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Analysis of medical interventions in patients in life-
threatening conditions – selected emergency medical 
conditions

STReSzczeNie 
Celem pracy jest analiza wyjazdów zespołów ratownic-
twa medycznego do rozpoznanej astmy oskrzelowej, 
POChP oraz pozostałych stanów internistyczno-nie-
urazowych (PRI-N). Analizie retrospektywnej poddano 
dokumentację medyczną Wojewódzkiego Pogotowia 
Ratunkowego (WPR) w Katowicach w latach 2016-2017  
(n = 487 345). Analiza dotyczyła opieki przedszpitalnej 
w ramach działania systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. W badaniu przeanalizowano 59 184 zleceń 
w latach 2016-2017. W badanej grupie zidentyfikowano 
2 947 przypadków astmy, 1 746 przypadków POChP  
oraz 54 491 przypadków należących do grupy PRI-N. 

SŁowa Kluczowe
astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zespół 
ratownictwa medycznego

SummaRy
The aim of the paper is to analyse the interventions of emergency 
medical teams in the case of diagnosed bronchial asthma, chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) and other internal and 
non-traumatic conditions (INTC). The medical documentation  
of  the Voivodeship Emergency Medical Services Station 
in Katowice of 2016-2017 (n = 487 345) was analysed in terms 
of prehospital emergency care provided by the Emergency Medical 
Services in Poland. 59 184 interventions of 2016-2017 were analysed.  
2 947 cases of  bronchial asthma, 1 746 cases of  COPD and 54 491 
INTC cases were identified in the study group. 
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Z roku na rok wzrasta liczba interwen-
cji zespołów ratownictwa medyczne-
go w Polsce, niezależnie od miejsca 

wezwania (1). Za wzrostem liczby wyjazdów 
podąża wzrost liczby pacjentów z rozpo-
znaniem chorób internistycznych, nieura-
zowych. W krajach wysoko rozwiniętych, 
w tym również w Polsce, można odnoto-
wać średni wzrost długości życia. Doda-
jąc do tego coraz szybciej rozwijającą się 
technologię medyczną, wzrasta liczba osób 
z rozpoznaniem chorób internistyczno-kar-
diologicznych. Główną przyczyną zgonów 
w populacji na świecie są choroby układu 
sercowo-naczyniowego (2). Obecnie w Pol-
sce około 70% zespołów ratownictwa me-
dycznego to zespoły bez lekarza (podstawo-
wy – składający się z ratowników medycz-
nych i/lub pielęgniarek systemu ratownic-
twa medycznego).

materiał i metoda
Celem pracy była wyjazdów zespołów ra-
townictwa medycznego do rozpoznanej: 
astmy oskrzelowej, POChP oraz pozostałe 
stany internistyczne-nieurazowe (PRI-N).

Analizie retrospektywnej poddano karty 
zlecenia wyjazdu oraz karty medycznych 
czynności ratunkowych Wojewódzkiego 
Pogotowia Ratunkowego w Katowicach 
w latach 2016-2017 (n = 487 345). Anali-
za dotyczyła opieki przedszpitalnej w ra-
mach systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego.

Do badania włączono interwencje, które 
kończyły się diagnozą podstawową − roz-
poznaniem według ICD-10:
1) astma oskrzelowa (J45-J46),
2) przewlekła obturacyjna choroba płuc  

− POChP (J44),
3) inne − nadciśnienie tętnicze (I10), zawał 

mięśnia sercowego (I20-I25), migotanie 
przedsionków (I48), obrzęk płuc (J81) 
i zaburzenia przewodnictwa (I45-I45). 
Na badanie retrospektywne nie wyma-

gano zgody Komisji Bioetycznej. Analizie 
szczegółowej poddano dane demograficzne 
zdarzeń, tj. płeć i wiek. Dokonano podzia-
łu interwencji realizowanych przez zespo-

ły specjalistyczne i zespoły podstawowe. 
Na podstawie kart medycznych czynności 
ratunkowych dokonano przeglądu działań 
członków zespołów ratownictwa medyczne-
go pod kątem rodzaju wykonywanych me-
dycznych czynności ratunkowych.

