
ROZ DZIAŁ 5

Postępowanie
z pacjentem triage
i pielęgniarką triage’ową

Wstęp

Po mię dzy ab so lut nym prio ry te tem kli nicz nym usta lo nym w spo sób opi sy wa ny
w ni niej szym opra co wa niu a prio ry te tem względ nym – we wnątrz gru py tria -
ge’owej, za cho dzi istot na róż ni ca. Mó wiąc ogól nie, co pod kre śla ne jest czę sto
w tym opra co wa niu, pro ce du ra tria ge’u, któ rej pod da wa ny jest pa cjent jest cał -
kiem pro sta. Pa cjent jest przy pi sy wa ny do okre ślo nej ka te go rii tria ge’owej, a na -
stęp nie le czo ny za leż nie od stop nia na gło ści i cza su przy by cia. Ist nie je jed nak -
że wie le in nych czyn ni ków, któ re nie za leż nie od nada ne go prio ry te tu, wpły wa -
ją na spo sób po stę po wa nia z pa cjen tem w od dzia le ra tun ko wym. W roz dzia le
tym wy szcze gól nio no i omo wio no ich wa gę. Prio ry tet kli nicz ny i czyn ni ki, któ -
re go de ter mi nu ją są bar dzo waż ne. Nie mniej jed nak, nie wła ści wa oce na ca ło -
ści sy tu acji upo śle dzi za rów no funk cjo no wa nie ca łe go od dzia łu, jak i ja kość
opie ki nad pa cjen tem.

Typ pa cjen ta

Ist nie je du żo czyn ni ków in dy wi du al nie cha rak te ry zu ją cych pa cjen ta, któ re do -
dat ko wo wpły wa ją na po stę po wa nie wo bec nie go – obok okre ślo ne go prio ry -
te tu. Przed sta wio ne są one po ni żej. 

Dzie ci
Dzie ci ja ko pa cjen ci wy ma ga ją spe cjal ne go spo so bu po stę po wa nia w ra mach
pra cy od dzia łu, w szcze gól no ści od dzia łu ra tun ko we go, gdzie nie ma spe cja li -
stycz nych wa run ków. To wa rzy szą im zwy kle opie ku no wie (ro dzi ce lub na uczy -
cie le, krew ni lub opie ku no wie spo łecz ni), przy ja cie le, któ rzy ta kże wy ma ga ją
uwa gi. Utrzy ma nie uwa gi dziec ka jest ogra ni czo ne w cza sie, dzie ci szyb ko się
nu dzą, mę czą i mo gą być wy stra szo ne. Po nad to ule ga ją stre so wi i są wy trą co -
ne z rów no wa gi pod wpły wem trud nej i nie zro zu mia łej sy tu acji. To stwa rza ko -
lej ne trud no ści w dal szym le cze niu.
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Dzie ci, któ re są pod opie ką oso by wy zna czo nej do za ba wy i prze by wa nia z ni -
mi lub są umiesz czo ne w po ko ju za baw, praw do po dob nie nie bę dą spra wia ły
do dat ko wych trud no ści i wy star cza ją ce bę dzie ich re gu lar ne do glą da nie. Uła -
twie niem kon tak tu z dzieć mi jest za pew nie nie smacz nych pro duk tów spo żyw -
czych, ta kich jak chip sy, socz ki w kar to ni kach, na po je w bu tel kach itp. (nie na -
le ży ich jednak sto so wać w przy pad ku dzie ci, któ rym po da no środ ki prze ciw -
bó lo we lub uspo ka ja ją ce). War to ta kże za dbać o pro gram po stę po wa nia wo bec
dzie ci, któ re po ja wi ły się w od dzia le w po rze wie czor nej lub noc nej. W przy pad -
ku dziec ka zmę czo ne go trud niej jest prze pro wa dzić pra wi dło we i da ją ce pew -
ność ba da nie, więc na le ży wy ko nać je jak naj szyb ciej.

