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Częstość wykonywania procedur
przedszpitalnie
•
•
•
•
•

Dostęp dożylny obwodowy (28,4%),
monitorowanie czynności serca (16,1%)
Pulsoksymetria (13,5%),
glikemia (10,4%)
kardiowersja, deﬁbrylacja intubacja dotchawicza były rzadko
wykonywane (2,4%).

Carlson JN, Karns C, Mann NC, E Jacobson K, Dai M, Colleran C, Wang HE.
Procedures Performed by Emergency Medical Services in the United
States. Prehosp Emerg Care. 2016;20(1):15-21

Intubacja dotchawicza
q wymaga doświadczenia
q w warunkach przedszpitalnych zawsze trudna
q nie zawsze wykonalna
q procedura dłuższa niż w przypadku metod nadgłośniowych
q niebezpieczna dla pacjenta
q mogą ją wykonywać lekarze, ratownicy medyczni w
przypadku NZK
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JAKOŚĆ
Przerwy w uciskaniu klatki piersiowej

Intubacja dotchawicza w NZK
• Ocena długości okresu bez uciskania klatki piersiowej podczas
intubacji – przedszpitalnie
• Analiza 100 zatrzymań krążenia
• Intubacja przez paramedyków
• Mediana czasu trwania pierwszej intubacji dotchawiczej
wynosiła 46,5 sekundy (IQR 23,5 do 73 sekund, min.7 maks. 221
sekund); 1/3 przekroczyła 1 min.
• całkowity czas trwania przerw w RKO związanych z próbami
intubacji tchawicy wynosił 110 s (IQR 54-198 s, zakres 13-446 s )
• w 25% przerwa wynosiła 3 min.
Wang HE, Simeone SJ, Weaver MD, Callaway CW. Interrupions in cardiopulmonary
resuscitaion from paramedic endotracheal intubaion. Ann Emerg Med 2009;54,
645-52 e1.

METODY

Wybór metody-paramedycy
•
•
•
•
•
•

OHCA , paramedycy
196 RKO
Początkowo – maska-worek samorozprężalny 55%
SAD – 20%
TI- 25%
71% intubacji dotchawiczych skutecznych

• dalsze interwencje u 64% (SAD)
• u chorych intubowanych 76% nie wymagało dalszych
interwencji
Podobna skuteczność ww metod
Voss S, Rhys M, Coates D, et al. How do paramedics manage the airway
during out of hospital cardiac arrest? Resuscitaion 2014;85:1662–6.

Intubacja dotchawicza vs SAD
Intubacja dotchawicza w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia:
• zmniejsza ilość powikłań neurologicznych
• Zmniejsza śmiertelność.

Ale…. Właściwie przeprowadzona

Wang HE, Szydlo D, Stouﬀer JA, et al. Endotracheal intubaion versus supraglowc airway inserion in
out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitaion 2012;83:1061–6.
Tanabe S, Ogawa T, Akahane M, et al. Comparison of neurological outcome between tracheal
intubaion and supraglowc airway device inserion of out-of- hospital cardiac arrest paients: a
naionwide, populaion-based, observaional study. J Emerg Med 2013;44:389–97.

Intubacja w obrażeniach czaszkowomózgowych
2008-2012 rok, 27,714 pacjentów, badanie kohortowe
parametr

p

TI

nonTI

Czas na miejscu zdarzenia (min)

9

8

p <0,001

czas transportu (min.)

26

19

p <0,001

GCS w SOR (bez sedacji)

3,7

3,9

p = 0,026

wentylacja mechaniczna (dni)

7,3

6,9

p = 0,006

pobyt w ICU (dni)

6,0

5,0

p <0,001

pobyt w szpitalu (dni)

10,0

9,0

p <0,001

31,4%

27,5%,

p <0,001

śmiertelność wewnątrzszpitalna

Haltmeier T1, Benjamin E1, Siboni S1, Dilektasli E1, Inaba K1, Demetriades D2. Prehospital intubaion for isolated
severe blunt traumaic brain injury: worse outcomes and higher mortality.Eur J Trauma Emerg Surg. 2016 Aug 27.

Intubacja w obrażeniach czaszkowomózgowych
• W analizie regresji intubacja przedszpitalna była niezależnym
czynnikiem ryzyka:
• niższej pkt w GCS
• wyższej śmiertelności w szpitalu (OR 1,399, CI 1,205 / 1,624, p
<0,001).

Haltmeier T1, Benjamin E1, Siboni S1, Dilektasli E1, Inaba K1,
Demetriades D2. Prehospital intubaion for isolated severe blunt
traumaic brain injury: worse outcomes and higher mortality.Eur J
Trauma Emerg Surg. 2016 Aug 27.

Experience in Prehospital
Endotracheal Intubaion Signiﬁcantly
Inﬂuences Mortality

Bossers SM1, Schwarte LA2, Loer SA1, Twisk JW3, Boer C4, Schober P2.
Experience in Prehospital Endotracheal Intubaion Signiﬁcantly
Inﬂuences Mortality of Paients with Severe Traumaic Brain Injury: A
Systemaic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2015 Oct
23;10(10):e0141034.

intubacja dotchawicza
intubacja dotchawicza pozaszpitalna
wykonywana przez personel medyczny nie
posiadający doświadczenia zwiększa
śmiertelność wśród pacjentów

Bossers SM1, Schwarte LA2, Loer SA1, Twisk JW3, Boer C4, Schober P2.
Experience in Prehospital Endotracheal Intubaion Signiﬁcantly
Inﬂuences Mortality of Paients with Severe Traumaic Brain Injury: A
Systemaic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2015 Oct
23;10(10):e0141034.

