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Dotyczy organizacji zabezpieczenia medycznego Światowych Dni Młodzieży

W nawiązaniu do pisma Pana Inspektora z 29 lutego 2016 r. znak FAKR-II.021.5.2016 
dotyczącego, między innymi, zabezpieczenia wystarczających zapasów środków 
farmakologicznych dla podmiotów leczniczych w przypadku wystąpienia masowego 
zdarzenia podczas ŚDM przesyłam poniżej wykazy leków przekazane przez konsultantów 
wojewódzkich w ochronie zdrowia. W ich ocenie dodatkowe zapotrzebowanie powinno 
dotyczyć następujących leków. 

Lista leków proponowana przez konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych: 
1. cyprofloksacyna tbl. 
2. ceftriakson amp
3. penicylina krystaliczna amp. 
4. klindamycyna amp
5. wankomycyna amp 
6. tienam amp
7. płyny (krystaloidy) do nawodnienia drogą dożylną

Lista leków proponowana przez konsultanta w dziedzinie toksykologii klinicznej:
1. Relanium: amp. a 10mg 
2. Relanium: tabl a 5 mg
3. Tranxene: 20, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 

20mg
4. Midanium: 

a. roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml (50 mg/10 ml) 5 amp. a 10ml
b. roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml (15 mg/3 ml) 5 amp. 3 ml

5. Propofol 1% 10mg.ml amp a 20ml 
6. Flumazenil a 0.1mg/ml 5 amp. 5ml ) - specyficzna odtrutka w przypadku 

przedawkowania celowego lub jatrogennego benzodiazepin podaj się zwykle 1amp. 
/osobę

7. Naloxon roztwór do wstrzykiwań 0,4 mg/ml 10 amp. 1 ml – specyficzna odtrutka 
w przypadku przedawkowania opiatów lub opioidów (morfina, heroina itp.) = dawka 
dla pojedynczego pacjenta 0.4-2mg.
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Ponadto: 
8. ACC amp. a 600mg, 100mg/ml 5 amp (komentarz konsultanta cyt.: „w przypadku 

popularnych zatruć paracetamolem jest to swoista odtrutka wymagająca podaży 
w bardzo dużych dawkach – dla jednego dorosłego pacjenta o wadze 70 kg dawka 
sumaryczna = 21 gramów!!!”).

9. Atropinum amp. 1ml 1mg/ml (komentarz konsultanta cyt.: „swoista odtrutka 
w przypadku skażenia chemicznego środkami fosforoorganicznymi, karbaminianami – 
tabun, sarin. W przypadku pojedynczego zatrucia dawka sumaryczna może sięgać 
1grama!!!”).

Należy zaznaczyć, że decyzja co do zaopatrzenia się przez apteki w leki należy wyłącznie 
do właścicieli aptek
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