie˛dzynarodowych Wytycznych Resuscytacji 2000 mówiły o bezpiecznym i skutecznym użyciu AED
u dzieci poniżej 8. roku życia. Ponadto ostatnie badania pokazały, że AED sa˛ w stanie dokładnie rozpoznać zaburzenia rytmu u dzieci i istnieje bardzo
małe prawdopodobieństwo aby zalecały defibrylacje˛ gdy jest ona niewskazana [29, 30]. Wskutek tego zalecenia użycia AED zostały skorygowane
i do grupy pacjentów wła˛czono wszystkie dzieci powyżej 1. roku życia [31]. Niemniej jednak, jeśli
istnieje prawdopodobieństwo, że AED trzeba be˛dzie użyć u dzieci, nabywca powinien sprawdzić,
czy działanie określonego modelu było testowane
pod ka˛tem zaburzeń rytmu wyste˛puja˛cych u dzieci. Obecnie wielu producentów dostarcza na zamówienie dziecie˛ce elektrody samoprzylepne lub oprogramowanie standardowo obniżaja˛ce energie˛ urza˛dzenia do 50–75 J [32]. Takie urza˛dzenia sa˛ zalecane dla dzieci pomie˛dzy 1. a 8. rokiem życia [33,
34]. Jeśli taki system lub urza˛dzenie z re˛cznym
wyborem energii jest niedoste˛pne, w przypadku
dzieci powyżej 1. roku życia można zastosować
niezmodyfikowane AED przeznaczone dla dorosłych [35]. Nie ma aktualnie wystarczaja˛cych dowodów za lub przeciw użyciu AED u dzieci poniżej 1.
roku życia.
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Rekomendacje z 2005 Consensus Conference
(C2005) dotycza˛ce leczenia migotania komór (VF)
i cze˛stoskurczu komorowego bez te˛tna (VT) u dzieci zalecaja˛ szybkie wykonanie defibrylacji. W zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych u dorosłych zalecane jest wykonanie jednej defibrylacji, a naste˛pnie rozpocze˛cie BLS bez sprawdzania
te˛tna lub ponownej oceny rytmu (patrz rozdział 3).
Naste˛pstwem tej strategii pojedynczej defibrylacji
za pomoca˛ defibrylatora jednofazowego u dorosłych jest zalecenie dostarczenia pocza˛tkowej dawki energii wyższej niż poprzednio stosowane
(360 J zamiast 200 J) (patrz rozdział 3). Nieznany
jest najwłaściwszy poziom energii bezpiecznej
i efektywnej defibrylacji u dzieci, ale modele zwierze˛ce i nieliczne kliniczne przypadki pediatryczne
pokazuja˛, że dawka wie˛ksza niż 4 J/kg jest skuteczna i nie wywołuje efektów ubocznych [27, 34,
36, 37]. Energie dwufazowe sa˛ co najmniej równie
skuteczne i powoduja˛ mniej dysfunkcji miokardium

po defibrylacji niż energie jednofazowe [33, 34,
37–40]. Aby uprościć sekwencje i utrzymać zgodność z technikami BLS i ALS u dorosłych, u dzieci
zalecana jest strategia pojedynczej defibrylacji
z użyciem niewzrastaja˛cej dawki energii 4 J/kg
(jednofazowej lub dwufazowej).
KOLEJNOŚĆ POSTE˛POWANIA W PRZYPADKU
OBECNOŚCI CIAŁA OBCEGO W DROGACH
ODDECHOWYCH U DZIECI
Wytyczne dotycza˛ce poste˛powania w przypadku
obecności ciała obcego w drogach oddechowych
u dzieci (Foreign-Body Airway Obstruction — FBAO)
zostały uproszczone i ujednolicone z wytycznymi
poste˛powania u dorosłych. Zmiany te be˛da˛ omówione na końcu tego rozdziału.
W dalszej cze˛ści tekstu użycie rodzaju me˛skiego odnosi sie˛ również do rodzaju żeńskiego, a słowo
„dziecko” dotyczy zarówno niemowle˛cia jak i dziecka, chyba, że be˛dzie podane inaczej.
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6a. PODSTAWOWE ZABIEGI
RESUSCYTACYJNE U DZIECI

Kolejność poste˛powania
Ratownicy, którzy umieja˛ wykonywać BLS u dorosłych i nie posiadaja˛ konkretnej wiedzy z zakresu resuscytacji dzieci, moga˛ używać sekwencji dla
dorosłych z zastrzeżeniem, że powinni najpierw
wykonać 5 oddechów ratowniczych, a naste˛pnie
przez minute˛ prowadzić BLS zanim udadza˛ sie˛ po
pomoc. (ryc. 6.1, patrz też wytyczne BLS u dorosłych).

● nie potrza˛saj niemowle˛ciem i dzieckiem, jeśli
podejrzewasz u niego uraz szyjnego odcinka
kre˛gosłupa.
3a. Jeśli dziecko odpowiada lub porusza sie˛:
● pozostaw dziecko w pozycji w jakiej je zastałeś
(pod warunkiem, że jest ona dla niego bezpieczna),
● oceń jego stan i udziel pomocy w razie potrzeby,
● powtarzaj regularnie ocene˛ stanu ogólnego dziecka.
3b. Jeśli dziecko nie reaguje:

Poniższa sekwencja ma być stosowana przez ratowników z obowia˛zkiem udzielenia pomocy pracuja˛cych z dziećmi w stanach zagrożenia życia (zwykle
osoby z wykształceniem medycznym).

● głośno wołaj o pomoc,
● udrożnij drogi oddechowe dziecka poprzez odgie˛cie głowy i uniesienie żuchwy w naste˛puja˛cy sposób:
❍ pocza˛tkowo w pozycji zastanej, umieść re˛ke˛ na czole dziecka i delikatnie odegnij jego głowe˛ ku tyłowi,
❍ w tym samym czasie umieść opuszki palca
(lub palców) pod bródka˛ dziecka i unieś ja˛;
nie naciskaj na tkanki mie˛kkie pod bródka˛,
bo możesz spowodować niedrożność dróg
oddechowych,
❍ jeśli wcia˛ż masz trudności z udrożnieniem
dróg oddechowych, spróbuj metody wysunie˛cia żuchwy; połóż palce wskazuja˛ce obydwu ra˛k za żuchwa˛ dziecka, po jej bokach
i popchnij ja˛ do przodu,
❍ obie metody moga˛ być łatwiejsze do wykonania, jeśli dziecko zostanie delikatnie obrócone na plecy.

1. Upewnij sie˛, że jest bezpiecznie zarówno dla ciebie jak i dla dziecka.
2. Sprawdź reakcje˛ dziecka:
● delikatnie potrza˛śnij dzieckiem i zapytaj głośno: „Czy wszystko w porza˛dku?”,

Jeżeli podejrzewasz istnienie urazu okolicy szyi, staraj sie˛ udrożnić drogi oddechowe, używaja˛c jedynie
metody wysunie˛cia żuchwy. Jeśli nadal jest to nieskuteczne, zastosuj niewielkie odchylenie głowy do
tyłu, do momentu aż drogi oddechowe zostana˛
udrożnione.
4. Utrzymuja˛c drożność dróg oddechowych wzrokiem, słuchem i dotykiem oceń, czy wyste˛puja˛
prawidłowe oddechy poprzez przysunie˛cie swojej
twarzy blisko twarzy dziecka i obserwowania jego
klatki piersiowej:
● obserwuj ruchy klatki piersiowej,
● słuchaj w okolicy nosa i ust dziecka szmerów
oddechowych,
● poczuj ruch powietrza na swoim policzku.

Ryc. 6.1. Algorytm BLS u dzieci
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Patrz, słuchaj i staraj sie˛ wyczuć nie dłużej niż
10 sekund zanim podejmiesz decyzje˛.

● nabierz powietrza, obejmij szczelnie swoimi ustami usta dziecka i upewnij sie˛, że nie ma przecieku powietrza,

5a. Jeśli dziecko oddycha prawidłowo:
● ułóż dziecko w pozycji bezpiecznej (patrz
dalej),
● regularnie oceniaj oddech.
5b. Jeśli dziecko nie oddycha lub ma oddechy agonalne (nieregularne, rzadkie oddechy):
● delikatnie usuń widoczne ciała obce moga˛ce
powodować niedrożność dróg oddechowych,

● wykonaj powolny wydech do ust poszkodowanego trwaja˛cy ok. 1–1,5 sekundy, obserwuja˛c równocześnie unoszenie sie˛ klatki piersiowej,
● utrzymuja˛c odgie˛cie głowy i uniesienie żuchwy odsuń swoje usta od ust poszkodowanego i obserwuj,
czy podczas wydechu opada klatka piersiowa,
● ponownie nabierz powietrza i powtórz opisana˛
sekwencje˛ 5 razy; oceń jakość oddechu obserwuja˛c klatke˛ piersiowa˛ dziecka: powinna sie˛ unosić
i opadać jak przy normalnym oddechu.

● wykonaj 5 oddechów ratowniczych,
● podczas wykonywania oddechów ratowniczych zwróć uwage˛ na pojawienie sie˛ kaszlu
lub odruchów z tylnej ściany gardła w odpowiedzi na twoje działania; obecność lub brak
tego typu reakcji stanowi cze˛ść oceny oznak
kra˛żenia; zostana˛ one opisane w dalszej cze˛ści rozdziału.
Oddechy ratownicze u dziecka powyżej 1. roku powinny być wykonane w naste˛puja˛cy sposób (ryc. 6.2):
● zapewnij odgie˛cie głowy i uniesienie żuchwy,
● kciukiem i palcem wskazuja˛cym re˛ki leża˛cej na
czole zaciśnij mie˛kkie cze˛ści nosa,
● rozchyl nieco usta dziecka, ale utrzymuj uniesienie bródki,

Ryc. 6.2. Wentylacja usta–usta u dzieci

Oddechy ratownicze dla niemowla˛t powinny być wykonane w naste˛puja˛c sposób (ryc. 6.3):
● umieść głowe˛ w pozycji neutralnej i unieś bródke˛,
● nabierz powietrza, obejmij szczelnie swoimi ustami usta i nos dziecka i upewnij sie˛, że nie ma
przecieku powietrza. Jeśli u starszego niemowle˛cia nie można obja˛ć ust i nosa, ratownik może
próbować obja˛ć swoimi ustami albo usta, albo
nos niemowle˛cia (jeśli tylko nos — należy zacisna˛ć usta, aby powietrze nie wydostawało sie˛ na
zewna˛trz),
● powoli wdmuchuj powietrze do ust i nosa niemowle˛cia przez 1–1,5 sekundy, w ilości wystarczaja˛cej
do widocznego uniesienia sie˛ klatki piersiowej,
● utrzymuja˛c odgie˛cie głowy i uniesienie żuchwy odsuń swoje usta od ust poszkodowanego i obserwuj,
czy podczas wydechu opada klatka piersiowa,

Ryc. 6.3. Wentylacja usta–usta nos u niemowla˛t
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● ponownie nabierz powietrza i powtórz opisana˛
sekwencje˛ 5 razy.

● poła˛cz oddechy ratownicze z uciskaniem klatki piersiowej.

Jeśli wykonanie skutecznego oddechu natrafia na
trudność, drogi oddechowe moga˛ być niedrożne.

Uciskania klatki piersiowej należy wykonać w naste˛puja˛cy sposób. U dzieci należy uciskać jedna˛ trzecia˛
dolna˛ mostka. Aby unikna˛ć uciskania nadbrzusza,
należy zlokalizować wyrostek mieczykowaty poprzez
znalezienie miejsca gdzie łuki żebrowe ła˛cza˛ sie˛ ze
soba˛. Szerokość jednego palca powyżej tego punktu
wyznaczy prawidłowe miejsce do uciskania mostka.
Uciśnie˛cia powinny być wystarczaja˛ce aby obniżyć
mostek do około jednej trzeciej głe˛bokości klatki piersiowej. Należy zwolnić ucisk i powtarzać te˛ czynność z cze˛stościa˛ około 100/min. Po 15 uciśnie˛ciach
należy odgia˛ć głowe˛, unieść żuchwe˛ i wykonać dwa
efektywne oddechy. Uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze powinno sie˛ kontynuować w stosunku 15 : 2. Jeśli ratownik jest sam, może użyć stosunku 30 : 2, zwłaszcza jeśli ma trudności w zmienianiu pozycji pomie˛dzy uciskaniem a wentylacja˛. Chociaż cze˛stość uciśnie˛ć wynosi 100/min, rzeczywista
liczba uciśnie˛ć na minute˛ be˛dzie mniejsza niż 100,
ze wzgle˛du na przerwy na wykonanie oddechów.
Najkorzystniejsza metoda uciskania klatki piersiowej
różni sie˛ nieznacznie u dzieci i niemowla˛t.

Wtedy:
● otwórz usta dziecka i usuń z nich wszelkie
widoczne przeszkody; nigdy nie staraj sie˛ usuna˛ć
ciała obcego na ślepo,
● upewnij sie˛, że głowa jest prawidłowo odgie˛ta,
bródka uniesiona, ale także, że szyja nie jest nadmiernie wyprostowana,
● jeśli odgie˛cie głowy i uniesienie bródki nie powoduje udrożnienia dróg oddechowych, spróbuj metody wysunie˛cia żuchwy,
● podejmij do 5 prób w celu uzyskania efektywnych
oddechów, jeśli nadal jest to nieskuteczne, rozpocznij uciskanie klatki piersiowej.
6. Oceń układ kra˛żenia dziecka. Masz nie wie˛cej
niż 10 sekund na:
● poszukiwanie oznak kra˛żenia — zalicza sie˛ do tego ruch, kaszel lub prawidłowy oddech (nie oddechy agonalne, które sa˛ rzadkie i nieregularne),
● sprawdzenie te˛tna (jeśli jesteś przeszkolony), ale
upewnij sie˛, że nie zajmie ci to wie˛cej niż 10 sekund.
U dziecka powyżej 1. roku życia badaj te˛tno na te˛tnicy szyjnej.
Jeśli jest to niemowle˛, badaj te˛tno na te˛tnicy ramiennej na wewne˛trznej stronie ramienia.

W przypadku wykonywania uciśnie˛ć klatki piersiowej
u niemowla˛t przez jednego ratownika zalecany jest
masaż opuszkami dwóch palców (ryc. 6.4), natomiast gdy jest dwóch lub wie˛cej ratowników należy
użyć techniki dwóch kciuków i dłoni obejmuja˛cych
klatke˛ piersiowa˛ niemowle˛cia. Należy umieścić kciuki jeden obok drugiego w jednej trzeciej dolnej mostka (jak powyżej), ułożone w kierunku głowy niemowle˛cia. Pozostałe palce obu dłoni obejmuja˛ klatke˛
piersiowa˛, a końce palców podtrzymuja˛ plecy niemowle˛cia. Należy uciskać dwoma kciukami dolna˛
cze˛ść mostka aby obniżyć mostek do około jednej
trzeciej głe˛bokości klatki piersiowej.

7a. Jeżeli jesteś pewien, że w cia˛gu 10 sekund
stwierdziłeś obecność oznak kra˛żenia:
● jeśli to konieczne, kontynuuj oddechy ratownicze
aż do powrotu spontanicznego oddechu,
● jeśli dziecko nadal jest nieprzytomne, ułóż je
w pozycji bezpiecznej,
● powtarzaj regularnie ocene˛ stanu ogólnego dziecka.
7b. Jeśli brak te˛tna (oznak kra˛żenia) lub gdy te˛tno
jest wolne (poniżej 60/min z objawami złej perfuzji) lub nie masz pewności, czy jest obecne:
● rozpocznij uciskanie klatki piersiowej,

Ryc. 6.4. Uciskanie klatki piersiowej — niemowle˛
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8. Kontynuuj resuscytacje˛ do czasu:
● powrotu oznak życia u dziecka (spontaniczny
oddech, te˛tno, ruch),
● przybycia wykwalifikowanej pomocy,
● wyczerpania własnych sił.
KIEDY WZYWAĆ POMOC
Dla ratowników ważne jest, aby wezwać pomoc tak
szybko jak to możliwe, kiedy tylko dziecko straci
przytomność.
● Gdy jest wie˛cej niż jeden ratownik, jeden z nich
rozpoczyna resuscytacje˛, podczas gdy drugi idzie
po pomoc.
● Gdy jest tylko jeden ratownik, prowadzi on resuscytacje˛ przez około minute˛ zanim pójdzie po
pomoc. Aby zminimalizować czas trwania
przerw w BLS, możliwe jest przeniesienie niemowle˛cia lub małego dziecka do miejsca wzywania pomocy.

Ryc. 6.5. Uciskanie klatki piersiowej jedna˛ re˛ka˛ — dziecko

Aby wykonać uciskanie klatki piersiowej u dziecka
powyżej 1. roku życia należy umieścić nadgarstek
jednej re˛ki w jednej trzeciej dolnej mostka (jak powyżej) (ryc. 6.5 i 6.6). Konieczne jest uniesienie
palców aby upewnić sie˛, że nie uciska sie˛ żeber.
Należy ustawić sie˛ pionowo nad klatka˛ piersiowa˛
ratowanego, wyprostować ramiona i uciskać tak,
aby obniżyć mostek do około jednej trzeciej głe˛bokości klatki piersiowej. W przypadku wie˛kszych
dzieci lub mniejszych ratowników łatwiej to be˛dzie
osia˛gna˛ć przy użyciu dwóch ra˛k ze splecionymi
palcami.

● Jedynym wyja˛tkiem, kiedy nie należy prowadzić
BLS przez minute˛ zanim uda sie˛ po pomoc jest
przypadek, kiedy dziecko nagle straci przytomność i jest to zauważone przez jednego ratownika. W tej sytuacji najbardziej prawdopodobna˛
przyczyna˛ zatrzymania kra˛żenia sa˛ zaburzenia rytmu serca i dziecko wymaga defibrylacji. Należy
natychmiast szukać pomocy jeśli nikt inny nie może tego zrobić.

Pozycja bezpieczna
Nieprzytomne dziecko z drożnymi drogami oddechowymi i ze spontanicznym oddechem powinno
być ułożone w pozycji bezpiecznej. Jest kilka wariantów tej pozycji i każdy z nich ma swoich zwolenników, ale istotne sa˛ reguły, które powinny być
spełnione.
● Jeśli jest to możliwe, połóż dziecko w pozycji najbardziej zbliżonej do bocznej, z otwartym ustami
umożliwiaja˛cymi wydostanie sie˛ płynnej treści.
● Pozycja powinna być stabilna. Niemowle˛ta moga˛
potrzebować podparcia za pomoca˛ małej poduszki lub zrolowanego koca położonego za plecami
dziecka celem utrzymania go w takiej pozycji.