Oso by star sze
Pro ble my mo to rycz ne osób star szych mo gą po wo do wać do dat ko we trud no ści
w po cze kal ni, mo gą też sta no wić utrud nie nie w do tar ciu do to a le ty. Oso ba, któ -
ra zna la zła się w śro do wi sku szpi tal nym, mo że mieć kło pot z po ru sza niem się
w od dzia le ra tun ko wym, na wet je że li jej ob ra że nia lub do le gli wo ści są nie znacz -
ne. Tryb ży cia osób star szych jest dość ru ty no wy i ja kie kol wiek od stęp stwa mo -
gą wy wo ły wać u nich roz dra żnie nie. Zwy kle ma ją one ko goś bli skie go, ko go
na le ży po in for mo wać o sy tu acji. Oso by star sze na ra żo ne są na uci sko we
uszkodzenie tkan ki mo gą ce wy stą pić na wet po pół go dzin nym sie dze niu na
wóz ku in wa lidz kim. Je że li po moc me dycz na nie mo że być udzie lo na od ra zu,
to ta cy pa cjen ci po win ni pod le gać szcze gól nej uwa dze pie lę gnia rek. Pro ble -
mem, któ ry ta kże mo że wy stą pić, jest trud ność za cho wa nia czy sto ści, co mo że
wy wo łać za kło po ta nie oso by star szej, je że li zbyt dłu go bę dzie ona po zo sta wio -
na bez po mo cy. Osob ne za gad nie nie to kwe stia utra ty pa mię ci, co unie mo żli -
wia po zy ska nie wa żnych in for ma cji. Wszyst ko to na le ży brać pod uwa gę
w przy pad ku pa cjen ta, któ ry jest oso bą star szą.

Pa cjen ci nie peł no spraw ni lub z zaburzeniami percepcji
Oprócz spe cy ficz nej gru py pa cjen tów w star szym wie ku na le ży mieć na uwa dze
rów nież in ne trud no ści. Do ty czy to osób wy ma ga ją cych spe cjal nej opie ki, ma -
ją cych sła by wzrok lub słuch itp. Oso by ta kie mo gą so bie do sko na le ra dzić
w spo łe czeń stwie, je że li są w sta nie kon tro lo wać sy tu ację, jed nak w wa run kach
pa nu ją cych w od dzia le ra tun ko wym nie bę dą umia ły sa mo dziel nie funk cjo no -
wać. Ze wzglę du na to nie zwy kle wa żny jest szybki kontakt z nimi.

Pa cjen ci agre syw ni
Sy tu acją o wie le mniej kom for to wą od prze peł nio nej po cze kal ni jest obec ność
jed ne go lub kil ku pa cjen tów (bądź krew nych, przy ja ciół pa cjen tów), któ rzy nie -
ustan nie zwra ca ją na sie bie uwa gę. Mi mo że za sa dą jest, iż ci pa cjen ci nie zo -
sta ją za kwa li fi ko wa ni do gru py naj wy ższe go ry zy ka ze wzglę du na to, że naj -
gło śniej krzy czą, ta kże na nich na le ży zwró cić uwa gę. W ta kich przy pad kach
ist nie je wie le re guł pro ce du ral nych. Pa cjent mo że zo stać prze nie sio ny do osob -
ne go po miesz cze nia, tak aby nie za kłó cał spo ko ju w po cze kal ni. Mo że też zo -
stać przy ję ty w pierw szej ko lej no ści, zo sta nie mu udzie lo na nie zbęd na po moc
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i, je śli tyl ko to mo żli we, bę dzie zwol nio ny – z ko rzy ścią dla resz ty ocze ku ją cych
i per so ne lu. Je że li roz wią za nia te oka żą się nie sku tecz ne, oso ba ta ka po win na
zo stać wy pro szo na, je że li zaj dzie po trze ba na wet w asy ście ochro ny lub po li cji.

Pa cjent bę dą cy pod wpły wem al ko ho lu
Oce na sta nu ta kie go pa cjen ta jest trud na, po nie waż al ko hol wpły wa na stan
przy tom no ści i od czu wa nie bó lu. W ta kich przy pad kach na le ży czę ściej spraw -
dzać, czy stan pa cjen ta nie po gar sza się lub nie wy stą pił in ny na gły pro blem.
Pro ce du ra po stę po wa nia w przy pad ku osób bę dą cych pod wpły wem al ko ho lu
jest ta ka sa ma jak opi sa na po wy żej.

