KONIKOTOMIA
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CRICOTHYROIDOTHOMY LIFE SAVING PROCEDURE
Emergency cricothyroidothomy is a surgical procedure
performed to secure patient’s airway. Cricothyroidothomy involves penetration through the skin and
cricothyroid membrane to maintain airway patency
during life-threatening emergency conditions. Our aim
is to bring up the subject of cricothyroidothomy and
encourage to remind the procedure. We will convince
that emergency cricothyroidothomy training should
be recommended for all physicians.

(Mag. ORL, 2017, 64, XVI, 125–130)
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INTUBACJA DOTCHAWICZA
Intubacj´ dotchawiczà w ratownictwie medycznym wykonuje si´ w sytuacjach, gdy niemo˝liwe jest prowadzenie wentylacji pacjenta za pomocà metod bezprzyrzàdowych lub innych metod
nadg∏oÊniowych. Do wskazaƒ nale˝à: utrata ÊwiadomoÊci pacjenta (punktacja ≤ 8 w skali Êpiàczki
Glasgow, GCS), ryzyko zach∏yÊni´cia si´ treÊcià
pokarmowà u nieprzytomnego pacjenta oraz

▲

1

Umiej´tnoÊç prawid∏owego, sprawnego i ciàg∏ego utrzymania dro˝noÊci dróg oddechowych
jest g∏ównym czynnikiem zapobiegajàcym Êmierci
i niepe∏nosprawnoÊci spowodowanej niedotlenieniem u osób krytycznie chorych bàdê pacjentów po urazach podczas leczenia przedszpitalnego
(Anderson i in. 1988). Dlatego te˝ sprawdzenie
dro˝noÊci dróg oddechowych nale˝y do pierwszych czynnoÊci ratownika w algorytmie podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych BLS i ALS (ang. basic life suport, advanced
life support). Metody udra˝niania dróg oddechowych mo˝emy podzieliç na bezprzyrzàdowe i przyrzàdowe (tab. I). Metody przyrzàdowe dodatkowo
dzielimy na nadg∏oÊniowe i podg∏oÊniowe. Podstawowym manewrem umo˝liwiajàcym oddychanie
jest r´koczyn czo∏o–˝uchwa lub wysuni´cie ˝uchwy. Z∏otym standardem zapewniania dro˝noÊci
dróg oddechowych w sytuacjach nag∏ych jest intubacja dotchawicza (McSwain 2007). Jednak najbardziej przydatnym i najcz´Êciej u˝ywanym przyrzàdem umo˝liwiajàcym prowadzenie sztucznej
wentylacji nadal pozostaje worek samorozpr´˝alny z maskà twarzowà. W sytuacji braku umiej´tnoÊci praktyczych w przeprowadzaniu intubacji
mo˝na skorzystaç z alternatywnych, a przy tym
prostszych metod, do których nale˝à: u˝ycie maski
krtaniowej lub podwójnej rurki prze∏ykowo-tchawiczej Combitube. Konikotomia, czyli przebicie
wi´zad∏a pierÊcienno-tarczowego, nale˝y do podg∏oÊniowych metod udra˝niania dróg oddechowych. Wykonuje si´ jà wy∏àcznie w sytuacji, gdy
niemo˝liwe jest podj´cie wentylacji innymi sposobami. Do metod podg∏oÊniowych zalicza si´ równie˝ tracheotomi´, której jednak nie zaleca si´ jako
metody ratunkowej.
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Tabela I. Metody udra˝niania dróg oddechowych
Bezprzyrzàdowe

