ŠEŠTASIS TARPTAUTINIS ŽIEMOS GREITOSIOS MEDICINOS
PAGALBOS ČEMPIONATAS
SZCZYRK MIESTELYJE LENKIJOJE

Sausio 27-30 dienomis Lenkijos kurortiniame Szczyrko miestelyje vykusio VI-jo
Tarptautinio žiemos greitosios medicinos pagalbos čempionato įspūdžiais dalinasi
Vilniaus GMP stoties komandos, tarp užsienio komandų iškovojusios garbingą
trečiąją vietą, narys Igoris Lukaševas.
Viso čempionate dalyvavo 61 komanda iš įvairių šalių (Graikijos, Ukrainos,
Lenkijos, Rumunijos, Vokietijos, Anglijos, Belgijos, JAV ir Lietuvos). Varžybų
organizatoriai pasistengė, kad užduotys būtų ne tik sunkios ir klaidinančios, bet ir
įdomios.

Pirmoji užduotis
Kūdikis netyčia iškrito iš vežimėlio ir susitrenkė galvą. Atvykus medikams situacija
komplikuojasi,- kūdikis tampa vangus, mieguistas, išsivysto traukuliai, po kurių jis
neatgauna sąmonės ir kūdikį tenka gaivinti pagal algoritmą.

Antroji užduotis
Autoįvykis kalnuotoje vietovėje. Karininkų visureigis nuvažiuoja nuo pagrindinio
kelio ir kalno papėdėje įklimpsta sniege. Iki įvykio vietos (užduoties) teko eiti apie
kilometrą pėsčiomis ir neštis visą GMP automobilyje turimą įrangą. Dešimties
minučių visokeriopos medicinos pagalbos teikimas lauko sąlygomis, kol į pagalbą
atvyks daugiau medikų. Atliekant užduotį, pareikalavusią fizinės jėgos, medicininių
įgūdžių, gudrumo, ypatingai gelbėjo greita orientacija ir nuojauta pasirenkant kuriam
nukentėjusiajam privalai suspėti pagelbėti pirmajam, iš pažiūros atrodančiam visai
sveikam. Intuityvus budrumas pasitarnavo tinkamai, - trys tariami sunkiai nukentėję
žmonės buvo išgelbėti.

Trečioji užduotis
Gautas pranešimas, kad pirtyje praranda sąmonę žmogus, sergantis bronchine astma.
Žmogus staiga nustoja kvėpuoti. Atidūs užduoties vertintojai stebi ar laiku žmogus
buvo ištrauktas iš pirties į priepirtį teikti pagalbos. To nepadarius, žūtų ne tik ligonis,
bet ir gelbėtojai (GMP medikai) gautų šilumos smūgį. Buvo vertinama ir tai, kaip
teikiantysis pagalbą medikas atlieka krūtinės paspaudimus.

Ketvirtoji užduotis
Teko vykti į gretimo didesnio miestelio Bielsko Bialo didžiulį prekybos centrą
(panašaus dydžio kaip Vilniuje esantis prekybos centras "Panorama"), kuriame staiga
žmogus prarado sąmonę, nekvėpuoja ir aplinkiniai jam teikia pagalbą. GMP užduotis
– taisyklingi reanimaciniai veiksmai, esant skilveliu virpėjimui. Užduoties atlikime
buvo vertinama ne tik reanimacijos algoritmų pritaikymas, bet ir techninės klaidos, t.y.
kaip ir kur dedamos defibriliatoriaus mentelės, kokia mediko, darančio krūtinės
paspaudimus, nugaros padėtis. Ši užduotis vyko ypatingai tikroviškai. Reanimaciją
stebėjo ne tik komisijos nariai, bet ir smalsuolių minia, susidomėjusi šalia vykstančiais
neva gelbėjimo darbais.

Penktoji užduotis
Į kalno papėdę, neva slidinėjant, nukrito jaunuolis ir susilaužė ranką. Imobilizavus,
nuskausminus ranką teko nepamiršti tuo metu buvusios minusinės temperatūros
keliamo pavojaus. Reikėjo nukentėjusįjį šildyti turimomis priemonėmis, nes GMP
automobilis liko atokiai ir kol jis bus pasiektas praeis daug laiko, o sužeistasis gali
sušalti. Antrasis šios užduoties netikėtumas – medikus pasitikusi, aplinkybes
pasakojusi mergina pati sukniubo ir neva tapo be sąmonės. Iki užduoties pabaigos
laiko likę nedaug todėl reikėjo ypatingai greitai nustatyti priežastį ir suteikti
kvalifikuotą medicinos pagalbą.