Pa cjen ci powracający do od dzia łu
W więk szo ści od dzia łów są pa cjen ci, któ rzy po ja wia ją się re gu lar nie. Cza sa mi
pa cjen ci ci wy ol brzy mia ją do le gli wo ści, bę dą ce na tu ral ną re ak cją w ich sy tu -
acji. In ni po ja wia ją się w od dzia le, gdyż pod czas ostat nie go po by tu zre zy gno -
wa li z ocze ki wa nia na po sta wie nie osta tecz nej dia gno zy i wró ci li w póź niej -
szym ter mi nie. W ta kim przy pad ku ich stan na le ży oce nić na pod sta wie po -
now ne go ba da nia, a nie po przed nich usta leń. W nie któ rych szpi ta lach przy ję -
ta jest pro ce du ra, że ta cy pa cjen ci są oceniani przez starszego le ka rza dy żu ru.
In nym roz wią za niem jest za pro po no wa nie im mo żli wo ści spe cja li stycz nej kon -
sul ta cji me dycz nej w in nym ter mi nie.

Pa cjen ci „przychodniani”
Ist nie ją od dzia ły ra tun ko we dys po nu ją ce przy chod nia mi (po rad nia mi). Nie -
któ re z nich są zlo ka li zo wa ne po za od dzia ła mi i pa cjen ci nie ab sor bu ją per so -
ne lu od dzia łu. Je że li po rad nia zlo ka li zo wa na jest na te re nie od dzia łu ra tun ko -
we go to ich prze pływ przez od dział opar ty jest na in nych za sa dach. Mo że jed -
nak za ist nieć sy tu acja, że bę dą włą cza ni w ko lej ność se gre ga cyj ną od dzia łu. 

Pa cjen ci kie ro wa ni z in nych jed no stek

Wie le od dzia łów ra tun ko wych jest wy ko rzy sty wa nych przez in ne jed nost ki,
przy sy ła ją ce swo ich pa cjen tów do oce ny. Naj czę ściej pa cjen tów ta kich kie ru -
ją le ka rze pierw sze go kon tak tu. Wi zy ty ta kie są wcze śniej anon so wa ne i ak -
cep to wa ne wstęp nie przez od dział. Naj czę ściej do ty czy to pa cjen tów wy so kie -
go ry zy ka z prze wi dy wa ną ko niecz no ścią póź niej sze go przy ję cia do szpi ta la.
Pa cjen tow tych obo wią zu je ta ka sa ma pro ce du ra se gre ga cyj na, jak in nych pa -
cjen tów od dzia łu ra tun ko we go. W ra zie ko niecz no ści re su scy ta cji po dej mu je
ją per so nel od dzia łu ra tun ko we go, a po tem prze ka zu je we zwa nemu ze spo ło -
wi z od dzia łu do ce lo we go. Umo żli wia to płyn ne funk cjo no wa nie od dzia łu ra -
tun ko we go.

Nie któ rzy pa cjen ci mo gą być przy wie zie ni przez po li cję (zgod nie z prze pi sa -
mi o za cho wa niu zdro wia psy chicz ne go), słu żby so cjal ne lub in ne. Pra cow ni cy
od dzia łu nie po win ni ule gać pre sji ze stro ny przed sta wi cie li ta kich or ga ni za cji
i do kład nie roz wa żyć spo sób po stę po wa nia wo bec ta kie go pa cjen ta.
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Czyn ni ki od dzia ło we

Na ka żdym od dzia le ra tun ko wym zda rza się sy tu acja prze peł nie nia. Cza sa mi
wy star czy je den cię żki przy pa dek lub nie obec ność człon ka per so ne lu, aby po -
wstał za tor pra cy od dzia łu. W ta kiej sy tu acji od dział po wi nien mieć przy go to -
wa ną specjalną pro ce du rę dzia ła nia. Dobrze funk cjo nu ją cy sys tem tria ge jest
kluczowym elementem sprawności oddziału.

