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Niniejsza ulotka wyjaśnia: 

 

 co to jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) 

 jak podejmowane są decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

        (CPR) 

 w jaki sposób mogą być Państwo zaangażowani w podejmowanie decyzji 

        dotyczącej poddania się resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) 

 

Jest to powszechnie dostępna ulotka przeznaczona dla grupy pacjentów powyżej 
16 roku życia. Może być ona również użyteczna dla rodziny, przyjaciół oraz 
opiekunów pacjentów. Ulotka ta może nie zawierać odpowiedzi na wszystkie 
Państwa pytania dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), powinna 

jednak pomóc podczas podejmowania decyzji oraz analizowania możliwych opcji.   

 

W przypadku jakichkolwiek innych pytań, prosimy o zwrócenie się do pracownika 

służby zdrowia, który odpowiedzialny jest za Państwa opiekę medyczną. 

If you need this leaflet in another language, large print, 
Braille or audio version, please call 01923 217 187 or 

email pals@whht.nhs.uk 
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1. Co to jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR)? 

 

Zatrzymanie krążenia i oddychania oznacza, że serce oraz układ 
oddechowy u danej osoby przestały pracować. W sytuacji takiej 
można czasami przywrócić pracę serca i oddychanie  przy pomocy 
reanimacji w nagłych wypadkach zwanej resuscytacją krążeniowo-
oddechową (CPR). W ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
(CPR) możliwe jest: 

 

 wielokrotne, bardzo silne uciskanie klatki piersiowej  

 zastosowanie elektrowstrząsów w celu przywrócenia pracy 
serca 

 sztuczne oddychanie "usta-usta" oraz 

 sztuczne napełnianie płuc powietrzem poprzez maskę 
nałożoną na nos i usta bądź rurkę wprowadzoną do tchawicy 

 

 

2. Kiedy stosowana jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

(CPR)? 

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) jest stosowana 
głównie w nagłych wypadkach, takich jak np. w przypadku silnych 
obrażeń bądź zawału serca. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
(CPR) jest jednak nie zawsze automatycznie podejmowana.  

Zależy to od okoliczności oraz opinii lekarza  

o prawdopodobieństwie skuteczności tej metody w danym 
przypadku. 

 

Jeśli pacjent jest bardzo poważnie chory i zbliżający się do końca 
życia, próba reanimacji może nie przynieść żadnej korzyści. W 
takim przypadku resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) może 
nie zostać podjęta.  

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa może nie zostać 
przeprowadzona jeśli pacjent zgłosił uprzednio, iż nie chce być 
poddany reanimacji.  

Informacja zawarta w niniejszej ulotce sporządzona została w celu 
służenia pomocą przy podjęciu decyzji przyzwalającej bądź 
odmownej. Ważne jest, aby pamiętać, że krewni, przyjaciele oraz 
opiekunowie nie mogą podejmować tej decyzji za Państwa.   

 

 

3.Czy resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) jest zawsze 

skuteczna? 

 

Prawdopodobieństwo, iż resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
(CPR) przywróci pracę serca i oddychanie będzie zależała od 
takich czynników jak:  

 

 powód ustania pracy serca i oddychania, 

 jakakolwiek choroba bądź problemy zdrowotne w obecnej 
chwili (bądź w przeszłości), 

 ogólny stan zdrowia pacjenta 

 

Gdy resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) podejmowana jest 
w szpitalu, kończy się ona pomyślnie przywróceniem pracy serca i 
oddychania  średnio u 4 na 10 pacjentów. Jednakże średnio tylko 2 
na 10 pacjentów przeżywa wystarczająco długo, aby móc opuścić 
szpital.  

 

Liczbowe dane statystyczne są dużo niższe w przypadku 
pacjentów z istniejącymi poważnymi problemami zdrowotnymi oraz         
u pacjentów, którzy nie znajdują się w szpitalu.  

 

Istotne jest, aby pamiętać, iż powyższe dane liczbowe stanowią 
jedynie ogólny obraz oraz nie są jednoznacznym przewidywaniem 
tego, co może się wydarzyć w Państwa indywidualnym przypadku. 
Każdy z przypadków różni się od siebie i w związku z tym personel 
medyczny opiekujący się Państwem wyjaśni jaki wpływ może mieć 
na Państwa resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR).  
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4. Czy resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) może być 

szkodliwa? 

 

Metody stosowane do przywrócenia pracy serca   i oddychania 

mogą czasami mieć efekty uboczne, takie jak stłuczenia, pęknięcie 

żeber oraz perforacja płuc. Próby podjęte podczas resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej (CPR) czasami nie przynoszą 

przywrócenia pracy serca   i oddychania pomimo wszelkich 

możliwych wysiłków czynionych przez cały zaangażowany 

personel medyczny. Pomyślny wynik uzależniony jest od tego, jaki 

był powód zatrzymania pracy serca i oddychania u pacjenta, a 

także od jego ogólnego stanu zdrowia. Zależy on również od tego, 

jak szybko praca serca i oddychanie mogą zostać przywrócone.  

