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Kliilicznego

Wprowadzenie
Wprowadzenie w wojew6dztwie dolno6l4skim pilota2owego programu
leczenia udaru m6zgu mohe znaazEco przyczyni| sig do wzrostu liczby
pacjent6w z udarem m6zgu leczonych przy pomocy tromboltzy dozylnej i
trombektomii mechanicznej, a takhe do wzrostu skutecznorSci Ieczenta
pacjent6w poprzez wyeliminowanie opolmen wewnqtrzszpitalnych oraz
wlad ciw4 kwal i fika cj g prze dszpitaln1.
Prowadzi6 to ma do wzrostu skutecznoSci Ieczenia udaru m6zgupoprzez
zmniejszenie SmiertelnoSci w udarze m6zgu i niepelnosprawnoSci.

Procedura ma na celu mrnimalizacjg czynnik6w wplywaj4cych na
leczenie przyazynowe: wlaSciwe rozpoznanie udaru m6zgu i kwalifikacje do
Ieczenia szpitalnego, opolnieri przedszpitalnych\ szpitalnych w leczeniu udaru
m6zgu. Procedura ta definiuje zadanra dla poszczeg6lnych jednostek
zaanga2owanych w I eczenie pacj enta z udar em m6zgu.

Na etapie przedszpitalnym, niezaleLnie od objaw6w nie

mobna
miarodajnie postawil rozpoznania udaru m6zgu i jednoznacznie ustali6 wskazari
do leczenia przy czynowe go.

Szacuje rig, i2 wymiernym efektem wprowadzonego pilotu2u bgdzie
wyleczenie (cofnigcie deficytu neurologiaztego prowadzqcego do trwalego
inwalidztwa) do 60% pacjentow z niedokrwiennym udarem m6zgu, ktorzy
zostanq skierowani do Oddzialu Neurologii z pododdzialem udarowym w
Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wroclawiu.
Cele i zaloLenia

Celem programu pilotazowego realizowanego na obszarze Dolnego Sl4ska,
dotycz1cego leczenia ostrej fazy udaru przy pomocy trombektomii
mechanicznej w USK:

. edukacja

spoleczeristwa dotyczqcaprofilaktyki i rozpoznawania udaru m6zgu,

o lvypracowanie

modelu transportu chorych kwalifikowanych do leczenia

wewnqftznaczyniowego poprzez: wladciwe kierowanie
Ratowni ctwa Medy aznego,

or

az inne j edno stki wsp6trpracuj qce,

Barhara

przez Zespoly

. dopracowanie wytycznych dla

dyspozytor6w medycznych

i

Zespol6w

Ratownictwa Medy cznego,

.

vvypracowanie modelu kwalifikacji do Ieczenia wewnqtrznaczyniowego we

wsp6lpracy migdzy Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym,

a

oddziaLamt

wsp6lpracujqcymi,
o wypracowanie

i wprowadzenie systemu konsultacji neuro-radiologicznych,

z

zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych (teletransmisja),
o podniesienie kompetencji kadr zaanga2owanych

w leczenie chorych z udarem

m6zgowym.
o Poprawa

opieki nad chorym z udarem m6zgowym poczqwszy od

naj wczeSniej

szych etap6w choroby po wta6ciw4 rehabilitacj g neurologi aznE.

i

celem programu leczenii\ sffej fazy udaru mozgu przy
pomocy trombektomii mechamcznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym
Gtr6wnym zalo?eniem

jest

zwigkszenie liczby pacjent6w poddanych leczeniu trombektomi4
mechanicznq do 33011 rok oraz skr6cenie czas;r) od przyjgcia do szpitala do
rozpoczgcia leczenia < 60 minut u > 50Yo pacjent6w ze 6wie2ym udarem

niedokrwiennym leczonych alteplazEpodawan4 do2ylnie, a nawet przyjgcie jako
dodatkowy cel czasu od przyjgcia do szpitala do rozpo czgcia leczenia < 45
minut u > 50% pacjent6w ze Swiezym udarem niedokrwiennym leczonych
alteplazq

I.

po

dawan 4 do 2ylnie .

Epidemiologia

W

wojew6dztwie dolnoSl4skim znajduje sig 11 oddzialow Neurologii z
pododdziaLem udarowym. Wedlug danych Narodowego Funduszu Zdrowia na
Dolnym Sl4sku rocznie hospitalizowanych jest 6635 pacjent6w z udarem
m6zgowym (dane te nie uwzglgdniajq pacjent6w hospitalizowanych w
o ddziaLach

Neuro chirurgii)

.

w wojew6dztwie dolnoSl4skim wynosi: 229 na
100 000 mieszkaric6w na rok. Co jest wy2sze ni2 Srednia europejska.