Oczy wi ście licz ba pa cjen tów i prze by wa ją ce go na od dzia le per so ne lu za le żna
jest od po ry dnia. Czę sto w no cy licz ba per so ne lu jest mniej sza. Mo że to po wo -
do wać wy dłu żo ny czas ocze ki wa nia w po cze kal ni, w szcze gól no ści je śli znaj -
du ją się tam pa cjen ci agre syw ni lub bę dą cy pod wpły wem al ko ho lu. Przy ję tą
prak ty ką jest w ta kiej sy tu acji ob słu ga kil ku „szyb szych” przy pad ków, za nim
roz pocz nie się czyn no ści zwią za ne z ty mi bar dziej cza so chłon ny mi. Nie któ re
od dzia ły w po rze noc nej prak ty ku ją pierw szeń stwo przyj mo wa nia dzie ci.

Szybka ścieżka, strumień przepływu
i dostosowywanie możliwości do potrzeb
„Stru mie nio wa nie” (ka na li zo wa nie) to łą cze nie pa cjen tów w gru py, któ ry mi
póź niej zaj mie się przy pi sa ny per so nel. Uspraw nia to po stę po wa nie wo bec pa -
cjen ta w od dzia le. Za sa da po dob na jest do tzw. szyb kiej ście żki, na któ rej wy -
ło nio na gru pa pa cjen tów ob słu gi wa na jest przez do bra ny per so nel, co przy spie -
sza ich prze pływ. Głów na ró żni ca po le ga na tym, że „stru mie nio wa nie” jest in -
ter wen cją za pla no wa ną wcze śniej, a „szyb ka ście żka” jest re ak cją na na gły tłok
w od dzia łach. 

Man che ster Tria ge Sys tem mo że uła twiać „stru mie nio wa nie”. Sze rzej omó -
wio ne jest to w roz dzia le 8.

Spo koj ne dni
Na wet je że li w od dzia le pa nu je spo kój, na le ży do ło żyć wszel kich sta rań, aby pa -
cjen ci zo sta li pra wi dło wo przy po rząd ko wa ni do stopnia zagrożenia, a pra ca od -
dzia łu prze bie ga ła bez zbęd nych opóź nień.

Ro la pie lę gniarki tria ge’owej

Za sad ni czym za da niem per so ne lu pie lę gniar skie go jest nadanie pacjentowi
właściwego priorytetu. Pra ca ta wy ma ga szyb kie go po dej mo wa nia de cy zji
i właściwego rozłożenia za dań. Na le ży uni kać dłu gich roz mów z pa cjen ta mi
i gro ma dze nia zbyt ob szer nych in for ma cji o ich hi sto rii. Ta kie dzia ła nia, jak
po miar tem pe ra tu ry i pul su, ja ko wy ma ga ją ce cza su, mo żna odło żyć, je że li nie
jest to ko niecz ne do okre śle nia sta nu pa cjen ta.

W mniej szych od dzia łach pie lę gniar ka bę dzie oso bą obec ną przy przyj mo wa -
niu wszyst kich pa cjen tów, w in nych mo że wy stę po wać po dział na pie lę gniar ki
przyj mu ją ce pa cjen tów cho dzą cych i przy wie zio nych na no szach. Spo sób do tar -
cia pa cjen ta do od dzia łu nie za wsze od zwier cie dla cięż kość je go sta nu (np. pa -
cjen ci z try wial ny mi do le gli wo ścia mi wzy wa ją ka ret kę, na to miast pa cjent z za -
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wa łem ser ca przy jeż dża, pro wa dząc sa mo dziel nie sa mo chód). Dla te go też
współ pra ca per so ne lu mu si być na ty le bli ska, aby pra wi dło wo roz po znać rze -
czy wi sty stan pa cjen ta. Me to da tria ge przed sta wio na w ni niej szej książ ce po win -
na być w tym po moc na dzię ki stan da ry za cji po stę po wa nia.

Na gły na pływ pa cjen tów do od dzia łu wy ma ga wspar cia pie lę gniar ki tria -
ge’owej. Pro ce du ra se gre ga cji jest in te gral nym ele men tem za rzą dza nia od dzia -
łem i mo że wy ma gać wie lo ra kie go wspar cia.

