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• 70-letá žena
• 28.7.2010 bolesti břicha
• 31.7.2010 progrese bolesti břicha, tmavá moč,

rozvoj bolesti hrudníku
• 23.18 výzva RLP pro bezvědomí



Záznam o výjezdu RLP
• 23.18 výjezd RLP
• 23.24 příjezd RLP na místo
• Nekontaktní, gasping, periferie bez pulsu
• Zornice ve středním postavení
• EKG-bradykardie
• Rozšířená resuscitace
• Progrese bradykardie, rozšíření QRS, asystolie
• Mydriasa
• Exitus letalis (31.7.2010, ve 23.58)
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Primárně zjištěné skutečnosti
PČR

• bez traumatu v anamnéze
• 24.7.2010 ráno odjezd vlakem do Břeclavi
• 28.7.2010 požití ořechů s rozvojem bolestí břicha
• Aplikace analgetik poškozenou (Iberogast gtt.)
• 30.7.2010 návrat vlakem do Ostravy
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Sestra zemřelé podává trestní oznámení na zanedbání
lékařské péče

• Primárně telef. LSPP (odkázána na RLP)
• Výzva telef. RLP (bagatelizace obtíží s odvoláním na délku

trvání a odkázáním na LSPP)
• Výzva telef. RLP při rozvoji poruchy vědomí poškozené
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Pitva zevní prohlídka
• subicterus
• bledost spojivek
• izolovaná diskrétní povrchní poranění trupu a

pravostranných končetin
• krevní podlitina hrudníku l.dx. nad žeberním obloukem
• krevní podlitiny kolene a dorsa ruky l.dx.
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Pitva vnitřní prohlídka
• dilacerace jater (dělící lobus dx. hepatis v čelní rovině)
• subkapsulární hematom a ruptura pouzdra lobus

dx.hepatis
• haemoperitoneum 900ml (tekutá a kypře sražená krev)
• anemie, retrahované komory srdeční, otok mozku

• Onemocnění přirozené povahy jako vedlejší nález bez
podílu na nastalé smrti (arterioskleróza, chron.cholecystitis
s lithiasou)
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Závěry soudní pitvy
• Bezprostřední příčina smrti-úrazově krvácivý šok při

dvoudobé ruptuře jater
• Mohutné tupé násilí působící proti rozhraní hrudníku a

břicha více zprava
• Stlačení pravé strany trupu v době několika desítek hodin

až několika málo dnů před smrtí

Toxikologická analýza negativní
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Mechanismus
Stlačení trupu v obl. žeberního oblouku l.dx.
• našlápnutí, nakleknutí, nasednutí
• kop nohou
• náraz hrudníkem na plochou překážku (pád z jedné úrovně

na druhou, prudká decelerace jako dopravní úraz nebo
úraz na atrakcích).
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Šetření provedené PČR
• 24.7.2010 cesta vlakem do Břeclavi (vlaková četa bez mimoř. okolností)
• 25.7.2010 výlet v okolí Břeclavi-zámek Pohansko (průvodce bez incidentu)
• 26.7.2010 výlet do Vídně s návštěvou Prátru (průvodce bez incidentu)
• 27.7.2010 výlet Lednice (bez incidentu)
• 28.7.2010 (počátek obtíží) výlet Dolní Rakousko (průvodce bez incidentu)
• 29.7.2010 výlet Valtice (průvodce bez incidentu)
• 30.7.2010 návrat vlakem do Ostravy (vlaková četa bez mimoř. okolností)
• Vyslechnuti dále řidiči autobusů zajišťujících výlety (bez mimořádných

okolností)

Rodina po konzultaci na ÚSL FN Ostrava akceptuje nezachranitelnost
poškozené i v případě primárního výjezdu RZP (ustupuje od trestního
oznámení)
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???
Úrazový děj 27.-28.7.2010 se stlačením pravé strany trupu
Dopravní úraz, poranění na atrakci při deceleraci??
Nedošlo k zjištění okolností mechanismu vzniku poranění
Poškozená nepopsala žádný konkrétní úrazový děj
Tolerance obtíží po dobu 3-4 dnů po vzniku poranění
Trestní oznámení na zdravotníky (komunikační incident)
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