KOTVA
(středa 16.03., ihned po příjezdu)
Zadání pro posádky:
Úkol KOTVA se skládá ze tří dílčích úkolů, které musíte postupně splnit.
Kdo (jeden soutěžící, dva soutěžící nebo celá posádka) a v jakém pořadí bude který dílčí úkol plnit je jen
na vašem uvážení.
Časový limit na splnění celého úkolu je maximálně 60 minut a čas plnění úkolu se bodově hodnotí.
Vaším úkolem je co nejrychleji splnit následující dílčí úkoly:
a) Kolo
Kdykoliv během výjezdu může dojít k defektu kola a dnes se to přihodilo vám.
Po příjezdu na parkoviště, na rozhodčím určeném místě, provedete na pravém zadním kole (za
spolujezdcem) úplné povolení tří šroubů, zdvižení vozu v místě pravého zadního kola alespoň 5 cm nad
úroveň podložky, demontáž náhradního kola (rezerva), příprava rezervního kola vedle vozu (k pravému
zadnímu kolu). Poté hlásíte rozhodčímu „hotovo“ a rozhodčí zkontroluje správnost provedení.
Po kontrole rozhodčím uvedete vůz do původního stavu a uložíte všechny použité pomůcky na své místo.
Rozhodčí vám za provedení dílčího úkolu vydá kontrolní lístek a vy pokračujete na další dílčí úkol (pokud
již nemáte všechny hotové).
b) Slalom
Při výjezdech se občas stává, že musíte s nosítky pro pacienta dále terénem. Předveďte, jak ovládáte
svá nosítka!
Z určeného stanoviště vyrazíte s nosítky ke kotvě u přístaviště. U kotvy vás rozhodčí vyfotografuje s tímto
symbolem naděje (http://bit.ly/1UoIy4L, http://bit.ly/1UoIySo).
Rozhodčí vám za provedení dílčího úkolu vydá kontrolní lístek a vy pokračujete na další dílčí úkol (pokud
již nemáte všechny hotové).
c) Test
Na závěr si prověříte vlastní znalosti a absolvujete v hotelovém sále test z urgentní medicíny.
Rozhodčí vám za provedení dílčího úkolu vydá kontrolní lístek a vy pokračujete na další dílčí úkol (pokud
již nemáte všechny hotové).
Adresa:
ulice Přístavní, Brno - Bystrc
GPS: 49.2299564N, 16.5193425E

KŘÍŽEK
(středa 16.03., noc)
1. březen 2016 je důležitým mezníkem v historii ZZS Jihomoravského kraje, protože v ranních hodinách
ZZS Jmk ukončila provoz výjezdové základny "Křížek", umístěné na nám. 28. října v Brně.
Tato budova byla otevřena v roce 1886 z iniciativy brněnského charitativního spolku jako sklad materiálu
při ohrožení země válkou. Později se spolek stal součástí Rakouské společnosti Červeného kříže a
v budově na tehdejším Winterhollerově náměstí (http://bit.ly/1QPWCD8) byla v roce 1890 zřízena
záchranná stanice, poskytující rychlou pomoc při pouličních nehodách.
Dnes (16.03.2016) máte asi poslední možnost historický "Křížek" navštívit.
Vaším úkolem je:
Po skončení zahájení, úvodní instruktáže a rozpravy Malé jihomoravské Rallye Rejvíz 2016, se
samostatně přesunout vlastní sanitním vozidlem s vybavením k prohlídce "Křížku".
Po příjezdu na místo vám průvodce, který bude na místě, sdělí program prohlídky.
Na „Křížku“ buďte nejpozději ve 22:30!
Adresa:
náměstí 28. října 1903/23, 602 00 Brno - Černá pole
GPS: 49.2020211N, 16.6139650E
Vzdálenost z Orea Resortu Santon: cca 12 km (15-20 min.)

RADUIT DE SOUCHES (čtvrtek 17.03., den)
Krajské zdravotnické operační středisko přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Muž, 65 let, kolaps ve Hranolové věži hradu Špilberk, probíhá TANR, anamnéza neznámá, Jedná se o turistu bez doprovodu, TANR
probíhá přibližně 7 minut.
Vaším úkolem je:






Vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup.
Vyšetřit a ošetřit postiženého.
Stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu.
Je-li nutný transport, stanovit způsob transportu (viz níže).
Sdělit rozhodčímu případné další kroky.

Aktuální situace na místě události:
17. března 2016, 10:30 hod., jasno, bezvětří, 8°C. Dojezdová doba posádky na místo události je 5 minut po výzvě.
Veškeré požadavky a informace směrem ke KZOS vznášíte k rozhodčímu úkolu, který je označen KZOS.
Jste-li posádka RZP, dojezd vozidla RV s lékařem na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS.
Místní situace:
A
B
C
D

Nejbližší nemocnice
20 km pozemním transportem
Nemocnice vyššího typu
42 km pozemním transportem
Specializované centrum
55 km pozemním transportem
Ponechání pacienta na místě

Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT,
biochemická laboratoř.
Vybavení: jako A + urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční, dětské
oddělení s JIP.
Vybavení: jako B + navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová
jednotka, magnetická rezonance.
Umožňují-li to kompetence výjezdové skupiny ZZS.