Przyrzàdowe
Nadg∏oÊniowe

●
●

R´koczyn czo∏o–˝uchwa
Wysuni´cie ˝uchwy

●
●

●
●
●
●
●

●

Intubacja dotchawiczna
Maska twarzowa
Rurka ustno-gard∏owa
(rurka Guedela, rurka Mayo)
Rurka nosowo-gard∏owa
Rurka krtaniowa
Maska krtaniowa LMA
I-Gel
Rurka COPA
(Cuffed Oropharyngeal Airway)
Combitube®
(rurka prze∏ykowo-tchawicza dwuÊwiat∏owa)

koniecznoÊç stosowania oddechu zast´pczego.
Procedur´ t´ uznaje si´ za z∏oty standard udra˝niania dróg oddechowych u pacjentów po urazie
oraz za optymalny sposób zabezpieczenia dróg
oddechowych podczas zatrzymania krà˝enia.
Jest ona trudna do wykonania dla lekarza bez
odpowiedniego doÊwiadczenia, tote˝ mo˝e si´
jej podejmowaç wy∏àcznie personel wyszkolony
i bieg∏y w jej przeprowadzaniu. Intubacja zapewnia dro˝noÊç dróg oddechowych, ochron´
przed aspiracjà treÊci ˝o∏àdkowej, stwarza mo˝liwoÊç wentylacji dodatnimi ciÊnieniami oraz
odsysania treÊci z tchawicy i oskrzeli.
KONIKOTOMIA
Konikotomia jest inwazyjnà technikà udra˝niania górnych dróg oddechowych, stosowanà
w stanach nag∏ych. Polega na przeprowadzeniu
rurki lub ig∏y przez wi´zad∏o pierÊcienno-tarczowe po wczeÊniejszym zlokalizowaniu punktów
anatomicznych: chrzàstki tarczowatej i chrzàstki
pierÊcieniowatej. Istniejà dwie techniki wykonania konikotomii. Pierwszà z nich jest konikotomia
ig∏owa, nazywana te˝ konikopunkcjà ig∏owà,
druga to konikotomia chirurgiczna. Obydwie
procedury mo˝na przeprowadziç poza salà operacyjnà, a ich najwa˝niejszà zaletà jest szybkoÊç
wykonania.
W wytycznych European Resuscitation Council
2015 pisze si´ wy∏àcznie o „sporadycznych przypadkach”, w których wykonanie konikotomii
„mo˝e”, ale nie musi uratowaç ˝ycia poszkodowanego. Dodatkowo wspomina si´, ˝e konikotomia
jest procedurà „tymczasowà”, a ostatecznym
celem, do którego dà˝ymy, jest wykonanie intubacji bàdê tracheotomii. Wytyczne przestrzegajà
przed mo˝liwoÊcià barotraumy w przypadku
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Podg∏oÊniowe
●
●
●

Konikopunkcja
Konikotomia chirurgiczna
Tracheotomia

konikotomii ig∏owej oraz przed stosowaniem tej
procedury u pacjentów z urazem klatki piersiowej ze wzgl´du na jej nieskutecznoÊç. Konikopunkcji jako metody udra˝niania dróg oddechowych nie zaleca si´ te˝ podczas transportu
pacjenta (Wytyczne ERC 2015).
Brytyjskie Towarzystwo Difficult Airway
Society, w swoim stanowisku z 2015 r. w kwestii
post´powania w niespodziewanej trudnej intubacji u osób doros∏ych, okreÊla konikotomi´
w udra˝nianiu dróg oddechowych mianem „awaryjnego planu D” i zaleca jej wykonywanie wy∏àcznie w sytuacji, gdy nie mo˝na pacjenta zaintubowaç ani wentylowaç i niemo˝liwe jest bezpieczne jego wybudzenie.
Wytyczne The Scandinavian Society of
Anaesthesiology and Intensive Care Medicine
z 2016 roku potwierdzajà, ˝e konikotomia jest
wyborem ostatecznym, jeÊli zawiod∏y wszystkie
inne sposoby udro˝nienia dróg oddechowych.
OkreÊlajà te˝, ˝e najodpowiedniejszym wskazaniem do jej wykonania jest sytuacja okreÊlona
s∏owami „nie mo˝na zaintubowaç, nie mo˝na
wentylowaç”. Autorzy wytycznych zwracajà
uwag´ na umiej´tnoÊci osoby, która chce przeprowadziç konikotomi´ – od nich w∏aÊnie powinna zale˝eç decyzja o przeprowadzeniu zabiegu.
W wytycznych jest dodatkowo mowa o znaczàcej
roli dost´pnych gotowych zestawów do konikotomii, np. EasyCric®, MiniTrach®, Portex®, Cricothyroidotomy Kit (PCK), Pertrach® czy Quick
Trach®. Efektywne u˝ycie dost´pnego zestawu
pozwala na szybkie uzyskanie nowej drogi wentylacji. Zestawy sk∏adajà si´ z wielu elementów
i szybkoÊç zaopatrzenia pacjenta zale˝y od ich
znajomoÊci, regularnych szkoleƒ i ciàg∏ych
çwiczeƒ. W przypadku osoby ratujàcej ˝ycie