Ryc. 6.6. Uciskanie klatki piersiowej dwoma re˛kami — dziecko

● Unikaj wywierania ucisku na klatke˛ piersiowa˛, bo
może to utrudnić oddychanie.
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● Przewrócenie dziecka na bok z jednej strony na
druga˛ powinno być możliwe łatwe i bezpieczne.
Należy uwzgle˛dnić prawdopodobne uszkodzenia
kre˛gosłupa w odcinku szyjnym.
● Zapewnij możliwość obserwacji i łatwego doste˛pu
do dróg oddechowych.
● Pozycja bezpieczna stosowana u dorosłych jest
również odpowiednia dla dzieci.

Niedrożność dróg oddechowych
spowodowana ciałem obcym
Podczas C2005 nie przedstawiono żadnych nowych
dowodów dotycza˛cych tego tematu. Uderzenia
w okolice˛ mie˛dzyłopatkowa˛, uciśnie˛cia klatki piersiowej i nadbrzusza powoduja˛ wzrost ciśnienia w klatce
piersiowej i moga˛ spowodować usunie˛cie ciała obcego z dróg oddechowych. W połowie przypadków,
aby usuna˛ć przyczyne˛ niedrożności trzeba użyć wie˛cej niż jednej techniki [41]. Nie ma danych wskazuja˛cych na to, który sposób powinien być użyty jako
pierwszy, ani w jakim porza˛dku te techniki powinny
być stosowane. Jeśli jedna jest nieskuteczna, trzeba
spróbować innych — zamiennie aż do momentu usunie˛cia ciała obcego.
Algorytmy zawarte w Mie˛dzynarodowych Wytycznych
Resuscytacji 2000 sa˛ trudne do nauczenia i zdolność
do zapamie˛tania tej wiedzy jest ograniczona. Algorytm
poste˛powania w przypadku obecności ciała obcego
w drogach oddechowych u dzieci został uproszczony
i ujednolicony z algorytmem poste˛powania u dorosłych
(ryc. 6.7). Powinno to poprawić zapamie˛tywanie danego sposobu poste˛powania i zache˛cić do stosowania tego algorytmu.

W porównaniu z algorytmem stosowanym u dorosłych
najbardziej znacza˛ca˛ różnica˛ jest to, że u zadławionych
niemowla˛t nie wolno stosować uciśnie˛ć nadbrzusza.
Chociaż te uciśnie˛cia moga˛ powodować urazy w każdej grupie pacjentów, ryzyko jest szczególnie wysokie
w grupie niemowla˛t i bardzo małych dzieci. Spowodowane jest to poziomym ułożeniem żeber, w wyniku czego narza˛dy górnego pie˛tra jamy brzusznej sa˛ bardziej
narażone na urazy. Z tego powodu wytyczne dotycza˛ce poste˛powania w przypadku obecności ciała obcego
w drogach oddechowych sa˛ różne u niemowla˛t i dzieci.
ROZPOZNAWANIE OBECNOŚCI CIAŁA OBCEGO
W DROGACH ODDECHOWYCH
Gdy ciało obce dostanie sie˛ do dróg oddechowych
dziecko natychmiast zareaguje kaszlem, próbuja˛c je
usuna˛ć. Spontaniczny kaszel jest prawdopodobnie bardziej efektywny i bezpieczniejszy niż jakikolwiek re˛koczyn wykonany przez ratownika. Jeśli jednak kaszel
jest nieskuteczny lub dziecko nie kaszle, świadczy to
o całkowitym zatkaniu dróg oddechowych, co może
szybko doprowadzić do uduszenia. Dlatego kiedy kaszel staje sie˛ nieefektywny, podje˛cie interwencji maja˛cych na celu usunie˛cie ciała obcego jest wymagane.
Należy je wtedy wdrożyć szybko i pewnie.
Wie˛kszość przypadków zadławienia u niemowla˛t
i dzieci zdarza sie˛ podczas zabawy lub podczas posiłków w obecności opiekunów. A zatem wie˛kszość
tych wypadków zdarza sie˛ przy świadkach i interwencje sa˛ zwykle podje˛te kiedy dziecko jest przytomne.
Niedrożność z powodu ciała obcego w drogach oddechowych charakteryzuje sie˛ nagłym pocza˛tkiem
zaburzeń oddechowych z kaszlem, nudnościami lub
świstami. Podobne objawy moga˛ towarzyszyć innym

Ryc. 6.7. Algorytm poste˛powania w zadławieniu
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przyczynom niedrożności dróg oddechowych, takim
jak zapalenie nagłośni lub podgłośniowe zapalenie
krtani. Wymagaja˛ one jednak innego poste˛powania.
Zadławienie podejrzewamy kiedy pocza˛tek jest nagły, brak innych objawów choroby oraz w wywiadzie
wyste˛puja˛ wskazówki alarmuja˛ce ratownika, np. posiłek lub zabawa małymi przedmiotami tuż przed pocza˛tkiem objawów.
Główne objawy obecności ciała obcego w drogach
oddechowych
zdarzenie w obecności świadków
kaszel/dławienie
nagły pocza˛tek
informacja z wywiadu o połknie˛ciu lub zabawie małym przedmiotem
Kaszel nieefektywny
niemożność mówienia
cisza lub bezgłośny kaszel
niemożność oddychania
sinica
poste˛puja˛ca utrata przytomności

Kaszel efektywny
płacz lub słowna odpowiedź
na pytania
głośny kaszel
może nabrać powietrza przed
kaszlem
w pełni reaguja˛cy

POMOC W ZADŁAWIENIU
BEZPIECZEŃSTWO I WEZWANIE POMOCY

Bezpieczeństwo jest nadrze˛dne: ratownik nie może
narażać siebie na zagrożenie i powinien rozważyć
najbardziej bezpieczny sposób leczenia zadławionego dziecka.
● Jeśli dziecko kaszle efektywnie, żadne dodatkowe działania nie sa˛ potrzebne. Zache˛caj je do kaszlu i nieustannie obserwuj.
Jeśli kaszel jest lub staje sie˛ nieefektywny, natychmiast wołaj o pomoc i oceń stan świadomości dziecka.
ZADŁAWIENIE U PRZYTOMNEGO DZIECKA

● Jeśli dziecko jest nadal przytomne, ale nie kaszle
lub kaszel jest nieefektywny, wykonaj 5 uderzeń
w okolice˛ mie˛dzyłopatkowa˛.
● Jeśli uderzenia w okolice˛ mie˛dzyłopatkowa˛ sa˛
nieskuteczne, wykonaj uciśnie˛cia klatki piersiowej u niemowla˛t, a u dzieci uciśnie˛cia nadbrzusza. Zabiegi te powoduja˛ wytworzenie „sztucznego kaszlu”, maja˛cego na celu usunie˛cie ciała
obcego poprzez zwie˛kszenie ciśnienia wewna˛trz klatki piersiowej.
Uderzenia w okolice˛ mie˛dzyłopatkowa˛

U niemowla˛t uderzenia w okolice˛ mie˛dzyłopatkowa˛
należy wykonać w naste˛puja˛cy sposób:

● ułóż dziecko głowa˛ w dół, aby do usunie˛cia ciała
obcego wykorzystać siłe˛ grawitacji,
● siedza˛cy lub kle˛cza˛cy ratownik powinien być w stanie
bezpiecznie podtrzymywać dziecko na swoim kolanie,
● podeprzyj głowe˛ niemowle˛cia w naste˛puja˛cy sposób: kciuk jednej dłoni połóż na ka˛cie żuchwy po
jednej stronie, a po drugiej stronie żuchwy jeden
lub dwa palce tej samej re˛ki,
● nie uciskaj na mie˛kkie tkanki pod żuchwa˛, bo to
może nasilić niedrożność dróg oddechowych,
● wykonaj do 5 mocnych uderzeń w plecy nadgarstkiem jednej re˛ki w okolice˛ mie˛dzyłopatkowa˛,
● celem jest usunie˛cie niedrożności, a nie wykonanie
wszystkich 5 uderzeń,
U dziecka powyżej roku uderzenia w okolice mie˛dzyłopatkowa˛ powinny być wykonane w naste˛puja˛cy sposób:
● uderzenia w okolice˛ mie˛dzyłopatkowa˛ sa˛ bardziej
efektywne, jeśli dziecko be˛dzie ułożone głowa˛ w dół,
● małe dziecko, podobnie jak niemowle˛, może być
ułożone w poprzek kolan ratownika,
● jeśli to nie jest możliwe, utrzymuj dziecko nachylone do przodu i wykonaj od tyłu uderzenia w okolice˛ mie˛dzyłopatkowa˛.
Jeśli uderzenia w okolice˛ mie˛dzyłopatkowa˛ sa˛ nieskuteczne, a dziecko jest nadal przytomne, wykonaj
u niemowla˛t uciśnie˛cia klatki piersiowej, a u dzieci
uciśnie˛cia nadbrzusza. Nie wykonuj uciśnie˛ć nadbrzusza (manewru Heimlicha) u niemowla˛t.
Uciśnie˛cia klatki piersiowej u niemowla˛t

● obróć dziecko na wznak głowa˛ skierowana˛
w dół. Aby to bezpiecznie wykonać, połóż dziecko na wolnym przedramieniu i obejmij re˛ka˛ jego
potylice˛,
● utrzymuj dziecko leża˛ce głowa˛ skierowana˛ w dół
na twoim przedramieniu opartym o udo,
● wyznacz miejsce jak do uciskania klatki piersiowej (dolna połowa mostka, szerokość około jednego palca powyżej wyrostka mieczykowatego),
● wykonaj 5 uciśnie˛ć klatki piersiowej podobnie jak
przy pośrednim masażu serca, ale wykonaj je
energiczniej i z mniejsza˛ cze˛stotliwościa˛.
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Uciśnie˛cia nadbrzusza u dzieci powyżej roku

ta nadal nie jest obecna. Na tym etapie działań nie
należy zostawiać dziecka samego. Powinno sie˛ poste˛pować w naste˛puja˛cy sposób:

● stań lub ukle˛knij za dzieckiem, obejmij jego tułów
i umieść swoje ramiona pod ramionami dziecka,

● otwórz usta i poszukaj widocznych ciał obcych; jeśli
widzisz jakiekolwiek, podejmij jednorazowa˛ próbe˛
usunie˛cia poprzez wygarnie˛cie palcem; nie usuwaj
nic na ślepo ani nie powtarzaj próby wygarnie˛cia,
może to spowodować wepchnie˛cie ciała obcego głe˛biej do krtani i być przyczyna˛ urazu,

● zaciśnij re˛ke˛ w pie˛ść i ułóż ja˛ pomie˛dzy pe˛pkiem
a wyrostkiem mieczykowatym,
● chwyć ja˛ druga˛ re˛ka˛ i mocno pocia˛gnij re˛ce do
siebie i ku górze,
● powtórz te˛ czynność do 5 razy,
● upewnij sie˛, że nie uciskasz wyrostka mieczykowatego lub dolnych żeber, bo może to doprowadzić do urazu jamy brzusznej.
Po wykonaniu uciśnie˛ć klatki piersiowej lub nadbrzusza należy ponownie ocenić stan dziecka. Jeśli
przedmiot nie został usunie˛ty i poszkodowany jest
wcia˛ż przytomny, konieczne jest wykonywanie
sekwencji uderzeń w okolice˛ mie˛dzyłopatkowa˛
i uciśnie˛cia klatki piersiowej (u niemowla˛t) lub uciśnie˛cia nadbrzusza (u dzieci). Należy zadzwonić lub
wysłać kogoś po pomoc, jeśli ona jeszcze nie dotarła. Na tym etapie działań nie należy zostawiać dziecka samego.
Jeśli przedmiot został usunie˛ty, należy ocenić stan
kliniczny dziecka. Istnieje możliwość, że małe fragmenty mogły pozostać w drogach oddechowych
i spowodować powikłania. W razie jakichkolwiek wa˛tpliwości konieczne jest zasie˛gnie˛cie porady medycznej.
Uciśnie˛cia nadbrzusza moga˛ spowodować powstanie obrażeń wewne˛trznych, dlatego każdy poszkodowany leczony w ten sposób powinien być zbadany
przez lekarza [42].
NIEDROŻNOŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH U NIEPRZYTOMNEGO

● udrożnij drogi oddechowe poprzez odgie˛cie głowy
i/lub wysunie˛cie żuchwy, a naste˛pnie podejmij próbe˛ wykonania 5 oddechów ratowniczych; oceń efektywność każdego wdechu, jeśli wdech nie spowoduje uniesienia sie˛ klatki piersiowej, popraw pozycje˛
głowy przed wykonaniem naste˛pnej próby,
● podejmij 5 prób wykonania oddechów ratowniczych, jeżeli nie spowoduja˛ one żadnej reakcji
(poruszanie sie˛, kaszel, spontaniczny oddech),
przejdź do uciśnie˛ć klatki piersiowej bez uprzedniej oceny kra˛żenia,
● poste˛puj zgodnie z algorytmem BLS dla jednego
ratownika (patrz krok 7b) przez około minute˛ zanim wezwiesz pogotowie ratunkowe (jeśli nikt tego nie zrobił wcześniej),
● kiedy udrażniasz drogi oddechowe w celu wykonania kolejnych oddechów ratowniczych, skontroluj jame˛ ustna˛ czy nie ma tam ciała obcego,
● jeśli widzisz jakiekolwiek, podejmij próbe˛ usunie˛cia poprzez jednokrotne wygarnie˛cie palcem,
● jeśli ciało obce sie˛ pojawiło i zostało usunie˛te,
sprawdź i udrożnij drogi oddechowe w wyżej opisany sposób oraz wykonaj oddechy ratownicze,
jeśli dziecko nadal nie oddycha,

DZIECKA

Jeśli dziecko z niedrożnymi drogami oddechowymi
jest nieprzytomne lub traci przytomność, należy położyć je na twardej, płaskiej powierzchni. Naste˛pnie
należy zadzwonić lub wysłać kogoś po pomoc, jeżeli

● jeśli dziecko zaczyna odzyskiwać przytomność
i wykazywać spontaniczne, efektywne oddechy,
ułóż je w pozycji bezpiecznej i obserwuj oddychanie i stan świadomości do czasu przybycia pogotowia ratunkowego.
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dor (świst krtaniowy), charczenie, pochrza˛kiwanie
lub całkowity brak szmerów oddechowych,
● sinica˛ (bez lub z podaża˛ tlenu).

Zapobiegnie wysta˛pieniu zatrzymaniu
kra˛żenia
U dzieci zatrzymanie kra˛żenia jako wtórne do niewydolności kra˛żenia lub oddychania jest znacznie cze˛stsze niż pierwotne zatrzymanie kra˛żenia spowodowane zaburzeniami rytmu [9, 12, 43–46]. Tak zwane
„uduszenie” lub zatrzymanie oddechu jest również
znacznie cze˛stsze u młodych dorosłych (np. uraz,
utonie˛cie, zatrucie) [47, 48]. Przeżywalność po zatrzymaniu kra˛żenia i oddychania u dzieci jest niska,
a sprawa˛ nadrze˛dna˛ jest identyfikacja objawów zapowiadaja˛cych rozwój niewydolności kra˛żenia lub oddychania, gdyż wczesna i skuteczna interwencja może
uratować życie.
Kolejność oceny i wykonywanych interwencji u każdego poważnie chorego lub rannego dziecka powinna przebiegać zgodnie z zasada˛ ABC.

Tym objawom moga˛ towarzyszyć dodatkowe zaburzenia w innych narza˛dach i układach dotknie˛tych
niedostateczna˛ wentylacja˛ i podaża˛ tlenu. Be˛dzie
można je wykryć przy ocenie C — kra˛żenia. Sa˛ to:
● narastaja˛ca tachykardia przechodza˛ca w bradykardie˛ (ten późny objaw jest złym prognostycznie
wskaźnikiem wyczerpania sie˛ mechanizmów kompensacyjnych),
● zmiany w stanie świadomości.
ROZPOZNAWANIE NIEWYDOLNOŚCI KRA˛ŻENIA:
OCENA C
Wstrza˛s jest określany jako niewspółmierność pomie˛dzy zapotrzebowaniem metabolicznym tkanek a dostarczaniem tlenu i składników odżywczych przez układ
kra˛żenia [49]. Fizjologiczne mechanizmy kompensacyjne prowadza˛ do zmian w cze˛stości akcji serca, obwodowym oporze naczyniowym, (który zwykle wzrasta jako mechanizm kompensacyjny) oraz perfuzji tkanek
i narza˛dów. Objawy niewydolności kra˛żenia to:

● A oznacza drogi oddechowe (Airway), Ac — drogi oddechowe z równoczesna˛ stabilizacja˛ szyjnego odcinka kre˛gosłupa u dziecka urazowego
(cervical spine).
● B oznacza oddychanie (Breathing).

● wzrastaja˛ca cze˛stość akcji serca (bradykardia jest
złym prognostycznie wskaźnikiem zwiastuja˛cym
dekompensacje˛),

● C oznacza kra˛żenie (Circulation).
Interwencje sa˛ podejmowane na każdym etapie oceny, jeśli tylko stwierdzi sie˛ odchylenia od normy. Nie
można przejść do naste˛pnego etapu, jeśli poprzednie zaburzenie nie zostanie w miare˛ możliwości zaopatrzone i skorygowane.

