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“TRI SUDIČKY“



Kazuistika 1.2.2017
• 10:11 hod. nahlásené na HZS VT odpadnutie 

staršieho pána na údolnej stanici lanovky na 
Hrebienok „...odpadol a je taký bledý...“

• 10:14 hod. príchod záchranárov HZS na miesto 
udalosti. Prevádzaná KPR - BLS

• 10:15 hod. po overení a kontrole ZŽF pacienta / 
GCS 3, dýchanie a KO neprítomné, masívne 
krvácanie nezistené  /                               
Pokračovanie v KPR záchranármi HZS

• Pri KPR použité AED - SCHILLER



Kazuistika 1.2.2017
• 10:17 hod. analýza srdcového rytmu                 

/ KF, podaný výboj /, pokračovanie v KPR

• 10:19 hod. analýza srdcového rytmu / výboj 
nedoporučený, bradykardia 15/min,DF-0 /, 
pokračovanie v KPR-BLS

• 10:21 hod. analýza srdcového rytmu - výboj 
nedoporučený, obnova ZŽF -GCS 3, SF-82/min 
DF-15, TK-100/65, sat.90%, Glyk.10,8mmol/l  



Kazuistika 1.2.2017
• OA : podľa údajov príbuzných, pacient sa lieči 

na srdce a cievy, pred 20 rokmi mal IM,            
aj operáciu srdca

• LA : lieky na srdce – nevedia aké

• AA: nevedia, pravdepodobne žiadna

• TO: počas cesty k lanovke sa mu začalo ťažko 
dýchať a na stanici lanovky odpadol.



Kazuistika 1.2.2017
• 10:33 hod. príchod RLP 

posádky

– i.v. vstup, EKG-12 zvod. 
OTI,UPV,

• 11:09 hod. započatý
transport pacienta 
posádkou RLP na OAIM  
do NsP v Poprade



„Reťaz“  KPR
• Ak sa začne s KPR v priebehu 1-2 min. od zástavy 

KO, zvyšuje sa šanca na prežitie o 60 %

• Ak sa aplikuje výboj pri KPR, ak je nutný, v priebehu 
3-5 min. zvyšuje sa šanca na prežitie o 50-70 %



Lenka PASTOROVÁ
• Zavolala na 155

• Začala s KPR - BLS

...„Ak sa začne s KPR v priebehu 
1-2 min. od zástávy KO, zvyšuje 
sa šanca na prežitie o 60 %“....



Anna Bachledová
• Zavolala na HZS a tým 

zabezpečila  použitie 
AED pri KPR

„...Ak sa aplikuje výboj pri 
KPR, ak je nutný ,v priebehu 
3-5 min. zvyšuje sa šanca na 
prežitie o 50-70 %.... “



Ivana Golisová
• Prevádzanie TANR

„    .....tá zlatá a úžasná žena
na tom telefóne......“



A ako to celé dopadlo ?
• 1.2.2017 príjem na OAIM Poprad                                        

HD – I46.0 Zastavenie srdca s úspešnou KPR                            
VD – I49.0 Fibrilácia komôr- maligná porucha rytmu

• 3.2.2017 pacient pri plnom vedomí prevezený 
na JIS Interné odd. FNsP v Žiline

• 16.2.2017 pacient prevezený do SÚSCCH v BB
• 20.2.2017 pacientovi implantovaný 

kardioverter defibrilátor (ICD)
• 17.3.2017 pravidelná kontrola - Interné odd. 

FNsP v Žiline



Veľkonočné sviatky 2017



Ďakujem za pozornosť


