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Exitus v RZP posádkach
Prvé skúsenosti posádok RZP so samostatným riešením 
úmrtí pacienta bez privolania RLP

X. Stredourópsky kongres urgentnej 
medicíny a medicíny katastrof



Vyhlásenie
Autori vyhlasujú, že nemajú žiadny konflikt záujmov.



,, Odporúčaný 
postup pri exite na 

mieste zásahu 
posádkou RZP 

zavedený OS ZZS 
SR od 1.5.2018,,



Stručný postup
1. Pri príchode na miesto udalosti RZP nájde mŕtve telo

2. RZP posádka  sa spája na LTV 155 a vyžiada si 
službukonajúceho lekára,

3. Záchranár pravdivo a presne odpovedá na cielené 
otázky lekára a zapisuje ich aj do Záznamov o zhodnotení 

zdravotného stavu (ďalej len ZoZZSO).
4. Po skonštatovaní exitu lekárom KOS zaznamená jeho 

meno a funkciu do ZoZZSO. (Exitus konštatovaný lekárom 
KOS- MUDr. XY prostredníctvom LTV 155).

5. Vypíše ZoZZSO a volá obhliadajúceho lekára (opäť) 
prostredníctvom LTV 155.

Pohľad na aplikačnú prax v RZP posádkach



} 40 ZoZZSO
} 2 poskytovatelia
} obdobie 1.7.2018 – 31.3.2019
} 2 subvzorky (rovnako veľké)
1. subvzorka sú záznamy, kde sa využíva 
elektronické vypisovanie záznamov, 
2. subvzorka sú ručne písané záznamy 
} Vylúčené boli všetky záznamy, kde bolo úmrtie po 

KPR, alebo kde priamo RZP neukončila výjazd 
samostatne, ale za pomoci RLP

Niečo málo k dátam



Dôvod výzvy

APNOE 7%

BEZVEDOMIE
12%

EXITUS
63%

INÉ (úrazový dej) 5%

PORUCHA 
DÝCHANIA

5%

ZÁSTAVA OBEHU
8%



Známky smrti
- Bezvedomie a strata reflexov
- Ochabnutie svalstva
- Strata pupilárnych reflexov
- Strata korneálneho reflexu
- Tonelliho príznak
- Žiadne známky el. činnosti srdca
- Žiadne známky el. činnosti

mozgu
- Žiadne známky dychovej

frekvencie
- Úraz nezlučiteľný so životom

Posmrtné zmeny:
o Skoré

§ Posmrtné škvrny
§ Chladnutie
§ Zasychanie
§ Posmrtná stuhlosť

o Neskoré
§ Hniloba
§ Cievna kresba
§ Adipocire
§ Mumifikácia

Ktoré záchranári najčastejšie vypisujú? 



Často hodnotené známky smrti 100%
Hlboké bezvedomie (alebo údaj GCS 3)

Asystólia
Izoelektrická čiara na monitore EKG

V 95 % zaškrtnuté, že pacient nedýcha (Apnoe)

C RZP posádka pri každom exite urobí 
EKG.

D Tieto 3 samotné známky ale nie sú dosť 
na konštatovanie exitu, ale ako také samotné 

sú dôvodom na začiatok KPR!!!



Menej často hodnotené...

Bez pomôcky sa na tieto známky 
smrti zabúdajú



Bez pomôcky sa na tieto známky 
smrti zabúda



Cievna
kresba

Hniloba Adipocire Mumifikácia

Prítomné 7,5% 5,0% 0,0% 0,0%
Neprítomné 40,0% 47,5% 47,5% 47,5%
Neuvedené 52,5% 47,5% 52,5% 52,5%

S prítomnosťou neskorých posmrtných 
zmien sa takmer nestretávame.  



üzachytávajú umiestnenie tela 
(či je v interiéri, alebo exteriéri)

üpolohu tela (aspoň či leží, sedí, visí, apod.)
üaspoň minimálny popis okolia 

(v blízkosti sa nachádzajú lieky, zbraň, nič výnimočné)
üprítomnosť (alebo aj neprítomnosť) viditeľných 

stôp násilia na mŕtvole
üprítomnosť odevu na mŕtvole, prípadne zakrytie 

mŕtvoly prikrývkou už pred príchodom posádky 
ZZS.

Forenzne významné skutočnosti



Forenzne významné skutočnosti



Kto na KOS konštatoval 
úmrtie osoby a čas úmrtia



S akou diagnózou uzatvárajú záchranári 
výjazdy k úmrtiam?



} V 2/3 prípadov skúmaných záznamov bol výjazd vydaný ako 
exitus 

} Záchranármi spontánne uvádzané známky smrti (bez el. 
pomôcky) nie sú dostatočné pre preukázanie, že pacient bol 
mŕtvy

} Slabo zachytené posmrtné zmeny
} Z forenzne významných skutočností opisujú záchranári najmä 

polohu tela a prítomnosť stôp násilia
} Meno lekára KOS, ktorý označil pacienta za mŕtveho a čas 

úmrtia uvádzajú záchranári relatívne precízne
} V 95 % prípadov je Dg. R99 alebo R96
} Vypisovanie záznamov s el. pomôckou zvyšuje mieru zachytenia 

významných skutočností

Vyhodnotenie




