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Podnet

• podnet podala – manželka (zdravotná sestra) nebohého 50–ročného

pacienta

• predmet podnetu – preverenie správnosti poskytnutej zdravotnej

starostlivosti u 2 poskytovateľov ZZS: 1) typu RZP

2) typu RLP

• dohliadané obdobie – 28.10.2015
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Podávateľkine námietky 

námietky na posádku RZP:

– pacient musel ísť sám do sanitky, hoci sa

dalo predpokladať, že išlo o IM, pretože

o 11:45 hod. mal kolaps s pomočením

v záhrade a po prebratí sa sťažoval na

bolesti na hrudníku

– po DG: AIM nebola nasadená adekvátna

Th. (ACP, antiagregačné lieky)

– nebol zrealizovaný ihneď prevoz do

nemocnice hoci zdravotný stav to vyžadoval

– na mieste musel byť neodkladne

resuscitovaný

– musela byť privolaná ZZS s lekárom

– následne dostal druhý IM a zomrel

námietky na posádku RLP:

– RLP prišla neskoro (o 12:50 hod.)

– nemala zapnuté majáky ani sirénu

– prešla popri mieste bydliska, na konci ulice

sa musela otočiť a vrátiť

– nekomunikovala s posádkou RZP ohľadom

liečby
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Realizácia výkonu dohľadu

• dohľad na mieste u oboch PZS

• zhodnotenie zdravotnej dokumentácie a písomných vyjadrení oboch

poskytovateľov k poskytnutej ZS a k námietkam v podnete

• súčinnosť – KOS ZZS SR, pitevný protokol

• prizvaný konzultant – medicínsky špecializačný odbor – urgentná medicína
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KOS ZZS SR

• o 11:46:01 hod. v dĺžke 03:48 min. prijaté 1.TV z mobilného telefónu

• o 11:46:49 hod. v dĺžke 01:21 min. prijaté 2.TV z ďalšieho mobilného telefónu

• o 11:48:46 hod. v dĺžke 01:16 min. KOS vydáva pokyn na zásah ambulancie

RZP

• o 12:02:31 hod. RZP žiada na adresu ambulanciu RLP (tachykardia, elevácie)

• o 12:03:02 hod. KOS vydáva pokyn na zásah ambulancie ZZS typu RLP

• o 12:17:33 hod. RZP kontaktuje KOS – realizujú KPR

• o 12:17:35 hod. KOS kontaktuje RLP (oznam o KPR a žiada ich aktuálne

miesto výskytu)

• o 13:21:12 hod. RZP oznámila neúspešnú KPR, telo v ambulancii RZP, pokyn

o smerovaní s mŕtvym telom do zariadenia ÚZS

Zistené skutočnosti pri výkone dohľadu
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Z predloženého ZoZZSO RZP:

• hlásenie: 11:49:45 hod. – výjazd: 11:51 hod. – príchod: 11:56 hod. – odovzdanie: 12:30

hod.

• Anamnesticky na mieste: obézny pacient, oral za traktorom, náhla slabosť, sadol si,

našiel ho sused - nereagoval, dal ho ľahnúť, pacient sa prebral, privolal záchranku

• OA: zdravý, u VL nebol niekoľko rokov, fajčí 20 cigariet denne, alergie negoval...

manželka doplnila: Varivenol

• obj.: otváranie očí: spontánne., verb. kontakt: orientovaný, motorika: na výzvu, pery:

cyanotické, fotoreakcia bilat.: +/+, zrenice: P/Ľ 4/4 mm, bolesť: neguje, brucho: obezita,

dých. cesty: priechodné, dýchanie: eupnoe, apnoe, ausk.: fyziol. bilat., cirkulácia (na P):

pravidelný, nitkovitý AS: nepravidelná, koža: bledá, cyanotická, studený, lepkavý pot,

kap. návrat: pod 2 sec., neurolog: norma, varixy DK, vonkajšie poranenia nezistené

• výkony: DC: manéver, dýchanie: ambuvak, cirkulácia: perif. katéter ĽHK

Zistené skutočnosti pri výkone dohľadu
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Z predloženého ZoZZSO RZP:

• VF: čas: 11:59 hod., 12:08 hod., 12:14 hod., 12:21 hod., 12:34 hod.

TK: 144/103 ...83/57 ... 70/45 ... 110/70 mmHg

SF: 165... 178 min., KF 122... 134 min.

DF: 18... 16... 12... 16... 16/min.

sat. O2: 98... 97... 90... 99... 98 %,

glykémia: 9,9 mmo/l

TT: ...

