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“Presne úderom
polnoci, dňa 1. 1. 1992,
začali tri stanice ZZS
Bratislava, vtedy ešte
pod „vlajkou“
Česko-Slovenska,
s plným nasadením
poskytovať pomoc
všetkým tým, ktorí
ju potrebovali. ”

hoci sú posledné týždne poznačené
krutosťou a strachom, a takmer celý
svet sa zahalil do hrozivého závoja
vojny, ZZS Bratislava zažíva jednu
mimoriadnu udalosť. Začiatkom tohto
roka totiž ubehlo presne 30 rokov, čo
sa na Slovensku začal písať príbeh našej
záchranky.
Presne úderom polnoci, dňa 1. 1. 1992,
začali tri stanice záchrannej zdravotnej
služby, vtedy ešte pod „vlajkou“
Česko-Slovenska, s plným nasadením
poskytovať pomoc všetkým tým, ktorí
ju potrebovali. Zo začiatku to bolo len
na území hlavného mesta, ako však roky
plynuli, rozrástli sme sa až na dnešných
94 staníc a počet zamestnancov už dávno
prekročil tisícku. Medzi viac ako 1180
zamestnancami nájdeme ešte aj dnes
kolegov, ktorí pôsobenie našej záchranky
v systéme ZZS s nami zažívajú celých
tridsať rokov a zanechali u nás kus
svojho života.
Každé jubileum je príležitosťou na
spomienky, ale aj na bilancovanie
dosiahnutých výsledkov. 30 rokov v
dejinách je iba zlomok času, no 30
rokov strávených v jednej organizácii
je skutočne významným obdobím.
V živote človeka je to stredný vek,
ktorý predstavuje obdobie istoty,
múdrosti a získaných skúseností.
Preto si dovolím tvrdiť, že sme dnes
s určitosťou ešte silnejší a istejší v tom,
čo robíme. Sme najväčším štátnym
poskytovateľom záchrannej zdravotnej
služby na Slovensku, a našou najväčšou
devízou ste Vy, naši zamestnanci. Na
Vašom odhodlaní a presvedčení závisia
ľudské životy, ste to Vy, kto ich má v
rukách a v kritických chvíľach doslova
rozhoduje o ich osude.

Nerád by som slová pri príležitosti 30.
výročia venoval ťažkým udalostiam,
akými sú vojna v Ukrajine alebo aj
dlhotrvajúca pandémia Covid-19,
pretože tieto riadky nepatria im.
Patria Vám. A som rád, že aj napriek
neľahkým podmienkam zvládate svoju
prácu s veľkou dávkou profesionality
a častokrát aj nad rámec svojich
možností.
Pandémia to zariadila tak, že by sme
v tomto roku mali osláviť ešte jedno
jubileum, a to 10. ročník obľúbenej
súťaže RESCUE. Verím, že sa tak stane
v máji tohto roka, a že práve tu budeme
mať možnosť stretnúť sa viacerí a osláviť
aj tento míľnik našej organizácie.
Nesmierne si vážim prácu každého
jedného z Vás. Vďaka Vám je naša
záchranka tým, čím je dnes.
Rešpektovanou organizáciou, ktorú
pozná azda každý Slovák. Patrí Vám
veľká vďaka, nielen moja, ale aj všetkých
ľudí v našej krajine.
Do ďalších rokov by som Vám rád zaželal
mnoho zdravia, neustále sa zlepšujúce
pracovné podmienky a skvelý pracovný
kolektív.
Ďakujem Vám, kolegovia.

Michal Kováčik
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HISTÓRIA
NAŠEJ ZÁCHRANKY
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Záchranná zdravotná služba Bratislava bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR
dňa 4. decembra 1991, vtedy ešte pod názvom Záchranná a dopravná zdravotnícka
služba so sídlom na Hraničnej ulici v Bratislave.

Prevádzka organizácie bola spustená o niečo neskôr, a to 1. 1. 1992. Vôbec prvým majetkom,
ktorým začala ZDZS Bratislava disponovať, jej odovzdala NsP Ružinov, NsP Petržalka, Dérerova NsP
a NsP Staré Mesto. Historicky prvým riaditeľom našej záchranky bol významný lekár a priekopník výučby
prvej pomoci MUDr. Vladimír Harinek.
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Predmetom činnosti záchranky bolo v tom čase poskytovanie neodkladnej prednemocničnej zdravotnej
starostlivosti výhradne na území hlavného mesta Bratislavy. Prvou stanicou bola stanica na bratislavských
Kramároch, nasledovala stanica Hraničná v Ružinove a Rovniankova v Petržalke, či ďalšia ružinovská stanica na Herlianskej ulici. Vo svojich začiatkoch
naša záchranka zastrešovala aj iné oblasti, ako len rýchlu zdravotnú pomoc. Prevádzkovala aj hospodársko-technický úsek, zdravotnícke operačné
stredisko, rýchlu lekársku pomoc, rýchlu zdravotnú pomoc, prevozovú službu, ale aj leteckú záchrannú službu. Uskutočňovala diaľkové transporty
kriticky chorých občanov, zaistené odbornými pracovníkmi pozemným i vzdušným transportom, dopravu zomretých a v katastri hlavného mesta prevozy
na patologické a súdnolekárske vyšetrenia. V predmete činnosti mala aj zmierňovanie a likvidáciu zdravotných následkov hromadných nešťastí a katastrof
na území hlavného mesta a v neposlednom rade výučbu a výcvik zdravotno-záchranárskych postupov.
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V roku 2001 sa zmenilo sídlo organizácie na ul. Pionierska 6,
Bratislava - Nové Mesto, z pôvodnej adresy na
Limbovej ulici na bratislavských Kramároch.

Koncom roka 2003 sa bratislavská záchranka
opäť sťahovala a zmenila svoje sídlo na
súčasné - tým je Antolská 11 v Petržalke.
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Dynamické zmeny v systéme poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa začali diať
v roku 2005. Ministerstvo zdravotníctva zmenilo legislatívu, ktorá nastavila súčasný
model záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Do siete poskytovateľov ZZS pribudli
rôzni noví poskytovatelia, čo spôsobilo v tej dobe veľký rozmach záchraniek.
V rovnakom roku sa v sídle organizácie zriadilo prvé výučbové pracovisko a pod
hlavičkou našej záchranky sa zakladá Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof.
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Na základe získaných licencií naša záchranka začala prevádzkovať prvých osem staníc.
Od 1. 1. 2008 okrem RLP na Antolskej vznikli ďalšie stanice ZZS, a to RLP v Rovinke, MIJ na ul. Hraničná
a RZP v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, Inchebe, Zrkadlovom Háji, Petržalka1 a v Ružinove.
V tomto období zároveň vznikala vzdelávacia činnosť v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami, ktoré
zabezpečujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
V rovnakom roku došlo opäť k zmene predmetu činnosti a naša záchranka začala poskytovať
prednemocničnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť už na celom území SR v ambulanciách RLP,
RLP/MIJ a RZP. Zodpovedala za zmierňovanie a likvidáciu zdravotných následkov hromadných nešťastí
a katastrof na celom území SR. Zabezpečovala výučbu prvej pomoci a praktickú výučbu v nadväznosti
na vedu a výskum v zriadených výučbových pracoviskách Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof
LFUK. Dopravná zdravotnícka služba uskutočňovala diaľkové transporty kriticky chorých občanov
zaistené odbornými pracovníkmi pozemným transportom na území celého Slovenska. Prevozová služba
mala v tomto čase svoj vlastný dispečing, cez ktorý riadila svojich vodičov.

Základy tradície záchranárskej súťaže sa položili na Slovensku v roku 2011, a to prvým
ročníkom Rescue Vrátna 2011, organizovaným našou záchrankou. V tom čase sme boli
jediná a prvá záchranka, ktorá pod svojou hlavičkou usporiadala celonárodnú súťaž záchranárskych
posádok. Jej tradícia pretrvala až dodnes a teraz sa už pod názvom RESCUE teší veľkej obľube, už
aj s medzinárodnou účasťou.
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Trend rozširovania pomaly, ale isto, naberal na obrátkach a v roku 2012, dvadsať rokov od založenia
záchranky, sme prevádzkovali už 53 staníc.

