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Ciśnienie atmosferyczne
Narażenie na znaczącą hipobarię może spowodować hipoksję hipobaryczną
z następstwami zarówno somatycznymi, jak i poznawczymi (np. zaburzenia pamięci czy
uwagi). Przykładem może być nagły spadek ciśnienia w kabinie samolotu rejsowego
w trakcie lotu na standardowej wysokości przelotowej.
Nie dotyczy to jednak śmigłowców HEMS (ang. Helicopter Emergency Medical Service),
które w zależności od warunków meteorologicznych latają na wysokości:
- od 250 ft do 1000 ft nad ziemią w dzień (od ~76 m do ~305 m),
- od 800 ft do 1500 ft nad ziemią w nocy (od ~244 m do ~457 m).
W celu zobrazowania wspominanych wysokości warto zauważyć, że najwyższy budynek
w Polsce (Pałac Kultury i Nauki w Warszawie) ma 237 m.
Przyjmując, że ciśnienie atmosferyczne na powierzchni ziemi wynosi 760 mm Hg, na
wspominanych wysokościach przelotowych będzie to odpowiednio:
- 1500 ft (457 m) – 722 mm Hg (spadek o 5%),
- 1000 ft (305 m) – 734 mm Hg (spadek 3,5%),
- 800 ft (244 m) – 739 mm Hg (spadek o 2,8%),
- 250 ft (76 m) – 753 mm Hg (spadek o 0,9%)2.

Ciśnienie atmosferyczne c.d.
Z równania gazu pęcherzykowego można obliczyć spadek PaO2 w zależności od
wysokości lotu:
- 1500 ft (457 m) – spadek o ~8 mm Hg,
- 1000 ft (305 m) - spadek o ~6 mm Hg,
- 800 ft (244 m) - spadek o ~5 mm Hg,
- 250 ft (76 m) - spadek o ~2 mm Hg.
W przypadku transportu pacjenta przy użyciu samolotu będącego na wyposażeniu
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (Piaggio P.180 Avanti ) istnieje możliwość hermetyzacji
kabiny – powietrze jest tłoczone do kabiny w celu utrzymywania stałego ciśnienia. Do
wysokości około 7000–7600 m nad ziemią jest więc możliwe utrzymywanie ciśnienia
panującego na powierzchni morza.
Podsumowując: Lot na standardowych wysokościach przelotowych HEMS w bardzo
nieznacznym stopniu wpływa na poziom PaO2. W przypadku transportu z użyciem
samolotu istnieje możliwość hermetyzacji kabiny, obniżenia wysokości lotu i utrzymywania
w kabinie ciśnienia panującego na powierzchni morza.
Transport drogą lotniczą nie powoduje istotnego pogorszenia stanu pacjenta związanego
z ekspozycją na obniżone ciśnienie atmosferyczne.
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M. P. Samuels, The effects of flight and altitude, Arch Dis Child 2004;89:448–455. doi:
10.1136/adc.2003.031708

Redukcja ciśnienia parcjalnego tlenu
pomiędzy powietrzem a komórkami
docelowymi czyli kaskada tlenowa

A.Piotrowski: Niewydolność oddechowa noworodków-zapobieganie i leczenie, Alfa-medica press;2011,26.
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Wzrost objętości gazów
Prawo Boyle’a-Mariotte’a
W stałej temperaturze objętość V danej masy gazu jest
odwrotnie proporcjonalna do jego ciśnienia p.
W formie matematycznej można to przedstawić jako:
pV=const
(np. 100 ml gazu na poziomie 1830 m staje się 130 ml).
Pęcherze rozedmowe, rozedma śródmiąższowa, odma
opłucnowa, śródpiersiowa, podskórna, pęcherzyki gazu
w układzie żyły wrotnej i ścianie jelit, powietrze w jamie
bębenkowej.

