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• 3 úspešné KPR na stanici 

RZP Liptovský Hrádok 

v roku 2015 za jeden mesiac

•

•

Čo predchádzalo vzniku tejto prezentácie
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Čo predchádzalo vzniku tejto prezentácie
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• Záchranársky  ,,hattrick,, posádky z regiónu Liptov  zaujal aj 

na Dostálových dňoch v Ostrave

• Podarí sa úspech

zopakovať, alebo to 

bola len vec náhody ?

• Prijatie výzvy bolo

len otázkou času...



Čo predchádzalo tejto prezentácii
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• Región Liptov pozostáva z 10 staníc RZP a 2 staníc RLP

• ,,do roka a do dňa,, sa tento úspech podarilo zopakovať 

kolegom zo stanice RZP v Turčianskych Tepliciach

• To čo tieto 2 stanice spája bola ich transformácia 

z RLP na RZP v roku 2013



Rekapitulácia udalosti z 5.10.2016

• Hlásenie KOS: 67 ročný muž náhle odpadol na schodoch v 

liečebnom dome v Turčianskych Tepliciach 

(pacient  tu bol na liečebnom pobyte s manželkou)

• Príchod posádky do 3 minút od nahlásenia udalosti

• Podaný výboj 200 J a adrenalín 4 x 1 mg. i.v. 

• KPR v spolupráci s lekárom liečebného domu kde došlo k 

udalosti a následne odovzdanie pacienta RLP posádke

Ale poďme pekne po poriadku – výjazd č.1
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• Pacient bol po operácii (náhrada aortálnej chlopne 

mechanickou protézou v roku 4/2009) mechanickou 

protézou

• Stav po IM – PCI na kmeni LCA a RIA a implantovaním  

DES  (drug-eluting stent 9/2015)

• Zdokumentovaná artériová hypertenzia s vysokým 

kardiovaskulárnym rizikom  a perzistentný flutter predsiení

Výjazd č.1 - anamnéza
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• KAIM  MFN – 2 dni UPV, zrealizované ďalšie vyšetrenia a 

následne nástup spontánnej ventilácie a návrat vedomia

• Na 3 deň preklad  do spádovej nemocnice v Žiline a 

následná konzultácia arytmologického pracoviska

• 14.10. primoimplantácia komorového ICD Biotronic Iperia

na SÚSCH v Banskej Bystrici

Výjazd č.1 – ďalší priebeh
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• Pacient sa zotavuje v domácom prostredí a veľmi ho mrzí,

že mal amnéziu na celý 

liečebný pobyt  ktorý

absolvoval so svojou 

manželkou....

Výjazd č.1 – ďalší priebeh     
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Rekapitulácia udalosti z 29.10.2016

• Hlásenie KOS:  KPR 67 ročného muža príbuznými

• Príchod posádky do 5 minút od nahlásenia udalosti

• Podané výboje 200, 300, 360 a 360 J , Sedacoron 300 mg +  

Adrenalín  1 mg. i.v. 

• KPR začala manželka, ktorá sa zobudila na zvláštne 

,,chrápanie manžela,,

Výjazd č.2
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• Pacient kardiak s diagnózou dilatačnej KMP, NYHA II-III

• Arteriálna hypertenzia

• Stav po resekcii Ca sigmmy a následnej CHT (2/ 2011)

• Po 4 výboji obnova obehu a návrat spontánnej dychovej 

aktivity

• Pacient odovzdaný RLP Martin  a následne na KAIM MFN

• Na druhý deň po stabilizácii stavu  preklad na KJ za účelom 

ďalších odborných vyšetrení

• Realizovaná PKI  v MFN  (RIA, RIM a RCA)

• Implantácia ICD v SÚSCH Banská Bystrica  (2/2017)

Výjazd č.2 – amnamnéza + ďalší priebeh
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• Na úspešnej resuscitácii pacienta má podiel aj Adela 

Banášová, ktorej reláciu vysielanú v ten deň sledovala aj 

manželka pacienta. 

Hovorilo sa v nej o význame 

správneho  poskytovania 

kardiopulmonálnej

resuscitácie... 

Ani vo sne ju nenapadlo,

že tieto informácie čo 

nevidieť sama využije...