Statystyka
Obliczenia wykonano w programie IBM 
SPSS 24.0. W celu oceny zależności mię-
dzy zmiennymi jakościowymi (nominal-
nymi) wykonywano tabele kontyngencji 
oraz stosowano testy chi-kwadrat. Ponie-
waż rozkłady odbiegały od rozkładu nor-
malnego, zastosowano metody nieparame-
tryczne. Do oceny różnic między trzema 
grupami zastosowano test Kruskala-Walli-
sa. W przypadku wyników istotnych wyko-
nywano wykres. Jako istotne statystycznie 
przyjęto P < 0,05.

wyniki
Ze wszystkich 487 345 zleceń wyjazdów ze-
społów ratownictwa medycznego w latach 
2016-2017 na obszarze działania WPR Kato-
wice, po uwzględnieniu kryteriów badania, 
wyodrębniono 59 184 interwencji. W ba-
danej grupie rozpoznano 2 947 przypad-
ków astmy oskrzelowej, 1 746 przypadków  
POCHP oraz 54 491 przypadków należą-
cych do grupy PRI-N, tj. pozostałych rozpo-
znań internistycznych-nieurazowych (PRI-N)  
(ryc. 1). W całej grupie badanej średnia wie-
ku wyniosła 52,37 lat. 

Wśród chorych z astmą więcej było 
mężczyzn niż kobiet (57,2% vs. 42,8%),  
P < 0,0001. W grupie osób z POChP cho-
roba ta częściej występowała u mężczyzn 
niż u kobiet (56,4% vs. 43,6%), P = 0,0003, 
natomiast w grupie PRI-N odsetek kobiet 
w grupie badanej wyniósł 57,11% vs. 42,89% 
mężczyzn, P < 0,0001.

W analizowanej grupie z rozpoznaniem 
astmy oskrzelowej średnia wieku wyniosła 
55,17 lat, w grupie POChP 63,21 lat oraz 
w grupie PRI-N 52,67 lat, (P < 0,005). Nato-
miast średnia wieku w PRI-N wyniosła w mi-
gotaniu przedsionków 68,11 lat, a w nadci-
śnieniu tętniczym 52,21 lat.



25www.pielegniarstwo.elamed.pl

Wiedza w praktyce

W badaniu uwzględniono rodzaj zespołu, 
który udziela świadczeń medycznych czyn-
ności ratunkowych. W przypadku astmy ze-
społy specjalistyczne (zespół składający się 
z lekarza systemu ratownictwa medycznego) 
w 67,11% przypadków, natomiast zespoły 
podstawowe (zespół w składzie z ratowni-
kami medycznymi lub/i pielęgniarkami/
pielęgniarzami) w 32,89% przypadków  
(P < 0,0001). W grupie z POChP zespo-
ły specjalistyczne realizowały 52,18% wy-
jazdów, a zespół podstawowy 47,82% 
(P < 0,05), natomiast w grupie PRI-N ze-
spół specjalistyczny realizował wizyty 
w 45,46%, a zespół podstawowy w 54,54% 
(P < 0,0001).

We wszystkich trzech grupach większość 
pacjentów była stabilna krążeniowo-odde-
chowo i nie wymagała wdrażania zaawanso-
wanych procedur, zgodnych z standardem 
ALS (ang. Advanced Life Support). Najwyższy 
odsetek pozaszpitalnego nagłego zatrzyma-
nia krążenia odnotowano w grupie pacjen-
tów z rozpoznanym POChP (0,65%). Rów-
nież inne zaawansowane czynności ratow-
nicze, tj. intubacja, użycie respiratora czy 

worka samorozprężalnego, były wykonywa-
ne w grupie pacjentów z POChP, lecz róż-
nice nie były znamienne statystycznie, roz-
kłady częstości wykonania poszczególnych 
procedur (włącznie) nie różniły się istotnie 
między rozpoznaniami (P = 0,08). Różnice 
istotne statystycznie między grupami wystę-
powały w przypadku zastosowania worka 
samorozprężalnego (P < 0,0001), respiratora  
(P = 0,045), wykonania EKG (P = 0,012) 
oraz wystąpienia NZK (P < 0,0001).

W trzech grupach podanych analizie po-
równawczej analizowano m.in. wykonanie 
zapisu 12-odprowadzeniowego EKG i roz-
poznanego migotania przedsionków. EKG 
najczęściej wykonywane było w grupie pa-
cjentów z POChP (12,13%), a najrzadziej 
w grupie pacjentów z rozpoznaną astmą 
(8,54%). Na potrzeby analizy wykluczono 
z grupy PRI-N pacjentów z rozpoznanym 
migotaniem przedsionków. Największy od-
setek rozpoznanego w zapisie EKG migo-
tania przedsionków odnotowano w grupie  
POChP (15,23%), a najmniej w grupie PRI-N  
bez migotania przedsionków jako diagnozy 
podstawowej (4,41%), P < 0,0001. 