● zmniejszaja˛ca sie˛ perfuzja obwodowa (wydłużony
nawrót włośniczkowy, obniżona temperatura skóry, blada lub marmurkowata skóra),

ROZPOZNAWANIE NIEWYDOLNOŚCI
ODDECHOWEJ: OCENA A I B

● słabo wyczuwalne te˛tno lub całkowity brak te˛tna
na obwodzie,

Pierwsze kroki, które należy podja˛ć przy ocenie poważnie chorego lub rannego dziecka, to zabezpieczenie drożności dróg oddechowych i oddechu. Zaburzenia drożności dróg oddechowych i oddychania
prowadza˛ do niewydolności oddechowej, która charakteryzuje sie˛ naste˛puja˛cymi objawami:

● obniżaja˛ce sie˛ lub wzrastaja˛ce obcia˛żenie wste˛pne (preload),

● cze˛stościa˛ oddechów wykraczaja˛ca˛ poza normalne wartości należne dla wieku dziecka — zarówno za szybka˛, jak i za wolna˛,
● pocza˛tkowo wzmożonym wysiłkiem oddechowym,
który z czasem może być niewystarczaja˛cy lub
osłabiony, dodatkowymi odgłosami takimi jak: stri-

● obniżaja˛ce sie˛ ciśnienie systemowe,

● spadek diurezy i kwasica metaboliczna.
Objawy moga˛ dotyczyć także innych układów i narza˛dów, np:
● pocza˛tkowy wzrost cze˛stości oddechów, przechodza˛cy w bradypnoe w przypadku zdekompensowanego wstrza˛su,
● poziom świadomości może sie˛ obniżyć z powodu
obniżonej perfuzji mózgowej.
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ROZPOZNAWANIE ZATRZYMANIA KRA˛ŻENIA

DROGI ODDECHOWE

Objawy zatrzymania kra˛żenia sa˛ naste˛puja˛ce:

Drogi oddechowe należy udrożnić przy użyciu technik stosowanych w podstawowych zabiegach resuscytacyjnych. Rurka ustno-gardłowa lub nosowo-gardłowa może pomóc utrzymać drożność dróg oddechowych. Rurke˛ ustno-gardłowa˛ należy użyć tylko
u nieprzytomnego dziecka, u którego nie ma odruchów z tylnej ściany gardła. Ważne jest użycie właściwego jej rozmiaru, aby unikna˛ć wepchnie˛cia je˛zyka
głe˛biej i zamknie˛cia wejścia do krtani nagłośnia˛ lub
bezpośredniego uciśnie˛cia okolicy głośni. Podniebienie mie˛kkie u dzieci może zostać uszkodzone w czasie wprowadzania rurki ustno-gardłowej. Można tego
unikna˛ć, wprowadzaja˛c rurke˛ pod kontrola˛ wzroku
przy użyciu szpatułki lub laryngoskopu. Rurka nosowo-gardłowa jest lepiej tolerowana przez przytomne
dzieci z zachowanymi odruchami z tylnej ściany
gardła, ale nie powinna być użyta jeśli doszło do złamania podstawy czaszki lub w koagulopatii. Te proste przyrza˛dy do udrażniania dróg oddechowych nie
zabezpieczaja˛ przed aspiracja˛ wydzieliny, krwi lub
zawartości żoła˛dka.

● Brak reakcji na bodźce.
● Brak oddechu lub oddechy agonalne.
● Brak kra˛żenia.
● Bladość lub głe˛boka sinica.
Jeśli brak jest „oznak życia” należy poszukiwać te˛tna
na dużych te˛tnicach lub tonów serca (poprzez osłuchiwanie klatki piersiowej) nie dłużej niż 10 sekund zanim
rozpocznie sie˛ RKO. Jeżeli istnieja˛ jakiekolwiek wa˛tpliwości, rozpocznij RKO [50–53].

Poste˛powanie w niewydolności
oddechowej i kra˛żeniowej
AiB
Udrożnij drogi oddechowe i zapewnij prawidłowa˛
wentylacje˛ i podaż tlenu.
● Podaj tlen w dużym przepływie.
● Osia˛gnie˛cie prawidłowej wentylacji i natleniania
może być zwia˛zane z użyciem: prostych przyrza˛dów do udrażniania dróg oddechowych, wentylacji workiem samorozpre˛żalnym, zastosowaniem maski krtaniowej lub, w celu ostatecznego
zabezpieczenia drożności dróg oddechowych,
intubacja˛ dotchawicza˛ i wentylacja˛ dodatnimi
ciśnieniami.
● W skrajnych, rzadkich przypadkach może być
wymagane chirurgiczne udrożnienie dróg oddechowych.
C
Podła˛cz kardiomonitor.
● Zapewnij doste˛p donaczyniowy. Można go uzyskać
poprzez założenie kaniuli do kra˛żenia obwodowego,
centralnego (i.v.) lub do jamy szpikowej (i.o.).
● Podaj bolus płynów i/lub leki działaja˛ce inotropowo dodatnio, jeśli sa˛ wymagane.
Należy oceniać stan dziecka, za każdym razem rozpoczynaja˛c od oceny drożności dróg oddechowych,
a naste˛pnie, zanim przejdzie sie˛ do oceny kra˛żenia,
oceny oddychania.

MASKA KRTANIOWA

Maska krtaniowa, jako przyrza˛d do wste˛pnego
udrażniania dróg oddechowych może być użyta
przez osoby maja˛ce doświadczenie w jej zastosowaniu. Może być szczególnie przydatna w niedrożności górnych dróg oddechowych spowodowanej
ich nieprawidłowa˛ budowa˛. Jednak maska krtaniowa nie zabezpiecza dróg oddechowych przed aspiracja˛ wydzieliny, krwi lub zawartości żoła˛dka, dlatego wymagana jest stała i dokładna obserwacja.
U małych dzieci, w porównaniu z dorosłymi, użycie maski krtaniowej wia˛że sie˛ z wie˛kszym ryzykiem wysta˛pienia powikłań [54].
INTUBACJA DOTCHAWICZA

Intubacja dotchawicza jest najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia górnych
dróg oddechowych, zapobiega rozde˛ciu żoła˛dka, zabezpiecza przed aspiracja˛, daje możliwość optymalnej
kontroli ciśnienia w drogach oddechowych oraz dodatniego ciśnienia końcowowydechowego (PEEP). Podczas resuscytacji zalecana jest intubacja przez usta.
Ta droga jest szybsza i obarczona mniejsza˛ ilościa˛ powikłań niż intubacja przez nos. Zaleca sie˛ rozważne
użycie anestetyków, leków seduja˛cych i zwiotczaja˛cych u przytomnego dziecka, aby unikna˛ć wielokrotnych prób intubacji lub jej niepowodzenia [55–65].
Anatomia dróg oddechowych u dzieci znacza˛co sie˛
różni od anatomii dróg oddechowych u dorosłych,
w zwia˛zku z tym intubacja dziecka wymaga szczegól-
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nej wprawy i doświadczenia. Należy sprawdzić prawidłowe położenie rurki intubacyjnej poprzez ocene˛ kliniczna˛ oraz kontrole˛ końcowowydechowego dwutlenku
we˛gla (kapnografia). Rurka intubacyjna musi być zabezpieczona przed przemieszczeniem. Niezbe˛dne jest
stałe monitorowanie parametrów życiowych [66]. Konieczne jest również zaplanowanie alternatywnej metody udrażniania dróg oddechowych w przypadku trudności z intubacja˛.

warunkiem zwrócenia uwagi na właściwe umiejscowienie, rozmiar i odpowiednie ciśnienie w jej mankiecie uszczelniaja˛cym. Zbyt duże ciśnienie może prowadzić do powstania miejscowej martwicy w otaczaja˛cych tkankach tchawicy i zwe˛żenia. Należy utrzymywać ciśnienie w mankiecie poniżej 20 cm H2O
i stale je kontrolować [71].

Kolejność poste˛powania w technice szybkiego wprowadzenia
do intubacji

Przemieszczenie, złe umiejscowienie lub zatkanie
rurki cze˛sto wyste˛puje u zaintubowanych dzieci i wia˛że sie˛ ze zwie˛kszonym ryzykiem zgonu [72, 73].
Żadna z metod nie jest w 100% niezawodna do rozróżnienia intubacji do przełyku od intubacji dotchawiczej [74–76].

Dziecko w stanie zatrzymania kra˛żenia lub w śpia˛czce nie wymaga sedacji lub analgezji w celu intubacji; w innym przypadku intubacja musi być poprzedzona natlenieniem, szybka˛ sedacja˛, analgezja˛
i zwiotczeniem mie˛śni w celu zminimalizowania ryzyka wysta˛pienia powikłań lub niepowodzenia intubacji
[63]. Osoba wykonuja˛ca intubacje˛ musi mieć doświadczenie i być zaznajomiona z lekami używanymi w trakcie szybkiego wprowadzenia do intubacji.

Potwierdzenie prawidłowego położenia rurki intubacyjnej

Ocena prawidłowego położenia rurki intubacyjnej
opiera sie˛ na:
● obserwacji przejścia rurki przez struny głosowe,

Rozmiary rurek intubacyjnych

● obserwacji symetrycznych ruchów klatki piersiowej podczas wentylacji dodatnimi ciśnieniami,

Średnica wewne˛trzna rurki intubacyjnej (Internal Diameters — ID) jest różna w zależności od wieku:

● obserwacji pojawienia sie˛ pary wodnej w rurce
intubacyjnej podczas wydechowej fazy wentylacji,

● dla noworodków — 2,5 do 3,5 mm zgodnie z reguła˛ (tydzień cia˛ży podzielony przez 10),

● braku rozde˛cia żoła˛dka,
● symetrycznie słyszalnych szmerach oddechowych
przy obustronnym osłuchiwaniu w liniach pachowych i szczytach płuc,

● dla niemowla˛t — 4 lub 4,5 mm,
● dla dzieci powyżej roku zgodnie z reguła˛
[(wiek w latach/4) + 4].

● braku odgłosów przedostawania sie˛ powietrza
przy osłuchiwaniu żoła˛dka,

Rozmiar rurki intubacyjnej określa sie˛ również na
podstawie długości ciała dziecka wyznaczanego
przy użyciu taśmy resuscytacyjnej. Jest to dokładniejszy sposób od wyżej wymienionej reguły [67].

● wykryciu końcowowydechowego dwutlenku we˛gla
u dziecka z rytmem perfuzyjnym (może być to
również obserwowane przy skutecznej RKO),

Porównanie rurek intubacyjnych bez i z mankietem
uszczelniaja˛cym

● poprawie lub stabilizacji saturacji na oczekiwanym poziomie,

W pomocy przedszpitalnej zalecane jest użycie rurek bez mankietu uszczelniaja˛cego od rozmiaru
5,5 mm ID (np.: dla dzieci do 8. roku życia). W szpitalu rurki z mankietem moga˛ być przydatne w niektórych okolicznościach, np.: w przypadku zmniejszonej
podatności płuc, dużych oporów w drogach oddechowych lub dużego przecieku wokół rurki na poziomie
głośni [68–70].

● normalizacji cze˛stości akcji serca do wartości należnej dla wieku (lub pozostawania w granicach
normy).

Dla niemowla˛t i dzieci prawidłowo dobrana rurka intubacyjna z mankietem jest tak samo bezpieczna jak
rurka bez mankietu (ale nie dla noworodków), pod

Jeżeli u dziecka doszło do zatrzymania kra˛żenia i nie
można wykryć końcowowydechowego CO2 oraz w razie jakichkolwiek wa˛tpliwości, należy potwierdzić położenie rurki intubacyjnej w laryngoskopii bezpośredniej.
Po prawidłowym wprowadzeniu rurki intubacyjnej i potwierdzeniu jej pozycji należy ja˛ zabezpieczyć i jeszcze
raz ocenić jej położenie. Należy utrzymywać głowe˛
dziecka w pozycji neutralnej, odgie˛cie głowy powoduje
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przemieszczenie sie˛ rurki w gła˛b tchawicy, podczas
gdy przygie˛cie może spowodować wysunie˛cie sie˛ rurki
z dróg oddechowych [77]. Konieczne jest potwierdzenie położenia rurki intubacyjnej w środkowej cze˛ści
tchawicy poprzez wykonanie zdje˛cia rentgenowskiego
AP klatki piersiowej; koniec rurki intubacyjnej powinien
znajdować sie˛ na wysokości drugiego lub trzeciego
kre˛gu piersiowego.

cji (jeden ratownik może użyć stosunku 30 : 2). Prawidłowa cze˛stość uciśnie˛ć wynosi 100/min. Gdy tylko drogi oddechowe zostana˛ zabezpieczone poprzez intubacje˛, można kontynuować wentylacje˛ dodatnimi ciśnieniami o cze˛stości 12–20 oddechów/min
bez przerywania uciskania klatki piersiowej. Należy
zapewnić wystarczaja˛ca˛ wentylacje˛ płuc podczas
uciśnie˛ć klatki piersiowej. Po przywróceniu kra˛żenia
lub u dziecka z rytmem perfuzyjnym należy wentylować z cze˛stościa˛ 12–20 oddechów/min w celu utrzymania pCO2 w granicach normy. Hyperwetylacja jest
szkodliwa.

DOPES jest angielskim akronimem obejmuja˛cym
przyczyny nagłego pogorszenia sie˛ stanu dziecka
zaintubowanego.
● D (Diplacement) — przemieszczenie sie˛ rurki intubacyjnej.

Wentylacja za pomoca˛ worka samorozpre˛żalnego i maski

Wentylacja za pomoca˛ worka samorozpre˛żalnego
i maski jest skuteczna˛ i bezpieczna˛ metoda˛ u dzieci
wymagaja˛cych wspomaganej wentylacji przez krótki
okres, np. w pomocy przedszpitalnej lub na oddziale
ratunkowym [73, 90–92]. Ocena efektywności tego rodzaju wentylacji polega na obserwowaniu odpowiedniego uniesienia sie˛ klatki piersiowej, monitorowaniu cze˛stości akcji serca, osłuchiwaniu szmerów oddechowych oraz obserwacji wskazań pulsoksymetru (SpO2).
Każda osoba z wykształceniem medycznym pracuja˛ca
z dziećmi musi umieć prowadzić skuteczna˛ wentylacje˛
za pomoca˛ maski i worka samorozpre˛żalnego.

● O (Obstruction) — zatkanie sie˛ rurki intubacyjnej.
● P (Pneumothorax) — odma pre˛żna.
● E (Equipment) — problemy ze sprze˛tem (źródło
gazów, maska twarzowa z workiem samorozpre˛żalnym, respirator itd.).
● S (Stomach) — rozde˛cie żoła˛dka może utrudnić
wentylacje˛ (w zwia˛zku z uniesieniem przepony).
ODDYCHANIE

Przedłużona wentylacja
PODAŻ TLENU

W czasie resuscytacji należy używać najwyższych
ste˛żeń tlenu (tzn. 100%). Po przywróceniu kra˛żenia
należy zapewnić wystarczaja˛ca˛ ilość tlenu pozwalaja˛ca˛ utrzymać obwodowa˛ saturacje˛ na poziomie 95%
lub wyższym [78, 79].
Badania nad noworodkami sugeruja˛ przewage˛ zastosowania powietrza atmosferycznego używanego podczas
resuscytacji, ale dotychczasowe dowody sa˛ nieprzekonywaja˛ce (patrz rozdział 6c) [80–83]. U starszych dzieci nie ma dowodów na istnienie takich korzyści, dlatego należy używać 100% tlenu podczas resuscytacji.
WENTYLACJA

Osoby z wykształceniem medycznym zwykle nadmiernie wentyluja˛ poszkodowanych z zatrzymaniem
kra˛żenia lub oddychania, co może być szkodliwe.
Hyperwetylacja powoduje wzrost ciśnienia w klatce
piersiowej, spadek przepływu mózgowego i wieńcowego oraz gorsza˛ przeżywalność, co wynika z badań na zwierze˛tach i u dorosłych [84–89]. Idealna
obje˛tość oddechowa powinna spowodować niewielkie uniesienie sie˛ klatki piersiowej. Należy używać
stosunku 15 uciśnie˛ć klatki piersiowej do 2 wentyla-

Jeśli wymagana jest przedłużona wentylacja, korzyści wynikaja˛ce z zabezpieczenia dróg oddechowych
prawdopodobnie przeważaja˛ nad potencjalnym ryzykiem zwia˛zanym z intubacja˛ dotchawicza˛.
MONITOROWANIE ODDYCHANIA I WENTYLACJI
Końcowowydechowe CO2

Monitorowanie końcowowydechowego CO2 za pomoca˛ detektora zmieniaja˛cego kolor lub kapnometru pozwala potwierdzić prawidłowe położenie rurki
intubacyjnej u dzieci waża˛cych powyżej 2 kg i może być przydatne zarówno w warunkach przed- jak
i wewna˛trzszpitalnych oraz podczas każdego transportu pacjenta pediatrycznego [93–97]. Zmiana koloru lub obecność fali kapnograficznej wskazuje
na to, że rurka jest w drzewie oskrzelowym. Oba
wskaźniki wyste˛puja˛ podczas rytmu z zachowana˛
perfuzja˛ i w zatrzymaniu kra˛żenia. Prawidłowy wynik kapnografii nie wyklucza intubacji prawego,
głównego oskrzela. Brak lub niski poziom końcowowydechowego CO2 może nie wynikać z przemieszczenia sie˛ rurki intubacyjnej, ale odzwierciedlać
całkowity brak lub niski przepływ krwi w kra˛żeniu
płucnym [98–101].
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Detektory przełykowe

Doste˛p dożylny

Użycie elastycznej gumowej gruszki lub aspiracja za
pomoca˛ specjalnej strzykawki może być użyteczna˛ metoda˛ potwierdzaja˛ca˛ wtórnie prawidłowe położenie rurki
u dzieci z rytmem perfuzyjnym [102–103]. Nie ma żadnych badań naukowych na temat zastosowania tych
urza˛dzeń u dzieci w zatrzymaniu kra˛żenia.

Obwodowy doste˛p dożylny zapewnia odpowiednie
ste˛żenie leków i zwia˛zana˛ z tym odpowiedź kliniczna˛, równoważna˛ z doste˛pem centralnym lub doszpikowym [121–125]. Doste˛py centralne sa˛ pewniejsze
i można je dłużej utrzymać [121, 122, 124, 125], ale
w poste˛powaniu resuscytacyjnym nie posiadaja˛ żadnych zalet w porównaniu z doste˛pem doszpikowym
czy obwodowym.

Pulsoksymetria

DOSTE˛P DOTCHAWICZY

Kliniczna ocena poziomu tlenu we krwi jest niepewna, dlatego należy stale monitorować saturacje˛ obwodowa˛ u dziecka za pomoca˛ pulsoksymetrii. Pulsoksymetria w niektórych przypadkach może nie być
wiarygodna, np. jeśli dziecko jest we wstrza˛sie, podczas zatrzymania kra˛żenia lub przy złej perfuzji obwodowej. Pomimo, że pulsoksymetria jest relatywnie
prosta do zastosowania, nie jest dobrym wskaźnikiem w sytuacji przemieszczenia sie˛ rurki intubacyjnej. Kapnografia, szybciej niż pulsoksymetria, pozwala wykryć wysunie˛cie sie˛ rurki [104].

