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Sięgnij po zdrowie

W medycynie, jak w biznesie, as to pie-
niądz, a raej: as to życie.

Złota godzina

„Istnieje tylko jeden, uniwersalny 
i wszechobejmujący as – płynie on w jed-
nostajnym tempie i nic nie wywiera na niego 
wpływu.” Isaac Newton

Jak trudno nad asem zapanować, każdy 
bez wątpienia wie. O jego nadmiae mowy 
być nie może. Czasu ciągle mało. Zdobyć, 
zaoszędzić y kupić go to e, niestety, 
niemożliwa.

Subiektywnie as nie biegnie zawsze 
tak samo. Czasem biegnie wolno, zwłasza 
w pracy y w ulinym korku, na nudnej 
lekcji y w kolejce. Innym razem mknie 
jak opętany – zwłasza na urlopie, w trak-
cie egzaminu y na klasówce. Nocą ledwie 
zamykamy oy, otwieramy i już minęło 7 
godzin. Na fotelu u dentysty as wlee się 
lub nawet stoi.

W medycynie, jak w biznesie, as to pie-
niądz, a raej as to życie. W stanach zagro-
żenia życia każda sekunda staje się niezwykle 
cenna. Decyzje muszą być podejmowane na-
tychmiast, a za decyzją muszą iść niezwło-
nie podejmowane działania. Czekać nie 
można, bo każda zwłoka wiąże się z porażką. 
Ma to niesamowite znaenie w medycynie 
ratunkowej y też na oddziałach intensyw-

nej terapii medynej. Powstało pojęcie „złotej 
godziny”, yli asu dla skutenego ratowa-
nia łowieka w stanie zagrożenia życia, naj-
ęściej ofiar wypadków.

Termin ten do medycyny wprowadził R. 
Cowley, amerykański leka, który stwierdził, 
że skutene działania medyne u poszko-
dowanych zastosowane zaraz po wypad-
ku znanie zwiększają szanse na peżycie. 
Dlatego wszystkie służby ratownie, takie 
jak pogotowie ratunkowe, straż pożarna y 
policja, muszą na miejscu wypadku podjąć 
natychmiastowe działania. Inaej e ujmu-
jąc: „złota godzina” to as niejako darowany 
choremu, aby miał szanse peżycia. Jakość, 
zakres i skuteność udzielonej pomocy w tych 
krytynych minutach decydują o życiu lub 
śmierci. Natomiast zaniechanie lub opóźnienie 
udzielonej pomocy powodują szkody nie do 
naprawienia.

„Złota godzina” na pekór nazwie nie za-
myka się dosłownie w 60 minutach. Jest to 
okres od wystąpienia zagrożenia życia do 
momentu udzielenia właściwej pomocy. Zegar 
zostaje włąony w chwili wypadku i biegnie 
bez ustanku, a każda chwila zwłoki działa na 
niekoyść ofiary.

To właśnie pierwsza pomoc decyduje 
o pebiegu i skuteności leenia. Nie-
odzowna tutaj jest jakakolwiek interwencja 
medyna y to lekarska, y paramedyna. 
Nieudzielenie natychmiastowej i skutenej 
pomocy medynej prowadzi do pegranej. 
Aby skutenie ratować życie, opracowane 
zostały zarówno dla lekay, jak i ratowników 
bardzo szegółowe wytyne postępowania 
w sytuacjach zagrożenia życia.

Rolą ratownictwa medynego nie jest le-
enie, ale utymanie łowieka py życiu, 
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zmniejszenie powikłań i szybki trano do 
właściwego ośrodka medynego. Należy jed-
nak pamiętać, że as „złotej godziny” nie liy 
się od momentu dotarcia zeołu do pacjenta 
y dotarcia z nim do szpitala, le od chwili 
wystąpienia zagrożenia. Zagrożenie życia moż-
na zminimalizować, ale tylko wtedy, gdy py 
poszkodowanym znajdą się osoby potrafiące 
zachować się w tej trudnej sytuacji i umiejące 
udzielić pierwszej pomocy. Obowiązek udzie-
lenia pierwszej pomocy oywa na każdym, 
a nie tylko na wykwalifikowanych służbach. 
To niejednokrotnie pypadkowi świadkowie 
zdaenia są najważniejszym ogniwem rato-
wania życia. Od ich prawidłowego i umiejęt-
nego działania tuż po wystąpieniu niekoyst-
nego zdaenia zależy, y odlianie można 
zatymać.

Niestety, strach, brak wiedzy y zaskoe-
nie zaistniałą sytuacją rawiają, że pomoc 
jest udzielona nieprawidłowo lub wrę jest 
zaniechana. Należy pamiętać, że w pypadku 
zatymania akcji serca mózg umiera po asie 
od 3 do 5 minut. To zbyt mało asu, aby e-
kać do pybycia karetki pogotowia. To rów-
nież zbyt mało asu, aby szukać pomocy. Tu-
taj działania muszą być podjęte natychmiast. 
Udzielanie pomocy w stanach zagrożenia ży-
cia nie jest ymś trudnym. Oywiście teba 
znać podstawowe zasady udzielania pierwszej 
pomocy. Jeżeli osoba zaznajomiona z tymi 
zasadami zachowa okój i zdrowy rozsądek, 
może uratować komuś życie.

Biblijnym pykładem osobu udzielania 

pierwszej pomocy jest pypowieść o miłosier-
nym Samarytaninie. Człowiek doznał urazu 
w wyniku pobicia, yli mamy do ynienia 
z ofiarą wypadku. Wymaga ona pilnej pomo-
cy. Nic nie wiemy o stanie jej świadomości ani 
o podstawowych funkcjach życiowych. Jedno 
jest pewne – jest w takim stanie, że wymaga 
pomocy. Są też świadkowie zdaenia. Jednak 
pomocy, niestety, nie udzielają. Dlaego po-
moc nie została udzielona? Może z powodu 
strachu, perażenia, paraliżu y zaskoenia 
trudną sytuacją. Może po prostu z powodu 
braku wiedzy na temat udzielania pierwszej 
pomocy. Pamiętajmy, że as zawsze działa na 
niekoyść ofiary. Ale na szęście zjawiają się 
wykwalifikowane służby ratunkowe. Sama-
rytanin z osiołkiem i niezbędnymi środkami 
pierwszej pomocy. Ranny zostaje opatony 
na miejscu i petranoowany w bezpiene 
miejsce. Życie zostało uratowane. Takie posta-
wy i dzisiaj nie są nam obce.

W ratowaniu as odgrywa niesłychanie 
ważną rolę. Nie zawsze jest to 60 minut. Cza-
sem więcej, ale asem o wiele mniej. Oby nie 
była to ostatnia godzina życia 
łowieka otoonego eszą 
biernych, ciekawskich gapiów…

lek. med. Adrian Kotas
neurochirurg

Aykuł pochodzi z e-asopisma o relacjach 
i duchowości “Wao”, które ukazuje się w całości 
bezpłatnie na www.wao.cme.org.pl.


