
Plan warsztatowego kursu online przygotowującego do PES z dziedziny anestezjologii i 
intensywnej terapii (w załączeniu przypadki do przygotowania oraz schemat budowy 
odpowiedzi ustnej). 

PROGRAM RAMOWY KURSU 
Dzieo 1 – 26.02.2022

Godz. Temat 

10:00-10:30 Przedstawienie się. 
Omówienie planu i formy zajęd 

10:30 – 13:30 Przypadek 1 i 2 
- przedstawienie
- pytania testowe
- pytania ustne

14:00-17:00 Przypadek 3 i 4 
- przedstawienie
- pytania testowe
- pytania ustne

Dzieo 2 – 27.02.2022

Godz. Temat 

10:00-11:30 Egzamin testowy z omówieniem 

12:00-16:00 Egzamin ustny z omówieniem 

Kurs zakłada aktywny udział uczestników wymagający przygotowania zagadnieo podanych 
w załączonych opisach przypadków (patrz poniżej) 



Przypadek kliniczny 1 
7 letni chłopiec jadący hulajnogą został potrącony na przejściu dla pieszych przez 
nadjeżdżający samochód. 
Na miejscu zdarzenia:  

A- Drożne, niewielka ilośd wydzieliny w jamie ustnej, podbarwionej krwią, maska z

tlenem

B- wydolny oddechowo na masce z tlenem ( 6l/min) - saturacja 96%; tachypnoe do

42/min; opukowo -odgłos bębenkowy po str lewej,  asymetria szmeru

pęcherzykowego- ściszenie nad lewym polem płucnym, bolesnośd uciskowa klatki

piersiowej na lewo od mostka; tchawica położona pośrodkowo

C- wydolny krążeniowo, HR 130/min; BP 85/46 mmHg, czas powrotu włośniczkowego 3

s, w dłoni lewej wenflon 18 G; podłączono 250 ml Optilyte

D- początkowo nieprzytomny, następnie otwierający oczy na polecenie słowne, jęczący,

źrenice lewa większa niż prawa;

zabezpieczony kołnierzem, na desce, GCS 3/4/5 ; glukoza 110 mg/dl
E- temp 36,1 st C; widoczne zasinienia i otarcia w obrębie lewej strony twarzy i klatki

piersiowej; brzuch tkliwy, miękki; kooczyny długie bez zniekształceo i cech złamao

Zagadnienia teoretyczne 

 anatomia OUN, nerwy czaszkowe

 budowa rdzenia kręgowego, drogi nerwowe ( w aspekcie następstw klinicznych w

przypadku urazu)

 neurofizjologia ( ICP,CBF)

 odmienności anatomiczne, fizjologiczne i farmakologiczne u dzieci ( parametry

życiowe adekwatne do wieku,  rozmiar sprzęt)

 fizyka: prawo Hagena Poiseuille’a

Problemy kliniczne 

 postępowanie w przypadku urazów ( ETC, ATLS, primary survey)

 leczenie ciasnoty wewnątrzczaszkowej

 leczenie wstrząsu krwotocznego

 następstwa masywnych przetoczeo

 powikłania związane z podawaniem produktów krwiopochodnych

 stany zagrożenia życia w urazach klatki piersiowej, rozpoznawanie, leczenie ( odma,

tamponada, wiotka klatka piersiowa, hemothorax)



Przypadek kliniczny nr 2 
68 letni mężczyzna został skierowany do szpitala z powodu niedrożności przetoki tętniczo -
żylnej na lewym ramieniu. 
A-drożne,
B- granicznie wydolny oddechowo, tachypnoe do 25/min; trzeszczenia u podstawy płuc,
saturacja 90 % na powietrzu, w USG płuc obustronnie profil B
C- wydolny, rytm zatokowy 90/min; BP 160/90 mmHg
D- przytomny, niespokojny, zorientowany co do czasu, miejsca, własnej osoby; nasilenie
duszności w pozycji siedzącej; glc 234 mg/dl; źrenice równe, reaktywne
E- leczy się na schyłkową niewydolnośd nerek w przebiegu NT ( bisocard 1 x 5mg, piramil 1 x
2,25mg, Furosemid 2 x 20mg,  i cukrzycy typu 2 ( insulina) , wymaga hemodializ 3x/tydzieo,
własna diureza ok 1000 ml/dobę; przetoka wytworzona ok 3 lata temu, dotychczas działająca
prawidłowo
mc. 82kg, wzrost 164 cm, trudny obwodowy dostęp iv

