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Pokyn  na výjazd

Náhle bezvedomie, 52 ročný muž,
odpadol doma, príbuzní volali
záchranku, čas 19:50

Príchod na adresu 19:57

Diagnóza- NCMP



Smerovanie pacienta a komunikácia cez STEMI aplikáciu

transport do najbližšieho PKI pracoviska
(dojazd do 20 min.)

po 10 min telefonát z PKI

Zmena PKI (dojazd do 40 min.)

pacient bezprostredne po odovzdaní do PKI
exitus letalis



Z trestného oznámenia vyplýva

• Som o tom presvedčený, že za smrť môjho otca môžu záchranári, ktorí ho
bezdôvodne odviezli nie, do najbližšej nemocnice, ale až do nemocnice vzdialenej
niekoľko sto kilometrov. Ak by ho boli odviezli do najbližšej nemocnice v susednom
meste, môj otec mohol ešte žiť!!!

• ...celý postup záchranárov bol divný. Lekár si chvíľu čítal otcov zdravotný záznam a
potom si nezmyselne zapisoval informácie do tabletu.

• Videl som, že ešte aj po tom ako od nás sanitka vyrazila do nemocnice lekár stále
ťukal do tabletu, namiesto toho aby sa venoval môjmu otcovi.



• Nikto nám do dnešného dňa nevysvetlil dôvod, prečo sanitka
transportovala môjho otca do niekoľko sto kilometrov vzdialenej
nemocnice, čo trvalo dlho. Následne som sa na internete dočítal, že čas
je pritom pri NCMP najpodstatnejší.

• Tiež som počul, že v prípade NCMP pacienta prevážajú helikoptérou, čo v
otcovom prípade nebolo urobené, prevážala ho len sanitka...



Výňatky z výsluchov lekárov a sestier ...

• Viem, že prevoz pacienta bol uskutočnený v noci, pričom z mojej
skúsenosti viem, že prevozy v noci sa realizujú sanitkou nie helikoptérou,
ale to je len môj osobný postreh, či to tak naozaj je, to ja neviem...

• Viem, že večer vozia pacientov väčšinou sanitkou,
lebo v našom meste nie je osvetlená pristávacia
plocha- aspoň ja o tom neviem.“



Forenzné posúdenie 
prípadu



Smerovanie pacienta a komunikácia cez STEMI aplikáciu

transport do najbližšieho PKI pracoviska
(dojazd do 20 min.)

po 10 min telefonát z PKI

Zmena PKI (dojazd do 40 min.)

pacient bezprostredne po odovzdaní do PKI
exitus letalis



KOS- nadiktovať celý obsah 
telefonátu

Žiadať KOS o overenie toho, či  
bola nahlásená objektívna  

prekážka v prijímaní 
pacientov



Ďakujem za pozornosť!


