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MAL VZLIETNUŤ?

DOLETOVÉ CASY?

PRIMÁRNY 
TRANSPORT?

SEKUNDÁRNY 
TRANSPORT?

KOS: prepisy 
komunikácie

Prvotné ošetrenie

RZP, RLP



CENTRÁLNY PRÍJEM

ZÁCHRANÁRI 
PRIVIEZLI

LEKÁRI NEPRIJALI

ZÁCHRANÁRI ČAKALI

ZÁCHRANÁRI 
SPREVÁDZALI

CHODBA

ŠOK...KRV

ČAS
ČAS
ČAS
ČAS
Č

ČAS...

ČAS...



KOS

ADRESA

HĽADALI
HĽADALI
HĽADALI

BLÚDILI
BLÚDILI
BLÚDILI

INTUBOVALI
INTUBOVALI

MOHLI?
NEMOHLI?

DALO SA SKÔR?

PREČO
???



ČO PO NÁS ZOSTÁVA?

AKO REKONŠTRUOVAŤ UDALOSTI?



AA

OA

leží...

stolica?

mydriáza...



???



Pacient si všíma a pamätá si...

 vyšetrenia pro forma: priložil mi fonendoskop len tak 
cez tričko; prišli neskoro

 na nič sa ma nepýtali...
 zakričali na chodbe, kto tu potrebuje pomoc?
 jeden záchranár bol vysoký a pri tele, druhý bol bez 
vlasov
 potom prišla taká malá žena, bola to doktorka, ako 
tam prišla, to nevieme...
 zobrali ho do sanitky a tá potom 20 minút ešte čakala 
pod oknom...
 nebavili sa s nami...nepýtali sa na nič...hovoril som, že 
je to diabetik

www.astylespy.com



ZDRAVOTNÍK pri výsluchu

Je málo obrazotvorný...

Celý svet ho otravuje...

Za rutinu schováva strach a nepohodu...

Za medicínsky termín ukrýva aroganciu

...všetko prebiehalo štandardne

...resuscitovali sme adekvátne stavu 
pacienta...
...nenaskočil, naskočil, bola tam 
izoelektrická čiara...natočili sme EKG

Zaviedli sme NGS, IV port, OTI, 
nahrádzali sme dokonca intraoseálne 

NAJVIAC SI ŠKODÍ SÁM!!!



JEDINE TRÉNINGJEDINE TRÉNING

HRÁME SA NA POLICAJNÉ VYŠETROVANIE:

SIMULOVANÝ FORENZNÝ PROBLÉM 

PRAKTICKÝ TEST: Pokúste sa rekonštruovať priebeh 
zásahu: 

Základné otázky na pomoc našej pamäti:

1. Kedy, kde a s kým?
2. Čo sme videli?
3. Či sme cítili (čuch)?
4. Čo sme počuli?
5. Čo sme pociťovali?



AKO NA TO?

 polícia, prokurátor
 advokát
 znalec
 pacient
 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

POZNAJ, KTO SA PÝTA?



1. Môžem hovoriť? Bola prelomená moja mlčanlivosť?

2. Čo mám s tým prípadom ja spoločné? Aká bola moja osobná  
účasť na prípade: pozícia v akej som bol; kto ďalší tam bol; 

KOMPETENCIE: RZP, RLP

3. HLÁSENIE: AKO SOM SA O DANEJ VECI DOZVEDEL

4. PODĽA Záznamu o zhodnotení...kedy sme mali hlásené, kedy 
sme prišli...

5. ČO SME VIDELI: aká bola globálna situácia...potom detail

- štyria zranení, žena a traja muži, kde boli? 



6. POLOHA ZRANENÉHO...vzťah k nepohyblivým 
objektom, predmetom, VOZIDLO

7. ČO STE VIDELI, POČULI, CÍTILI, POCIŤOVALI? : 
pohyb, iné osoby, krvácanie, znečistené šatstvo krvou, 
krvné stopy, zvratky, niečo netradičné na ošatení; 

NASIAKNUTIE ODEVU KRVOU (pomôcka k odhadu 
krvných strát), OKOLIE...predmety, auto, drogy, iné 
okolnosti interiér, exteriér; okolité osoby...atakovanie či 
ohrozovanie zdravotníkov (aj drobné incidenty) 



8. MEDICÍNA: stav pri príchode podľa záznamu: vedomie (ak bol 
pacient pri vedomí, kedy ho stratil), komunikácia, dutina ústna, 
dýchacie cesty, chrup, zvratky, obsah odsávačky, intubácia, kontrola 
intubácie; resuscitácia, kontrola, úspech, neúspech, pracovná dg., 
medikácia; STAV pri transporte, počas transportu... 

Opis inštrumentálnych výkonov

PORANENIE: otvorené, znečistenie, cudzie telesná, strelné: stačí  
deskriptívny opis najmä pri neistote!!!

9. ČAS UKONČENIA RESUSCITÁCIE...pozor na údaj o čase smrti!

10. KOMUNIKÁCIA S KOS; ODOVZDANIE: ČAS...



CIEĽ: 

PRIBLÍŽIŤ SA K IDEÁLNEMU STRATEGICKÉMU STAVU

BOL SOM PRIPRAVENÝ POVEDAŤ AJ VIAC, 
ALE NEPÝTALI STE SA...