Od 1. 9. 2013 sa zmenil názov organizácie zo Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava na
Záchranná zdravotná služba Bratislava a predmetom činnosti ostalo výlučne prevádzkovanie ambulancií
RLP, RZP, RLP/MIJ a zabezpečovanie vykonávania dopravy prehliadajúceho lekára na vykonanie prehliadky
mŕtveho tela objednávateľom ÚDZS. V rovnakom roku stúpol počet staníc na 62.
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V roku 2019 sme získali povolenie na prevádzkovanie ďalších staníc ZZS a v rámci Banskobystrického,
Bratislavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja prevádzkuje naša záchranka
94 staníc, z toho 48 staníc rýchlej zdravotnej pomoci, 26 staníc rýchlej lekárskej pomoci a 20 staníc
RZP-S.
V posledných rokoch je priemerný počet výjazdov viac ako 160-tisíc ročne.
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AKO SA
VYVÍJAL NÁŠ
VOZOVÝ PARK?
Pre začiatky našej organizácie sú charakteristické najmä dve ikonické
vozidlá - Škoda 1203 a Latvia.
Doprava bola rozdelená na dva úseky - úsek hospodárskej dopravy
a úsek zdravotnej dopravy.
Disponovali sme vlastnou čerpacou stanicou, ktorá sídlila na Kramároch,
rovnako ako aj samotné vedenie organizácie.
V rámci zdravotníckej dopravy sa zabezpečovali prevozy na vyšetrenie
k lekárovi, domov, na liečenie, na dialýzu a pod. Taktiež sa prevážala krv,
orgány či laboratórny materiál.
Vozidlá boli zo začiatku rozdelené na infekčné a čisté, a fungovali
v nepretržitej prevádzke.
V týchto časoch existovala aj služba LSPP disponujúca osobným
vozidlom Škoda 105 a Lada Niva, ktorej posádku tvoril šofér
a lekár navštevujúci pacientov na adrese (tzv.”randevu”).
Druhým úsekom bola hospodárska doprava, tá zabezpečovala
napr. prevozy plienok do čistiarní, vozila obedy, alebo disponovala
autobusom, ktorý sa dal prenajať aj súkromne. Taktiež mala k dispozícii
osobné vozidlo so šoférom, ktoré slúžilo pre potreby prevozu
riaditeľov nemocníc, či napríklad na prevoz lekárov/operatérov.
Hospodárska doprava disponovala vozovým parkom typu Škoda 1203,
Avia 30, Avia15 a LIAZ s prívesom, ktorý napríklad vozil kyslíkové fľaše
od dodávateľa a zásoboval nimi nemocnice.
Bola to doba, v ktorej si organizácia sama nakupovala súčiastky
a servisovala vozidlá (napríklad opravu motorov, opravu prevodoviek,
štartérov, klampiarske práce).
Postupom času sa pomaly začali poberať špeciálne upravené vozidlá
Škoda 1203 a Latvie do “dôchodku“ a vozový park sa postupne rozšíril
o modernejšie vozidlá zahraničnej výroby, ako Renault Master, Toyota,
Volkswagen Transporter 4×4, Ford Tranzit a Hyundai H-100.
V súčasnosti disponuje naša záchranka 145 sanitnými vozidlami
typu Volkswagen T5 4x4, Volkswagen T6 a Ford Tranzit 4x4.
Vozový park dopĺňajú ďalšie druhy osobných, či iných druhov vozidiel
zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku ZZS Bratislava.
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LEGENDÁRNA “1203ka”
Škoda 1203 bola, a stále je, jediný sériovo vyrábaný ľahký úžitkový automobil so samonosnou karosériou.
Pri jeho výrobe bol dôraz kladený na maximálnu uniﬁkáciu rôznych možných verzií mikrobus, sanitka,
dodávka a pod. Motor umiestnili vpredu a poháňaná bola zadná náprava. Dodávku začali vyrábať v českom
Vrchlabí v roku 1968. O 5 rokov neskôr časť výroby presunuli do Trnavy. V roku 1981 bola na Slovensku už
celá produkcia, a to pod názvom Škoda TAZ a neskôr TAZ 1500. Motor bol radový štvortaktný s rozvodom
OHV a mal 4 valce. Objem postupne rástol z 1 221 cm3 až na 1 433 cm3. O zmes sa staral karburátor a výkon
rástol s objemom od 47 po 57 koní. Prevodovka bola zvyčajne 4 až 5-stupňová, pričom “pohrebáky” mali
o jednu rýchlosť naviac – tzv. sprievodnú. Maximálna rýchlosť „1203ky“ sa vyšplhala až na 115 kilometrov
za hodinu, ale to už muselo byť riadne peklo. Od roku 1985 sa vyrábala vo verzii s hranatými (konečne aj
halogénovými svetlami) s označením TAZ-Š 1203M. Produkciu v Trnave ukončili až v roku 1997 - 1999 pre
odbytové ťažkosti. Niet sa čo čudovať, veď už boli na trhu 30 rokov. To však nebol koniec príbehu ľahkého
úžitkového auta, výroba tohto „bouráku“ pokračovala aj po 1999 v malej českej ﬁrme Ocelot.
Škoda 1203 nebola ani zďaleka dokonalým automobilom. Bola však symbolom jednej éry a dodnes má
mnoho svojich fanúšikov, ktorí na ňu spomínajú s láskou a nostalgiou.
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Naši kolegovia

TONKO A DUŠKO
Vzácne priateľstvo, ktoré spojila práca
KEĎ SME SA KOHOKOĽVEK V RÁMCI NAŠEJ ZÁCHRANKY PÝTALI, KTO BY NÁM POMOHOL DAŤ „DOKOPY“
HISTÓRIU NAŠEJ ORGANIZÁCIE, OPAKOVALI SA DVE MENÁ: TONKO CHLUP A DUŠKO BUKVAY. A TAK SME
SA S NIMI SPOJILI. BOLA PRE NÁS ČESŤ SPOZNAŤ DVOCH SKVELÝCH PÁNOV, ZÁROVEŇ NEROZLUČNÝCH
KAMARÁTOV, KTORÝM PATRÍ NAŠA OBROVSKÁ VĎAKA. BÝVALÝ KOLEGA, TECHNICKÝ PRACOVNÍK, DUŠAN
BUKVAY, UŽ U NÁS SÍCE NEPRACUJE, ALE JEHO OBRAZOVÝ MATERIÁL, KTORÝM DISPONUJE, JE NEOCENITEĽNÝ.
OKREM TOHO, ŽE BOL VÝBORNÝ ELEKTROTECHNIK, MILOVAL DOKUMENTOVAŤ VŠETKO, ČO SA V NAŠEJ
ZÁCHRANKE POČAS JEHO PRACOVNÉHO PÔSOBENIA UDIALO. A VERTE, ŽE TOHO NEBOLO MÁLO. DRUHÝ
Z DVOJICE KAMARÁTOV JE UŽ SPOMÍNANÝ, STÁLE AKTUÁLNY KOLEGA ZÁCHRANÁR, ANTONÍN CHLUP.
NA ZÁCHRANKE ZAČAL PRACOVAŤ EŠTE SKÔR, AKO BOLA NAŠA ORGANIZÁCIA VÔBEC ZALOŽENÁ A ZA TÝCH
VEĽA ROKOV PREŠIEL MNOHÝMI POZÍCIAMI. A TAK SME SI S NIMI ZASPOMÍNALI NA ČASY DÁVNO MINULÉ.