Doste˛p dożylny lub doszpikowy jest lepszy do podawania leków niż doste˛p dotchawiczy [126]. Leki
rozpuszczalne w tłuszczach, takie jak: lidokaina,
atropina, adrenalina i nalokson, sa˛ absorbowane
na poziomie dolnych dróg oddechowych [127–131].
Z powodu znacznej zmienności absorbcji leków
w pe˛cherzykach płucnych nieznane sa˛ optymalne
ich dawki, ale poniższe dawki sa˛ rekomendowane
jako wytyczne:

KRA˛ŻENIE

● adrenalina — 100 µg/kg,

DOSTE˛P DONACZYNIOWY

● lidokaina — 2–3 mg/kg,

Doste˛p dożylny jest niezbe˛dny do podawania leków
i płynów oraz w celu uzyskania próbek krwi. Doste˛p taki może być trudny do uzyskania podczas resuscytacji
niemowle˛cia lub dziecka [105]. Maksymalna liczba
prób uzyskania doste˛pu dożylnego wynosi 3, potem
należy założyć doste˛p do jamy szpikowej [106].

● atropina — 30 µg/kg.

Doste˛p doszpikowy

Nie należy podawać do rurki intubacyjnej leków nierozpuszczalnych w tłuszczach (np. glukoza, wodorowe˛glany, wapń), ponieważ moga˛ spowodować uszkodzenie błony śluzowej dróg oddechowych.

Doste˛p doszpikowy jest szybka˛, bezpieczna˛ i skuteczna˛ droga˛ do podawania leków, płynów i preparatów kwiopochodnych [107–113]. Pocza˛tek działania
i czas potrzebny do osia˛gnie˛cia odpowiedniego ste˛żenia leku w osoczu sa˛ podobne do tych uzyskiwanych po podaniu do doste˛pu centralnego [114, 115].
Próbki szpiku kostnego moga˛ być użyte do oznaczenia grupy krwi i próby krzyżowej [116], do analiz chemicznych [117, 118] i pobrane celem wykonania gazometrii (wartości sa˛ porównywalne z wartościami
gazometrii krwi żylnej) [117, 119, 120]. Po podaniu
każdego leku należy podać bolus soli fizjologicznej
aby upewnić sie˛, że nie doszło do podania leku poza jame˛ szpikowa˛ i aby zapewnić szybsza˛ dystrybucje˛ leku do kra˛żenia centralnego. Duże bolusy płynów należy podawać pod ciśnieniem (np. wykorzystuja˛c zestaw do szybkich przetoczeń lub strzykawke˛ — przyp. tłum.). Doste˛p doszpikowy może być
utrzymany do czasu uzyskania pewnego doste˛pu
donaczyniowego.

Nieznana jest optymalna dawka naloksonu.
Należy rozcieńczyć lek w 5 ml soli fizjologicznej i po
podaniu 5-krotnie rozpre˛żyć płuca [132–134].

PŁYNY I LEKI
Kiedy dziecko ma objawy wstrza˛su a nie ma objawów przecia˛żenia układu kra˛żenia, wskazane sa˛ masywne przetoczenia [135]. Jeśli ogólnoustrojowa perfuzja jest niewystarczaja˛ca, nawet przy prawidłowym
ciśnieniu krwi należy podać bolus izotonicznych krystaloidów 20 ml/kg.
Po każdym bolusie płynów powinno sie˛ ponownie
ocenić stan kliniczny dziecka według reguły ABC,
aby zadecydować, czy kolejny bolus płynów jest potrzebny.
Nie ma wystarczaja˛cych danych klinicznych aby rekomendować stosowanie hipertonicznych roztworów
soli we wstrza˛sie ze współistnieja˛cym urazem głowy
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lub hipowolemia˛ [136]. Nie ma również wystarczaja˛cych danych klinicznych zalecaja˛cych odroczenie resuscytacji płynowej u dzieci z te˛pym urazem i niskim
ciśnieniem [137]. Należy unikać roztworów zawieraja˛cych glukoze˛, o ile nie stwierdza sie˛ hipoglikemii
[138–141], ale powinno sie˛ jej poszukiwać i starać
sie˛ unikać szczególnie u małych dzieci i niemowla˛t.
ADENOZYNA

Adenozyna jest endogennym nukleotydem, który powoduje krótkotrwała˛ blokade˛ przewodzenia przedsionkowo-komorowego (AV) i utrudnia przewodnictwo przez
dodatkowe drogi przewodzenia w mechanizmie re-entry na poziomie we˛zła przedsionkowo-komorowego.
Adenozyna jest zalecana w leczeniu tachykardii nadkomorowych (SVT) [142]. Jest bezpieczna w użyciu i ma
krótki okres półtrwania (10 s), należy ja˛ podać do żył
kończyny górnej lub do żył centralnych aby skrócić
czas dotarcia do serca. Adenozyne˛ należy podać w bolusie i natychmiast przepłukać 3–5 ml roztworu soli
fizjologicznej [143].
ADRENALINA (EPINEFRYNA)

Adrenalina jest endogenna˛ katecholamina˛ z silna˛
α, β1 i β2 aktywnościa˛ adrenergiczna˛. Jest podstawowym lekiem stosowanym w zatrzymaniu kra˛żenia i odgrywa ważna˛ role˛ w algorytmach leczenia
rytmów niedefibrylacyjnych i defibrylacyjnych. Adrenalina powoduje skurcz naczyń, podnosi ciśnienie
rozkurczowe i przez to poprawia ciśnienie perfuzyjne w naczyniach wieńcowych, zwie˛ksza kurczliwość miokardium, pobudza skurcze spontaniczne, zwie˛ksza amplitude˛ i cze˛stotliwość migotania
komór (VF), tym samym zwie˛kszaja˛c prawdopodobieństwo powodzenia defibrylacji. Zalecane dawki
adrenaliny u dzieci, zarówno dożylne jak i doszpikowe, to 10 µg/kg. Dawka podawana do rurki intubacyjnej jest 10-krotnie wie˛ksza (100 µg/kg) [127,
144–146]. Jeśli sa˛ wskazania, kolejne dawki adrenaliny należy podawać co 3–5 minut. Nie jest zalecane stosowanie wyższych dożylnych lub doszpikowych dawek adrenaliny, ponieważ nie poprawia to
w znacza˛cy sposób przeżywalności, ani nie zmniejsza liczby powikłań neurologicznych po zatrzymaniu kra˛żenia [147–150].
Po przywróceniu spontanicznego kra˛żenia może być
wymagany cia˛gły wlew adrenaliny. Jej skuteczność
hemodynamiczna zależy od dawki, a w przypadku
dzieci wyste˛puja˛ także znacza˛ce różnice osobnicze
w odpowiedzi na lek. Należy miareczkować wlew leku w zależności od oczekiwanego efektu. Szybka
infuzja dużej ilości leku może spowodować nadmierny skurcz naczyń, upośledzać kra˛żenie w kończy-

nach, kra˛żenie krezkowe i nerkowe. Wysokie dawki
adrenaliny moga˛ powodować wzrost ciśnienia i zaburzenia rytmu serca [151].
Aby unikna˛ć uszkodzenia tkanek należy podawać adrenaline˛ przez pewny doste˛p donaczyniowy (i.v. lub i.o.).
Adrenalina i inne katecholaminy moga˛ być inaktywowane przez roztwory alkaliczne i nigdy nie powinny być
mieszane z wodorowe˛glanem sodu [152].
AMIODARON

Amiodaron jest niekompetencyjnym inhibitorem receptorów adrenergicznych, hamuje przewodzenie
w tkance mie˛śnia sercowego, odpowiadaja˛c za zwolnienie przewodnictwa w we˛źle AV, wydłużenie odste˛pu QT i okresu refrakcji. Poza leczeniem opornego
na defibrylacje˛ VF lub VT bez te˛tna, amiodaron należy podawać powoli (przez 10–20 min) pod kontrola˛
ciśnienia te˛tniczego krwi i monitorowania EKG, aby
unikna˛ć spadku ciśnienia zwia˛zanego z szybkim podaniem leku. Ten skutek uboczny wyste˛puje rzadziej
przy prawidłowym rozcieńczeniu leku [153]. Inne,
rzadsze ale znacza˛ce skutki uboczne to bradykardia
i wielokształtna VT [154].
ATROPINA

Atropina zwie˛ksza automatyzm we˛zła zatokowego
i przedsionkowo-komorowego poprzez blokowanie
układu parasympatycznego. Może też zwie˛kszać
szybkość przewodzenia w we˛źle AV. Małe dawki
(< 100 µg) moga˛ powodować paradoksalna˛ bradykardie˛ [155].
WAPŃ

Wapń jest niezbe˛dny do prawidłowej kurczliwości
mie˛śnia sercowego [156, 157], ale rutynowe podawanie wapnia nie zwie˛ksza przeżywalności w zatrzymaniu kra˛żenia [158–160].
GLUKOZA

Badania dotycza˛ce noworodków, dzieci i dorosłych
pokazuja˛, że wyste˛powanie zarówno hiperglikemii
jak i hipoglikemii źle wpływa na rokowanie po zatrzymaniu kra˛żenia [161–163], ale wa˛tpliwe jest, czy jest
to zwia˛zek przyczynowo-skutkowy [164]. Należy
sprawdzić poziom glukozy we krwi i dokładnie monitorować u każdego chorego dziecka lub dziecka
z urazem, wła˛czaja˛c w to pacjentów po zatrzymaniu
kra˛żenia. Podczas RKO nie powinno sie˛ podawać
płynów zawieraja˛cych glukoze˛, chyba że wyste˛puje
hipoglikemia. Należy unikać hipo- i hiperglikemii po
powrocie spontanicznego kra˛żenia.
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MAGNEZ

Nie ma żadnych dowodów potwierdzaja˛cych konieczność rutynowego stosowania magnezu podczas zatrzymania kra˛żenia [165]. Leczenie magnezem jest
wskazane u dziecka z udokumentowana˛ hipomagnezemia˛ lub z torsades de pointes, niezależnie od przyczyny [166].
WODOROWE˛GLAN SODU

Nie jest zalecane rutynowe stosowanie wodorowe˛glanu sodu podczas zatrzymania kra˛żenia czy po powrocie spontanicznego kra˛żenia [167, 168]. Po wdrożeniu efektywnej wentylacji i uciskaniu klatki piersiowej oraz po podaniu adrenaliny, podanie wodorowe˛glanu sodu może być rozważane u dzieci z przedłużaja˛cym sie˛ zatrzymaniem kra˛żenia i ostra˛ kwasica˛
metaboliczna˛. Można go także wzia˛ć pod uwage˛
w przypadku niestabilności hemodynamicznej
i współistnieja˛cej hiperkaliemii oraz w leczeniu zatrucia trójcyklicznymi lekami antydepresyjnymi. Nadmierna podaż wodorowe˛glanów może pogorszyć dostarczanie tlenu do tkanek, wywołać hipokalieme˛,
hipernatremie˛ i hiperosmie˛ oraz inaktywować katecholaminy.
LIDOKAINA

U dorosłych lidokaina jest mniej skuteczna od amiodaronu w leczeniu opornego na defibrylacje˛ migotania komór lub cze˛stoskurczu komorowego bez te˛tna
[169] i dlatego nie jest zalecana jako lek pierwszego
rzutu w leczeniu tych zaburzeń u dzieci.
PROKAINAMID

Prokainamid zwalnia wewna˛trzprzedsionkowe przewodnictwo oraz wydłuża czas trwania zespołu
QRS i odste˛p QT. Może być używany w leczeniu
tachykardii nadkomorowej [170, 171] lub cze˛stoskurczu komorowego [172] opornego na inne leki
u dziecka stabilnego hemodynamicznie. Jednakże
wyniki badań u dzieci sa˛ nieliczne i z tego powodu prokainamid powinien być stosowany ostrożnie
[173, 174]. Prokainamid wywołuje rozszerzenie naczyń i może powodować hipotensje˛, dlatego należy go podawać powoli i uważnie monitorować stan
pacjenta [170, 175, 176].
WAZOPRESYNA

Wazopresyna jest endogennym hormonem, który poprzez działanie na specyficzne receptory pośredniczy w skurczu naczyń (poprzez receptory V1) i resorpcji zwrotnej wody w kanalikach nerkowych (po-

przez receptory V2) [177]. Użycie wazopresyny w zatrzymania kra˛żenia u dorosłych jest szczegółowo
omówione w rozdziale 4e. Obecnie brak jest wystarczaja˛cych dowodów aby poprzeć lub kwestionować
użycie wazopresyny w poła˛czeniu z adrenalina˛ lub
jako alternatywe˛ w jakimkolwiek mechanizmie zatrzymania kra˛żenia u dorosłych. Obecnie brak jest wystarczaja˛cych dowodów aby zalecić stosowanie wazopresyny u dzieci podczas zatrzymania kra˛żenia
[178–180].
DEFIBRYLATORY

Defibrylatory moga˛ być automatyczne (takie jak
AED) lub manualne. Moga˛ one również dostarczać
energie˛ jednofazowa˛ lub dwufazowa˛. Defibrylatory
manualne sa˛ w stanie dostarczyć każdy wymagany
poziom energii, pocza˛wszy od właściwej dla noworodków, jak i wie˛kszy. Musza˛ być one doste˛pne
w szpitalach i innych ośrodkach zajmuja˛cych sie˛
opieka˛ nad dziećmi z ryzykiem zatrzymania kra˛żenia. Automatyczne defibrylatory zewne˛trzne maja˛ fabrycznie ustawione wszystkie parametry pracy, wła˛czaja˛c w to także poziom energii.
Rozmiar elektrod samoprzylepnych i łyżek defibrylatora

Należy wybrać najwie˛ksze doste˛pne łyżki w celu
zapewnienia dobrego kontaktu ze ściana˛ klatki
piersiowej. Nie jest znany idealny rozmiar łyżek,
jakkolwiek należy zachować odpowiedni odste˛p pomie˛dzy nimi [181, 182]. Rekomendowane sa˛ naste˛puja˛ce rozmiary:
● 4,5 cm średnicy dla niemowla˛t i dzieci o wadze
poniżej 10 kg,
● 8–12 cm średnicy dla dzieci o wadze powyżej
10 kg (powyżej 1. roku życia).
Aby zmniejszyć impedancje˛ skóry i klatki piersiowej, należy użyć pomie˛dzy skóra˛ a łyżkami materiału przewodza˛cego energie˛. Skuteczne sa˛ podkładki żelowe lub fabryczne elektrody samoprzylepne. Nie należy używać żelu stosowanego w ultrasonografii, gazy nasia˛knie˛tej roztworem soli fizjologicznej lub alkoholu.
Położenie łyżek

Należy pewnie umieścić łyżki na nieosłonie˛tej klatce
piersiowej w pozycji przednio-bocznej.
Jedna˛ łyżke˛ należy umieścić poniżej prawego obojczyka, a druga˛ pod lewa˛ pacha˛ (ryc. 6.8). Jeśli łyżki
sa˛ za duże, istnieje niebezpieczeństwo powstania
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(powyżej 8. roku życia) należy użyć normalnego
AED ze standardowymi elektrodami. Nie ma aktualnie wystarczaja˛cych dowodów za lub przeciw użyciu AED u dzieci poniżej 1. roku życia.

Poste˛powanie w NZK
ABC
Należy rozpocza˛ć resuscytacje˛ i poste˛pować zgodnie z algorytmem BLS (ryc. 6.9).
AiB
Ryc. 6.8. Położenie elektrod w trakcie defibrylacji u dzieci

łuku elektrycznego pomie˛dzy nimi; wtedy jedna˛ należy umieścić na plecach poniżej lewej łopatki, a druga˛ z przodu na lewo od mostka. Określa sie˛ to jako
pozycje˛ przednio-tylna˛.
Optymalna siła nacisku na łyżki

Aby zmniejszyć impedancje˛ klatki piersiowej podczas
defibrylacji, należy naciskać na łyżki z siła˛ 3 kg u dzieci poniżej 10 kg i z siła˛ 5 kg u wie˛kszych dzieci [183,
184].

Pacjenta należy natleniać i wentylować za pomoca˛
worka samorozpre˛żalnego i maski.
● Zapewnij wentylacje˛ dodatnimi ciśnieniami z wysokim ste˛żeniem tlenu.
● Wykonaj 5 efektywnych wentylacji, a naste˛pnie
rozpocznij uciskanie klatki piersiowej i wentylacje˛ dodatnimi ciśnieniami w stosunku 15 : 2
(jeśli ratownik jest sam, może użyć sekwencji
30 : 2).
● Unikaj zme˛czenia ratownika poprzez cze˛sta˛ zmiane˛ osoby uciskaja˛cej klatke˛ piersiowa˛.

WARTOŚCI ENERGII STOSOWANE U DZIECI

● Zapewnij monitorowanie rytmu serca.

Nieznana jest idealna dawka energii, która˛ należy
użyć aby wykonać bezpieczna˛ i skuteczna˛ defibrylacje˛. Energie dwufazowe sa˛ co najmniej równie
skuteczne i powoduja˛ mniejsza˛ dysfunkcje˛ miokardium po defibrylacji, niż energie jednofazowe
[33, 34, 37–40]. Badania na zwierze˛tach wykazuja˛
lepsze wyniki w przypadku wartości energii stosowanych w pediatrii (3–4 J/kg) w porównaniu z niższymi [34, 37] lub stosowanymi u dorosłych [35].
Dawki wie˛ksze niż 4 J/kg (tak duże jak 9 J/kg), zapewniaja˛ skuteczna˛ defibrylacje˛ u dzieci bez istotnych efektów ubocznych [27, 36]. Jeśli używa sie˛
defibrylatorów manualnych (jedno- lub dwufazowych), należy użyć energii 4 J/kg dla pierwszego
i kolejnych wyładowań.

C

Jeśli nie jest doste˛pny defibrylator manualny, należy użyć AED, które rozpoznaje pediatryczne rytmy
defibrylacyjne [29, 30, 185]. Takie AED powinno
być wyposażone w urza˛dzenie redukuja˛ce wartość
energii do ilości odpowiedniej dla dzieci pomie˛dzy
1.–8. rokiem życia (50–70 J) [31]. Jeśli takie AED
jest niedoste˛pne, w sytuacji zagrożenia życia należy użyć standardowego AED zaprogramowanego
dla dorosłych. U dzieci waża˛cych powyżej 25 kg

Oceń rytm serca i oznaki kra˛żenia (± sprawdzanie
te˛tna na głównych naczyniach, nie dłużej niż 10 s).
ASYSTOLIA, AKTYWNOŚĆ ELEKTRYCZNA BEZ TE˛TNA (PEA)
— RYTMY NIEDEFIBRYLACYJNE

● Podawaj adrenaline˛ w dawce 10 µg/kg dożylnie
lub doszpikowo co 3–5 minut.
● Jeśli pacjent nie ma doste˛pu donaczyniowego ale
jest zaintubowany, podawaj adrenaline˛ dotchawiczo w dawce 100 µg/kg do momentu uzyskania
doste˛pu dożylnego lub doszpikowego.
● Rozpoznaj i lecz odwracalne przyczyny zatrzymania kra˛żenia (4 H i 4 T).
VF/VT — RYTMY DEFIBRYLACYJNE

● Natychmiast wykonaj defibrylacje˛ (4 J/kg dla
wszystkich wyładowań).
● Rozpocznij RKO tak szybko jak to możliwe.
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Ryc. 6.9. Algorytm ALS u dzieci

● Po 2 minutach sprawdź zapis rytmu na monitorze.
● Jeśli nadal wyste˛puje VF/VT wykonaj naste˛pne
wyładowanie.
● Natychmiast rozpocznij RKO, prowadź ja˛ przez
2 minuty, a naste˛pnie ponownie oceń rytm; jeśli
nic sie˛ nie zmieniło, podaj adrenaline˛, a naste˛pnie wykonaj 3. wyładowanie.
● Prowadź RKO przez 2 minuty.
● Jeśli nadal wyste˛puje VF/VT podaj amiodaron,
a naste˛pnie szybko wykonaj 4. wyładowanie.
● Podawaj adrenaline˛ co 3–5 minut podczas RKO.