niemajàcej mo˝liwoÊci utrzymywania swoich
umiej´tnoÊci na najwy˝szym poziomie, technikà
z wyboru powinna byç konikotomia chirurgiczna z u˝yciem skalpela (Rehn i in. 2016). Nale˝y
zaznaczyç, ˝e obecnie nie znajduje potwierdzenia przekonanie o wi´kszej skutecznoÊci którejkolwiek z mo˝liwych technik, z u˝yciem lub bez
u˝ycia gotowego zestawu (Langvad i in. 2013).
Wskazaniami do wykonania konikotomii sà:
brak mo˝liwoÊci, czasu, sprz´tu lub wykwalifikowanego personelu do zabezpieczenia dróg oddechowych metodà intubacji dotchawiczej; brak
mo˝liwoÊci wyko˝ystania nadg∏oÊniowych przyrzàdów do podtrzymywania dro˝noÊci dróg oddechowych (np. brak sprz´tu, uraz twarzoczaszki,
obrz´k krtani, masywny obrz´k j´zyka, niedro˝noÊç na po- ziomie wi´zade∏ g∏osowych, cia∏a obce,
zagryzione z´by, ci´˝ki krwotok ustno-gard∏owy);
sytuacja „nie mo˝na zaintubowaç, nie mo˝na
wentylowaç”.
Jako przeciwwskazania do wykonania konikotomii wymienia si´: mo˝liwoÊç wykonania intubacji dotchawiczej oraz niemo˝noÊç zlokalizowania
wi´zad∏a pierÊcienno-tarczowego. Przeciwwskazania wzgl´dne do wykonania konikotomii to:
brak doÊwiadczenia w wykonywaniu zabiegu;
mo˝liwoÊç zastosowania innych metod przywracania dro˝noÊci dróg oddechowych; skaza krwotoczna; konikotomia chirurgiczna u pacjentów
poni˝ej 12 roku ˝ycia oraz uszkodzenia lub patologie krtani.

KoÊç gnykowa
B∏ona tarczowo-gnykowa
Wi´zad∏o tarczowo-gnykowe

Chrzàstka tarczowata

Wi´zad∏o pierÊcienno-tarczowe
Chrzàstka pierÊcieniowata
Chrzàstka tchawicy

Ryc. 1. Anatomia krtani

Chrzàstka pierÊcieniowata
Wi´zad∏o pierÊcienno-tarczowe

Technika wykonania konikotomii ig∏owej
Instrumentarium:
– kaniula (np. wenflon 16–18 G)
– strzykawka
– sól fizjologiczna
– uk∏ad drenów
– dost´p do tlenu pod wysokim ciÊnieniem.
Krok 1.
Uk∏adamy pacjenta na plecach, z wa∏kiem
pod barkami i karkiem (przy braku przeciwwskazaƒ), g∏owa i szyja muszà si´ znajdowaç dok∏adnie w linii poÊrodkowej cia∏a. Je˝eli istnieje taka
mo˝liwoÊç, staramy si´ lekko odchyliç g∏ow´.
Krok 2.
Kaniul´ do konikopunkcji ∏àczymy ze strzykawkà wype∏nionà niewielkà iloÊcià 0,9% NaCl
(5–10 ml).