 

Osoby, u których zabieg zakończy się pomyślnie  często nadal 

pozostają w bardzo poważnym stanie i wymagają dalszego 

leczenia zazwyczaj na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej. 

Niektórzy pacjenci mogą w pełni wrócić do zdrowia, podczas gdy 

inni zdrowieją, lecz pozostają u nich problemy zdrowotne. Pewne 

osoby nigdy nie wracają w pełni do uprzedniego poziomu zdrowia 

fizycznego i psychicznego. U niektórych pacjentów występuje 

uszkodzenie mózgu bądź mogą oni zapaść w śpiączkę. Osoby, u 

których występuje wiele problemów zdrowotnych mają mniejszą 

szansę na pełny powrót do zdrowia.   

5. Czy mogę z wyprzedzeniem podjąć decyzję, iż NIE chcę 

poddać się resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), w 

sytuacji gdy moje serce i oddychanie przestaną 

funkcjonować? 

 

Jeśli wiedzą Państwo, iż nie chcą być poddawani resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej (CPR), mogą Państwo poinformować o 

tym swojego lekarza, który uczyni wszystko, aby decyzja ta została 

uszanowana. Mogą Państwo także uznać za użyteczne złożenie 

oświadczenia woli w sprawie podtrzymywania życia (Advance 

Decision), w celu udokumentowania  swoich życzeń. Jeśli złożą 

Państwo takie oświadczenie, powinni Państwo powiadomić o tym 

przedstawicieli personelu medycznego opiekującego się 

Państwem, aby mogli oni przechowywać jego kopię w Państwa 

dokumentacji dotyczącej opieki medycznej. Powinni Państwo także 

powiadomić o tym bliskie osoby, aby zdawały sobie sprawę              

z Państwa życzeń.   

 

Więcej informacji dotyczących oświadczenia woli w sprawie 

podtrzymywania życia (Advance Decision) uzyskać można na 

stronie internetowej: 

www.adrtnhs.co.uk 
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6. Czy mogę z wyprzedzeniem podjąć decyzję, iż CHCĘ 

poddać się resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), w 

sytuacji gdy moje serce  i oddychanie przestaną 

funkcjonować? 

 

Jeśli uważają Państwo, iż chcą poddać się resuscytacji  

krążeniowo-oddechowej (CPR), wówczas najlepiej porozmawiać o 

tym ze swoim lekarzem i upewnić się, iż świadom jest on Państwa 

zdania. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) zastosowana 

jednak będzie jedynie w sytuacji, gdy lekarz będzie przekonany , iż 

jest ona właściwa z punktu widzenia klinicznego. Będzie to 

uzależnione od Państwa obecnego stanu zdrowia i innych 

istniejących problemów zdrowotnych. Państwa lekarz wyjaśni jakie 

są szanse pomyślnego przebiegu resuscytacji  

krążeniowo-oddechowej (CPR) w Państwa przypadku.  

 

Jeśli istnieje szansa, iż resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) 

mogłaby przywrócić pracę serca i oddychania, ale prawdopodobne 

jest, że  w jej wyniku pacjent będzie ciężko chory bądź 

niepełnosprawny, zdanie pacjenta na temat tego, czy warto 

podejmować taką próbę jest bardzo ważne. Lekarz prowadzący 

wysłucha opinii Państwa oraz Państwa krewnych, opiekunów       

i przyjaciół, jeśli zechcą Państwo, aby osoby te były zaangażowane 

w sprawę.  

 

Jeśli nie zgadzają się Państwo z poglądami swoich lekarzy na 

temat tego, czy resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) jest w 

Państwa przypadku właściwa, mogą Państwo zasięgnąć innej 

opinii. Mogą Państwo również ubiegać się o mediację bądź pomoc 

psychologa czy też złożyć formalną skargę.  

7. Jeśli podejmę decyzję dotyczącą resuscytacji krążeniowo-

oddechowej (CPR), czy mogę później zmienić zdanie? 

 

Pacjenci, którzy poprzednio zdecydowali, iż chcą być poddani 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR): 

 

Mogą Państwo w każdej chwili zmienić zdanie. Jeśli zmienią 

Państwo zdanie, powinni Państwo poinformować o tym 

przedstawiciela personelu, który poprosi lekarza, aby omówił z 

Państwem tę decyzję. Lekarz prowadzący dopilnuje, aby Państwa 

najbardziej aktualna  decyzja została zawarta w Państwa 

dokumentacji dotyczącej opieki medycznej. Jeśli zmienią Państwo 

zdanie po złożeniu oświadczenia woli w sprawie podtrzymywania 

życia  (Advance Decision), personel opiekujący się Państwem 

usunie nieaktualną dokumentację.  

