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Wstęp. 
 
Pojęcie nagłego zatrzymania krążenia (NZK) odnosi 
się do nieoczekiwanego zaprzestania aktywności 
mięśnia sercowego z zapaścią hemodynamiczną. 
Zwykle występuje to u pacjentów z chorobą 
niedokrwienną serca lub z innymi problemami tego 
typu, jak arytmia serca, schorzeniami zastawek 
serca, wrodzonymi schorzeniami serca itd.  
 
Od wystąpienia zupełnego zatrzymania akcji serca 
wystarczy kilka minut, by doszło do 
nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Według 
danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)1, 
zebranych w 2012 roku, choroby sercowo-
naczyniowe są najczęstszą przyczyną śmierci na 
świecie i odpowiadają rocznie za 17,5 miliona 
zgonów. Szacuje się, że 7,4 miliona z tych zgonów 
było spowodowane chorobą wieńcową serca, 
natomiast 6,7 miliona udarem mózgu.  
 
W trakcie 38-letnich badań w Framingham Heart 
Study2 roczna częstotliwość występowania nagłej 
śmierci sercowej zwiększała się znacząco z wiekiem 
i przy występowaniu choroby serca. Każdego roku w 
samych Stanach Zjednoczonych dochodzi do ok. 
350 000 przypadków zatrzymania akcji serca w 
warunkach pozaszpitalnych. Przeżywalność po NZK 
jest niższa od 10%, ale może się podwoić lub nawet 
potroić po zastosowaniu resuscytacji krążeniowo-
oddechowej przez ratownika czy nawet osobę 
postronną3,4 

 
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa to procedura 
ratownicza, która łączy uciskanie klatki piersiowej i 
tzw. sztuczne oddychanie (metodą usta-usta lub za 
pomocą urządzeń mechanicznych), a opracowano ją 
na przełomie lat 50. i 60. XX wieku4. Jej głównym 
celem jest opóźnianie śmierci tkanek i zapobieganie 
nieodwracalnym uszkodzeniom mózgu przez 
przywrócenie częściowego dopływu natlenionej 
krwi do mózgu i serca. Rozpoczęcie resuscytacji i 
prawidłowość jej wykonania to główne czynniki 
przewidywania przeżywalności, o której mowa 
powyżej3,4,6 

 
W 2010 r. Amerykańskie Stowarzyszenie Chorób 
Serca (American Heart Association) opublikowało 
wytyczne5 w zakresie resuscytacji, opierając się na 
obszernych dowodach zebranych przez 
Międzynarodowy Komitet Łącznikowy w sprawach 
Resuscytacji (International Liaison Committee on 
Resuscitation). Nowe wytyczne przede wszystkim 

wprowadzały koncepcyjną zmianę do uprzednio 
opracowanego algorytmu resuscytacji. Wytyczne z 
2010 r. kładły nacisk na jak najszybsze rozpoznanie 
zatrzymania akcji serca i rozpoczęcie prawidłowo 
wykonywanego uciskania klatki piersiowej.  
 
Uniwersalna, dobrze znana instrukcja prowadzenia 
resuscytacji została zmieniona z ABC (Airway-
Breathing-Circulation – drogi oddechowe, 
oddychanie, krążenie) na C-A-B (krążenie, drogi 
oddechowe, oddech) mając na celu podkreślenie 
wagi szybkiego rozpoczęcia uciskania klatki 
piersiowej i, co za tym idzie, przywrócenia 
częściowego dopływu krwi do mózgu i serca, co 
zapobiega nieodwracalnym uszkodzeniom. W 
odniesieniu do jakości uciskania klatki piersiowej 
zalecenia AHA uwzględniały tempo, głębokość 
ucisku i unoszenie się klatki piersiowej między 
uciśnięciami (relaksację). Tempo i głębokość 
uciskania to, odpowiednio, co najmniej 100 na 
minutę oraz 5 cm (2 cale). Zgodnie z „Highlights of 

the 2010 guidelines for CPR and ECC” 

opublikowanymi przez AHA5 podane tempo i 
głębokość uciskania zapewniały większą 
przeżywalność, podczas gdy mniejsze wartości 
skutkowały niższą przeżywalnością. Przeżywalność 
była również zależna od czasu uciskania (czas, w 
trakcie którego podczas resuscytacji wykonuje się 
uciskanie klatki piersiowej w stosunku do całego 
czasu poświęconego na resuscytację); to odkrycie 
podkreśla wagę prawidłowego uciskania klatki 
piersiowej podczas resuscytacji5,9. 
 