Ryc. 1. Rozkład rozpoznań u chorych z rozpoznaniami internistycznymi nieurazowymi w grupie interwencji ZRM WPR Katowice 2016-2017.
ZRM WPR – zespoły ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc
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w latach 2016-2017 roku
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dyskusja
Na początku lat 90. XX wieku w Stanach 
Zjednoczonych powstała ogólnoświato-
wa inicjatywa dla astmy (Global Initiative 
for Asthma, GINA) (3, 4). Już 1995 roku 
ogłoszono pierwsze wytyczne. Główne 
założenia GINA to zmniejszenie zapa-
dalności i śmiertelności z powodu astmy 
oskrzelowej. Raport z 1998 roku wprowa-
dził do leczenia wziewne glikokortyko-
steroidy (5). Nie ma jednej definicji ast-
my oskrzelowej, choć jest bardzo znaną 
chorobą (6). Według najnowszej definicji 
„astma to heterogenna choroba, zazwyczaj 
charakteryzująca się przewlekłym zapale-
niem, zdefiniowana przez wywiad o obja-
wach ze strony układu oddechowego, takich 
jak: świszczący oddech, duszność, uczucie 
ciasnoty w klatce piersiowej i kaszel, które 
są zmienne w czasie i w nasileniu, łącznie 
ze zmienną obturacją dróg oddechowych” 
(7, 8). Objawy mają zmienne nasilenie, czę-
sto mogą ustępować samoistnie lub pod 
wpływem leczenia (9). Objawy podmio-
towe obejmują głównie duszność, która 
najczęściej jest wydechowa, ma napadowy 
charakter i zmienne nasilenie (10). Nale-
ży pamiętać, że podczas zaostrzenia gwał-
townego astmy oskrzelowej świsty mogą 
być całkowicie niesłyszalne. Takie zjawisko 
nazywamy „cichą klatką piersiową” (11). 
W 1962 r. Amerykańskie Towarzystwo Cho-
rób Klatki Piersiowej (American Thoracic 
Society – ATS) zdefiniowało przewlekłe 
zapalenie oskrzeli jako przewlekły kaszel 
trwający co najmniej 3 miesiące w trakcie 
ostatnich 2 lat (12). Pod względem anato-
micznym rozedmę opisano jako powięk-
szenie powierzchni pęcherzyków płucnych, 
połączone ze zniszczeniem ścian między-
pęcherzykowych, jednak bez objawów 
włóknienia (13). Po raz pierwszy obecną 
nazwę choroby – przewlekła obturacyjna 
choroba płuc (POChP) – zaproponowali 
Briscoe i Nash (14).

POChP jest najczęstszą przewlekłą cho-
robą płuc i jedną z najczęstszych chorób 
przewlekłych w Polsce (15). POChP jest też 
czwartą najczęstszą przyczyną zgonu (16).  

W krajach Europy Zachodniej koszty le-
czenia POChP wynoszą około 1500 € 
na chorego rocznie i są dwukrotnie wyższe 
niż koszty leczenia chorego na astmę (17).  
Z tych powodów POChP jest zarówno 
w Polsce, jak i we wszystkich krajach roz-
winiętych, poważnym medycznym i spo-
łecznym obciążeniem (18). POChP jest 
bardzo częstą chorobą, co dziesiąty do-
rosły choruje na POChP (19, 20). Bada-
nie spirometryczne pozwala rozpoznać 
chorobę w jej wczesnym stadium (21). 
Zaprzestanie palenia tytoniu hamuje po-
stęp choroby (22, 23). Generalnie częstość 
przewlekłego zapalenia oskrzeli oszacowa-
no na 6,4%, izolowanej rozedmy na 1,8%, 
natomiast POChP potwierdzonego bada-
niem spirometrycznym wśród badanych 
powyżej 40 r.ż. na 8,9% (24). Ogólnie 
szacuje się, że POChP występuje dwukrot-
nie częściej u mężczyzn niż u kobiet (25). 
Dotychczas w Polsce nie przeprowadzano 
szczegółowych badań epidemiologicznych 
określających częstość tego schorzenia. 
Zmiany w układzie oddechowym sugeru-
jące możliwość rozwoju POChP stwierdza 
się u około 10% populacji po 40 r.ż. (26).