Páni, spomínate si na svoje začiatky v zdravotníctve?
TONKO: Určite, nastúpil som ešte v roku 1986, za čias socializmu na hospodársku dopravu (prehovoril ma kamarát
s argumentom, že zdravotníctvo nikdy nezanikne) a neskôr po revolúcii som prešiel na zdravotnú dopravu a nakoniec
na RZP, RLP.
DUŠKO: Ja som začal rovnako v roku 1986 na centrálnom dispečingu na Hraničnej. Vtedy sme ešte zastrešovali pevné linky
a rádiovú sieť.
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A čo začiatky našej záchranky v januári
1992?
TONKO: Zo začiatku sme boli všetci spolu: prevozová služba, infekčné prevozy, príslužba, LSPP,
dispečing, úrazovka. Začínali sme na Kramároch na CP, neskôr na Úprkovej, Herlianskej a Rovniankovej.
Jazdili sme na Š 1203, Latviách, Fordoch (Irangate), skúšali sa rôzne nadstavby, napr. na Hyundai, na Š 1203
(tá mala prezývku krémeš). Zaisťovali sme rôzne akcie, robili ukážky prvej pomoci, zabezpečovali Silvestrovské
oslavy na námestí SNP v Bratislave, deň detí, koncoročný ples. Nakoniec začal postupný rozpad, až ostala len záchranka.
DUŠKO: Najväčší problém v dobe, keď sme začínali, boli priestory, neexistovali prístavby na parkovanie. Autá stáli v zime vonku, boli studené,
zamŕzalo v nich zdravotnícke vybavenie. Neskôr sa nám podarilo presadiť, aby každé vozidlo malo ohrev. Ja som pracoval na technickom úseku, pod
ktorého patrili dielne a centrálny dispečing, a mal som na starosti technicko-preventívne činnosti. Každá stanica mala v tej dobe vlastnú rádiostanicu
pre prípad výpadku pevných liniek, riešili sme anténne stožiare, elektriﬁkáciu.

Ako sa vyvíjala Vaša kariéra na záchranke? Na akých pozíciách ste pôsobili?
TONKO: Začínal som ako vodič a končím ako zdravotnícky záchranár. Za to obdobie som si urobil SZŠ ako všeobecná sestra, potom zdravotníckeho
záchranára s nadstavbou (v tej dobe sa už štúdium začalo deliť na ošetrovateľstvo a urgentnú zdravotnú starostlivosť) a nakoniec aj titul bakalára
z urgentnej zdravotnej starostlivosti. Počas rokov v našej záchranke som robil staničného, neskôr určité obdobie regionálneho vedúceho záchranára.
DUŠKO: Ja som pracoval ako technický pracovník a neskôr ako správca budov. Na tejto pozícii som zotrval do roku 2016, kedy som sa pobral do
dôchodku.
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Je niečo, na čo spomínate radi, a na čo menej?
TONKO: Zažil som tu mnoho, ale radšej si spomínam na krásne chvíle, ktoré sa stali pri rôznych podujatiach alebo na adresách. Máme veľa spomienok,
ktoré si radi vybavujeme pri našich stretnutiach. Na to zlé sa snažím skôr zabudnúť a vymazať z pamäti.
DUŠKO: Určite si spomínam veľmi rád na mimoriadne udalosti, akou bol napr. koncert Eltona Johna v Bratislava v roku 2005, ale aj na silvestrovské
oslavy na námestí SNP, ktoré sme zabezpečovali. Ale spomínam aj na to, že sa voľakedy na adresách ambulancie nezamykali. Mohli sme nechať všetko
otvorené a nikdy nič nezmizlo, až po zmene spoločenských pomerov sa začali vykrádať ambulancie. Kradlo sa úplne všetko: rádiostanice, rádio, kufor
s celým vybavením, až sa začalo zamykať a montovať diaľkové ovládania.

Existuje zásah či príbeh pacienta, ktorý je pre Vás výnimočný?
TONKO: Vždy poteší, ak sa podarí zachrániť ľudský život, či už dieťa alebo dospelého. Mám v čerstvej pamäti 12-ročné dievčatko, ktoré sa nám podarilo
na adrese zresuscitovať. Veľmi milé bolo, keď sa podarilo zachrániť pacienta a ten nás celú posádku pozval na spoločné posedenie, lebo chcel spoznať
ľudí, ktorí mu zachránili život. Je aj mnoho smutných spomienok, ktoré nejde vymazať, a to sú prípady, keď sa pacient viackrát „chytí“, a nakoniec je jeho
osud aj tak nezvratný.

Boli ste obaja aj súčasťou prvých záchranárskych súťaží na Slovensku, je to tak?
TONKO: Áno, jasné, to boli skvelé časy. Prvá súťaž, na ktorú si veľmi rád spomínam, bola v Limbachu. Najskôr sa organizovali interne, až neskôr sa začali
pozývať aj iní poskytovatelia. Bolo úžasné stretnúť aj ďalších kolegov záchranárov.
DUŠKO: Pre mňa to bola skvelá možnosť sebarealizácie. Mohol som fotiť, natáčať a dokumentovať. Dodnes sa rád pozriem na natočené materiály,
zaspomínam. Bol som interný kameraman aj na ﬁremných oslavách jubilantov a neskôr som spracovával pre nich krátke videá.

Ako budete tráviť čas na dôchodku? Je nejaký koníček, na ktorý budete mať konečne čas?
TONKO: Aktuálne ešte pracujem na stanici v Rovinke, ale pomaly zvoľňujem tempo, beriem menej služieb a koncom roka plánujem ísť do dôchodku.
Hádam si konečne splním sen chodiť po zrazoch starých autobusov. To je niečo, čím som celoživotne fascinovaný.
DUŠKO: Ja už si dôchodok zopár rokov užívam. Venujem sa rodinnej kronike, ale aj materiálom zo záchranky. Stále pripravujem už spomínané krátke
videá. Nedávno sa mi narodil vnúčik, tak som sa rozhodol, že mu pomaly budem stavať železnicu.
A aby som nezabudol, robím si zbierku sanitných vozidiel.
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PRIANIA
NAŠICH KOLEGOV
TRI DESAŤROČIA JE VEĽMI DLHÉ OBDOBIE A POČAS NEHO SA MNOHO VECÍ MENILO,
ROZBIEHALO, ZDOKONAĽOVALO, ALE AJ KONČILO.
ČO VŠAK PRETRVALO, SÚ NAŠI KOLEGOVIA, KTORÍ NAŠU ZÁCHRANKU SPREVÁDZAJÚ PO CELÝ TENTO ČAS. DOKONCA
SI EŠTE STÁLE PAMÄTAJÚ JEJ ÚPLNÉ ZAČIATKY, VENOVALI SVOJEJ PRÁCI NA ZÁCHRANKE ZNAČNÝ KUS SVOJHO
ŽIVOTA A ROZHODLI SA PRI TEJTO PRÍLEŽITOSTI POVEDAŤ PÁR SLOV...

Denne sme v úlohe divákov vlastného a iných životov, pritom si neuvedomujeme, že život nemá reprízy. Vždy je
premiérou. Záchranke prajem veľa zanietených záchranárov a lekárov. Prajem jej aj na riadiacich postoch takých ľudí, ktorí
myslia na všetkých, čo u nich pracujú. Záchranke prajem ľudí, ktorí budú učiť vlastným príkladom.
Mariana Šterbová, nástup 1986

Našej záchranke želám aby fungovala mnoho ďalších rokov
a aby aj dnešní mladí kolegovia v nej zotrvali plní pracovného elánu
a spokojnosti niekoľko desaťročí.
Antonín Chlup, nástup 1986

K 30. výročiu prajem, aby naša záchranárska
hviezda, symbol obetavosti a ľudskosti, aj naďalej
poskytovala ochranu všetkým, ktorí ju potrebujú.
Jaroslav Vasaráb, nástup 1988
Želám našej záchranke, aby sme
sa do budúcna naďalej rozrastali, aby sme
mali kvalitné vozidlá a aby všetci naši
zamestnanci, spolu s vedením záchranky,
boli spokojní.
Našej záchranke k 30. výročiu prajem veľa dobrých
zamestnancov, ktorí s hrdosťou a zodpovednosťou budú šíriť
dobré meno záchranky aj naďalej.

Eva Drexlerová, nástup 1988

Milan Kovačík, nástup 1989

Záchranke prajem minimálne ešte ďalších tridsať úspešných rokov fungovania.
Edit Kovačič, nástup 1990
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EVA DREXLEROVÁ

Jeden deň s... a zároveň 34 rokov v ZZS

04:00 - 05:00
Môj budíček mi v posledných rokoch zvoní už o 4:00 hod.
Po rannom prebudení a hygiene cestujem do práce. Vybehnem
na diaľnicu, vypočujem si najnovšie správy a utriedim myšlienky.