B∏ona tarczowo-gnykowa
KoÊç gnykowa

Ryc. 2. Sposób wykonania wk∏ucia w konikotomii
ig∏owej

Krok 4.
Wk∏uwamy si´ w wi´zad∏o pierÊcienno-tarczowe pod kàtem 90o w linii poÊrodkowej cia∏a,
podciàgajàc t∏ok strzykawki. Stabilizujemy krtaƒ
r´kà niedominujàcà. Po przebiciu wi´zad∏a zmieniamy kàt do 45o w kierunku doogonowym. Pojawienie si´ p´cherzyków powietrza w strzykawce
oznacza przejÊcie koƒca ig∏y do Êwiat∏a krtani. Kaniul´ zsuwamy z ig∏y w kierunku doogonowym,
a ig∏´ usuwamy (ryc. 2).
Krok 5.
Kaniul´ ∏àczymy z uk∏adem drenów doprowadzajàcych tlen pod wysokim ciÊnieniem (400 kPa).
Nale˝y pami´taç o odpowiedniej zastawce w uk∏adzie drenów, np. ∏àczniku Y lub kraniku trójkana∏owym, który umo˝liwi wykonanie biernego wydechu (ryc. 4).

▲

Krok 3.
Lokalizujemy miejsce nak∏ucia, identyfikujàc
punkty anatomiczne: chrzàstk´ tarczowatà
i chrzàstk´ pierÊcieniowatà (ryc. 1).

Chrzàstka tarczowata
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Niepowodzenie zastosowanej procedury
mo˝e mieç zwiàzek z zapadaniem si´ Êwiata kaniuli bàdê jej zagi´ciem i zahamowaniem przep∏ywu tlenu. Metoda jest skuteczna tylko wtedy,
gdy istnieje mo˝liwoÊç podawania tlenu z du˝à
szybkoÊcià przep∏ywu (12–15 l/min) pod wysokim ciÊnieniem. Stosunek czasu wdechu do czasu
wydechu powinien wynosiç 1:4 s. Natlenienie
pacjenta w ten sposób mo˝emy stosowaç maksymalnie przez 30–45 min. (Aleksandrowicz, Gaszyƒski i Gaszyƒski 2013, Gajewski P. 2015, Janiszewska 2013).
Technika wykonania
konikotomii chirurgicznej
Instrumentarium:
– skalpel
– rurka
(np. rurka intubacyjna rozmiar 6 lub rurka
tracheostomijna).
Krok 1.
Uk∏adamy pacjenta na plecach, z wa∏kiem
pod barkami i karkiem (przy braku przeciwskazaƒ), g∏owa i szyja muszà si´ znajdowaç dok∏adnie w linii poÊrodkowej cia∏a. Je˝eli istnieje taka
mo˝liwoÊç, staramy si´ lekko odchyliç g∏ow´.

Chrzàstka tarczowata
Pionowa linia ci´cia skóry
Pozioma linia ci´cia
wi´zad∏a
pierÊcienno-tarczowego
Chrzàstka pierÊcieniowata

