
15. ročník mezinárodní soutěže ZZS RALLYE REJVÍZ
15 Year of International EMS Competition RALLYE REJVIZth

Zlaté sluchátko 2011

13. ročník dětské záchranářské soutěže HELPÍKŮV POHÁR
13 Year of Childern´s Rescue Competition HELPIK´S TROPHYth

5. ročník soutěže operátorů ZOS ZLATÉ SLUCHÁTKO
5 Year of EMS Dispatchers Competition GOLD HANDSETth

1. ročník soutěže studentů lékařských fakult MUC. RR
1 Year of Medical Students Competition MUC. RRst

Výsledková listina, úkoly
List of results and tasks

®

BUPEX

Pojistila:

Mediální
partneři:

HASIČI

JAVORNÍK
Město



Vanesa Kuřátková
Ondřej Březina
Romana Hubináková
Marek Dvořák
Jan Gretz
Eva Provazníková
Tomáš Tajč
Jan Seeman
Adéla Bouchalová
Lukáš Hamerník
Miroslava Marková
Zbyněk Brtna
Martina Kosinová
Zuzana Markuseková
Elena Krátká
Michaela Miklíková
Kristýna Krakorová
Ilona Velichová
Zuzana Březinová
Michaela Tomaščiková
Jan Babinec
Petra Adamusová
Simona Mikolajová
Vojtěch Novák
Zuzana Krupová
Adéla Hažmuková
Michaela Hartošová
Petra Škývarová
Roman Sukop
Martin Wita
Tomáš Vychodil
Denisa Rumíšková
Helena Bohuslavová
Veronika Discantiny
Júlia Zacharová
Jana Pavlendová
Ján Dobiáš
Ivana Kanderová
Katarina Kovacsiková

11

12

13

LF UP Olomouc 5

SZU Bratislava - MUC 1

SZU Bratislava - MUC 2

10

7

6

9

8

LF UP Olomouc 3

LF UP Olomouc 4

LF UP Olomouc 1

LF UK Plzeň - LSS

5

4

3

LF MU Brno

3. LF UK Praha

LF UP Olomouc 2

FVZ UO Hradec Králové 

Startovní listina - MUC. RR

1 1. LF UK Praha

2 2. LF UK Praha



  

 

D D D D D D D D

Angelika Buratino Nervy Schody Pátračka Start Tánička Žízeň

2 2. LF UK Praha 928 635 175 240 500 966 1950 1117 6 510 1

5 LF MU Brno 925 645 202 240 450 751 1550 1110 5 873 2

8 LF UP Olomouc 2 712 695 200 240 300 758 1790 1092 5 788 3

7 LF UP Olomouc 1 710 700 251 240 330 749 1725 1077 5 782 4

9 LF UP Olomouc 3 730 695 225 240 310 742 1760 765 5 467 5

12 SZU Bratislava - MUC 1 798 785 250 240 470 557 1740 610 5 450 6

4 FVZ UO Hradec Králové 765 710 225 240 310 552 1715 855 5 372 7

10 LF UP Olomouc 4 685 620 250 240 310 766 1560 860 5 291 8

3 3. LF UK Praha 870 635 212 240 480 553 1145 950 5 084 9

6 LF UK Plzeň - LSS 640 570 200 240 420 557 1596 760 4 983 10

13 SZU Bratislava - MUC 2 561 545 237 240 480 464 1715 716 4 959 11

11 LF UP Olomouc 5 598 450 200 240 210 662 1500 975 4 835 12

1 1. LF UK Praha 815 610 200 240 170 548 1390 826 4 799 13

Startov
ní číslo

Posádka Celkem bodů Umístění

MUC.RR Výsledková listina - MUC. RR



  

 

D N N D D D D D D N D D

Angelika Buratino CBR KFC Nervy Psí Schody Štafeta Výlet Tánička Žízeň Plukovník

13 Jeseníky team - RLP 877 610 508 432 211 205 240 790 1345 1650 1159 1480 9 506 1

22 SELVIT Team - RLP 772 750 602 432 250 240 240 800 1265 1558 1034 1323 9 266 2

8 FNsP Nové Zámky - RLP 816 880 582 432 270 276 240 835 994 1730 819 1260 9 133 3

20 Preshow Rebels Rescue Team 820 735 463 432 225 265 240 820 1215 1605 1172 986 8 979 4

6 ZZS kraje Vysočina - RLP 745 710 533 432 267 275 240 960 1185 1600 959 980 8 885 5

14 Moravští nadšení záchranáři - RLP 810 690 472 432 232 155 240 820 1255 1435 1082 1061 8 684 6

16 Falck Záchranná - RLP Svidník 672 720 422 432 221 225 240 950 1146 1500 869 1073 8 470 7

21 ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín 700 680 578 432 209 211 240 1005 1205 1320 966 917 8 463 8

5 ZZS Libereckého kraje - RLP Jilemnice 612 525 383 432 255 321 240 945 1230 1525 980 994 8 441 9

15 Falck Záchranná - RLP Trnava 730 415 405 432 236 202 240 700 1235 1505 994 1275 8 368 10

4 ZZS Královéhradeckého kraje - RLP Rychnov nad Kněžnou 674 610 305 432 201 190 240 740 1191 1655 1057 1019 8 313 11

10 ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál 814 780 635 384 264 250 240 1000 1116 1255 918 528 8 183 12

11 ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Frýdek-Místek 600 658 465 432 209 176 240 760 1302 1375 810 1059 8 086 13

9 Nemocnica Poprad - RLP 572 595 582 432 211 196 240 830 1152 1430 911 915 8 066 14

2 ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov 515 405 606 432 260 275 240 796 1156 1545 1034 789 8 054 15

3 ARK FNUSA - SPP Vyškov - RLP 800 615 507 432 239 225 240 595 1114 1240 983 854 7 844 16

12 ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek 764 525 427 432 236 140 240 870 1080 1290 975 821 7 801 17

23 ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP IBC Ostrava 640 470 513 432 225 225 240 695 1197 1150 849 869 7 505 18

18 Košická záchranka - RLP 1 730 830 590 432 225 250 240 760 1255 141 909 939 7 301 19

1 ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín 484 364 547 432 237 60 240 720 919 1110 777 875 6 765 20

19 Košická záchranka - RLP 2 568 485 418 432 240 175 240 840 800 306 1137 838 6 479 21

7 VOŠ a SZŠ MILLS - RLP 390 468 523 384 224 222 240 478 1040 1050 774 590 6 382 22

17 Falck Záchranná - RLP Velký Krtíš 380 465 433 288 235 250 160 680 938 387 602 564 5 382 23

Startov
ní číslo

Posádka Celkem bodů Umístění

RLP Výsledková listina - RLP



MUDr. Jitka Norová
Josef Bělaška DiS.
Václav Běhunčík

MUDr. Ladislav Kleisl
Michal Šlampa DiS.
Vladimír Husárek DiS.

MUDr. et Bc. Barbora Zuchová
Martina Denéf
Petr Bauer

MUDr. Martin Řezáč
Věra Müllerová
Libor Marek DiS.

MUDr. Lucie Langová
Lubomír Molnár DiS.
Jiří Šubrt

MUDr. Jana Kubalová
Nina Semrádová DiS.
Radka AbrahámkováDiS.

MUDr.et RNDr. Petr Wagner
Filip Gerla
David Matoušek
Jiří Pospíšil

MUDr. Tomáš Korbela
Mgr. Soňa Lelovská 
Bc. Roland Belokostolský
MUDr. Lucie Šesevičková
Bc. Martina Čobirková

Zdenko Gula
MUDr. Ondřej Novák

Václav Sedláček DiS.
Petr Gut DiS.

MUDr. Pavel Folwarczný
Martin Šigut DiS.
Zdeněk Chovanec DiS.

MUDr. Daniela Chyská
Vlastimil Bílek DiS.
Filip Pospíšil

MUDr. Pavla Formánková
Žaneta Peigerová
Dan Ditmar DiS.

MUDr. Vasil Gašpir
Stanislav Popela
Branislav Horňák

MUDr. Mariana Čapeľová 
Bc. Sylvia Slobodová
Bc. František Vanko 
MUDr. Volodymyr Kizyma

Ivana Žumarová
Michal Fecenko

MUDr. Brigita Skerlecová
Katarína Antalová
Dušan Dian

MUDr. Igor Krupa
Bc. Ľubomír Ignác
Bc. Ľuboš Výrostko
MUDr. Miroslav Duraník
Bc. Mariana Pasteláková
Bc. Ján Gujdan
MUDr. Silvia Trnovská
Bc. Ľubomír Hudák
Bc. Jozef Haniš
MUDr. Barbora Garajová

Eva Kulhavá
Hynek Úlehla DiS.

MUDr. Patrícia Krajňáková
Bc. Ján Kušnirák
Bc. František Genšor
MUDr. Aleš Menšík

Karel Mroček DiS.
Ing. David Machálek

Nemocnica Poprad - RLP

ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál

ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Frýdek-Místek

ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek

Jeseníky team - RLP

Moravští nadšení záchranáři - RLP

9

10

11

12

13

14

22

23

19

20

21

SELVIT Team - RLP

ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP IBC Ostrava

Košická záchranka - RLP 2

Preshow Rebels Rescue Team

ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín

16

17

18

Falck Záchranná - RLP Svidník

15 Falck Záchranná - RLP Trnava

Falck Záchranná - RLP Velký Krtíš

Košická záchranka - RLP 1

ZZS kraje Vysočina - RLP

7

5

4

3

ZZS Libereckého kraje - RLP Jilemnice

ARK FNUSA - SPP Vyškov - RLP

8

VOŠ a SZŠ MILLS - RLP

FNsP Nové Zámky - RLP

ZZS Královéhradeckého kraje - RLP Rychnov nad Kněžnou

Startovní listina - RLP

1 ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín

2 ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov

6



Bc. Karel Kouba
David Skrbek DiS.
Jaroslava Krenčíková DiS.

Bc. Vlasta Vařeková
Tomáš Látal
Jana Šugárková
Eva Dvořáková
Pavel Gajdoš
Věra Dandová
Tomáš Spěváček
Jakub Kolář
Jana Borovková
Daniel Novák
Roman Zajíc
Jarmila Hrabalová

Bc. Petr Matouch
David Rektořík DiS.
Eva Gajová
Ivo Trháč DiS.
Jaromír Kalmus DiS.

Bc. Martin Hejátko
Radim Holek
Jaroslav Kubáň

Ing. Jana Kynclová
Jiří Zeman
Jan Žoha
Radan Doubrava DiS.
Milena Vrábelová DiS.
Josef Kudera DiS.
Vladimír Švába

Bc. Barbora Petáková
Luboslav Uličný

Bc. Róbert Závacký
Radana Tichá DiS.
Roman Dvořák
Luděk Fiala

Bc. Katarína Hricišáková 
Bc. Dana Spišiaková 
Bc. Lívia Vietorisová 
Bc. Peter Heczko 
Bc. Lukáš Tóth
Bc. Peter Cibira

Jiří Pán
Ondřej Kozárik
Dagmar Talagová
Petr Chlup DiS.
Filip Chládek
Martin Bačinský DiS.
Jiří Frei PhD.
Vít Vrba DiS.
Veronika Jindrová 

Bc. Lucia Mesárošová
Bc. Martin Deržák
Bc. Jaroslav Izák

David Boček DiS.
Jiří Vašica
Martina Stašková

Bc. Monika Podobová
Róbert Papp

Bc. Oľga Bacúšanová
Bc. Štefan Gánovský
Bc. Ján Károlyi
Bc. Anna Nebusová

Peter Fusek
Lukáš Šelinga

Bc. Rastislav Klonga
Bc. Petra Mikušincová 
Bc. Matúš Šumichrast 

Eva Balušíková
Radek Drbohlav
Aleš Pauly DiS.
Milan Hejl

Mgr. Ľubica Lukáčová
Róbert Gábor
Lenka Juházyová

Bc. Mária Sakmárová
Bc. Imrich Bakši
Bc. Tomáš Melech

ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Ostrava

Startovní listina - RZP

1 ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov      

2 ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov

5

4

3

ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín

ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník

ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor 

10

7

6

9

8

VOŠ a SZŠ MILLS - RZP

ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Náchod

RESCUE TEAM - KLAK UNIVERSE

ZZS Olomouckého kraje - RZP

SZŠ a VZŠ 5.května - RZP

16 ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko

Nemocnica Poprad - RZP

ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.

Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP

11

12

13

17 ZZS Plzeňského kraje - RZP

18 Operačné stredisko ZZS SR - RZP

14 ZDZS Bratislava - RZP 1

15

19 ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště

20 ZDZS Bratislava - RZP 2

21 Falck Záchranná - RZP Kežmarok

22 Falck Záchranná - RZP Žilina

26 Košická záchranka - RZP 2

23 Falck Záchranná - RZP Považská Bystrica

24 ZZS Libereckého kraje - RZP Liberec

25 Košická záchranka - RZP 1



  

 

D N N D D D D D D N D D D

Angelika Buratino CBR KFC Nervy Psí Schody Štafeta Výlet Tánička Žízeň ZS Plukovník

25 Košická záchranka - RZP 1 766 815 444 432 254 320 240 850 1215 1705 931 853 1562 10 386 1

23 Falck Záchranná - RZP Považská Bystrica 777 850 446 432 250 340 240 755 1430 1540 931 645 1692 10 328 2

26 Košická záchranka - RZP 2 762 720 513 432 254 330 240 965 1360 1680 977 991 905 10 129 3

22 Falck Záchranná - RZP Žilina 771 1005 470 432 255 345 240 925 1232 1677 957 809 906 10 023 4

20 ZDZS Bratislava - RZP 2 618 930 546 432 255 295 240 1176 1225 1599 840 874 963 9 992 5

21 Falck Záchranná - RZP Kežmarok 769 920 235 432 228 285 240 810 1240 1559 902 861 1412 9 893 6

13 Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP 612 745 450 432 252 380 240 929 1160 1880 921 767 1113 9 880 7

3 ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník 817 890 511 432 262 275 160 800 1175 1691 810 783 1260 9 866 8

6 ZZS Olomouckého kraje - RZP 726 885 535 432 263 220 240 1040 1440 1315 726 628 1178 9 627 9

16 ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko 541 835 484 432 204 270 240 1040 1120 1763 825 764 1068 9 587 10

18 Operačné stredisko ZZS SR - RZP 619 955 548 432 227 225 240 330 1136 1660 860 859 1430 9 522 11

14 ZDZS Bratislava - RZP 1 501 875 365 384 200 270 240 895 1260 1514 874 650 1457 9 485 12

15 SZŠ a VZŠ 5.května - RZP 692 880 347 360 234 270 240 706 1180 1790 923 937 875 9 433 13

2 ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov 656 880 257 432 273 270 240 942 1115 1502 714 841 1169 9 291 14

8 ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Ostrava 793 750 513 432 242 345 240 842 983 1385 633 887 1157 9 203 15

17 ZZS Plzeňského kraje - RZP 610 780 470 432 235 245 240 605 1017 1546 852 823 1294 9 148 16

7 RESCUE TEAM - KLAK UNIVERSE 792 805 408 432 213 235 240 640 1190 1585 712 577 1292 9 122 17

9 VOŠ a SZŠ MILLS - RZP 698 900 321 432 250 285 240 780 1165 1710 663 804 789 9 037 18

19 ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 387 775 470 432 215 255 240 760 1283 1663 753 506 1136 8 873 19

24 ZZS Libereckého kraje - RZP Liberec 452 540 364 432 213 290 160 505 1399 1609 765 622 1311 8 660 20

11 Nemocnica Poprad - RZP 472 745 227 432 250 285 240 290 1029 1572 813 867 1259 8 480 21

12 ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J. 507 665 436 432 225 275 240 690 1054 1674 924 493 862 8 475 22

5 ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín 556 570 207 432 250 235 240 905 1195 1386 880 717 900 8 473 23

10 ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Náchod 221 510 417 432 268 335 240 860 796 1512 824 1000 844 8 259 24

1 ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov      592 500 336 432 248 340 240 820 1156 1580 799 907 263 8 215 25

4 ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor 515 630 356 432 217 285 240 832 811 257 506 654 1042 6 776 26

Startovní 
číslo

Posádka Celkem bodů Umístění

RZP Výsledková listina - RZP



Ausra Vaiksnoraite M.D.
Daiva Ieskiene
Giedrius Meskauskas 

MUDr. Jan Přeček
Eva Dorazilová

MUDr. Denisa Osinová
Mykhaylo Omelchuk M.D.
Anton Ilchenko
Ievgen Kruk 
Volodymir Molokin 
Patric Lausch M.D.
Emilian Marius Matau M.D.
Bogdan DumitruCraciun
Jakub Gallo
Martin Kuba

MUDr. Jana Šeblová Ph.D.
Carsten Luetjens
Robin Schwiderski
Thomas Boehme
Jana Golub M.D.
Iztok Škof
Matjaž Juhart
Gregor Kavzer
Peter Grasl M.D.
Marian Mitterer
Nikolas Youssef
Wolfgang Höfler
Nina Lotrič M.D.
Dorijan Zabukovšek
Marko  Tomažič
Stanislav Bornay
Klemen Gobec
Deniz Kocer M.D.
Ahmet Özkan
Cemal Özoglu
Karel Soukup
Rok Ravnikar M.D.
Nejc Antonić
Tony Del Fabro 
Radmila Majhen Ujevic M.D.
Joško Bilić 
Zoran Vidović
Petar Bartulin 
Andras Petroczy M.D.
Peter Kelemen
Zoltan Kurucz

Sašo Rebolj M.D.
Tomaž Kavzer
Robert Jošt 
Luka Kunšek 

MUDr. Peter Herman
Mgr. Monika Nováková
Bc. Tomáš Juršták

Andrzej Nabzdyk M.D.
Jakub Rychlik
Marcin Soboń
Peter Kolbach M.D.
Viktor Dobos
Szabolcs Tujner
Zsolt Őri-Kiss
Eva Zsuzsa M.D.
Matyas Soltenszky
Adam Kis

Life Star Emergency - PHYS

Polish Medical Mission Association - PHYS16

15

14

Starting list - PHYS

EMS Split - PHYS

Hungarian Air Ambulance - PHYS

10 PACIENT d.o.o. Ljubljana - PHYS

18

4

02140 Clinic BORIS - PHYS

UN Safety Counsel - BBO - Ambulance - PHYS

Rescue Team Hamburg - PHYS

ZD Slovenska Bistrica - PHYS

Hungarian EMS Agency Red Team - PHYS

Hungarian Playground Ambulance - PHYS17

ZD Laško - PHYS

1

13 neexistuje

12

11

9

EMS Red Cross Gross Enzersdorf - PHYS

NMP Prijatelji - PHYS

Ankara 112 EMS - PHYS

Kaunas Ambulance Station - PHYS

neexistuje

7

6

5

2

3

8

CUM LF UP Olomouc - PHYS



  

 

Team

D N N D D D D D D N D D

Angelika Buratino CBR KFC Nerves Psí Stairs Relay Trip Tánička Thirst Colonel

8 NMP Prijatelji - PHYS 847 585 484 432 263 375 240 1011 1330 1350 883 990 8 789 1

7 EMS Red Cross Gross Enzersdorf - PHYS 851 885 459 432 250 395 240 760 1050 1515 851 986 8 673 2

2 CUM LF UP Olomouc - PHYS 600 645 316 432 252 270 240 1091 1070 1570 1164 935 8 584 3

12 Hungarian Air Ambulance - PHYS 880 715 486 432 250 340 240 510 1420 1225 883 1130 8 511 4

17 Hungarian Playground Ambulance - PHYS 540 605 407 432 261 370 240 965 1370 985 1060 945 8 180 5

15 Life Star Emergency - PHYS 702 535 349 384 250 375 240 928 965 1445 795 1155 8 123 6

3 02140 Clinic BORIS - PHYS 475 700 464 432 217 320 120 750 1340 1340 846 850 7 854 7

14 ZD Laško - PHYS 700 622 446 432 225 260 240 918 1110 1375 804 705 7 837 8

6 ZD Slovenska Bistrica - PHYS 510 649 302 432 265 305 240 960 1110 1360 920 703 7 756 9

11 EMS Split - PHYS 778 775 407 324 200 340 240 970 1170 1205 764 455 7 628 10

16 Polish Medical Mission Association - PHYS 655 635 481 384 225 420 240 890 1015 1210 778 690 7 623 11

10 PACIENT d.o.o. Ljubljana - PHYS 290 355 442 384 271 350 240 960 1260 1025 878 985 7 439 12

5 Rescue Team Hamburg - PHYS 550 545 390 432 267 275 240 910 1210 1175 827 540 7 360 13

4 UN Safety Counsel - BBO - Ambulance - PHYS 580 582 433 432 175 250 240 993 1050 1423 805 280 7 243 14

1 Kaunas Ambulance Station - PHYS 517 620 474 432 173 345 240 930 1140 910 850 600 7 230 15

9 Ankara 112 EMS - PHYS 364 350 439 432 225 340 240 960 980 1075 845 890 7 140 16

18 Hungarian EMS Agency Red Team - PHYS 775 490 380 432 261 340 240 580 1040 715 867 730 6 850 17

Startov

ní číslo
Team Total bodů Umístění

PHYS Výsledková listina - PHYS



Tautvydas Bielevicius
Tadas Cesnaitis
Laura Hiijame
Andrew Windsor
Andre Nicholos Elbourne - Le Brun
Lauren Newitt 
Lisa Goldsmith
Tomáš Gorgoň
Dennis Kline
Caryn Prather
Michael Pius
Jesse Hunter
Lukáš Severin
Emanouel Rokadakis 
George Nirgianakis 
Konstantinos Kartsonis 
Michal Horký
Haris Stivaktakis 
Rick van den Wildenberg 
Marcel de Le Lijs
Saskia Akkerman
Duncan Land
Daniel Erisman 
Herman Giesberg
Peter Metsch
Johan Sturm
Michael Freitag
Joachim Papai
Jürgen Taibl
Christopher Willinger
Marios Sfakianakis 
Antonios Kougioumoutzis
Michail Markakis
Dimitros Tsounis
Ondřej Havlička
Robert Wolny
Jan Harasiewicz
Daniel Bladowski
Ondřej Brzoň
Kateřina Jankovcová
Heiko Hahnenstein
Tomasz Dziokan
Adrian Bucki
Daniel Marian Žybura
Paweł Domel