Způsob transportu:
E

Letecky

F

Pozemní
Pozemní
Dalším přivolaným vozem RZP
Pozemní
Dalším přivolaným vozem RLP
Jiný

G
H
I

Doba příletu LZS na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS.
Přistání těsně u místa události možné.
Sanitním vozem výjezdové skupiny (posádky).
Doba příjezdu další RZP posádky na místo události je 15 min od požadavku
cestou KZOS.
Doba příjezdu další RLP posádky na místo události je 15 min od požadavku
cestou KZOS.
Popsat a zdůvodnit rozhodčímu.

Rozhodčímu hlásíte (příklad): "Směrování A, transport E" a případné další doplňující informace dle vlastního uvážení.
Časový limit pro splnění úkolu: max. 15 minut
Adresa:
Špilberk 210/1, 662 24 Brno – střed, naproti bistra Babinský
GPS: 49.1942044N, 16.6002036E

RADUIT - STARTOVNÍ ČÍSLO:
Časový limit: max. 15 minut nebo dokončení úkolu
Hodnocení:
1) postup ALS: maximum 500 bodů
2)netechnické dovednosti: maximum 400 bodů
3) technické dovednosti: 450 bodů
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tým se snadno adaptuje na změnu situace,
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tým předjímá potenciální následující akce/
výkony
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jasný team leader, tým na základě povelů a
příkazů jasně ví, co bude následovat
team leader má přehled o celé situaci (no hands
intervaly, monitoruje práci v týmu…)
efektivní komunikace v týmu (verbální,
nonverbální, ACRM..)
tým pracuje společně, příkazy jsou v týmu
vykonávány ve správný okamžik
tým pracuje v klidu a pod kontrolou
pozitivní ladění v týmu

Součet
CELKEM BODŮ NON TECHNICAL SKILLS

TECHNICAL SKILLS: alespoň 90% celkového času v uvedeném rozmezí = 90 BODŮ ZA KAŽDOU SPLNĚNOU
POLOŽKU)
frekvence stlačení (100 – 120/min)
uvolňování hrudníku
hloubka stlačení (5 – 6 cm)
kvalita ventilace (450 – 600 ml)
preshock pauza + postshock pauza < 5s
CELKEM BODŮ TECHNICAL SKILLS

VÝSLEDKY:
ALS POSTUP

NETECHNICKÉ
DOVEDNOSTI

TECHNICKÉ
DOVEDNOSTI

CELKEM

RADUIT - STARTOVNÍ ČÍSLO:
Provedl
výborně

ALS POSTUP
PEA

Potvrzení zástavy oběhu (look,
listen, feel)
KPR 30:2
EKG monitorace
Dýchací cesty, oxygenace,
ventilace
Monitorace ETCO2

FK

FK

i.v./ i. os. vstup, Adrenalin 1mg
Kontrola monitor, zhodnocení
rytmu
1. výboj 200 J
2 min KPR ideálně kont.
komprese, ventilace
Reverzibilní příčiny (event.
v dalších cyklech)
Kontrola monitor, zhodnocení
rytmu
2. výboj 300J
Adrenalin 1 mg

FK

Minimální přerušování masáže
srdce
2 min KPR ideálně kont.
komprese, ventilace
Kontrola monitor, zhodnocení
rytmu
3. výboj 360 J
Amiodaron 300 mg bolus

FK

SR

2 min KPR ideálně kont.
komprese, ventilace
Kontrola monitor, zhodnocení
rytmu
4. výboj 360 J
Zvážit nepodání adrenalinu při
vzestupu ETCO2
Kontrola monitor, zhodnocení
rytmu
Puls + známky života
ABCDE approach
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DEKORATIVNÍ MEDICÍNA (čtvrtek 17.03., den)
Krajské zdravotnické operační středisko přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Muž 34 let, údržbář ve výškové budově, volání pro silnou bolest v třísle.
Vaším úkolem je:






Vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup.
Vyšetřit a ošetřit postiženého.
Stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu.
Je-li nutný transport, stanovit způsob transportu (viz níže).
Sdělit rozhodčímu případné další kroky.

Aktuální situace na místě události:
17. března 2016, 10:30 hod., jasno, bezvětří, 22°C. Dojezdová doba posádky na místo události je 5 minut po výzvě.
Veškeré požadavky a informace směrem ke KZOS vznášíte k rozhodčímu úkolu, který je označen KZOS.
Jste-li posádka RZP, dojezd vozidla RV s lékařem na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS.
Místní situace:
A
B
C
D

Nejbližší nemocnice
20 km pozemním transportem
Nemocnice vyššího typu
42 km pozemním transportem
Specializované centrum
55 km pozemním transportem
Ponechání pacienta na místě

Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT,
biochemická laboratoř.
Vybavení: jako A + urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční, dětské
oddělení s JIP.
Vybavení: jako B + navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová
jednotka, magnetická rezonance.
Umožňují-li to kompetence výjezdové skupiny ZZS.

Způsob transportu:
E

Letecky

F

Pozemní
Pozemní
Dalším přivolaným vozem RZP
Pozemní
Dalším přivolaným vozem RLP
Jiný

G
H
I

Doba příletu LZS na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS.
Přistání těsně u místa události možné.
Sanitním vozem výjezdové skupiny (posádky).
Doba příjezdu další RZP posádky na místo události je 15 min od požadavku
cestou KZOS.
Doba příjezdu další RLP posádky na místo události je 15 min od požadavku
cestou KZOS.
Popsat a zdůvodnit rozhodčímu.

