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vzdelávanie a tréning zdravotníckych pracovníkov
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skryt

KPR
J. Karaš, M. Hudák, V. Hosa, Š. Trenkler

Falck Záchranná a.s. Košice

December 2010

Postup posádky 1 2 3 4 5 6 7
body max 

možné 

body pridelené 

rozhodcom

1.

Chovanie posádky na 

mieste, ukľudnenie 

pacienta a okolia, 

ochrana posádky 

pozdravenie sa, 

predstavenie sa a 5 b

skľudnenie svedkov, 

prostredia
použitie OP - rukavice

30

Pri príchode sa pozdravia, predstavia, 

ukľudnia slovne okolie, svedkov, použijú 

ochr pomocky 10 10 10

2.
Prvotné vyšetrenie 

pacienta

Vedomie - jasné a 

hlasné oslovenie, 

algický podnet a 10 b 

Dýchanie - vizuálne, 

pohmat na hrudníku, 

uchom, a 5 b 35 Vedomie, dýchanie, 

20 15

3. Anamnéza

TO - a) čo sa udialo b) 

bola vykonávana laická 

KPR d) použil alkohol?  

a 10 b

OA - a) doposial sa na 

nič neliečil, b) športovec            

a 5 b

LA - lieky neužíva AA - alergicky nie je

a) fajčenie - nefajčí, 

b) alkohol -

príležitostne         a 5 

b
70

Anamnézy 

30 10 10 10 10

4.
Vyšetrenie od hlavy 

po päty

hlava - hľadanie 

poranenia a) vo vlasatej 

a nevlasatej časti               

b)kontrola zreníc a 10 b

a) vyšetrenie hrudníka a 

brucha                               

b) končatin                               

a 10 b

a) vyšetrenie TT, b) 

vyšetrenie glykémie         

a 10 b

a) TK v priebehu KPR         

b) po obnove SR                

a 10 b 

a) saturácia 02 po 

obnovení obehu +10 

b     b) ak na začiatku 

KPR tak  0 b 

a) vyšetrenie kapil 

návratu po obdnove 

cirkulácie +10 b           

b) ak na začiatku tak        

0 b

110

Auskultácia

brucha, vit funkcie, TT 35,5  glykémia 5,0 

20 20 20 20 20 10

5.

Diagnóza a 

diferenciálna 

diagnóza

AIM Dysrytmie
Zastavenie obehu pri 

KF
každá iná a 10 b

150 Zastavenie obehu pri KF,

50 50 50

6. Liečba

Začatie KPR do 10 sek

po prvotnom vyšetrení, 

ak nie 0b

Kontrola dýchacích 

ciest   a) vizuálne b) 

larygoskop     c) 

použitie odsávačky              

a 10 b 

Dýchanie a) maskou,      

b) vak, c) 02,                        

d) rezervoar a 02                

a 10 b

Zavedenie LK, a) 

hĺbka b) nafuknutie 

manžety    c) 

auskultácia min v 

troch bodoch                  

a 10 b

Napojenie a 

nastavenie 

ventilátora                    

Napichnutie iv. linky
190 Použitie odsávačky 

50 30 40 30 20 20

Dýchový objem Flow rate/Prietok Stláčanie/Hĺbka Frekvencia Pozícia rúk Uvolnenie

Stlačanie počas 

nabíjania 

defibrilárora 700

Hodnotenie pomocou PC v %  

na body. plné do zavedenia LK, potom 

hodnotíme bez ventilácie (ventilátor 

100 100 100 100 100 100 100

naloženie Combo, KPR, 

analýza do 2 min - KF -

a Defibrilácia 1. výboj 

200J

2 min KPR - analýza -

KF - Defibrilácia 2. 

výboj 300J

2 min KPR - analýza -

KF - Defibrilácia 3. 

výboj 360J 

2 min KPR - analýza -

KF - Defibrilácia 3. 

výboj 360J 

Podanie Adrenalinu 

1mg,Amiodaronu 

300mg iv., správna 

dávka v 20ml, 

preplach-zdvih 

končatina

2. min KPR -

analýza - KF -

defibrilácia 4. výboj 

360J 

Rozpoznanie SR 
410

Hodnotíme dodržiavanie krokov, čas, 

diagnostiku z monitora LP, energiu výboja, 

postupnosť a dávkovanie podaného lieku 

200 40 40 40 40 40 10

7.

Transportná poloha 

a smerovanie 

pacienta

nosidla, resp. 

spineboard
OAIM v najbližšom ZZ Pozemná ZZS

140

Transport na nosidlách alebo spineboard, 

vzdialenosť do zdrav zariadenie je 15 km 

uprednostniť pozemnú ZZS
50 50 40

8. Komunikácia s KOS

Volanie na 

KOS/konzultácia s lekár 20

Konzultácia s lekárom KOS alebo 

vlastným lekárom 

poskytovateľm kompetencie pre RKPR 

20

9.
Záznam o zhodnotení 

zdravotného stavu

Záznam vyplnený úplne

100

Správnosť a úplnosť, čitateľnosť vyplnenia 

záznamu o ošetrení pacienta, 

nevyplnený údaj. Je tam farebne 

odlišených 20 blokov

časť záznamu 

prilohou hodnotiaceho harku.

100

1

0.
Celkový dojem

a) Úroveň komunikácie 

(nahlas, zrozumiteľne)       

b) koordinácia činnosti    

c) líderstvo          a 10 b

Rozloženie techniky a 

pomôcok a) defib b) 

vent c) vak d) 

odsávačka a 10 b

rozhodca 1 rozhodca 2 figurant - svedok 1
125

Subjektívne hodnotenie figurantov, 

svedkov a  rozhodcov 

rozhodcov, figurantov a svedkov menší je 

nozologická jednotka



Vzdelávanie vodičov
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Súťaže SR, ČR zahraničie





Kongresy



kongresy a semináre Falck
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• 2007 Hromadné nešťastia, Martinské Hole



kongresy a semináre Falck
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• 2008 Agresívny pacient, Rožňava



kongresy a semináre Falck
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• 2009 – 2019  medicínske semináre 



kongresy a semináre Falck
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• 2009 – 2018  interná súťaž Falck Rescue



Falck Driver 2015



novinky



novinky



novinky



novinky



novinky



novinky



novinky



novinky



novinky



veda a výskum



hodnotenie kvality

Guidelines for PowerPoint 28

• Code Stat

• analýzy AKS, NCMP – pretavené do KPI vedúcivh zamestancnov



publikácie



ocenenia



ocenenia



ĎAKUJEM             
ZA POZORNOSŤ

havlikova@falck-zachranna.sk