6

5

4

3

2

Vienna Emergency Medical Service - PARA7

Ambulancedienst GGD Amsterdam 1 - PARA

Ambulancedienst GGD Amsterdam 2 - PARA

EMS Crete 2 - PARA

Foundation R2 Motorcycle Response Unit - PARA

Czech & German Red Cross - PARA

Olmedica Olecko - PARA11

10

9

8

Starting list - PARA

1 Association for Ambulance Institutions in Lithuania - PARA

London Ambulance Service - PARA

Flagler County Local 4337 - PARA

EMS Crete 1 - PARA



  

 

Team

D N N D D D D D D N D D

Angelika Buratino CBR KFC Nerves Psí Stairs Relay Trip Tánička Thirst Colonel

3 Flagler County Local 4337 - PARA 780 725 480 432 245 445 240 962 1472 1485 978 814 9 059 1

11 Olmedica Olecko - PARA 776 595 377 432 225 432 240 1000 1454 1765 839 829 8 964 2

7 Vienna Emergency Medical Service - PARA 879 805 394 432 181 338 240 970 1370 1434 907 749 8 699 3

4 EMS Crete 1 - PARA 820 835 412 432 236 380 240 730 1406 1436 744 510 8 181 4

2 London Ambulance Service - PARA 752 450 394 432 273 356 240 1025 1396 1365 861 524 8 069 5

6 Ambulancedienst GGD Amsterdam 2 - PARA 931 540 390 288 189 464 240 810 1334 1304 830 704 8 025 6

5 Ambulancedienst GGD Amsterdam 1 - PARA 716 675 263 288 203 339 240 918 1296 1299 892 493 7 622 7

8 EMS Crete 2 - PARA 789 865 313 324 222 430 240 280 1318 1195 685 784 7 445 8

1 Association for Ambulance Institutions in Lithuania - PARA 745 365 330 432 219 305 240 855 1310 510 799 541 6 651 9

10 Czech & German Red Cross - PARA 763 545 302 432 274 487 240 455 1118 437 368 772 6 193 10

9 Foundation R2 Motorcycle Response Unit - PARA 650 505 339 360 165 132 240 750 908 630 740 391 5 810 11

Startovní 

číslo
Team Total points Place

PARA List of results - PARA



1 ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov      Jaroslava Krenčíková DiS.
2 ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov Jana Šugárková
3 ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník Věra Dandová
4 ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor Jana Borovková
5 ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín Jarmila Hrabalová
6 ZZS Olomouckého kraje - RZP Eva Gajová
7 RESCUE TEAM - KLAK UNIVERSE Bc. Martin Hejátko
8 ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Ostrava Ing. Jana Kynclová
9 VOŠ a SZŠ MILLS - RZP Radan Doubrava DiS.

10 ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Náchod Vladimír Švába
11 Nemocnica Poprad - RZP Bc. Róbert Závacký
12 ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J. Luděk Fiala
13 Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP Bc. Lívia Vietorisová 
14 ZDZS Bratislava - RZP 1 Bc. Peter Cibira
15 SZŠ a VZŠ 5.května - RZP Dagmar Talagová
16 ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko Martin Bačinský DiS.
17 ZZS Plzeňského kraje - RZP Veronika Jindrová 
18 Operačné stredisko ZZS SR - RZP Bc. Jaroslav Izák
19 ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště Martina Stašková
20 ZDZS Bratislava - RZP 2 Bc. Oľga Bacúšanová
21 Falck Záchranná - RZP Kežmarok Bc. Anna Nebusová
22 Falck Záchranná - RZP Žilina Bc. Rastislav Klonga
23 Falck Záchranná - RZP Považská Bystrica Eva Balušíková
24 ZZS Libereckého kraje - RZP Liberec Milan Hejl
25 Košická záchranka - RZP 1 Lenka Juházyová
26 Košická záchranka - RZP 2 Bc. Tomáš Melech

Startovní listina - ZS



Start. 
číslo

Posádka ŽIVÁK CASINO CHOBOTNICE KNIHOMOL DISKOTÉKA HVEZDA PADÁK CELKEM Pořadí

10 ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Náchod 775 900 750 250 350 990 474 4 489 1

26 Košická záchranka - RZP 2 475 900 900 300 200 1000 673 4 448 2

15 SZŠ a VZŠ 5.května - RZP 970 600 750 300 200 610 774 4 204 3

1 ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov      855 550 700 250 350 1000 368 4 073 4

8 ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Ostrava 610 900 500 300 100 1000 571 3 981 5

20 ZDZS Bratislava - RZP 2 390 900 800 350 200 870 415 3 925 6

11 Nemocnica Poprad - RZP 680 650 650 200 350 540 820 3 890 7

21 Falck Záchranná - RZP Kežmarok 705 900 400 300 100 990 469 3 864 8

18 Operačné stredisko ZZS SR - RZP 650 550 800 200 350 890 417 3 857 9

25 Košická záchranka - RZP 1 610 900 500 250 350 750 467 3 827 10

2 ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov 705 950 200 350 100 1000 470 3 775 11

17 ZZS Plzeňského kraje - RZP 575 900 450 250 100 1000 420 3 695 12

22 Falck Záchranná - RZP Žilina 465 900 450 300 200 1000 318 3 633 13

9 VOŠ a SZŠ MILLS - RZP 535 700 500 200 700 0 973 3 608 14

3 ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník 450 1000 500 200 100 1000 267 3 517 15

13 Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP 715 900 650 200 100 860 19 3 444 16

16 ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko 60 750 750 200 100 1000 569 3 429 17

5 ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín 400 500 850 350 350 450 318 3 218 18

4 ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor 315 550 650 300 350 200 571 2 936 19

14 ZDZS Bratislava - RZP 1 465 890 650 350 100 300 164 2 919 20

23 Falck Záchranná - RZP Považská Bystrica 535 200 450 250 200 890 369 2 894 21

6 ZZS Olomouckého kraje - RZP 300 500 650 350 200 350 469 2 819 22

24 ZZS Libereckého kraje - RZP Liberec 375 450 400 150 350 600 466 2 791 23

7 RESCUE TEAM - KLAK UNIVERSE 270 200 650 350 100 1000 20 2 590 24

19 ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 350 700 200 250 100 350 320 2 270 25

12 ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J. 295 700 500 300 100 100 220 2 215 26

ZS Výsledková listina - Zlaté sluchátko



 Angelika  MUC. RR Rozhodčí:
Den NAT-RLP

 NAT-RZP
Angelica Day INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 15 min.

Legenda pro posádku:

 Vaším úkolem je:
•
•
•

 Místní situace:
A

B

C

D

Správný postup:

Max. bodů
1 200

Vedomie (presne 
GCS), zrenice, 
dýchanie, pulz, 
kapilárny návrat

5 x 10

Teplota tela, sat 
O2, krvný tlak

3 x 10
Glykémia

Meningeálne 
príznaky

50 30 30 30

Osobná 
anamnéza, 

terajšie ochorenie
2 x 20

Očkovanie a 
epidemiologická 

anamnéza
2 x 20

Toxikologická 
anamnéza

40 40 50

Intoxikácia TCA
Zápalové 

ochorenie CNS
Traumatologická 

príčina

40 30 30

i.v. prístup, i.o. 
prístup, kyslík, 

tekutiny 
3 x 30

PALS                       
(KPR, externá 

masáž, dýchanie, 
defibrilácia, 
adrenalín, 

amiodaron po 
treťom výboji) 

5 x 40

Špecifická liečba 
intoxikácie TCA 

(magnézium, 
bikarbonát, 

pokračující KPR)
3 x 40

Zaistenie 
dýchacích ciest 
(dle národních 

kompetencí 
posádky, intubace 
nebo alternativa)

Konzultácia 
toxikologického 
informačného 

centra 

90 200 80 70 40

Opätovné 
vyšetrenie 

pacienta po 
obnovení rytmu, 

tlmenie

Príprava na 
transport

Smerovanie: C
Transport LZS

30 + 20

Rozhodnutie 
transportovať pod 
kontinuálnou KPR

Zaistenie 
toxikologického 

agens

70 30 50 50 50

matka sestra

70 30

100

250

Hodnocení figurantů

2 Anamnéza od matky

5

6

4

3

480

130

100

Další postup

Hodnocené kroky posádky

Situace na místě události:

1 Prvotní vyšetření 140

Prvotné vyšetrenie pacienta v bezvedomí po kŕčoch, 
v snahe o dif. dg príčiny. Zistenie úrovne vedomia, 
bodové hodnotenie GCS, zhodnotenie základných 
vitálnych funkcií vrátane teploty tela, meningeálnych 
príznakov a glykémie, cielené vyšetrenie zreníc 
pacienta.

5

Podanie kyslíka maskou, i.v. prístup, ktorý sa nebude 
dariť, preto intraoseálny prístup. Tekutinová liečba - 
kryštaloidy alebo koloidy 20 ml/kg. Pri fibrilácii komôr 
správny postup rozšírenej KPR u detí, masáž srdca a 
umelé dýchanie 15:2, správne prevedenie 
defibrilácie, výboj 4 J/kg, kvalitná resuscitácia s 
minimom "hands off", znovuzhodnotenie stavu a 
pokračovanie v resuscitácii, adrenalín 0,01 mg/kg a 
amiodaron 5 mg/kg po treťom výboji, pokračovanie v 
cielenej KPR po doplnení anamnézy - bikarbonát 1 
mmol/kg, a magnézium 50 mg/kg, obnova 
sínusového rytmu.

V prípade úspešnej KPR znovuzhodnotenie vitálnych 
funkcií, kontinuálna anagosedácia, bežná príprava na 
transport anagosedovaného, intubovaného a 
ventilovaného pacienta, ohlásenie cieľového 
pracoviska cez zdravotnické operační středisko. 
Zaistenie toxikologického agens.

Dôraz na komunikáciu s pacientom, upozornenie 
pred manipuláciou, pred i.v. prístupom, predstavenie 
sa matke, vhodná komunikácia, neustála 
psychologická podpora.

Doba příletu LZS na místo události je 15 min.

Na adrese v byte víta posádku matka. Tvrdí, že jej 16-mesačné dievčatko (12 kg t.hm.) krátko netypicky plakalo, potom začalo kŕčovať. Kŕče trvali asi 15 minút. T. č. je v bezvedomí, GCS: E1-V3-M5,
pupily sú mydriatické, reagujú na osvetlenie. Normálne dýcha. Je centralizovaná, centrálne sa zdá byť horúca ale periféria je studená. Teplota tela rektálne 36,8°C. Srdcová frekvencia 150´, pravidelná.
Kapilárny návrat 4-5 s, TK: 65/35. Glykémia 8,5 mmol/l. Počas intervencií (cievny prístup, tekutiny, kyslík, ev. zaistenie dýchacích ciest) nastáva fibrilácia komôr typu torsade de pointes. KPR, defibrilácia,
Adrenalin, Sedacoron neúspešná. Anamnesticky po opýtaní sa - všetky anamnézy negatívne s výnimkou možnej intoxikácie. V domácnosti žila babka, ktorá užívala lieky (medzi inými aj Amitriptylín), pred
mesiacom zomrela. Príde mladšia sestra (brat), ktorá udá, že sa so sestrou hrala na detskú lekárku a podala jej dve tabletky Amitriptylínu. Vytiahne ich z vrecka a ukáže ich. Ak posádka nezíska
toxikologickú anamnézu alebo nezačne promptne kauzálnu liečbu (bikarbonát, magnézium) exitus lethalis. Menšiu stratu bodov bude predstavovať rozhodnutie trasportovať dieťa za podmienok
kontinuálnej resuscitácie do nemocnice. 

Diagnóza + diferenciálna 
diagnóza

Cielená a dostatočná anamnéza odobratá od matky,  
podrobné informácie o terajšom ochorení (čas 
nástupu príznakov, plač, kŕče, porucha vedomia, 
teplota). Cielená toxikologická anamnéza, anamnéza 
od sestry. K pediatrickej anamnéze febrilného 
pacienta patrí odstup od posledného očkovania  a 
epidemiologická anamnéza.

Na základe vyšetrenia pacienta, jeho klinického stavu 
a anamnézy odobratej od matky a sestry stanovenie 
pracovnej diagnózy intoxikácia TCA a možné stavy 
prichádzajúce do úvahy v rámci dif. dg. - 
bezvedomie, kŕče, poruchy rytmu.

Terapie

určiť pracovnú diagnózu a diferenciálnu diagnózu, podať liečbu

Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT, biochemická laboratoř.

Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.

Specializované centrum je 55 km pozemním transportem. Vybavení jako B, navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.

Andrea Smolková, Katarína Lukačinová

1

Prvotné vyšetrenie pacienta, monitoring a zabezpečenie vitálnych funkcií , KPR podľa štandardov 2010, KPR špecifická pre intoxikáciu tricyklickým antidepresívom, konzultovať toxikologické centrum, 
príprava na transport a smerovanie. 

3 Správný postup

Christopher Redelsteiner, Radek Turín

42

Na zdravotnické operační středisko volala rozrušená matka, že jej dieťa kŕčuje.

v prípade nutnosti hospitalizácie pripraviť k pacienta transportu, určiť smerovanie a ďalší postup

 vyšetriť  a zhodnotiť stav pacienta

Časový limit pro splnění úkolu: Legendu posádka obdrží s instrukcemi.

Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:

Andrea Smolková, Katarína Lukačinová RALLYE REJVÍZ 2011
Daniel Csomor, Zora Kurajská
Tomáš Zmek, Tomáš Stronček



 Angelika  MUC. RR Rozhodčí:
Den NAT-RLP

 NAT-RZP
Angelline Day INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 15 min.

Story for team:

 Your tasks are:

•
•
•

 

A

B

C

D

Correct procedure:

Max. points
1 200

consciousness 

(exactly GCS), 

pupil size, 

respiration, pulse, 

capillary refill

body temperature, 

O2 sat, blood 

pressure
glycaemia  meningeal signs

50 30 30 30

past medical 

history, current 

condition

vaccination and 

epidemiological 

history

toxicological 

history

40 40 50

TCA intoxication
inflammatory 

disease of CNS

traumatological 

cause

40 30 30

i.v. approach i.o. 

access, oxygen, 

fluids

PALS                       

(CPR, chest 

compression, 

rescue breaths, 

defibrilation, 

adrenalin, 

amiodaron after 

thirth shock)

specific treatment 

of intoxication 

TCA (Cardilan or 

magnesium, 

bicarbonate,CPR)

securing airways ( 

need not be

intubation, 

sufficient are also 

alternative airway 

devices)

a toxicological 

center 

consultation

90 200 80 70 40

re-evaluation of 

patient after 

ROSC, seadation

preparation for 

transport

decision to 

transport under 

continuous CPR

securing 

toxicological 

agents

directing to the 

detination hospital

70 30 50 50 50

mother sister

70 30

Treatment 480

5 Next procedure 250

2

6
Mark given to the crew  by 

figurants
100

Primary survey of unconscious patient after seisures, 

in order to distinguish causes.  Determine the level of 

consciousness, GCS score, assessment of basic vital 

signs including body temperature, blood glucose and 

meningeal symptoms, targeted examination of the 

patient's pupils.

Targeted and sufficient  medical history from mother, 

detailed information on its present illness (onset time, 

crying, convulsions, impaired consciousness, 

temperature). Targeted toxicological history, history 

from sister. The history of febrile pediatric patient 

includes also the time distance from the last 

vaccination and epidemiological history.

Based on the examination of patient, his clinical 

condition and medical history taken from his mother 

and sister,  establishment working diagnosis TCA 

intoxication and possible states eligible under dif. dg. - 

unconsciousness, convulsions, arrhythmias.

Deliver oxygen via oxygen mask, i.v. access,which 

will be not possible to successfully secure, therefore 

intraoseal access. Fluid therapy  - crystalloids

or colloids 20 ml/kg.  By VF  the correct procedure of 

PALS, chest compression and rescue breaths 15:2, 

correct execution of defibrillation, shock  4 J/kg, 

quality resuscitation with minimal "hands off", re-

evaluation of the status and continuation of 

resuscitation, Adrenalin 0,01 mg/kg and Amiodaron 5 

mg/kg after thirth shock, continuation of targeted 

CPR after filling history -  bicarbonate 1 mmol/kg, 

magnesium 50 mg/kg, restoration of sinus rhythm.

In case of successful CPR, re-evaluation of vital 

signs, continuous analgosedation, standard 

preparation for transport, analgosedated intubated 

and ventilated patient, contact of the destination 

hospital though dispatch centre. Securing 

toxicological agents.
Emphasis on communication with patients, warning 

before manipulation, even before i.v. approach, 

introduction of the mother, appropriate 

communication, continuous psychological first aid 

and support.

4

4

Medical history from mother 130

3
Diagnosis and differential 

diagnosis
100

Initial examination of a patient, monitoring and securing the vital functions, CPR according to standard  2010, CPR-specificto  intoxication with tricyclic antidepressants, consult toxicological Center, 

preparing for transport and  define direction.

5 Correct decision + performance

1 Primary survey 140

Team scoring 1 2 3

Local situation:
Nearest hospital is 20 km by ground transport with surgery, internal medicine (neurologists on duty nonstop),gynecology and obstetric and biochemistry.

Specialized centre 55 km by ground. Depts. as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.

Helicopter rescue available at 15 mins.

Situation on the scene:

Emergency crew arrives to the address. They are welcomed by a patient’s mother. She explains that her 16 months old daughter (12 kg of body weight) strangely cryed for a while after which she started

to have seizures. They lasted for about 15 minutes. At the moment the patiant is unconcious, GCS 9-10 pp. Her eye pupils are dilated (mydriatic) and responsive to light. She is breathing normally, is

centralised, her core body temperature seams to be higher (hot) but at the periphery she is cold. The body temperature measured with rectal temperature measurement is 36,8°C (98,4°F) . Heart rate is

regular with a frequency of 150 beats per minute (bpm). Capilary refill 4-5 s, TK: 65/35. glycaemia 8,5 mmol/l (150 mg%). During the intervention ( vascular access, fluid therapy, oxigen, ev. securing

the airways) patient start with ventricular fibrillation. CPR, defibrillation, introducing of Adrenalin and Sedacoron are not successful. Grandmother who died one month ago used to take Amitriptylin 50 mg

per tablet and some other pills. Second daughter admits playing “Doctor” with her younger sister (the patient) and admits her a few tablets of Amitriptylin to eat. She takes the tablets out of her pocket

and shows them to the crew. If the crew is not able to get toxicological history or not begins promptly causal treatment (bicarbonate, magnesium or Cardilan) exitus letalis. Contestants (the crew) will loose

fewer points if they decide to transport the patient in to the hospital under continuous resuscitation.

Higher level hospital 42 km by ground transport, dept. as A + ED, anaesthesia and General Intensive Care, ENT, CT, neurologic dept. with ICU, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept. with 

Andrea Smolková, Katarína Lukačinová
Time limit for task: Story get to team with instructions.

Emergency Dispatch Centre received emergency call and send you to:

Emergency call is received by the dispatcher. The troubled mum complains that her child  is in seizures.

examine and evaluate the patient's condition

determine operative diagnosis, administer the therapy

if hospitalization necessary, prepare to transport and decide direction

Christopher Redelsteiner, Radek Turín

Andrea Smolková, Katarína Lukačinová RALLYE REJVÍZ 2011
Daniel Csomor, Zora Kurajská
Tomáš Zmek, Tomáš Stronček



 Buratino  MUC. RR Rozhodčí:
Noc NAT-RLP

 NAT-RZP
Buratino Night INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 12 min.

Legenda pro posádku:

 Vaším úkolem je:
•
•
•

 Místní situace:
A
B
C

Situace:

Správný postup:

Max. bodů
1 200

Vedomie (GCS 
14), dýchanie

2 x 25

Obeh, kapilárny 
návrat
2 x 20

Terajšie ochorenie 
(anamnéza od 
starého otca)

Nájdenie 
"liekovky"

50 40 20 50

Telesná teplota, 
sat O2, krvný tlak, 

pulz, glykémia
5 x 10

EKG (sumační), 
AV blok II. st.

2 x 10

Dýchanie 
auskultačne 
(zostrené)

Neurologické 
vyšetrenie 

(opozícia šije, resp 
iné mening. 

príznaky, zrenice)
2 x 25

Celkové vyšetrenie 
od hlavy k pňtám + 

nájdenie 
hematómu na 

ramene
2 x 15

50 20 20 50 30

Intoxikácia B-
blokátorom

Úraz hlavy 
(commotio, 

intrakraniálná 
hemorágia)

Meningitída
Kardiálna príčina 

(synkopa, vrodená 
srdcová vada...)

