Rozhodca:

PhDr. Iveta Vojčiniaková

Úloha č.2 – Könyv (knižka)
Ľudmila Lodňáneková
Časový limit pre
splnenie úlohy:

Postup posádky

1.

prvotné
vyšetrenie +
anamnéza

15 min

Podpis rozhodcov:

1

vedomie
(GCS14)

10

TK - 150/100
torr
2.

3.

2

dýchanie
(sťažené)

Posádka č.:

3

4

5

obeh + kap.návrat
(tachykardia, kap.
Návrat do 2 s)

anamnéza OA,LA od
matky, a snaha o
komunikáciu (jazyková
bariéra)

pokus o nájdenie
maďarsky
hovoriaceho
(cez KOS) BONUS

zdarvotná
dokumentácia
diabetická knižka

100

100

100

10

20

P - 115/min reg

dýchanie (piskot,
vrzoty bilat)

vyšetrenie od hlavy
SpO2 - 91%, glykémia k pätám (hlava,krk,
11,7 mmol/l, TT hrudník, brucho,
36,9°C
končatiny - bpn)

6

340

neurologické
vyšetrenie

druhotné
vyšetrenie

diagnóza +
ďalšie
diagnózy,
dif.dg.

Maximálny
Počet
počet
získaných
bodov
bodov

210
10

10

10

30

hypoglykémia

poruchy
vedomia,
hypertenzia

NCMP

CHOCHP zhoršený
auskultačný nález

50

100

150
100

40

0

10

Správny postup
Dôsledné prvotné vyšetrenie so
zistením vedomia - GCS 14,
dýchania - sťažené,obehu tachykardia, Dôkladná
anamnéza od matky pri
jazykovej bariére, so skorým
dopátraním sa po zdravotnej
dokumentácii - diabetická
knižka (pacient vždy glyk. nad
20 mmol/l)
Dôsledné druhotné vyšetrenie
TK- 150/100 torr, P 115/min,
dýchanie - piskoty/vrzoty bilat.,
SpO2 91 %, glykémia 11,7
mmol/l, TT 36,9 °C, vyšetrenie
od hlavy k pätám (hlava, krk,
hrudník, brucho, končatiny bpn.), Neurologické vyšetrenie,
ale hlavne zistenie akú máva
pacient glykémiu pri
vyšetreniach u diabetológa
Na základe vyšetrenia pacienta,
jeho klinického stavu a
anamnézy odobratej od matky a
zistenia toho že pacient máva
glykémiu nad 20, aj 11,7 je u
neho hypoglykémia, stanovenie
pracovnej diagnózy
hypoglykémia, následne
pridružené dg. hypertenzia a
zhoršenie dýchania pri CHOCHP

4.

5.

7.

terapia

intravenózny
prístup

40% G 60 ml
I.V.

captopril 12,5 mg
p.o. po nadobudnutí
plného vedomia, ak
l10% MgSO4 (len 25
bodov)

50

50

50

kontrolné
vyšetrenie +
smerovanie
pacienta

kontrolné
vyšetrenie
(glyk.,vedomie,
TK - 130/80, P 88/min , SpO2
- 97%)

najbližšia
nemocnica s
int. Odd.

50

50

úloha pre
záchranára ako by sa
vynašiel, keby
musel riešiť
jazykovú
bariéru

Ventolin spr. 1x

10

160

a možné stavy a príčiny
prichádzajúce do úvahy v rámci
dif. dg.
Intravenózny vstup, vzhľadom na
stav pacienta postačuje 1x,
Podanie 40% G na vyriešenie
hypoglikemického stavu.
Následne doriešenie hypertenzie
a zhoršeného dýchania pri
CHOCHP
Kontrolné vyšetrenie glykémie,
vedomia, TK a dýchania

100

vynájdenie sa v
komunikácii

hodnotenie
figurantov

50

100

150

Spolu:

1 110

Po skončení úlohy - ako by sa
vynašiel v riešení jazkovej
bariéry (KOS, mobil - translator
atď). Hodnotenie figurantom.