Palenie tytoniu wskazywane jest jako naj-
istotniejszy czynnik ryzyka rozwoju POChP. 
Na podstawie wyników różnych badań sza-
cuje się, że czynne palenie tytoniu odpowia-
da za 9,7-97,9% przypadków choroby (27). 
W badaniu Lundback i wsp. (28) aż u 50% 
osób palących tytoń stwierdzono objawy 
pozwalające rozpoznać POChP.

Z tych względów w ramach profilaktyki 
działania antynikotynowe są podstawowym 
postępowaniem w medycznym zapobieganiu 
lub hamowaniu postępu POCHP (29, 30).

Na potrzeby badania retrospektywnego 
dokonano analizy populacji podzielonej 
na trzy grupy – astmy oskrzelowej, POChP 
i grupa PRiN, która zawiera rozpoznania: 
nadciśnienia tętniczego, zawału mięśnia ser-
cowego, bloków przewodnictwa, obrzęku 
płuc oraz migotania przedsionków. Analiza 
dotyczyła wyłącznie opieki przedszpitalnej 
w ramach działania systemu ratownictwa 
medycznego w Polsce. 
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W badaniu wykazano, że odsetek rozpo-
znania powyższych jednostek chorobowym 
stanowił niewielki procent wszystkich reali-
zowanych wizyt w badanym okresie. War-
to zauważyć, że większość zespołów ratow-
nictwa medycznego w Polsce (około 70%) 
to zespoły podstawowe (31), gdzie najczę-
ściej kierownikiem zespołu jest ratownik 
medyczny. Ratownicy medyczni w Polsce nie 
mogą rozpoznawać jednostek chorobowych 
(chyba, że wcześniej jednostka chorobowa 
jest potwierdzona w wywiadzie medycz-
nym), dlatego też w rozpoznaniu najczę-
ściej opisują główny objaw pacjenta, a nie 
rozpoznają konkretnej jednostki chorobo-
wej. Wyjątkiem jest przypadek, kiedy jed-
nostka chorobowa zostanie potwierdzona 
w wywiadzie medycznym. 

Charakterystyka grupy badanej wska-
zuje, że im starszy pacjent, tym częściej 
rozpoznawane jest POChP. Według WHO  
POChP jest jedną w głównych przyczyn 
zgonów populacji (16, 32). Występuje 
u około 10% populacji. POChP jest cho-
robą ogólnoustrojową, poddającą się pre-
wencji i leczeniu, co ma ogromne znacze-
nie praktyczne i wymusza prawidłowe po-
stępowanie profilaktyczne, diagnostyczne 
i terapeutyczne (33). Najmłodsi byli pa-
cjenci z grupy PRiN. Ze wszystkich jedno-
stek chorobowych w tej grupie najmłodsi 
byli pacjenci z rozpoznaniem nadciśnie-
nia tętniczego (51,15 lat). Tylko w grupie 
pacjentów z POChP więcej odnotowano 
mężczyzn niż kobiet. Warto zauważyć, 
że w astmie oskrzelowej różnica jest naj-
bardziej znacząca, co jest potwierdzeniem 
innych publikacji naukowych na temat epi-
demiologii astmy oskrzelowej (34). Na ca-
łym świecie astma dotyka około 235-300 
milionów ludzi (35, 36). 

Należy zaznaczyć, że w ostatnich latach 
w Polsce wystąpił proces centralizacji dys-
pozytorni medycznych. Dyspozytorzy me-
dyczni w Polsce mają również obowiązek 
stosowania procedur wspomagających de-
cyzję oraz kodowania wizyt (kod-1 i kod-2). 
Kodowanie reguluje czas na przyjęcie wizy-
ty i zadysponowanie zespołu przez dyspo-

zytora medycznego oraz wyjazdu zespołu 
do zdarzenia (37, 38).

Różnica procentowa dotycząca rozpozna-
nia ww. stanów pomiędzy zespołami podsta-
wowymi a specjalistycznymi może wynikać z:
− problemów z rozpoznaniem samej jed-

nostki chorobowej;
− rozbieżności w dostępie do środków far-

maceutycznych i możliwości ich podawa-
nia; jeśli powodem wezwania jest duszność 
czy niewydolność oddechowa, i jest do-
stępny zespół z lekarzem, to on jest dys-
ponowany na miejsce zdarzenia w pierw-
szej kolejności;

− faktu przejmowania niestabilnych pacjen-
tów przez zespoły „S” od zespołów „P”  
w miejscu realizacji wizyty.