Dla osób postronnych bez odpowiedniego 
przeszkolenia opracowano algorytm resuscytacji 
wyłącznie z użyciem rąk (tylko uciskanie), który 
zapewniał podobną przeżywalność co resuscytacja 
uwzględniająca zarówno uciskanie klatki piersiowej 
jak i sztuczne oddychanie metodą usta-usta5.  
 
Takie wnioski sugerowało wiele badań7,8; niemniej 
należy wiedzieć, że resuscytacja wyłącznie z 
użyciem rąk jest zalecana tylko nieprzeszkolonym 
ratownikom; przeszkoleni powinni stosować 
normalną procedurę resuscytacji i wykonywać 
również sztuczne oddychanie. Co ciekawe, podczas 
losowej próby o dużej skali prowadzonej w wielu 
ośrodkach, której wyniki opublikowali D. Rea i in. 
wykazano, że resuscytacja tylko z użyciem rąk 
zwiększa przeżywalność pacjentów z sercową 
przyczyną zatrzymania krążenia i tych z migotaniem 
komór8.  
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Znaczenie resuscytacji krążeniowo-

oddechowej w migotaniu komór  
 
Mechanizmy arytmii serca przyczyniają się do 20-
35% zgonów wynikających z NZK. Wśród nich za 
najwięcej przypadków odpowiada migotanie komór 
(fibrylacja).  
 
Migotanie komór to gwałtowna i chaotyczna 
arytmia komór, która powoduje niejednolite 
ściskanie mięśni serca i zaburzenie jego pracy. AHA 
(na podstawie ILCOR) podaje, że w przypadku 
migotania komór zaleceniem klasy 1 jest jak 
najwcześniejsze defibrylacja, ponieważ, zgodnie z 
dostępnymi danymi, każda mijająca minuta 
zmniejsza przeżywalność o 8-10%10.  
 
Ponadto, uzasadnienie wagi natychmiastowego 
zastosowania defibrylacji doprowadziło do tego, że 
niemal na całym świecie wprowadzono przepisy 
prawa wymagające rozmieszczenia defibrylatorów 
zewnętrznych AED w miejscach publicznych. 
Najnowsze dane proponują zastosowanie 3- 
fazowego modelu do zatrzymania krążenia w 
wyniku migotania komór, podając przybliżony czas 
od NZK: (1) faza elektryczna, 0-4 minuty (2) faza 
krążeniowa, 4-10 minut (3) faza metaboliczna, po 10 
minutach i więcej od zatrzymania akcji serca.  
 
Na podstawie tego modelu badano znaczenie 
resuscytacji w każdej fazie. „Model 3-fazowy” 
doprowadził do podważenia „jednolitego” sposobu 
traktowania proponowanego przez AHA 
(natychmiastowa defibrylacja niezależnie od czasu 
wystąpienia zatrzymania krążenia)10,11 W fazie 
elektrycznej natychmiastowa defibrylacja 
faktycznie wykazywała poprawę przeżywalności. 
Najpoważniejsza zmiana koncepcyjna dotyczyła fazy 
krążeniowej, w której od natychmiastowej 
defibrylacji ważniejsze jest uciskanie klatki 
piersiowej. Wykazano, że odczekanie z defibrylacją 
ok. 1-3 minut przy jednoczesnym dostarczeniu tlenu 
(uciskanie klatki piersiowej zgodnie z wytycznymi) 
daje lepsze efekty w zakresie przywracania 
spontanicznego krążenia krwi, wypisu ze szpitala i 
przeżywalności po roku od wystąpienia NZK10,11.  

