Combat Trauma
Management
Szkolenia dla ratowników medycznych
z zakresu TCCC na dobre zagościły
w rodzimych służbach mundurowych. Pamiętajmy jednak, że szkolenie
TCCC jest podstawowym szkoleniem
z zakresu medycyny pola walki, które
powinien przejść każdy żołnierz i funkcjonariusz.
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R

atownicy medyczni, co oczywiste, powinni
szkolić się przez cały okres służby, nie poprzestając na szkoleniach podstawowych.
Jaki zatem powinien być kolejny etap w rozwoju
zawodowym combat medica?

Podczas kursu uczy się szkolonych udzielania pomocy w czterech strefach postępowania.

Pierwszą z nich jest Initial Assessment. Działania
prowadzi się tu przede wszystkim po to, by zapobiec podstawowym przyczynom zgonu na polu
Odpowiedź na to pytanie może stanowić program walki. Postępowanie przebiega według akronimu
elitarnego kursu 18 Delta Special Operations Combat MARCHE, zgodnego z obowiązującymi wytycznymi
Medic w Forcie Bragg, gdzie jednym z głównych ele- TCCC:
mentów jest trwające dwa miesiące szkolenie z zakresu Combat Trauma Management. Obejmuje ono - tamowanie masywnych krwotoków z kończyn
zaawansowane postępowanie z poszkodowanym przy użyciu rekomendowanych przez komitet TCCC
w przypadku opóźniającej się ewakuacji, nawet do 72 opasek uciskowych CAT oraz SOFFT-W. Opaski zagodzin. W praktyce oznacza to solidne przygotowa- kładane są na 100% czyli do całkowitego zaniku
nie medyka do monitorowania pacjenta oraz wyko- pulsu na tętnicy promieniowej;
nywania bardziej zaawansowanych procedur ratujących życie. W Polsce również odbywają są kursy CTM - tamowanie tzw. junctional hemmorage, czydla paramedyków sił specjalnych, których organiza- li miejsc, w których kończyna łączy się z tułotorem jest firma Eagle-Med System z Wrocławia. wiem i użycie opaski jest niemożliwe (pachwina,
Dotychczas w tego typu szkoleniach wzięło udział dół pachowy). Pierwsza techniką jest tzw. wound
około 100 ratowników medycznych z wojska i poli- packing przy użyciu środków hemostatycznych
cji. Kurs trwa pięć dni i obejmuje 50 godzin bardzo (CElox Gauze, Quciklot combat gauze, Chito gauze).
intensywnego szkolenia, w tym również działania Po wykonaniu poprawnej procedury pakowania
rany – wykonuje się opatrunek uciskowy mający
nocne w warunkach ograniczonej widoczności.
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zabezpieczyć wypakowana ranę oraz dalej skutecznie utrzymywać ucisk w tym miejscu. Kolejną
metodą zapatrywania jest użycie specjalistycznego sprzętu do tamowania krwotoków z trudnodostępnych miejsc, takich jak Combat Ready Clamp
(CROC), opaska typu Abdominal Aortic Junctional
Tourniquet (AAJT), Junctional Emergency Treatment
tool (JETT) oraz opaska SAM. Niezwykle ważne jest
przećwiczenie procedur na całym rekomendowanym przez komitet sprzęcie, ze względu na prowadzenie m.in. „joint/combaint operations”, w których
możemy spotkać się z innym wyposażeniem medycznym, niż obowiązujące np. w Wojsku Polskim;

- kontrola krążenia, pomiar tętna, kontrola koloru
kondycji oraz temperatury skóry – tutaj każda kontrola parametrów jest dokładnie sprawdzana i porównywana przez instruktorów z rzeczywistym
stanem u poszkodowanego;
- zabezpieczenie urazów głowy i działania zapobiegające hipotermii;
- przygotowanie poszkodowanego do transportu
na noszach, kontrola i zapisanie parametrów życiowych, wymarsz do punktu podjęcia (czasami oddalonego o kilometry od miejsca zdarzenia).