Iné intoxikácie 
(endo a 

exogénne), 
alergická reakcia

45 25 25 25 30

2 x i.v. prístup (ev. 
i.o. prístup), 
kryštaloidy 

(20ml/kg), kyslík
10+20+20+20

Aktívne uhlie
Katecholamíny 

(Dopamin 5-
20ug/kg, 

Noradrenalin)

Glukagon (bolus 
0,05mg/kg) 

Atropin i.v (0,01-
0,02mg/kg)

70 40 40 50 50

Kontrolné 
vyšetrenie (TK 

90/60, P:70/min, 
SpO2 96%)

3 x 20

Transport v 
stabilizovanej 

polohe + regulácia 
telesnej teploty

2 x 20

Smerovanie do B 
+ monitoring počas 

transportu
50 + 20

Vyšetrenie starého 
otca + 

kontaktovanie 
matky
2 x 50

Konzultácia s 
toxikologickým 
informačným 

centrom

60 40 70 100 100

Dedeček Dítě

50 50

3

2

Terapia

5

4

Druhotné vyšetrenie 

Figuranti

160

Hodnocené kroky posádky

1

Dôraz na komunikáciu s pacientom, upozornenie pred 
manipuláciou, pred i.v. prístupom, predstavenie sa 
matke, vhodná komunikácia, neustála psychologická 
podpora.

100

170

150
Diagnóza + diferenciálna 

diagnóza

6

Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna (neurolog ve službě 24 hod.), gynekologie a porodnice, biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ARO, ORL, CT, neurologie s JIP, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.
Specializované centrum je 55 km pozemním transportem. Vybavení jako B, navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, onkocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.

Intravenózny prístup (2 x - pre substiúciu kryštaloidov 
a podávenie katecholamínov), oxygenoterapia.
Aplikácia Glukagónu pre jeho nezávislý inotropný 
efekt na betareceptoroch. Podanie Atropinu pri 
bradykardii je vhodné.
Výplach žaludku nehodnotime, len sledujeme.

Kontrolné vyšetrenie - po správnej liečbe sa hodnoty 
zlepšia. Príprava na transport - stabilizovaná poloha, 
monitoring, regulácia telesnej teploty (nie termofólia). 
Konzultácia s TIC - informácia o možných ďaľších 
komplikáciách. Zbežné vyšetrenie a upokojenie 
starého otca. Kontaktovanie matky za účelom 
doplnenia anamnézy, informovania o udalosti a 
smerovaní do nemocničného zariadenia.

250

1

370Další postup

Časový limit pro splnění úkolu: Legendu posádka obdrží s instrukcemi.

Prvotné vyšetrenie

Dôsledné prvotné vyšetrenie. Dôkladná anamnéza od 
starého otca. Dôležité k určeniu diagnózy je nájdenie 
"liekovky". Dieťa - oči otvorí na verbálny podnet, 
odpovede adekvátne, aj keď s latenciou, motorika 
spontánna.

Na základe vyšetrenia pacienta, jeho klinického stavu,  
anamnézy odobratej od starého otca a nájdenia 
prázdnej "liekovky"  stanovenie pracovnej diagnózy 
intoxikácia B-blokátorom a možné stavy prichádzajúce 
do úvahy v rámci dif. dg. 

určiť pracovnú diagnózu a diferenciálnu diagnózu, podať liečbu, v prípade nutnosti hospitalizácie pripraviť k pacienta transportu, určiť smerovanie a ďalší postup

Správný postup

Dôsledné druhotné vyšetrenie - reálne prevedené, 
vrátane orientačného neurologického vyšetrenia, s 
dôrazom na nájdenie lokálneho poranenia 
(mechanizmus úrazu). EKG záznam - bradykardia s 
AV blokom II. st.

Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:

4 5

Na zdravotnické operační středisko v 19:35 hod. volal  starý otec, že jeho 7-ročný vnuk náhle pri hre odpadol, dýcha, ale neodpovedá mu.

zhodnotit stav postiženého
vyšetřit pacienta

2 3

Malý Jakubko (7-ročné dieťa) ochorel, jeho mama musela ísť do roboty a tak ho zverila do opatery starému otcovi. Keďže Jakubko mal zvýšenú teplotu (TT 37.9 st.C), mama poučila starého otca o liekoch, 
ktoré má dávať a ako. Deň prebiehal pokojne, starý otec si čítal noviny a pozeral popritom televíziu, Jakubko si pobehoval okolo stola s lietadielkom v ruke. V momente keď sa ocitol mimo zorného pola 
starého otca (teda za jeho chrbtom) v nestřeženém okamžiku odpadol. Starý otec počul iba buchot (mechanizmus úrazu nevidel) a keď sa otočil uvidel Jakubka ležať tvárou dole pri skrini. Dieťa bledé, akrá 
studené, pulzácie na periférii slabo hmatné.
TK: 70/40 torr, P: 50/min., glykémia 5.1mol/l, SpO2: 92%, GCS 13-14
Okamžite vyskočil z kresla a snažil sa komunikovať s vnukom, no ten mu neodpovedá. Skôr ako podľahol panike stihol ešte zavolať na operačné stredisko ZZS.

Vyšetrenie pacienta, dôsledné prvotné i druhotné vyšetrenie, nájdenie "liekovky" a následne určenie správnej diagnózy, dif. dg. (tupý úraz hlavy a následné krvácanie, spontánne subarachnoidálne krvácanie 
atď.), zabezpečenie pacienta (tekutinová liečba, katecholamíny - Dopamin, Noradrenalin), Atropin na bradykardiu, použitie glukagónu. Pripraviť k transportu t.j. v stabilizovanej polohe, monitoring. 
Psychologická podpora starého otca. Kontaktovať matku ohľadom verifikovania anamnézy diaťaťa a oboznámenia s udalosťou a smerovaním do nemocnice. Smerovanie do centra, aj letecky, 45 min. 
transport.

Nikolaos Gianakoudakis, Kateřina Zvonařová

Julián Pavčo, Jana Vrábelová RALLYE REJVÍZ 2011
Julián Pavčo, Leona Lepková
Jana Vrábelová, Karel Žatecký
Berndt Schreiner, Evangelos Kelarakis



 Buratino  MUC. RR Rozhodčí:
Noc NAT-RLP

 NAT-RZP
Pinocchio Night INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 12 min.

Story for team:

 Your task:
•
•
•
•

 Local situation:
A
B
C

Situation:

Correct decisions:

 Max. points
1 200

Conscious, 
breathing  (GCS)

2 x 25

Circulation + 
capilar return

2 x 20

Present illness 
(anamnesy from 
the grandfather)

Finding of 
"medication box"

50 40 20 50

Body temperature, 
blood pressure, 

glycemia, sat O2,  
pulse
5 x 10

EKG (AV block II)
2 x 10

Breathing - 
auscultation 
(abrasive) 

Neurologic 
examination 
(meningeal 

irrittation-stiff neck, 
pupils)

Examination of the 
whole body from 

head to toas+ 
finding of 

hematom on the 
arm

2 x 15
50 20 20 50 30

Intoxication of 
Beta-blocator

The head injury  
(commotio, 
Intracranial 

hemoraghia)

Meningititis

Cardial cause ( 
synkopa, 

congenital heart 
failure) 

Other 
intoxications, 

alergy reactions

45 25 25 25 30

2x i.v.  (ev. i.o.) + 
crystaloides 

(20ml/kg), oxygen
20+10+20+20

active charcoal 

vazopressors 
(Dopamin 5-

20ug/kg, 
Norepinephrin)

Glucagon (bolus 
0,05mg/kg)

Atropin i.v (0,01-
0,02mg/kg)

70 40 40 50 50

Control 
examination  (BP 
90/60, P:70/min, 

SpO2 96%)
3 x 20

Positioning and 
transport + secure 

termic comfort 
2 x 20

Moving to B+ 
monitoring during 

the transport 
50 + 20

Examination of the 
grandfather+ 

contact with the 
mother
2 x 50

Consultation with 
the toxikology 

center 

60 40 70 100 100

 Grandfather Child

50 50

Julián Pavčo, Jana Vrábelová RALLYE REJVÍZ 2011
Julián Pavčo, Leona Lepková
Jana Vrábelová, Karel Žatecký
Berndt Schreiner, Evangelos Kelarakis

Intravenous access2 lines ( crystaloids + 
vazopressors), oxygenot. Glucagon administtration for 
idenpendent  effect. Atropin is suitable for 
bradycardia. Gastric lavage is not evaluated just 
followed.

Correct decision + performanceTeam scoring

5 Other procedure 370

Control examination - after the right treatment the 
values would be better, ready for 
transport..Consultaion with Toxicoligic Center -  
Information of the possible other complications. 
Examination of the grandfather and calm him. Contact 
the mother in order to complete anamnesy, inform 
about the case andabout the transport into the 
hospital.

1  Primary examination

From the examination of the patient, his clinical state, 
anamnesy from the grandfather and finding of the 
mpty box of daily medicine, determine working 
diagnosis intoxication by B-blocator and possible 
others diagnoses. 

Nikolaos Gianakoudakis, Kateřina Zvonařová
Time limit for task: Story get to team with instructions.

6 100
Emphasis on communication with the patient, 
notification before manipulation, introducing to mother, 
accurate comunication, constant psychological help.

3
 Diagnosis + differentiated 

diagnosis
150

4  Therapy 250

Players

160
Consistent primary examination. Thorough anamnesy 
from the grandfather. Important for the diagnosis is 
finding the box of daily medicine ("Liekovka").

2  Secondary examination 170

Consistent secondary examination - made 
realistically, including orientational neurology exam., 
with emphasis of finding of local injury (mechanism of 
the injury). EKG - bradycardia with AV bloc II.

5

The little Jacob (7-year old child) got sick, his mother had to go to work and so she left him in his grandfather´s care. Due to Jacob´s higher temperature (37,9 degrees of Celzius 100,2 F), mother told 
grandfather about medicaments which he should give to the boy and how to give them.The day was normal, grandfather was reading newspapers and watching TV, Jacob was running around the table. At 
the moment his grandfather was not able to see him anymore (behind his back) he suddenly lost consciousness. Grandfather heared only the noise ( the mechanism of the injury he did not see) and when he 
turned around, he saw Jacob lying face down near the wardrobe. The child was white, cold periphery, weak pulse on wrist.... He immediately stood up from the armchair and tried to communicate with his 
grandson but the grandson was not answering him. Before he began to panic,he managed to call the Emergency center. Vit. ff.: BP 70/40 mm Hg, HR 50/min, glyc. 5,1 mmol/l, SpO2 92%, GCS 13-14

Examination of the patient, consistent primary and secondary examination, finding of "daily medicines box" and right diagnosis...(dull head injury and due to that bleeding, spontanous bleeding), secure the 
patient... using of glucagone. Prepare to transport... psychological help for the grandfather. Contact the mother to verify the anamnesy of the child and to tell her about the incident and about the heading to 
the hospital. Heading to the center, also by plane, 45 min. transport. 

Nearest hospital is 20 km by ground transport with surgery, internal medicine (neurologists on duty nonstop),gynecology and obstetric and biochemistry.
Higher level hospital 42 km by ground transport, dept. as A + ED, anaesthesia and General Intensive Care, ENT, CT, neurologic dept. with ICU, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept.
Specialized centre 55 km by ground. Depts. as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.

1 2 3 4

determine the work diagnosis and differentiated diagnosis, give the treatment, in case of the necessity of the hospitalisation prepare the patient for transport, determine the next course of procedure 

Dispatch centre received emergency call:
Emergency call is received by the dispatcher at 19:35. The grandfather was calling that his 7-year old grandson suddenly lost consciousness, he is breathing but is not talking to his
grandfather (not answering to him).

 analyse the state of the patient (injured)
 examine the patient
suggest the next procedure



CBR Noc NAT-RLP Rozhodčí:
CBR Night INT-PHYS Judges:

max. 12 min.

Legenda pro posádku:

 Vaším úkolem je:
•
•
•

 Místní situace:
A
B
C

Max. bodů
600

Orientace na místě 
události

Charakter zásahu 
= náhlá smrt ve 
vozidle (nutno 
hlásit PČR dle 

zák. a přísl. 
vyhlášky o 

pohřebnictví, nelze 
vyloučit cizí 
zavinění bez 

ohledání)

Pracovní dg - žena
(vyčerpání, strach, 

podchlazení, 
dušnost), muž
(náhlá smrt z 

nejasné příčiny)
2 x 20

Vyšetření muže, 
který volal (stačí 

jen snaha o 
poskytnutí pomoci, 

nic mu není)

Činnost na místě 
události do 

příjezdu policie
(konstatovat smrt, 

zklidňovat 
spolujezdkyni, 
popsat místo 

nálezu těla, aby 
nedošlo k jeho 

poškození)
20+40+10

20 30 40 10 70

RLP: sedace, 
anxiolytika, ev. 

Jiná

RLP i RZP: 
psychologická 
první pomoc

10 70

Součinnost s HZS 
na místě (hodnotí 
příslušník HZS)

Součinnost s PČR 
na místě (hodnotí 
příslušník PČR)

RLP: oznámení 
situace na ZOS, 
komunikace se 
ZOS, vyžádání 

HZS a PČR

40 40 40

RLP: vyplnění listu 
o prohlídce 
zemřelého

RLP: nařízení 
zdravotní pitvy na 
soudním lékařství

RLP: zajištění 
transportu k pitvě

NEPŘEDÁNÍ 
zdravotnické 
dokumentace 

policii

50 20 20 40

100

Legendu posádka obdrží s instrukcemi.

orientace a komunikace na místě události
stanovit pracovní diagnózu
provést správnou činnost na místě události, vyhotovit příslušnou dokumentaci

Časový limit pro splnění úkolu:

Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:

Správný postup

Olga Marková, Jana Bartůšková RALLYE REJVÍZ 2011
Richard Baťa, Nihan Demirbek

Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ARO, ORL, CT, neurologie s JIP, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.
Specializované centrum je 55 km pozemním transportem. Vybavení jako B, navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, onkocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.

Volal muž na tísňovou linku, že cestou z diskotéky našel na lesní cestě odstavené auto a v něm žena křičí o pomoc.

Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna (neurolog ve službě 24 hod.), gynekologie a porodnice, biochemická laboratoř.

Situace na místě události:

Na lesní cestě, kus od silnice je zaparkovaný vůz, u něj stojí muž (vracející se z vedlejší vesnice z diskotéky, trošku pod parou, svými řečmi komplikuje práci posádce, ale není agresivní, lehce odřená tvář
nebo ústa, jakoby upadl) a ukazuje dovnitř vozu. Tam jsou dvě osoby, evidentně provádějící sex. Auto je bohužel malé, třídveřové a pravou stranou postavené ke stromu tak, že se nedají otevřít dveře u
spolujezdce, u kufru je rozbitý zámek takže přístup do auta je pouze dveřmi od řidiče. Žena na zadním sedadle leží rozkročmo a na ni leží muž. Žena pláče, křičí o pomoc, špatně se ji dýchá. Na sobě má
zvratky, od nehybného muže, který leží na ní. 
Muž vysvětluje, že slyšel tlumené volání o pomoc a nevěděl jak pomoci, tak zavolal záchranku.

Hodnocené kroky posádky 1 2 3 4 5

Medikace 80

Ženě podány léky na zklidnění (u RZP nehodnoceno).
Psychologická první pomoc: uklidnění, poučení o 
situaci, nácvik volného dýchání, zásady autorelaxace, 
navázat spolupráci.
Dobře poučit figurantku ohledně reakce na 
psychologickou první pomoc - viz ve vazbě na 
Správný postup v řádku 3 (např. změna chování 
figurantky v 1.-3. a 5. minutě).

Subjektivní hodnocení figuranta v roli pacienta, 
hodnocení figurantů a učinkujících.
Bodové rozpětí: 0 - 100 bodů.

100

RLP: správně vyplní LPZ a zajistí správně transport k 
pitvě.
Příslušník policie naléhá na kopii dokumentace, je mu 
vysvětleno, proč na ni nemá nárok.

Ženě je vysvětlena situace o nutnosti použití 
vyprošťovací techniky. Žena zpanikaří a začne znovu 
křičet a být hysterická, techniku odmítá s 
argumentem, že její manžel pracuje u HZS. Posádka 
argument nepřijímá a volá HZS.
HZS a PČR se objeví na scéně teprve po přivolání 
cestou ZOS.

Orientace na místě, nepřístupný terén k pacientům. 
Muž: zeptat se na možné požití podpůrných léků.
Nutno pomoci ženě, která se nemůže z pod 
bezvládného těla muže pohnout.

1 Činnost na místě události 170

Dokumentace 130

3 Součinnost IZS 120

4

2

5 Figurant



CBR Noc NAT-RLP Rozhodčí:
CBR Night INT-PHYS Judges:

max. 12 min.

Story for the team:

 Your task:
•
•
•

 Local situation:
A
B
C

 Max. points
470

Orientation on site

Characteristic of 
drive - sudden 

death (obligatory 
report to Police) 

possible third 
party involvement

Working diagnose: 
woman-

exhaustion, fear, 
hypotermia, 

dyspnoe). Man: 
sudden death  
unclear reason

2 x 20

Examination 
witness (just 
formal) he is 

healthy

Activities on site 
until Police come: 

declaration of 
death, calm 

woman, 
description body 

position and 
securing the site 
of sudden death 

20+40+10

20 30 40 10 70

 Phys: sedation, 
anxiolytics, 
reasonable

Phys and Par: 
psychological 

support

10 70

Co-operation with 
FB (evaluate FB 

Officer)

Cooperation with 
Police (evaluate 
Police Officer)

Phys: report to 
Dispatch, correct 
communican, ask 
for FB and Police

40 40 40

100

Olga Marková, Jana Bartůšková RALLYE REJVÍZ 2011
Richard Baťa, Nihan Demirbek

3
Cooperation with fire brigade, 

police
120

Orientation on site, heavy terrain, difficult approach. 
Man: question to administration support medicines. 
Help to woman to release from death body,

2

Nearest hospital is 20 km by ground transport with surgery, internal medicine (neurologists on duty nonstop),gynecology and obstetric and biochemistry.
Higher level hospital 42 km by ground transport, dept. as A + ED, anaesthesia and General Intensive Care, ENT, CT, neurologic dept. with ICU, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept.

4 Player 100

Emphasis on communication with the patient, 
notification before manipulation, introducing to 
mother, accurate comunication, constant 
psychological help.

2 3

Woman is informed about extrication technique use. 
She starts to cry and panic, refuse with argument her 
husband is membeof FB. Despite FB is asked for 
assistance. 
FB a Police come after communication between EMS 
and Dispatch. 

1 Activities on site 170

Medication 80

Administration of anxiolytics (not by Paramedics).
Psychological first aid: calming, explanation, calm 
breathing exercise, autorelaxation, introduce 
cooperation.
Prepare ayer to change of mood according row 3, 
changes between 1.-3. min. a in 5th min.

Specialized centre 55 km by ground. Depts. as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.

Situation:

On the forest road parking car, besia man slightly drunked from disco, complicating work of the crew by inappropriate speaking, non aggresive, superficial abrassions on the face, into the car. Inside two
persons making sex in missionary position. Car is small with 3 doors, right side at tree, impossible open the door. Trunk lock out of order. Access by driver door only. Woman cryingcall for help, difficult
breathing due to dead man on her. Vomitaround. Witness heard cry and he did not know to help, so called EMS. 

Team scoring 1

Time limit for task: Story get to team with instructions.

Dispatch centre received emergency call:

4 5 Correct decision + performance

Man phoned to emergency line, during way home from disco found on the forest road a car with crying woman.

orientation and communication on site
working diagnose 
right activity on site and filling appropriate documentation



CBR Noc NAT-RZP Rozhodčí:
 CBR Night INT-PARA Judges:

max. 12 min.

Legenda pro posádku:

 Vaším úkolem je:
•
•
•

 Místní situace:
A

B

C

Max. bodů
600

Orientace na místě 
události

Charakter zásahu 
= náhlá smrt ve 
vozidle (nutno 
hlásit PČR dle 

zák. a přísl. 
vyhlášky o 

pohřebnictví, nelze 
vyloučit cizí 
zavinění bez 

ohledání)

Pracovní dg - žena
(vyčerpání, strach, 

podchlazení, 
dušnost), muž
(náhlá smrt z 

nejasné příčiny)
4 x 5 + 20

Vyšetření muže, 
který volal (stačí 

jen snaha o 
poskytnutí pomoci, 

nic mu není)

Činnost na místě 
události do 

příjezdu policie
(konstatovat smrt, 

zklidňovat 
spolujezdkyni, 
popsat místo 

nálezu těla, aby 
nedošlo k jeho 

poškození)
20+40+10

20 30 40 10 70

RLP i RZP: 

psychologická 
první pomoc

70

RZP: oznámení 
situace na ZOS, 
komunikace se 
ZOS, vyžádání 

HZS a PČR

RZP: vyžádání 
lékaře k ohledání 

cestou ZOS

Součinnost s HZS 
na místě (hodnotí 
příslušník HZS)

Součinnost s PČR 
na místě (hodnotí 
příslušník PČR)

100 40 40 40

NEPŘEDÁNÍ 
zdravotnické 
dokumentace 

policii

40

100

5 Figurant
Subjektivní hodnocení figuranta v roli pacienta, 
hodnocení figurantů a učinkujících.
Bodové rozpětí: 0 - 100 bodů.

100

Hodnocené kroky posádky 1

4 Dokumentace 40

RLP: správně vyplní LPZ a zajistí správně transport k 
pitvě.
Příslušník policie naléhá na kopii dokumentace, je mu 
vysvětleno, proč na ni nemá nárok.

3 Součinnost IZS 220

Ženě je vysvětlena situace o nutnosti použití 
vyprošťovací techniky. Žena zpanikaří a začne znovu 
křičet a být hysterická, techniku odmítá s 
argumentem, že její manžel pracuje u HZS. Posádka 
argument nepřijímá a volá HZS.
HZS a PČR se objeví na scéně teprve po přivolání 
cestou ZOS, vysílá je operátor.