Rozhodčímu hlásíte (příklad): "Směrování A, transport E" a případné další doplňující informace dle vlastního uvážení.
Časový limit pro splnění úkolu: max. 12 minut
Adresa:
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, AZ TOWER
GPS: 49.1761028N, 16.6055828E

DEKORATIVNÍ MEDICÍNA

Časový limit pro splnění úkolu:

Rozhodčí:

Vlasta Vařeková
Hana Vacková
Luděk Maděřič

Malá jihomoravská Rallye Rejvíz 2016

Legendu posádka obdrží s instrukcemi.

max. 12 min

Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Muž 36 let, údržbář ve výškové budově, volání pro silnou bolest v třísle.

•
•
•
•
•
•

Vaším úkolem je:
Vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup.
Vyšetřit a ošetřit postiženého.
Stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu.
Určit směrování (viz níže).
Je-li nutný transport, stanovit způsob transportu (viz níže).
Sdělit rozhodčímu případné další kroky.
Aktuální situace na místě události:
17. března 2016, 10:30 hod., jasno, bezvětří, 22°C. Dojezdová doba posádky na místo události je 5 minut po výzvě.
Veškeré požadavky a informace směrem ke KZOS vznášíte k rozhodčímu úkolu, který je označen KZOS.
Jste-li posádka RZP, dojezd vozidla RV s lékařem na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS.

A
B
C
D

Místní situace:
Nejbližší nemocnice: 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT, biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu: 42 km pozemním transportem. Vybavení: jako A + urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční, dětské oddělení s JIP.
Specializované centrum: 55 km pozemním transportem. Vybavení: jako B + navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka, magnetická rezonance.
Ponechání pacienta na místě (umožňují-li to kompetence výjezdové skupiny ZZS).

E
F
G
H
I

Způsob transportu:
Letecky
Pozemní
Pozemní - dalším přivolaným vozem RZP
Pozemní - dalším přivolaným vozem RLP
Jiný

Informace
Doba příletu LZS na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS. Přistání těsně u místa události možné.
Sanitním vozem výjezdové skupiny (posádky).
Doba příjezdu další RZP posádky na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS.
Doba příjezdu další RLP posádky na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS.
Popsat a zdůvodnit rozhodčímu.

Rozhodčímu hlásíte (příklad): "Směrování A, transport E" a případné další doplňující informace dle vlastního uvážení.
Situace na místě události:
Událost ve výškové budově v kanceláři před dokončením a předáním uživateli, bez vybavení. Posádka má kompletní vybavení, ale nefunguje nic, co je na baterie a tonometr si rozšlápli.
Muž, asi 36 let, 70 kg, sedí v rohu místnosti, reaguje zpomaleně, stěžuje si na bolest v pravém třísle, vedle něj brašna s nářadím, ze které je vidět kousek škrtidla, v brašně stříkačky, lžička
apod.
Anamnesticky: RA: 0, OA: stp. úrazu DK osteosyntéza pravého bérce, při změně počasí mívá bolesti, jinak zdráv, alergie nemá, trvale nebere žádné léky, někdy od bolesti, běžně
dostupná analgetika, na cílený dotaz drogy vymlouvavá odpověď.
Obj.: Eupnoe, dýchání bilaterálně slyšitelné, čisté, AS pravidelná, odpovědi s latencí, zornice mióza, bez neurologického deficitu, v pravém třísle stopy po vpiších, viditelné známky zánětu,
v levém třísle a na pažích vpichy, svědění kůže, vyrážka, poškrábání.
Parametry VF v čase:
1. - 3. min.: DF 12, TK 120/60 (neznají hodnotu), pulz 62/min. dobře hmatný na radiální tepně, GCS 15
3. - 5. min.: DF 8, TK 90/50 (neznají hodnotu), pluz 55/min. hmatný, ale slaběji, GCS 14
5. - 10. min.: DF 4, TK 60/35 (neznají hodnotu), pulz na radiální tepně nehmatný, hmatají na karotidě (30/min.), GCS 8
Oběhové parametry s odpovídající léčbou:
Návrat k normálním VF při adekvátní dávce, v případě vysoké dávky Naloxonu neklid, tachykardie, třes, útěk pacienta.
Postup:
Vyšetření a ošetření pacienta dle ABCD, bez přístrojové techniky, povolen jen fonendoskop.
Klíčová slova:
Otrava opiáty
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Hodnocené kroky posádky
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Max. bodů
(bez času)

Správný postup

1 350
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Vstupní vyšetření podle
zásad péče o pacienta
(ABCD)

Odběr anamnézy

Opakované vyšetření
v čase T+3-5 min.
Opakované vyšetření
v čase T+5-10 min.

