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Región RLP Senec

• 1 RLP
• SC rozloha 360,6 km² - počet obyvateľov 83 024 (k 1.7.2017)
• reálne oveľa viac (logistické centrá, turistická destinácia)
• od januára 2018 komunikačná technológia STEMI



Čo sme sledovali

• využívanie komunikačnej technológie STEMI v roku 2018 
• porovnanie získaných údajov s r. 2016 bez komunikačnej technológie STEMI
• incidencia STEMI podĺa pohlavia, veku, kalendárnych mesiacov 
ČASY
• „príznaky – 155“ 
• dojazdový čas na adresu
• čas vyhodnotenia EKG od 1. medicínskeho kontaktu
• čas odoslania a doručenia ekg kardiológovi cestou mobilnej aplikácie STEMI
• interval “EKG - odovzdanie v KC” 
• kritérium do 90/60 min v KC 
• celkový ischemický čas
• podiel primárnych PKI a nežiadúcich sekundárnych transportov

Analýza 1707 záznamov o ošetrení RLP roku 2018 a 
1955 záznamov z roku 2016

13 parametrov 
376 štatistických jednotiek



STEMI - 2016, 2018

Graf: Celkový počet výjazdov RLP Senec v roku 2016, 2018

Graf: Celkový počet pacientov so STEMI v regióne RLP Senec v roku 2016, 2018

q 2018 - pokles počtu výjazdov o 248 (12 %)

q 1,8 násobný nárast STEMI (o 13 pac.viac)



STEMI - 2016, 2018

2016 - 1 STEMI/3 týždne  
2018 – 1 STEMI/2 týždne

Prevalencia STEMI v danej oblasti 
2016:  19/100 000 obyvateľov/ročne  
2018:  35/100 000/rok 



STEMI - 2018

29 pacientov s dg. STEMI

vek 46 - 81 rokov 
priemerný vek - 64 rokov
M – 58 rokov !
Ž  - 70 rokov

Graf: Početnosť STEMI v závislosti od kalendárneho mesiaca v roku 2018 v regióne RLP Senec



„Príznaky (bolesť) – 155“

Graf: Použitie komunikačnej aplikácie STEMI v regióne RLP Senec

Graf: Medián času „bolesť – 155“ v regióne RLP Senec v roku 2016, 2018

Osveta ! 

Včasné privolanie pomoci do 5 -15 min

2018 – 28 x úspešne použitá mobilná 
aplikácia STEMI. V jedinom prípade 
nebola použitá z dôvodu „učebnicového 
STEMI na ekg“.



STEMI – 2016, 2018

Graf: Dojazdový čas k pacientovi v regióne Senec v rokoch 2016, 2018.

Graf: Čas „EKG do 10 min“ od 1. medicínskeho kontaktu v regióne RLP Senec v roku 2016, 2018.

Reálne „EKG do 10 min“ viac ako 90%

medicínsky kontakt – čas príchodu 
posádky na adresu 



Primárny transport 
STEMI do KC

• pozemné transporty
• NÚSCH BA (28x) 

• KC Nitra (1x)

0 10 20 30 40 50 60

vzdialenosť "adresa -> KC" [km]

0:00 0:08 0:17 0:25 0:34 0:43

čas "adresa -> KC" [min]

Minimálna:    13
Maximálna:   52
Priemer:       34 

Minimálny:   16
Maximálny:  38
Priemer:      24 



Primárna PKI – 2016, 2018 

Graf: Podiel primárnych transportov STEMI do KC (v %) v roku 2016, 2018 v regióne RLP Senec 

2018 – primárna PKI  93% (z 29 pacientov 
priamo do KC išlo 27, dvaja pacienti (7%)  
vezení na CPO, v jednom prípade neboli zmeny 
na ekg v čase zásahu RLP, v druhom prípade 
boli zmeny na ekg, ale nebola klinika 
a konzultovaný kardiológ odporučil CPO. 

Benefit: V r. 2018 sme prakticky 
eliminovali sekundárne transporty.



Interval „EKG – odovzdanie v KC“
ESC – „EKG – PKI“ do 90 min, optimum „EKG-door“ pod 60 min 

Graf: Interval „EKG- odovzdanie v KC“ v regióne RLP Senec v roku 2016, 2018

Skrátili sa časy v priemere o 18 min, 
medián o 24 min.