wnioski
Zaawansowane procedury medyczne w ana-
lizowanej populacji najczęściej były wdra-
żane w grupie pacjentów z POChP. Więk-
szość interwencji z rozpoznaniem astmy 
oskrzelowej i POChP realizowały zespoły 
specjalistyczne, a z pozostałych rozpoznań 
internistycznych nieurazowych – zespoły 
podstawowe. Na podstawie uzyskanych 
wyników można stwierdzić, że bezpiecz-
niejsza i uzasadniona może być większa 
dyspozycyjność podstawowych zespołów 
ratownictwa medycznego w podejrzeniu 
astmy oskrzelowej lub POChP.

Podsumowanie
Zaawansowane procedury medyczne w gru-
pie zgłoszeń najczęściej były wdrażane 
w grupie pacjentów z POChP. Większość 
interwencji z rozpoznaniem astmy oskrze-
lowej i POChP realizowały zespoły specja-
listyczne. Natomiast pozostałe stany inter-
nistyczno-nieurazowych zaopatrywane były 
przez zespoły podstawowe. Na podstawie 
uzyskanych wyników częstsze dysponowa-
nie zespołów podstawowych w podejrzeniu 
astmy oskrzelowej i POChP może być uza-
sadnione i bezpieczne. q

Piśmiennictwo na następnej stronie 



28 Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych 2/2018

Wiedza w praktyce

Piśmiennictwo
1. Działalność systemu. Państwowe Ratownictwo 

Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane po-
zyskane w ramach statystyki publicznej. Notka 
informacyjna. Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 2015.

2. The World Health Report. WHO, Genewa 
2008, http://www.who.int/whr/2008/whr08_
en.pdf.

3. Bousqet J., Jeffery P.K., Busse W.W. et al.: 
Asthma. From bronchoconstriction to airways 
inflammation and remodeling. „Am J Respir 
Crit Care Med.”. 200,

4. Global Initiative for Asthma (GINA): Global 
Strategy for Asthma Management and Prevention. 
WHO/NHLBI, Workshop Report, 2014.

5. Global Initiative for Asthma (GINA): Global 
Strategy for Asthma Management and Prevention. 
WHO/NHLBI Workshop Report, 2014.

6. Corrao W.M., Braman S.S., Irwin R.S.: Chro-
nic cough as the sole presenting manifestation 
of bronchial asthma. „N Engel”, J Med. 1979.

7. Laprise C., Laviolette M., Boulet M. et al.: 
Asymptomatic Airways hyperresponsivenses: rela-
tionships with airways inflammation and remo-
deling. „Eur Respir J.”, 1999. 

8. Global Initiative for Asthma (GINA): Global 
Strategy for Asthma Management and Prevention. 
WHO/NHLBI Workshop Report, 2002.

9. Nadolny K.: Rekomendacje postępowania w ra-
townictwie medycznym. Wydawnictwo Elamed, 
2015.

10. Mikulska A.: Interna Szczeklika. „Medycyna 
Praktyczna”, 2014. 

11. Douglas G., Nicol F., Robertson C.: Bada-
nia kliniczne. 2010.

12. American Thoracic Society: Chronic bronchi-
tis, asthma and pulmonary emphysema: a state-
ment by the Committee on Diagnostic Standards 
for Nontuberculous Respiratory Diseases. „Am. 
Rev. Respir. Dis.”, 1962;85:762-768,

13. Snider G., Kleinerman J., Thurlbeck W., 
Bengali Z.: The definition of emphysema: report 
of a National Heart, Lung and Blood Institu-
te, Division of Lung Diseases, Workshop. „Am. 
Rev. Respir. Dis.”, 1985;132(1):182-185, 

14. Briscoe W., Nash E.: The slow space in chronic 
obstructive pulmonary disease. „Ann. N. Y. Acad. 
Sci.”, 1965;121: 706-722,

15. Zieliński J, Górecka D, Śliwiński P.: Przewle-
kła obturacyjna choroba płuc. Wydanie II, Wy-
dawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999,

16. Rocznik statystyczny. Warszawa 2014.
17. Global Initiative for Chronic Obstructive 

Lung Disease. Global strategy for the dia-

gnosis, management and prevention of chro-
nic obstructive pulmonary disease. NHLBI/
WHO workshop report. Bethesda, National 
Heart Lung and Blood Institute, April 2001; 
Update of the Management Sections, GOLD 
website (www.goldcopd.com). Date updated: 
July 2003, 