Pracovní diagnóza

Léčba

Směrování, transport

Týmová spolupráce,
komunikace

A

40

40

40

40

RA

OA:
Onemocnění,
operace, úrazy,
alergie

FA

Cílený dotaz na
drogy
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Intoxikace
opiáty

Intoxikace

Tromboflebitida

100

50

25

60
Směrování A
100

Figuranti

60
Transport F
50

25

150

Posádka
Vedoucí
Jasný a zřejmý komunikuje jako posádky přijímá
vedoucí
tým a předává
a reaguje na
posádky
informace
informace od
vedoucímu
posádky
10

10

200

Vstupní vyšetření podle zásad ABCD.

110

Správný postup odběru anamnézy.

160

Zaznamenána změna stavu pacienta ve čtvrté minutě
od zahájení úkolu.

160

Zaznamenána změna stavu pacienta ve osmé minutě
od zahájení úkolu.

100

Stanovení správné pracovní diagnózy: intoxikace
opiáty.

320

Zajištění DC - stačí předsunutí brady.
V případě vysoké dávky Naloxonu neklid, tachykardie,
třes, útěk pacienta.

150

Správné, hodnocené varianty: A+F

50

Spolupráce posádky jako týmu, jasně jednající a
vystupující vedoucí posádky.Jednoznačná a jasná
komunikace s rozhodčím (ne opakované dotazy na
stejné údaje/typickyVF/, pacientem a dalšími figuranty.
Představit se po příjezdu, informovat pacienta, co
děláme, proč to děláme(svlékání, vyšetření,
transport...).
Hodnoceni: ano (10 b) - ne (0 b).

100

Subjektivní hodnocení figurantů (simulovaní pacienti,
příbuzní pacientů, svědci, nezúčastnění diváci atd.).

40

1) Zjištění i.v.
Přivolání policie
O2, zajištění
Naloxon 0,4 mg
vstupu
Správná dávka
v případě útěku
průchodnosti
dle změny VF
2) podání FR1/1
Naloxonu po
pacienta po
DC u pacienta s
i.v. nebo titrovat
3) Tepelný
konzultaci s TIS
nesprávné
GCS 8
po 0,1 mg
komfort
dávce Naloxonu

10
9

B - Dýchání:
C - Oběh:
DF, poslech,
E:
TK dle kvality D - Neurologie:
poklep,
Teplota,
pulzu
GCS, zornice,
vyšetření
vyšetření třísla,
orientačně, puls, svalová síla,
mechaniky
prohlídka kůže,
kapilární návrat,
citlivost DK
dýchání, barva
pulzace na DK
teplota končetin
kůže

25

Řízená a
kontrolovaná
manipulace s
pacientem

Komunikace
posádky s
pacientem a
figuranty

10

10

Pacient
100
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TRUBKA (čtvrtek 17.03., den)
Krajské zdravotnické operační středisko přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Dělník v kolektoru spadl ze žebříku, nemůže se hýbat a křičí bolestí. Místo je bezpečné, volali z dispečinku Technických sítí Brno,
HZS je na místě.
Vaším úkolem je:






Vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup.
Vyšetřit a ošetřit postiženého.
Stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu.
Je-li nutný transport, stanovit způsob transportu (viz níže).
Sdělit rozhodčímu případné další kroky.

Aktuální situace na místě události:
17. března 2016, 11:30 hod., jasno, bezvětří, 15°C. Dojezdová doba posádky na místo události je 5 minut po výzvě.
Veškeré požadavky a informace směrem ke KZOS vznášíte k rozhodčímu úkolu, který je označen KZOS.
Jste-li posádka RZP, dojezd vozidla RV s lékařem na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS.
Místní situace:
A
B
C
D

Nejbližší nemocnice
20 km pozemním transportem
Nemocnice vyššího typu
42 km pozemním transportem
Specializované centrum
55 km pozemním transportem
Ponechání pacienta na místě

Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT,
biochemická laboratoř.
Vybavení: jako A + urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční, dětské
oddělení s JIP.
Vybavení: jako B + navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová
jednotka, magnetická rezonance.
Umožňují-li to kompetence výjezdové skupiny ZZS.

Způsob transportu:
E

Letecky

F

Pozemní
Pozemní
Dalším přivolaným vozem RZP
Pozemní
Dalším přivolaným vozem RLP
Jiný

G
H
I

Doba příletu LZS na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS.
Přistání těsně u místa události možné.
Sanitním vozem výjezdové skupiny (posádky).
Doba příjezdu další RZP posádky na místo události je 15 min od požadavku
cestou KZOS.
Doba příjezdu další RLP posádky na místo události je 15 min od požadavku
cestou KZOS.
Popsat a zdůvodnit rozhodčímu.

Rozhodčímu hlásíte (příklad): "Směrování A, transport E" a případné další doplňující informace dle vlastního uvážení.
Časový limit pro splnění úkolu: max. 15 minut
Adresa:
Barvířská 822/5, 602 00 Brno - střed, Technické sítě Brno
GPS: 49.1987675N, 16.6240794E

TRUBKA

Časový limit pro splnění úkolu:

Zdeněk Tlustý
René Mezulianik
Martin Kuba

Rozhodčí:

Malá jihomoravská Rallye Rejvíz 2016

Legendu posádka obdrží s instrukcemi.

max. 15 min

Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Dělník v kolektoru spadl ze žebříku, nemůže se hýbat a křičí bolestí. Místo je bezpečné, volali z dispečinku Technických sítí Brno, HZS je na místě.