2 Medikace 70

Ženě podány léky na zklidnění (u RZP nehodnoceno).
Psychologická první pomoc: uklidnění, poučení o 
situaci, nácvik volného dýchání, zásady autorelaxace, 
navázat spolupráci.
Dobře poučit figurantku ohledně reakce na 
psychologickou první pomoc - viz ve vazbě na 
Správný postup v řádku 3 (např. změna chování 
figurantky v 1.-3. a 5. minutě).

1 Činnost na místě události 170

2 3

Orientace na místě, nepřístupný terén k pacientům. 
Muž: zeptat se na možné požití podpůrných léků.
Nutno pomoci ženě, která se nemůže z pod 
bezvládného těla muže pohnout.

4 5 Správný postup

Monika Spálenská

Situace na místě události:

Na lesní cestě, kus od silnice je zaparkovaný vůz, u něj stojí muž (vracející se z vedlejší vesnice z diskotéky, trošku pod parou, svými řečmi komplikuje práci posádce, ale není agresivní, lehce odřená tvář
nebo ústa, jakoby upadl) a ukazuje dovnitř vozu. Tam jsou dvě osoby, evidentně provádějící sex. Auto je bohužel malé, třídveřové a pravou stranou postavené ke stromu tak, že se nedají otevřít dveře u
spolujezdce, u kufru je rozbitý zámek takže přístup do auta je pouze dveřmi od řidiče. Žena na zadním sedadle leží rozkročmo a na ni leží muž. Žena pláče, křičí o pomoc, špatně se ji dýchá. Na sobě má
zvratky, od nehybného muže, který leží na ní. 
Muž vysvětluje, že slyšel tlumené volání o pomoc a nevěděl jak pomoci, tak zavolal záchranku.

Časový limit pro splnění úkolu:

Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:

Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna (neurolog ve službě 24 hod.), gynekologie a porodnice, biochemická laboratoř.

Emel Bozkurt
Legendu posádka obdrží s instrukcemi.

Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ARO, ORL, CT, neurologie s JIP, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.

Specializované centrum je 55 km pozemním transportem. Vybavení jako B, navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, onkocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.

Volal muž na tísňovou linku, že cestou z diskotéky našel na lesní cestě odstavené auto a v něm žena křičí o pomoc.

orientace a komunikace na místě události

stanovit pracovní diagnózu

provést správnou činnost na místě události, vyhotovit příslušnou dokumentaci



CBR Noc NAT-RZP Rozhodčí:
 CBR Night INT-PARA Judges:

max. 12 min.

Story for the team:

 Your task:
•
•
•

 Local situation:
A

B

C

Max. bodů
470

Orientation on site

Characteristic of 
drive - sudden 

death (obligatory 
report to Police) 

possible third party 
involvement

Working diagnose: 
woman-

exhaustion, fear, 
hypotermia, 

dyspnoe). Man: 
sudden death  
unclear reason

2 x 20

Examination 
witness (just 
formal) he is 

healthy

Activities on site 
until Police come: 

declaration of 
death, calm 

woman, 
description body 

position and 
securing the site of 

sudden death 
20+40+10

20 30 40 10 70

 Phys: sedation, 
anxiolytics, 
reasonable

Phys and Par: 
psychological 

support

10 70

Co-operation with 
FB (evaluate FB 

Officer)

Cooperation with 
Police (evaluate 
Police Officer)

Phys: report to 
Dispatch, correct 
communican, ask 
for FB and Police

40 40 40

100

Monika Spálenská
Emel Bozkurt

Time limit for task: Story get to team with instructions.

Dispatch centre received emergency call:

Man phoned to emergency line, during way home from disco found on the forest road a car with crying woman.

orientation and communication on site

working diagnose 

right activity on site and filling appropriate documentation

Nearest hospital is 20 km by ground transport with surgery, internal medicine (neurologists on duty nonstop),gynecology and obstetric and biochemistry.

Higher level hospital 42 km by ground transport, dept. as A + ED, anaesthesia and General Intensive Care, ENT, CT, neurologic dept. with ICU, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept.

Specialized centre 55 km by ground. Depts. as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.

Situation:

On the forest road parking car, besia man slightly drunked from disco, complicating work of the crew by inappropriate speaking, non aggresive, superficial abrassions on the face, into the car. Inside two
persons making sex in missionary position. Car is small with 3 doors, right side at tree, impossible open the door. Trunk lock out of order. Access by driver door only. Woman cryingcall for help, difficult
breathing due to dead man on her. Vomitaround. Witness heard cry and he did not know to help, so called EMS. 

Hodnocené kroky posádky 1 2 3 4 5

120

Woman is informed about extrication technique use. 
She starts to cry and panic, refuse with argument her 
husband is membeof FB. Despite FB is asked for 
assistance. 
FB a Police come after communication between EMS 
and Dispatch. 

Správný postup

1 Activities on site 170
Orientation on site, heavy terrain, difficult approach. 
Man: question to administration support medicines. 
Help to woman to release from death body,

4 Player 100
Emphasis on communication with the patient, 
notification before manipulation, introducing to mother, 
accurate comunication, constant psychological help.

2 Medication 80

Administration of anxiolytics (not by Paramedics).
Psychological first aid: calming, explanation, calm 
breathing exercise, autorelaxation, introduce 
cooperation.
Prepare ayer to change of mood according row 3, 
changes between 1.-3. min. a in 5th min.

3
Cooperation with fire brigade, 

police



KFC Den NAT-RLP Rozhodčí:
 NAT-RZP
KFC Day INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 15 min.

Legenda pro posádku:

 

•

Situace:

Max. bodů
432

1. člen posádky 2. člen posádky 3. člen posádky 4. člen posádky

120/80/60 120/80/60 80/60 60

1. člen posádky 2. člen posádky 3. člen posádky 4. člen posádky

120/80/60 120/80/60 80/60 60

1. člen posádky 2. člen posádky 3. člen posádky 4. člen posádky

120/80/60 120/80/60 80/60 60

240

5421

Celkový součet bodů se do výsledků promítá 60% (720 x 0,6 = 432).

Chybami se člověk učí a někdy za ně dostane i 

odměnu!

Bonus za koupel.

Přebrodit vodní tok, přeplavat vodní tok, přeskočit, 

případně přeletět vodní tok.

240 Za pomoci lezců překonat horskou říčku.

Jiří Konopčík, Ján Dobiáš, Petr Šimek RALLYE REJVÍZ 2011

Jiří Konopčík, Ján Dobiáš, Petr Šimek

Správný postup

2
Překonání (přebrodění) řeky 

cestou zpět
240

Legendu posádka obdrží s instrukcemi.

Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:

Všechno je někdy poprvé… Pyšnit se můžeme hlavně tím, co jsme dokázali a překonat vlastní strach je velký úspěch!

3

řídit se beze zbytku pokyny pořadatelů a rozhodčích

Překonání lanového traverzu

Po náročné práci záchranáře si zasloužíte odpočinek, proto jste vysláni do zábavního parku k relaxu, stejně jako vaši kolegové hasiči. Po příjezdu se řiďte pokyny pořadatelů a 
rozhodčích. Příjemnou zábavu!

Čas plnění úkolu se do hodnocení nepočítá, ale úkol musí být splněn do 15 min.

Je-li posádka dvoučlenná, počítá se první bodová hodnota (120), tříčlenné druhá bodová hodnota(80), čtyřčlenné čtvrtá hodnota (60), součet je vždy shodný.

Časový limit pro splnění úkolu:

1

Vaším úkolem je:

Hodnocené kroky posádky

3
Přeplavání, případně pád a 

koupel v horské říčce



KFC Den NAT-RLP Rozhodčí:
 NAT-RZP
KFC Day INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 15 min.

Story for team:

 

•

Max. points
432

1st member of 

crew.

2nd member of 

crew.

3rd member of 

crew.

4th member of 

crew.

120/80/60 120/80/60 80/60 60

1st member of 

crew.

2nd member of 

crew.

3rd member of 

crew.

4th member of 

crew.

120/80/60 120/80/60 80/60 60

1st member of 

crew.

2nd member of 

crew.

3rd member of 

crew.

4th member of 

crew.

120/80/60 120/80/60 80/60 60

From mistakes man learn and sometimes mistakes 

are awarded. Inadvertent bath is bonificate !

with climber´s help overcome mountain creek

Correct decision + performance

Jiří Konopčík, Ján Dobiáš, Petr Šimek RALLYE REJVÍZ 2011

Jiří Konopčík, Ján Dobiáš, Petr Šimek

Time of performance is not included to final evaluation but task should be finished by each team in 15 min.

Crew with 2 members - 120 points per person, 3 members - 80 points per person, crew with 4 members - 60 points per person.

2 Go over the creek way back 240

3
Swimm across, or fall and 

bath in creek
240

go over river, swimm across, jump over or fly ove 

the creek

Total points are projected to result by 60% (720 x 0,6 = 432).

1

Your task:

Team scoring

After heavy work at prehospital EMS you deserve a rest, so you are sent to Funny Park to relax, as your friends firefighters.  After arrival keep, please, orders of organizers and judges. 
Have a fun!

5

Time limit for task: Story get to team at registration.

Dispatch centre received emergency call:

Everything happen for the first time sometimes. We could be proud to what we have achieved. Overrun own dread is great success!

240

3

keep orders of organizers and judges without any exceptions

Go over rope bridge

Situation:

421



 Nervy MUC. RR Rozhodčí:
Den NAT-RLP

 NAT-RZP
Nerves Day INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 7 min.

Legenda pro posádku:

 Vaším úkolem je:
•
•
•

Situace:

Klíčová slova:

Max. bodů
250

Dezorientácia
Retrográdna 

amnézia
50 50

Anizokória L>P Anizokória P>L

50 50
Svalová slabosť 

LHK
Svalová slabosť 

PHK
Slabý stisk L Slabý stisk P

50 50 50 50

Široká baze stoje, 
chôdza so 
závratmi

Opozícia šije

50 50

Veronika Chamrádová, Tomáš Beran RALLYE REJVÍZ 2011
Veronika Chamrádová
Danica Pompošová
Tomáš Beran

5 Správný postup

Časový limit pro splnění úkolu: Legendu posádka obdrží s instrukcemi.

Horní končetiny

Chôdza s titubáciami, opozícia šije.

Hodnocené kroky posádky

3

2

Proveďte vyšetření pacienta.

provést POUZE orientační neurologické vyšetření, prvotní a druhotné vyšetření NE

zjistit odchylky od normálního stavu

2 3 4

Postihnutý (á) sedí na stoličke, komunikuje, plní príkazy. Podľa údajov svedka spadol (spadla) na schodoch, bolesti nemá, na nič si nesťažuje. 
Figurant A: dezorientácia, retrográdna amnézia, anizokória L (striedať s P). 
Figurant B: dezorientovaný, slabost a pokles LHK (striedať s PHK). 
Figurant C: opozícia šije, titubácie pri chôdzi, anzokória L (P). 
KAŽDÝ FIGURANT MÁ 3 PATOLOGICKÉ NÁLEZY. Dvaja majú mydriázu, jeden bez mydriáazy, ostatné príznaky sa striedajú ľubovoľne. Po skončení označí posádka v dotazníku patológiu a podepíše.

Důslednost a systematičnost při vyšetření postiženého.

1

zjištěné odchylky označit v dokumentaci

Oči Anizokória striedavo L a P.

Chůze, krk

1 Stav vědomí
Dezorientácia osobou, časom, miestom nebo 
retrográdna amnézia.

Svalová slabosť pri stisku a pokles HK v predpažení, 
striedavo L a P.

4



 Nervy MUC. RR Rozhodčí:
Den NAT-RLP

 NAT-RZP
Nerves Day INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 7 min.

Legenda pro posádku:

 Your task is:
•
•
•

Situace:

Key words:

Max. points
250

desoriented
retrograde 
amnesia

50 50
Anisocoria L>P Anisocoria P>L

50 50
limb decrease L limb decrease R weak handgrip L weak handgrip R

50 50 50 50
broad base 

standing, walking 
with vertigo

stiff neck

50 50

Veronika Chamrádová, Tomáš Beran RALLYE REJVÍZ 2011
Veronika Chamrádová
Danica Pompošová
Tomáš Beran

Time limit for task: Story get to team with instructions.

Examinate the patient.

simple and short neurological exam ONLY, without primary and secondary survey

find differences from normal findings

differences from normal status write down to prepared table

Victims is sitting on the chair, communicate, provide orders. According eye witness  felt down on stairs, he/she has NO complains
Player A: dezoriented, retrograde amnesia, anisocoria L (alternate with R). 
Player B: desoriented, weakness of handgrip and decrease of left upper extremity LUE (alternate with R). 
Player C: stiffneck, titubation during walking, anisocoria L > R . 
EVERY PLAYER HAS 3 PATOLOGICAL FINDINGS. Two have anisocoria (L or R), one is without anisocoria, other findings alternate. After time limit the crew write down findings in table and sign it.

Consistency and accuracy of neurological examination.

Team scoring 1 2 3 4 5

weak handgrip L or R, decrease upper limb in forward 
stretched position L or R

Correct decision + performance

1 Consciousness
desorientation by person, name, time OR retrograde 
amnesia

4 Walking, neck
walking with vertigo (diziness), stiffneck (meningeal 
irritation)

2 Eyes anisocoria, alternation L and R

3 Upper limbs



Plukovník Den NAT-RLP Rozhodčí:
 NAT-RZP
Colonel Day INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 17 min.

Legenda pro posádku:

Vaším úkolem je:
•
•
•

Místní situace
A

B

C

D

max. body
2990

OOP
3 x 30

(přílba, rukavice, 
dlouhé rukávy, 

obuv)

Administrativní 
pomůcky: třídící 

karty vlastní, 
přehledník, 
podložka

Komunikace s ŘL: 
potvrzení zahájení 
činnosti, vyžádání 

si dalších sil na SR 
min. 1 RLP a 1 

RZP.

Výbava s sebou: 
defi, monitor, 
ventilátor/02, 

obvaz. materiál, 
infúze, dlahy, 

nosítka nebo scoop

Rozmístění výbavy 
do středu etapy

90 90 60 60 30

;
Pracovní DG 30 

bodů/položka
Stanovení léčby 20 

bodů/položka
Sekundární triage Priorita odsunu Směrování

Poranění hlavy, 
zlomenina femuru 

vpravo

O2 maskou, 1 x iv, 
analgesie, fixace 
(dlouhá dlaha x 
ext. dlaha x vak. 

matrace)

žlutá (II b) žlutá (II b)
traumatologie

(B)

60 80 60 60 20

Tržná rána 
předloktí, kontuze 
boku, těhotenství 

24. týden

Krycí obvaz, 1 x iv, 
polohování na levý 

bok
žlutá (II b) žlutá (II b)

chirurgie+gynekolo
gie (A)

60 60 60 60 20

Hemothorax,  
pronikající rána do 
hrudníku vpravo

Punkce hrudníku, 
inhalace O2, krytí 

rány, 2 x iv, 
analgetika

červená (I) žlutá (II a)
traumacentrum 

(C)

60 120 60 60 20

Otevřená 
zlomenina 

předloktí tříštivá, 
tepenné krvácení, 

hemorhag. šok

2 x iv, 
plasmaexpander, 

analgesie, inhalace 
02, tlak. obvaz, 

dlaha

červená (II a) žlutá (II a)
traumatologie

(B)

90 140 60 60 20

Mozkolebeční 
poranění, úraz 

páteře, krvácení do 
CNS?

O2 inhal, 1 x iv, 
imobilizace C 

+Th/L (KED x back 
board s fix. x scoop 

+ vak. matrace), 
analget.

červená (II a) žlutá (II a)
traumacentrum 

(C)

60 100 60 60 20

Fr. humeru vlevo, 
úraz hlavy, 

poranění měkkých 
tkání obličeje

C límec, 1 x iv, 
analgesie, fixace

žlutá (II b) zelená (III)
traumatologie

(B)

60 80 60 60 20

Oděrky, řezné 
ranky rukou a paží

Krycí obvaz zelená (III) zelená (III)
Chir. ambulance,       

(A)

30 20 60 60 20

Hemorh. šok, tupé 
poranění břicha, 

poranění měkkých 
tkání obličeje, 
oděrky rukou

O2 inhal, 2 x iv, 
krystaloid, krytí 

ran, folie
červená (II a) červená (II a)

traumacentrum 
(C)

90 120 60 60 20
Oděrky, řezné 

ranky rukou a paží, 
řezná rána brady, 

agitace

Krycí obvaz, 
sedace

zelená (III) zelená (III)
Chir. ambulance,       

(A)

30 40 60 60 20

370

280

Juraj Povinský, Ludmila Neumannová, František Majerský
Ilja Chocholouš, Arslankececioglu Kubilay

Časový limit pro splnění úkolu:

určení priorit odsunu a směrování postižených

Vyšetření systematicky, dýchání, kapilární návrat, tep, 
TK, Sa02. Záznam hodnot a aktuálního stavu na třídící 
kartě, záznam o provedeném ošetření. Určení priority 
odsunu a směrování.

10 F9 210

Legendu posádka obdrží s instrukcemi.

Správný postup

F9 - chodící, silně agitovaná, pobíhá v prostoru, krvácení na rukou, silněji krvácí z rány na bradě cca 4-5 cm. Rozrušená. Dýchání: 18/min., puls na arterii: ano., 98/min., reg., kapilární návrat: menší než 2  sek. 

Reaguje na oslovení, GCS 15. Primární triage: zelená (III).

3

5

4

Jiří Klimeš, Renata Bakošová, Stanislav Harviš RALLYE REJVÍZ 2011

Situace na místě události:

Nejbližší nemocnice je 2 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna (neurolog ve službě 24 hod.), gynekologie a porodnice, biochemická laboratoř.

Nemocnice vyššího typu je 4 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ARO, ORL, CT, neurologie s JIP, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.

F8 - pomalu a namáhavě chodící, krev v obličeji, krvácení na obou pažích (spíše odřeniny, krev nestříká). Spíše nevýrazné bolesti břicha. Dýchání spon., 20/min., puls na arterii: ano., 96/min., reg., kapilární 

návrat menší než 2 sek. Primární triage: zelená (III).

zahájit činnost shromaždiště raněných s ohledem na stav zasažených, kteří již byli dopraveni na shromaždiště nosiči raněných

Doba příletu LZS na místo události je 15 min., v městské zástavbě centra není možné přistát.

stanovení diagnózy, léčebných opatření a provedení ošetření dostupnými prostředky

F3 - nemůže chodit, přinesena hasiči na nosítkách, namáhavě povrchně dýchá, v pravé polovině hrudníku a/ zabodnutý předmět, nekrvácí. Dýchání: 32/ min., namáhavé, puls na arterii ano, 110/min., reg., 

kapilární návrat delší než 2 sek., reakce jen na bolest, cílená, GCS 9. Primární triage: červená (I).

Subjektivní hodnocení figuranta v roli pacienta, 
hodnocení figurantů a účinkujících.

Vyšetření systematicky, dýchání, kapilární návrat, tep, 
TK, Sa02. Záznam hodnot a aktuálního stavu na třídící 
kartě, záznam o provedeném ošetření. Určení priority 
odsunu a směrování.

Hodnocené kroky posádky 4

F5

1

190

F4 - nemůže chodit, přinesena hasiči na nosítkách, tříštivá zlomenina pravého předloktí s masivním tepenným krvácením, přiloženo škrtidlo. Dýchání 24/min., puls na arterii ano, 130/min., reg., kapilární návrat 

delší než 2 sek., reakce jen na bolest, cílená, GCS 12. Primární triage: červená (IIa).

F5 - nemůže chodit, přinesen hasiči na nosítkách, hematom na čele, bolesti hlavy a krční páteře, necitlivost levé paže a obou dolních končetin. Dýchání: 24/min., puls na arterii ano, 100/ min., reg., kapilární 

návrat  méně než  2 sek., reaguje na oslovení, GCS10. Primární triage: žlutá (II a).

F6 - nemůže chodit, sedící, krvácení v obličeji (rozbité brýle), zmatený, špatně vidí, bolesti hlavy, deformace a bolest levé paže. Dýchání: 20/min., puls na arterii: ano, 100/min., reg., kapilární návrat: menší než 2 

sek., reaguje na oslovení, GCS 15. Primární triage: žlutá (II b).

F3 320

2

Vyšetření systematicky, dýchání, kapilární návrat, tep, 
TK, Sa02. Záznam hodnot a aktuálního stavu na třídící 
kartě, záznam o provedeném ošetření. Určení priority 
odsunu a směrování.

6 300

11

280

260F2

100

7

Vyšetření systematicky, dýchání, kapilární návrat, tep, 
TK, Sa02. Záznam hodnot a aktuálního stavu na třídící 
kartě, záznam o provedeném ošetření. Určení priority 
odsunu a směrování.

F6

Vyšetření systematicky, dýchání, kapilární návrat, tep, 
TK, Sa02. Záznam hodnot a aktuálního stavu na třídící 
kartě, záznam o provedeném ošetření. Určení priority 
odsunu a směrování.

Vyšetření systematicky, dýchání, kapilární návrat, tep, 
TK, Sa02. Záznam hodnot a aktuálního stavu na třídící 
kartě, záznam o provedeném ošetření. Určení priority 
odsunu a směrování.

3

F1

5

F4

 Erol R. Okan, Ozguven Yigit , Daniel Kvapil

Specializované centrum je 10 km pozemním transportem. Vybavení jako B, navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, onkocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.