Podiel pacientov STEMI odovzdaných v KC do 60/90 min
(EKG – PKI 90/120) 

v r. 2016 Podiel pacientov STEMI odovzdaných v KC do 90 min - 98%, ale len 50% do 60 min 

v r. 2018 Podiel pacientov odovzdaných v KC do 90 min- 96,5%, čas.limit do 60 min spĺňa 79% 

O 29% viac pacientov v KC do 60 min



Celkový ischemický čas

Graf: Medián celkového ischemického času v regióne RLP Senec v roku 2016 a v roku 2018 pri

využívaní komunikačnej technológie STEMI 

Benefit: Medián pokles o 20 min



Súhrn
Sledovaný parameter 2016 2018 BENEFIT
Celkový počet pac. so STEMI 16 29

Prevalencia 1STEMI/3týždne
19/100 000/rok

1STEMI/2týždne
35/100 000/rok

Dojazdový čas k pacientovi so STEMI priemer (min) 13 prieme (min)11,53 ↓12' 

Interval „príznaky – EKG“ medián (min) 90 medián (min) 144

Podiel pacientov „EKG do 10 min“ 71 % 90 %
Podiel primárnych transportov STEMI 83 % 93 % ↑ 10 %
Interval „EKG – odovzdanie v KC“ medián (min) 69

priemer (min) 68 
medián (min) 45
priemer (min) 50

medián↓24‘
priemer↓18'  

Podiel pacientov „EKG - KC“ do 90' 
(podiel pac. „EKG-PKI“ do 120' )

98 % 97 %

Podiel pacientov „EKG - KC“ do 60' 
(podiel pacientov „EKG-PKI“ do 90')

50 % 79 % ↑ 29 %

Celkový ischemický čas medián(min) 164 medián (min) 144 medián ↓20'  
Využitie komunikačnej technológie 
STEMI

0 97 % (28 x)



Záver

• mobilná aplikácia STEMI v r. 2018 úspešne použitá pre STEMI 28 x/rok
• eliminovali sme nežiadúce sekundárne transporty cez CPO 
• 93 % priamo do KC 
• v časovom limite do 90 min takmer všetci (97%) – okrem stabilizácie HK, KPR
• optimálny čas do 60 min - 79% (50%)
• celkový ischemický čas (medián) sa skrátil o 20 min (164 min/144 min) 
• medián dojazdových časov pod 12 minút 

Naše výsledky jednoznačne potvrdili očakávaný prínos a pozitívny 
dopad mobilnej aplikácie STEMI na včasný manažment STEMI



15.7.2018, 8.33 – KOS: „68 roč. muž, bezvedomie, TANR“
dlhoročný fajčiar, vážnejšie chorý nebol, „chrčal v posteli“
dojazd RLP 9 min
laická KPR (zať) – 9 min
GCS 3, gasping, iniciálny rytmus KF

výboj v 12 min od volania (do 2 min od príchodu RLP)
po výboji 2 min KPR
do 5 min ROSC
TK 110/60, dýcha spontánne, SaO2 92%, 
preberá sa k vedomiu
12 zv. EKG  



Kazuistika 
Po KPR – STEMI bočnej steny a nivelizácia ST po heparíne

• Heparín 4000 j bolus i.v., 
• ANP 200 mg per os, 
• Effient 60 mg p.o, 
• morphin 4 mg i.v.
• kyslík
• transport do KC 30 km (29 min)
• čas na adrese– KPR, Th rodina + polícia

„výzva–odovzdanie v KC“ 85 min
„interval EKG – NÚSCH“  64 min



Kazuistika
Koronarografia

stenóza pravej koronárnej tepny (trombotický uzáver RCX – RMS2) 
DES s výborným efektom
STEMI bočnej steny



Cieľ

1. laická KPR prvým svedkom
2. včasný výboj (AED)
3. 12 zv. Ekg po NZO 

(v 80% príčinou NZO je koronárna trombóza)

4.   okamžitý transport do KC

Ak sú splnené uvedené kroky, benefit pre pacienta je obrovský
Časy !!!

• „výzva – KC“ do 90'
• „EKG – KC“ do 60' (aj s KPR) 
• výborný outcome pre pacienta (priaznivý vývoj, kompletná reštitúcia 

funkcie ĽK)



Kazuistika – „môj tím“ 



STEMI - kde máme rezervy ?

§ regióny, kde nemožno dodržať časové intervaly 
- juh stredného Slovenska, horné Považie, okresy východného  
Slovenska, Podtatranská kotlina (RS, Hnúšťa, Rožňava, Revúca, Snina,  Medzilaborce,  
Poprad, Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec, Vranov nad Topľou,  Michalovce, Orava, Kysuce)  

§ farmakoinvazívna stratégia (PTL) vymizla
§ Tenektepláza ???  (od 2013 v ZZS nie je)



STEMI – kde máme rezervy ?

§ vrtulník nerieši situáciu (neletovo, KC bez heliportov, pri kratších 
vzdialenostiach nie je časový benefit )

§ ! Troponín (CPO Ružinov) strata času viac ako 30 min !!!
§ kompetencie RZP ako RLP (okrem TL) 
§ permanentné vzdelávanie v diagnostike STEMI 

(samostatná interpretácia STEMI záchranárom)

§ permanentná edukácia ľudí o príznakoch a včasnom volaní 155!



Ďakujem za pozornosť!
tana.bulikova@gmail.com
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