 
Dokładny mechanizm stojący za tym faktem jest 
nieznany, choć zasugerowano, że przywrócenie 
dostępu do takich składników jak tlen wraz z 
wymywaniem szkodliwych czynników 
metabolicznych zgromadzonych podczas 
niedokrwienia może stanowić wyjaśnienie. Z kolei w 

fazie metabolicznej (powyżej 10 minut po 
zatrzymaniu krążenia) znaczące uszkodzenie 
komórek mózgu i serca oznacza, że sama 
przeżywalność po resuscytacji nie jest już tak 
pozytywnym efektem10. Zasadniczo, niezależnie od 
opisywanego powyżej czasu zaleca się natychmiast 
podjąć uciskanie klatki piersiowej po próbie 
defibrylacji przez kolejne 2 minuty12.  
 

Aktualizacja wytycznych w 2015 r. 
 
W 2015 r. AHA zaktualizowała swoje wytyczne13. 
Poprzednia koncepcja nadająca większą wagę 
prawidłowemu uciskaniu klatki piersiowej, 
zaprezentowana w wytycznych z 2010 r., została 
uzasadniona po udostępnieniu większej ilości 
danych16. Wiele badań wykazało większą 
przeżywalność po zatrzymaniu krążenia, jeśli 
zastosowano prawidłowe uciskanie klatki 
piersiowej (odpowiednia głębokość, tempo, 
unoszenie się klatki piersiowej itd.). 
 
Główną zmianą, jaką przedstawiono w 2015 r. było 
ustalenie górnej granicy tempa i głębokości 
ucisków. W odniesieniu do tempa ucisków ustalono 
górną granicę 120 uciśnięć na minutę, uzasadniając 
to faktem, że zbyt szybkie uciskanie może 
uniemożliwiać unoszenie się klatki piersiowej i 
utrudniać uzyskanie odpowiedniej głębokości 
uciśnięć. Z kolei głębokość uciśnięć powinna 
wynosić 6 cm (2,4 cala), co opracowano na 
podstawie raportu informującego o związku 
nadmiernej głębokości uciśnięć z większą liczbą 
urazów niezagrażających życiu. 
 
Warto tutaj wspomnieć o kilku kwestiach 
związanych z powyższymi zmianami:  
 

1. Dodanie górnej granicy dla tempa i 
głębokości uciśnięć oparto w każdym 
przypadku na 1 publikacji. 

2. W wytycznych z 2010 r. podano tylko 1 
wartość dla tempa/głębokości w związku z 
obawą, że podanie zalecanego zakresu 
może powodować dezorientację. 

3. Dokładna ocena głębokości uciśnięć przez 
niewyszkoloną osobę postronną czy nawet 
wyszkolonego ratownika może być 
trudnym zadaniem. Biorąc to pod uwagę, 
w 2010 r. AHA zaleciła stosowanie 
koncepcji „Push Hard, Push Fast” (czyli 
uciskaj mocno, uciskaj szybko). Nowe 
zalecenia nie są spójne z tą maksymą i 
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wymuszają dokładną ocenę dość wąskiego 
zakresu (nieco powyżej 6 mm), co bez 
użycia urządzeń sygnalizacyjnych może być 
niewykonalne. Jeśli ratownik podejmie 
pewne środki ostrożności, by trzymać się 
podanego zakresu, może to doprowadzić 
do wykonywania uciśnięć na 
nieprawidłową głębokość. 

 

Rosnące potrzeby 
Ocena prawidłowości wykonywanej resuscytacji i 
konieczność stosowania się do wytycznych była 
celem wielu badań, w których wielokrotnie 
informowano o częstych trudnościach z 
utrzymaniem właściwej głębokości uciśnięć i 
odpowiedniego tempa 14,15. Wik i in.14 badali 
prawidłowość wykonywania resuscytacji podczas 
zatrzymania krążenia w warunkach pozaszpitalnych, 
a do oceny wyników używano międzynarodowych 
wytycznych dotyczących resuscytacji.  
 