W badaniach: 

pH 7,29 
pO2 65 mmHg 
pCO2 46 mmHg 
BE -8 
HCO3- 16 mmol/l 
Lac 0,7 mmol/l 
Na 131 mmol/l 
K 6,5 mmol/l  

Zagadnienia teoretyczne 

 anatomia splotu barkowego, znieczulenie regionalne kooczyny górnej

 farmakologia leków znieczulenia ogólnego w niewydolności nerek

 farmakologia leków zwiotczających, leki zwiotczające używane do „ szybkiej indukcji”

RSII

 interpretacja ABG

 farmakoterapia w ChNS, NT, Cukrzycy ( modyfikacje w okresie okołooperacyjnym)

Problemy kliniczne 

 ultrasonografia w ocenie stanu nawodnienia chorego oraz diagnozowaniu duszności

 rola technik nerkozastępczych w okresie okołooperacyjnym i intensywnej terapii

 znieczulenie ogólne u chorych z licznymi chorobami towarzyszącymi

 kwalifikacja chorych z obciążeniami kardiologicznymi do zabiegów

niekradiochirurgiczncyh

 kwalifikacja chorych do zabiegów w trybie pilnym



Przypadek kliniczny nr 3 

27 letnia kobieta, CII, PII, 38hbd, bez chorób dodatkowych, planowe CC z powodu położenia 
miednicowego płodu, znieczulenie podpajęczynówkowe L3/4 (2,5ml 0,5% bupiwakainy 
spinal heavy + 25mcg fentanylu), w związku z silnymi dolegliwościami bólowymi przed 
wydobyciem noworodka rozpoznano niewystarczająca blokadę podpajęczynówkową i 
zdecydowano o wykonaniu znieczulenia ogólnego powikłanego zachłyśnięciem podczas 
indukcji. Po zabiegu przekazana niebudzona, zaintubowana, wentylowana na OIT. 

Przy przyjęciu: 
A- RUT 7,5
B- wentylowana SIMV z fiO2 80%, peep +8cmH20, w USG płuc obustronnie profil A
C- wydolny, rytm zatokowy 90/min; BP 140/90 mmHg, zacewnikowana – 600ml moczu,
D- sedowana sewofluranem (ET 1,0%); RASS -4, glu 140 mg/dl; źrenice równe, reaktywne
E- oparunek czysty, w drenie ślad krwi, temp. 36,9C
mc. 72kg, wzrost 174 cm, obwodowy dostęp iv

ABG: pH 7,3 pO2 70mmHg  pCO2 35mmHg  HCO3  20mmol/l 

Zagadnienia teoretyczne 

 odmienności anatomiczne u ciężarnej

 odmienności fizjologiczne u ciężarnej

 wymiana gazowa matka - płód

 farmakologia leków anestetycznych, opioidów i środków znieczulenia miejscowego u

ciężarnej

 wpływ anestetyków na płód

Problemy kliniczne 

 wybór znieczulenia w przypadku planowego i pilnego cięcia cesarskiego

 postępowanie w przypadku trudnych dróg oddechowych u połoznicy

 postępowanie w przypadku zachłyśnięcia podczas indukcji

 ARDS – rozpoznanie, postępowanie

 opieka nad pacjentką w połogu w OIT



 

 

 
Przypadek kliniczny nr 4 
 
76 letni mężczyzna przyjęty do oddziału pooperacyjnego po planowym zabiegu 
pankreatoduodenektomii z powodu guza trzustki.  
W wywiadzie:  
NT, stabilna ch.wieocowa, niewydolnośd serca NYHA II, (enalapril 5mg, bisoprolol 5mg) 
Cukrzyca t.2 kontrolowana insuliną 
Przewlekła niewydolnośd nerek (kreatynina 1,6mg/dl) 
Dna moczanowa. 
Stan po appendektomii przed laty. 
 