Ryc. 3. Linie ci´ç wykonywane podczas konikotomii
chirurgicznej

Krok 2.
Lokalizujemy punkty anatomiczne – miejsce
naci´cia: chrzàstk´ tarczowatà i chrzàstk´ pierÊcieniowatà (ryc. 1).
Krok 3.
U pacjentów przytomnych znieczulamy miejsce naci´cia lidokainà.
Krok 4.
Stabilizujemy chrzàstk´ tarczowatà i wykonujemy pod∏u˝ne naci´cie skóry (skutkuje najmniejszym krwawieniem) w linii poÊrodkowej,
przebiegajàce od dolnego brzegu chrzàstki tarczowatej do wyczuwalnego górnego brzegu
chrzàstki pierÊcieniowatej, d∏ugoÊci oko∏o 1 cm
(ryc. 3).
Krok 5.
Rozszerzamy ran´ i wykonujemy poprzeczne
naci´cie wi´zad∏a pierÊcienno-tarczowego.
Krok 6.
Poszerzamy powsta∏y otwór trzonkiem skalpela i wk∏adamy wczeÊniej przygotowanà rurk´
(ryc. 4).
Wykonujàc konikotomi´ nale˝y mieç na uwadze mo˝liwoÊç wystàpienia powik∏aƒ, takich jak:
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Chrzàstka
pierÊcieniowata
Wi´zad∏o pierÊcienno-tarczowe
Chrzàstka tarczowata
B∏ona tarczowo-gnykowa
KoÊç gnykowa

Ryc. 4. Prawid∏owe umiejscowienie rurki po wykonaniu konikotomii chirurgicznej

uszkodzenie krtani lub tchawicy, nak∏ucie t´tnicy
pierÊcienno-tarczowej, krwawienie do Êwiat∏a dróg
oddechowych, krwotok, uszkodzenie lub perforacja
prze∏yku, wprowadzenie ig∏y do Êródpiersia, odma
podskórna, odma Êródpiersiowa, odma op∏ucnowa,
odma worka osierdziowego, zapalenie Êródpiersia,
niewystarczajàca wentylacja powodujàca asfiksj´,
zagi´cie kaniuli i niemo˝noÊç wentylacji.
Czy nale˝y szkoliç si´
w wykonywaniu konikotomii?
Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii
w ramach 4th National Audit Project of the UK
Royal College of Anaesthesia and the Difficult
Airway Society udowodni∏y nieskutecznoÊç

szybsze wykonanie zabiegu. W efekcie 80%
uczestników uzyska∏o dost´p do dróg oddechowych potwierdzony unoszeniem si´ klatki piersiowej podczas wentylacji. Pi´ciu osobom uda∏o
si´ wykonaç konikotomi´, a trzy osoby wykona∏y
nieumyÊlnà tracheotomi´. Âredni czas przeprowadzania procedury w grupie tych, którym uda∏o si´
dostaç do dróg oddechowych, wynosi∏ 243 s, czyli
oko∏o 4 min. UrazowoÊç zabiegów by∏a znaczna,
ale nie zosta∏o uszkodzone ˝adne du˝e naczynie
(Braun i in. 2014).
Podobne doÊwiadczenie wykonano w Irlandii, z tà ró˝nicà, ˝e w badaniach uczestniczyli
studenci medycyny, którzy ukoƒczyli kurs anatomii, oraz m∏odzi lekarze. Dost´pne narz´dzia to
d∏ugopis i skalpel. Cel – wykonanie konikotomii.
Dokonano 14 prób, z których 8 (57%) zakoƒczy∏o
si´ uzyskaniem dost´pu do dróg oddechowych,
w tym jednà nieumyÊlnà tracheotomi´. Âredni
czas trwania zabiegu wynosi∏ 60 s (+/– 33 s). UrazowoÊç zabiegu równie˝ by∏a du˝a (Neill, Anderson 2013).
Polskie prawo a procedura konikotomii
Co do prawnej podstawy wykonywania konikotomii w sytuacjach nag∏ych, to podstawowe
znaczenie ma art. 30 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty. Przepis ten stanowi, ˝e lekarz
ma obowiàzek udzielaç pomocy lekarskiej w ka˝dym przypadku, gdy zw∏oka w jej udzieleniu
mog∏aby spowodowaç niebezpieczeƒstwo utraty
˝ycia, ci´˝kiego uszkodzenia cia∏a lub ci´˝kiego
rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach
niecierpiàcych zw∏oki. Nie wskazuje jednak konkretnych rodzajów Êwiadczeƒ czy procedur,
do jakich lekarz jest zobowiàzany. Przepis nie
wspomina równie˝ o kwalifikacjach czy specjalizacji lekarza. Kodeks etyki lekarskiej w art. 7 stanowi, ˝e „Dodatkowo art. 4 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty” nadmienia, ˝e „Lekarz ma obowiàzek wykonywaç zawód, zgodnie
ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
dost´pnymi metodami i Êrodkami zapobiegania,
rozpoznania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz nale˝ytà starannoÊcià”.
Przytoczone przepisy nie mówià jednoznacznie,
w jakich przypadkach jakie czynnoÊci powinien
podjàç lekarz w celu ratowania ˝ycia pacjenta,
oprócz tego, ˝e powinien u˝yç wszelkich dost´pnych Êrodków, które sà absolutnie niezb´dne
w danej sytuacji. Mo˝na wywnioskowaç, ˝e lekarz powinien podjàç prób´ przeprowadzenia
zabiegu nawet bez dostatecznego przygotowania, je˝eli jest to absolutnie jedyna mo˝liwoÊç
uratowania ˝ycia pacjenta, a zw∏oka w jego wykonaniu grozi∏aby Êmiercià.

