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Monografię tę dedykujemy
Tym Wszystkim,
którzy są zaangażowani w ratowanie ludzi

PRZEDMOWA
Ciągły rozwój cywilizacji i techniki nieustannie wpływa na nasze życie. Staje się ono
coraz bardziej nowoczesne. Ma to także przełożenie na różne gałęzie medycyny, które
wykorzystują postęp techniczny w leczeniu pacjentów.
Jedną z młodych, ale gwałtownie rozwijających się specjalności medycznych jest medycyna ratunkowa. Coraz większe zagrożenia środowiskowe powodują występowanie różnych urazów, często bardzo skomplikowanych i trudnych w leczeniu. Osoby zaangażowane
w udzielanie pomocy i ratowanie ludzi niewątpliwie są pasjonatami. Muszą na miejscu
zdarzenia podejmować szybkie decyzje co do zaopatrzenia pacjenta i ratowania życia.
Rozwój techniki przyczynia się także do powstawania coraz nowocześniejszego sprzętu
ratowniczego, a firmy farmaceutyczne poszukują idealnie działających leków. Wszystko to
dla zwiększenia przeżywalności pacjentów i późniejszej poprawy jakości ich życia.

SŁOWO OD REDAKTOREK
Do napisania niniejszego repetytorium skłoniło nas duże zainteresowanie wcześniej wydanym przez nas podręcznikiem pt. „Stany zagrożenia życia, postępowanie lecznicze i leki stosowane w ratownictwie medycznym”.
Obecna monografia powstała dzięki współpracy farmakologów oraz lekarzy
praktyków z Katedr i Klinik Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Autorzy przedstawili nie tylko uaktualnione dane na temat organizacji ratownictwa medycznego i związane z nią przepisy prawne, wytyczne europejskie w zakresie resuscytacji, ale także zasady przypominające postępowanie
z poszkodowanym w różnych stanach zagrożenia życia, łącznie z postępowaniem
w przypadku wstrząsu anafilaktycznego, w ciężkim zaostrzeniu astmy oskrzelowej,
resuscytacji kobiet ciężarnych oraz w urazach i ostrych chorobach jamy brzusznej.
Opisany został także sposób postępowania w porodzie fizjologicznym.
Kilka rozdziałów zostało poświęconych na omówienie: postępowania przedszpitalnego u chorych z udarem mózgu, zawrotów głowy jako niepokojącego objawu w postępowaniu przedszpitalnym, pierwszej pomocy w oparzeniach, zaburzeń
po substancjach psychoaktywnych. Podano również, które z czynności ratujących
życie może wykonać pielęgniarka ratunkowa.
Szczegółowo objaśniono, jakie leki znajdują się w wyposażeniu karetek „P”
i „S”, kładąc szczególny nacisk na leki wymienione w podstawowej liście podanej
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
W opisie poszczególnych leków podano najważniejsze, zgodne z aktualną wiedzą informacje o mechanizmach ich działania, wskazaniach i przeciwwskazaniach w stosowaniu, dawkach, drogach podawania. Dawki podstawowych leków
stosowanych w stanach zagrożenia życia u dorosłych, dzieci, a także noworodków
podano w osobnych tabelach.
W opracowaniu zamieszczono również uaktualnioną listę leków stosowanych
często w lecznictwie – podano ich nazwy międzynarodowe, najczęstsze synonimy i zaszeregowanie do odpowiedniej grupy pod względem działania farmakologicznego – oraz listę leków, które mogą być podawane bez konsultacji z lekarzem przez ratownika medycznego (wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 kwietnia 2016 r., załącznik nr 1) i pielęgniarkę (wg Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r., załącznik nr 3).

Pragniemy podkreślić, że ratownik medyczny może zastosować samodzielnie te leki, które znajdują się na liście zatwierdzonej przez Ministerstwo
Zdrowia, a pozostałe leki podaje tylko na zlecenie lekarza, który decyduje
o wyborze konkretnego leku i wielkości dawki na podstawie oceny indywidualnego przypadku.
Wiadomo, że nigdy nie można z góry przewidzieć czasu i okoliczności zaistnienia stanu nagłego, dlatego osoba ratująca powinna być również przygotowana do
przeprowadzenia działań ratowniczych.
Nie ulega wątpliwości, że właściwe i szybko wdrożone postępowanie
w pierwszych minutach zagrożenia życia często decyduje o dalszym leczeniu
i szansach na uratowanie chorego.
W istocie zadanie ratownika medycznego polega na niezwłocznym udzieleniu
pierwszej pomocy i jak najszybszym przekazaniu ciężko chorego (poszkodowanego w wypadku, zatrutego itp.) pod specjalistyczną opiekę lekarską.
Mając na względzie konieczność jak najszybszego przekazania osoby zatrutej
w ręce toksykologów, załączono też spis adresów, faksów i telefonów ośrodków
ostrych zatruć, a także adresy ośrodków toksykologicznych czynnych całą dobę.
Gorąco dziękujemy samodzielnym pracownikom naukowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za zrozumienie problemu i współudział w napisaniu niniejszej
książki. Słowa wdzięczności kierujemy w stronę Pana Profesora Leona Drobnika,
który aktywnie uczestniczył w opracowaniu tej monografii oraz poświęcił sporo czasu na dyskusje nad jej koncepcją.
Szczególne podziękowanie składamy śp. Pani Profesor Teresie Bobkiewicz-Kozłowskiej, kierownikowi Katedry i Zakładu Farmakologii UMP, za ogromną życzliwość i duchowe wsparcie okazane nam podczas pracy nad tą monografią.
Chcemy również podziękować wszystkim osobom niewymienionym z nazwiska,
których pomoc przyczyniła się do wydania niniejszego repetytorium.

Danuta Cenajek-Musiał
Irena Okulicz-Kozaryn
Małgorzata Grześkowiak

Poznań, luty 2017 r.
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