W swoim badaniu Wik i in. używali defibrylatorów 
do rejestrowania ucisków klatki piersiowej przy 
pomocy czujnika umiejscowionego na klace 
piersiowej wyposażonego w akcelerometr. Badanie 
wykazało, że średnia głębokość uciśnięć wynosiła 34 
mm (95% CI, 33-35 mm), 28* (95% CI, 24-32%) 
uciśnięć sięgało na głębokość 38-51 mm, a ponad 
połowa nie sięgała 38 mm.  
 
Od momentu wysunięcia koncepcji resuscytacji pod 
koniec lat 50. i w miarę jej długoletniego rozwoju 
ograniczona poprawa przeżywalności po 
zatrzymaniu krążenia poskutkowała opracowaniem 
kilku urządzeń wspomagających ten proces. 
Urządzenia te przekazano do pomocy wyszkolonym 
ratownikom, a obecnie są one powszechnie 
stosowane (worek samorozprężalny, Cardio-Pump, 
urządzenia do kompresji klatki piersiowej ZOLL, czy 
Lucas itd.).17 

 
Ponadto, nadanie wagi jak najszybszemu 
rozpoczęciu resuscytacji wzmogło nacisk na 
edukowanie populacji w tym temacie, a także 
doprowadziło do zaznajomienia 
„nieprzeszkolonych” osób z urządzeniami 
wspomagającymi resuscytację, które odpowiadały 
na potrzeby takich osób (mobilność, prostota itd.).  
 
Nacisk na stosowanie uciskania klatki piersiowej 
oraz wyniki badań potwierdzające niedostateczną 
głębokość uciśnięć i niewłaściwe tempo, również 
wśród profesjonalistów, doprowadziły do realizacji 

kolejnych badań i opracowania urządzeń 
sygnalizacyjnych do wspomagania resuscytacji. 
 
Postęp technologicznych w ostatnich latach 
pozwolił opracować wiele urządzeń 
sygnalizacyjnych z zastosowaniem różnych 
technologii (czujniki nacisku, akcelerometry, 
metronomy), które mogą służyć do szkolenia i do 
faktycznej resuscytacji. Wydajność tych urządzeń 
była przedmiotem wielu badań. Systemowy 
przegląd18 dostarczył dowodów na fakt, że 
urządzenia sygnalizacyjne mogą być pomocne przy 
poprawie skuteczności resuscytacji, w warunkach 
szkoleniowych i klinicznych. Yeung i in.19 

przeprowadzili pojedynczą ślepą, kontrolowaną 
próbę losową, w której porównywano różne 
urządzenia sygnalizacyjne.  
 
Podstawowym celem badania była głębokość 
uciśnięć. Do drugorzędnych celów należały tempo 
uciśnięć, udział uciśnięć o niewłaściwej głębokości, 
niepełne rozluźnianie klatki piersiowej i 
zadowolenie użytkownika. Urządzenia 
sygnalizacyjne różniły się technologią użytą do 
realizacji funkcji. Wykazano, że czujnik nacisku 
poprawiał głębokość uciśnięć (37,24-43,64 mm, 
wartość p = 0,02), natomiast akcelerometr 
zmniejszał głębokość uciśnięć klatki piersiowej 
(37,38-33,19 mm, wartość p = 0,04). 
 
Kolejna otwarta, prospektywna, losowa, 
kontrolowana próba porównywała inne urządzenia 
sygnalizacyjne nie wykazując znaczącej poprawy, a 
jakość prowadzenia podstawowych zabiegów 
resuscytacyjnych była we wszystkich grupach 
poniżej normy.20 

 
Podsumowując, opisywane powyżej badania, a 
także wiele innych podejmowały temat 
prawidłowego uciskania klatki piersiowej podczas 
resuscytacji, natomiast niewiele wiadomo o 
efektach resuscytacji i przeżywalności od czasu 
wprowadzenia urządzeń pomocniczych i 
sygnalizacyjnych.  
 