•
•
•
•
•
•

Vaším úkolem je:
Vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup.
Vyšetřit a ošetřit postiženého.
Stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu.
Určit směrování (viz níže).
Je-li nutný transport, stanovit způsob transportu (viz níže).
Sdělit rozhodčímu případné další kroky.
Aktuální situace na místě události:
17. března 2016, 11:30 hod., jasno, bezvětří, 15°C. Dojezdová doba posádky na místo události je 5 minut po výzvě.
Veškeré požadavky a informace směrem ke KZOS vznášíte k rozhodčímu úkolu, který je označen KZOS.
Jste-li posádka RZP, dojezd vozidla RV s lékařem na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS.

A
B
C
D
E

Místní situace:
Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT, biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.
Specializované centrum je 55 km pozemním transportem. Vybavení jako B, navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.
Ponechání postiženého na místě události.
Doba příletu LZS na místo události je 15 min. Přistání těsně u místa nehody možné.

E
F
G
H
I

Způsob transportu:
Letecky
Pozemní
Pozemní - dalším přivolaným vozem RZP
Pozemní - dalším přivolaným vozem RLP
Jiný

Informace
Doba příletu LZS na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS. Přistání těsně u místa události možné.
Sanitním vozem výjezdové skupiny (posádky).
Doba příjezdu další RZP posádky na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS.
Doba příjezdu další RLP posádky na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS.
Popsat a zdůvodnit rozhodčímu.

Rozhodčímu hlásíte (příklad): "Směrování A, transport E" a případné další doplňující informace dle vlastního uvážení.
Situace na místě události:
Muž, asi 35 let, 100 kg, leží na zemi na zádech vedle žebříku. Křičí bolestí, která je maximální v podbřišku a okolo pánve, stěží pohybuje DK.
Anamnesticky: RA: 0, s ničím se neléčí, léky nebere, není na nic alergický.
Obj.: bledý, tachypnoe, opocený, dýchání bilaterálně slyšitelné, čisté, AS pravidelná, tachykardie, břicho s velkou bolestivostí v podbřišcích, pánev pohmatově silně bolestivá, jsou cítit
krepitace, patologická pohyblivost. Neurologicky bez deficitu, bez patologie, veškeré omezení hybnosti jen algické.
Parametry stálé: DF 25/min., SpO2 94%, TT 36 st. C, glykemie 5,5 mmol, EKG sinusová tachykardie.
Oběhové parametry bez zahájení léčby:
1. - 4. min: TK 100/50 mmHg, P 110/min;
5. - 6. min: TK 80/40, P 120/min.;
7. - 10. min.: TK 60/35, P 135/min.;
v 11. min. již bez tlaku, ante finem z vykrvácení
Oběhové parametry s léčbou: v čase odpovídající tlak bez léčby + 15/+5 mmHg, puls -10/min.
Postup: řádné ošetření pacienta dle platných zásad ošetření traumatu v PNP s ohledem na čas.
A: DC jsou průchodné, O2 polomaskou, C límec
B: poslech-bez PNO, SpO2
C: i.v. linka dostatečného kalibru, infuze krystaloid (koloid) v dostatečné minimální počáteční dávce
D: velmi rychlé orient. vyšetření neurologie, dále vč. anamnézy a alergií
Léčba:
1. indikace k transportu do traumacentra, okamžitá aktivace LZS do 2 minut
2. infuzní terapie, dostatečná a vhodná analgesie (preference Ketaminu)
3. použití pánevního pásu
4. scoop + vakuovka (manipulace hodnocena figurantem), příprava na transport
Klíčová slova:
Hemoragický šok, nestabilní zlomenina pánevního kruhu, pánevní pás, ABCD
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Hodnocené kroky posádky

1

2

3

4

Vstupní vyšetření podle
zásad péče o závažné
trauma v PNP (ABCD)

Diagnostika

Analgezie

I. v. linky dostatečné
kapacity + zahájení léčby
hemoragického šoku

5 Pánevní pás řádně použit v:

6

7

8

Připravenost k transportu

Směrování

Hodnocení figurantů

1

2

3

4

5

A - Airways:
O2
polomaskou+Clímec
20+10

B - Dýchání:
poslech+SpO2
15+15

C - Oběh:
tlak+puls
15+15

D - Neurologie:
zornice+motorik
a bazálně
15+15

OA a FA+
alergie
15+15

30

30

30

30

30

Nestabilní
zlomenina
pánve

Hemoragický
šok

75

75

Jiná
Nesprávná nebo
pravděpodobná
žádná

0
Jiné
Fentanyl/Sufent
Ketamin minim.
Jakákoli
analgetikum,
a min. 150/15 ug
30 mg i. v. před
analgezie až po nevhodná cesta
i. v. před
manipulací
první manipulaci podání, žádná
manipulací
analgezie
100
50
25
0

Max. bodů
1 350

Správný postup

150

Vstupní vyšetření podle zásad péče o závažné trauma
v PNP (ABCD), zjištění orientační anamnézy.

150

Diagnóza správná: nestabilní zlomenina pánve,
hemoragický šok
Jiná pravděpodobná: nitrobřišní poranění, kontuze
pánve, nestabilní zlomenina pánve

150

Dostatečná analgezie před první manipulací s
pacientem, preference Ketaminu (RLP) vzhledem k
potenci a přítomnému hemoragickému šoku.
RZP - nutná konzultace lékaře cestou KZOS, bez
konzultace 50% bodů i při správném postupu.