GCS: 15... 3... 15... 15 bodov

• EKG – ischemické zmeny a poruchy srdcového rytmu – podozrenie na IM

• zhodnotenie zdravotného stavu – nestabilný (zmeny tlaku krvi, prítomnosť porúch

srdcového rytmu (FP s rýchlou odpoveďou K) a príznakov srdcového zlyhávania),

nemožnosť transportu

• o 12:00 hod. RZP žiadala cestou KOS o vyslanie RLP

Zistené skutočnosti pri výkone dohľadu
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Z predloženého ZoZZSO RZP:

• RZP ostala na mieste zásahu - dôvod:

– stretnutie s RLP na diaľnici v protismere

– cesta 2. triedy nevyhovujúca (dĺžka prepravy, kvalita cesty)

– obmedzené kompetencie zdravotníckych záchranárov

– obmedzené možnosti materiálno-technického vybavenia ambulancie RZP

• RZP kontinuálne monitorovala VF, zaistila žilový prístup, podávala O2 cez nosové

okuliare a aplikovala FR (o 12:05 hod. 250 ml 1/1 FR i. v.)

• o 12:08 hod – výrazná hypotenzia, porucha vedomia

• o 12:12 hod – na monitore EKG: KF – začatá KPR + aplikácia 200J výboj – obnovenie

rytmu, prítomná BEA - pokračovanie v kompresiách hrudníka, podaný 1 mg Adrenalin

i. v. (12:16 hod.)

• o 12:20 hod – stav vedomia - obnovený, komunikoval, bolesti negoval, ale bol

nepokojný s nauzeou, podávaný O2 cez nosové okuliare

• o 12:23 hod. cestou KOS urgencia príchodu RLP

Zistené skutočnosti pri výkone dohľadu
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Z predloženého ZoZZSO RZP:

• o 12:27 hod. – príchod RLP

• o 12:32 hod. – na monitore: opäť KF - pokračovanie v KPCR v ambulancii RZP

• o 13:18 hod. – konštatovaný exitus letalis

• o 13:21:12 hod. RZP oznámila KOS neúspešnú KPCR, telo v ambulancii RZP, KOS

vydáva pokyn RZP o smerovaní s mŕtvym telom do zariadenia ÚZS

Zistené skutočnosti pri výkone dohľadu
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Z predloženého ZoZZSO RLP:

• hlásenie: 12:03:30 hod. – výjazd: 12:05 hod. – príchod: 12:27 hod. – odovzdanie:

13:50 hod. – ukončenie: 13:54 hod.

• dôvod výjazdu: porucha rytmu, KPR, porucha vedomia, DG R40

• OA: lieči sa na kŕčové žily, LA a AA: negat.

• TO: dľa RZP – KF, po defibrilácii – návrat vedomia, pacient sa cíti lepšie

• na 12 zv. EKG – obraz STEMI spodnej steny

• o 12:32 hod. náhle upadol do bezvedomia, gasping, trizmus

• na EKG monitore: opäť KF - začatá KPCR, OTI + UPV, defibrilácia, 7x podaný

Adrenalin + 300 mg a 150 mg Sedacoronu i. v., nedochádza k ROSC, striedanie VF a

BEA, postupne bradykardia a izoelek. čiara

• obj.: otváranie očí: žiadne, verb. kontakt: žiadny, motorika: žiadna, fotoreakcia bilat.:

neprítomná, zrenice: P/Ľ 4/4 mm, korneálny reflex: prítomný, pláv. očí: nie, bolesť: sine,

brucho, dých. cesty: priechodné, dýchanie: dyspnoe, ausk.: bilat. bez dých. šelestov,

cirkulácia (P+C): sine, AS: asystólia, koža: cyanotická, pak. návrat: pod 2 sec.,

neurolog.: kóma, exitus letalis, poranenia: sine

Zistené skutočnosti pri výkone dohľadu
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Z predloženého ZoZZSO RLP:

• výkony: DC: manéver, odsatie, orotubus, OTI, dýchanie: inhal. O2, UPV,

cirkulácia: perif. katéter, ĽHK, ostatné výkony: sine

• VF: o 12:39 hod., 12:46 hod., 12:48 hod., 12:50 hod., 12:58 hod., 13:18 hod.

TK: ...nemerateľný

SF: ...UPV, DF: ...min., DO: ...ml., Sat O2 ...% glyk ...mmol/l.

TT ...°C, GCS 3...3 body

UPV od 12:39 hod. do 13:18 hod.

masáž: od 12:39 hod. do 13:18 hod.

defibr. 200J ...360J ...360J ...360J ...360J.