Obecnie jest prowadzone takie badanie 21, którego 
przedmiotem jest wpływ stosowania urządzeń 
sygnalizacyjnych podczas resuscytacji i tworzenia 
raportów na stan pacjenta. Od czasu opracowania 
urządzeń pomocniczych zaobserwowano niewielką 
poprawę prawidłowości uciskania klatki piersiowej, 
natomiast przeżywalność ofiar po stosowaniu 
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resuscytacji przy zatrzymaniu krążenia pozostała 
bez zmian 20,22.  
 
Naszym zdaniem odpowiada za to kilka czynników. 
Po pierwsze, bieżące badania dotyczące istniejących 
urządzeń sygnalizacyjnych wykorzystują 
wyszkolonych ratowników (EMS) lub studentów 
medycyny jako uczestników. Te osoby są już bardzo 
dobrze przeszkolone i trudno oczekiwać znaczącej 
poprawy prawidłowości wykonywania uciskania 
klatki piersiowej. Przykładowo, nawet jeśli 
głębokość uciśnięć nie odpowiada normom 
podanym w wytycznych AHA, prawdopodobnie i tak 
była lepsza niż głębokość uciśnięć stosowanych 
przez resztę populacji przed przybyciem zespołu 
ratowniczego. W tej drugiej grupie można 
oczekiwać znaczącej poprawy prawidłowości 
uciśnięć po zastosowaniu urządzeń 
sygnalizacyjnych.  
 
Po drugie, moment rozpoczęcia prawidłowego 
uciskania klatki piersiowej jest istotnym czynnikiem. 
Jak wspomniano powyżej, rozpoczęcie resuscytacji 
przed przybyciem zespołu ratowniczego podwaja 
lub nawet potraja przeżywalność3,4. Te liczby mogą 
być jeszcze większe dzięki lepszemu prowadzeniu 
ucisku klatki piersiowej przed przybyciem 
ratowników, co można osiągnąć udostępniając 
osobom nieprzeszkolonym i zespołom pierwszej 
pomocy urządzenia sygnalizacyjne (każdego roku 
AHA szkoli 12 milionów ludzi). 
 
Takie urządzenia poprawiają również u ludzi 
poczucie własnych możliwości w obliczu problemów 
z sercem, co może być istotne biorąc pod uwagę 
fakt, że, zgodnie z danymi AHA, 70% Amerykanów 
odczuwa bezradność w takich przypadkach.23 

Podczas udostępniania takich urządzeń osobom bez 
przeszkolenia należy uwzględnić kilka zasad: 
 

1. Rozsądna cena 
2. Niewielkie wymiary i mobilność 
3. Prostota - brak przycisków czy funkcji, 

które dezorientowałyby użytkownika i/lub 
opóźniały rozpoczęcie resuscytacji 

 
Obecne na rynku urządzenia (CPRmeter firmy 
Laerdal, Pocket CPR firmy Zoll itd.) korzystają z 
szeregu czujników i przekazują sygnały dotyczące 
głębokości uciskania, jego tempa i innych 
parametrów związanych z właściwym 
prowadzeniem resuscytacji. Teoretycznie te 
urządzenia musiały wprowadzić znaczącą zmianą w 

zakresie jakości prowadzenia resuscytacji i 
przeżywalności po zatrzymaniu krążenia. W 
praktyce, ich wysoka cena i złożoność powoduje, że 
większość populacji nie stać na ich zakup, przez co 
ich potencjalny wpływ jest ograniczony. W 
obecnych warunkach te urządzenia świetnie nadają 
się do prowadzenia szkoleń. 
 

Nasze rozwiązanie 
 
Opracowaliśmy urządzenie sygnalizacyjne 
wspomagające resuscytację, które spełnia zasady 
wymienione powyżej. „Beaty” to tanie, niewielkie i 
proste w obsłudze urządzenie przekazujące 
użytkownikowi w czasie rzeczywistym sygnały 
dotyczące prowadzenia resuscytacji. 
 