250

Urychlené zajištění i. v. linky dostatečné kapacity,
alespoň G18 (zelená) + zahájení léčby hemoragického
šoku minimálně 500 ml krystaloid/koloid v první dávce.
V případě smrti je tato oznámena soutěžícím a v tomto
případě bodují pouze figuranti.

250

Řádné použití pánevního pásu (přes trochantery), jako
jediné možné terénní kauzální léčby.

200

Důraz na časový faktor, maximální zkrácení péče na
místě, rychlý transport k definitivnímu ošetření.

100

Správné směrování na TC, včasná aktivace LZS v
prvních 2 minutách, jinak preference pozemní cesty.

100

Subjektivní hodnocení figuranta v roli zraněného a jeho
kolegy.

25

1. - 4. min.

5. - 6. min.

7. - 10. min.

11. min. - exitus,
konec úkolu

250

150

50

0

1. - 6. min.

7. - 10. min.

11. min. a
později

Použit špatně
(body za snahu)

Nepoužit

250

150

50

10

0

1. - 8. min.

9. min.

10. min.

11. min.

12. min. a
později

200

150

100

50

0

C via LZS

C pozemní
cestou

C s pozdní
aktivací LZS

Jiné

100

50

25

0

Pacient

Spolupracovník

75

25
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MASOX (čtvrtek 17.03., den)
Krajské zdravotnické operační středisko čelí narůstajícímu počtu tísňových výzev, zejména z oblasti Brněnské přehrady a
povolává vás do služby jako operátory KZOS.
Vaším úkolem je:


Dostavit se na KZOS ZZS Jmk a dále pracovat v roli operátorů podle pokynů vedoucí operátorky.

Časový limit pro splnění úkolu: max. 12 minut
Adresa:
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno – Bohunice, ZZS Jmk
GPS: 49.1768064N, 16.5754081E

Částečná
lokalizace
20 á krok

Přesná
lokalizace

60

Lokalizace místa události

Částečné
instrukce
20 á krok

Kompletní
instrukce
60

do 120 s
20

do 60 s
50

TAPP

2

1

0

Bez
lokalizace

Žádné
instrukce
0

nad 120 s
0

3

Levý břeh/
vodní ZS
(bonus)
30

4

2 minuty
Příjem tísňové výzvy, poskytnutí TAPP, lokalizace dle mapy.
Příjem tísňové výzvy, přesná lokalizace místa události, pokyny pro postiženou a okolí.

Hodnocené kroky
posádky
Příjem tísňové výzvy

Časový limit:
Úkol:
Účel:
5

Max. bodů
200

Tísňová výzva:
Žena 36 let, bodnuta vosou při pití sladké limonády, náhle vznikající otok jazyka, dušnost.
Během hovoru již není schopna říci vcelku celou větu.
Pacientka se nachází na „ prýglu“ alias Brněnské přehradě, někde u vody (Sokolské koupaliště), na kostkované dece uprostřed.
Soutěžící budou mít k dispozici mapu přehrady.
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Přesná lokalizace:
 Brněnská přehrada
 Sokolské koupaliště
 ulice Hrázní

Bodové hodnocení dle časových
výsledků, do hodnoceného časového
limitu, zazněla informace operátora o
vyslání posádky
Kompletní instrukce musí obsahovat
všechny 3 úkony:
 Chlazení postiženého místa
 Odsun do stínu, či budovy
 Fowllerova poloha (poloha
vsedě)

Poznámka

Kompletní
instrukce
40

Aktivace AED

bezpečnost

Další….

10

Kompletní
instrukce
40

Dotaz na
zachránce, jak se
cítí, zda
nepozoruje
nějaké zdravotní
problémy
10

Částečné
instrukce
20 á krok

Částečné
instrukce
20 á krok

do 120 s
10

do 60 s
40

TAPP

2

1

5

Uklidnění,
pomoc na
cestě

Žádné
instrukce
0

Žádné
instrukce
0

nad 120 s
0

3

5

Vyhledání
pomoci
spoluobčanů,
křik o pomoc

4

5

Max. bodů
150

2 minuty
Příjem tísňové výzvy, lokalizace adresy, instrukce TAPP, instrukce k úniku CO, aktivace HZS.
Příjem tísňové výzvy, lokalizace místa události, pokyny pro zasahující dceru/vnučku na místě, TAPP, aktivace HZS.