● Jeśli u dziecka nadal wyste˛puje VF/VT, kontynuuj
wykonywanie wyładowań na zmiane˛ z 2 minutami
RKO.
● Jeśli widoczne sa˛ oznaki życia, oceń rytm na monitorze w celu poszukiwania zorganizowanej
aktywności elektrycznej serca, jeśli jest obecna,
sprawdź te˛tno.
● Poszukuj i lecz odwracalne przyczyny zatrzymania kra˛żenia (4 H i 4 T).
● Jeśli defibrylacja była skuteczna ale VF/VT pojawiło sie˛ ponownie, rozpocznij RKO, podaj amiodaron i defibryluj ostatnia˛ skuteczna˛ dawka˛ energii.
Rozpocznij cia˛gły wlew amiodaronu.
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ODWRACALNE PRZYCZYNY ZATRZYMANIA
KRA˛ŻENIA (4 H i 4 T)

umożliwienia oceny rytmu i dokonania podziału na
rytmy defibrylacyjne i niedefibrylacyjne. Inwazyjny pomiar ciśnienia te˛tniczego krwi może pomóc w podniesieniu skuteczności wykonywania uciśnie˛ć klatki piersiowej [186], ale nie może opóźniać zastosowania
podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.

● Hipoksja.
● Hipowolemia.
● Hiper/hipokaliemia.

Rytmy defibrylacyjne obejmuja˛ VF i VT bez te˛tna.
U dzieci, u których doszło do nagłej utraty przytomności, rytmy te wyste˛puja˛ cze˛ściej. Rytmy niedefibrylacyjne obejmuja˛ PEA, w tym bradykardie˛
(< 60 uderzeń/min bez oznak kra˛żenia) i asystolie˛.
W PEA i bradykardii cze˛sto wyste˛puja˛ szerokie
zespoły QRS.

● Hipotermia.
● Odma pre˛żna (Tension pneumothorax).
● Tamponada serca.
● Toksyny (Toxic overdose).

RYTMY NIEDEFIBRYLACYJNE
● Trombembolia (Thrombembolic obstruction).
KOLEJNOŚĆ POSTE˛POWANIA W NAGŁYM
ZATRZYMANIU KRA˛ŻENIA
● Natychmiast rozpocznij RKO jeśli dziecko przestaje reagować i nie ma oznak życia (nie oddycha,
nie kaszle, nie rusza sie˛).
● Prowadź wentylacje˛ z użyciem worka samorozpre˛żalnego i maski przy podaży 100% tlenu.
● Rozpocznij monitorowanie pacjenta, wyślij kogoś
po automatyczny lub manualny defibrylator aby
zidentyfikować i leczyć rytmy defibrylacyjne tak
szybko jak to możliwe.
W rzadszych sytuacjach utraty przytomności
w obecności świadków, może być właściwsze
wczesne wezwanie pogotowia ratunkowego i dostarczenie AED. RKO należy rozpocza˛ć tak szybko jak to możliwe.

RYTMY DEFIBRYLACYJNE

Jedynym wyja˛tkiem od reguły wykonywania pojedynczej defibrylacji jest sytuacja, kiedy VF/VT pojawia sie˛
u monitorowanego dziecka w obecności świadków,
wówczas, jeśli używa sie˛ defibrylatora manualnego, należy wykonać serie˛ 3 defibrylacji wyładowaniem o energii 4 J/kg i rozpocza˛ć 2 minuty RKO. Jeśli został przywrócony zorganizowany rytm z wyczuwalnym te˛tnem,
nie należy wykonywać kolejnych wyładowań.
Do momentu wykonania defibrylacji ratownicy musza˛
do minimum ograniczyć przerwy w RKO.
MONITOROWANIE RYTMU SERCA
Należy najszybciej jak to możliwe umieścić na klatce
piersiowej elektrody lub łyżki defibrylatora w celu

Wie˛kszość NZK u dzieci i nastolatków ma swoje źródło w zaburzeniach oddechowych [19, 44, 187–189].
Dlatego w tej grupie wiekowej obowia˛zkowa jest RKO
przed udaniem sie˛ po AED lub defibrylator manualny,
gdyż ich doste˛pność nie poprawia wyników leczenia
u pacjentów z zatrzymaniem kra˛żenia o etiologii oddechowej [11, 13]. Prowadzenie RKO przez świadków
zdarzenia ła˛czy sie˛ z mniejsza˛ cze˛stościa˛ wyste˛powania uszkodzeń neurologicznych, zarówno u dorosłych
jak i dzieci [9, 10, 190]. Najcze˛stszymi mechanizmami
zatrzymania kra˛żenia u niemowla˛t, dzieci i nastolatków
sa˛ asystolia i PEA. PEA charakteryzuje sie˛ zorganizowana˛ aktywnościa˛ elektryczna˛, szerokimi zespołami
QRS, zwykle o małej cze˛stości, oraz brakiem te˛tna.
PEA najcze˛ściej wyste˛puje po okresie niedotlenienia
lub niedokrwienia mie˛śnia sercowego, ale niekiedy może do niej dojść w wyniku wysta˛pienia odwracalnej
przyczyny NZK (np. jedno z 4 H lub 4 T), która prowadzi do nagłego upośledzenia rzutu serca.

Cze˛stość wyste˛powania NZK w mechanizmie VF/VT
u dzieci wynosi 3,8–19% [9, 45, 188, 189] i wzrasta
z wiekiem [185, 191]. Głównym czynnikiem determinuja˛cym przeżywalność pacjentów u których doszło do
NZK w mechanizmie VF/VT jest czas do wykonania
defibrylacji. Wykonanie defibrylacji w czasie poniżej
3 minut od wysta˛pienia zewna˛trzszpitalnego zatrzymania kra˛żenia (VF) u osób dorosłych (zauważone NZK)
zapewnia szanse˛ przeżycia powyżej 50%. Jakkolwiek
szansa na skuteczna˛ defibrylacje˛ dramatycznie zmniejsza sie˛ wraz z wydłużeniem czasu do momentu jej wykonania, każda minuta opóźnienia (bez prowadzenia
RKO) skutkuje spadkiem przeżywalności od 7–10%.
Przeżywalność po trwaja˛cym dłużej niż 12 minut VF
u dorosłych wynosi < 5% [192]. W niektórych doniesieniach [193, 194], ale nie we wszystkich [195], RKO
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Bradykardia

prowadzona przed wykonaniem defibrylacji w przypadku czasu dotarcia do poszkodowanego powyżej 5 minut poprawiała przeżywalność.
FARMAKOTERAPIA W PRZYPADKU RYTMÓW
DEFIBRYLACYJNYCH

Adrenaline˛ należy podawać w odste˛pach 3–5 minut.
Droga dożylna lub doszpikowa jest lepsza od dotchawiczej. Amiodaron jest wskazany w przypadku opornego na defibrylacje˛ VF/VT. Dane eksperymentalne
i kliniczne dotycza˛ce użycia amiodaronu u dzieci sa˛
niewystarczaja˛ce, dane z badań prowadzonych
wśród dorosłych [169, 196, 197] pokazuja˛ wzrost
przeżywalności do momentu przyje˛cia do szpitala,
ale nie do momentu wypisu. Jedna seria pediatrycznych przypadków klinicznych wykazała skuteczność
amiodaronu w leczeniu zagrażaja˛cych życiu komorowych zaburzeń rytmu [198].

Bradykardia jest zwykle spowodowana niedotlenieniem, kwasica˛ lub cie˛żka˛ hipotensja˛ i może rozwina˛ć sie˛ w zatrzymanie kra˛żenia. Należy podać
100% tlen i, jeżeli to konieczne, wentylować dodatnimi ciśnieniami każde dziecko z objawami bradykardii
i niewydolności kra˛żenia.
Jeżeli u dziecka z objawami złej perfuzji cze˛stość rytmu serca wynosi < 60/min i nie przyspiesza pomimo
wentylacji i tlenoterapii, należy rozpocza˛ć uciskanie
klatki piersiowej i podać adrenaline˛. Jeżeli bradykardia jest spowodowana pobudzeniem nerwu błe˛dnego, powinno sie˛ zapewnić wentylacje˛ 100% tlenem
oraz podać atropine˛ przed adrenalina˛.

Dlatego dożylnie podany amiodaron ma znaczenie
w leczeniu opornego na defibrylacje˛ lub nawracaja˛cego VF/VT u dzieci.

Stymulacja mie˛śnia sercowego może być użyteczna
tylko w przypadkach bloku AV lub dysfunkcji we˛zła zatokowego nie reaguja˛cej na tlenoterapie˛, wentylacje˛,
uciskanie klatki piersiowej i inne leki. Stymulacja jest
nieskuteczna w asystolii oraz zaburzeniach rytmu spowodowanych niedotlenieniem i niedokrwieniem [199].

Zaburzenia rytmu

CZE˛STOSKURCZE

ZABURZENIA RYTMU U NIESTABILNYCH
PACJENTÓW

Cze˛stoskurcz z wa˛skimi zespołami QRS

Należy zbadać te˛tno na dużych te˛tnicach u każdego dziecka z zaburzeniami rytmu w zapisie EKG
i jeżeli brak jest te˛tna należy rozpocza˛ć leczenie
dziecka zgodnie z wytycznymi dla NZK. Jeżeli
stwierdza sie˛ obecność te˛tna na dużych te˛tnicach,
konieczna jest ocena stanu hemodynamicznego.
Jeżeli stwierdzi sie˛ jego upośledzenie, należy poste˛pować naste˛puja˛co:
● udrożnij drogi oddechowe,
● wspomagaj wentylacje˛ i podaj tlen,
● podła˛cz monitor EKG lub defibrylator i oceń zapis
rytmu serca,

Jeżeli prawdopodobne jest wysta˛pienie cze˛stoskurczu
nadkomorowego (SVT) u hemodynamicznie stabilnych
dzieci, można wykonać stymulacje˛ nerwu błe˛dnego
(próba Valsalvy lub odruch na nurkowanie). Można ja˛
także wykonać u niestabilnych pacjentów pod warunkiem, że nie opóźnia farmakologicznej lub elektrycznej
kardiowersji [200]. Jeżeli stan dziecka jest niestabilny,
należy pomina˛ć stymulacje˛ nerwu błe˛dnego i natychmiast przysta˛pić do kardiowersji. Adenozyna jest zwykle skuteczna w leczeniu SVT i przywróceniu rytmu zatokowego. Należy ja˛ podawać w szybkim wstrzyknie˛ciu dożylnym z miejsca znajduja˛cego sie˛ jak najbliżej
serca (patrz wyżej) i natychmiast podać bolus soli fizjologicznej.

● oceń szerokość zespołów QRS (wa˛ski zespół,
czas trwania < 0,08 sekundy; szeroki zespół,
czas trwania > 0,08 sekundy),

Kardiowersja (zsynchronizowana z załamkiem R)
jest wskazana u dziecka niestabilnego hemodynamicznie, u którego brak jest doste˛pu donaczyniowego, lub u którego adenozyna była nieskuteczna
w przywróceniu rytmu zatokowego. Pierwsza dawka
energii dla kardiowersji w przypadku SVT wynosi 0,5–
–1 J/kg, a druga 2 J/kg. Jeżeli kardiowersja była nieskuteczna, należy przed podje˛ciem 3. próby, podać
amiodaron lub prokainamid zgodnie z zaleceniami
kardiologa dziecie˛cego lub intensywisty.

● Poste˛powanie jest zależne od stanu hemodynamicznego dziecka.

Skuteczność amiodaronu w leczeniu SVT została potwierdzona w kilku badaniach klinicznych z udziałem

● oceń, czy rytm nie jest za szybki lub za wolny
w stosunku do wieku dziecka,
● oceń, czy rytm jest miarowy, czy niemiarowy,
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dzieci [198, 201–207]. Ponieważ wie˛kszość badań
nad zastosowaniem amiodaronu w leczeniu cze˛stoskurczu z wa˛skimi zespołami QRS dotyczyła ektopowej tachykardii we˛złowej u wcześniej operowanych
dzieci, przydatność tego leku we wszystkich przypadkach SVT może być ograniczona. Jeżeli dziecko jest
hemodynamicznie stabilne, przed podaniem amiodaronu zaleca sie˛ konsultacje˛ specjalistyczna˛.

trzymaniu kra˛żenia leki wazoaktywne moga˛ poprawić parametry hemodynamiczne, lecz ich dawkowanie musi opierać sie˛ na stanie klinicznym dziecka.
Powinny być one podawane we wlewie cia˛głym.
KONTROLA TEMPERATURY
Hipotermia jest cze˛stym zjawiskiem u dzieci po resuscytacji kra˛żeniowo-odechowej [217].

Cze˛stoskurcz z szerokimi zespołami ORS

Obniżenie temperatury głe˛bokiej (32–34°C) może
być korzystne, podczas gdy gora˛czka może wpływać niekorzystnie na uszkodzony mózg i przeżywalność w przebiegu NZK. Zastosowanie łagodnej hipotermii jest dopuszczalna˛ i bezpieczna˛ procedura˛, moga˛ca˛ poprawić neurologiczny wynik leczenia NZK
u dorosłych [218, 219] i noworodków [220–224], jakkolwiek brak danych pochodza˛cych z badań klinicznych z udziałem dzieci.

U dzieci bardziej jest prawdopodobne to, że cze˛stoskurcz z szerokimi zespołami QRS jest pochodzenia nadkomorowego, a nie komorowego [208],
ale u hemodynamicznie niestabilnych dzieci taki
cze˛stoskurcz, choć rzadko wyste˛puje, musi być
traktowany jak VT, dopóki nie udowodni sie˛ że jest
inaczej. VT najcze˛ściej wyste˛puje u dzieci z chorobami serca (zabiegi kardiochirurgiczne, kardiomiopatie, zapalenia mie˛śnia sercowego, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, zespół wydłużonego odste˛pu QT, stan po założeniu cewnika do
jam serca).
Kardiowersja jest leczeniem z wyboru pacjentów
z zachowanym te˛tnem, u których wyste˛puje VT. Należy rozważyć zastosowanie leków antyarytmicznych, jeżeli 2. kardiowersja jest nieskuteczna, lub
VT nawraca. Udowodniono skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania amiodaronu w leczeniu zaburzeń rytmu serca u dzieci [198, 202, 203, 209].
ZABURZENIA RYTMU U STABILNYCH
PACJENTÓW
W tych przypadkach należy skontaktować sie˛ ze specjalista˛ podczas oceny ABC, a przed rozpocze˛ciem leczenia. W zależności od wywiadu, stanu klinicznego
oraz zapisu EKG dziecko ze stabilnym cze˛stoskurczem z szerokimi zespołami QRS może być leczone
jak w przypadku SVT, poprzez wykonanie stymulacji
nerwu błe˛dnego i podanie adenozyny. W innych przypadkach jako opcje˛ leczenia należy rozważyć podanie
amiodaronu. Powinno sie˛ także rozważyć jego zastosowanie w sytuacji, kiedy diagnoza VT została potwierdzona w zapisie EKG. Można także zastanowić sie˛
nad podaniem prokainamidu w przypadku stabilnego
stanu u pacjenta z SVT, opornym na stymulacje˛ nerwu
błe˛dnego i adenozyne˛ [210–212], a także w przypadku
VT u stabilnego pacjenta [172, 213, 214]. Nie wolno
podawać prokainamidu razem z amiodaronem.

Opieka poresuscytacyjna
Dysfunkcja miokardium jest cze˛sta po resuscytacji
kra˛żeniowo-oddechowej [215, 216]. U dziecka po za-

W przypadku dzieci, u których przywrócono spontaniczne kra˛żenie, pozostaja˛cych w śpia˛czce po NZK, rokowanie może być lepsze, jeżeli obniży sie˛ temperature˛
głe˛boka˛ do 32–34°C na okres 12 do 24 godzin. Dzieci, u których resuscytacja była skuteczna, ale nadal pozostaja˛ w hipotermii nie należy ogrzewać, z wyja˛tkiem
sytuacji kiedy temperatura głe˛boka jest poniżej 32°C.
Po okresie łagodnej hipotermii pacjenta należy ogrzewać powoli o około 0,25–0,5°C na godzine˛.
Istnieje kilka technik obniżenia, monitorowania i utrzymywania temperatury ciała dziecka. W celu rozpocze˛cia i prowadzenia tej procedury można zastosować techniki zewne˛trznego lub wewne˛trznego ochładzania
[225–227]. Drżeniom mie˛śniowym można zapobiegać,
stosuja˛c głe˛boka˛ sedacje˛ i leki zwiotczaja˛ce. Możliwymi komplikacjami takiego poste˛powania sa˛: wzrost ryzyka infekcji, wysta˛pienie niestabilności układu sercowo-naczyniowego, koagulopatii, hiperglikemii i zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej [228, 229].
Optymalna wartość temperatury, do której należy da˛żyć w trakcie ochładzania, jego tempo, czas trwania hipotermii i tempo ogrzewania wymagaja˛ jeszcze dokładnych badań. Obecnie nie można rekomendować dla
dzieci żadnego konkretnego protokołu poste˛powania.
Gora˛czka cze˛sto pojawia sie˛ po resuscytacji kra˛żeniowo-oddechowej i jej wysta˛pienie wia˛że sie˛ ze
złym rokowaniem neurologicznym [230–232]. Ryzyko takich powikłań rośnie wraz ze wzrostem temperatury o każdy stopień powyżej 37°C [230]. Istnieje
ograniczona liczba badań eksperymentalnych sugeruja˛cych, że zastosowanie leków przeciwgora˛czkowych lub fizyczne ochładzanie zmniejsza uszkodzenie komórek nerwowych [233, 234].
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Leki obniżaja˛ce temperature˛ sa˛ bezpieczne, dlatego należy używać ich w celu agresywnego leczenia gora˛czki.