330

1 2

Prvotní činnost

Řádně vybavení OOP, po dosažení místa shromaždiště 
(dovedeni hasičem) vyhodnotí počet osob, které již na 
SR jsou, kontaktuje ŘL, kterému potvrdí zahájení 
činnosti, dotáže se na předpokládaný počet dalších 
zasažených a vyžádá si posilu. Kompletní výbavu na 
nosítkách z auta.

Poslední vagón vlaku metra vykolejil pro nesprávné přehození výhybky u stanice Jinonice. První pomoc poskytli pracovníci metra. Devět zraněných bylo vyproštěno hasiči a na nástupišti poskytl prvotní třídění a 

neodkladnou pomoc lékař první skupiny RLP na místě, který dorazil před 15-ti minutami. Po příjezdu vaší skupiny na místo zásahu vás na bezpečné místo, určené jako shromaždiště raněných, dovedl důstojník 

HZS. Zde jsou již zranění čekající na ošetření, vynesení z nástupiště nosiči raněných.

F2 - nemůže chodit, ležící, rozrušená. Tržná rána na pravém předloktí, krvácí, drží si čtverec. Bolest na pravém boku. Těhotná cca 24 týdnů / 6. M/. Dýchání spont., 24/min., puls na arterii ano, 110/min., reg., 

kapilární návrat menší než 2 sek., odpoví na výzvu - vyděšená, GCS 14, gravidita. Primární triage: žlutá (II b).

8 F7

Figuranti

F7 - chodící, krvácení v obličeji (brýle), krvácení - odřeniny na obou pažích, krev nestříká. Dýchání: 18/ min., puls na arterii: ano, 82/min., reg., reaguje na oslovení, GCS 15. Primární triage: zelená (III).

Vaše skupina byla disponována ZOS na stanici metra Jinonice, severní  vchod, hromadné neštěstí v metru. Po dosažení místa zásahu jste radiostanicí kontaktovali řídícího lékaře, který vám stanovil úkol zahájit 

činnost shromaždiště raněných, vedoucí vašeho týmu byl určen do funkce dozorčího shromaždiště raněných.

Vyšetření systematicky, dýchání, kapilární návrat, tep, 
TK, Sa02. Záznam hodnot a aktuálního stavu na třídící 
kartě, záznam o provedeném ošetření. Určení priority 
odsunu a směrování.

Vyšetření systematicky, dýchání, kapilární návrat, tep, 
TK, Sa02. Záznam hodnot a aktuálního stavu na třídící 
kartě, záznam o provedeném ošetření. Určení priority 
odsunu a směrování.

9 F8 350

Vyšetření systematicky, dýchání, kapilární návrat, tep, 
TK, Sa02. Záznam hodnot a aktuálního stavu na třídící 
kartě, záznam o provedeném ošetření. Určení priority 
odsunu a směrování.

F1 - přinesen hasiči na nosítkách, nemůže chodit. Povrchové zranění na hlavě, lehce desorientovaný, naříká, bolest v pravé stehenní kosti. Dýchá spontánně, 18/min., dostatečně, puls na arterii ano: 100/min. 

reg., kapilární návrat méně než 2 sek., GCS 14, naříká. Primární triage: žlutá (II b).



Plukovník Den NAT-RLP Rozhodčí:
 NAT-RZP
Colonel Day INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 17 min.

Story for team:

Your task is:
•
•
•

A

B

C

D

max points
2990

Helmet, gloves, 
jacket, boots

3 x 30

Own triage tags, 
clipboard, 

overview shiet
(30 p. each)

Communication 
with MIC: 

confirmation of 
operation 

beggining, request 
for additional 
material and 
support unit

Equipment on 
scene: 

defibrillator, 
monitor, 

ventilator/Oxygen, 
dressings, 

infusions, splints, 
strecher/board

Arrangement of 
equipment in the 

midle of stage

90 90 60 60 30

Diagnosis 30/item Therapy 20/item Secondary Triage Transport Priority Hosp. routing

Head (cranial) 
trauma, right 

femur fracture

02 inhalation, 1 x 
iv, analgesy, 

immobilisation /C 
+ long splint x 

extension splint x 
vacuum whole 

body splint 
(options)

YELLOW (II b) YELLOW (II b)
Traumatology 

ward (B)

60 80 60 60 20

Laceration on right 
forearm, right hip 

contusion, 
pregnancy 24 

weeks

1 x iv., dressing, 
left side position

YELLOW (II b) YELLOW (II b)
General 

surgery+gynecolo
gy/obstetrics (A)

60 60 60 60 20

Hemo-
pneumothorax, 

impaled object in 
chest

Thorax punction, 
inhalation 02, 2 x 

i.v., wound 
dressing, analgesy

RED (I) YELLOW (II a) traumacenter (C) 

60 120 60 60 20

Open comminuted 
fracture on 

forearm, active 
arterial bleeding, 

hemorhagic 
schock

2 x iv, 
plasmaexpander, 

analgesy, inhal 02, 
pressure dressing, 

splinting

RED (II a) YELLOW (II a)
 

Traumatology/Sch
ock room (B)

90 140 60 60 20

Head/cranial 
trauma with 
intracranial 

bleeding, spinal 
trauma

02 inhal, 1 x  iv., 
imobilisation C 
+Th/L / /KEDx 
Back Board x 

scoop + vacuum 
whole body spl. 

(options)

RED (II a) YELLOW (II a) traumacenter (C) 

60 100 60 60 20

Head/cranial 
trauma, soft tissue 
facial  injury, left  
humerus fracture

C collar, 1 x iv, 
analgesy, 

humerus fixation
YELLOW (II b) GREEN (III)

Traumatology 
ward (B)

60 80 60 60 20

Arms/forearms 
abrasions 
bilateraly

Dressing GREEN (III) GREEN (III)
Out-patient 
surgery (A)

30 20 60 60 20

Hemorhagic 
schock, blunt 

abdominal trauma, 
soft tissue 

abrasions on face 
and hands

02 inhal, 2 x iv, 
crystaloid, 
dressing, 

insulating folie

 RED (II a) RED (II a) Traumacenter (C) 

90 120 60 60 20

Laceration wound 
on chin, abrasions 

on arms and 
hands, psychotic 

reaction

Dresing, sedation GREEN (III) GREEN (III)
Out-patient 
surgery (A)

30 40 60 60 20

Jiří Klimeš, Renata Bakošová, Stanislav Harviš RALLYE REJVÍZ 2011
Juraj Povinský, Ludmila Neumannová, František Majerský
Ilja Chocholouš, Arslankececioglu Kubilay
 Erol R. Okan, Ozguven Yigit , Daniel Kvapil

Specialized centre 10 km by ground. Depts. as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.

Helicopter rescue not available due to city centre pattern.

Time limit for task: Story get to team at task start.

to start the activity at treatment stage according to the number and health status of victims (carried to treatment stage by firefighters)

assesment of diagnosis and life saving medical interventions and medical treatment (using available means)

assesment of transport priorities and hospital routing

Correct decision + performance

F8 - walks slowly, abrasions on face, dribble bleeding on face and on hands. Abdominal paint. Respiration spont. 20/min., circulation 96/min., reg., CRT less than  2 sec. Primary triage: green (III).

F9 - can walk, screaming , walking around, abrassions with dribble bleeding on hands, deep laceration 5 cm with active bleeding on her chin. Breathing: 18/min., circulation 98/min., reg., CRT less than 2 

sec. GCS 15. Primary triage:  green (III).

Higher level hospital 4 km by ground transport, depts. as A + Emergency, anaesthesia and General Intensive Care, otorhinolaryngology, CT,neurologic dept. with ICU, psychiatry, infectious diseases and 

pediatric dept.

F6 - can´t walk, seats on the strecher, areas with broken glasses and dribble bleeding on face, confused, headache, deformation and pain on left upper-arm. Breathing 20/min., circulation 100/min., reg., 

CRT less than 2 sec., GCS 15. Primary triage: yellow (II b).

F7 - walking, abrassions on face  with broken glasses, dribble bleeding on both arms. Breathing 18/min., circulation 82/min.,reg., GCS 15. Primary triage: green (III).

Situation:

The last carriage of the tube train tumbled down near Jinonice subway Station due to wrong switching. First aid was performed and the safety on scene ensured by subway security staff. Nine injured 

people were extricated and transported to the railway station platform. Primary triage was performed and first emergency treatments were provided to the injured by the doctor of first MICU at scene, who 

reached 15 minutes ago. On arrival at the scene, the team will be led by a fire officer to safe area, dedicated as treatment stage. Here are already lying victims, evacuated from the platform by firemens, 

waiting for the treatment. 

Team scoring 1 2 3 4 5

1 Safety and activity 330

Complete safety personal equipment. After reaching 
the treatment stage(guided by FD) assesment of 
number of victims,already being at the stage.Contact 
with MIC, confirmation of start of operation at the 
stage, asks for information about total expected 
number of injured. Support request. Complete 
equipment loaded on strecher/backboard, scoop. 
Using of written documentation.

2 F1 280

Secondary examination incl.whole body check, 
CRT,HR, BP, breathing, SpO2. Notyfing of current 
status on triage tag, recording of treatment assesed. 
Assesment of transport priority, marking up the type 
of routing hospital.

3 F2 260

Secondary examination incl.whole body check, CRT, 
HR, BP, breathing, SpO2. Notyfing of current status 
on triage tag, recording of treatment assesed. 
Assesment of transport priority, marking up the type 
of routing hospital.

4 F3 320

Secondary examination incl. whole body check, CRT, 
HR, BP, breathing, SpO2. Notyfing of current status 
on triage tag, recording of treatment assesed. 
Assesment of transport priority, marking up the type 
of routing hospital.

5 F4 370

Secondary examination incl. whole body check, 
CRT,HR, BP, breathing, SpO2. Notyfing of current 
status on triage tag, recording of treatment assesed. 
Assesment of transport priority, marking up the type 
of routing hospital.

6 F5 300

Secondary examination incl. whole body check, 
CRT,HR, BP, breathing, SpO2. Notyfing of current 
status on triage tag, recording of treatment assesed. 
Assesment of transport priority, marking up the type 
of routing hospital.

7 F6 280

Secondary examination incl. whole body check, 
CRT,HR, BP, breathing, SpO2. Notyfing of current 
status on triage tag, recording of treatment assesed. 
Assesment of transport priority, marking up the type 
of routing hospital.

8 F7 190

Secondary examination incl. whole body check, 
CRT,HR, BP, breathing, SpO2. Notyfing of current 
status on triage tag, recording of treatment assesed. 
Assesment of transport priority, marking up the type 
of routing hospital.

9 F8 350

Secondary examination incl. whole body check, 
CRT,HR, BP, breathing, SpO2. Notyfing of current 
status on triage tag, recording of treatment assesed. 
Assesment of transport priority, marking up the type 
of routing hospital.

Secondary examination incl. whole body check, 
CRT,HR, BP, breathing, SpO2. Notyfing of current 
status on triage tag, recording of treatment assesed. 
Assesment of transport priority, marking up the type 
of routing hospital.

11 Figurants 100 Subjective evaluation of the action by figurants.

10 F 9 210

Your unit was being dispatched to Jinonice Station, north entry. Response to subway mass accident. After reaching the scene, you contacted the medical incident commander (MIC) by radio. Your unit is 

destined to start activity at treatment stage, your teamleader is appointed as treatment stage chief officer by MIC.

F1 - carried on strecher, can´t walk. Superficial wound on head, modestly desoriented, pain in right femur. Breathing spont., 18/min., Circulation 100/min., reg., CRT les 2 sec., GCS 14. 

Prim. triage: yellow (II b).

F2 - can´t walk, lying, deteriorated. Laceration on right forearm, bleeding. Pain in riht hip. pregnancy aprox. 24 weeks. Breathing spont., 24/min., Circulation 110/min., reg., CRT less  2 sec., folows 

commands, GCS 14. Primary triage: yellow (II b).

F3 - can´t walk, carried by firemans on strecher, superficial breathing, wound in right hemi-thorax, impaled object, no active bleeding observed. Breathing: 32/ min., dyspnoic, Circulation 110/min., reg., CRT 

more than 2 sek., targeted esponse to pain, GCS 9. Primary triage: red (I).

F4 - can´t walk, carried by FD, lying on strecher, open comminuted fracture on right forearm with active arterial bleeding. Applied turniquet. Breathing 24/min.,Circulation 130/min., reg., CRT more than  2 

sec., obscured, targeted response to pain, GCS 12. Primary triage: red (II a).

F5 - can´t walk, carried by firemen on the strecher, hematoma on frontal head region, severe headache and neck pain, numbnesson left arm and both legs. Breathing: 24/min., circulation 100/ min., reg., 

CRT less than  2 sec., obscured, GCS 10. Primary triage: yellow (II a).

Nearest hospital is 2 km by ground transport with ward: surgery, internal medicine (neurologists on duty nonstop), gynecology and obstetric and biochemistry.



 Ψ Den NAT-RLP Rozhodčí:
 NAT-RZP
 Ψ Day INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 10 min.

Legenda pro posádku:

Volali z recepce hotelu "U Kůže", něco se stalo jednomu z hostů.

 Vaším úkolem je:
•
•
• stanovit pracovní diagnózu

•

 Místní situace:
A
B
C
D

Cíl úkolu:

Max. bodů
500

kompletní 
anamnéza (OA, 

FA, alergie, 
abúzus)
4 x 25

100

informování PČR
(cestou ZOS)

informování HZS
(cestou ZOS)

pracovní úraz
(informace na 

ZOS, jen v NAT 
soutěži)

25 25 50

fyzikální vyšetření
změření fyz. 

hodnot
EKG glykémie

25 25 25 25

Dg.: úraz el. 
proudem

I.V. vstup monitorace EKG zotavovací poloha

25 25 25 25

C B - JIP B - ambulance A na místě

100 75 50 25 0

Vyšetření + základní zajištění

Hodnocené kroky posádky Správný postup5

Pečlivý a systematický odběr anamnézy.

1

1) anamnéza a vyšetření; 2) profesionální přístup k ke kolegovi v roli postiženého 3) defusing u zasažených nadlimitním stresem - prezentace SPIS

100

David Tuček, Ladislava Budíková

navrhnout další postup, určit směrování

RALLYE REJVÍZ 2011
Kateřina Ningerová, Hana Vacková
Jiří Nový, Veronika Matušková

Časový limit pro splnění úkolu:
Sebastijan Piberl, Martin Trhlík

Legendu posádka obdrží s instrukcemi.

1 Anamnéza

Bezpečnost posádky2

Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:

Praktický lékař v místě

Doba příletu LZS na místo události je 10 min. LZS nemůže sednout v místě zásahu. Nutný transport vozem k LZS.

Nejbližší nemocnice je 12 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, JIP, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT, MR, OKB + H laboratoř.

Nemocnice 25 km pozemním transportem, vybavení jako B, navíc urgentní příjem, dětské oddělení.

4

100

3

Směrování 100

Směrování - urgentní příjem, dostupný do 15 minut - 
komplementární a multidisciplinární přístup.
Rozlišení mezi ambulancí a JIP ukazuje výhodu 
OUP. 
Vzhledem k úrazu el. proudem a potencionálním 
arytmiím nutná monitorace minimálně 24 hod. na 
JIP.

Bezpečnost posádky (PČR + HZS).
Jedná se o úraz záchranáře, tedy pracovní úraz!
Úraz el. proudem, riziko požáru, neznámý stav el. 
sítě.

100
Pečlivé vyšetření pacienta, stanovení glykémie, 
EKG.

4 Diagnóza a terapie

5

Při příjezdu je posádka recepční zavedena na pokoj, kde se údajně něco stalo ubytovanému hostu. Na pokoji není nikdo (rozhodčí) - při hledání v koupelně záblesk, tma a jeden z členů posádky se 
stává figurantem. 1 minuta tmy, po rozsvícení figurant ležící v bezvědomí, dýchá.

zhodnotit stav postiženého

vyšetřit pacienta

Situace na místě události:

Na základě předchozích okolnosti, anamnézy a 
vyšetření stanovení diagnózy, základní zajištění.

100

32



 Ψ Den NAT-RLP Rozhodčí:
 NAT-RZP
 Ψ Day INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 10 min.

Story for team:

Call from reception of hotel "Lazy Skin", something happened to one of the guests.

 Your task is:
•
•
•
•

 Local situation:
A
B
C
D

Point of task:

Max. Points
500

complete patient 
history (personal, 
pharmacological 
history, allergies, 

abusses)
4 x 25

100

informing the 
police

(through Dispatch 
Center)

informing the fire 
brigade

(through Dispatch 
Center)

50 50

physical 
examination

vital functions ECG glycaemia

25 25 25 25

Dg.: electric 
current injury

I.V. line ECG monitoring recovery position

25 25 25 25

C B - ICU
B - out patient 

dept.
A on scene

100 75 50 25 0

determine operative diagnosis

4 Diagnosis and therapy 100
Defining the diagnosis based on antecedent 
circumstances, patient history and examination.

5 Routing 100

Routing - emergency department, reachable in 15 
min - complementary and multi-disciplinary 
approach.
Recognition between out patient dept. and ICU 
shows advantage of ED. 
According electric injury and potentional arrhytmias 
required monitoring at least 24 hrs at ICU.

2 Crew safety 100

Crew safety (police + fire brigade).
Rescuer is injured, therefore it´s an working injury!
Electric current injury , fire hazard, unknown status 
of electrical wires.

3 Examination 100
Thorough examination of patient, measuring 
glycaemia, ECG.

Correct decisions and performance

1 Patient history 100 Thorough and systematic patient history retrieval.

Situation:

After arrival of crew receptionist takes them to the room where something "happened" to accomodated guest. There´s no one in the room (judge) - while searching in bathroom - flash, darkness and 
one of the crew members becomes the player. 1 min of darkness, after the lights are switched one player lies unconscious, breathing.

1) patient history retrieval and examination; 2) professional approach towards the colleague in the role of patient

Team scoring 1 2 3 4 5

propose further actions, define routing

General practitioner in place

Nearest hospital - 12 km by ground transport. Surgical, internal, anaesthesiological, neurological, gynecological  department and delivery room , ICU, CT, NMR, biochemical la b.

Hospital 25 km by ground transport. Same as B + ED, pediatric department

Helicopter air rescue arrival time is 10 min. Landing on scene is not possible. Required transport to helicopter by ground.

Time limit for task:

Dispatch Center Report:

evaluate patient´s condition

examine the patient

Story get to team with instructions.

David Tuček, Ladislava Budíková RALLYE REJVÍZ 2011
Kateřina Ningerová, Hana Vacková
Jiří Nový, Veronika Matušková
Sebastijan Piberl, Martin Trhlík



 Schody  MUC. RR Rozhodčí:
Den NAT-RLP

 NAT-RZP
Stairs Day INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 15 min.

Legenda pro posádku:

 

•
•
•

Situace:

Pokyny k plnění úkolu:

Max. bodů
240

1. člen posádky 2. člen posádky 3. člen posádky 4. člen posádky

80/60 80/60 80/60 80/60

1. člen posádky 2. člen posádky 3. člen posádky 4. člen posádky

0 0 0 0

1. člen posádky 2. člen posádky 3. člen posádky 4. člen posádky

diskvalifikace diskvalifikace diskvalifikace diskvalifikace

Časový limit pro splnění úkolu: Legendu posádka obdrží s instrukcemi.

Jiří Konopčík, Petr Šimek RALLYE REJVÍZ 2011

2 Sešel po schodech 0

3 Skočil z balkonu

Diskvalifikace - 

vyloučení ze 

soutěže

Samostatně, bez cizí pomoci, skočil z balkonu na 

zem.

Čas plnění úkolu se do hodnocení nepočítá, ale úkol musí být splněn do 15 min.
Je-li posádka tříčlenná, počítá se 80 bodů na osobu, je-li posádka čtyřčlenná, počítá se 60 bodů na osobu.

1

Vaším úkolem je zvolit a provést jednu z následujících možností:

S posádkami RZP se úkolu účastní i dispečer (dispečerka).

Hodnocené kroky posádky

I zdánlivě nemožné se dá zvládnout… Rallye Rejvíz je přece i hra a zábava!

5

skočit z balkónu - diskvalifikace (v soutěži mohou pokračovat dědicové se ziskem polovičního počtu bodů)

421

Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:

Samostatně sejde po schodech, lezcům předtím 

ohlásil, že jde po schodech.

Všechno je někdy poprvé… Pyšnit se můžeme hlavně tím, co jsme dokázali a překonat vlastní strach je velký úspěch!

240 Za pomoci lezců se slaní na zem.

Správný postup3

slanit - hodnoceno ziskem bodů

Slanil

sejít po schodech - nehodnoceno ziskem bodů



 Schody  MUC. RR Rozhodčí:
Den NAT-RLP

 NAT-RZP
Stairs Day INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 15 min.

Story for team:

 

•
•
•

Instruction for task:

Max. points
240

1st member of 

crew

2nd member of 

crew

3rd member of 

crew

4th member of 

crew

80/60 80/60 80/60 80/60

1st member of 

crew

2nd member of 

crew

3rd member of 

crew

4th member of 

crew

0 0 0 0

1st member of 

crew

2nd member of 

crew

3rd member of 

crew

4th member of 

crew

disqualification disqualification disqualification disqualification

Time limit for task: Story get to team with instructions.

Dispatch centre received emergency call:

walk down by stairs with prior announcement to 

firefighters assistant

Everything happen for the first time sometimes. We could be proud to what we have achieved. Overrun own dread is great success!

240 Abseil down by firefighters assistance

Correct decision + performance3

Abseil

Situation:

1

Your task:

Paramedics crew compete together with dispatcher.

Team scoring 1

It is possible to deal with seemingly impossible, too. Rallye Rejviz is game and fun after all!