Hodnocené kroky
posádky
Příjem tísňové
výzvy/lokalizace

Časový limit:
Úkol:
Účel:

Bodové hodnocení dle časových
výsledků, do hodnoceného časového
limitu, zazněla informace operátora o
vyslání posádky
Kompletní instrukce:
 1 x TANR,
 3 x poloha na zádech – záklon
hlavy – zotavovací poloha nebo
3 x stabilizovaná poloha
(prevence aspirace zvratků)
Kompletní instrukce:
 Otevření všech oken, dveří
 Zajištění HZS + PČR ze strany
KZOS
Kompletní instrukce:
Viz rozpis

Poznámka

Tísňová výzva:
Dcera/vnučka bydlící s rodiči a prarodiči v prvorepublikové vile, přijde večer domů a postupně nachází členy své rodiny.
Babičku a maminku nachází nehybně ležící v bezvědomí, dýchající v kuchyni, tatínek sedí v křesle v obývacím pokoji u televize, zmateně mluví při vědomí. Dědečka našla u dveří do sklepa
v bezvědomí – nedýchajícího.
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Naléhavost:
I.
Místo události: Velké Opatovice, na konci obce směr Jevíčko
Popis tísňové výzvy:
Dopravní nehoda, pád motorkáře ve velké rychlosti, postižený při
vědomí, necítí DKK

Naléhavost:
I.
Místo události: Klentnice, začátek obce, jezdecký areál
Popis tísňové výzvy:
Úraz – žena přimáčknuta koněm na betonovou zeď, bezvědomí,
chrčí

Naléhavost:
II.
Místo události: Sedlec, střed obce, v rodinném domě
Popis tísňové výzvy:
Muž 55 let, náhle vzniklá porucha řeči, necitlivost P poloviny těla,
dosud se s ničím neléčí, pacient při vědomí

Naléhavost:
II.
Místo události: silnice Hlohovec – Valtice a dále na Břeclav
Popis tísňové výzvy:
Porod v autě - žena II. těhotenství, jeli do porodnice pro stále
bolesti á 5 minut, nyní stojí u krajnice a manžel za pomoci ZOS
provádí TAPP k porodu

Naléhavost:
I.
Místo události: Šafov, chatová oblast směr Starý Petřín
Popis tísňové výzvy:
Muž 48 let, po fyzické námaze, náhle vzniklá tíseň na hrudi, po
příjezdu první posádky odesláno PEK I.KJ – pozitivní AIM

1

2

3

4

5

Malá jihomoravská Rallye Rejvíz 2016 – Masox - Smršť
Naléhavost tísňové výzvy
Číslo
Místo události
výzvy
Popis tísňové výzvy
Variabilita vhodných výjezdových prostředků včetně doby dojezdu na místo v
minutách
Vyberte max. 2 vhodné prostředky
RZP Velké Opatovice (2)
LZS Brno (25)
50
10
RZP Boskovice (20)
LZS Olomouc (15)
0
50
RLP Boskovice (20)
LZS Jihlava (40)
0
0
RZP Mikulov (9)
LZS Brno (14)
50
50
RLP Pohořelice (16)
LZS Olomouc (35)
10
0
RLP Hustopeče (20)
LZS Jihlava (35)
0
0
RZP Mikulov (7)
LZS Brno (15)
10
0
RZP Břeclav (18)
LZS Olomouc (36)
100
0
RLP Břeclav (18)
LZS Jihlava (36)
0
0
RLP Břeclav (12)
LZS Brno (20)
100
0
RLP Hustopeče (23)
LZS Olomouc (40)
0
0
RZP Břeclav (12)
LZS Jihlava (40)
0
0
RZP Šumná (19)
LZS Brno (30)
0
0
RLP Znojmo (26)
LZS Olomouc (50)
0
0
RZP Znojmo (26)
LZS Jihlava (20)
0
100

Celkové hodnocení
max. 1000 bodů/
1 výjezd = max. 100 bodů

Naléhavost:
I.
Místo události: Znojmo nemocnice ARO
Popis tísňové výzvy:
Požadavek na převoz pacienta po KPR, ŘV, AIM, oběhově
nestabilní do FN Brno Bohunice KJ

Naléhavost:
I.
Místo události: Archlebov, fotbalové hřiště
Popis tísňové výzvy:
Muž 35 let – fotbalista, náhle vzniklý kolaps při fotbalovém zápase,
během hovoru bezvědomí, NZO, probíhá TANR

Naléhavost:
II.
Místo události: Dražůvky, střed obce, v rodinném domě
Popis tísňové výzvy:
Imobilní muž 80 let, týden v léčení pro virózu, následně nasazeny
praktickým lékařem ATB, od dnešního rána výrazná dušnost

Naléhavost:
II.
Místo události: Koryčany, fotbalové hřiště
Popis tísňové výzvy:
Při hasičských závodech, dítě 11 let, utrpělo frakturu kotníku, dítě
křičí a brečí bolestí, hysterie na místě

Naléhavost:
II.
Místo události: Mouchnice, kraj obce směr Nemotice, v RD
Popis tísňové výzvy:
Žena 18 let, narkomanka, schizofrenička, nyní maniodepresivní
ataka, ohrožuje rodinu nožem, agresivní

6

7

8

9

10
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Naléhavost tísňové výzvy
Číslo
Místo události
výzvy
Popis tísňové výzvy
Variabilita vhodných výjezdových prostředků včetně doby dojezdu na místo v
minutách
Vyberte max. 2 vhodné prostředky
RZP Znojmo (2)
LZS Brno (25)
0
0
RLP Znojmo (2)
LZS Olomouc (45)
100
0
RLP Pohořelice (29)
LZS Jihlava (30)
0
0
RZP Kyjov (9)
LZS Brno (14)
0
0
RLP Kyjov (9)
LZS Olomouc (40)
50
0
HZS – AED (2)
LZS Jihlava (40)
50
0
RZP Kyjov (9)
LZS Brno (15)
100
0
RZP Slavkov u Brna (16)
LZS Olomouc (40)
0
0
RLP Kyjov (9)
LZS Jihlava (40)
0
0
RZP Slavkov u Brna (25)
LZS Brno (20)
0
0
RLP Bučovice (19)
LZS Olomouc (40)
0
0
RZP Morkovice- ZL (22)
LZS Jihlava (45)
100
0
RZP Slavkov (23)
LZS Brno (30)
0
0
RLP Bučovice (17)
LZS Olomouc (50)
100
0
RZP Morkovice – ZL (25)
LZS Jihlava (20)
0
0