MOJE ZAČIATKY V ZZS BRATISLAVA SA DATUJÚ OD ROKU 1988,
KEDY SOM NASTÚPILA DO ÚNZ MESTA BRATISLAVA AKO UPRATOVAČKA. EŠTE V TOM ISTOM ROKU SOM BOLA PRERADENÁ NA
ČERPACIU STANICU, KTORÚ SME V TEJ DOBE PREVÁDZKOVALI PRE
VLASTNÉ POTREBY ORGANIZÁCIE, TIEŽ NA BRATISLAVSKÝCH
KRAMÁROCH. NA TEJTO POZÍCII SOM VŠAK NEPRACOVALA DLHO A
ZAMIERILA SOM DO SKLADU NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VOZIDLÁ
PREVÁDZKOVEJ DOPRAVY. NESKÔR V ROKU 1998 SME SA PRESŤAHOVALI DO NOVEJ BUDOVY NA ANTOLSKÚ 11, KDE SOM NAĎALEJ

05:00 - 07:00
Po príchode do práce ma vrátnik informuje, ak sa vyskytol
nejaký problém, napr. nefungujú kamery, EPS vykazuje poruchu
a pod., a pokračujem ďalej do kancelárie. Prácu začínam zapnutím
počítača, kontrolou doručenej pošty, pozriem, čo musím v daný
deň vybaviť. Nakoľko takto skoro ráno je všade kľud, telefóny
nezvonia, pustím sa hneď do práce. Spracujem faktúry, pripravím
si poštu a podklady k riešeniu na riaditeľstve. Ako väčšinou každý,
ranná kávička musí byť, využijem ju na krátku poradu s údržbármi,
povieme si, čo treba vybaviť, opraviť, atď.

PRACOVALA V SKLADE NÁHRADNÝCH DIELOV. V ROKU 1999 SOM
SA PRESUNULA NA ODDELENIE SPRÁVY A ÚDRŽBY AKO ADMINISTRATÍVNA PRACOVNÍČKA DIELNE A SKLADNÍČKA. V ROKU 2000
SOM ZAČALA ELEKTRONICKY SPRACOVÁVAŤ SKLADOVÉ ZÁSOBY
NÁHRADNÝCH DIELOV, ZDRAVOTNÉHO MATERIÁLU, LIEKOV A ŠZM.
PO DEVIATICH ROKOCH SOM PREŠLA NA POZÍCIU REFERENTKY
DOPRAVY A ZABEZPEČOVALA SPISOVÚ AGENDU ODDELENIA
DOPRAVNÝCH ČINNOSTÍ. V TEJ DOBE PRACOVALO NA DOPRAVNEJ
SLUŽBE CCA 100 VODIČOV, KTORÝM SOM PRIPRAVOVALA ZMENOVÝ KALENDÁR, ČO BOLO POMERNE NÁROČNÉ, A POPRITOM SOM
MALA NAĎALEJ NA STAROSTI AJ SKLAD.
OD ROKU 2013 SOM POMALY ZAČALA NABERAŤ DNEŠNÚ AGENDU
AKO VEDÚCA REFERENTKA PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ. V ROKU
2017 SOM ZAKOTVILA NA POZÍCII VEDÚCEJ ODDELENIA ÚDRŽBY
A PREVÁDZKY BUDOV, KDE PRACUJEM DODNES. MOJOU PRACOVNOU NÁPLŇOU JE SPRAVOVANIE BUDOVY NAŠEJ ZÁCHRANKY NA
ANTOLSKEJ A SPRACOVANIE NÁJOMNEJ AGENDY NA VŠETKÝCH
NAŠICH STANICIACH.
MOJU PRÁCU MÁM VEĽMI RADA A S ODSTUPOM ČASU RADA
SPOMÍNAM NA KAŽDÚ POZÍCIU, KTOROU SOM SI ZA TIE ROKY
PREŠLA, I KEĎ TO NEBOLO VŽDY JEDNODUCHÉ. SOM ŠŤASTNÁ
A ĎAKUJEM OSUDU, ŽE SOM SA MOHLA VYPRACOVAŤ AŽ TAM,
KDE SOM DNES. NEVIEM SI PREDSTAVIŤ, ŽE BY SOM PRACOVALA
NIEKDE INDE.

07:00 - 11:00
Toto časové obdobie väčšinou telefonujem a vybavujem mailovú
komunikáciu s prenajímateľmi nebytových priestorov našich staníc,
s RVZ, s dodávateľmi a pripravujem podklady potrebné k pravidelným
dodávateľským službám. Ak je to potrebné, absolvujem stretnutia na
riaditeľstve. V poslednej dobe viac cestujem na naše stanice v regiónoch,
kde vykonám obhliadku, protokolárne odovzdávam či preberám stanice,
čo je celodenná záležitosť.

11:00 - 11:30
Je čas na obed a obedňajšiu kávičku v spoločnosti kolegov
a možnosť prehodiť pár slov na inú ako pracovnú tému.

11:30 - 15:00
Pokračujem v administratíve, ktorá zahŕňa úzku spoluprácu s právnym
oddelením pri príprave nájomných zmlúv, dodatkov. Ak treba, riešim
podklady k VO, vybavujem požiadavky týkajúce sa našich staníc,
vybahnem na drobný nákup, spracovávam faktúry od dodávateľov
energií a služieb pre jednotlivé stanice našej záchranky.

15:00 - 16:00
Ak sa podarí, je čas na odchod z práce, ale na telefóne som
nepretržite a vybavujem požiadavky v prípade potreby aj doma.
Cestou sa zastavím na nákup a teším sa domov na príjemne
strávený čas s rodinou.

16:00 - 22:00
Venujem sa domácnosti, rada záhradkárčim a som milovník varenia
a pečenia. Počas zimných mesiacov si rada otvorím dobrú knihu, som
rada v obraze a tak so záujmom sledujem novinky doma i v zahraničí.
Do postele sa dostanem okolo desiatej, ale kým upokojím myšlienky
a zaspávam, je pomaly jedenásť.

13

RESUSCITÁCIA
VČERA A DNES
SNAHY O POCHOPENIE A VYROVNANIE SA S ĽUDSKÝM ÚMRTÍM SIAHAJÚ DO DÁVNEJ HISTÓRIE. DNEŠNÉ
ODPORÚČANIA MAJÚ ZÁKLAD V OŽIVOVACÍCH POKUSOCH, KTORÉ SA DATUJÚ STÁROČIA SPÄŤ A STÁLE SA VYVÍJAJÚ. PRVÉ
OŽIVOVACIE POKUSY MALI IRACIONÁLNY PODKLAD, ĽUDIA V TOM ČASE VERILI NA SILU ZARIEKANIA A MÁGIE. NESKÔR SA ZAČALO
LOGICKY SPÁJAŤ TEPLO SO ŽIVOTOM A CHLAD SO SMRŤOU, PODĽA ČOHO SA PRISPÔSOBILI AJ OŽIVOVACIE POKUSY ČI RÔZNE
STIMULAČNO-ALGICKÉ PODNETY.
Prvé písomné zmienky o resuscitácii siahajú do čias Hippokrata či Gálena a sú spojené s oživovaním človeka človekom a dýchaním z úst do úst.
V období renesancie bol kľúčovou postavou P.A.T. Paracelsus (1493-1541), ktorý sa ako prvý zmienil o použití dýchacieho vaku na ventiláciu pacientov.
V rovnakom období lekár A. Vesalius napísal spis “De corporis humani fabrica libri septem”(1543), kde opísal zaistenie dýchacích ciest tracheostómiou,
umelé dýchanie a ﬁbriláciu komôr pri pokusoch na zvieratách.
K zásadnému prelomu došlo v 18. storočí. Začali sa používať metódy s využitím suda, cválajúceho koňa, insuﬂácia tabaku do rekta vo viere, že
tabakový dym obsahuje ducha života. Neskôr sa začali aplikovať priam neuveriteľné metódy napr. pri utopených a udusených, kde sa oživovaná osoba
zahrabala do zeme s vyčnievajúcou hlavou alebo sa osoba zavesila dolu hlavou za nohy.
V roku 1744 bol vykonaný prvý vedecký opis úspešnej resuscitácie, kde britský chirurg Tossach použil ventiláciu z úst do úst.
Resuscitácii sa na prelome 18. a 19. stor. začala venovať spoločnosť “The Royal Human Society”. Postupne sa začalo odporúčať použitie dýchacieho
vaku (Dr. John Hunter), kyslíka pri ventilácii (Dr. John Fothergill) a transtorakálneho použitia elektrického prúdu (Charles Kite). Dokonca sa viedli
diskusie o spriechodnení dýchacích ciest intubáciou.
Prvý klinický popis nepriamej vonkajšej masáže srdca uviedol Franz König (1832 - 1910), profesor chirurgie v Göttingene, v knihe "Lehrbuch der
Allgemeinen Chirurgie" (1883). Situácia zostala nezmenená až do 30. - 40. rokov 20. storočia, kedy záujem klinikov aj medicínskej verejnosti o vonkajšiu
masáž srdca začal opäť stúpať.
Na začiatku 20. storočia boli už známe techniky priamej/nepriamej masáže srdca a UPV. V roku 1950 P. Safar zaviedol do praxe dýchanie z úst do
úst (kiss-of-life).
V roku 1960 boli do praxe zavedené deﬁbrilátory a pojem KPR. Safar dokázal, že kombinácia ventilácie a kompresie je účinnou metódou KPR.
Všeobecné základné diagnostické a terapeutické postupy pri stavoch bezprostredne ohrozujúcich život vychádzajú z odporúčaní konferencie AHA
(American Heart Association), konanej v roku 1992 v USA, ktorej závery boli medzinárodne akceptované. Medzinárodný koordinačný orgán pre
resuscitáciu ILCOR (Internation Liasion Committe on Resuscitation) vydal v roku 2000 nové smernice pre neodkladnú resuscitáciu, ktoré Európska
rada pre resuscitáciu (ERC) prijala a súčasne publikovala.