5

go down by stairs - not rewarded by points

jump down from balcony - disqualification (heirs may continue in competition with half of the points earned)

42

abseil down - rewarded by points profit

By his / her own, without help of other person jump 

down from balcony to the ground

Time of performance is not included to final evaluation but task should be finished by each team in 15 min.
Crew with 3 members - 80 points per person. Crew with 4 members - 60 points per person.

2 By stairs 0

3 Jump from balcony

Disqualification - 

exclusion from 

competition

Jiří Konopčík, Petr Šimek RALLYE REJVÍZ 2011



Štafeta Den NAT-RLP
 NAT-RZP
Relay Day INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 15 min.

Legenda pro posádku:

Vaším úkolem je:
•
•
•

 Místní situace:
A

B

C

D

Situace na místě události:

Cíl úkolu:

Max. bodů
1 200

Reakce na místě 
(uklidnění 
manžela)

Rychlé orientační 
vyšetření 

pacientky bez 
přístrojů (stav není 
vážný), převedení 

do sanitky
2 x 50

Vyšetření v 
sanitce: TK, tonus 
dělohy, vyšetření 

nadbřišku
3 x 40

Jednání s 
pacientkou, která 
odmítá vyšetření

50 100 120 160

Uložení pacientky: 
levý bok nebo sed, 
bezpečnostní pásy

2 x 30

Ošetřovatelská 
péče: nauzea 

(sáček), nervozita 
(nefarmakologické 

uklidnění), 
kontrakce 
(dýchání)

3 x 30

Vysvětlení stavu 
manželovi: 
susp.dg. 

předčasný porod, 
preeclampsie, 

směrování
3 x 30

Informace 
operačnímu 

středisku: susp. 
dg, směrování

2 x 30

Záznam v 
dokumentaci o 

odmítání vyšetření 
nebo negativní 

reverz+
směrování A

40 + 30

60 90 90 60 70

Anamnéza: 
předání průkazky, 

upozornění na 
průběh gravidity

2 x 50

NO: popis situace 
1. Kontrakce 

nepravidelné, 2. 
plodová voda 
neodtekla, 3. 
nekrvácí, 4. 
pohyby cítí 

(posádka musí 
předat aspoň 3)

Předání 
dokumentace

VF před předáním 
pacientky: TK 

150/100, 
kontrakce 5-7 
min., P 75, Sat  
99% (hodnocen 

jen TK a 
kontrakce).

2 x 25

Upozornění 
přebírající 

"posádky" na 
odmítnutí 

vyšetření a terapie

100 40 50 50 60

žena muž

70 30

Vyzkoušet jednání posádky, když pacient odmítá terapii a zajištění bezpečného a správného transportu v těhotenství.

Volal manžel, jeli s manželkou autem k lékaři, auto se jim porouchalo, manželka je těhotná, asi dostala kontrakce a zvrací. Stojí s autem na lesní cestě a čeká na příjezd sanitky.

nalezení pacienta

správné vyšetření a ošetření pacientky,dokumentace

Specializované centrum je 50 km pozemním transportem. Vybavení jako B, navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.

2

3 Předání pacienta 

370

Uklidnění manžela, který bude trochu agresivní zdržením 
dojezdu posádky na místo ( je přístupný diskuzi při klidném 
jednání, jinak se může agresivita stupňovat). 
Rychlé orientační vyšetření - pacientka je při vědomí, norm. 
ventituje, bolest hlavy, nauzea, kontrakce nemá silné, 
plodová voda neodtekla, nekrvácí, má bolesti kolem 
žaludku, není KI k převedení pacientky do sanitky. 
Vyšetření v sanitce - vaginální vyšetření pacientka odmítá, 
nechá se vyšetřit jen neinvazivně (TK 160/100, P 80, Sat 99 
%), břicho bez perit. dráždění, mírná citlivost v nadbřišku 
(přiznak preeclampsie), děloha tonizuje cca 5-7 min., 
nepravidelné kontrakce, matka nepociťuje tlak do konečníku 
ani při kontrakci.
Jednání s pacientkou, která odmítá vyšetření musí být 
vstřicné, žádné násilí, vag. vyšetření není nezbytné, 
zajištění i.v. linky odmítá, aplikaci léků odmítá .

Transport

1 Vyšetření 430

300

Průkazka je k dispozici: léčená hypertenze, ale stabilní, 
první gravidita, průběh bez komplikací, nyní 34. týden 
gravidity.
NO: Dnes se jí udělalo špatně, nauzea, bolest v nadbřišku, 
manžel ji vezl do porodnice, porucha auta.
VF před předáním pacientky: TK 150/100, kontrakce á 5 
min., P 75, Sat  99% (hodnoceno jen TK a 
kontrakce).Upozornění na odmítnutí vyšetření - zápis v 
dokumentaci (negativní reverz), upozornění na odmítnutí 
terapie - zápis v dokumentaci.Předání dokumentace( 
hodnocení komplexního předání),při předání je nutné 
náhradní posádku upozornit na odmítnutí vyšetření a terapie 
pacientkou.

Hodnocené kroky posádky 1 2 3 4 5

Uložení pacientky: ne polosed nebo leh na zádech - 
zhoršení nauzei (prevence sy dolní duté žíly a úleva při 
kontrakcí).
Ošetřovatelství: sáček na zvratky s poučením pacientky, 
zklidnění pacientky nefarmakologicky (empatie, vysvětlení 
stavu, klidné jednání), při kontrakci, když to pacientku bolí - 
vysvětlit dýchání, empatický přístup. 
Před odjezdem vysvětlit manželovi, kam je pacientka 
vezena - nejbližší gyn. por. odd. (protože není vyšetřena a 
odmítá zajištění, delší transport by mohl více ohrozit 
pacientku).
Dg. susp.preeclampsie - vysvětlit, co to znamená
Dg. susp.předčasný porod, informace operačnímu středisku - 
směrování, susp.preeclampsie, susp. předčasný porod 
(pacientka je zajištěna jen částečně).Záznam v 
dokumentaci: odmítnutí vyšetřené nebo negativné reverz . 
Směřování A.

4 Figuranti 100
Subjektivní hodnocení figuranta v roli pacienta, hodnocení 
figurantů a učinkujících.

Lýdia Fehérová, Irena Mikešová, Blažena Dorazínová RALLYE REJVÍZ 2011
Jana Pastuchová, Petr Urbánek, Kateřina Buksová
Tomáš Vaňatka, Noriyoshi Ohashi, Hana Ralenovská

Doba příletu LZS na místo události je 20 min.

Správný postup

Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:

Na lesní cestě na zadním sedadle osobního auta pololeží těhotná žena, u auta je nervózní manžel. Žena je kompenzovaná a po zběžném vyšetření je možné, aby přešla do sanitky (není kontraindikace chůze 
pacientky). V sanitce odmítá invazivní vyšetření, odmítá aplikaci léků, je nervózní, plačtivá, ale pokud posádka jedná přívětivě a do ničeho ji nenutí, zklidní se. Dle příznaků se jedná o susp.předčasný porod a 
susp.preeclampsii. Pacientka je kompenzovaná, ale není zajištěná, proto je vhodný transport do nejbližší porodnice a ne do perinatolog. centra, násilím nelze dosáhnout zajištění pacientky a je to postup non lege 
artis. Během transportu dojde k poruše sanitky a posádka předá pacienta náhradní posádce.

Jiří Mašek, Hynek Kadečka
Časový limit pro splnění úkolu: Legendu posádka obdrží s instrukcemi.

příprava k transportu a transport do nemocnice

Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT, biochemická laboratoř.

Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.



Štafeta Den NAT-RLP
 NAT-RZP
Relay Day INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 15 min.

Story for team:

Your task:
•
•
•

 Local situation:
A

B

C

D

Situation:

Cíl úkolu:

Max. points
1 200

Behavior on the 
scene(calm down 
of the husband)

"flying 
medical(examinati
on) of the patient 

without 
equipment(patient 

is 
compensated),any 
contraindicationes  

to a walk  to 
ambulancy car

2 x 50

Medical in a 
ambulancy: 

BP,tone of uteri 
and examination of 

the epigastry
3 x 40

Behavior of the 
patient,who refuse 

a medical

50 100 120 160

transport of the 
pacient : left side 

of the body or 
sitting ,safety belt

2 x 30

medical care : 
nausea (plastic 

bag), nervousness 
(no medicament to 

calm down), 
contractiones 

(regulary breading)
3 x 30

Explanation of the 
case to the 

husband: susp.dg. 
Premature 

partus,preeclamps
y and destionation 

of the woman
3 x 30

Information of the 
dispatch centre : 

susp. 
Dg.premature 

partus and 
preeclampsy, 

destination of the 
patient
2 x 30

Data logging 
especially log of to 
refuse a medical  + 

destinationes A
40 + 30

60 90 90 60 70

Anamnesis: 
passing of the 
pregnacy card, 

pregnacy 
anamnesis

2 x 50

actually situation
passing of the 
documentation

VF actually before 
to the passing of 
the woman: BP 

150/100, 
contractiones  5 -7 
min., HR 75, Sat  
99% (points only 

BP and 
contractiones)

2 x 25

Caution to another 
emergency team 

about non 
colaborate woman

100 40 50 50 60

woman husband

70 30

Lýdia Fehérová, Irena Mikešová, Blažena Dorazínová RALLYE REJVÍZ 2011
Jana Pastuchová, Petr Urbánek, Kateřina Buksová
Tomáš Vaňatka, Noriyoshi Ohashi, Hana Ralenovská

correct examination,treatment and documentation

Time limit for task: Story get to team with instructions.

Dispatch centre received emergency call:

Jiří Mašek, Hynek Kadečka

The husband of a pregnacy woman called, they get to a hospital and their car was broken and her woman has possible a contractiones and vomitus.They are waiting in a forest road. 

to found a patient

3

Helicopter rescue available at 15 mins.

Pregnancy women is leing in a car seat in a wood,her nervous husband is in front of the car.Women is cardiopulmonary compensated and she is able to get an ambulancy car after flying examination - no 
contraindication to a walk. In an ambulancy car,women refuse vaginal and other invasive examinationes,she refuse a medicament therapy,she is nervous or litlle is crying,but if the crew is emphatic and dont hustle 
into anything,she will be to calm down.A symptoms are to reflect to susp.premature partus and susp. preeclamsy(EPH gestosis).Pregnacy women is to compensated,but isnt to provide,the crew must to transport her 
to the nearest hospital,no to a perinatology centre. If the crew want to use a force to a patient ,its non lege artis . During a transport the ambulancy car was broken and the crew of ambulancy have to pass a patient to 
another emergency team.

To try behavior of the team ,when a patient to refuse an examination and therapy ,and to try a safety and correct transport of a pregnacy woman.

to prepare a patient to a transport and transport to a hospital

Nearest hospital is 20 km by ground transport with surgery, internal medicine (neurologists on duty nonstop),gynecology and obstetric and biochemistry.

Higher level hospital 42 km by ground transport, dept. as A + ED, anaesthesia and General Intensive Care, ENT, CT, neurologic dept. with ICU, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept.

Specialized centre 50 km by ground. Depts. as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.

4 5 Correct decision + performance

1 Examination,medical 430

Calm down a nerveus husband,he varied about his pregnacy 
woman and he think so the crew could to arrive erlier ( if the 
crew isnt an empathy behavior,he can to be a litle aggressive 
behavior) A flying examination - medical - a patient is 
consciousness, breathing is 
regulary,headache,nauzea,contractiones of the uteri is not 
strong ,no defluvium of the water,no bleeding,pain of the 
epigastry, no contraindicationes to walk of the pregnacy 
woman to a ambulancy car. 
The medical in a ambulancy car - vaginal examination the 
woman refuse  a vaginal examination, she is to colaborate 
with noninvazive medical (BP 160/100, HR 80, Sat 99 %), 
abdomen is no peritonealy, a soft epigastry pain( symtomy of 
preeclampsy - EPH gestosis), no regulary contractiones of 
the uteri  5-7 min., the woman isnt to feel a pressure to the 
rectum, include the contractiones.
The  behavior with a  no colaborate patient must to be 
empathyfull,no aggressive behavior ,a vaginal examination 
isnt to possible ,i.v.line  and any medicaments refuse too .

Team scoring 1 2

2 Transport 370

Transport of the pregnacy woman : no fowler or not leing on 
the back  - the nausea is worse (prevention of the sy venae 
cavae).
The medical care : plastic bag (nausea or vomitus) and 
explanationes of the pacient, calm down of the woman - no 
medicament only empathy behavior,explanation of the 
case,no aggresivitty ),during the contractiones to explanation 
regulary breathing and empathy behavior. 
Before the depature to explaine to the husband: destination 
of the woman,why they go to the nearest hospital (because 
woman no colaborate - she refuse a vaginal examination 
,she refuse i.v.line and any medicaments, transport to a 
perinatology centre isnt to safety).
Dg. susp.preeclampsy - explanation
Dg. susp.premature partus, some informationes to the 
dispatch centre -destination of the patient and diagnosis 
susp.preeclampsy(EPH gestosis ) ,susp.premature partus 
(the patient is not to colaborate and  a longer transport isnt 
safety). A log of the documentation : refuse of the vaginal 
examination and the medicament therapy (or no colaborate 
patient) . Destination A.

4 Figurant 100
A subjective asssessment of the figurant.
Range of the points: 0 - 100 points.

3 Passing of the patient 300

The pregnacy card is avaiable:pregnacy hypertension - 
therapy in a card,first pregnacy - primigravidas, history of the 
pregnacy without a complicationes,now  34.pregnacy week .
Actually situation : today she felt worse ,nausea,epigastry 
pain,no regulary contractiones and her husbend take her to 
the hospital and his car was broken - assessment:1. No 
regularry contractiones 2.no defluvium of the water 3. no 
bleeding 4.she feel a motions of the baby (the crew must to 
pass minimally  3 of 4).VF actually before to the passing of 
the woman: BP 150/100, contractiones  5 -7 min., HR 75, Sat  
99% (points only BP and contractiones).Passing of the 
documentation ( globally assessment),the crew must during 
the passing of the patient to caution to another emergency 
team about non colaborate woman( she refuse the vaginal  
examination and medicament therapy).



 Tánička  MUC. RR Rozhodčí:
Noc NAT-RLP

 NAT-RZP
Tania Night INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 12 min.

Legenda pro posádku:

 Vašou úlohou je:

•
•
•

 Miestna situácia:
A

B

C

Kľúčové slová:

Max. bodů
2 000

Osobná a. (25), 
lieková a. (25) , 

alergie (25) , 
abuzus (25)

Vyšetrenie pĺúc 
(25), srdca (25), 

vonkajšie zranenia 
(25)

TK (25), pulz (25), 
SpO2 (25)

Glykémia (25), 
EKG /minim. 3 

zvod/ (25)

Neurologické 
orientačné 
vyšetrenie

100 75 75 50 50

Nájdu muža 2 do 5 
min (200) po 5.min 
(50), prepúšťacia 

správa (100) 

Vyšetrenie pĺúc 
(25), srdca (25), 

vonkajšie zranenia 
(25)

TK (25), pulz (25), 
SpO2 (25), TT 

(25)

Glykémia (25), 
EKG /minim. 3 

zvod/ (50)

Neurologické 
orientačné 
vyšetrenie

300 75 100 75 50

Muž 2:
Intoxikácia 

toluénom, organ. 
rozpúšťadlami, 

arytmia

Muž 2:
Otrava iná: iná 

droga, lieky, 
alkohol, jedlo,len 

"psychóza"

Nájdu fľašu s 
toluénom (25), 

handru nasiaknutu 
s toluénom (25)

Muž 1:
bez prejavov 
intoxikácie

Žiadna uvedená

150 25 50 50 0
Kyslík maskou 
(50), kontrola 

SaO2 po 
oxygenoterapii 

(50)

I.v. (i.o.) linka, 2 x 
(2 x 25) 

Kryštaloidy 
minimálne 500 ml  

(50), za ďalšiu 
infúziu (50) 

Kontrola TK, pulzu 
po volumoterapii,  
ekg monitoring, 

(25 + 25)

Nič

100 50 100 50 0

Vynesenie 
intoxikovaného 

muža 2 von al. k 
dverám al. 

otvorenie okna 

Vyzlečenie šatstva 
u muža 2 (stačí 

popisne)

Zavolanie polície 
(25), hasičov (25)

Zahasenie 
cigarety (25), 

ochranné 
rúšky,rukavice 

(25)

Vzorku (fľašu) 
vezmú so sebou 
(25), konzultujú 

toxikolog. centrum 
(25)

100 50 50 50 50

Muž 2:
A

iné zariadenie

100 25

Žena Muž 1 Muž 2

20 40 40

Táňa Bulíková, Renata Všetečková RALLYE REJVÍZ 2011
Táňa Bulíková, Jozef Kojš
Juraj Povinský, Aleš Popek
Jozef Karaš, Renata Všetečková
Marek Slabý, Marek Przybylak

Časový limit pro splnění úkolu: Legendu posádka obdrží na startu úkolu.

Partnerka, pravdepodobne bezdomovkyňa, našla svojho priateľa na zemi objektu, kde bývajú, nehýbe sa, neodpovedá, bojí sa, že zomrel.

zistiť situáciu, zaistiť bezpečnosť, vyšetriť postihnutých
ošetrit postihnutých
určiť smerovanie postihnutých

Najbližšia nemocnica je 10 km pozemným transportom. Vybavenie: chirurgia, interna, OAIM, neurológia, gynekologia a pôrodnica, CT, biochemické laboratórium.
Nemocnica vyššieho typu je 42 km pozemným transportom. Vybavenie ako A, naviac urgentný príjem, ORL, onkológia, psychiatria, infekčné a detské oddelenie.
Špecializované centrum je 55 km pozemným transportom. Vybavenie ako B, naviac traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonancia.

Situácia na mieste udalosti:

Vo večerných hodinách, pred vagónom (objektom), nekľudne fajčí žena so zanedbaným zovňajškom, vystrašená čaká na záchranku, je s ňou náročnejší kontakt pre mentálnu subnormu, ale na jednoduché
otázky odpovie. V kuse fajčí, bojí sa o svojho priateľa, ktorého našla nehybne ležať vo vagóne na zemi, neodpovedá jej, "asi zomrel". Pred 2 hodinami, keď odišla do mesta kúpiť cigarety a pivo, bol v
poriadku. Súri posádku, aby rýchlo vstúpili do vagóna, v ktorom je tma, zvyknú si svietiť sviečkou, na zemi sú prázdne fľaše od piva. Muž leží na karimatke, na hlasité oslovenie otvára oči, odpovedá s
latenciou, je bradypsychický, ale plne orientovaný, subj. sa cíti dobre, nič mu nie je, len si zdriemol. Prizná, že vypil 2 pivá s kamošom, ktorý sa práve vrátil z nemocniceje , drogy nebral, nemá na ne
peniaze. Do nemocnice nechce ísť, cíti sa dobre. Obj. fyzikálny a orientačný neurologický nález v norme, TK 130/80, P88/min. SaO2 97%, bez vonkajších zranení. 

Posádka by mala zistiť, kto ešte sa nachádza v objekte (vagone), bol udaj o kamaraátovi Ferovi, čo sa vratil z nemocnice a spolu pil s mužom, priniesol si aj flasu, z ktorej si čuchal. Muža je treba nájsť čím
skôr, leží v objekte na zemi pod dekou a má príznaky závažnej otravy toluénom. Je somnolentný, na algický podnet otvára oči, plytko a zrýchlene dýcha, po stimulácii je nekľudný, nezrozumiteľne
vykrikuje, má halucinácie. Deka aj šaty sú zčasti mokré, na zemi fľaša s toluénom a namočenou handričkou, z vrecka košele trčí prepúšťacia správa z psychiatrického oddelenia. Pacient prepustený pred
dvomi dňami, hospitalizovaný pre toxickú psychózu a závisloť od drog (pervitín, organické rozpúšťadlá). Obj: somnolencia-sopor, dezorientácia miestom, časom, osobou, vizuálne halucinácie, koža a
sliznice dehydratované, dilatované zrenice so spomalenou reakciou, sklon k hypotenzii: TK 90/50, Pulz na periférii slabo hmatný 150, na ekg SVT, SaO2 90 %, glykémia 5,6, TT v norme, bez vonkajších
zranení. 

Postup: anamnézu je možné získať od ženy a muža 1, u druhého feťáka majú k dispozícii prepúšťaciu správu. Rozhovor treba viesť jednoducho, kontakt je sťažený pre mentálnu subnormu. Postup je
náročnejší aj preto, že vo vagóne je tma. Zápach po acetóne a fľaše označené nápisom " toluén" ich musia viesť k prísnym bezpečnostným opatreniam, nedovolia nikomu fajčiť, ani zapalovať sviečku,
vysvetliť riziko vzplanutia požiaru, minimálne sa zdržovať v zamorenom prostredí - vyniesť muža von, alebo k otvoreným dverám, alebo otvoriť okno. Posádky získajú body za privolanie polície a hasičov,
avšak pracovať budú musieť sami, lebo títo prídu najskôr za 15 min. Meria sa čas, za ktorý nájdu druhého muža, ktorý má príznaky závažnej intoxikácie toluénom. Bonus získajú posádky, čo do 5 minút
nájdu intoxikovaného muža. Ak ho do 5 minút nenájdu, okolie sa naňho začne vypytovať.
Smerovanie: Transport intoxikovaného muža 2 na JIS (event. ARO) - nemocnica A. Druhý muž ostáva na mieste s príchodom polície.

Intoxikácia organickými rozpúšťadlami, vlastná bezpečnosť, správné vyšetrenie pacientov.