Przeciążenie
Definicja przeciążenia – pozorne zwiększenie się ciężaru pacjenta i
członków załogi statku powietrznego, w sytuacji gdy na jego ciężar
nakłada się przyspieszenie (liniowe, odśrodkowe, kątowe) związane
z manewrem statku powietrznego. Do manewrów zaliczamy zmiany
prędkości, wysokości i kierunku kursu. Podczas lotu na stałej
wysokości, stałej prędkości i kierunku, przeciążenia nie występują.

Przeciążenie – wielokrotność stałej g, która mówi ile razy wartość
przyspieszeń przekracza przyspieszenie ziemskie. Człowiek w stanie
spoczynku poddany jest przeciążeniu 1 g ( stan nieważkości 0 g,
katapultowanie 20 g).
Przeciążenie: dodatnie i ujemne
 Helikopter – nie występują przeciążenia
 Samolot – przeciążenia 1,5 g, (desaturacja w czasie lądowania)
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Wibracje
Znaczenie
dla
sprzętu
monitorującego
(atest:
pulsoksymetry z technologią Masimo i OxiSmart) oraz ew.
wysuwanie się cewników np. z naczyń (linie naczyniowe
zwłaszcza do naczyń tętniczych widoczne bez otwierania
okien w inkubatorze, zmniejszenie wibracji przez
korzystanie z materacy wypełnionych żelem.

Hałas
NICU 45-50 dB, w transporcie do 60 dB.

„Excessive exposure of sick neonates to
sound during transport”
L Buckland, N Austin, A Jackson, T Inder

Badanie z Nowej Zelandii: karetka N, Eurocopter BK117, Cessna GoldenEagle 421, inkubator Airshields
TI500.
Typ transportu, czas przelotu, populacja, kliniczne
interwencje w czasie trwania przelotu.

5

Hałas c.d.

L. Buckland, N. Austin, A. Jackson, T. Inder, Excessive exposure of sick neonates to
sound during transport, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003;88:F513–F516

Wyższy poziom hałasu w transporcie lotniczym niż drogowym (istotny statystycznie).
Brak istotnej różnicy między poziomem hałasu w samolocie czy helikopterze.

L. Buckland, N. Austin, A. Jackson, T. Inder, Excessive exposure of sick neonates to
sound during transport, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003;88:F513–F516
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L. Buckland, N. Austin, A. Jackson, T. Inder, Excessive exposure of sick neonates to
sound during transport, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003;88:F513–F516

 Dźwięk i wibracje;
 Trauma: zmęczenie stres, dezorientacja, wzrost
zapotrzebowania na tlen, trudności w
komunikacji między personelem – wpływ na
pacjenta. Stosowane alarmy wzrokowe;
 Osobnicza wrażliwość;
 PPHN;
 ENN;
 Badania nad długoterminowymi skutkami
narażenia na hałas;
 Prace nad redukcją poziomu hałasu: ściany
inkubatora, ochrona na uszy – minimalizacja
poziomu hałasu o 21-28 dB u dorosłych i o 7 dB u
niemowląt.
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Temperatura
 Spadek temperatury o 2°C na każde 300
metrów wysokości
 Największe zmiany temperatury – helikopter
 Gazy medyczne!

Czy intubować?
Wpływ czynników zewnętrznych (hałas, przeciążenie – hipoksja)
Stosowanie prostaglandyn (protokoły postępowania w Szkocji i Pd. Walii);
Stosowanie iNO;

C. H. Skeoch, L. Jackson, A. M. Wilson, P. Booth, Fit to fly: practical
challenges in neonatal transfers by air, Arch Dis Child Fetal Neonatal
Ed 2005;90:F456–F460. doi: 10.1136/adc.2004.064949
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„Critically ill neonates displayed stable vital parameters
and reduced metabolic acidosis during neonatal
emergency airborne transport in Sweden”
Ingrid Frid, Johan Agren, Mattias Kjellberg, Erik Normann, Richard Sindelar
Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala University, Uppsala, Sweden