 

Pacjenci, którzy poprzednio zdecydowali, iż nie chcą być 

poddani resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR): 

 

Jeśli zmienią Państwo zdanie i obecnie CHCĄ być poddani 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), powinni Państwo 

omówić to ze swoim lekarzem oraz udokumentować decyzję na 

piśmie. Proszę również zwrócić uwagę na pkt 5 powyżej: decyzja 

pacjenta o woli poddania się resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

(CPR) zostanie zrealizowana  tylko w sytuacji, gdy personel 

medyczny będzie przekonany, iż jest ona właściwa.  
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8. Czy muszę podjąć decyzję przyzwalającą bądź odmowną w 
sprawie ewentualnego poddania się resuscytacji krążeniowo-

oddechowej (CPR) w przyszłości? 

 

Nie muszą Państwo wcale podejmować decyzji dotyczącej 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), jeśli nie chcą 
Państwo.  Ewentualnie mogą Państwo zastanowić się nad tym na 
późniejszym etapie, jeśli nie są Państwo pewni  w obecnej chwili. 
Państwa rodzina, bliscy przyjaciele, opiekunowie bądź osoby, które 
według Państwa najlepiej Państwa znają mogą służyć pomocą przy 
podjęciu najodpowiedniejszej decyzji.  

 

Jeśli nie podjęli Państwo żadnej decyzji dotyczącej resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej (CPR), lekarz odpowiedzialny za Państwa 
opiekę medyczną zdecyduje czy resuscytacja krążeniowo-
oddechowa (CPR) powinna zostać podjęta, biorąc pod uwagę to, 
co Państwo powiedzieli, a także swój własny osąd.  

 

9. Co dzieje się w sytuacji, gdy nie jestem w stanie 

podejmować samodzielnych decyzji? 

 

Prawo pozwala Państwu powołać kogoś do podejmowania decyzji 
w Państwa imieniu. Osobą  tą może być przyjaciel, krewny bądź 
ktokolwiek, do kogo mają Państwo zaufanie. Skonsultowanie się z 
tą osobą będzie miało miejsce, jeśli w późniejszym czasie stracą 
Państwo zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji.  

 

Osoba taka znana jest  jako Państwa trwały pełnomocnik (Lasting 
Power of Attorney – LPA). Aby powołać trwałego pełnomocnika 
(LPA), powinni Państwo porozumieć się z Niezależną Służbą 
Adwokacką do spraw Ustawy o Sprawności Umysłowej 
(Independent Mental Capacity Advocate – IMCA) bądź inną 
bezstronną osobą, taką jak adwokat, który będzie mógł służyć 
Państwu radą przy powołaniu odpowiedniego trwałego 
pełnomocnika (LPA). 

10. Jeśli ja bądź mój lekarz podejmiemy decyzję   o 
nieprzeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

(CPR), czy będzie to miało wpływ na inne leczenie? 

 

Państwa lekarze i pielęgniarki będą nadal prowadzić u Państwa jak  

najlepsze możliwe leczenie i opiekę medyczną. Lekarz prowadzący 
poczyni wszelkie starania, aby personel medyczny, Państwa 
przyjaciele i rodzina zaangażowani w sprawę wiedzieli o decyzji 
oraz ją rozumieli. Decyzja o niepodjęciu resuscytacji krążeniowo-
oddechowej (CPR) odnosi się tylko do samej reanimacji i w 
związku z tym zostaną Państwo poddani każdemu innemu 
potrzebnemu leczeniu.  

 

11. Z kim jeszcze mogę porozmawiać na ten temat? 

 

Jeśli potrzebują Państwo porozmawiać na ten temat z kimś spoza 
rodziny, przyjaciół lub opiekunów, aby ułatwić sobie podjęcie 
decyzji o postępowaniu, następujące  osoby/organizacje mogą 
okazać się Państwu pomocne: 

 

 Psychologowie (counsellors) 

 Niezależne usługi adwokackie (Independent Advocacy 

Services) 

 Zespół ds. doradztwa i obsługi pacjentów (Patient Advice and 

Liaison Service – PALS) 

 Usługi wsparcia dla pacjentów (Patient Support Services) 

 Opiekunowie duchowi, tacy jak kapelan 

 

Jeżeli mają Państwo poczucie, iż nie nadarzyła się sposobność 
omówienia sprawy z przedstawicielem personelu medycznego 
sprawującego opiekę nad Państwem bądź są Państwo 
niezadowoleni z  odbytych rozmów, mogą Państwo złożyć formalną 
skargę. 

Prosimy nie wahać się i nadal zadawać pytania bez ograniczeń, 
dopóki wszystko nie będzie dla Państwa całkowicie jasne.  
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