Hodnocené kroky posádky 1 2 3 4 5 Správný postup

1 Vyšetrenie muža 1 350

Odber anamnézy, alkohol a drogy, lieky, alergie, 
vyšetrenie pľúc a srdca auskultačne, základné 
zmeranie vit. funkcíí vrátane glykémie, ekg minim. 3 
zvod., orientačné neurologické vyšetrenie (min oči, 
šija, sila a hybnosť HK, DK), vyšetrenie  vonkajších 
zranení.

2 Vyšetrenie  muža 2 600

Nájdu intoxikovaného muža do 5 minút, nájdu 
prepúšťaciu správu. Prvotné a druhotné vyšetrenie, 
zmerajú vit. funkcie, glykémiu, TT, ekg aspoň 3 
zvodové, pľúca a srdce auskultačne, orientačné 
neurologické vyš. (min oči, šija, sila a hybnosť HK, 
DK)., pátrajú po zraneniach, popáleninách.

3 Pracovná diagnóza 250

Správná diagnóza u muža 2 - inhalačná otrava 
toluénom, arytmia, dehydratácia, toxická psychóza.
Iná pravdepodobná Dg: otrava alkoholom, liekmi, 
inými drogami, jedlom, "len" psychóza.
Muž 1 bez prejavov intoxikácie. 

4 Liečba muža 2 300

Liečba muža 2 - oxygenoterapia (maskou, ev. 
rezervoár, príkon minim. 4l/min), dve i.v. linky - 
tekutiny (min. 500 ml kryštaloidov, za ďalšiu infúziu + 
50 b.), kontrola TK a pulzu, saturácie, monitoring ekg 
(hrozia malígne arytmie). Muž 1 nevyžaduje Th.

5 Práca na mieste 300

Technická PP (vynesenie zo zamoreného priestoru, 
vyzlečenie šatstva), privolanie polície a hasičov, 
komunikácia so ženou a mužom 1 ohľadne zákazu 
fajčenia, použitia ohňa. Vlastná bezpečnosť 
(horľaviny I.triedy!)

6 Smerovanie 100

Správné smerovanie - muž 2 na JIS (zariadenie A), je 
obehovo nestabilný, arytmia. 
Muž 1 môže ostať na mieste, polícia príde po 
ukončení úlohy.

7 Hodnotenie  figurantov 100
Subjektívne hodnotenie figurantov v roli pacienta, 
komunikácia, prístup.
Bodové rozpätie: 0 - 100 bodov.



 Tánička  MUC. RR Rozhodčí:
Noc NAT-RLP
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Tania Night INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 12 min.

Story for team:

 Your task is:
•
•
•

Local situation:

A

B

C

Key words:

Max. points
2 000

personal history 
(25), 

pharmacological 
h. (25) , allergies 
(25), abuses (25)

auscultation lungs 
(25), heart (25), 
injuries ?  (25)

BP (25), HR (25), 
SpO2 (25)

Glycaemia (25), 
ECG /minim. 3 

leads / (25)

Neurological 
exam

100 75 75 50 50
find Man 2 to 5 
min (200) after 
5th min (50), 

discharge report 
(100) 

exam lungs (25), 
heart (25), injuries 

(25)

BP (25), HR (25), 
SpO2 (25), T (25)

Glycaemia (25), 
ECG /minim. 3 

leads / (50)

Neurological 
exam

300 75 100 75 50

Man 2:
Intoxication 
toluene, any 

solvent, 
arrhythmia

Man 2:
Other intoxication: 
drugs, medicines, 

alcohol, food, 
psychosis only

find bottle with 
toluene (25), 

plastic bag with 
cotton-wool (25)

Man 1:
without 

intoxication

nothing 
reasonable

150 25 50 50 0

Oxygen by mask 
(50), control 
SaO2 after 

oxygen admin 
(50)

I.v. (i.o.) line, 2 x 
(2 x 25) 

crystaloids minim 
500 ml  (50), next 

infusion (50) 

check BP and HR 
after infusion, 

ECG monitoring, 
(25 + 25)

nothing 

100 50 100 50 0

extrication intox 
man out, to door 

OR window 
opening 

take clothes off 
man 2 

(description 
satisfactory)

call police (25), 
firebrigade (25)

stopping cigarete 
(25), safety 

masks, gloves 
(25)

bottle taken with 
crew (25), toxic. 

centre 
consultation (25)

100 50 50 50 50

Man 2:
hospital A

other hospitals

100 25
woman Man 1 Man 2

20 40 40

Táňa Bulíková, Renata Všetečková RALLYE REJVÍZ 2011
Táňa Bulíková, Jozef Kojš
Juraj Povinský, Aleš Popek
Jozef Karaš, Renata Všetečková
Marek Slabý, Marek Przybylak

Time limit for task: Story get to team at task start.

Partner, probably homeless, found a friend on the ground of wagon where they live. Friend is not moving, does not react to voice. She/He is affraid the friend is dead. 

evaluate condition, keep safety, examine involved people
treat casualties
propose routing

Higher level hospital 42 km by ground transport, dept. as hospital A + ED, ENT, neurologic dept. with ICU, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept.
Specialized centre 55 km by ground. depts. as hospital B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.

Situation:
Late night at the front of object. Nervous smoking woman in neglect dress waiting EMS with impatient comments. Communication is difficult due to simple personality. She is smoking continuosly,
affraid of friend found without movement on the ground. Two hours before she left him to buy in the town cigarettes and cheap wine he was OK. Urge the crew to go in quickly. There is dark candle
light, lot of empty bottles on the ground, dirty clothes, papers, smell of toluol (toluene, methylbenzen). Man 1 in uncared clothes sleeping on the floor beside him is bottle with bier. React to voice,
open eye, answer with latency but oriented, no complains, just sleepy. Refusing going to hospital. Examination: normal findings. BP 130/80 mm Hg, SpO2 97%, without injuries. (The role of woman
and man 1 can be switched).

Team has to find how many people is in the object, ONLY to direct question woman say other guy Fero was in wagon when she left. Fero has just been yesterday dissmissed from psychiatric
hospital. Man 2 was found. Serious intoxication with toluene, react to pain, hallucinations. Bottle with toluene and plastic bag with cotton-wool and toluen beside him, in the pocket medical report from
hospitalization at psychiatric dept. (toxic psychosis, addiction to different drugs ). Obj:: somnolent, disoriented, visual hallucinations, dehydrated, mydriasis, slow reaction to light, BP 90/50, weak
pulse HR 130/min, lot of ventricular ectopic beats on ECG, SpO2 90%, glycemia 5,6 mmol/l (101 mg%). No injuries.

Management: History obtainable from woman and man 1, history of man 2 from Medical report. Communication should be simple due to mental subnorm. The crew receive info about other man only
after direct question. Man 2 is in another space-room, under blanket, somnolent, disoriented, environment with smell of flammable liquid tend to strong safety measures: no smoking, no candle light,
decrease stay inside to minimal time - or open the windows. More points for call to police and FB. Time to localization of the second man is measured. If the team do not find man 2 untill 5 minnutes,
friends start to ask for him.
Routing: man 2 to ICU or anaesthesia dept., man 1 on site left with police. 

intoxication with organic solvents, crew safety, correct treatment and finding the patient

Team scoring 1 2 3 4 5

Treatment man 2:  oxygen by mask min 4 l/min, two 
i.v. lines,  infusion (min. 500 ml crystaloids, next one 
+ 50 b.), monitoring BP, HR, SpO2, ECG - risk 
malignant arrhythmias. Man 1 therapy not 
necessary.

Correct decision + performance

1 Examination Man 1 350

Personal history, alcohol, drugs, medicines, 
allergies, exam lungs and heart, basic vit. ff. incl. 
glycaemia, ECG with at least 3 leads, basic. neurol. 
exam,  (min eyes, neck,  movement and strenght of 
upper limbs, exam injuries.

2 Examination Man 2 600

find intox man up to 5 min, find discharge report, 
prim and secondary survey, vit. ff., glyc., 
temperature, ECG at least 3 leads, lungs and heart 
auscultation, basic. neurol. exam, (min eye, neck, 
strenght and movement of limbs), injuries, burns.

Routing 100
Correct routing: man 2 to ICU, hospital A, man 1 
stay on site 

3  preliminary working dg 250

Correct dg: man 2: inhal. intox. toluene, arrhythmia, 
dehydratation, toxic psychosis.
Next reasonable: intox alcohol,  drugs, medicines, 
food, psychosis only.
Man 1 without intoxication. 

4 Treatment Man 2 300

7 Players assessment 100
Subjective evaluation by players according criteria  
0 - 100 points.

Nearest hospital is 10 km by ground transport with surgery, internal medicine (neurologists on duty nonstop),gynecology and obstetric, anaesthesiology and int care (ICU), CT and biochemistry.

5 On site 300

Technical help: extrication from environmnet, take 
clothes off, required assistance of police and FB, 
prohibition of smoking woman and man 1, stop 
candle light, crew safety. Toluene is flammable 
substance 1. class !

6



Výlet Den NAT-RLP Rozhodčí:
Trip Day INT-PHYS Judges:

max. 17 min.

Legenda pro posádku RZP:

•
•
•

 Úkolem lékaře je:

•
•
•

Situace:

Fyzikální vyšetření v terénu:

Cíl úkolu:

Max. bodů
1 600

Anamnéza od 
manželky (NO + 
OA + FA + AA) 

4 x 20

GCS + Df + TF + 
kap. návrat 

4 x 20

Hlava + zornice + 
hrudník
3 x 20

Břicho + pánev + 
končetiny

3 x 20

TK + SpO2 + 
glykémie + EKG

4 x 20

80 80 60 60 80

Krční límec + 
zajištění DC + 02 

maskou
30 + 50 + 30

I.v. přístup + 
krystaloidy + krytí 

rány na hlavě
3 x 30

Dg.: poranění 
hlavy + ebrieta + 
hyperglykémie

3 x 30

Poučit manželku o 
směrování 
manžela na 

urgentní příjem

Monitorace během 
transportu: 

saturační čidlo + 
min. 3 svodové 

EKG
2 x 20

110 90 90 30 40

Nynější 
onemocnění 
(glykémie)

OA, FA, AA
3 x 20

Vitální funkce 
(GCS, TF, TK, DF, 

SpO2)
5 x 20

Terapie
Stav během 
transportu

40 60 100 40 40

Vyšetření zornic + 
poslech hrudníku

2 x 10

Břicho, pánev a 
končetiny

3 x 10

GCS+Df+SpO2
3 x 10

TF+TK+kapil. 
Návrat
3 x 10

 EKG 12 a 4 svody 
+ TT

2 x 10

20 30 30 30 20

Úvod do celkové 
anestezie + OTI + 

ETCO2
40 + 100 + 30

Následná 
analgosedace

Centrální žilní 
katétr/periferní 

žilní katétr
NGS Močový katetr

170 10 10 10 10

Biochemie + 
krevní obraz

2 x 10

Koagulace + 
krevní skupina + 

Rh faktor
3 x 10

Astrup

Hladina alkoholu + 
toxikologie 

benzodiazepiny
2 x 10

20 30 10 20

CT hlavy +         
krční páteř

2 x 20

RTG srdce + plíce
2 x 20

CT celotělové
Správný popis CT 

snímku

Konsilium 
neurochirurg / 

neurolog

40 40 10 20 20

Terapie 
hyperglykémie + 

rehydratace
2 x 10

Dg.: ebrietas, 
hyperglykémie, 
SAK nebo jiná 

intrakr. kolekce, 
zvýš. intrakran. 

tlak
3 x 10

Směrování 
pacienta: D) 
JIP/ARO, po 

domluvě

Směrování 
pacienta: D) 

JIP/ARO, bez 
domluvy

Jiné směrování

20 30 10 5 0

Manželka našla doma manžela v bezvědomí, asi je zase opilý a něco se mu stalo.

Správný postup3

360

4

provést diagnostické a léčebné úkony na urgentním příjmu s využitím ostatních medicínských oborů a oborů komplementu

určit pracovní diagnózu a směrování k definitivnímu ošetření

přijmout a vyšetřit pacienta v podmínkách nemocniční neodkladné péče

GCS 6 (jen necílená reakce na bolest 1-1-4), DF 18, TF 60/min., EKG sinus, TK 110/80 mmHg, Sp02 90 %, kapilární návrat <2s, glykémie high (50 mmol/l).
Na hlavě tržná rána (3 cm), zornice iso, fotoreakce zpomalená, sliznice oschlé, snížen kožní turgor, dýchání čisté, ozvy ohraničené, hrudní stěna pevná, břicho měkké, prohmatné, peristaltika slyšitelná, 
pánev pevná, končetiny bez traumatu.

8

80

120

Laboratorní vyšetření 

Zobrazovací metody a konsilia

3

4 130

280

Terapie, diagnóza a další 
postup

7

Zajištění dýchacích cest, 
invazivní vstupy a 

analgosedace

5

Anamnéza a vyšetření pacienta 
v terénu

1

Předání pacienta

1

2

Hodnocené kroky posádky

6

5

Fyzikální vyšetření, monitorace 
pacienta lékařem na urgentním 

příjmu

Olga Sedláčková, Petr Černohorský, Lukáš Ludwig RALLYE REJVÍZ 2011
Sara Lary, Jana Kurtinová, Roman Remeš

2

GCS 6, DF dle ventilátoru nebo 16/min., TF 70/min., EKG sinus, TK 110/80 mmHg, SpO2 98 %, kapilární návrat <2s, TT (36,5 C), ETCO2 45 mmHg.

Směrování pacienta z UP:     A) propuštění z nemocnice; B) pozorování 24 hod. na UP; C) běžné oddělení (neurologie, interna a pod.); D) JIP nebo ARO

Lékař týmu se stává lékařem urgentního příjmu fakultní nemocnice, na přednemocniční neodkladné péči se nepodílí.

Časový limit pro splnění úkolu: Legendu posádka obdrží na startu úkolu.

Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:

Váš tým se rozdělí na lékaře a ostatní členy týmu. Ostatní členové týmu se stávají posádkou RZP.

Představit se, zjistit kompletní anamnézu od 
manželky. Provést primární a sekundární vyšetření 
pacienta, změřit vitální funkce.

Zajištění pacienta posádkou RZP a poté lékařem na urgentním příjmu po převzetí z péče ZZS.

Fyzikální vyšetření na urgentním příjmu:

zhodnotit stav postiženého

Úkolem posádky RZP je:

Manželka po příchodu domů z noční směny nalezla manžela v bezvědomí. Manžel páchne alkoholem, na čele má tržnou ránu, kolem úst a na podlaze zvratky, pomočený. Manželka volá 155 a dispečink 
ZOS vysílá posádku RZP na místo události. Po příjezdu posádky manželka sděluje, že už manžela jednou vezli na urgentní příjem opilého, někdy v listopadu. Informuje posádku o jeho dlouhodobém užívání 
alkoholu (strašně pije), často bere prášky na uklidnění (Lexaurin) – je na hlavu, dále se léčí s krevním tlakem, cukrovkou a se srdcem. 
Léky neužívá dle rozpisu, bere si je, jak chce, hlavně ten Lexák. Užívá insulin 4 x denně (3 x Actrapid a 1 x Lantus na noc), terapie hypertenze, dyslipidémie a chronického srdečního selhání (Furon 40 mg, 
Anopyrin 100 mg, Prestarium Neo 5 mg, Tulip 10 mg, Monosan 40 mg). Alergický je na penicilin.

provést nezbytná léčebná opatření, připravit  postiženého k transportu

předat postiženého na urgentním příjmu fakultní nemocnice

Předání lékaři na urgentním příjmu.
Pokud se musí lékař na informace dotazovat, potom 
jen polovina bodů za jednotlivé položky.

Terapie, pracovní diagnóza, 
transport, hodnocení figuranta

Vzhledem k tržné ráně na hlavě nasadit krční límec, 
podat kyslík, žilní linka, krystaloidní roztoky, připravit 
k transportu na vakuové matraci nebo spineboardu.
Při pokusu o zajištění DC se pacient brání.
Zajištění DC dle národních kompetencí posádky.
Během transportu saturační čidlo a 3 svodové EKG.

360

60

Indikace kompletních laboratorních odběrů. Nezbytné 
zjištění hladiny alkoholu a vzhledem k anamnéze i 
hladiny BZD (alkohol 3,5 ‰; BZD negativní).

Indikovat radiologická vyšetření - CT hlavy a krční 
páteře vzhledem k tržné ráně na hlavě a bezvědomí.
Na základě CT nálezu (kolekce tekutiny 
intrakraniálně) si vyžádat konsilium neurochirurga (ten 
indikuje konzervativní terapii).
Za správný popis snímku plus body.

Terapie - insulin bolus+kontinuálně, rehydratace 
krystaloidními roztoky. Stanovení jednotlivých 
diagnóz. Přesun po domluvě na uvedené oddělení k 
další terapii.

Rychlé vyšetření od hlavy k patě. Měření vitálních 
funkcí. K vyloučení kardiální příčiny bezvědomí 12 
svod EKG, následně monitorace pomocí 4 svod. 

Po úvodu do celkové anestezie intubace, poté 
analgosedace. Poslech a monitorace ETCO2 k 
potvrzení správné intubace. Zajištění uvedených 
invazí.

210



Výlet Den NAT-RLP Rozhodčí:
Trip Day INT-PHYS Judges:

max. 17 min.

•
•
•

 Physician´s task is:

•
•
•

Situation:

Cíl úkolu:

 Max. points
1 600

PH from wife 
(current 

complains+person
al+pharmacologic

al+allergies) 
4 x 20

GCS + RR + HR + 
CR 

4 x 20

Head + pupils + 
chest
3 x 20

abdomen + pelvis 
+ extremities

3 x 20

BP + SpO2 + 
glycaemia + EKG

4 x 20

80 80 60 60 80

cervical collar + 
airway + 02 mask

30 + 50 + 30

I.v. line + 
crystaloids + 

wound bandage
3 x 30

Dg.: head wound 
+ ebrietas + 

hyperglycaemia  3 
x 30

Inform wife about 
husband routing to 

ED

Monitoring during 
transport: pulse 

oximetry + min. 3 
lead EKG

2 x 20

110 90 90 30 40

current complains 
(glycaemia)

PH personal, 
pharma, allergies

3 x 20

Vi. Ff. (GCS, BP, 
HR, RR, SpO2)

5 x 20
Therapy

Condition of pts 
during transport

40 60 100 40 40

Pupils and breath 
sounds
2 x 10

Abdomen, pelvis 
and extremities

3 x 10

GCS+RR+SpO2
3 x 10

BP+HR+CR
3 x 10

 EKG 12 a 4 leads 
+ temperature

2 x 10

20 30 30 30 20

Introduction to GA 
+ ETI + ETCO2
40 + 100 + 30

next 
analgosedation

central venous 
cath / periferal line

nazogastric probe urinary cath

170 10 10 10 10

biochemistry + 
blood count

2 x 10

coagulation + 
blood group + Rh 

factor
3 x 10

Acid base equality 
ASTRUP

alcohol level + 
toxikology of 

benzodiazepins
2 x 10

20 30 10 20

CT head and neck
2 x 20

X ray heart + 
lungs
2 x 20

CT whole body
correct CT scan 

description

consultation 
neurosurgeon / 

neurologist

40 40 10 20 20

Hypeglycaemia th 
and rehydratation

2 x 10

Dg.: ebrietas, 
hyperglycaemia, 

SAH or other 
intracranial 
collection, 

increase ICP
3 x 10

Routing: D) ICU or 
Aneasthesia Dept. 
After consultation

Routing: D) ICU or 
Aneasthesia Dept. 

without 
consultation

other routing

20 30 10 5 0

Olga Sedláčková, Petr Černohorský, Lukáš Ludwig RALLYE REJVÍZ 2011
Sara Lary, Jana Kurtinová, Roman Remeš

Time limit for task: Story get to team at task start.

Your team divide to physician and other team members. Other team members become a paramedic crew.

Wife came from night shift and found husband unconsciousness. He smells from alcohol, wound on face, stomach content on the floor, wet trousers. She called emergency line and paramedic crew is 
sent. After arrival she announced one time husband was transported as drunked to ED in November. He drinks a lot for long time, take sedatives (Lexaurin) – he is treated "on head", with DM and 
hypertension and heart. He is not using medicine regularly, especially Lexaurin. He takes insulin 4 x a day (3 x Actrapid, 1 x Lantus), antihypertensives, antilipdemics and chronic heart failure (Furon 40 
mg, Anopyrin 100 mg, Prestarium Neo 5 mg, Tulip 10 mg, Monosan 40 mg). Allergy to PNC.

Dispatch centre received emergency call:

Wife has found her husband at home unconsciousness, maybe he is drunked and something happened to him.

Your task:
evaluate patient condition

necessary treatment and care, prepare for transport

handing the patient over to hospital emergency departement

GCS 6 (to pain without localization 1-1-4), RR 18, HR 60/min., ECG sinus, BP 110/80 mmHg, Sp02 90 %,CR <2s, glycaemia high (50 mmol/l).
On the forehead wound (3 cm),pupils iso, fotoreaction slow, mucous dry, low skin turgor, breath sounds clear, without heart murmurs, chest fix, abdomen normal, peristalsisi normal, pelvis firm, 
extremities without trauma.

Physical exam at ED:
GCS 6, RR according ventilator or 16/min, HR 70/min., ECG sinus, BP 110/80 mmHg, SpO2 98 %, CR <2s, TT (36,5 C, 98 F), ETCO2 45 mmHg.

Care and treatment by paramedics and later(continuosly) by ED physician after admission to Hospital ED.

