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Rok 2013  

Počet vzletů:    603 

Počet triage pozitivních pacientů: 118 

Avizované technické zásahy:                    6 

Provedené technické zásahy:                   6 

Avízo před výjezdem:   146 

Spolupráce s pozemními složkami:    584 
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Zajištění pacientů 

Minimální zajištění:  

 - periferní žilní kanyla: 115 

 - analgezie: 116 

 - fixace: 118 

Použití alternativních postupů:  

 - intranasalní aplikace léků: 3                                                                                                                  
 - intraosealní vstup: 0 
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Doby zásahu 

Průměrná doba zásahu (od výzvy do předání pacienta): 53 min 

Nejkratší: 1 min 

Nejdelší: 156 min 

Průměrná doba na místě: 23 min 

Nejkratší: 1 min 

Nejdelší: 56 min 
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Kasuistika 1 

 Muž 30let, pád na skále, 8 m do sedáku 

 Pracovní dg: komoce mozku, kontuze plic, zlomenina klíčku 

 Zajištění: analgosedace, fixace: krční límec, vakuová matrace 

 Celková doba zásahu: 101 min. 

 Doba ošetření na místě: 29 min. 

 Spolupráce s pozemními složkami: ne 

 Technický zásah: ano, podvěs 

 Konečná dg: fract. očnice, zlomeniny žeber, PNO, zlomenina klíčku  
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(ilustrační foto) 



Kasuistika 2 

 Muž 30 let, pád na kole ze srázu do potoka 

 Pracovní dg: otřes mozku, zlomenina dolní čelisti 

 Zajištění: OTI, UPV,  analgosedace, fixace (krční límec, vakuová matrace) 

 Celková doba zásahu: 66 min. 

 Doba ošetření na místě: 49 min. 

 Spolupráce s pozemními složkami: ano 

 Technický zásah: ne 

 Konečná dg: subdurální hematom, zlomenina baze, zlom. čelisti  
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(ilustrační foto) 



Kasuistika 3 

 Muž 32let, xxx 

 Pracovní dg: xxx 

 Zajištění: OTI, UPV, analgosedace, fixace: xx 

 Celková doba zásahu: 10 min. 

 Doba ošetření na místě: 1 min. 

 Spolupráce s pozemními složkami: ano 

 Technický zásah: ne 

 Konečná dg: luxace ramene 
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(ilustrační foto) 



Kasuistika 4 

 Muž 24 let, pád na lyžích 
 Pracovní dg: zlomeniny žeber, traumatický PNO 
 Zajištění: OTI, analgosedace, UPV, hrudní drenáž, fixace (krční límec, 

vakuová matrace) 

 Celková doba zásahu: 59 min. 
 Doba ošetření na místě: 42 min. 
 Spolupráce s pozemními složkami: ne 
 Technický zásah: ne 
 Konečná dg: kontuze a lacerace plic laloku, sériová zlomenina žeber 
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(ilustrační foto) 



Kasuistika 5 

 Muž 69 let, sražený cyklista, probíhá TANR 

 Pracovní dg: nitrolební poranění, zlomenina femuru 

 Zajištění: OTI, UPV, sedace, fixace:  krční límec, vakuová matrace 

 Celková doba zásahu: 35 min. 

 Doba ošetření na místě: 85 min. 

 Spolupráce s pozemními složkami: ano 

 Technický zásah: ne 

 Konečná dg: zlomenina C7, Th1, vylomení TEP kyčle 
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(ilustrační foto) 



Kasuistika 6 

 Muž 42 let, vypadl z okna cca 4 m, podchlazený 

 Pracovní dg: podchlazení, zlomenina baze lební 

 Zajištění: fixace (krční límec, vakuová matrace), ohřívání 

 Celková doba zásahu: 47 min. 

 Doba ošetření na místě: 6 min. 

 Spolupráce s pozemními složkami: ano 

 Technický zásah: ne 

 Konečná dg: zlomenina baze lební,vysoká míšní léze (C3-5), kontuze plic 
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(ilustrační foto) 



Kasuistika 7 

 Muž 66 let, pád z kola, zavadil o chodce 

 Pracovní dg: kontuze mozku, subduralní krvácení, kontuze plic 

 Zajištění: OTI, UPV, analgosedace, fixace (krční límec,vakuová matrace) 

 Celková doba zásahu: 60 min. 

 Doba ošetření na místě: 23 min. 

 Spolupráce s pozemními složkami: ano 

 Technický zásah: ne 

 Konečná dg: subdurální hematom, edém mozku, smrt mozku 
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(ilustrační foto) 



Kasuistika 8 

 Muž 32 let, čelní náraz do stromu, KPR 

 Pracovní dg: traumatický PNO (tenzní) 
 Zajištění: hrudní drenáž, OTI, UPV, analgosedace, fixace (krční límec, 

vakuová matrace) 

 Celková doba zásahu: 74 min. 
 Doba ošetření na místě: 32 min. 
 Spolupráce s pozemními složkami: ano 
 Technický zásah: ne 
 Konečná dg: traumatický PNO, sériová zlomenina žeber, fr. L1-3 
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(ilustrační foto) 



Předávání pacienta 
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Nový heliport 
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Děkuji za pozornost! 

15 