Rokowanie po zatrzymaniu kra˛żenia
Brak jest jednoznacznych wytycznych dotycza˛cych
sytuacji, kiedy resuscytacja staje sie˛ daremna. Po
20 minutach trwania resuscytacji osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie powinna rozważyć czy
należy nadal ja˛ kontynuować, czy też przerwać [187,
235–239]. Czynniki wpływaja˛ce na decyzje˛ o kontynuowaniu resuscytacji obejmuja˛: przyczyne˛ zatrzymania kra˛żenia [45, 240], stan pacjenta w okresie poprzedzaja˛cym NZK, obecność świadków zdarzenia,
czas trwania nieleczonego NZK („bez przepływu”),
efektywność i czas trwania RKO („niski przepływ”),
gotowość do zastosowania pozaustrojowych technik
podtrzymuja˛cych życie w przypadkach, kiedy możliwe jest odwrócenie procesu chorobowego [241–243]
oraz inne szczególne okoliczności (np. tonie˛cie w lodowatej wodzie [9, 244], narażenie na toksyczne
dawki leków lub narkotyków).

Obecność rodziców w trakcie resuscytacji
Wie˛kszość rodziców chce być obecna przy dziecku
podczas resuscytacji i wykonywania procedur terapeutycznych [245–255]. Rodzice obecni podczas resuscytacji dziecka moga˛ zobaczyć, że zrobiono
wszystko co możliwe [256–260].
Ponadto maja˛ oni okazje˛ pożegnania sie˛ z dzieckiem. Udowodniono, że umożliwienie rodzicom pozostania u boku dziecka pomaga im w uzyskaniu

realistycznego obrazu resuscytacji oraz śmierci
dziecka [261]. U rodziców, którzy byli obecni przy
śmierci dziecka stwierdza sie˛ mniejsze napie˛cie emocjonalne i mniejsze nasilenie depresji, a oceniany
u nich kilka miesie˛cy później przebieg procesu godzenia sie˛ z utrata˛ dziecka jest łagodniejszy [260].
Obecność rodziców w sali resuscytacyjnej może pomóc zespołowi w utrzymaniu profesjonalnego zachowania oraz zobaczyć w ratowanym dziecku istote˛
ludzka˛ i członka rodziny [261].
WYTYCZNE DOTYCZA˛CE OBECNOŚCI RODZINY
W TRAKCIE RESUSCYTACJI
Wyznaczony członek zespołu resuscytacyjnego powinien pozostawać z rodzicami w celu wyjaśnienia
im, w zrozumiały sposób, przebiegu resuscytacji,
jego zadaniem jest także upewnienie sie˛, że rodzina nie angażuje pozostałych członków zespołu. Jeżeli obecność rodziców przeszkadza w prowadzeniu resuscytacji, powinni oni zostać grzecznie poproszeni o opuszczenie pomieszczenia. Należy
wzia˛ć pod uwage˛ możliwość bezpośredniego, fizycznego kontaktu rodziców z dzieckiem oraz, jeśli
to tylko możliwe, przebywania z nim w chwili
śmierci [256, 261–264].
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie resuscytacji, a nie rodzice, powinna decydować o jej zakończeniu, a zasada ta powinna być uświadomiona rodzicom delikatnie i ze zrozumieniem. Po zakończeniu resuscytacji zespół powinien sie˛ spotkać w celu umożliwienia jego członkom wypowiedzenia swoich emocji oraz omówienia przebiegu działań klinicznych.
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6c. RESUSCYTACJA DZIECI
PO URODZENIU

Wste˛p
Opisane tutaj wytyczne dotycza˛ce resuscytacji dziecka po urodzeniu sa˛ efektem procesu, którego
uwieńczeniem jest 2005 International Consensus
Conference on Emergency Cardiovascular Care
(ECC) and Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)
Science with Treatment Recommendations [265]. Sa˛
one rozwinie˛ciem wcześniej opublikowanych przez
ERC [2] wytycznych i biora˛ pod uwage˛ rekomendacje opracowane przez inne narodowe [266] i mie˛dzynarodowe organizacje [267].
Opisane tutaj wytyczne nie przedstawiaja˛ „jedynie
słusznej” drogi poste˛powania w resuscytacji dziecka
po urodzeniu, sa˛ one jedynie przedstawieniem ogólnie
zaakceptowanych faktów dotycza˛cych sposobów prowadzenia bezpiecznej i efektywnej resuscytacji.

Przygotowanie
Relatywnie mała grupa dzieci wymaga zabiegów
resuscytacyjnych w momencie narodzin. Wśród
tych, które rzeczywiście ich potrzebuja˛ znacza˛ca
wie˛kszość be˛dzie wymagać tylko pomocy w upowietrznieniu płuc. Tylko niewielka grupa be˛dzie
oprócz wentylacji wymagać także uciskania klatki
piersiowej. Wśród 100 000 dzieci urodzonych
w Szwecji w cia˛gu roku tylko 10 na 1000 (1%)
o wadze równej lub wyższej niż 2,5 kg wymagało
resuscytacji w trakcie porodu [268]. Wśród resuscytowanych dzieci 8 na 1000 odpowiedziało pozytywnie na wentylacje˛ przy użyciu maski a tylko
2 na 1000 wymagało intubacji [268]. W tej samej
pracy starano sie˛ określić cze˛stość wyste˛powania
niespodziewanej resuscytacji w trakcie porodu.
Stwierdzono, że w przypadku dzieci z grupy niskiego ryzyka, np. urodzonych w 32. tygodniu cia˛ży
lub później, po przebiegaja˛cym prawidłowo porodzie, tylko 2 na 1000 (0,2%) wymagało resuscytacji w trakcie porodu. Wśród nich 90% odpowiedziało pozytywnie na wentylacje˛ przy użyciu maski,
a tyko pozostałe 10% wymagało intubacji w zwia˛zku z brakiem odpowiedzi na te˛ procedure˛.
Resuscytacja lub specjalistyczna pomoc może być
bardziej potrzebna dzieciom, u których stwierdzono istotne objawy zagrożenia płodu w okresie poprzedzaja˛cym i w trakcie porodu, urodzonym
przed 35. tygodniem cia˛ży, po porodzie pośladkowym lub mnogim. Jakkolwiek cze˛sto istnieje możliwość przewidzenia przed porodem że resuscytacja

be˛dzie konieczna, nie w każdym przypadku jest to
możliwe. Dlatego personel przeszkolony w resuscytacji noworodka powinien być łatwo osia˛galny przy
każdym porodzie jeśli pojawi sie˛ potrzeba prowadzenia resuscytacji, a opieka nad dzieckiem należy do jego obowia˛zków. Osoba doświadczona w intubacji noworodka powinna być łatwo osia˛galna
w przypadku prawidłowego porodu o niskim ryzyku oraz być przy porodzie skojarzonym z wysokim
ryzykiem resuscytacji noworodka. Lokalne wytyczne powinny precyzować kto uczestniczy przy porodzie i powinny być oparte na aktualnej praktyce
i poddane kontroli klinicznej.
W instytucjach gdzie odbywaja˛ sie˛ porody, konieczna jest organizacja edukacji i utrwalanie wiedzy dotycza˛cej standardów resuscytacji noworodków.
PORODY PLANOWANE W DOMU
Rady dla tych, którzy powinni uczestniczyć przy
porodzie zaplanowanym w domu sa˛ różne w zależności od kraju, ale podje˛ta przez lekarza i położna˛
decyzja o przeprowadzeniu porodu w domu nie powinna wpływać na standardy wste˛pnej resuscytacji
po porodzie. Na pewno istnieja˛ ograniczenia zwia˛zane z resuscytacja˛ noworodka w domu, wynikaja˛ce z dużej odległości do dodatkowej pomocy medycznej; musi to być jasno wytłumaczone matce
w okresie przygotowań do takiego porodu. Najlepiej byłoby, aby dwóch profesjonalistów uczestniczyło w każdym porodzie domowym [269], jeden
z nich powinien być w pełni przeszkolony i doświadczony w prowadzeniu wentylacji workiem
samorozpre˛żalnym z maska˛ oraz uciskaniu klatki
piersiowej u noworodków.
SPRZE˛T I ŚRODOWISKO
Resuscytacja po porodzie jest cze˛sto zdarzeniem
przewidywalnym. Dlatego łatwiej jest przygotować
odpowiednie warunki i sprze˛t przed porodem dziecka, niż w przypadku resuscytacji osoby dorosłej.
Resuscytacje˛ najlepiej prowadzić w ciepłym, dobrze oświetlonym, nie narażonym na przecia˛gi miejscu, z płaska˛ powierzchnia˛ przeznaczona˛ do reanimacji umieszczona˛ poniżej promiennika ciepła
oraz z doste˛pnym sprze˛tem niezbe˛dnym do resuscytacji. Całe wyposażenie powinno być sprawdzane każdego dnia.
Jeżeli do porodu dojdzie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, minimalny zestaw sprze˛tu obejmuje
przyrza˛d do prowadzenia bezpiecznej wentylacji płuc
we właściwym dla noworodka rozmiarze, ciepłe suche re˛czniki i koce, czyste (sterylne) narze˛dzie do
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przecie˛cia sznura pe˛powinowego oraz sterylne re˛kawiczki dla całego zespołu. Pomocne może być także
posiadanie ssaka wraz z cewnikiem we właściwym
rozmiarze oraz szpatułki (lub laryngoskopu), co
umożliwi ocene˛ jamy ustnej i gardła.

Należy sprawdzić czy dziecko oddycha. Jeżeli tak,
trzeba ocenić cze˛stość, głe˛bokość oddechów i symetrie˛ ruchów klatki piersiowej wraz z ewentualna˛
obecnościa˛ nieprawidłowych objawów, takich jak
łapanie powietrza (gasping) lub chrza˛kanie.

Kontrola temperatury

CZE˛STOŚĆ PRACY SERCA

Nagie, wilgotne noworodki nie moga˛ utrzymać prawidłowej temperatury ciała w pomieszczeniu, w którym temperatura jest odpowiednia dla dorosłych.
Dzieci bezpośrednio po porodzie narażone na takie warunki sa˛ szczególnie wrażliwe [270]. Stres
zwia˛zany z niska˛ temperatura˛ otoczenia powoduje
spadek ciśnienia parcjalnego tlenu w krwi te˛tniczej
[271] i nasila kwasice˛ metaboliczna˛ [272]. Należy
zapobiegać utracie ciepła poprzez:

Najlepiej oceniać tony serca poprzez osłuchanie za
pomoca˛ stetoskopu w okolicy koniuszka serca. Palpacyjne badanie te˛tna na podstawie pe˛powiny jest
cze˛sto skuteczne, ale może być myla˛ce. Pulsowanie
pe˛powiny jest wiarygodnym objawem, jeżeli stwierdza sie˛ jego cze˛stość wyższa˛ niż 100 uderzeń/minute˛ [276].

● ochrone˛ noworodka przed przecia˛giem,

KOLOR SKÓRY

● utrzymywanie odpowiednio wysokiej temperatury
w sali porodowej,

Zdrowy noworodek rodzi sie˛ z sinica˛, ale w cia˛gu
30 sekund od rozpocze˛cia efektywnego oddechu kolor skóry zmienia sie˛ na różowy. Należy obserwować
czy skóra dziecka jest różowa, blada lub czy wyste˛puje sinica. Sinica obwodowa jest cze˛sta i jako taka
nie jest objawem niedotlenienia.

● osuszenie nowo narodzonego dziecka tuż po porodzie; okrycie głowy i ciała dziecka, z wyja˛tkiem
twarzy, ciepłym kocem w celu zapobieżenia dalszej utracie ciepła; alternatywnie można położyć
nagie dziecko bezpośrednio na skórze matki
i przykryć oboje kocem,
● położenie dziecka na płaskiej powierzchni pod
wcześniej wła˛czonym promiennikiem ciepła, jeżeli
jest niezbe˛dne prowadzenie resuscytacji.

NAPIE˛CIE MIE˛ŚNIOWE
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiotkie dziecko jest nieprzytomne oraz be˛dzie wymagać wspomagania wentylacji.
STYMULACJA PRZEZ DOTYK

U dzieci urodzonych znacznie przed terminem porodu (szczególnie przed 28. tygodniem cia˛ży) osuszenie i zawinie˛cie moga˛ nie być wystarczaja˛ce. Bardziej efektywna˛ metoda˛ utrzymania właściwej temperatury u takich dzieci może być owinie˛cie głowy i ciała dziecka (z wyja˛tkiem twarzy) plastikowa˛ folia˛ bez
wcześniejszego osuszania, a naste˛pnie umieszczenie go pod promiennikiem ciepła.

Osuszenie dziecka zwykle zapewnia wystarczaja˛ca˛ stymulacje˛ do zainicjowania skutecznego oddychania. Należy unikać gwałtowniejszych metod
stymulowania dziecka. Jeżeli noworodek nie podejmie spontanicznego oddechu po krótkim okresie stymulacji, konieczna może być dodatkowa
pomoc.

Ocena wste˛pna

KLASYFIKACJA OPARTA NA OCENIE WSTE˛PNEJ

Skala Apgar nie została opracowana w celu przewidywania potrzeby resuscytacji u dzieci [273]. Kilka prac naukowych sugeruje ponadto, że jest ona
silnie subiektywna [274]. Jakkolwiek pewne elementy składowe tej skali, mianowicie cze˛stość oddechów, cze˛stość pracy serca i kolor skóry, jeśli
szybko sa˛ ocenione moga˛ pomóc zidentyfikować
dzieci wymagaja˛ce resuscytacji [275]. Ponadto powtarzana ocena tych parametrów może pokazać
czy dziecko reaguje na leczenie, czy też wymaga
dalszych wysiłków w celu poprawy jego stanu.

Opieraja˛c sie˛ na ocenie wste˛pnej zazwyczaj można
podzielić dzieci na cztery grupy:
Grupa 1:

—
—
—
—
—

energicznie płacza˛ce i oddychaja˛ce,
z prawidłowym napie˛ciem mie˛śniowym,
szybko zmieniaja˛ce kolor na różowy,
z cze˛stościa˛ pracy serca powyżej
100 uderzeń/min.

Takie dziecko nie wymaga innych interwencji niż osuszenie, owinie˛cie w ciepły re˛cznik i, jeśli to możliwe,
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przekazanie matce. Dziecko w takim stanie pozostaja˛c pod przykryciem, be˛dzie utrzymywać ciepło dzie˛ki bezpośredniemu kontaktowi ze skóra˛ matki i może być przystawione do piersi.
Grupa 2:

—
—
—
—
—
—
—

oddychaja˛ce niewystarczaja˛co lub nieoddychaja˛ce,
z utrzymuja˛ca˛ sie˛ sinica˛ centralna˛,
z prawidłowym lub obniżonym napie˛ciem
mie˛śniowym,
z cze˛stościa˛ pracy serca poniżej
100 uderzeń/min.

Takie dziecko może odpowiedzieć na delikatna˛ stymulacje˛ dotykiem i/lub podanie tlenu, ale może także wymagać wentylacji.
Grupa 3:

—
—
—
—
—
—

oddychaja˛ce niewystarczaja˛co lub nieoddychaja˛ce,
sine lub blade,
wiotkie,
z cze˛stościa˛ pracy serca poniżej
100 uderzeń/min.

Stan takiego dziecka może ulec poprawie po wentylacji, ale może także wymagać uciskania klatki
piersiowej.
Grupa 4:

—
—
—
—
—

oddychaja˛ce niewystarczaja˛co lub nieoddychaja˛ce,
sine lub blade,
wiotkie,
z niewykrywalna˛ praca˛ serca.

Ryc. 6.10. Algorytm resuscytacji noworodka

Takie dziecko be˛dzie wymagać natychmiastowego
udrożnienia dróg oddechowych, rozpre˛żenia płuc
i wentylacji. Po wykonaniu tych procedur dziecko może także wymagać uciskania klatki piersiowej, a nawet podania leków.

szans powodzenia dopóki te dwa pierwsze kroki nie
zostana˛ wykonane.
DROŻNOŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH

Resuscytacja noworodka

Dziecko powinno leżeć na plecach z głowa˛ w pozycji neutralnej (ryc. 6.11). Koc lub re˛cznik o grubości
2 cm położony pod ramionami dziecka może być pomocny w utrzymaniu głowy we właściwej pozycji.
U wiotkich dzieci zastosowanie re˛koczynu wysunie˛cia żuchwy lub założenie rurki ustno-gardłowej
o właściwym rozmiarze może pomóc w udrożnieniu
dróg oddechowych.

Resuscytacje˛ noworodka należy rozpocza˛ć (ryc. 6.10),
jeśli w czasie oceny stwierdza sie˛, że dziecko nie jest
w stanie rozpocza˛ć regularnego i prawidłowego oddychania lub cze˛stość pracy serca wynosi poniżej 100
uderzeń/min. Udrożnienie dróg oddechowych i rozpre˛żenie płuc zazwyczaj okazuja˛ sie˛ wystarczaja˛ce.
Ponadto bardziej złożone interwencje nie be˛da˛ miały

Ssaka należy użyć tylko wtedy, gdy drobne cza˛steczki (treści płynnej lub stałej) lub krew powoduja˛ niedrożność dróg oddechowych. Zbyt energiczne odsysanie gardła może spowodować opóźnienie w rozpocze˛ciu samodzielnego oddychania, być przyczyna˛
kurczu głośni i wywołać odruchowa˛ bradykardie˛ poprzez stymulacje˛ nerwu błe˛dnego [277]. Obecność

Pozostaje nieliczna grupa dzieci z utrzymuja˛ca˛ sie˛ sinica˛ pomimo prawidłowego oddychania i cze˛stości
pracy serca. Ta grupa zawiera różnorodne przypadki
kliniczne, takie jak: przepuklina przeponowa, niedobór surfaktantu, wrodzone zapalenie płuc, odma
oraz sinicza wada serca.
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w momencie urodzenia odpowiada zwie˛kszeniem
cze˛stości pracy serca po uprzedniej 30-sekundowej wentylacji. Jeśli cze˛stość pracy serca wzrasta
ale dziecko nadal nie oddycha wydolnie, należy
kontynuować wentylacje˛ z cze˛stościa˛ około 30 oddechów/min do momentu pojawienia sie˛ wydolnego, spontanicznego oddechu, przeznaczaja˛c na jeden wdech około sekunde˛.