Physician become emergency physician at ED of University Hospital. He will not take part at prehospital treatmment.

examinate and admitt the pts in hospital emergency settings

provide diagnostic and therapeutic measures at ED with use of other specialists, technique and labs

establish working dg and routing pts to definitive treatment

Routing the pts from ED: A) discharge from hospital, B) expectation for 24 hrs,  C) standard ward (neurologic, internal medicine etc.D) ICU or Aneasthesia and IC Dept. 

Due to head wound cervical collar, oxygen, 
crystaloid, prepare to transport on vacuum mattress 
or spineboard.
During securing airway pts is defending..
Airways according national competencies of the 
crew.
Pulse oxymetry during transport and 3 leads ECG.

Team scoring 1 2 3 4 5 Correct decision + performance

3 Handling pts over 280
Handing ptr to ED physician actively. If doctor have 
to ask information = only half of the points

2 Therapy, working dg, transport 360

4
Physical exam and monitoring 

by ED physician
130

quick exam from head to toe, vit. Ff. Measurement, 
to exclude cardiac disease ECG 12 leads, followed 
by monitoring with 4 leads ECG 

5
Airways, venous access and 

analgosedation
210

introduction to GA, then ETI, analgosedation. 
Auscultation of lungs, monitoring ETCO2 to confirm 
correct position of tracheal canulla. Fixing of invasive 
catheters and canullas..

6 Labs 80
complete laboratory. Alcohol level and 
benzodiazepins level (alcohol 3,5 ‰; BZD negativ).

7
Imaging methods and 

consultations
120

Indication to CT head and neck due to head injury 
and unconsciousness. According collection in skull 
consultation of neurosurgeon/neurologist 
(conservative therapy is right choice). Correct 
description of CT scan extra points.

Story for team (without physician):

Physical examination - prehospital:

8 Therapy, dg and next care 60
Th.: insulin bolus + continula infusion, rehydratation 
by crystaloids. Right diagnoses. Transfer to correct 
department for continual treatment. 

1 PH and exam prehospital 360
Introduce yourself, complete PH from wife. Primary 
and secondary survey, vital ff. 



Výlet Den NAT-RZP Rozhodčí:
 Trip Day INT-PARA Judges:

max. 17 min.

Legenda pro posádku:

•
•
•

Situace:

Fyzikální vyšetření v terénu:

Cíl úkolu:

Max. bodů
1 600

Anamnéza od 
manželky (NO + 
OA + FA + AA) 

4 x 20

GCS + Df + TF + 
kap. návrat 

4 x 20

Hlava + zornice + 
hrudník
3 x 20

Břicho + pánev + 
končetiny

3 x 20

TK + SpO2 + 
glykémie + EKG

4 x 20

80 80 60 60 80

Krční límec + 
zajištění DC + 02 

maskou
30 + 50 + 30

I.v. přístup + 
krystaloidy + krytí 

rány na hlavě
3 x 30

Dg.: poranění 
hlavy + ebrieta + 
hyperglykémie

3 x 30

Poučit manželku 
o směrování 
manžela na 

urgentní příjem

Monitorace 
během 

transportu: 
saturační čidlo + 
min. 3 svodové 

EKG
2 x 20

110 90 90 30 40

Nynější 
onemocnění 
(glykémie)

OA, FA, AA
3 x 20

Vitální funkce 
(GCS, TF, TK, 

DF, SpO2)
5 x 20

Terapie
Stav během 
transportu

40 60 100 40 40

Údaje pacienta, 
datum, místo a 

čas zásahu                                                                                                                                                                                                                                           
4 x 40

NO, fyzikální 
nález jen stručně

2 x 40

GCS, TF, SpO2, 
Df, TK, glykémie 

(alespoň 2x)                                                                                                 
6 x 40

Terapie, pracovní 
diagnóza

2 x 50

Místo předání 
(urgentní příjem 

fakultní 
nemocnice), 

čitelnost, 
přehlednost                     

3 x 20

120 80 240 100 60

Časový limit pro splnění úkolu: Legendu posádka obdrží na startu úkolu.

Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:

Manželka našla doma manžela v bezvědomí, asi je zase opilý a něco se mu stalo.

Vaším úkolem je:

360

Vzhledem k tržné ráně na hlavě nasadit krční límec, 
podat kyslík, žilní linka, krystaloidní roztoky, 
připravit k transportu na vakuové matraci nebo 
spineboardu.
Při pokusu o zajištění DC se pacient brání.
Zajištění DC dle národních kompetencí posádky.
Během transportu saturační čidlo a 3 svodové EKG.

Anamnéza a vyšetření 
pacienta v terénu

provést nezbytná léčebná opatření, připravit postiženého k transportu

Předání lékaři na urgentním příjmu.
Pokud se musí lékař na informace dotazovat, potom 
jen polovina bodů za jednotlivé položky.

předat postiženého na urgentním příjmu fakultní nemocnice, včetně vyplněného záznamu o výjezdu

Manželka po příchodu domů z noční směny nalezla manžela v bezvědomí. Manžel páchne alkoholem, na čele má tržnou ránu, kolem úst a na podlaze zvratky, pomočený. Manželka volá 155 a 
dispečink ZOS vysílá posádku RZP na místo události. Po příjezdu posádky manželka sděluje, že už manžela jednou vezli na urgentní příjem opilého, někdy v listopadu. Informuje posádku o jeho 
dlouhodobém užívání alkoholu (strašně pije), často bere prášky na uklidnění (Lexaurin) – je na hlavu, dále se léčí s krevním tlakem, cukrovkou a se srdcem. 
Léky neužívá dle rozpisu, bere si je, jak chce, hlavně ten Lexák. Užívá insulin 4 x denně (3 x Actrapid a 1 x Lantus na noc), terapie hypertenze, dyslipidémie a chronického srdečního selhání (Furon 
40 mg, Anopyrin 100 mg, Prestarium Neo 5 mg, Tulip 10 mg, Monosan 40 mg). Alergický je na penicilin.

GCS 6 (jen necílená reakce na bolest 1-1-4), DF 18, TF 60/min., EKG sinus, TK 110/80 mmHg, Sp02 90 %, kapilární návrat <2s, glykémie high (50 mmol/l).
Na hlavě tržná rána (3 cm), zornice iso, fotoreakce zpomalená, sliznice oschlé, snížen kožní turgor, dýchání čisté, ozvy ohraničené, hrudní stěna pevná, břicho měkké, prohmatné, peristaltika 
slyšitelná, pánev pevná, končetiny bez traumatu.

Záznam o výjezdu je psán na čistý list. Obsahuje 
minimálně uvedené položky. Důraz je kladen na 
přehlednost a čitelnost.
Záznam o výjezdu je součástí zdravotnické 
dokumentace pacienta. Při zkoumání jakéhokoliv 
pochybení zdravotníka je prošetřován i záznam o 
výjezdu. Ve chvíli, kdy je nečitelný, nepřehledný 
nebo zmatený, mohou vzniknout pro autora 
záznamu závažné forenzní důsledky.

Štefan Liptay, Dagmar Majerová
Nancy Warner, Lukáš Konečný

zhodnotit stav postiženého

RALLYE REJVÍZ 2011

3

1) předání pacienta v bezvědomí na urgentním příjmu 

280

5

2) vypsání výjezdového záznamu 

1

Správný postupHodnocené kroky posádky

Představit se, zjistit kompletní anamnézu od 
manželky. Provést primární a sekundární vyšetření 
pacienta, změřit vitální funkce.

3

600

41 2

4 Záznam o výjezdu

360

2

Předání pacienta

Terapie, pracovní diagnóza, 
transport, hodnocení figuranta



Výlet Den NAT-RZP Rozhodčí:
 Trip Day INT-PARA Judges:

max. 17 min.

Story for the team:

•
•
•

Situation:

Key words:

Max. points
1 600

PH from wife 
(current 

complains+perso
nal+pharmacologi

cal+allergies) 
4 x 20

GCS + RR + HR + 
CR 

4 x 20

Head + pupils + 
chest
3 x 20

abdomen + pelvis 
+ extremities

3 x 20

BP + SpO2 + 
glycaemia + EKG

4 x 20

80 80 60 60 80

cervical collar + 
airway + 02 mask

30 + 50 + 30

I.v. line + 
crystaloids + 

wound bandage
3 x 30

Dg.: head wound 
+ ebrietas + 

hyperglycaemia  
3 x 30

Inform wife about 
husband routing 

to ED

Monitoring during 
transport: pulse 

oximetry + min. 3 
lead EKG

2 x 20

110 90 90 30 40

current complains 
(glycaemia)

PH personal, 
pharma, allergies

3 x 20

Vi. Ff. (GCS, BP, 
HR, RR, SpO2)

5 x 20
Therapy

Condition of pts 
during transport

40 60 100 40 40

Patient data, 
date, location and 

time of drive                                                                                                                                                                                                                                           
4 x 40

current PH, 
physical findings 

in short
2 x 40

GCS, HR, SpO2, 
RR, BP, 

glycaemia (at 
least 2x)                                                                                                 
6 x 40

Therapy, working 
dg

2 x 50

Place of handing 
the pts (ED of 

University 
Hospital), 

readability, 
lucidity                     
3 x 20

120 80 240 100 60

Štefan Liptay, Dagmar Majerová RALLYE REJVÍZ 2011
Nancy Warner, Lukáš Konečný

Time limit for task: Legend get to team at start

Team scoring 1 2

Emeregency Dispatch Centre received a call and send you to:

Wife have found her husband at home unconsciousness, maybe he is drunked and something happened to him.

Your task is:
evaluate patient condition

necessary treatment and care, prepare for transport

handing the patient over to hospital emergency departement, including complette medical record

Wife came from night shift and found husband unconsciousness. He smell by alcohol, wound on face, stomach content on the floor, wet trousers. She called emergency line and paramedic crew is 
sent. After arrival she announced one time husband was transported as drunked to ED in November. He drinks a lot for long time, take sedatives (Lexaurin) – he is treated "on head", with DM and 
hypertension and heart. He is not using medicine regularly, especially Lexaurin. He takes insulin 4 x a day (3 x Actrapid, 1 x Lantus), antihypertensives, antilipdemics and chronic heart failure (Furon 
40 mg, Anopyrin 100 mg, Prestarium Neo 5 mg, Tulip 10 mg, Monosan 40 mg). Allergy to PNC.

GCS 6 (to pain without localization 1-1-4), RR 18, HR 60/min., ECG sinus, BP 110/80 mmHg, Sp02 90 %,CR <2s, glycaemia high (50 mmol/l).
On the forehead wound (3 cm),pupils iso, fotoreaction slow, mucous dry, low skin turgor, breath sounds clear, without heart murmurs, chest fix, abdomen normal, peristalsisi normal, pelvis firm, 
extremities without trauma.

Handling the patient over to ED, fill out Medical Report

Physical examination - prehospital:

1 PH and exam prehospital 360
Introduce yourself, complete PH from wife. Primary 
and secondary survey, vital ff. 

2
Therapy, working dg, 

transport

600

Medical Report is readable and clear - write on 
empty piece of paper. Content-minimal issues in 
first column. Medical Report is part of 
documentation, necessary and important to defend 
crew against prosecution. 

3 4 5 Correct performance

3 Handling pts over 280
Handing ptr to ED physician actively. If doctor have 
to ask information = only half of the points

360

Due to head wound cervical collar, oxygen, 
crystaloid, prepare to transport on vacuum mattress 
or spineboard.
During securing airway pts is defending..
Airways according national competencies of the 
crew.
Pulse oxymetry during transport and 3 leads ECG.

4 Medical Report



 Žízeň  MUC. RR Rozhodčí:
Den NAT-RLP

 NAT-RZP
Thirst Day INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 15 min.

Legenda pro posádku:

 Vaším úkolem je:
•
•
•

 Místní situace:
A

B

C

D

Klíčová slova:

Max. bodů
1 200

Rodinná a. (30), 
Osobní a. (30)

Farmakologická a. 
(30) , alergie (30)

Abusy (30), 
Pracovně-sociální 

(30)

60 60 60

Vyšetření srdce 
(25), Plíce (25)

TK (25), puls (25), 
SpO2 (25)

Vyšetření břicha
EKG /min. 3-svod/ 
(60), teplota (25)

Neurologické 
orientační 
vyšetření

50 75 50 85 60

Přesné (s 
naředěním krve)

Chybné ředění, 
správný závěr 
hyperglykemie

Neměřitelně 
vysoká, pouze z 

prstu

Jiný závěr, ale 
pokus o změření 

byl

Žádná uvedená 
možnost

200 100 50 25 0
Primo záchyt 

(dekomp.) 
diabetes

Hyperosmolární 
stav

Jiná nebo žádná

50 50 0

i.v. (i.o.) linka + 
infuze krystaloidu

Krystaloidy 
alespoň 500 ml

NEPODÁNÍ 
inzulinu v terénu

Nic

100 50 50 0

A B Jiné

100 25 0

muž manželka

50 50

200

100

Hodnocení figurantů 100

Správné směrování, ne zbytečně daleko.

2 Vyšetření 

5

7

4 Diagnóza

3

6

Léčba

Směrování

100

Situace: 15. července, 14.30 hod odpoledne, venku jasno, teplota okolo 36 st. C ve stínu 

320

Správný postup5

Zahájení efektivní léčby v terénu, vyvarovat se 
zbrklého podání inzulinu (riziko edému mozku apod.).

Zahájení efektivní léčby v terénu, podání sedativ v 
úzkostném stavu, vyvarovat se zbrklého podání 
inzulinu (riziko edému mozku apod.).

Subjektivní hodnocení figuranta v roli pacienta a 
partnera pacienta.

Doba příletu LZS na místo události je 15 min.

Neklimatizovaný byt, v něm muž okolo 30 let, normální postavy, těžký kuřák, podnikatel, manželka rovněž podniká, chování arogantní, povýšenecké. V místnosti řada prázdných lahví od vody,
nealkoholických nápojů a nealko piv.
Manžel: sedící, bez trika, v ortopnoické poloze, tmavé kruhy pod očima, vypadá vyčerpaně, udává trvalou únavu, dlouhodobě se mu nedaří v podnikání, pro deprese a panické stavy dochází k
psychologovi i psychiatrovi, za poslední 3-4 měsíce zhubl asi o 20 kg. Naposled močil včera, asi týden řidší, průjmovité stolice, nechutenství. Má velkou žízeň, protože je horko. 
Manželka: (odpovídá jen na otázky posádky) poslední dobou (asi měsíc) je slabý, apatický, nedokáže se soustředit na práci.
Anamnéza: rodinná negativní, osobní bez trvalých onemocnění, léky nebere, bez alergií, abusy: kuřák 40/den, alkohol příležitostně, káva 5xden, drogy 0, naposled byl u svého praktika vyšetřen před 5 dny
pro zhoršení dechu
Obj.: orientovaný, bez cyanózy, suchá kůže a jazyk, dýchání čisté bilaterálně, 20/min, AS pravidelná 105/min, bez šelestů, břicho měkké, nebolestivé, končetiny bez patologie. Neurologicky bez
lateralizace, není meningeální, udává bolesti hlavy, brnění až spasmus prstů při hyperventilaci, při postavení udává vertigo, černo před očima a nevolnost. EKG: sr,pravid, bez patologie, Tk 120/80 vsedě,
90/60 ve stoje, SpO2 100%, TT 36,9, glykemie: glukometr hlásí chybu, i opakovaně, při naředění krve 1:1 hodnota 28 mmol.
Postup: komunikace s oběma, anamnéza, základní fyzikální a neurologické vyšetření, dostupné přístrojové vyšetření. Vyřešení chyby glukometru. Diagnóza: dekompenzovaný diabetes mellitus,
hyperosmolární porucha. Léčba: minimálně  i.v. linka, alespoň 500 ml krystaloidu. 
Směrování: JIP interní nebo ARO nemocnice A

Stanovení glykemie

Řádné komplexní interní vyšetření pacienta, alespoň 
srdce, plíce, břicho, EKG, základní orientační a 
přístrojové vyšetření.

Vyřešení problému glykemie mimo rozsah 
glukometru: odběr krve do stříkačky, naředění 
krystaloidem a správný výpočet, nebo alespoň určení 
vysoké hyperglykemie.

Hodnocené kroky posádky

Situace na místě události:

1 Anamnéza 180
Odběr rodinné a osobní anamnézy, léky, alergie, 
alkohol a drogy, pracovně-soc. anamnéza.

1

Hyperosmolární dekompenzace diabetu, měření glykemie, řádné fyzikální vyšetření 

200

3

Adriana Povinská, Jan Veselý

42

Muž 33 let, špatně se mu dýchá, ZS volá jeho manželka.

určit směrování postiženého

ošetřit postiženého

Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT, biochemická laboratoř.

Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.

Specializované centrum je 55 km pozemním transportem. Vybavení jako B, navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.

Viera Oroszová, Markéta Javorková
Časový limit pro splnění úkolu: Legendu posádka obdrží s instrukcemi.

Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:

Zdeněk Tlustý, Radka Hotovcová RALLYE REJVÍZ 2011
Zdeněk Tlustý, Eva Litvíková
Ludovít Priecel, Radka Hotovcová

zjistit situaci, zajistit bezpečnost, vyšetřit postiženého



 Žízeň  MUC. RR Rozhodčí:
Den NAT-RLP

 NAT-RZP
Thirst Day INT-PHYS Judges:

   INT-PARA
max. 15 min.

Story for team:

 Your task is:
•
•
•

Local situation:
A

B

C

D

Key words:

Max. points
1 200

Family PH (25), 

Personal PH (25)

Pharmacological 

PH (25) , allergies 

(25)

Abuses (30), 

Working, social 

PH (30)

50 50 50

Exam heart (25), 

lungs (25)

BP (25), HR (25), 

SpO2 (25)
exam of abdomen

EKG /min. 3-lead/ 

(60), temperature 

(25)

basic neurological 

exam

50 75 50 75 50

exact (dilution of 

blood)

wrong dilution, 

correct result - 

hyperglycaemia

out of limit, high 

level, finger only

other result, but 

try to measure
other possibility

200 100 50 25 0

DM decomp., first 

appearance

Hyperosmolal 

state
other or no dg

50 50 0

i.v. (i.o.) line + 

infusion crystaloid

crystaloid at least 

500 ml

NON 

ADMINISTERING 

insulin at 

prehospital

nothing

100 50 50 0

Facility A Facility B other

100 25 0

man wife

50 50

Viera Oroszová, Markéta Javorková

Higher level hospital 42 km by ground transport, dept. as A + ED, anaesthesia and General Intensive Care, ENT, CT, neurologic dept. with ICU, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept.

7 Players 100
Subjective evaluation by player according players 

rules: 0 - 100 points.

5 Therapy 200

Zdeněk Tlustý, Radka Hotovcová RALLYE REJVÍZ 2011
Zdeněk Tlustý, Eva Litvíková
Ludovít Priecel, Radka Hotovcová
Adriana Povinská, Jan Veselý

Effective treatment outside of hospital, sedative 

administration, 

6 Routing 100 Correct routing, not too far from site

3 Glycaemie 200

Solution of out of limit glycaemia level, sample to 

syringe, dilution and correct calculation, or at least 

correct dg of hyperglycaemia

4 Diagnose 100
Effective treatment at prehospital, no insulin 

administration (risk of cerebral oedema)

1 Patient history 180

Complete patient history (PH): family, personal, 

drugs/medicine, allergies, alcohol, working and 

social

2 Examination 320

Complete physical exam, at least heart, lungs, 

abdomen, ECG, basic neurological exam, 

measurement by available technical devices

Situation description:

Appartement without AC, 30 yrs old man, normal habit, heavy smoker, businessman, spouse also do business, behaviour arrogant, condescending manner. In room lot of empty bottles from non-

alcoholic beverages, water and alcohofree beers. 

Husband: sitting, without T shirt, ortopnoic position, dark circles under eyes, tired, long term tiredness, problems with business, for depressions and tiredness in psychological and psychiatric care, ,

in last 3-4 months weight loss 20 kg. Last urination yesterday,  week diarrhoe, lost apetite. Extreme thirst due to hot weather.  

Wife: react to questions only, last months weakness, apathy, of concentration work.

PH: family PH negative, personal without illness, no medicaments, no allergies. Abuses: smoker 40 a day, alcohol, coffee 5 a day, drogs 0, last family physician visit 5 days ago for dyspnoe. 

Obj.: oriented, cyanosis 0, dry skin and tongue, breats sounds normal RR 20/min, HR regular 105/min, normal sounds, abdomen withpout patholog. findings, limbs normal. Neurological: without

lateralization, 0, headache, parestesias of fingers, vertigo, blurring vision. EKG: sinus, without pathology, BP 120/80 sitting, 90/60 standing, SpO2 100%, TT 36,9 (96,8 F), glycemie: error, after

dilution1:1 28 mmol/l (504 mg%).

Management: communication with both, PH, physical exam, neurological exam, BP, HR, ECG, SpO2, glycemia. Find solution for glucometer error. Dg: dekomp. diabetes mellitus, hyperosmolal

status, Therapy: IV line, minim 500 ml crystaloid. 

Routing: ICU or anaesthesia, hospital A.

Hyperosmolal decompensation of DM, glycemia measurement, right physical exam.

Team scoring 1 2 3 4 5 Correct decision + performance

decide appropriate medical facility if necessary

Nearest hospital is 20 km by ground transport with surgery, internal medicine (neurologists on duty nonstop),gynecology and obstetric and biochemistry.

Specialized centre 55 km by ground. Depts. as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.

Helicopter rescue available at 15 mins.

Situation: July 15, 2:30pm, outside clear sky, temperature cca 36 st. C (96,8 F) in shadow.

Time limit for task: Story get to team with instructions.

Emergency Dispatch Centre received emergency call and send you to:

Man 33 years, dyspnoe, wife is calling.

evaluate situation, keep security measures, examination of patient

treatment and care