120000 urodzeń w roku, w kraju 6 Szpitali z III poz. referencji
neonatologicznej, około 2500 transportów, 3 szpitale neonatologiczne
posiadają zespoły transportowe – dedykowane całemu krajowi.
Uppsala transport – 250 transportów łącznie, najwięcej helikopterem – Airbus
Helicopter, Marseille, Learjet 45 aircraft (Bombardier Montreal), Airborne
Voyager transport incubator, Biomedical, USA, respirator Fabian TV1,
Acutronic, Szwajcaria, AeroNox Biomedical, ABL 200 analyser Radiometer
Denmark

Lata 2012-2015
187 noworodków wybranych retrospektywnie z 717 wykonanych
transportów (tylko transporty ostre – as soon as possible)

Dane:
 Rodzaj transportu, wskazania do transportu, czas stabilizacji
stanu noworodka przed rozpoczęciem transportu, czas trwania
transportu
 Wiek ciążowy, masa ciała, wiek po urodzeniu, ocena Apgar w 5
minucie, leczenie i powikłania w czasie transportu
 Parametry noworodka – czynność serca, saturacja, średnie
ciśnienie tętnicze krwi, gazometria 6 godzin przed i 6 godz. Po
zakończeniu transportu
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 Ocena w skali California w modyfikacji Gould –
temperatura ciała, RR, reakcja na stymulację dotykową,
ocena wydolności oddechowej, stosowane FiO2 i
stosowanie wazodilatatorów
 Rozpoznania ICD10- IVH, NEC ( Bell), RDS, PPHN
 Średni wiek ciążowy 35 tc. (22-42 tc.), masa ciała 2627 g,
(467g – 5300g.), wiek – 0-105 dni, 25% poniżej 28 tc.,
35% VLVB
 Transport helikopterem 179, w tym 47 połączone z
transportem karetką N i transport lotniczy w 8
przypadkach
 Średni czas trwania transportu 65 minut (30-175 minut),
czas stabilizacji w szpitalu kierującym 30 minut ( 10-235
minut)
 Najczęstsze wskazanie do transportu – niedotlenienie i
wcześniactwo – po 22%.

I. Frid, J. Agren, M. Kjellberg, E. Normann, R. Sindelar, Critically ill neonates displayed stable vital
parameters and reduced metabolic acidosis during neonatal emergency airborne transport in
Sweden, Acta Paediatrica, February 2018, DOI: 10.1111/apa.14295
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I. Frid, J. Agren, M. Kjellberg, E. Normann, R. Sindelar, Critically ill neonates displayed stable vital
parameters and reduced metabolic acidosis during neonatal emergency airborne transport in
Sweden, Acta Paediatrica, February 2018, DOI: 10.1111/apa.14295

Zgony
0 - w czasie transportu;
9 - w ciągu 24 godzin od zakończenia transportu;
Wszystkie mechanicznie wentylowane i stwierdzano gorsze
parametry życiowe przed transportem niż w całej populacji,
średnia saturacja p-skórna 85%, pH 7,06, BE 18,3.
Rozpoznania: ekstremalne wcześniactwo, NEC, MAS,
krwawienie podczepcowe. Śmiertelność i zachorowalność
większa w grupie wcześniaków poniżej 28 tc. – w tej
populacji IVH III i IV st. ( w tej grupie 2 zgony w ciągu 24
godz. – 7%). Śmiertelność w grupie wcześniaków 29%,
średnia 20%, najniższa śmiertelność w populacji z
zaburzeniami oddychania 13% i ostrymi objawami
brzusznymi 14%.
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Zdarzenia niepożądane
Niepożądane zdarzenia medyczne - 14 razy ( 1x wysunięcie nosków od
nCPAPu i reintubacja). Pozostałe to zdarzenia techniczne.
Żaden noworodek z nieinwazyjną wentylacją nie wymagał intubacji.
Standardowa procedura – intubacja noworodków wymagających nCPAPu
– wnioski – nie każdy pacjent wymaga intubacji. W badaniach*
zanalizowano populację pacjentów wymagających intubacji w:
transportach ostrych, planowych i w określonych grupach pacjentów.
Trwa dyskusja nad standardami.
* Null Jr. D, Crezee K, Bleak T. Noninvasive respiratory support during transportation. Clin Perinatol 2016; 43: 741–54. ;
Bomont RK, Cheema IU. Use of nasal continuous positive airway pressure during neonatal transfers. Arch Dis Child
FetalNeonatal Ed 2006; 91: F85–9.; Millan N, Alejandre C, Martinez-Planas A, Caritg J, Esteban E,Pons- Odena M.
Noninvasive respiratory support during pediatric ground transport: implementation of a safe and feasible procedure. Respir
Care 2017; 62: 558–65.

