
POSTĘPOWANIE DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH
1 | Zbierz wywiad medyczny
 	ustal od kiedy występują objawy wskazujące na podejrzenie udaru mózgu lub 
	 	ustal kiedy pacjent po raz ostatni widziany był bez tych objawów.

3 | Powiadom oddział udarowy
W przypadku transportu pacjenta przez zespół ratownictwa medycznego do oddziału udarowego, zestaw 
trójpołączenie z lekarzem oddziału udarowego – tak, aby kierownik ZRM mógł przekazać kluczowe 
informacje. W przypadku braku możliwości zestawienia trójpołączenia z lekarzem oddziału udarowego, 
przekaż temu lekarzowi informacje otrzymane od ZRM.

JEŚLI OBJAWY, WSKAZUJĄCE 
NA UDAR MÓZGU,  

WYSTĘPUJĄ KRÓCEJ  
NIŻ 6 GODZIN,  

ZAWSZE NADAJ  
1 KOD PILNOŚCI.

2 | Zadysponuj zespół ratownictwa medycznego
Do pacjenta z podejrzeniem udaru mózgu zadysponuj zespół 
ratownictwa medycznego, który najszybciej dotrze do miejsca 
zdarzenia. Rozważ zadysponowanie lotniczego zespołu ratownictwa 
medycznego, gdy czas transportu drogą lotniczą jest krótszy od czasu 
transportu zespołem naziemnym.

CZY U PACJENTA WYSTĘPUJE PODEJRZENIE UDARU MÓZGU
NIE

•  Jeśli nie wymaga pomocy medycznej 
pozostaw pacjenta na miejscu 
zdarzenia.

•  Jeśli pacjent jest w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego, 
przetransportuj go do najbliższego 
szpitalnego oddziału ratunkowego  
lub do izby przyjęć. 

•  Jeśli pacjent jest w stanie, 
który wymaga transportu 
do wyspecjalizowanego szpitala, 
centrum urazowego dla dorosłych lub 
dla dzieci – przetransportuj pacjenta 
bezpośrednio do właściwej jednostki.

TAK
1  Wykonaj dostęp dożylny (i.v.)  lub doszpikowy (i.o.).
2  Oznacz poziom glikemii.
3  Chorym z poziomem SaO2 < 94% podaj donosowo tlen 4-6 l/min.
4  Jeśli pacjent ma napad drgawkowy, podaj standardowe leki 

przeciwdrgawkowe szybko działające.
5  Nie obniżaj ciśnienia tętniczego krwi bez konsultacji z lekarzem 

z oddziału udarowego.
6  Poinformuj dyspozytora medycznego o transporcie pacjenta do 

oddziału udarowego.
7  Pilnie przetransportuj pacjenta do szpitala z oddziałem udarowym. 

Rozważ wezwanie lotniczego zespołu ratownictwa medycznego, 
gdy czas transportu drogą lotniczą jest krótszy od czasu transportu 
zespołem naziemnym.

UDAR MÓZGU: DOBRE PRAKTYKI  
POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM

POSTĘPOWANIE ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
A – drogi oddechowe
B – oddech
C – krążenie
D – ocena zaburzeń świadomości
E – dalsze badanie pacjenta

F –  asymetria twarzy, niedowład lub porażenie mięśni 
po jednej stronie twarzy

A –  niedowład lub porażenie połowicze kończyn 
górnych lub dolnych

S –  zaburzenia mowy – mowa bełkotliwa, niezrozumiała, 
afazja

T – czas od wystąpienia objawów

1 |  Ustal dokładny czas od 
wystąpienia objawów 
udaru mózgu

2 | Wykonaj badanie ABCDE

3 |  Oceń stan neurologiczny 
w skali FAST:


