Názov: "TUNELÁRI"

Časový limit pre splnenie úlohy:

Rozhodca:

Ing. Jozef Major, Martin Turčan, prítomní sú aj príslušník HaZZ, mestský policajt

Figurant

Figurína na KPR

10 minút

Legenda pro posádku:
Krajské operačné stredisko ZZS prijalo výzvu na tiesňovej linke 155 a vysiela Vás k prípadu:
Miesto: Tunel na diaľnici D1 - Martin smer Žilina
Upresnenie: niekde v tuneli, tunel je je prejazdný, pre cestnú premávku uzavretý
Navigačná presnosť: C
Pacient: Martin Turčan, 45 rokov
Operátorská dg: Pracovník Národnej diaľničnej spoločnosti pri natieraní konštrukcie v tuneli sa pravdepodobne nadýchal výparov z farby. T.č. pri vedomí, komunikuje, mierne dezorientovaný, bez viditeľných poranení...

•
•
•

Vašou úlohou je:
zhodnotiť situáciu na mieste
vyšetriť a ošetriť pacienta, určiť diagnózu,
pripraviť ho na transport, určiť smerovanie
Pacient sa nachádza v sanitnom vozidle, leží na nosidlách, pri vedomí, komunikuje s posádkou. Súťažná úloha začína vstupom oboch členov tímu do priestoru ambulancie a zatvorením bočných dverí. Vyšetrujete pacienta (figurínu), VF a hodnoty odpovedá Martin Turčan (rozhodca).
V prípade, ak potrebujete komunikovať s KOS, odpovedá Vám Ing. Jozef Major (asistent rozhodcu).
Pred začiatkom úlohy má posádka vyhradený čas na kontrolu a prevzatie vozidla.
Počas úlohy NEŠTARTUJTE motor vozidla, naštartovanie imitujte len zapnutím zapaľovania, vozidlo bude pripojené na kábel.
Miestna situácia:

A Najbližšia nemocnica je 15 km pozemným transportom. Vybavenie: chirurgia, interna, OAIM, neurológia, gynekologia a pôrodnica, JIS, CT, biochemické laboratórium.
B Nemocnica vyššieho typu je 30 km pozemným transportom. Vybavenie ako A, naviac urgentný príjem, ORL, onkológia, infekčné a detské oddelenie.
C Špecializované centrum je 40 km pozemným transportom. Vybavenie ako B, naviac traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonancia.
D Doba príletu LZS na miesto udalosti je 30 min.
Situácia:
Pred začiatkom úlohy dostane posádka čas na kontrolu a prevzatie vozidla.
Počas úlohy nemajú naštartovať motor, naštartovanie imitovať zapnutím zapaľovania, vozidlo bude pripojené na kábel.
Na začiatku úlohy je pacient (figurína) naložená v sanitnom vozidle. Pracovník Národnej diaľničnej spoločnosti pri natieraní konštrukcie v tuneli sa pravdepodobne nadýchal výparov z farby.
TO: Pacient udáva, že ráno prišiel do práce, dal si kávu, cigaretu a šiel natierať potrubie ako mu majster prikázal, nemal žiadne tažkosti... neskôr sa zobudil na zemi, udáva že nevie a nepamätá si,že by spadol. Ďalej udáva že sa na nič nelieči, lieky neuživa žiadne. Pacient je bez viditeľných poranení.
Vitálne funkcie: TK 145/85, P 136 min., DF 20 min., SpO2 84%, TT 36,8 C ,glykémia 4,8 mmol/l, GCS 15, Auskultačný nález - vezik. čisté bilat., cor akcia pravidelná. Brucho mäké, priehmatné.
OA: podľa udania pacienta sa na nič nelieči
LA: neužíva žiadne lieky
AA: neguje

Po uplynutí 2 min (vyšetrenie ABCD) Jozef Major klope a otvára bočné posuvné dvere, nakoľko chce oznámiť posádke, že vidí dym vychádzajúci s pod sanitného vozidla. Turčan upozorní Majora, že nech teraz neotravuje, lebo teraz prebieha vyšetrovanie pacienta.
Po vystúpení posádky z vozidla:
Martin Turčan sleduje prácu záchranára
Jozef Major sleduje prácu vodiča
Mestský policajt meria čas a obsluhuje techniku (parostroj, svetlá)
Hasič sleduje ceĺkovú situáciu z odborného hľadiska, a po skončení úlohy odpovedá na prípadné otázky posádky
Cieľ úlohy:

Reakcia posádky na druhého pracovníka, starostlivosť o pacienta – zaistenie vozidla – hasenie vozidla – vybratie O2 – evakuácia pacienta – zdrav. vybavenie pre pacienta – ohlásenie na KOS – požiadanie zložiek IZS – smer úniku z tunela – názov tunela.

Komárno RESCUE 2021

Legendu posádka obdrží na predošlej úlohe

Názov úlohy "TUNELÁRI"
Časový limit pre splnenie úlohy:

Postup posádky

Rozhodca:
10 min

1.

Vyšetrenie pacienta ABCDE

2.

3.

4.

5.

Komunikácia

Záchrana pacienta

Záchrana vozidla

Bonusové body

2

Posádka:

B

regulácia

3

4

C

D

zpriechodnenie DC,
zaistenie i.v. linky,
O2 na základe SpO2
nasadenie tvárovej
- 99% (zníženie O2 podanie FR 250ml, EKG
masky a aplikácia
na 2 - 4l/min)
4, TK
O2 15l/min
20 + 20

Úloha č.

Podpis rozhodcov:

1

A

Ing. Jozef Major
Martin Turčan

40

10 + 10 + 10 + 10

neurologické
vyšetrenie,
glykémia,
20 + 20

20 + 20

HaZZ

Polícia

Dohľad tunela

100

40

40

20

Odlozenie na
bezpecne miesto,
starostlivost

Únik správnym smerom

100

100

100

6

Maximálny
počet bodov

E

vyšetrenie
od hlavy po päty,
termoregulácia
izotermickou fóliou

KOS

Vybratie pacienta z
vozidla, vrátane
potrebnej výbavy

5

200

200

300

Počet
získaných
bodov

Správny postup
A: SpO2 84% aplikácia O2 tvárovou maskou s rezervoárom, B: po
podaní O2 15l/min je SpO2 je 99% zníženie O2 na 2-4l/min., C: ST
136/min., EKG min. 4-zvod, zaistenie i.v., podanie roztoku, TK
145/85, D: neurologické vyšetrenie, E: vyšetrenie od hlavy po päty

Posádka má čo najskôr kontaktovať KOS, HaZZ, Políciu a dohľad
tunela, uviesť svoju polohu (podľa dopravného značenia) a
poskytnúť čo najpresnejšie informácie. Postačuje ak požiada KOS
o kontaktovanie ostatných zložiek, počas komunikácie ju môže
KOS navádzať na kontaktovanie ostaných zložiek.

Pacienta má posádka vybrať z vozidla vrátane defiblirátora a
kysllíkovej flaše 2 kg. Vyhľadať čo najbezpečnejšie miesto,
záchranár má zostať s pacientom, alebo ho mať stále pod
dohľadom.
Posádka má opustiť tunel smerom k bližšiemu únikovému východu
podľa doznačenia na stena tunela.

Pokiaľ posádka nevyberie pacienta z vozidla s defiblirátorom,
hodnotí sa ci zachráni samotný prístroj.

Vypnutie elektrickej
siete ambulantnej
časti

Vybratie
kyslíkových fliaš

Záchrana výbavy vozidla

50

100

50

200

Všetko nad vyššie
uvedené

100

100
Spolu:

1 000

Všetko, čo nie je uvedené v hodnotiacej tabuľke, ale prispieva k
záchrane životov a materiálnych hodnôt (napr. hasenie požiaru,
príprave kyslíkovej fľaše pre posádku,ukľudnenie pacienta,
umiestnenie výstražného trojuholníka a pod.)