ZapadaInoS6 na udar m6zgovvy

Smiertelnori6 wewnqtrzszpitalna na Dolnym Sl4sku wynosi l7,7oA, przy czym
j est naj ni Zsza w oddzialach udarowych.

Okolo 27o/o pacjent6w przyjmowanych jest do szpitala ponihej

6

godzin, od

czasu pojawienia sig objaw6w udaru.

Odsetek pacjent6w,
wynosi I0%.

u kt6rych

zastosowano dozylne leczenie trombolityczne

najskuteczniejsze, leczenie ptzy pomocy trombektomii
mechanicznej, stosowane jest u niewielkiego procenta chorych. JeAeli leczenie
to zostanie wdrozone w ciqgu 4,5 godziny to korzystny efekt funkcjonalny

Uwalane

za

stwierdzony jest u 6IYo chorych.

Dzigki funkcjonuj qcej juz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym procedurze
postgpowania w udarze m6zgowym, Iiczba wq\onanych tromboliz wzrosla
dwukrotnie i wynosi ok. I8%. JednoczeSnie Pracownia Radiologii Zabiegowej
prowadzi zabiegi trombektomii mechanicznej oraz embolizacji tgtniak6w
m6zgowych"

Nowo wprowadzona procedura postgpowania w udarze mozgorym doktradnie
definiuje zadania poszazeg6lnych jednostek szpitala przez ao azas do podjgcia
leczenia ulegtr znacznemu skr6ceniu. Klinika Neurologii USK wsp6lpracuje
r6wniez z innymi oddzialami udarowymi celem wczesnego wykonywania
tromb ektomi i me ch anicznej i emb o I izacj i t gtni ak 6w m6zgowych.

II"

Dyspozytor medyczny

Wywiad medyczny przeprowadzany jest przez dyspozytora medycznego na
podstawie procedur przeprowadzania wywiadu medycznego, stanowi4cych
zbror pytah i rekomendacji wspomagajqcych podjgcie decyzji przez dyspozytora
medycznego, uwzglgdniajqcych zalecenia wynikaj4ce z aktualnej wiedzy

medycznej i zaleceh przedstawionych w ,,Dobrych praktykqch postgpowania
dyspozytor6w medycznych i zespol6w ratownictwa medycznego z pacjentem z
podejrzeniem udaru m6zgu" 22018 roku.
?,i

Zadsnia

dy

spozytora medy cznego :

o Podczas zbierania wywiadu medycznego

podejmuje pr6bg ustalenia
dokladnego czasu wyst4pienia objaw6w wskazujqcych na podejrzenie

wyst4pienia udaru m6zgu,

o \{

przypadku braku mozliwo6ci ustalenia dokladnego azasu wyst4pienia
objaw6w nale2y ustali6, kiedy osoba po raz ostatni widziana byla bez
objaw6w udaru m5zgu,

o W polu ,,wywiad medyczny" 'w formatce zgloszenta w

Systemie

Wspomagania Dowodzenia Paristwowego Ratownictwa Medycznego
nale?y umieScid informacj g o czasie wyst4pienia objaw6w wskazuj qcych
na podejrzenie udaru m6zgu,

. Gdy czas, jaki

uplyn4t od pojawienie sig pierwszych objaw6w

wskazujqcych na podejrzenie udaru m6zgu jest kr6tszy ni2 4,5 godziny,
zawsze naIe|y nada61 KOD PILNOSCI,

r

Do pacjenta z podejrzeniem udaru m6zgu naIe?y zadysponowa6 zesp6l
ratownictwa, kt6ry doffze najszybciej na miejsce zdarzenia,

. Prz!

dysponowaniu zespotu ratownictwa medycznego nale|y

r 6wno

czasowo zadysponowa6 lotniczy Zesp ol Ratownictwa Medy aznego

dotyczy zdarzeh w kt6rych czas transportu drog4 Iotntczq z miejsca
zdarzenta do oddzialu udarowego jest I<rotszy od czasu transportu

-

zespolem naziemnym.

IIII.

Zesp6l Ratownictwa Medycznego postgpowanie na miejscu
zd.arzenia

r'

Ustalenie czasu wyst4pienia objaw6w

Podczas zbierania wywiadu nale?y ustalid dokladny czas wyst4pienia

objaw6w udaru m6zgu.