1924

Marshall Hall predstavuje svoju resuscitačnú
techniku - striedavé premiestňovanie pacienta
z tváre na stranu.

Mechová metóda - prvýkrát
ju použil švajčiarsky lekár
Paracelsus.

1858

1530

1856

Prvé ERC odporúčania boli prezentované v Brightone v roku 1992 a zaoberali sa základnou a rozšírenou kardiopulmonálnou resuscitáciou.
V roku 2000 boli medzinárodné odporúčania vytvorené v spolupráci s International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), ktoré ERC zhrnula
v roku 2001. Odvtedy sú ERC odporúčania aktualizované každých 5 rokov.
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Šesť kardiológov sa stretáva
v Chicagu a tvorí American
Heart Association (AHA).

Henry Silvester aplikuje metódu zdvíhania
ramena na hrudi - zdvihnutie rúk pacienta, aby
sa rozšíril hrudník, potom prekríženie rúk cez
hrudník, aby sa vyvinul expiračný tlak.

Časy, keď sa tabakový dym fúkal do rekta pacienta, aby bol zachránený, prípadne váľanie pacienta priviazaného k sudu dole dedinou, sú už našťastie
dávno za nami. Resuscitácia, tak ako mnoho iných postupov, prešla a stále prechádza nejakou formou obnovy a zlepšovania sa. Každých 5 rokov sa
stretávame s novými odporúčaniami, ktoré nám prináša Európska resuscitačná rada na základe Evidence Based Medicine (medicíny založenej na
dôkazoch) a pre našu krajinu má tieto odporúčania na starosti Slovenská resuscitačná rada.
Napriek medicínskemu progresu a odbornej spoločnosti, ktorá sa zaoberá touto problematikou, sa stále stretávame so zle naučenými postupmi
a nesprávnymi návykmi. Je dôležité si uvedomiť, že v medicíne sa postupy stále dynamicky menia, na základe nových výskumov. Týmto
poznatkom sa musíme ako zdravotnícki profesionáli prispôsobiť a nasledovať ich.
Medzi najčastejšie mýty týkajúce sa resuscitácie, ktoré ešte stále sprevádzajú niektorých kolegov, sú napr. fámy, že “včasná intubácia je dôležitejšia
než hocičo iné”, “podali sme pacientovi výboj, skontrolujeme čo sa deje na monitore”, “skúsme odmerať pacientovi krvný tlak...”.
Prečo je dôležité dbať na správny postup pri resuscitácii pacienta? Zastavenie obehu je len príznak nejakého problému, na ktorý musíme prísť
a pri tomto hľadaní musíme dodržať pár elementárnych pravidiel. Veľmi často na túto príčinu prídeme vďaka riešeniu reverzibilných príčin zastavenia
obehu, ktoré sú známe pod skratkou 4H a 4T. Mnoho kolegov sa odstraňovania reverzibilných príčin stráni, pričom ich diferenciácia, a niekedy aj riešenie,
je veľmi jednoduché. Správna a efektívna resuscitácia môže pacientovi naozaj zachrániť život. Je mimoriadne dôležité dbať na správne a najnovšie
postupy, ktoré sú odporúčané. Naším cieľom nie je len obnovenie obehu, no ešte lepšie je, keď pacient nakoniec opustí nemocnicu bez neurologického
deﬁcitu a vráti sa domov.

ODPORÚČANIA HOVORIA O KĽÚČOVÝCH FAKTOCH, KTORÉ BY SME
MALI DODRŽIAVAŤ. MEDZI TIETO PRINCÍPY PATRÍ:
VČASNÁ DEFIBRILÁCIA
MINIMALIZOVANÉ PRERUŠENIA KVALITNÝCH KOMPRESIÍ HRUDNÍKA (MAX. 5 SEKÚND)
VČASNÉ PODANIE ADRENALÍNU PRI NEDEFIBRILOVATEĽNÝCH RYTMOCH
ZABEZPEČENIE DÝCHACÍCH CIEST EFEKTÍVNOU A ČO NAJJEDNODUCHŠOU METÓDOU

Dr. Peter Safar dokazuje,
že resuscitácia z úst do
úst je účinnou metódou
záchrany života.
Johns Hopkins predstavil
prvý prenosný externý
deﬁbrilátor

1990
1981

Narodila sa Resusci Anne - tréningová
ﬁgurína v životnej veľkosti

1957

1950

1960

Okrem toho, najnovšie odporúčania apelujú na pravidelný nácvik takýchto situácií v simulačných centrách. Nácvik raritných situácií je v ZZS mimoriadne
dôležitý pre následné podanie toho najlepšieho výkonu z našej strany. Reálne sa so situáciou, akou je rozšírená resuscitácia, nestretávajú posádky veľmi
často. Keď taký výjazd príde, môže to byť pre záchranára či lekára stresujúci problém. Tento stres sa však dá eliminovať na minimum pravidelným
praktickým nácvikom. Vzdelávajme sa, trénujeme a hovorme o tom. Na konci dňa to možno niekomu zachráni život a to za to stojí.
AED a KPR sa prostredníctvom
školení a kampaní dostáva
k širokej verejnosti.

Vo Washingtone začína tréning
dispečerov na poskytovanie
telefonických pokynov ku KPR.
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2011 - 2022