Pierw sza po moc/środ ki prze ciw bó lo we
Pie lę gniar ka mo że zna leźć się w sy tu acji, kie dy bę dzie mu sia ła wy ko nać czyn -
no ści pierw szej po mo cy lub po dać środ ki prze ciw bó lo we. Na wet za sto so wa nie
uci sku lub opa trun ku mo że spo wo do wać zmniej sze nie bó lu i krwa wie nia.

In for mo wa nie pa cjen ta
Pie lę gniar ka jest pierw szą oso bą, z któ rą pa cjent ma kon takt po przy by ciu do
od działu i któ ra od po wied nio prze pro wa dzo ną roz mo wą mo że wpły wać na po -
ziom od czu wa ne go bó lu i ewen tu al ne go roz dra żnie nia. Pa cjen ci do ce nia ją in -
for ma cje o prze wi dy wa nym cza sie ocze ki wa nia, ba da niach, ja kie na le ży wy ko -
nać, i ewen tu al nym spo so bie le cze nia. W więk szo ści przy pad ków ta kich in for -
ma cji mo żna udzie lić dość szyb ko.

Pro mo cja zdro wia
Pie lę gniar ka (je że li czas po zwo li) mo że sku tecz nie pro mo wać zachowania
prozdrowotne. Pa cjent jest po dat ny na ta kie in for ma cje w chwi li, gdy sam zna -
lazł się w sy tu acji za gra ża ją cej zdro wiu. Ra dy pie lę gniar ki mo gą do ty czyć ta -
kich za gad nień, jak sto so wa nie ka sków ro we ro wych czy zwal cza nie na ło gu pa -
le nia. Po moc na jest do stęp ność bro szu r in for ma cyj nych.

Roz miesz cze nie pa cjen tów w od dzia le
Za da niem pie lę gniar ki nie jed no krot nie bę dzie skie ro wa nie pa cjen ta do wła ści -
we go ob sza ru od dzia łu. Bę dzie to za le ża ło od wy po sa że nia i po li ty ki od dzia łu.
Pa cjen tów ze stre so wa nych, od czu wa ją cych sil ny ból, krwa wią cych lub sta no -
wią cych szcze gól ną gru pę ze wzglę du na wiek moż na umie ścić w osob nych po -
miesz cze niach, znaj du ją cych się naj da lej od głów nej po cze kal ni. Pa cjen ci, któ -
rzy po win ni le żeć (na przy kład z ura zem ko la na, z bó lem ple ców lub klat ki pier -
sio wej), po win ni zo stać umiesz cze ni w miej scu do te go przy sto so wa nym. W ce -
lu pra wi dło we go za go spo da ro wa nia miej sca i roz miesz cze nia pa cjen tów
pie lę gniar ka po win na mieć ak tu al ną wie dzę na te mat licz by osób w od dzia le
i ich roz miesz cze nia.

Funk cjo no wa nie po cze kal ni
Do chwi li spo tka nia z le ka rzem oso bą, z któ rą pa cjent ma kon takt, jest pie lę -
gniar ka. To ona po win na udzie lać in for ma cji o prze wi dy wa nym cza sie ocze ki -
wa nia. Sta ła kon tro la sy tu acji w po cze kal ni umo żli wi szyb ką re ak cję w przy -
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pad ku po gor sze nia sta nu któ re goś z pa cjen tów tam prze by wa ją cych. Tria ge jest
pro ce sem dy na micz nym i wy ma ga sta łej we ry fi ka cji. Mo że na stą pić po lep sze -
nie sta nu pa cjen ta w wy ni ku po da nia środ ków prze ciw bó lo wych. Pa cjent mo -
że być prze su nię ty do gru py ni ższe go ry zy ka, je że li ból ustą pił, al bo mo żna mu
nadać wy ższy prio ry tet, je że li je go stan w po cze kal ni po gor szył się. Zmia ny ka -
te go rii tria ge’owej nie są błę dem, lecz efek tem po głę bia nia się wie dzy o pa cjen -
cie. Dla te go po cze kal nia jest ob sza rem czyn nej ak tyw no ści od dzia łu.
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