I. Frid, J. Agren, M. Kjellberg, E. Normann, R. Sindelar, Critically ill neonates displayed stable vital
parameters and reduced metabolic acidosis during neonatal emergency airborne transport in
Sweden, Acta Paediatrica, February 2018, DOI: 10.1111/apa.14295
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Zdarzenia niepożądane c.d.
•

Astri Lang 2010: w populacji VLBW 5-ciokrotny wzrost ryzyka
zgonu i IVH III i IV st.,

•

Mohamed a Mohamed 2010: transport m-szpitalny zwiększa
ryzyka IVH u noworodków VLBW,

•

Wskazany transport in utero,

•

Wnioski: transport lotniczy skrajnie niedojrzałych wcześniaków i
bardzo chorych noworodków pozwala na bezpieczne
utrzymanie parametrów życiowych,

Literatura: Broughton SJ, Berry A, Jacobe S, Cheeseman P, Tarnow-Mordi WO, Greenough
A. An illness severity score and neonatal mortality in retrieved neonates. Eur J Pediatr
2004; 163: 385–9; Berge SD, Berg-Utby C, Skogvoll E. Helicopter transport of sick
neonates: a 14-year population-based study. Acta Anaesthesiol Scand 2005; 49: 999–
1003; Holt J, Fagerli I. Air transport of the sick newborn infant: audit from a sparsely
populated county in Norway. Acta Paediatr1999; 88: 66–71.

Badania
 noworodki z problemami kardiologicznym transportowane
na długich odległościach;
(Lee JS, Polin RA. Treatment and prevention of necrotizing enterocolitis. Semin Neonatol 2003; 8:
449–59; Paul S, Resnick S, Gardiner K, Ramsay JM. Long-distance transport of neonates with
transposition of the great arteries for the arterial switch operation: a 26-year Western Australian
experience. J Paediatr Child Health 2015; 51: 590–4);

 brak różnic w częstości interwencji medycznych i wysokości
pCO2 u noworodków „kardiologicznych” transportowanych
drogą powietrzną i lądową;
(Hellstr€om-Westas L, Hanseus K, J€ogi P, Lundstr€om N-R, Svenningsen N. Long-distance transports of
newborn infants with congenital heart disease. Pediatr Cardiol 2001; 22:380–4);

 transport noworodków i dzieci – brak różnic w umieralności
30 – dniowej dzieci transportowanych drogą powietrzną i
lądową
(Hon KE, Olsen H, Totapally B, Leung T-F. Air versus ground transportation of artificially ventilated
neonates: comparative differences in selected cardiopulmonary parameters. Pediatr Emerg Care 2006;
22: 107–12).
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„Ground vs air transport for neonates. Does it matter?”
Ann –Marie Tamassy CPC, Emergency Medical and Retrieval service South
Australia
Badanie retrospektywne: wszystkie transporty w latach 2010-2012;
1274 noworodki transportowane;
Analizowane:


Dane demograficzne: masa ciała poniżej 1000 g. 1%, 1000 -2000 g. 5%, 2000 – 3000 g.
15%, powyżej 3000 g 80%;



