
RZP Leopoldov
Futbalista - tupé poranenie 

brucha

Bc. Ľuboš VNUK, Tomáš VARAČKA



Hlásenie výjazdu 16.5.2015 
13:15 hod.

 KOS TT vydáva pokyn na uskutočnenie výjazdu RZP Leopoldov v
znení: „16 ročný chlapec sa zrazil pri futbalovom zápase s
brankárom. Je prekolapsový, udáva sťažené dýchanie s bolesťami
hrudníka a brucha, je bledý...“

 Adresa udalosti: Futbalový štadión
 Výjazd ambulancie RZP 13:16 hod.



Príjazd na adresu 
13:20 hod.

 Pacient leží vo vestibule štadióna v úľavovej polohe na ľavom boku.
Udáva, že pri zápase mu brankár kolenom, vo výskoku, narazil do
oblasti pod pravým rebrovým oblúkom. Následne spadol na zem.



Prvotné vyšetrenie pacienta 

 Pacient pri vedomí, plne orientovaný, eupnoický, GCS 15 bodov, bolesť pod
pravým rebrovým oblúkom, bez viditeľných vonkajších poranení, iné ťažkosti
neudáva.



Druhotné vyšetrenie pacienta
 Pacient si na okolnosti úrazu pamätá, v bezvedomí nebol, hlavu si

neudrel. Fotoreakcia +/+ , 3mm/3mm izokória, dýchacie cesty
priechodné, pulz cent. a perif. pravidelný a plný. Kapilárny návrat
pod 2s, farba kože bledá. Nauzeu a vomitus neguje, orientačné
neurologické vyšetrenie v norme.

 Hrudník: súmerný, dýchanie obojstranne prítomné a fyziologické,
palpačne bolestivosť v pravej dolnej časti hrudníka (oblasť
jedenásteho a dvanásteho rebra), hmatné krepitácie.

 Brucho: mäkké, priehmatné, v úrovni hrudníka, palpačne citlivosť v
oblasti pod pravým rebrovým oblúkom, celistvosť kože zachovaná,
bez prítomného hematómu.



 Panva stabilná, citlivosť a pohyb DK zach.
 OA: Pacient bez dokumentácie, udáva, že sa na nič nelieči a nie je 

sledovaný u žiadneho špecialistu.
 LA: Neguje.
 AA: Neguje.



Vitálne funkcie

 TK: 120/80 mmHg
 p: 110/min
 SpO2: 98%
 Df: 14/min
 glykémia: 5,2 mmol/l
 TT: 36,5°C



Naša intervencia

 Pacientovi zabezpečujeme i.v. vstup (1x G18) a aplikujeme F1/1
500ml.

 Fixácia pacienta, fixačný golier, izotermická fólia.
 Pacient pripravený na transport, monitoring VF + 4 zvodové EKG

(bez známok závažných arytmií).
 13:40 hod. odchádzame smer FN TT CPO traumatologická

ambulancia v sprievode trénera (ako zákonného zástupcu t.č.).



 13:55 hod. príchod posádky na CPO FN TT.
 VF bez zmeny.
 Pacient začína byť dezorientovaný miestom, GCS 14 bodov.

CPO FN TT 



 Po 10 minútach čakania pred traumatologickou ambulanciou sa posádka
dostáva k odovzdaniu pacienta lekárovi.

 Stav pacienta sa počas čakania mení: Pacient udáva prehĺbenie bolestí,
brucho je palpačne tvrdé - vpravo, GCS 13 bodov (horšia komunikácia s
pacientom, neadekvátne slovné odpovede).

 14:05 hod. posádka odovzdáva pacienta s pracovnou diagnózou: susp.
zlomenina rebier (S22), tupé poranenie brucha (S39), zrážka s inou osobou
(W51).



 Ponúknuté sestre CPO, že pacienta odvezieme na potrebné vyšetrenie
CT/SONO (aby sme sa vyhli zbytočnému /nešetrnému/ prekladaniu
pacienta).



 Pacienta odvážame na SONO pracovisko, asi po 15 minútach
čakania pred ambulanciou prechádza okolo službukonajúci lekár
traumat. ambulancie s informáciou, že lekár zo SONO ambulancie
nebol ešte kontaktovaný...

 Pacient: TK 100/60 mmHg, GCS: 12-13b, SpO2: 92%

 O 14:35 hod. vzhľadom na dĺžku čakania, prekladáme pacienta na
nemocničné nosidlá.

 14:37 hod. ukončenie zásahu.



Ďalší osud pacienta...

 Po cca. 2 hodinách sa vraciame s ďalším pacientom na CPO FN TT,
kontaktuje nás sestra z traumatologickej amb., ktorá nás informuje,
že asi 10 minút po našom odchode bolo pacientovi vykonané SONO
vyšetrenie, počas ktorého prišlo k poruche vedomia, volané ARO,
pacient intubovaný a ihneď prevezený na operačnú sál k akútnemu
chirurgickému výkonu.

 Dg. Ruptúra pečene, zlomenina rebier vpravo, PNO.

 16 ročný pacient podstúpil 3 operačné výkony... 18.5.2015 pacient
zomrel na KAIM FN TT



Časový sled udalostí
 Hlásanie: 13:15 
 Výjazd: 13:16 
 Na mieste: 13:20
 Z miesta: 13:40
 V zdrav. zariadení: 13:55
 Odovzdanie pacienta (pečiatka): 14:05
 Odovzdanie pacienta (fyzicky): 14:35
 SONO ambulancia: cca. 14:50



Ďakujeme za pozornosť