Celkové hodnocení
max. 1000 bodů/
1 výjezd = max. 100 bodů

JEŽEK V KLECI (čtvrtek 17.03., den)
Krajské zdravotnické operační středisko přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Dělník Ježek uvízl v kleci na lezecké stěně a je zraněný. Místo je bezpečné, HZS a lezecká skupina na místě.
Vaším úkolem je:




Vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup z následujících variant:
o Vyšplhat k postiženému – hodnoceno nejvíce body.
o Slanit k postiženému – hodnoceno méně body.
o Nechat postiženého svému osudu – bez bodů.
Sdělit rozhodčímu případné další kroky.

Aktuální situace na místě události:
17. března 2016, 11:30 hod., jasno, bezvětří, 15°C. Dojezdová doba posádky na místo události je 5 minut po výzvě.
Veškeré požadavky a informace směrem ke KZOS vznášíte k rozhodčímu úkolu, který je označen KZOS.
Jste-li posádka RZP, dojezd vozidla RV s lékařem na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS.
Místní situace:
A
B
C
D

Nejbližší nemocnice
20 km pozemním transportem
Nemocnice vyššího typu
42 km pozemním transportem
Specializované centrum
55 km pozemním transportem
Ponechání pacienta na místě

Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT,
biochemická laboratoř.
Vybavení: jako A + urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční, dětské
oddělení s JIP.
Vybavení: jako B + navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová
jednotka, magnetická rezonance.
Umožňují-li to kompetence výjezdové skupiny ZZS.

Způsob transportu:
E

Letecky

F

Pozemní
Pozemní
Dalším přivolaným vozem RZP
Pozemní
Dalším přivolaným vozem RLP
Jiný

G
H
I

Doba příletu LZS na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS.
Přistání těsně u místa události možné.
Sanitním vozem výjezdové skupiny (posádky).
Doba příjezdu další RZP posádky na místo události je 15 min od požadavku
cestou KZOS.
Doba příjezdu další RLP posádky na místo události je 15 min od požadavku
cestou KZOS.
Popsat a zdůvodnit rozhodčímu.

Rozhodčímu hlásíte (příklad): "Směrování A, transport E" a případné další doplňující informace dle vlastního uvážení.
Časový limit pro splnění úkolu: max. 15 minut
Adresa:
Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno – Maloměřice, lezecká stěna Klajda
GPS: 49.2236858N, 16.6492344E

SLÉVAČ ZE ZETORU (čtvrtek 17.03., den)
Krajské zdravotnické operační středisko přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Žena, asi 40 let zkolabovala na rodinné oslavě, vypadá, že je v bezvědomí.
Vaším úkolem je:






Vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup.
Vyšetřit a ošetřit postiženého.
Stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu.
Je-li nutný transport, stanovit způsob transportu (viz níže).
Sdělit rozhodčímu případné další kroky.

Aktuální situace na místě události:
17. března 2016, 10:30 hod., jasno, bezvětří, 8°C. Dojezdová doba posádky na místo události je 5 minut po výzvě.
Veškeré požadavky a informace směrem ke KZOS vznášíte k rozhodčímu úkolu, který je označen KZOS.
Jste-li posádka RZP, dojezd vozidla RV s lékařem na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS.
Místní situace:
A
B
C
D

Nejbližší nemocnice
20 km pozemním transportem
Nemocnice vyššího typu
42 km pozemním transportem
Specializované centrum
55 km pozemním transportem
Ponechání pacienta na místě

Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT,
biochemická laboratoř.
Vybavení: jako A + urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční, dětské
oddělení s JIP.
Vybavení: jako B + navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová
jednotka, magnetická rezonance.
Umožňují-li to kompetence výjezdové skupiny ZZS.

Způsob transportu:
E

Letecky

F

Pozemní
Pozemní
Dalším přivolaným vozem RZP
Pozemní
Dalším přivolaným vozem RLP
Jiný

G
H
I

Doba příletu LZS na místo události je 15 min od požadavku cestou KZOS.
Přistání těsně u místa události možné.
Sanitním vozem výjezdové skupiny (posádky).
Doba příjezdu další RZP posádky na místo události je 15 min od požadavku
cestou KZOS.
Doba příjezdu další RLP posádky na místo události je 15 min od požadavku
cestou KZOS.
Popsat a zdůvodnit rozhodčímu.

Rozhodčímu hlásíte (příklad): "Směrování A, transport E" a případné další doplňující informace dle vlastního uvážení.
Časový limit pro splnění úkolu: max. 12 minut
Adresa:
Zaoralova 1796/3, Brno – Líšeň, areál požární stanice
GPS: 49.1991303N, 16.6788269E