W

przypadku braku mozliwoSci ustalenia
dokladnego czasu wyst4pienia objaw6w udaru m6zgu, nale2y ustalii, kiedy
osoba po raz ostatni widziana byla bez objaw6w neurologicznych. Nalezy
ustali6 osobg do kontaktu orazjej numer telefonu. Dane te nastgpnie zostanq
ujgte w karcie udarowej.
6

Barbara i:io:

{

Badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta

Podczas badania przedmiotowego i podmiotowego nale|y zwr6ci6
szczeg6In4 uwagg na; zaburzenia SwiadomoSci, widzenia, zawroty glowy,
zaburzenia r6wnowagi, zaburzenia mowy - mowa belkotliwa, niezrozumiala,
afazja, niedowlad lub pora2enie migSni po jednej stronie twarzy, polowicze
zaburzenia czucia, wyst4pienie napadu padaczkowego w ostatnim okresie
ezasu) przyjmowane leki przeciwkrzepliwe (Warfin, Sintrom, Pradaxa,
Xarelto, Eliqius, Lixiana, Heparyny) i ich ostatnia dawka, schorzenia
towarzyszqce, wyst4pienie uraz6w w ostatnim czasie, przebyte zabregi,
ci$nienie tgtnicze krwi, glikemig, kontrolg parametr6w zyciowych. Dane te
nastgpnie zostanqujgte w karcie udarowej.

PAMIQTAJ:

/ Nie naIe|y podawai lek6w obni2aiqcych\ciSnienie tgtnicze krwi bez
konsultacjt z Iekarzem neurologiem z oddzialu udarowego (o ile nie
przekracza warto6c i 220 I 120 mmHg),

/

Lekiem z wyboru do obnizenia ci6nienia tgtniczego jest Nitrendypina sl
lub Urapidil iv,

r'

Nie nale|y podawai inhibitor6w ACE (np. Captopril) i Furosemidu,

r' Nie naIe?y podawa6 insuliny celem obniZenia poziomu glikemii,
./ Nalezy zapewnic skuteczne natlenienie i wentylacjg (rurka ustnogardtowa, tlenoterapia przy hipoksemii SaO2<940lo donosowa podaL tlenu
4-6 llmrn., w przypadku zaburzenia oddychania rozpoczgcie sztucznej
wentylacji),

r' Nalezy zapewnicjeden dostgp do?ylny,
/ Nalezy monitorowat parametry 2yciowe,
/ Czas od przyjazdu do pacjenta do momentu rozpo czgcia transportu do
Oddzialu Udarowego powinien byt juk najkr6tszy ( w wigkszoSci
przypadk6w nie powinien przel<raczac 15 min.).

IV.

Zesp6l ratownictwa medycznego
io

- transport

do Oddzialu Udarowego
7

4.1.

Transport do oddzialu udarowego

W przypadku, gdy czas od momentu zachorowania nie przel<roczyl 4,5 godziny
ZAWSZE poinformuj najblihszy oddziaL udarowy, z uwagi na koniecznoSl
szybkiego wdrozenia specjalistycznego leczenia. Nie nale?y transportowa6
chorych z objawami udaru, bezpo6rednio, do oSrodka wyhszej referencyjnoSci.

ZRM powiadamia lekarza dyhurnego Oddzialu Udarowego i SOR lub Izbg
Przyjgc o transporcie pacjenta z podejrzeniem udaru przekazuj4c nastqpujqce
informacje:

,/
,/
'/
,/

Czas wystQpienia objaw6w wskazui4cych na podejrzenie udaru m6zgu,

Imig i nazwisko pacjenta, nr PESEL pacjenta celem prerejestracji,
Objawy wystgpui4ce u pacjenta,

\

Szacowany czas dotarcia do szpitala.

Szpital do kt6rego transportowany jest chory powinien posiada6 wewngtrzne

procedury postgpowania umozliwiaiqce prerejestracjg pacjenta,

oraz

uruchomienie alertu udarowego z sprawnym przejgciem chorego od ZRM oraz
niezwLoczn4 diagnostykg neurologicznq i radiolograznq celem kwalifikacji do
leczenia reperfuzyjnego (trombolitycznego i/lub mechanicznq trombektomig).

Nie

z

podejrzeniem udaru m6zgu do
najbliaszego podmiotu leczniczego, posiadaj4cego szpitalny oddziaL ratunkowy
naIeLy transportowad pacjent6w

lub izbg przyjgd lecz nieposiadaj4cego oddzialu udarowego.

V.

