První vydání této knihy, jejímž hlavním autorem a editorem byl prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc., vyšlo v roce 2003 a bylo brzy rozebráno. Proto již dva roky nato bylo nutno vydat dotisk a i ten poměrně rychle potkal stejný osud. Především z toho důvodu se nakladatelství Galén rozhodlo vydat druhé, doplněné a přepracované vydání této monografie. Profesora MUDr. Jiřího Pokorného, DrSc., vystřídal doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc., který si jako hlavní autor a pořadatel přizval dalších 24 spolupracovníků. Jejich výběr umožnil zpracovat prakticky všechny specializační medicínské obory.

Srovnáním s prvním vydáním je toto rozsáhlejší (474 stran oproti 351 stranám), přibyly nové kapitoly (nyní 28, dříve 26), obrázky i tabulky. Také grafika je výraznější i přitažlivější a zatímco první vydání knihy bylo brožované, toto má pevnou vazbu. Ale hlavně - a to je nejpodstatnější - text byl nejen rozšířen, ale i aktualizován.

Vlastní odborný text je rozdělen do tří částí. V části A, která je nejrozsáhlejší (372 s.), jsou popisovány postupy lékařské první pomoci při bezprostředním ohrožení života v různých specializacích tak, jak se s nimi může lékař setkat. Zařazeny byly např. kapitoly Neodkladná resuscitace (61 s.), Kontrola masivního krvácení (16 s.), Bezvědomí nejasného původu (9 s.), Dušnost (13 s.), Arytmie v přednemocniční etapě (11 s.), Akutní infarkt myokardu (15 s.), Šok (31 s.), Úrazy - polytrauma (26 s.), Poranění úst a obličeje (9 s.), Termická traumata (12 s.), Akutní stavy ohrožující oko (13 s.), Náhlé příhody břišní (13 s.), Náhlé příhody urologické (4 s.), Náhlé příhody gynekologické a porodnické (8 s.), Základy lékařské první pomoci u dětí (32 s.), Křečové stavy v přednemocniční neodkladné péči (5 s.), Akutní intoxikace (18 s.), Akutní stavy v psychiatrii (33 s.) a Analgezie a sedace při poskytování lékařské první pomoci (14 s.). V části B nazvané Aplikace lékařské první pomoci nalezneme kapitoly Biologický terorismus (18 s.), Chemický terorismus (11 s.), Radiační terorismus (8 s.), Zbraně, které nezabíjejí (4 s.) a Integrovaný záchranný systém - hromadný výskyt raněných (21 s.). V části C je zařazena pouze jediná kapitola informující o ohledání zemřelého v přednemocniční etapě a další postup (4 s.). Text doplňují tři přílohy, které podávají přehled o infúzních roztocích, náhradě roztoků u popálenin dětí a o resuscitačních rouškách a maskách (6 s.). Knihu uzavírají seznam zkratek a rejstřík.

Komu tuto monografii doporučit? Problematika, jíž se zabývá, jde napříč všemi specializacemi. A nejenom to - každý lékař může být postavem před nutnost kvalifikované první pomoci. Proto by tato kniha neměla chybět na pracovním stole žádného lékaře.