Rozpoznanie główne, interwencje w czasie transportu;



Rodzaj transportu : karetka N 53%, samolot 43%, helikopter 4%;



Noworodki zaintubowane 23%, nie intubowane 77%;



Rozpoznania: wcześniactwo, RDS, przyczyny sercowe, wady wrodzone, zaburzenia
metaboliczne, zakażenia, encephalopatia;



Interwencje w czasie transportu: zmiany parametrów wentylacji, zmiany stężenia 02 w
mieszaninie oddechowej, zmiany dawkowania leków inotropowych oraz sedacyjnych,
wykonywanie badania gazometrycznego, zmiany kaniuli donaczyniowych, zmiany ułożenia
noworodka, odśluzowywanie.

Ann-Marie Tamassy CPC, RM, NICN, Ground vs Air Transport for Neonates. Does it Matter?,
https://www.aeromedsocaustralasia.org/img.ashx?f=f&p=melbourne_2013%2FTAMASSY_
Ann-Marie.pdf
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Ann-Marie Tamassy CPC, RM, NICN, Ground vs Air Transport for Neonates. Does it Matter?,
https://www.aeromedsocaustralasia.org/img.ashx?f=f&p=melbourne_2013%2FTAMASSY_
Ann-Marie.pdf

Wyniki
 Wybór środka transportu zależy od dostępności,
lokalizacji pacjenta, odległości, stanu pacjenta,
pogody
 W badaniu retrospektywnym nie stwierdzono
statystycznie istotnych różnic w podejmowaniu
interwencji klinicznych w zależności od wyboru
sposobu transportu pacjenta
 Prowadzenie dalszych badań w celu zbadania
długoterminowych skutków transportu pacjentów
oraz w celu zwiększenia liczby badanej populacji.
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Transport lotniczy w Polsce
 2016 r. transporty z inkubatorem 37 (8,4%
wszystkich transportów: 439), 9 noworodków
zaintubowanych;
 2017 r. transporty z inkubatorem 73 (19,1%
wszystkich transportów: 382), 9 noworodków
zaintubowanych;
 Najczęstsze przyczyny transportu noworodka –
kardiologiczne- 62,2% w 2016 r. i 57,5% w 2017 r.

Elektroniczne zlecenie
transportu lotniczego
https://www.lpr.com.pl/ezt/
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P. Sanocki, Wyzwania transportu lotniczego „N”, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, s.18.

P. Sanocki, Wyzwania transportu lotniczego „N”, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, s.20.
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P. Sanocki, Wyzwania transportu lotniczego „N”, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, s.18.

Najczęstsze problemy
 Brak możliwości pełnego badania fizykalnego
noworodka podczas transportu,
 Utrzymanie prawidłowej wentylacji noworodka,
 Wielokrotne przekładanie noworodka,
 Kompatybilność aparatury medycznej,
 Ułożenie noworodka podczas lądowania.
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Plany na przyszłość
 Szkolenia dla personelu,
 Wprowadzenie iNO do leczenia w czasie
transportu,
 Nowe samoloty.

TRANSPORT
DROGOWY

TRANSPORT
HELIKOPTEREM

TRANSPORT
SAMOLOTEM

MOŻLIWOŚĆ
ZATRZYMANIA SIĘ/
LĄDOWANIE

Dobra
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WIBRACJE
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Duże

Średnie

HAŁAS

Duży

B. Duży

B. Duży

TEMPERATURA

Średni
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Średni
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Dobry
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Dobry

Średni

Dobry

CZAS TRANSPORTU

Średni

Dobry
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KOSZT

Średni

Duży

Duży
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TRANSPORTU
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ADAC BK117

Beechcraft
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Learjet LJ-45

Inne

H175 Airbus Helicopter
Cessna

Eurocopter

Learjet
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Piaggio P.180 Avanti

Dziękuję za uwagę
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