Wydłużenie pre-shock pause w czasie symulowanej resuscytacji BLS-AED
- propozycja zmiany zaleceń. Doniesienie wstępne.
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WPROWADZENIE

METODOLOGIA

Autorzy zaleceń ERC 2015 często podkreślają konieczność skracania pre-shock pause jako

Rejestrację czasu pre-shock
pause wykonano w czasie symulowanego prowadzenia
czynności
G.D. Perkins et al. / Resuscitation 95 (2015) 81–99
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czynnika determinującego skuteczność defibrylacji i zwiększającego prawdopodobieństwo ROSC.

BLS dwóch grupach badanych 1) studentów kierunków: lekarskiego (piąty rok), ratownictwa

Pre-shock pasue to czas od zaprzestania uciskania klatki piersiowej do defibrylacji.

medycznego (trzeci rok) - „grupa medyków”; osób postronnych bez pierwotnego przeszkolenia

W BLS pre-shock pause wymuszana jest między innymi przez słowne komunikaty AED

BLS - „grupa laików”

występujące w okresie od analizy rytmu do defibrylacji i zalecenie dwukrotnego upewnienia się czy

Osoby badane nie znały celu obserwacji. Pomiar czasu rozpoczynał się w momencie

nikt nie dotyka poszkodowanego.

zakończenia komendy Defibrylacja zalecana (…) i kończył się w momencie naciśnięcia przycisku

Czas potrzebny na analizę rytmu i wygłoszenie komunikatu o konieczności defibrylacji różni

defibrylacji.

się między urządzeniami AED poszczególnych producentów.

Do badania użyto AED firmy DefibTech, grupa medyków stosowała procedurę
BLS zalecaną przez ERC 2015, grupa laików postępowała zgodnie z komendami AED.

CELEM pracy była obserwacja czasu trwania pre-shock pause od zakończenia komendy AED

W celu określenia czasu bez perfuzji zmierzono czas trwania komunikatu AED i dodano do niego

Defibrylacja zalecana, (…) do jej wykonania jak i określenie łącznego czasu bez perfuzji.

średni czas trwania pre-shock pause w obu badanych grupach.
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CZAS

G.D. Perkins et al. / Resuscitation 95 (2015) 81–99

42,44 s (max)

liczebność
grupy

średnia czasu
pre-shock pause w sek

odchylenie standardowe
pre-shock pause w sek

grupa „medyków”

174

6

3

grupa „laików”

42

13

4

31,44 s (max)
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Fig. 2.4. (Continued ).
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czas bez perfuzji !
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Natychmiast wznów resuscytację

Upewnij się że nikt nie dotyka poszkodowanego,
naciśnij przycisk DEFIBRYLACJA

Upewnij się że nikt nie dotyka poszkodowanego
w czasie gdy AED analizuje rym serca
Fig. 2.4. (Continued ).

Wykres pudełkowy przedstawia wyniki obserwacji w obu zbadanych grupach: niebieski w grupie
medyków, czerwony w grupie laików. Dodatkowo wskazano czasy: trwania komendy AED, czas bez
perfuzji, maksymalny czas opóźnienia defibrylacji.

Fragment procedury BLS zalecanej przez ERC 2015.

WNIOSKI
• w obu zbadanych grupach stwierdzono wystąpienie pre-shock pasue; w grupie medyków trwającą średnio 6 sekund, w grupie laików średnio 13 sekund
• najczęstszym powodem opóźnienia wykonania defibrylacji w grupie medyków było ponawianie procedury upewniania się, że nikt nie dotyka poszkodowanego
przed samą defibrylacją pomimo pierwotnego jej wykonania podczas analizy rytmu 7,44 sekundy wcześniej; w grupie laików był to brak pewności co do
konieczności postępowania zgodnie ze słyszalnymi komendami urządzenia AED i powtórne upewnianie się, że nikt nie dotyka poszkodowanego
• zarejestrowane czasy trwania: komunikatu AED poprzedzającego defibrylację i pre-shock pause wpływają na wydłużenie okresu bez perfuzji, co zmniejsza
Fig. 2.4. (Continued ).

prawdopodobieństwo skutecznej defibrylacji
W związku z otrzymanymi wynikami proponuje się:
- skrócenie czasu trwania wszystkich komend urządzenia AED, w szczególności zastąpienie frazy Defibrylacja zalecana, naciśnij migający przycisk. frazą
Defibryluj! lub Naciśnij przycisk!
- rezygnację z powtórnej procedury upewniania się, że nikt nie dotyka poszkodowanego przed defibrylacją na rzecz utrzymania ciągłej kontroli nad
bezpieczeństwem od analizy rytmu do defibrylacji.