Druga strefa postępowania, tzw. Security Site,
obejmuje postępowanie z poszkodowanym
w czasie krótkich przystanków taktycznych, podczas których przeprowadza się m.in. kontrolę
czynności życiowych, porównuje je z wynikami
- zaopatrzenie obrażeń klatki piersiowej przy po- poprzednich oraz wykonuje kolejne niezbędne
mocy opatrunków okluzyjnych, wykonanie proce- zabiegi ratujące życie
dury odbarczania odmy;
- zabezpieczenie drożności dróg oddechowych za
pomocą technik manualnych, użycia rurki nosowo
gardłowej, rurki LTD oraz wykonania konikotomii
tzw. emergency Cric;

www.fragoutmag.com

Trzecia strefa to tzw. rapid assessment. Tutaj medyk ma zdecydowanie większe pole do działania
oraz więcej czasu na postępowanie z poszkodowanym. Czynności rozpoczyna od sprawdzenia i zanotowania podstawowych parametrów życiowych
oraz sprawdzenia jakości dotychczas przeprowadzonych zabiegów.
Kolejnym krokiem jest wykonanie tzw. szczegółowego badania urazowego, bardzo zbliżonego
do tego, które wykonuje się według zasad ITLS/
PHTLS, m.in. sprawdzenie gałek ocznych zgodnie
z procedurą PERRLA (pupils equal, round, reactive
to light and accommodation) oraz osłuchiwanie
i opukiwanie klatki piersiowej. Poszkodowany musi
zostać doprowadzony do „trauma naked”, czyli wyeksponowany do dokładnego badania. W tej fazie
medyk uzyskuje również dostęp dożylny lub doszpikowy. Ćwiczenia odbywają się zarówno na fantomach, jak i – dla chętnych i twardych kursantów
– wkłuwania na sobie. Rozpoczyna farmakoterapię obejmująca antybiotykoterapię,
podanie
środków

przeciwbólowych
oraz
płynoterapię
Medyk może również rozważyć proksymację
lub konwersję opaski uciskowej.
Ostatnią, czwartą, strefą jest „evacuation site”, czyli
postępowanie z poszkodowanym w miejscu podjęcia przez śmigłowiec. Procedura obejmuje zatem
przygotowanie lądowiska (zarówno w dzień, jak
i w nocy), złożenie meldunku „9-line” przez radio
(w języku angielskim), wysłanie raportu MIST, monitorowanie poszkodowanego do momentu przejęcia przez śmigłowiec oraz sporządzanie poprawnej dokumentacji medycznej poszkodowanego .
Wszystkie czynności musza być prowadzone zgodnie z sekwencją Combat Trauma Management.
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medyk musi sam dobrać sprzęt na misję – w momencie zgłoszenia gotowości dostaje meldunek
związany z wykonaniem konkretnego zadania.
Do dyspozycji ma swojego pomocnika, który wykonuje jedynie proste czynności „niemedyczne”
oraz jednego operatora, który może pomóc np.
w niesieniu noszy. Wszystkie pozostałe czynności
medyk wykonuje sam, ale wszystkie parametry
życiowe są zapisywane oraz sprawdzane przez
instruktorów. W trakcie egzaminu praktycznego popełnienie jednego błędu krytycznego lub
trzech mniejszych pomyłek kończy się oblaniem
testu. Dopuszczona jest jedna poprawka egzamiOstatniego dnia szkolenia odbywają się egzaminy nu – jeżeli kursant jej nie zaliczy otrzymuje jedyteoretyczne i praktyczne. Podczas pierwszego, teo- nie certyfikat uczestnictwa w kursie, a nie certyfiretycznego egzaminu, wszystkie pytania zadawa- kat ukończenia.
ne są w formie otwartej – nie ma tutaj miejsca na
„strzelanie” przez kursanta, jak to się może zdarzać Podsumowując – nie ma miejsca na pomyłki, bo
przy teście. Zazwyczaj egzamin obejmuje około w realu medyk także nie dostanie drugiej szansy
na uratowanie kolegi. Każda procedura musi być
ośmiu rozbudowanych pytań.
wykonana w 100% . W końcu wszystkim ratowEgzamin praktyczny przebiega według przygo- nikom medycznym powinno przyświecać credo
towanego scenariusza taktycznego, w którym amerykańskich PJ’ów: „So others May Live”.
Podczas zajęć używana jest wysokiej jakości pozoracja medyczna, która zdecydowanie podnosi realizm
prowadzonego szkolenia. Każdy medyk sam przygotowuje sobie sprzęt, który zabiera „na robotę” – po
opuszczeniu strefy przygotowania nie może do niej
wrócić i uzupełnić sprzętu. Wszystko to ma na celu
staranne przygotowanie kursantów do pełnionej
funkcji w zespole i wiążącej się z nią odpowiedzialności. Wszystkie procedury wykonywane w dzień
i w nocy, dzięki czemu kursant jest zapoznawany
z różnicą w postępowaniu w środowisku taktycznym
w zależności od panujących warunków oświetlenia.
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