Przy przyjęciu: 
A- drożne  
B- RR 24/min, SpO2 92% bez suplementacji tlenu, w USG profil B u podstawy obu płuc  
C- wydolny, rytm zatokowy 64/min; BP 90/60 mmHg, zacewnikowany – 100ml moczu po 4-
godzinnym zabiegu,  
D- przytomny, niespokojny, RASS +2, źrenice równe, porusza kooczynami 
E- oparunek czysty, w drenach ślad krwi, temp. 36,9C 
mc. 62kg, wzrost 174 cm, 2xobwodowy dostęp iv oraz kaniula tętnicza 
 
ABG: pH 7,3  pO2 65 mmHg   pCO2 26 mmHg  BE -4   HCO3- 12 mmol/l   Lac 3,7 mmol/l 
 
Zagadnienia teoretyczne 

 odmienności fizjologiczne u osób w podeszłym wieku 

 znieczulenie do zabiegu pankreatoduodenektomii 

 farmakologia leków anestetycznych u osób w podeszłym wieku 

 farmakoterapia bólu po rozległym zabiegu operacyjnym 

 kryteria przyjęcia do oddziału intensywnej terapii 

 
 
Problemy kliniczne 

 Antybiotykoterapia okołooperacyjna 

 Śródoperacyjna płynoterapia. 

 Delirium pooperacyjne – rozpoznanie, postępowanie. 

 Wstrząs septyczny – rozpoznawanie, postępowanie. 

 Terapia daremna – zasady postępowania w warunkach OIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schemat budowy odpowiedzi ustnej 

Wstęp Ogólne scharakteryzowanie zagadnienia, 
ew. definicje, epidemiologia, mechanizm 
działania 

Rozwinięcie Główna merytoryczna częśd odpowiedzi. 
Jasno formułowane myśli, struktura 
przemyślana- wiadomości uporządkowane 
„od ogółu- do szczegółu” 

Zakooczenie Podsumowanie, wnioski 

 Czy dobrze rozumiem pytanie?

 Co chciałbym/chciałabym zawrzed w swojej odpowiedzi?

 Jak mogę pogrupowad, usystematyzowad, uporządkowad swoją odpowiedź?

 Czy mogę dołączyd schemat, wykres, graficzną ilustrację omawianego problemu?

 Czy znam wyniki dużych randomizowanych badao, zalecenia, wytyczne towarzystw

naukowych, na które mogę się powoład

 Czy mam własne doświadczenia dotyczące omawianego pytania

Pytanie przykładowe 
Kontrowersje dotyczące stosowania skoliny 

wstęp Wprowadzenie: ogólne 
informacje, miejsce w sensie 
przynależności 
farmakodynamicznej oraz w 
zastosowaniu klinicznym 

Przynależnośd farmakologiczna: lek 
zwiotczający, jedyny depolaryzujący 
 Zastosowanie: RSII ( dlaczego?) 
Krótko: mechanizm działania, budowa ( 
dwie cząsteczki Ach) 

rozwinięcie Ustrukturyzowane, jasno 
formułowane, wartościowe 
merytorycznie informacje 

Zalety skoliny: szybkie działanie, krótkie  
działanie, korzystna ekonomicznie, łatwo 
dostępna, często i od dawna używana, 
może byd podawana iv, im 
Wady-drżenia mogące dawad 
dolegliwości bólowe, ryzyko anafilaksji, 
ryzyko hipertermii ryzyko przedłużonego 
bezdechu w przypadku niedoboru 
acetylocholinoesterazy, ryzyko 
hiperkaliemii, bradykardii ( u dzieci!, w 
przypadku powtarzania dawki- czy 
można tak robid?), wzrostu ICP, brak 
dedykowanego leku odwracającego 
działanie, problemy z użyciem TOF ( 
koniecznośd kalibracji) 

zakooczenie Wnioski, podsumowanie Własne doświadczenia 
Rokuronium jako alternatywa 
Próba odpowiedzi na pytania czemu 
mimo tylu wad i niebezpieczeostw 



pozostaje w powszechnym użyciu 

O co dodatkowo może zapytać egzaminator? 

 niedobór acetylocholinoesterazy- wrodzony, nabyty- rozpoznanie, postępowanie,

diagnostyka genetyczna

 sposoby monitorowania bloku n-m, blok II fazy

 miejsce skoliny w RSII w przypadku urazów, potencjalnie trudnych dróg

oddechowych, w sytuacjach can’t ventilate, can’t intubate

 choroby rzadkie w anestezji: hipertermia złośliwa, niedobór acetylocholinoesterazy,

dystrofie

 ja zmniejszyd ryzyko wystąpienia bólu mięśniowego po użyciu skoliny

 grupy chorych u których nie wolno używad skoliny ze względu na proliferację

receptorów Ach poza złączem n-m (oparzenia, urazy rdzenia)