18.  Hansen EF, Phanareth K, Laursen LC, et al.: 
Reversible and irreversible airflow obstruction 
as predictor of overall mortality in asthma and 
chronic obstructive pulmonary disease. „Am J Re-
spir Crit Care Med.”, 1999;159: 1267-1271, 

19. Pena VC, Miravitlles M, Gabriel R, et al.: Geo-
graphic variations in prevalence and underdiagno-
sis of COPD. Results of the IBERPOC Multicenter 
Epidemiological Study. Chest 2000;118:981-989, 

20.  Pływaczewski R, Bednarek M, Jonczak L, Zie-
liński J.: Częstość występowania POChP wśród 
mieszkańców prawobrzeżnej. Warszawy. 
„Pneumonol Alergol Pol”, 2003; 71: 329- 335, 

21.  Anthonisen NR, Connet JE, Kiley JP, et al.: 
Effect of smoking intervention and the use of an in-
haled anticholinergic bronchodilator on the rate 
of decline of FEV1. JAMA 1994;272:1497-1505,

22.  Anthonisen NR, Connett JE, Murray RP.: 
Smoking and lung function of Lung Health Study 
participants after 11 years. „Am J Respir Crit 
Care Med.”, 2002; 166:680-685, 

23.  Hersh CP, DeMeo DL, Al-Ansari E, et al.: 
Predictors of survival in severe, early onset COPD. 
Chest 2004;126:1443- 1451, 

24.  Halbert R., Natoli J., Gano A., et al.: Global 
burden of COPD: systematic review and meta-ana-
lysis. „Eur. Respir. J.” 2006;28(3):523–532, 

25.  Bednarek M., Maciejewski J., Wozniak 
M., et al.: Prevalence, severity and underdia-
gnosis of COPD in the primary care setting. 
Thorax 2008;63:402–407. DOI: 10.1136/
thx.2007.085456,

26. Pierzchała W., Niżankowska-Mogilnicka E., 
Mejza F.: Przewlekła obturacyjna choroba płuc. 
W: Szczeklik A. (red.). Choroby wewnętrz-
ne. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, 
ss. 601–611, 

27.  Eisner M.: Secondhand smoke exposure and the 
health of hospitality workers. W: Tarlo S., Cul-
linan P., Nemery B. (red.). Occupational and 
Environmental Lung Diseases. Wiley-Blackwell, 
Oxford 2010, s. 121–128, 

28. Lundbäck B., Lindberg A., Lindström M., 
et al.: Obstructive lung disease in Northern Swe-
den studies not 15 but 50% of smokers develop 
COPD? – Report from the obstructive lung dise-
ase in Northern Sweden studies. „Respir. Med.”, 
2003;97(2): 115–122,



29www.pielegniarstwo.elamed.pl

Wiedza w praktyce

29. Górecka D, Bednarek M, Nowiński A, et al.: 
Diagnosis of airf low limitation combined 
with smoking cessation advice increases stop 
smoking rate. „Chest”, 2003;123:1916-1923, 

30. Czajkowska-Malinowska M, Zieliński J.: Dia-
gnosis of COPD increases smoking cessation rate. 
„Eur Respir J”, 2005;26, Supl 49:155 s.

31. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwo-
wym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2013, 
poz. 757 z późn.zm.)

32. Lopez AD, Shibuya K, Rao C et al.: Chronic 
obstructive pulmonary disease: current and future 
projections. „Eur Resp J”, 2006; 27: 387-412,

33. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia, 
prewencji przewlekłej choroby płuc. Med. 
Praktyczna, wydanie specjalne 2/2007,

34. Global Initiative for Asthma (GINA): Glo-
bal Strategy for Asthma Management and Pre-
vention. WHO/NHLBI, Workshop Report 
2014. str.2-5.

35. World Health Organization Fact Sheet Fact 
sheet No 307: Asthma (ang.). 2011. (dostęp 
Jan 17th,2013),

36. Global Initiative for Asthma (GINA): Global 
Strategy for Asthma Management and Pre-
vention. WHO/NHLBI Workshop Report 
2011. Str.3.

37. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycz-
nia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyj-
mowania wezwań przez dyspozytora medycznego 
i dysponowania zespołami ratownictwa medycz-
nego.

38. Nadolny K: Centralizacja dyspozytorni medyczn-
cyh w Polsce i przyszłość dyspozytora medycznego. 
„Na Ratunek„,, 2015;03:59-62, 


