Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem
Tel: 475 234 111. Fax: 475 234 132, IČO: 00829013

Posádka číslo

Čas začátku úkolu

3

13:40
Souřadnice

50°48´25,788´´ N

14°2´51,707´´ E

Soutěžní úkol č. 3 – denní etapa – Větry
Časový limit:

max. 12 minut

Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k případu.
30 letá žena si stěžuje od začátku roku na dlouhodobé žaludeční potíže (vřed) v poslední době nadýmání,
dnes průjem a zvracení.
Vaším úkolem je:
 Vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup
 Vyšetřit a ošetřit postiženého
 Stanovit pracovní diagnózu, podat léčbu
 Určit správné směrování
 Je-li nutná hospitalizace, stanovit způsob transportu a připravit pacienta k transportu
 Sdělit rozhodčímu případné kroky
Aktuální situace na místě události:
17. září 2015, 09:50 hod, jasno, bezvětří, 20°C. dojezdová doba na místo události od výzvy je 10 minut.
Veškeré požadavky a informace směrem k ZOS vznášíte k rozhodčímu úkolu, který je označen ZOS. Je-li
posádka RZP dojezd vozidla RV (RLP) na místo události je 15 minut od požadavku cestou ZOS.
Místní situace:
A – nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem

Odd: CHIR, INT, ARO, NEURO, GYNPOR, CT, BioLab

B – nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem

Odd: jako A, UP, ORL, ONKO, PSYCH., INF, PED + JIP

C – specializované centrum je 55 km pozemním transportem

Odd: jako B, traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, IC, MR
D – ponechání postiženého na místě události (umožňují-li to kompetence výjezdové skupiny)
Způsob Transportu:
Informace:
E – letecky
doba příletu LZS na místo události je 15 min od požadavku cestou ZOS. Přistání v místě možné
F – pozemní
sanitním vozem výjezdové skupiny
G – pozemním – dalším vozem RZP
doba příjezdu LZS na místo události je 15 min od požadavku cestou ZOS
H – pozemním – dalším vozem RLP
doba příjezdu LZS na místo události je 15 min od požadavku cestou ZOS
I – jiný
popsat a zdůvodnit rozhodčímu

Rozhodčímu hlásíte ve tvaru např. „směrování C, transport G“ a případné další doplňující informace.