Transport pacjenta do Osrodka realizuj4cego program pilotaZowy
leczenia przy pomocy trombektomii mechanicznej (USK we Wroclawiu) z
innych oddzial6w udarowych.

Na terenie wojew6dztwa

dolnoSl4skiego zabiegr trombektomii
mechanicznej, w trybie ostrodyzurowym, u zakwalifrkowanych chorych z
rozpoznanym udarem niedokrwiennym, w przebiegu niedrozno6ci tgtnicy
w ewnqtrzczaszkowej wykonuj e Uniwersyte cki Szp ital Kliniczny we Wroclawiu,
8

I
\

Barbara

I,{c.

ul. Borowska2I3" Pacjenci z podejrzenrem udaru m6zgu transportowani s4 do
najbli2szych oddzialow udarowych, skqd mogq by1 przekazani do o6rodka
wykonuj

4c

e

go tromb ektomi g mechantczn1,

Do transp ortu kwalifikuj 4 si g pacj

en

ci kt6rzy

:

,/

zostali zakwalifrkowani przez lekarza dy2umego Kliniki Neurologii USK
do leczenia trombektomii,

CAI,ODOBOWY TELEFON KONTAKTOWY
662 232

572 \

- UDAROWY:

CAI,ODOBOWY TELEFON KONTAKTOWY _ TROMBEKTOMIA:
885 853 043

'/

maiq skierowanie do Kliniki Neurologii oraz niezbgdne dokumenty i
badania kwalifikacyjne do programu Ieczenia mechanicznq trombektomi4
(wynik badania angio-TK naczyn mozgowych od luku aorty i innych badan,
jeSli s? dostgpne). Do dokumentacji chorego nale?y dolqczyc ksero karty
udarowej,

'/

mog?

byt

transportowani

do USzK (bior4c pod uwagg ich

stan

chorobowy)

'/

zostanq przekazani do Kliniki Neurologii w czasie kr6tszym ni2
od czasu wyst4pienia pierwszych objaw6w udaru.

6 godzin

'/

Transport pacjenta do odrodka rcalizujqcego program pilotu2owy
(Uniwersytecki Szpital Kliniczny) zleca oSrodek wysylaj qcy chorego.

'/

Je2eli leczenie trombolityczne zostaLo rozpoczgte, powinno by1
kontynuowane podczas transportu chorego. W razie wyst4pienia objaw6w
ntepolqdanych ratownik, bqdL Iekarz realizujqcy transport kontaktuje sig z
lekarzem dyzurnym udarowym w USK, kt6ry wspomaga decyzje terapeutyczne
podczas transportu. Zaleca sig, aby czas do przyjgcia chorego do szpitala do
9

momentu wyjazdu do o6rodka realizuj?cego leczenie wewnqtrznaczyniowe nie
przel<raczaL 60 minut.

Lekarz tozpoczynajqcy leczenie trombolityczne oraz ratownik transportuj4cy
pacjenta do USK monitoruj4 stan pacjenta wypetrniaj qc Kartg monitorowania
chorego transportowanego na trombektomig (wedtrug przedstawionego
zaLqcznika nr 1).
Po przybyciu do USK, transport chorego odbywa sig bezpoSrednio do Pracowni
Radiologii Zabiegowej lub/i TI?MR na noszach zespotru realizuj1cego
Swiadczenie w obecnoSci ratownika/pielggniarki SOR i neurologa Kliniki
Neurologii USK. Zespol transportowy informuje lekarza dyhumego Kliniki
Neurologii o szacowanym czasieprzyjazdu do USK.

\

Za\qczniknr

1 do

procedury:

TO

'-l

KARTA MONITOROWANIA CHOREGO TRANSPORTOWANEGO
NA TROMBEKTOMIE

l-._ .l
iiNryt$tt5l,.ft](,61
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(wypetnia lekarz podaiQcy rtpA w oczekiwaniu na transport
oraz ratownik transportu medycznego)

I

lmie i nazwisko:...,.....,,
Data udaru:

Godzina zako6czenia rtpA:
Wklucie obwodowe
Rurka intubacyjna

o
o

Wklucie

centralne O

Rurkanosowo-gardlowa

O

arametry zyciowe po podaniu rtpA (w szpitalu i w trakcie transportu)

Cewnik moczowy
Respirator

o
o

o
o

Sonda 2olqdkowa

Pompa lekowa
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lll. Leki podane w trakcie transporru

lV. Uwagi dotyczqce transportu

Podpis lekarza/ratownika medycznego
1.1,
I,Vrl

l1lr.r$crrC,