Ryc. 6.11. Ułożenie głowy noworodka w pozycji neutralnej

ge˛stej smółki u mało żywotnego dziecka jest jedynym wskazaniem, kiedy należy rozważyć natychmiastowe rozpocze˛cie odsysania. Jeśli użycie ssaka
jest konieczne, najlepiej wykonać to pod kontrola˛
wzroku. Należy podła˛czyć cewnik do odsysania
o rozmiarze 12–14 F lub cewnik typu Yankauer do
próżni, tak aby ujemne ciśnienie ssania nie przekraczało 100 mm Hg.
ODDYCHANIE
Aktualnie nie ma wystarczaja˛cych dowodów aby
określić jakie ste˛żenie tlenu jest potrzebne na pocza˛tku resuscytacji. Po wykonaniu wste˛pnych procedur, jeśli próby samodzielnego oddychania sa˛ niewystarczaja˛ce lub ich brak, sprawa˛ nadrze˛dna˛ jest upowietrznienie płuc (ryc. 6.12). Najlepszym wskaźnikiem właściwej wentylacji jest szybki wzrost cze˛stości pracy serca, natomiast jeśli brak takiej odpowiedzi, należy ocenić ruchy klatki piersiowej.
Przez kilka pierwszych wdechów należy utrzymywać dodatnie ciśnienie wdechowe przez 2–3 sekundy. Pomoże to w rozpre˛żeniu płuc. Wie˛kszość
dzieci spośród tych, które wymagaja˛ resuscytacji

Ryc. 6.12. Udrożnienie dróg oddechowych i wentylacja —
noworodek

Dowodem na to, że wentylacja jest prowadzona prawidłowo, jest wzrost cze˛stości pracy serca lub cze˛stość ta utrzymuje sie˛ na poziomie powyżej 100 uderzeń/min. Jeśli dziecko nie odpowie w ten sposób,
najcze˛stsza˛ przyczyna˛ jest niedostateczna kontrola
dróg oddechowych i wentylacji. Należy obserwować
bierne unoszenie sie˛ klatki piersiowej w czasie próby wdechu, jeśli jest ono obecne, to świadczy o prawidłowym rozpre˛żeniu płuc. Brak unoszenia uniemożliwia potwierdzenie prawidłowej kontroli drożności
dróg oddechowych i rozpre˛żenia płuc. Jeśli nie uzyska sie˛ prawidłowego rozpre˛żenia płuc, uciskanie
klatki piersiowej be˛dzie nieskuteczne, dlatego zalecane jest potwierdzenie prawidłowego rozpre˛żenia zanim przysta˛pi sie˛ do resuscytacji kra˛żeniowej. Niektórzy praktycy zapewniaja˛ prawidłowe rozpre˛żenie
płuc poprzez intubacje˛ dotchawicza˛, ale skuteczne
wykonanie tej procedury wymaga praktyki i doświadczenia. Jeśli nie posiada sie˛ tej umieje˛tności, a cze˛stość pracy serca obniża sie˛, należy ponownie ocenić drożność dróg oddechowych i rozpocza˛ć wentylacje˛ maja˛ca˛ na celu rozpre˛żenie płuc do momentu
przybycia osoby posiadaja˛cej umieje˛tność intubacji.
Należy kontynuować wspomaganie wentylacji dopóki dziecko nie rozpocznie regularnie i prawidłowo
oddychać.
WSPARCIE UKŁADU KRA˛ŻENIA
Wsparcie układu kra˛żenia poprzez uciskanie klatki
piersiowej jest skuteczne tylko wtedy, jeżeli wcześniej udało sie˛ rozpre˛żyć płuca dziecka. Jeżeli pomimo dobrej wentylacji cze˛stość pracy serca pozostaje poniżej 60 uderzeń/min należy rozpocza˛ć uciskanie klatki piersiowej. Najlepsza technika polega na
umieszczeniu nad dolna˛ jedna˛ trzecia˛ mostka
obok siebie obu kciuków, pozostałe palce obu dłoni obejmuja˛ klatke˛ piersiowa˛ i podtrzymuja˛ plecy
dziecka (ryc. 6.13) [21, 22, 25, 278, 279]. Dolna
jedna trzecia mostka powinna być uciskana na głe˛bokość odpowiadaja˛ca˛ około jednej trzeciej wymiaru przednio-tylnego klatki piersiowej. Stosunek czasu trwania uciśnie˛cia do relaksacji z nieco krótszym czasem trwania uciskania niż relaksacji wydaje sie˛ być teoretycznie korzystniejszy aby wymusić przepływ krwi u bardzo małych niemowla˛t
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wy. Dlatego konieczne jest ich podanie jak najbliżej
serca, najlepiej przez cewnik szybko wprowadzony do
żyły pe˛powinowej (ryc. 6.14).
ADRENALINA

Ryc. 6.13. Wentylacja i uciskanie klatki piersiowej — noworodek

[280]. Nie należy odrywać kciuków od mostka
w trakcie trwania fazy relaksacji, ale powinno sie˛
pozwolić ścianie klatki piersiowej na powrót do
neutralnej pozycji pomie˛dzy uciśnie˛ciami. Stosunek uciśnie˛ć do wentylacji powinien wynosić 3 : 1,
co pozwala uzyskać około 120 czynności/min (około 90 uciśnie˛ć i 30 oddechów). Należy jednak pamie˛tać, że jakość uciśnie˛ć i wentylacji jest ważniejsza niż ich ilość [281].

Pomimo braku danych opartych na badaniach klinicznych z udziałem ludzi, wydaje sie˛ nadal sensowne używanie adrenaliny w sytuacji, kiedy właściwa
wentylacja i uciskanie klatki piersiowej nie spowodowały przyspieszenia cze˛stości pracy serca powyżej 60 uderzeń/min. Należy wykorzystać dożylna˛
droge˛ podania leku gdy tylko uzyska sie˛ ten rodzaj doste˛pu. Zalecana dawka dożylna wynosi 10–
–30 µg/kg. Nie jest zalecane dotchawicze podawanie leku (patrz dalej), ale jeżeli wykorzystuje sie˛ te˛
droge˛ istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dawka 30 µg/kg lub mniejsza jest nieskuteczna. Należy rozważyć podanie wyższej dawki (do 100 µg/kg).
Brak jest danych dotycza˛cych bezpieczeństwa stosowania tak wysokich dawek adrenaliny droga˛ dotchawicza˛. Nie powinno sie˛ podawać wysokich dawek adrenaliny dożylnie.
WODOROWE˛GLANY

Powinno sie˛ ocenić cze˛stość pracy serca po około
30 sekundach, a naste˛pnie okresowo powtarzać te˛
procedure˛. Należy przerwać uciskanie klatki piersiowej, jeżeli cze˛stość pracy serca wzrośnie powyżej
60 uderzeń/min.

Jeśli pomimo właściwej wentylacji i uciskania klatki piersiowej nie udało sie˛ przywrócić efektywnego i spontanicznego kra˛żenia, zlikwidowanie kwasicy mie˛śnia sercowego może poprawić prace˛
mie˛śnia sercowego i umożliwić powrót kra˛żenia.
Należy podać dożylnie 1–2 mmol/kg NaHCO3.

LEKI
Podawanie leków jest rzadko wskazane w resuscytacji
noworodka po porodzie. Bradykardia u noworodka po
porodzie jest zwykle spowodowana niewystarczaja˛cym
rozpre˛żeniem płuc i głe˛bokim niedotlenieniem, a najlepszym sposobem jej leczenia jest zapewnienie właściwej wentylacji. Jeśli jednak cze˛stość pracy serca utrzymuje sie˛ poniżej 60 uderzeń/min pomimo właściwej
wentylacji i uciskania klatki piersiowej, może być konieczne zastosowanie leków. Leki te wywieraja˛ korzystny wpływ na niedostatecznie pracuja˛cy mie˛sień serco-

PŁYNY
Należy rozważyć podanie płynów, jeżeli podejrzewa
sie˛ u noworodka utrate˛ krwi lub obserwuje sie˛ objawy wstrza˛su (dziecko blade, ze zła˛ perfuzja˛ odwodowa˛ i słabo wyczuwalnym te˛tnem) a dziecko nie reaguje właściwie na inne zabiegi resuscytacyjne.
W przypadku braku odpowiedniej krwi (ubogoleukocytarna, napromieniana krew grupy 0 Rh minus)
w celu przywrócenia obje˛tości wewna˛trznaczyniowej
na sali porodowej należy raczej stosować izotoniczne krystaloidy niż roztwory albumin. Powinno sie˛ podać bolus 10–20 ml/kg.
PRZERWANIE RESUSCYTACJI

Ryc. 6.14. Przecie˛ta pe˛powina noworodka z uwidocznionymi
te˛tnicami i żyła˛ pe˛powinowa˛

Lokalne i narodowe komitety powinny opracować
wskazania do przerwania resuscytacji. Należy jednak pamie˛tać, że dane dotycza˛ce noworodków
bez oznak życia, resuscytowanych od chwili urodzenia przez co najmniej 10 minut lub dłużej,
wskazuja˛ na wysoka˛ śmiertelność i duża˛ cze˛stość
wyste˛powania cie˛żkiego upośledzenia neurologicz-
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nego. Po 10 minutach prowadzenia prawidłowych
zabiegów resuscytacyjnych może być uzasadnione
ich przerwanie, jeżeli brak u dziecka oznak życia.

kie procedury resuscytacyjne, w tym intubacja,
uciskanie klatki piersiowej i uzyskanie doste˛pu
donaczyniowego, moga˛ być wykonywane u dziecka zawinie˛tego w folie˛.

KOMUNIKACJA Z RODZICAMI
U noworodków urodzonych przez gora˛czkuja˛ce matki opisano cze˛stsze wyste˛powanie okołoporodowej
depresji oddechowej, drgawek noworodkowych, mózgowego porażenia dziecie˛cego oraz przedwczesna˛
umieralność [286–288]. Badania na zwierze˛tach sugeruja˛, że hipertermia w trakcie i po niedokrwieniu
centralnego systemu nerwowego jest zwia˛zana z nasileniem uszkodzenia mózgu [233, 289]. Należy unikać wysta˛pienia hipertermii.

Jest niezwykle ważne, aby zespół opiekuja˛cy sie˛ noworodkiem informował rodziców o poste˛pach działań. W trakcie porodu należy stosować sie˛ do lokalnych standardów i, jeśli to możliwe, należy najszybciej przekazać dziecko matce. Jeżeli konieczne jest
rozpocze˛cie resuscytacji powinno sie˛ informować rodziców o wykonywanych procedurach i celu ich wykonywania.

SMÓŁKA

Decyzja o przerwaniu resuscytacji powinna być
podje˛ta przy udziale doświadczonego personelu
oddziału pediatrycznego. Kiedy to tylko możliwe,
decyzja o rozpocze˛ciu resuscytacji dziecka skrajnie wcześnie urodzonego powinna być podje˛ta po
konsultacji z rodzicami, starszym pediatra˛ i zespołem położniczym. Jeżeli trudności zostały przewidziane wcześniej (np. w przypadku stwierdzenia
cie˛żkiej malformacji płodu) możliwe opcje poste˛powania i rokowanie powinny być omówione przed
rozpocze˛ciem sie˛ porodu z rodzicami, położnymi,
położnikami i osobami uczestnicza˛cymi przy porodzie.
Wszelkie dyskusje i podje˛te decyzje powinny być starannie zapisane przed porodem w dokumentacji medycznej matki oraz w dokumentacji medycznej dziecka po porodzie.

Szczególne pytania adresowane
do C2005
UTRZYMANIE PRAWIDŁOWEJ TEMPERATURY
U DZIECI URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE
Duże prawdopodobieństwo rozwinie˛cia sie˛ hipotermii pomimo zastosowania tradycyjnych technik
utrzymania ciepłoty ciała (osuszenie, owinie˛cie
i położenie pod promiennikiem ciepła) wyste˛puje
szczególnie u dzieci urodzonych przedwcześnie
[282]. Kilka randomizowanych badań i obserwacje
kliniczne wykazały, że położenie wcześniaka pod
promiennikiem ciepła bez osuszenia go, a naste˛pnie owinie˛cie plastikowa˛ folia˛ (taka˛ jak do przechowywania żywności) znacza˛co poprawia wartość
temperatury w chwili przyje˛cia na oddział intensywnej terapii w porównaniu z tradycyjnym poste˛powaniem [283–285]. Temperatura dziecka musi być dokładnie monitorowana w zwia˛zku z małym, lecz
opisanym w badaniach ryzykiem wysta˛pienia hipertermii w wypadku użycia tej techniki [286]. Wszyst-

Pie˛ć lat temu duże randomizowane badanie wykazało, że podje˛cie prób intubacji i odsysania zaaspirowanej do tchawicy smółki u żywotnego noworodka po
porodzie nie przynosi korzyści [290]. Ostatnio przeprowadzone duże wieloośrodkowe randomizowane
badanie kliniczne wykazało także, że odessanie
smółki z nosa i ust dziecka przed urodzeniem sie˛
klatki piersiowej (odsysanie w trakcie porodu) nie
zmniejsza cze˛stości i cie˛żkości przebiegu zespołu
aspiracji smółki [291]. Dlatego odsysanie w trakcie
porodu nie jest już obecnie zalecane. Jednak nadal
zalecana jest intubacja i odsysanie smółki z tchawicy u mało żywotnych noworodków w przypadkach
zanieczyszczenia płynu owodniowego smółka˛.
POWIETRZE LUB 100% TLEN
Wyniki kilku badań przeprowadzonych w cia˛gu ostatnich lat zwie˛kszyły obawy zwia˛zane z ubocznymi
działaniami 100% tlenu na układ oddechowy i kra˛żenie mózgowe oraz potencjalnymi uszkodzeniami tkanek spowodowanymi przez wolne rodniki. Z drugiej
strony, uszkodzenia tkanek moga˛ wynikać z braku
tlenu w trakcie i po asfiksji. Badania oceniaja˛ce ciśnienie te˛tnicze krwi, perfuzje˛ mózgowa˛ i różne parametry biochemiczne uszkodzenia komórek podczas
resuscytacji z użyciem 100% w porównaniu z 21%
tlenem prowadzone na zwierze˛tach z asfiksja˛, dały
sprzeczne wyniki [292–296]. Jedno badanie kliniczne, do którego wła˛czano przypadki dzieci urodzonych przedwcześnie (przed 33. tygodniem cia˛ży) wykazało niższy przepływ mózgowy u dzieci poddanych tlenoterapii (FiO2 0,8) niż tych, u których zastosowano 21% tlenu [297]. Niektóre badania na zwierze˛tach wskazuja˛ na odwrotny efekt, np. redukcje˛
ciśnienia te˛tniczego krwi i perfuzji mózgowej w przypadku zastosowania powietrza w porównaniu z użyciem 100% tlenu [292]. Metaanaliza 4 badań klinicznych dotycza˛cych noworodków wykazała zmniejsze-
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nie śmiertelności i brak szkodliwości stosowania
w trakcie resuscytacji powietrza w porównaniu z użyciem 100% tlenu. Istnieje jednak kilka znacza˛cych
wa˛tpliwości co do metodologii tych badań, a ich wyniki powinny być ostrożnie interpretowane [80, 298].
Na dzień dzisiejszy standardowym poste˛powaniem
w resuscytacji jest użycie 100% tlenu. Niektórzy klinicyści moga˛ podja˛ć decyzje˛ o rozpoczynaniu resuscytacji z użyciem mniejszego niż 100% ste˛żenia tlenu,
jak również z użyciem powietrza. Dowody sugeruja˛,
że takie poste˛powanie może być właściwe. Tym niemniej, gdzie to możliwe należy upewnić sie˛ o doste˛pności tlenu w celu użycia go, jeżeli brak jest szybkiej poprawy po skutecznym upowietrznieniu płuc.
Jeżeli tlen nie jest łatwo doste˛pny, powinno sie˛ prowadzić wentylacje˛ powietrzem. Tlenoterapia jest zalecana w przypadku oddychaja˛cych dzieci, u których
utrzymuje sie˛ sinica centralna.
Monitorowanie saturacji u resuscytowanych dzieci
może być pomocne, ale badania dowodza˛, że urodzone o czasie zdrowe noworodki moga˛ potrzebować wie˛cej niż 10 minut na osia˛gnie˛cie saturacji preduktalnej powyżej 95%, a nawet godziny aby osia˛gna˛ć takie wartości postduktalnie [299–301]. Zróżnicowana podaż tlenu oparta na wskazaniach pulsoksymetru może zwie˛kszyć szanse˛ uzyskania „normalnego” poziomu saturacji, dzie˛ki czemu uniknie sie˛
hiperoksji, ale definicje tych dwóch poje˛ć u noworodków po urodzeniu nie zostały jeszcze w pełni określone. Tlen jest lekiem, ale jego stosowanie w wysokim ste˛żeniu może powodować uszkodzenia spowodowane uwalnianiem wolnych rodników. Sa˛ one bardziej prawdopodobne u wcześniaków.
PIERWSZE ODDECHY I WENTYLACJA
WSPOMAGANA
U donoszonych dzieci spontaniczne lub wymuszone
pierwsze oddechy tworza˛ czynnościowa˛ obje˛tość zalegaja˛ca˛ (Functional Residual Capacity — FRC)
[302–309]. Optymalne ciśnienie, czas trwania wentylacji i przepływ niezbe˛dne w celu uzyskania wystarczaja˛cej FRC nie zostały jeszcze określone. Około
30–40 cm H2O szczytowego ciśnienia końcowowdechowego (czas trwania takiego wdechu jest niezdefiniowany) zwykle umożliwia skuteczna˛ wentylacje˛ niereaguja˛cego, donoszonego noworodka [305–307,
309]. Cze˛stość wentylacji zwykle wynosi 30–60 oddechów/min, ale skuteczność innych cze˛stości nie
była dotychczas oceniana.
Pierwotnym celem prawidłowej wste˛pnej wentylacji
jest spowodowanie szybkiego wzrostu cze˛stości pracy serca, jeśli cze˛stość sie˛ nie zwie˛ksza, należy oce-