RESCUE
Memoriál Vladimíra Kostolanského
História našej Rescue sa začala písať v marci roku 2011 vo Vrátnej doline, ešte pod pôvodným názvom Rescue Vrátna 2011. Práve tá
položila základy tradície „bratislavskej Rescue“. V tom čase sme boli jediná a prvá záchranná služba, ktorá pod svojou hlavičkou začala
usporadúvať celonárodnú (neskôr medzinárodnú) súťaž záchranárskych posádok.
Mimoriadne náročné podmienky horského terénu a husté sneženie už počas prvého ročníka preverili, čo sa v našich záchranároch skrýva.
Jedna zo súťažných úloh sa totiž odohrávala na treťom najvyššom vrchole Malej Fatry - Chlebea tak si súťažiaci preverili svoju fyzickú kondíciu
spolu s odbornými schopnosťami.
Prvého ročníka sa zúčastnilo takmer 150 účastníkov. Súťažné úlohy boli proﬁlované prevažne tematicky ako trauma a polytrauma.
Veľký úspech zaznamenal aj odborný program s prezentáciou kazuistík z reálnych zásahov.
Rok 2012 bol v histórii Rescue prelomový. Zmenilo sa miesto konania na dnes už tradičný horský hotel Šachtičky pri Banskej Bystrici,
a zmenil sa aj samotný termín konania, z dôvodu štandardne priaznivejšieho počasia sa súťaž presunula na začiatok mája. K samotnej
súťaži pribudol k odbornej časti podujatia kongres, najskôr celoslovenského rozsahu a od roku 2013 sa celé podujatie poňalo ako
celoslovenská odborná aktivita s medzinárodnou účasťou. Každoročnými zahraničnými hosťami a stálymi účastníkmi sú napr. kolegovia
zo ZZS JMK (Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje).
V týchto rokoch sa zvýšil počet účastníkov v prvom roku na takmer 200 a v druhom roku na približne 280 účastníkov.
Od roku 2012 sa započala aj intenzívna spolupráca s ozbrojenými silami SR a úradom hlavného lekára, ktorí zabezpečovali technickú
podporu, odborné príspevky na kongrese, pomáhali so súťažnými úlohami a mali účastné aj súťažiace posádky. V rovnakom roku bolo
podujatie usporiadané pod záštitou hlavného lekára OS SR (brig. gen. MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH), ako aj rektora Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave (prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. a prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.).
Od roku 2014 je Rescue usporadúvaná aj ako Memoriál Vladimíra Kostolanského, na počesť nášho drahého kolegu, záchranára
a pedagóga. Stál pri zrode samotnej Rescue a bol zakladateľom záchranárskych súťaží na Slovensku, čo bol v časoch 80. - 90. rokov úplne
nový prvok vo vzdelávaní posádok ZZS. Každým rokom narastala popularita Rescue, ktorá bola v tomto období už tradičným podujatím
v kalendári odborných aktivít CME, kreditovaným SLK a SKZZ.
Tradíciou sa stala aj spolupráca a účasť kolegov hasičov z Bratislavy a Banskej Bystrice (HaZZ), zdravotníkov a kolegov z OS SR
a úradu hlavného lekára OS SR (ÚHL OS SR), pozornosť sme venovali aj študentom zdravotníckych univerzít a stredných zdravotných škôl,
o čom svedčí aj fakt, že počet účastníkov sa v daných rokoch zvýšil na 300 až 400.
V roku 2016 sme ako organizátor vniesli do súťaže nový prvok, a tým bola koncepcia jednej dejovej línie s úlohami na seba logicky
a postupne nadväzujúcimi až do strhujúceho ﬁnále. Mimoriadnym zážitkom bola spolupráca pohotovostného policajného útvaru
Krajského riaditeľstva policajného zboru B. Bystrica, ktorí sa postarali o naozaj nezabudnuteľnú atmosféru a kulisu nielen pre súťažiace
posádky, ale aj všetkých zúčastnených.
Počet účastníkov od roku 2017 do roku 2019 narástol nad číslo 400 (423 v r. 2019), čo bolo už na hranici kapacít hotela, samotnej súťaže,
kongresu, aj celého podujatia.
Rokmi pribúdali na kongrese aj súťaži noví účastníci, a zároveň ostávali aj tí pôvodní, pravidelne sa zúčastňovali už spomínaní vojenskí zdravotníci
a príslušníci OS SR, študenti zdravotníckych univerzít, hasičskí záchranári, záchranári horskej záchrannej služby, kolegovia operátori OS ZZS,
záchranári z Moravy a Českej republiky, a samozrejme svoje zastúpenie mali aj všetci významní poskytovatelia ZZS na Slovensku. Kongres
odbornými prezentáciami podporili aj kolegovia z nemocníc, oddelení intenzívnej medicíny a urgentných príjmov, či Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
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SPOMÍNAME
V TOMTO JUBILEJNOM ČÍSLE NAŠEJ ZÁCHRANKY BY SME RADI VENOVALI TICHÚ SPOMIENKU NAŠIM DRAHÝM
KOLEGOM, KTORÍ UŽ, ŽIAĽ, NIE SÚ MEDZI NAMI. ICH ODCHOD BOL NÁHLY, NEČAKANÝ, NIEKEDY SPOJENÝ
S VEĽKOU TRAGÉDIOU A SAMOZREJME NÁS VŠETKÝCH ZASTIHOL NEPRIPRAVENÝCH.
ČESŤ PAMIATKE VŠETKÝM TU SPOMENUTÝM KOLEGOM, AKO AJ TÝCH, KTORÝCH ŽIVOT
VYHASOL POČAS UPLYNULÝCH TRIDSIATICH ROKOV.

17. FEBRUÁR 1993
MUDr. VLADIMÍR HARINEK
Tento deň sa do histórie záchranárstva zapísal ako tragický. V katastri obce Podzámčok sa totiž
na ceste za pacientom zrútilo lietadlo leteckej záchrannej služby a práve v jeho troskách
vyhasol život 38-ročného MUDr. Vladimíra Harineka.
V našej záchranke pracoval zo začiatku ako vedúci lekár na oddelení RZP a neskôr bol aj riaditeľom
ZDZS. Prostredníctvom spolupráce so Slovenským Červeným krížom (SČK) pomáhal
rozširovať rady laikov schopných poskytnúť prvú pomoc. Práve SČK usporadúva na jeho počesť súťaž
v poskytovaní prvej pomoci s názvom Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka.
Spoločne s ním zahynul aj pilot záchranného lietadla, kapitán Ján Žilinský, námestník ZDZS Bratislava
Ing. Ján Sadloň a staničná sestra Jana Zonová.

1. JANUÁR 1998
RENÁTA ZÁHRADNÍKOVÁ, MUDr. KAROL DROPPA,
JOZEF MATÉ
Medzi najväčšie tragédie, s ktorými sa naša organizácia musela počas rokov vysporiadať, bol
pád vrtuľníka nad Sitinou. Zahynul pri ňom pilot Jozef Maté, náš kolega MUDr. Karol Droppa
a kolegyňa záchranárka Renáta Záhradníková.
Kolegovia boli vyslaní pre novorodenca do Dolného Kubína, kde ho aj úspešne prevzali,
avšak na bratislavských Kramároch sa im vzhľadom na veľmi kritické poveternostné
podmienky už nepodarilo pristáť.
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14. OKTÓBER 2010
MUDr. ANDREJ FAGLIC
Pri zrážke sanitky, autobusu MHD a osobného motorového vozidla, vo veku 57 rokov
zahynul kolega MUDr. Andrej Faglic. Skvelý lekár, ktorý počas svojej 25-ročnej kariéry
zachránil stovky životov, zomrel nakoniec počas večerného výjazdu k pacientovi. Pedagóg
Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorý učil mladých lekárov, žiaľ, nemal šancu prežiť.
Pri tejto dopravnej nehode vyhasol aj život ďalšieho kolegu, vodiča Jozefa Šárika, ktorého
zranenia aj napriek prevozu do nemocnice nakoniec neboli zlučiteľné so životom.

19. APRÍL 2012
MUDr. JÁN KOVALČÍK
Vo veku 65 rokov navždy opustil záchranársku obec lekár, pedagóg, dlhoročný riaditeľ ZDZS
a významná postava histórie záchrannej zdravotnej služby na Slovensku, MUDr. Ján Kovalčík.
Výraznou mierou prispel k šíreniu osvety v oblasti ZZS. Pedagogickou a publikačnou činnosťou
sa zapísal ako inovátor a vizionár. Po tragickom leteckom nešťastí, kde zahynulo vedenie ZDZS
Bratislava, sa dobrovoľne ujal vedenia organizácie.
Po aktívnej práci vo výjazdoch na sklonku svojej profesionálnej kariéry posilnil rady OS ZZS SR,
ako lekár - operátor. V mysliach všetkých záchranárov, kolegov a blízkych, zostane zapísaný ako
ľudský, chápavý a dobrosrdečný človek. Počas svojho života dostal množstvo významných ocenení,
jednou z nich je aj Zlatá záchranárska hviezda. Bol nazývaný aj „otcom záchrannej zdravotnej služby“
a význam tejto humanitnej činnosti sa stal mementom aj v jeho súkromnom živote.

9. MÁJ 2012
VLADIMÍR KOSTOLANSKÝ
Len o pár týždňov neskôr, dňa 9. 5. 2012, navždy opustil kolektív ZDZS Bratislava a celú záchranársku
komunitu ďalší drahý kolega, záchranár Vladimír Kostolanský. Bol zároveň pedagóg a záchranár
s veľkým srdcom, ktorý venoval profesii záchranára 40 rokov svojho života. Bol významnou postavou
slovenského záchranárstva, čím si vyslúžil viacero ocenení a dostal aj Čestné uznanie za celoživotný
prínos.
Každoročná záchranárska súťaž RESCUE organizovaná našou záchrankou je venovaná práve jeho
pamiatke a všetci ju poznáme aj ako Memoriál Vladimíra Kostolanského.
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Novinky

Text Darina Schreková
Foto archív ZZS Bratislava

DAROVANIE KRVI PRE KOLEGU Z HaZZ
Začiatkom januára sa kolegovia z Nitrianskeho regiónu spojili pre dobrú vec a rozhodli
sa darovať krv.
Nakoľko sa v čase odberu dozvedeli, že krv práve akútne potrebuje kolega z HaZZ, ktorý
bol hospitalizovaný na onkológii vo FNsP BB, bez zaváhania sa rozhodli pomôcť práve
jemu.
Kolegovia, máte krásne srdce.