SKUTECZNOŚĆ
Nauka i ćwiczenia

Istnieją nieliczne (bardzo różniące się) dane
opisujące, jak długo należy ćwiczyć intubację
dotchawiczą aby osiągnąć odpowiednio wysoki
wskaźnik skuteczności
90-95%.
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1. Mean prehospital endotracheal intubation (ETI) success rates are graphed (solid line) with 95% confidence intervals (dashed lines) for
all ETI success rates (regardless of number of attempts) and first-pass ETT placement. Whereas data for mean student overall ETI success
n to plateau between 10 and 15 prehospital ETIs, there is no plateau for first-pass success up to 20 prehospital ETIs, suggesting that more
20 prehospital ETIs are required to achieve appropriate first-pass ETI success. Note that this figure is constructed only from data collected
e prehospital ETI setting and does not include ETIs performed in other settings (e.g., operating room, emergency department).
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Skuteczność intubacji
2007 do 2010 rok
Prospektywne badanie jednoośrodkowe
Rezydenci anestezjologii
25 intubacji dotchawiczych w 15,6 ± 3,0 dnia – 67%
skuteczności
• 52% rezydentów - 200 intubacji wykonało w 50.2 ± 14.8
tyg. – 83% (pierwszej próby) 92% wszystkich, (p<0.0001)
• Ilość prób intubacji zmniejszyła się z 1,6 ± 0,8 po
pierwszych 25 ETI do 1,3 ± 0,6 po 200 ETI. (p = 0,0001).
•
•
•
•

Bernhard M, Mohr S, Weigand MA, Marin E, Walther A. Developing the skill of
endotracheal intubaion: implicaion for emergency medicine. Acta
Anaesthesiol Scand 2012;56:164–71.

Szkolenie
• „ekspert intubacji” szkolony pod intensywnym
nadzorem lekarza,
• Odbywający cykliczny kompleksowy program
szkoleniowy,
• nadzór lekarza na miejscu zdarzenia

• odnotowano bardzo wysoki odsetek udanych
TI zarówno dla dzieci i dorosłych
Warner KJ, Carlbom D, Cooke CR, Bulger EM, Copass MK, Sharar SR.
Paramedic training for proﬁcient prehospital endotracheal intubaion.
Prehospital Emerg Care. 2010;14:103–8.
Sirbaugh PE, Pepe PE, Shook JE, et al. A prospecive, populaion-based
study of the demographics, epidemiology, management and outcome of
out-of-hospital pediatric cardiopulmonary arrest. Ann Emerg Med.
1999;33:174–84.

Figure 1 Endotracheal intubation in the out-of-hospital setting.
In the early years of out-of-hospital emergency medical services (EMS)
systems, advanced life support personnel were not only trained in the
nuances of how to avoid overzealous ventilation and properly place an
endotracheal tube in very challenging circumstances, but they were
also well-supervised on-scene by expert physicians who themselves
were highly-experienced and exceptionally familiar with those
challenges as well as methods to overcome them (photo by
Dr. Paul Pepe).
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Skuteczność intubacji
• Wykonanie minimum 40 intubacji rocznie pod nadzorem
lekarza
• W warunkach naturalnych (codziennej pracy)

Pepe PE1,2, Roppolo LP3,4, Fowler RL5,6. Prehospital endotracheal intubaion: elemental
or detrimental? Crit Care. 2015 Mar 16;19:121.

Skuteczność intubacji
•

•
•
•
•
•
•

200 intubacji
Zespoły paramedyk/paramedyk zespół szkolony w wykonywaniu
intubacji dotchawiczej lub paramedyk/technik ratownictwa
25% niepowodzeń
Trzykrotnie wyższa skuteczność intubacji w przypadku zespołu
paramedyk/paramedyk
Użycie rurki intubacyjnej o rozmiarze <7.0 wiązało się z ponad 4krotnym zwiększeniem skuteczności intubacji
Widok nagłośni częściowy – prawie 13 krotnie zwiększał
skuteczność intubacji
Widok nagłośni całkowity prawie 40 krotnie zwiększał
skuteczność intubacji (OR, 39,78)

Myers LA1, Gallet CG1, Kolb LJ2, Lohse CM3, Russi CS2. Determinants of
Success and Failure in Prehospital Endotracheal Intubaion. West J Emerg
Med. 2016 Sep;17(5):640-7.

AHA 2010 rok
According to the guidelines for
cardiopulmonary resuscitaion given by the
American Heart Associaion in 2010,
frequent experience or frequent retraining is
recommended for providers who perform ETI.

Wnioski
Kompetencje warunkowane
potwierdzonymi umiejętnościami

wnioski
• Zmiana programu kształcenia ratowników
medycznych
• Powtarzane szkolenie z umiejętności
• Zróżnicowanie kompetencji ratowników medycznych
• Kursy ukierunkowane na wykonywanie procedur
• Warunkuje to odpowiednie przygotowanie do
samodzielnej pracy