nić ruchomość bierna˛ klatki piersiowej. Na pocza˛tku
wymagane ciśnienie końcowowdechowe jest różne
i nieprzewidywalne, dlatego jego wartości powinny
być dobierane indywidualnie i zapewniać przyspieszenie cze˛stości pracy serca oraz ruchomość klatki
piersiowej przy każdym oddechu. Jeśli istnieje możliwość monitorowania ciśnienia, pocza˛tkowo ciśnienie
wdechowe o wartości 20 cm H2O może być efektywne, ale użycie ciśnienia 30–40 cm H2O lub wyższego może być konieczne u niektórych donoszonych
dzieci. Jeżeli ciśnienie nie jest monitorowane, lecz
tylko ograniczane przez zastawke˛ bezpieczeństwa,
należy użyć najniższego możliwego ciśnienia zapewniaja˛cego przyspieszenie cze˛stości pracy serca.
Brak wystarczaja˛cych danych umożliwiaja˛cych opracowanie zaleceń dotycza˛cych optymalnego czasu
trwania wentylacji. Podsumowuja˛c, należy bezzwłocznie rozpocza˛ć wentylacje˛ zaste˛pcza˛ z cze˛stościa˛ 30–
–60 oddechów/min w celu uzyskania i utrzymania
cze˛stości pracy serca powyżej 100 uderzeń/min.
WENTYLACJA ZASTE˛PCZA WCZEŚNIAKÓW
Badania prowadzone na zwierze˛tach wykazały, że
płuca wcześniaków łatwo ulegaja˛ zniszczeniu pod
wpływem dużych obje˛tości wentylacji wykonywanych
zaraz po urodzeniu [310] oraz że utrzymanie dodatniego końcowowydechowego ciśnienia (Positive End-Expiratory Pressure — PEEP) w drogach oddechowych zaraz po porodzie zapobiega uszkodzeniu tkanki płucnej. PEEP poprawia podatność tkanki płucnej
i wymiane˛ gazowa˛ [311, 312]. Serie przypadków klinicznych wykazuja˛, że wie˛kszość nieoddychaja˛cych
wcześniaków może być wentylowanych na pocza˛tku
z wykorzystaniem ciśnienia o wartości 20–25 cm
H2O, chociaż niektóre noworodki moga˛ wymagać
wyższych wartości tego ciśnienia [313, 314].
Podczas prowadzenia wentylacji wcześniaka bardzo
wyraźne bierne ruchy klatki piersiowej moga˛ świadczyć o nadmiernej obje˛tości oddechowej, czego należy unikać. Monitorowanie ciśnienia podczas wdechu
może pomóc w utrzymaniu stałego ciśnienia wdechu
i unikna˛ć jego zbyt wysokich wartości. Jeżeli konieczna jest wentylacja dodatnimi ciśnieniami, to w jej
trakcie utrzymanie ciśnienia w granicach 20–25 cm
H2O w drogach oddechowych powinno być wystarczaja˛ce dla wie˛kszości wcześniaków. Jeżeli nie uzyska sie˛ wystarczaja˛cego przyspieszenia cze˛stości pracy serca i ruchów klatki piersiowej, może być konieczne użycie wyższego ciśnienia. Jeżeli niezbe˛dna
jest cia˛gła wentylacja dodatnimi ciśnieniami korzystne może być wykorzystanie PEEP. Zastosowanie
CPAP (Continious Positive Airway Pressure) u spontanicznie oddychaja˛cych wcześniaków po resuscytacji może być także korzystne [314].
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SPRZE˛T
Skuteczna˛ wentylacje˛ można prowadzić za pomoca˛
worka samorozpre˛żalnego, worka oddechowego układu anestetycznego oraz układów T z opcja˛ regulacji
ciśnienia [315–317]. Zastawki bezpieczeństwa montowane w workach samorozpre˛żalnych sa˛ zależne od
przepływu, wie˛c ciśnienie generowane podczas wentylacji może przekraczać wartości określone przez
producenta [318]. Zamierzone ciśnienie podczas
wdechu i długi czas jego trwania sa˛ łatwiej uzyskiwane na modelach mechanicznych w przypadku zastosowania układów T niż worków [319], chociaż kliniczne implikacje tego zjawiska sa˛ niejasne. Podczas
używania worków oddechowych układów anestetycznych zamiast samorozpre˛żalnych, wymagane jest
wie˛ksze doświadczenie w celu zapewnienia właściwego ciśnienia podczas wdechu [320]. Do wentylacji
noworodka można wykorzystywać worki samorozpre˛żalne, worki oddechowe układów anestetycznych
i układy T pod warunkiem, że maja˛ możliwość regulowania ciśnienia lub sa˛ wyposażone w zastawke˛
bezpieczeństwa.
Maski krtaniowe (LMA) umożliwiaja˛ prowadzenie
wentylacji dzieci donoszonych lub urodzonych tuż
przed terminem [321, 322]. Jest niewiele danych dotycza˛cych ich zastosowania u małych wcześniaków
[323, 324]. Trzy serie przypadków klinicznych wykazały, że LMA zapewnia skuteczna˛ wentylacje˛ zgodna˛ z ramami czasowymi aktualnych wytycznych, ale
dzieci te nie były resuscytowane [322, 325, 326].
Randomizowane badanie kliniczne nie wykazało różnic istotnych statystycznie pomie˛dzy zastosowaniem
LMA i intubacja˛ w sytuacji, kiedy wentylacja workiem
samorozpre˛żalnym z maska˛ była nieskuteczna [321].
Nie jest pewne czy można uogólniać wyniki tego badania, ponieważ LMA było wprowadzane przez osobe˛ doświadczona˛ w wykonywaniu tej procedury. Serie przypadków klinicznych sugeruja˛, że w sytuacjach, kiedy nie można zapewnić efektywnej wentylacji przy użyciu worka samorozpre˛żalnego z maska˛,
a intubacja jest niemożliwa do wykonania lub nieskuteczna, LMA może zapewnić efektywna˛ wentylacje˛
[327–329]. Brak wystarczaja˛cych dowodów aby poprzeć rutynowe używanie LMA jako przyrza˛du stosowanego w pierwszej kolejności w celu zabezpieczenia drożności dróg oddechowych dziecka resuscytowanego po urodzeniu. Istnieja˛ także ograniczenia
dotycza˛ce efektywnego wykorzystania LMA w naste˛puja˛cych sytuacjach:

POTWIERDZENIE POŁOŻENIA RURKI
INTUBACYJNEJ
Intubacja tchawicy może być rozważana na kilku etapach resuscytacji noworodka:
● gdy konieczne jest odessanie smółki lub innych
substancji blokuja˛cych światło tchawicy,
● jeżeli wentylacja workiem samorozpre˛żalnym
z maska˛ jest nieefektywna lub trwa długo,
● gdy rozpocze˛to uciskanie klatki piersiowej,
● w sytuacjach szczególnych (np. wrodzona przepuklina przeponowa, masa urodzeniowa poniżej
1000 g).
Możliwość wykonania i czas trwania intubacji dotchawiczej zależa˛ od umieje˛tności i doświadczenia obecnych na miejscu ratowników.
Po intubacji tchawicy i rozpocze˛ciu wentylacji dodatnim ciśnieniem, natychmiastowe przyspieszenie
cze˛stości pracy serca jest najlepszym wskaźnikiem położenia rurki intubacyjnej w drogach oddechowych [330]. Stwierdzenie obecności wydychanego CO2 jest skuteczna˛ metoda˛ potwierdzenia położenia rurki w tchawicy u noworodków, w tym także u tych o bardzo małej masie urodzeniowej
[331–334]. Stwierdzenie obecności wydychanego
CO2 u pacjentów z wystarczaja˛cym rzutem serca
potwierdza położenie rurki w tchawicy, podczas
gdy jego brak nasuwa silne podejrzenie wprowadzenia rurki do przełyku [331, 333]. Brak lub słaby
przepływ krwi w kra˛żeniu płucnym oraz niedrożność tchawicy moga˛ uniemożliwić stwierdzenie
obecności wydychanego CO2 pomimo prawidłowej
intubacji dotchawiczej. Miejsce położenia rurki intubacyjnej jest określane prawidłowo u prawie wszystkich pacjentów, u których nie wysta˛piło zatrzymanie kra˛żenia [99], ale u noworodków w stanie krytycznym z niskim rzutem serca niemożność stwierdzenia obecności wydychanego CO2, pomimo prawidłowego położenia rurki, może prowadzić do niepotrzebnej ekstubacji. Inne kliniczne objawy wskazuja˛ce na prawidłowe położenie rurki obejmuja˛
istnienie pary wodnej podczas wydechu oraz obecność lub brak ruchów klatki piersiowej, ale nie były one poddane systematycznej ocenie u noworodków.

● gdy konieczne jest uciskanie klatki piersiowej,
● u dzieci z bardzo mała˛ masa˛ urodzeniowa˛,
● gdy płyn owodniowy jest zanieczyszczony smółka˛.

Położenie rurki intubacyjnej (tab. 1) musi być ocenione wzrokiem podczas intubacji i w wie˛kszości przypadków be˛dzie potwierdzone szybkim wzrostem cze˛stości pracy serca po rozpocze˛ciu wentylacji przez
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rurke˛ intubacyjna˛. Jeżeli cze˛stość pracy serca pozostaje wolna, najcze˛stsza˛ przyczyna˛ jest niewłaściwe
umieszczenie rurki intubacyjnej. W takiej sytuacji należy sprawdzić położenie rurki poprzez ocene˛ wzrokiem lub za pomoca˛ przyrza˛du do stwierdzania obecności wydychanego CO2.
Tabela 1. Rozmiar i głe˛bokość wprowadzenia* rurki
intubacyjnej
Waga dziecka
[kg]

Czas trwania
cia˛ży
[tygodnie]

Rozmiar rurki
[mm ID]

Głe˛bokość
wprowadzenia
[cm]

<1

< 28

2,5

6,5–7

1–2

28–34

3,0

7–8

2–3

34–38

3,0/3,5

8–9

>3

> 38

3,5/4,0

>9

* Głe˛bokość wprowadzenia rurki mierzona od górnej wargi może
być w przybliżeniu określona wg wzoru: głe˛bokość wprowadzenia
(cm) = waga (kg) + 6 cm

DROGA PODANIA I DAWKA ADRENALINY
Dotychczas brak jest badań porównawczych z użyciem placebo, oceniaja˛cych zastosowanie adrenaliny na jakimkolwiek etapie resuscytacji noworodka.
Badania pediatryczne [148] i prowadzone na noworodkach zwierze˛cych [335, 336] wykazały brak korzyści oraz tendencje˛ do spadku przeżywalności
i wzrostu liczby powikłań neurologicznych po wysokich, dożylnych dawkach adrenaliny (100 µg/kg)
podawanych w trakcie resuscytacji. Badania prowadzone na zwierze˛tach i z udziałem osób dorosłych
wykazały, że w przypadku podawania adrenaliny
dotchawiczo konieczne sa˛ znacznie wyższe niż
obecnie zalecane dawki aby osia˛gna˛ć jej wystarczaja˛ce ste˛żenie w surowicy [337–339]. Jedno badanie prowadzone na zwierze˛cych noworodkach
nie wykazało korzyści ze stosowania adrenaliny dotchawiczo w dawce zalecanej przez dotychczasowe wytyczne (10 µg/kg) [126]. Jedno badanie kohortowe na 9 wcześniakach wymagaja˛cych resuscytacji wykazało, że adrenalina jest wchłaniana,
ale członkowie zespołu resuscytacyjnego używali
7–25 razy wyższych dawek niż obecnie zalecane
[340].
OPIEKA PORESUSCYTACYJNA
Stan dzieci, które wymagały resuscytacji może ulec
pogorszeniu. Gdy już dojdzie do osia˛gnie˛cia prawidłowej wentylacji i kra˛żenia, noworodek powinien być
przeniesiony lub pozostawiony w otoczeniu, w którym jest możliwość monitorowania i zapewnienia
wste˛pnej opieki na dzieckiem.

GLUKOZA

Hipoglikemia jest zwia˛zana z niekorzystnym rokowaniem neurologicznym. Zostało to potwierdzone badaniami prowadzonymi na noworodkach zwierze˛cych
poddawanych asfiksji i resuscytacji [341]. Noworodki
zwierze˛ce, które miały hipoglikemie˛ z równoczesna˛ hipoksja˛ i niedokrwieniem lub były pozbawione tlenu,
miały wie˛kszy zakres zmian zawałowych w mózgu
i mniejsza˛ przeżywalność w stosunku do grupy kontrolnej [342,343]. Jedno z badań klinicznych przedstawiało zależność pomie˛dzy hipoglikemia˛ a złym rokowaniem neurologicznym zwia˛zanym z niedotlenieniem
okołoporodowym [344]. Żadne z badań klinicznych
z udziałem noworodków nie rozpatrywało zależności pomie˛dzy hiperglikemia˛ i neurologicznym rokowaniem, jednakże u pacjentów dorosłych hiperglikemia wia˛że sie˛
ze złym rokowaniem neurologicznym [345]. Zakres poziomu wartości glukozy we krwi, towarzysza˛cy nawet
najmniejszemu uszkodzeniu mózgu w wyniku asfiksji
i resuscytacji, nie może być określony na podstawie
doste˛pnych danych. Dzieci wymagaja˛ce zaawansowanej resuscytacji powinny być monitorowane i tak leczone, aby utrzymać poziom glukozy w zakresie prawidłowych wartości.
INDUKOWANA HIPOTERMIA

W wieloośrodkowych badaniach nad noworodkami,
u których podejrzewano wysta˛pienie asfiksji (wskazywała na to konieczność prowadzenia resuscytacji po
porodzie, kwasica metaboliczna, wczesna encefalopatia), wybiórcze ochładzanie głowy (34,5°C) wia˛zało sie˛
z nieistotna˛ statystycznie redukcja˛ przeżycia dzieci
z ostrym upośledzeniem ocenianym w wieku 18 miesie˛cy. Ochładzanie głowy było korzystniejsze u dzieci
z umiarkowana˛ encefalopatia˛ zdiagnozowana˛ na podstawie wychyleń amplitudy w elektroencefalogramie
[220]. U niemowla˛t z drgawkami i silna˛ supresja˛ zmian
w elektroencefalogramie po tego typu leczeniu korzyści nie obserwowano [346]. W innej małej pilotażowej
grupie niemowla˛t po niedotlenieniu, poddanych wcześnie ogólnej kontrolowanej hipotermii, obserwowano
zmniejszenie śmiertelności i upośledzenia, co oceniano w wieku 12 miesie˛cy. Niewielka hipotermia poła˛czona z bradykardia˛ i podniesionym ciśnieniem krwi zazwyczaj nie wymaga leczenia, ale szybki wzrost temperatury może spowodować hipotensje˛ [347]. Głe˛boka hipotermia (temperatura głe˛boka poniżej 33°C) może
spowodować zaburzenia rytmu, krwawienia, zatorowość i sepse˛, ale do tej pory brak doniesień na temat
wysta˛pienia tego rodzaju powikłań u niemowla˛t leczonych umiarkowana˛ hipotermia˛ [220, 348].
Brak jest wystarczaja˛cych danych aby zalecić rutynowe zastosowanie umiarkowanej lub ograniczonej do
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● Resuscytacja jest niewskazana, jeśli czas trwania cia˛ży, masa urodzeniowa i/lub wrodzone
anomalie prawie na pewno wcześnie doprowadza˛ do śmierci, a wśród tych nielicznych, którzy
przeżyli, stwierdza sie˛ nieakceptowalnie wysoka˛
chorobowość. Do przypadków opisanych w literaturze zalicza sie˛: skrajne wcześniactwo (wiek
płodowy poniżej 23. tygodnia cia˛ży i/lub masa
urodzeniowa < 400 g) i anomalie, takie jak: bezmózgowie, potwierdzona trisomia chromosomu
13 lub 18.

głowy hipotermii u dzieci resuscytowanych z powodu
niedotlenienia. Potrzebne sa˛ dalsze badania kliniczne aby określić, co jest najlepsze dla dzieci i która
z metod ochładzania jest najbardziej efektywna.
NIEPODEJMOWANIE LUB ZAPRZESTANIE
RESUSCYTACJI
Zachorowalność i śmiertelność noworodków jest różna
w zależności od regionu i doste˛pności środków [349].
Socjologiczne badania naukowe wskazuja˛ na to, że rodzice pragna˛ mieć wie˛kszy wpływ na decyzje˛ o resuscytacji i kontynuowaniu zabiegów podtrzymuja˛cych życie u cie˛żko chorych dzieci [350]. Istnieje znaczna
zmienność opinii wśród osób prowadza˛cych resuscytacje˛ co do korzyści, wskazań i przeciwwskazań prowadzenia agresywnej terapii u takich dzieci [351, 352].

● Resuscytacja jest prawie zawsze wskazana
w przypadkach skojarzonych z wysokim przeżyciem i akceptowalna˛ chorobowościa˛. Najcze˛ściej
dotyczy to dzieci w wieku płodowym 23. tygodnia
cia˛ży lub wyższym (z wyja˛tkiem dowodów na
istnienie zagrożeń takich jak: infekcja wewna˛trzmaciczna lub niedotlenienie) i tych z wie˛kszościa˛
wad wrodzonych.

NIEPODEJMOWANIE RESUSCYTACJI

Możliwe jest określenie pewnych okoliczności wia˛ża˛cych sie˛ z wysoka˛ śmiertelnościa˛ i złym rokowaniem. W takich sytuacjach niepodejmowanie resuscytacji może być uważane za rozsa˛dne, sensowne,
szczególnie, jeżeli istnieje możliwość rozmowy o tym
z rodzicami [282, 353]. Istotnym celem jest wspólne
i zintegrowane podejście zespołu położniczego,
neonatologicznego i rodziców do poszczególnych pacjentów. Niepodejmowanie resuscytacji lub zaprzestanie leczenia podtrzymuja˛cego życie w czasie lub po
zabiegach resuscytacyjnych jest rozważane przez
wielu jako problem etyczny. Klinicyści nie powinni
sie˛ wahać przy podejmowaniu decyzji o wycofaniu
sie˛ z resuscytacji, jeśli możliwość przeżycia i dobrego funkcjonowania jest wysoce nieprawdopodobna.
Poniższe wytyczne musza˛ być rozpatrywane zgodnie z obowia˛zuja˛cymi lokalnymi zaleceniami.

● W przypadkach o niepewnym rokowaniu, gdzie
przeżywalność jest graniczna i istnieje relatywnie
wysoka chorobowość oraz spodziewane jest duże
upośledzenie dziecka, powinno sie˛ poprzeć pragnienia rodziców dotycza˛ce decyzji o resuscytacji.
Wycofanie sie˛ z wysiłków resuscytacyjnych

Dane dotycza˛ce zresuscytowanych noworodków, które nie dawały oznak życia zaraz po urodzeniu
i przez naste˛pne 10 lub wie˛cej minut, wykazały zarówno wysoka˛ śmiertelność, jak i rozwój cie˛żkiego
upośledzenia neurologicznego [354, 355]. Po 10 minutach nieprzerwanej i właściwie prowadzonej resuscytacji można rozważyć zaprzestanie prowadzenia
działań, jeśli nie stwierdza sie˛ żadnych oznak życia.
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