ECMO PREVOZ
Naša záchranka sa podieľala v tomto roku už
na niekoľkých ECMO (Mimotelová membránová
oxygenácia) prevozoch.
Väčšina z nich bola vykonaná za pomoci VV-ECMO
/veno-venóznej podpory/ pri pacientoch s respiračnými
zlyhaniami, napr. pri Covid-19 pneumóniach.
Bol však realizovaný aj prevoz použitím VA-ECMO
/veno-arteriálnej podpory /pri zlyhávajúcom srdci.
Ten je z hľadiska manažmentu pacienta a logistiky
o niečo náročnejším medicínskym postupom vyžadujúcim
si dôslednejšie plánovanie a realizáciu.
Téme ECMO prevozov sa budeme detailnejšie venovať
v najbližšom čísle Našej záchranky.
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ŠTATISTIKA VÝJAZDOV
ZA UPLYNULÝ ROK

161 794
5 488 305

CELKOVÝ POČET
VÝJAZDOV
CELKOVÝ POČET
NAJAZDENÝCH KM

POČET VÝJAZDOV K NAJČASTEJŠÍM DIAGNÓZAM
1.
2.
3.
4.
5.

POTVRDENÝ COVID-19
DÝCHAVIČNOSŤ
PRIMÁRNA ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA
BOLESŤ BRUCHA, BLIŽŠIE NEURČENÁ
KOLAPS

10 616 6.
8 391 7.
7 674 8.
6 761 9.
5 827 10.

RZP BA RUŽINOV 1
RZP BA STARÉ MESTO 2
RZP BA NOVÉ MESTO
RZP BA RUŽINOV 2
RZP BA POD. BISKUPICE
RZP BA DÚBRAVKA 2
RZP BA VAJNORY 1
RZP BA KRAMÁRE 1
RZP ZVOLEN 2
RZP PARTIZÁNSKE

CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA
EPILEPSIA, BLIŽŠIE NEURČENÁ
DEHYDRATÁCIA
ŤAŽOBA A DÁVENIE

4 928
3 408
2 928
2 818
2 268

POČET NAJAZDENÝCH KM

POČET VÝJAZDOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BOLESŤ V HRUDNÍKU, BLIŽŠIE NEURČENÁ

3274
3234
2999
2976
2924
2815
2773
2723
2712
2639

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

RZP-S PRIEVIDZA 2
RZP HORNÉ JANÍKY
RZP-S BA KRAMÁRE 2
RZP-S NITRA 5
RZP-S RUŽOMBEROK
RZP-S NOVÉ ZÁMKY 3
RZP-S ŽILINA 5
RZP-S NITRA 6
RZP-S NITRA 7
RZP BA VAJNORY 1

118 519 KM
109 958 KM
109 826 KM
109 053 KM
106 092 KM
104 567 KM
104 108 KM
103 201 KM
102 697 KM
100 140 KM
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Zo sveta záchranky

RESCUE DAY 2022
KAZUISTIKA: Veterná smršť v strede Európy
V AQUACITY POPRAD SA 11. 2. 2022 KONAL UŽ 11. ROČNÍK NAJVÄČŠEJ ZDRAVOTNÍCKEJ KONFERENCIE
NA SLOVENSKU – RESCUE DAY 2022. TENTO ROČNÍK SA TEŠIL REKORDNÉMU POČTU ÚČASTNÍKOV. AŽ
540 ZÁCHRANÁROV A LEKÁROV Z CELÉHO SLOVENSKA SA V POLOVICI FEBRUÁRA ZÚČASTNILO TEJTO
OBĽÚBENEJ VZDELÁVACEJ AKTIVITY. S PRIHLIADNUTÍM NA PANDEMICKÚ SITUÁCIU BOLA KONFERENCIA REALIZOVANÁ PREZENČNE AJ DIŠTANČNE. ZASTÚPENIE MEDZI PREDNÁŠAJÚCIMI MALA AJ ZZS
BRATISLAVA PROSTREDNÍCTVOM KOLEGOV, KTORÍ PREZENTOVALI KAZUISTIKU O VETERNEJ SMRŠTI
PRI OBCI TURČEK, OKRES TURČIANSKE TEPLICE.
Text Ferdinand Šebok, Miroslav Mičinec, Lukáš Valla
Foto web: indiani.sk

Výzva na zásah prišla v čase 00:05:09.
Na danú lokalitu bola vydaná cez Slovenský hydrometeorologický ústav výstraha - vietor, zrážky, víchrica.
Miesto zásahu bol indiánsky tábor pre deti - stred Európy - Kremnické Bane. Vzdialenosť od stanice ZZS Kremnica
je cca 6 – 7 km. Do tábora najprv vedie cestná komunikácia až do stredu Európy (kostol). Potom sa terén zmení na
poľnohospodársku lokalitu (lúka). V tom čase bol rozmočený terén, ťažko prístupný kvôli blatu a vode, pričom sa
cesta veľmi šmýkala. Po potvrdení výjazdu bolo zo skladu intuitívne nabalené väčšie množstvo izotermických fólií
a obväzového materiálu.
Počas smerovania na miesto zásahu bolo kontaktované KOS v Banskej Bystrici s požiadavkou na bližšie informácie.
Tie nebolo možné upresniť, nakoľko pre zhoršenú kvalitu signálu oznamovateľka opakovane “padala“ z linky.
KOS sa však podarilo zistiť, že pred kostolom „stred Európy“ budú čakať svedkovia udalosti z tábora a odvedú
zasahujúcu posádku na miesto zásahu. Následne na zariadenie AVL prišla doplňujúca správa, že aktuálne prebieha
KPR u 6-ročného chlapčeka, ktorý má úraz hlavy.
Príchod na adresu bol v čase 00:18:56.
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VÝZVA KOS