• EKG: FK, obraz IM spodnej steny, izoelekt. čiara

Zistené skutočnosti pri výkone dohľadu
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Z predloženého ZoZZSO RLP:

• terapia: KPCR

7x Adrenalin i. v. (časy podľa priloženého EKG)

300 mg +150 mg Sedacoron i. v.

Diazepam 10 mg i. v.

Dormicum 10 mg – natiahnuté, nepodané

• stav: zhoršený, exitus (o 13:18 hod.)

• posádka RLP – akútne odvolaná k vlakovej nehode... KOS o 13:41:57 hod.

– ďalší exitus, dopravná nehoda, vlakom zrazený... popíšte si veci, čo

najrýchlejšie, ozvite sa... o 13:52:53 hod. RLP na KOS – sme voľní

Zistené skutočnosti pri výkone dohľadu
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Z pitevného protokolu:

• AIM spodnej steny

• v ľavej časti srdca jazva po prekonanom IM

• arterioskleróza srdcových ciev a ciev celého tela

• zväčšené srdce, hypertonické zmeny predsiení a komôr

Zistené skutočnosti pri výkone dohľadu
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Posádka RZP:

• výjazd: do 1 min.

• dostavenie sa na miesto zásahu: do 3 min.

• pacient pomočený nebol, mal na sebe silne znečistené pracovné oblečenie

• RZP správne ostala na mieste zásahu do príchodu RLP z dôvodov, ktoré uviedla a

ktoré boli relevantné

• pacient bol správne prvotne aj druhotne vyšetrený a po celý zásah bol kontinuálne

sledovaný a monitorovaný

• všetky vykonané diagnostické a liečebné postupy na mieste zásahu boli zrealizované

správne, v dostatočnom rozsahu, časovom harmonograme a zodpovedali súčasným

poznatkom urgentnej medicíny

• vedenie zdravotnej dokumentácie (ZoZZSO) úrad vyhodnotil ako správne a dôsledné

Zhodnotenie poskytnutej ZS
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Posádka RLP:

• čas príchodu primeraný (nebol o 12:50 hod. ako uvedené v podnete, ale 12:27 hod.)

• pacient nebol dôkladne prvotne a druhotne vyšetrený

• počas KPCR pacient nebol kontinuálne monitorovaný a sledovaný

ODÔVODNENIE:

• v ZoZZSO chýbali vyšetrenia:

– TK, PF, DO, Sat O2, glykémia, TT a GCS

– chýbali údaje o veľkosti použitej kanyly pri UPV, ventilačný režim UPV, fD, MV, fiO2

– chýbalo auskultačné potvrdenie ev. kampimetria zavedenia ET kanyly (chýbal

záznam o hodnote EtCO2)

– chýbali časy podania liekov počas KPCR ...predložený EKG záznam nebol z celej

KPCR (len segmenty: 12:39:25 KT; 12:41:40 BEA, 12:50:08 asystólia, 12.58:14 asystólia,

13:04:15 BEA)

Zhodnotenie poskytnutej ZS
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Posádka RLP:

• neúplné vypísanie ZoZZSO – odôvodnenie poskytovateľom – stav krajnej núdze –

posádka RLP akútne odvolaná k vlakovej nehode

KONŠTATOVANIE ÚRADOM

• vedenie ZD tvorí súčasť poskytnutej ZS

• ZoZZSO musí byť pri zásahu vyhotovený, musí obsahovať poskytnuté zdravotné

výkony, podané lieky s ich názvom, dávky a spôsobom a časom aplikácie

• ZoZZSO objektivizuje jednotlivé diagnostické a terapeutické postupy

• neakceptovanie stavu krajnej núdze (išlo o úmrtie spôsobené vlakom)

Zhodnotenie poskytnutej ZS
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Záver výkonu dohľadu

RZP: 

• Zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne v súlade s § 4 ods. 3 zákona 

č. 576/2004 Z. z., RZP postupovala v súlade so zákonom č. 579/2004 Z. z. a 

podnet v časti na RZP bol vyhodnotený ako neopodstatnený.

RLP:

• Zdravotná starostlivosť RLP nebola poskytnutá správne v súlade s § 4 ods. 3 

zákona č. 576/2004 Z. z., RLP nepostupovala v súlade so zákona č. 579/2004 

Z. z. a podnet v časti RLP bol vyhodnotený ako opodstatnený.

• Úrad uložil RLP povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 

a ich príčin.

• Edukačný seminár vedenia ZD.

• Splnenie prijatých opatrení považoval úrad za dostatočné.
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ.