▲

wykonywania konikotomii ig∏owej. Wykazano
w nich, ˝e a˝ 60% spoÊród wszystkich przeanalizowanych konikopunkcji by∏o nieudanych. B∏´dy
w wykonaniu procedury by∏y tak ró˝ne, ˝e patronujàce audytowi towarzystwa naukowe wskaza∏y
na potrzeb´ dodatkowych szkoleƒ, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, w zakresie konikotomii z zastosowaniem sprz´tu dost´pnego
w miejscu pracy (Cook, Woodall i Frerk 2011,
Nolan, Kelly 2011).
Duƒscy otorynolaryngolodzy opublikowali
prac´, w której opisali efekty zorganizowanego
przez nich kursu konikotomii dla personelu medycznego z Republiki Zimbabwe. Przeprowadzili
oni program wideoszkoleƒ w zakresie wykonywania ratunkowej konikotomii chirurgicznej.
Szkolenie w krótkim czasie przynios∏o pozytywne
efekty w postaci uratowania dwóch pacjentów
w sytuacji zagro˝enia ˝ycia (Avnstorp i in. 2016).
W piÊmiennictwie znajdujemy te˝ opis przypadku 62-letniego pacjenta z zapaleniem opon
mózgowo-rdzeniowych przygotowywanego do transportu w celu przewiezienia do szpitala referencyjnego. Po podj´ciu decyzji o zabezpieczeniu
dróg oddechowych poddano go dwóm próbom
intubacji. Kiedy obie zakoƒczy∏y si´ niepowodzeniem, pacjentowi za∏o˝ono mask´ krtaniowà.
Kiedy zaÊ maska okaza∏a si´ niewystarczajàca
i nie spe∏nia∏a kryteriów definitywnych dróg oddechowych, zadecydowano o wykonaniu pionowego ci´cia w anatomicznych okolicach chrzàstki
tarczowatej i chrzàstki pierÊcieniowatej w celu
wykonania konikotomii. Uwidoczniono, jak si´
wydawa∏o, wi´zad∏o pierÊcienno-tarczowe i dokonano trzech prób wprowadzenia rurki tracheotomijnej. Wentylacja przez nowo utworzonà
drog´ by∏a nieefektywna, saturacja spada∏a,
a wokó∏ szyi utworzy∏a si´ odma podskórna.
Wszystko wskazywa∏o na nieprawid∏owe umiejscowienie rurki. Tomografia komputerowa przeprowadzona po ustabilizowaniu stanu pacjenta
ujawni∏a, ˝e rurka tracheotomijna zosta∏a wprowadzona do p´czka obejmujàcego t´tnic´ szyjnà
wspólnà, ˝y∏´ szyjnà wewn´trznà i nerw b∏´dny.
Przypadek ten jednoznacznie wskazuje na potrzeb´ dodatkowych szkoleƒ personelu medycznego w wykonywaniu konikotomii (Gairdner,
Stanley 2016).
W badaniach przeprowadzonych przez niemieckich badaczy wzi´∏o udzia∏ 10 osób nieposiadajàcych wykszta∏cenia medycznego, których
poproszono o wykonanie konikotomii za pomocà
d∏ugopisu i scyzoryka. Zabiegi przeprowadzono
na kadawerach. Uczestnikom wyt∏umaczono,
na czym polega konikotomia oraz w jakim celu
si´ jà przeprowadza. Poproszono ich o jak naj-