Výjazd č.2 – ďalší priebeh
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Rekapitulácia udalosti z 24.10. 2016

• Hlásenie KOS:  bolesti na hrudníku u 65 ročného muža

• Príchod posádky do 3 minút od nahlásenia udalosti

• Na ekg STEMI spodnej steny, vodič poslaný záchranárkou 

po transportnú sedačku

• Náhle vzniknutá porucha vedomia s gaspingom

• Okamžite podaný výboj  200 J a prevádzaná KPR 

záchranárkou v byte pacienta

• Obnova obehu, dýchania a vedomia do 3 minút

Výjazd č.3
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• Po konzultácii s PCI podaná antitrombolytická liečba : ANP 

200 mg, Brilique 180 mg a Heparín 6000 j.

• Nakoľko došlo k poruche na pracovisku PCI v Martine, 

pacient smerovaný na SÚSCH v Banskej Bystrici

• Pri príchode diagnostikovaný inferoposteriórny STEMI , bola 

realizovaná  PCI na RCA a 25.10. bol pacient preložený do 

Martina

• Vianočné sviatky prežil v kruhu rodiny a začali sme

pripravovať spoločné stretnutie…

Výjazd č.3 – ďalší priebeh
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Namiesto obrázka ďalšia rekapitulácia udalosti z 9.1. 2017

• Posádke RZP nahlásené odpadnutie pacienta ktorý chrčí

• Príjazd posádok RZP a RLP k pacientovi  za 12 a 16 minút

• Podaný výboj 200 J a 6 mg Adrenalínu

• 35 minútová KPR bola bez úspešného konca....

• Pán Viliam svoju druhú resuscitáciu žiaľ neprežil....

Výjazd č.3 
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• Čo môžeme ešte zlepšiť na Slovensku pre pacienta na 

odvrátenie náhlej kardiálnej smrti?

Významné faktory:

• Aktívne okolie 

• Krátky dojazdový čas 

• Včas podaný výboj 

Zamyslenie sa ....  

Communication 15



• http://www.ratujzsercem.pl/Defibrylacja/LokalizacjaAED/MiastazAED.aspx

A čo využitie AED  na Slovensku  a vo svete ?
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https://srvmail01/owa/redir.aspx?C=vMi-0wPty3UsyiGcDUgBKU1o6F9rPYWoTAyNX7oWODGOLZPf0m3UCA..&URL=http://www.ratujzsercem.pl/Defibrylacja/LokalizacjaAED/MiastazAED.aspx


A čo využitie AED  na Slovensku  a vo svete ?
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• http://www.mnsza.hu/hirtelen/gmaps/new_aed_map.ph

http://www.mnsza.hu/hirtelen/gmaps/new_aed_map.ph


• 25.8.2016 bola poskytovaná laická resuscitácia 50 ročného 

muža  (odpadol pri volejbale)  svedkami udalosti v 

Sučanoch

• Pred príchodom posádky RLP  bol príslušníkmi 

dobrovoľného HZ v Sučanoch pomocou AED pacient 

defibrilovaný (boli privolaný aktívnym svedkom udalosti)

• Pri príchode posádky RLP pacient  s obnoveným obehom, 

spontánne ventiluje

• V MFN diagnostikovaný predný STEMI a realizovaná PKI

na RIA s implantáciou dvoch drug-eluting stentov (DES)

• V septembri prepustený do domácej starostlivosti.... 

Aké je využitie AED na Slovensku ?
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Aké je využitie AED na Slovensku ?

Communication 19

Na spoločnom stretnutí s p. Slobodníkom,

ktorý nám poskytol informácie k tomuto prípadu...



• 29.7.2016 bol v Ústave na výkon trestu v Ružomberku 

úspešne resuscitovaný 47 ročný muž pracovníkmi dennej 

smeny za pomoci AED (bol podaný výboj)

• Pacientovi posádka RLP 

Ružomberok diagnostikovala 

STEMI a zahájila liečbu

• Pacient bol intubovaný a po 

stabilizácii stavu ÚVN Ružomberok

prevezený do SÚSCH B. Bystrica

Aké je využitie AED na Slovensku ?
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• Na spoločnom stretnutí s riaditeľom ústavu pplk. Mgr.

Antonom Majzelom sme sa dozvedeli, že AED už v minulých

rokoch úspešne použili viackrát....

Spoločné stretnutie v Ružomberku
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Jeden citát na koniec....
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Bude hattrick na 

Liptove aj v roku 

2017 ?
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Ďakujeme za pozornosť


