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Pacient s NCMP v PNP

pacient - rýchle rozpoznanie život ohrozujúceho stavu

KOS - rýchle zhodnotenie stavu a odoslanie príslušnej posádky 
ZZS

posádka ZZS - ošetrenie, zhodnotenie stavu, monitor, terapia

iktové centrum/koncové ZZ - efektívna komunikácia s posádkou 
ZZS,           príprava tímu na pacienta



Kde môžeme pridať?

pacient - skoré spozorovanie príznakov, aktivácia ZZS

KOS - optimalizovaný výcvik operátorov, rýchle smerovanie 
najbližšej posádky ZZS, dostatok informácií o možnostiach 
následného smerovania posádky (funkčné CT, kamacita ZZ)

ZZS - teoretická príprava, skúsenosti, komunikácia s iktovým 
centrom

ZZ - pripravenosť, vybavenie na rýchlu diagnostiku, príslušná 
terapia 
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- väčšinou najpomalší parametre v PNP je 
pacient

• neskoré volanie o pomoc na KOS
• vek

• edukácia

- analýza času stráveného na mieste s 
pacientom

- EKG na mieste vs v nemocnici
- iv vstup pred transportom vs. v priebehu 

transportu
- komunikácia so ZZ



Using a Template in the Electronic Medical Record to 
Improve Communication Between Emergency Medical 
Services and the Emergency Department for Acute 
Stroke
Melissa Richardson and Christopher Rankin
Originally published1 Feb 2016Stroke. 2016;47:ANS11

Optimizing the Patient Handoff Between Emergency Medical 
Services and the Emergency Department
Meisel, Zachary F. et al.
Annals of Emergency Medicine , Volume 65 , Issue 3 , 310 - 317.e1

1. komunikácia priamo so ZZ
2. spätná väzba
3. referovanie pacienta formopu chek listu
4. iné riešenie prenosu dát 



Komunikácia s iktovým centrom
často neefektívna - nemáme predpísaný check list s nutnými 
informáciami

prepájanie cez KOS - zdržanie v komunikácii, zdieľanie 
informácií nepriamo



Aplikácia STROKE

vestník MZ SR  z 20.9.2017

- upravuje referovanie pacientov do príslušnch centier



STROKE - modul pre ZZS, pacient



STROKE - modul pre ZZS, transport



STROKE - modul pre ZZ



Zmenilo sa niečo?

s aplikáciou bez aplikácie

registrácia - CT
6min 12 

sec
18 min 22 

sec

registrácia -
liečba

9 min 50 
sec

26 min 10 
sec

registrácia - SU
12 min 45 

sec
31 min

Priemerný čas pacienta od vstupu do 
nemocnice k finálnemu ošetreniu - 21 min

Svet zdravia, Spišská Nová Ves (SR)



Zhrnutie

subjektívne výborné hodnotenie 
záchranármi aj lekármi v ZZ

viac validných dát z používania 
apilkácie

analýza telefonických hlásení s 
jasnou štruktúrou a referovaním cez 
aplikáciu



Ďakujem za pozornosť