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Nale˝y te˝ wspomnieç o konsekwencjach,
jakie pociàga za sobà zaniechanie wskazanych
prawnie czynnoÊci w sytuacji zagro˝enia ˝ycia.
Mianowicie, lekarz b´dzie podlega∏ a˝ trzem niezale˝nym od siebie rodzajom odpowiedzialnoÊci.
Pierwsza to odpowiedzialnoÊç karna wynikajàca
z art. 162 kodeksu karnego: „Kto cz∏owiekowi
znajdujàcemu si´ w po∏o˝eniu gro˝àcym bezpoÊrednim niebezpieczeƒstwem utraty ˝ycia albo
ci´˝kiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogàc jej udzieliç bez nara˝enia siebie lub
innej osoby na niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia
albo ci´˝kiego uszczerbku na zdrowiu, podlega
karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3”. Druga to
odpowiedzialnoÊç zawodowa wynikajàca z art.
53 ustawy o izbach lekarskich: „Cz∏onkowie izb
lekarskich podlegajà odpowiedzialnoÊci zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów zwiàzanych z wykonywaniem zawodu lekarza, zwane dalej „przewinieniem zawodowym”.
Trzeci rodzaj odpowiedzialnoÊci to odpowiedzialnoÊç cywilna zwiàzana z art. 415 kodeksu cywilnego: „Kto z winy swej wyrzàdzi∏ drugiemu
szkod´, obowiàzany jest do jej naprawienia”. Z artyku∏u wynika, ˝e poszkodowany mo˝e domagaç
si´ od lekarza odszkodowania za spowodowanà
szkod´ oraz zadoÊçuczynienia za doznanà krzywd´
w przypadku nies∏usznie podj´tych dzia∏aƒ.
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Reasumujàc, ka˝dy przypadek udzielenia
bàdê nieudzielenia pomocy w postaci przeprowadzenia konikotomii oraz wynikajàce z tego
konsekwencje nale˝y rozpatrywaç indywidualnie, bioràc pod uwag´ zaistnia∏à sytuacj´ i okolicznoÊci.
PODSUMOWANIE
1. Intubacja dotchawicza jest z∏otym standardem w zakresie utrzymania dro˝noÊci dróg
oddechowych w nag∏ych przypadkach.
2. Zarówno konikotomi´ chirurgicznà, jak
i ig∏owà nale˝y wykonywaç wy∏àcznie, jeÊli „nie
mo˝na zaintubowaç, nie mo˝na wentylowaç”
w sytuacji braku innych mo˝liwoÊci udro˝nienia
dróg oddechowych.
3. Istotne znaczenie ma podnoszenie kwalifikacji oraz regularne szkolenia symulacyjne w zakresie udra˝niania dróg oddechowych metodà
konikotomii z u˝yciem sprz´tu dost´pnego w miejscu pracy.
4. W przypadku braku umiej´tnoÊci i/lub
doÊwiadczenia w wykonywaniu konikotomii
decyzja o podj´ciu próby zabiegu nale˝y do ratujàcego, a wynikajàce z tego konsekwencje sà rozpatrywane indywidualnie. ●
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