Użyliśmy czujnika siły nacisku, który przekształca 
siłę przyłożoną do klatki piersiowej ofiary na 
głębokość i wydaje sygnał dźwiękowy. Taki czujnik 
jest dokładniejszy niż inne czujniki (tj. 
akcelerometry), które są stosowane do oceny 
głębokości uciśnięć. 
 
Badanie opublikowane w 2006 r.24 zawiera 
szczegółowe informacje dotyczące elastyczności 
ludzkiej klatki piersiowej podczas jej uciskania i 
opisuje siły niezbędne do osiągnięcia właściwej 
głębokości uciśnięć. Wynika z niego, że u niektórych 
ofiar klatka piersiowa przesunie się o więcej niż 6 
cm. Pojawiały się obawy dotyczące skutków zbyt 
głębokich uciśnięć, zatem dokonaliśmy przeglądu 
literatury w kontekście komplikacji dotyczących tej 
kwestii.  
 
W kilku badaniach istnieją wzmianki o różnej liczbie 
urazów kości i innych urazów25,26. W jednym z nich27 

badano zależność między poresuscytacyjnymi 
urazami klatki piersiowej i jamy brzusznej oraz 
głębokością uciśnięć. Według tego badania 
występowanie urazów przy następujących 
kategoriach średniej głębokości uciśnięć: <5 cm, 5-6 
cm, > 6cm, wynosiło odpowiednio 28%, 27% i 49%. 
Korelacja między głębokością uciśnięć i tego typu 
urazami występowała jedynie u mężczyzn, 
natomiast u kobiet jej nie zaobserwowano. 
Niemniej wnioski z badania sugerują, że urazy w 
większości nie zagrażały życiu i istotniejszy jest fakt, 
że głębsze uciskanie zwiększa przeżywalność.  
 
Autorzy wspominają również, że wyolbrzymiona 
obawa przed urazami związanymi z głębszym 
uciskaniem klatki piersiowej może prowadzić do 
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zmniejszenia głębokości uciskania poniżej zalecanej 
wartości. Nawet w wytycznych AHA z 2015 r. 
dodano górną granicę zalecanej głębokości uciśnięć 
w związku z faktem, że jedno wydawnictwo 
wykazało potencjalne szkody wynikające ze zbyt 
głębokiego uciskania klatki piersiowej. W tym 
samym dokumencie zasugerowano, że ocena 
głębokości uciśnięć bez użycia urządzeń 
sygnalizacyjnych sprawia istotne trudności, a 
rozpoznanie dolnej i/lub górnej granicy jest 
problematyczne. 
 
Warto wspomnieć, że po uciśnięciu wykonywanym 
podczas resuscytacji zalecamy użytkownikom 
odczekanie, aż klatka piersiowa uniesienie się z 
powrotem, przybierając normalny stan. Jeśli nie 
uwzględniamy stosowania urządzeń pomocniczych, 
można podzielić osoby prowadzące resuscytację na 

3 główne grupy, w odniesieniu do głębokości 
uciśnięć: większość z nich uciska klatkę piersiową 
zbyt płytko, z kolei część robi to prawidłowo, a część 
uciska ją zbyt głęboko. Stosowanie urządzeń 
sygnalizacyjnych pomoże pierwszej i również 
ostatniej grupie osiąganie właściwej głębokości 
uciśnięć. W przypadku drugiej grupy urządzenia 
sygnalizacyjne będą potwierdzać prawidłowość 
prowadzonej procedury, poprawiając ich poczucie 
możliwości.  
 
Uważamy, że tworząc skuteczną społeczność 
osób postronnych, które mogą udzielać pierwszej 
pomocy (Samarytanie) i wzmacniając pierwsze 
ogniwa łańcucha przeżywalności możemy każdego 
dnia ratować więcej istnień ludzkich.  
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