NOČNÁ SLUŽBA
zo 16. na 17. augusta 2021

„Stany padli na deti, nevieme koľko je zranených.“

PRI PRÍCHODE RZP:
Na mieste posádku čakal takýto prvotný pohľad: 7 stanov tzv. teepee bolo zrovnaných so zemou, vidieť bolo iba mohutné nosné
hranoly z dreva, rozmetané osobné veci a tašky všade naokolo (obraz ako pri páde napr. lietadla). Prvý kontakt bol so zdravotníkom
tábora. Stručne referoval situáciu: „U chlapčeka neustále prebieha KPR, aj napriek tomu, že bol podľa START TRIAGE vyhodnotený ako
čierny, 7 detí vo veku (7-15 rokov) je ľahko zranených, utrpeli iba reakciu na stres a sú mimo ohrozenia života. Nachádzajú sa v drevenej
budove na poschodí, kam vedie iba rebrík, sú v opatere vedúcich, je im zabezpečený tepelný komfort a sú vyhodnotené ako zelené. Ostatné
deti s vedúcimi sa nachádzajú v budove (drevená poľná kuchyňa), sú vystrašené, ale bez poranení. Celkový počet osôb v tábore je 104.“
Po týchto informáciách bolo kontaktované KOS a vyhlásená prvotná informácia z miesta zásahu - METHANE.
V tomto čase bola na mieste udalosti stále iba jediná ambulancia ZZS – RZP Kremnica, ktorá bezodkladne po zhodnotení
situácie prebrala reanimáciu dieťaťa. V KPR sa pokračovalo aj napriek evidentným poraneniam nezlučiteľným so životom.
Dýchacie cesty dieťaťa do príchodu RZP zaistil zdravotník tábora prostredníctvom airwaya a dieťa bolo predýchavané ambuvakom
za kontinuálnej masáže srdca. V úvode bol zaﬁxovaný krk Schantz golierom. Na hrudník chlapca boli nalepené detské COMBO
elektródy napojené na deﬁbrilátor Corpulse C3 v móde AED. DC bolo nutné poodsávať z úst pre jemné koagulá a čerstvú krv.
Podarilo sa zaviesť laryngeálny tubus a pokračovať vo ventilácii pomocou ambuvaku napojeného na kyslíkovú fľašu. Po kontrole
správnosti polohy tubusu a kvality dýchania bol úspešne zavedený intraoseálny vstup nastreľovacieho systému B.I.G. pediatric
do ľavej dolnej končatiny (os. tíbia) a napojených 250 ml fyziologického roztoku 0,9% NaCl. Počas intervencií pre zaistenie
dýchacích ciest a vaskulárneho prístupu pokračovala KPR. Tepelný komfort dieťaťa bol zabezpečený zabalením do „bubi“ fólie
a izotermickej fólie. Pri analyzovaní 4H/4T príčin zastavenia krvného obehu a celotelového vyšetrenia bol zistený hematóm nad
pravým okom, krvácanie čerstvej krvi z obidvoch uší, epistaxa a na pravej strane vlasatej časti hlavy opuch s podliatinou krvi na
dotyk mäkkej štruktúry, bez vonkajšieho krvácania. Na pravej strane tváre a čele sa nachádzal odtlačok a deformácia od dreveného
hranola. Iné poranenia ani krvácanie nebolo pri vyšetrení od hlavy k pätám zistené. Samotná KPR bola začatá cca 30 min. pred
príchodom prvej RZP. Počas celej doby trvania ALS trvala asystólia, GCS bolo 3 a zistená bola mydriáza očných zreníc. V život
zachraňujúcej liečbe bol podaný 4-krát Adrenalín (R:1mg v 10 ml FR (1:10000) a podávaná dávka 2,5ml). V resuscitácii pokračoval
záchranár z RZP Kremnica so zdravotníčkou z tábora až do príchodu posádky RLP, ktorá nakoniec resuscitáciu ukončila
a konštatovala exitus.
KOS sa ozývalo v pravidelných intervaloch ohľadom situácie a zmeny stavu ostatných detí a personálu. Počet postihnutých osôb sa
nemenil – 7 detí bolo ľahko ranených (zelení) a jedno dieťa čierne, pri ktorom sa napriek zlým prognózam vykonávala KPR. Po dohode
s KOS boli vyslané ďalšie ambulancie ZZS – RLP Žiar nad Hronom, RZP Turčianske Teplice a RZP-S Banská Bystrica. Samotné
ambulancie ZZS, ako aj hasiči a polícia, mali problém sa dostať do tábora, nakoľko medzi Žiarom nad Hronom a Kremnicou boli na ceste
popadané stromy. Prichádzajúce posádky museli počkať na HaZZ, kým im sprejazdnia cestu. Postupne prichádzali policajti a hasiči
s technikou, ktorí začali s evakuáciou detí z tábora. Do príchodu ostatných posádok a zložiek IZS vznikol priestor na opätovné
vyšetrenie a retriáž „zelených“ detí (všetci boli hemodynamicky stabilní, bez veľkých krvácaní, jednalo sa o tržné rany na hlave,
bolesti brucha skôr stresového charakteru a stresové reakcie, pomliaždenie členka, otras mozgu).
Do príchodu posádok boli pacientom ošetrené a vydezinﬁkované rany, ﬁxované bolestivé končatiny, zabezpečený tepelný komfort
a psychická podpora. Vedúci skontrolovali pomocou menného zoznamu počet detí a následne sa začalo s transportom do druhého
tábora do obce Turček a do stredu Európy do kláštora ku kapucínom. Súčasťou dokumentácie sa stal svojpomocne vytvorený
„check list“, ktorý obsahoval zápisky o ošetrených pacientoch (meno, dátum narodenia a stručný popis zranenia, trvalý pobyt,
aby deti boli smerované do ústavných zdravotníckych zariadení podľa miesta trvalého bydliska).
RZP Kremnica ako „veliteľ zdravotníckeho zásahu“ odchádzala z miesta udalosti ako posledná a smerovala do nemocnice
Žiar nad Hronom na chirurgický urgent s dvomi deťmi (úraz členka a podozrenie na otras mozgu). Zásah bol ukončený v čase
03:35:16.

SMEROVANIE ZRANENÝCH DO ÚZZ
RLP ZH/Nemocnica Žiar nad Hronom - 2 pacienti, stresová reakcia. RZP Martin/Nemocnica Martin - 1 pacient, bolesť brucha.
RZP-S BB/Nemocnica Banská Bystrica - 2 pacienti, tržné rany na čele. RZP KCA/Nemocnica Žiar nad Hronom - 2 pacienti, susp.
comotio cerebri, pomliaždenie členka.

ZÁVER
Po vyhodnotení celého zásahu môžeme povedať, že sa nejednalo o štandardnú udalosť s hromadným postihnutím osôb, ako ju
poznáme v zmysle právnej deﬁnície. Podmienky, ktoré sa na zásahu vyskytli, si však zásady riadenia v zmysle UHPO v určitej
miere vyžadovali a boli dokonca veľmi efektívnym nástrojom na plynulé odstránenie následkov. Pri celej udalosti zasahujúca
prvá posádka hodnotí ako veľké pozitívum spoluprácu vedúcich a zdravotníkov tábora (vytriedení ranení, zaistené bezpečie
a tepelný komfort, poskytnutá prvá pomoc) ako aj KOS. Čas, kedy sa udalosť stala (noc), poveternostné podmienky, zle dostupný
terén, dlhý dojazd kolegov ZZS a IZS celý zásah komplikovali a zaradili medzi fyzicky aj psychicky náročnejšie zásahy.
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Etický kódex

12 CNOSTÍ ZÁCHRANÁRA
1. PACIENT
S PACIENTOM ZAOBCHÁDZAJ VŽDY TAK, AKO BY SI CHCEL, ABY SA ZAOBCHÁDZALO
S TEBOU. NEZABÚDAJ, ŽE VŠETKO, ČO MÔŽE BYŤ PRE TEBA BEŽNÉ, PACIENT A JEHO OKOLIE
PREŽÍVA VEĽMI INTENZÍVNE, CITLIVO A SO STRACHOM.
PRI PREVOZE NESMIE BYŤ PACIENT VZADU V AMBULANCII NIKDY SÁM – ZÁCHRANÁR
MONITORUJE PACIENTA POČAS CELÉHO PREVOZU.

2. ZÁCHRANÁR
PREJAV POKORY, SPOLUPATRIČNOSTI A ĽUDSKÉ SLOVO SÚ ČASTO ÚČINNEJŠIE NEŽ
INJEKCIE A PRÍSTROJE. AK SA VŠAK SÚSTAVNE NEVZDELÁVAŠ, NEVIEŠ SPOĽAHLIVO
A BEZPEČNE OVLÁDAŤ PRÍSTROJE A PODAŤ LIEKY, SLOVÁ ÚTECHY PACIENTOVI
NEPOMÔŽU. VZDELANIE A SVOJU ZRUČNOSŤ SA SNAŽ APLIKOVAŤ V PRAXI.

3. PRIPRAVENOSŤ
POČÍTAJ VŽDY S HORŠOU MOŽNOSŤOU, AJ TAK ŤA ZAKAŽDÝM NIEČO ZASKOČÍ.
NIKDY NECHOĎ SITUÁCIU A PACIENTA „LEN TAK OMRKNÚŤ“.
DODRŽIAVAJ NARIADENIE, ŽE NA ADRESU IDEŠ VŽDY S BRAŠŇOU, KYSLÍKOM A DEFIBRILÁTOROM.

4. SLUŠNOSŤ
POZDRAVIŤ, USMIAŤ SA, PREJAVIŤ EMPATIU A POCHOPENIE PACIENTOVI, ČI JEHO RODINE,
ALE AJ SVOJIM KOLEGOM - NA TO NIKDY NEZABÚDAJ.

5. JAZDA
AJ KEĎ IDEŠ „NA MAJÁKOCH“, SLEDUJ A REŠPEKTUJ INÝCH VODIČOV A CHODCOV. NEMUSIA ŤA VIDIEŤ, ANI
POČUŤ.
NESNAŽ SA OSTATNÝCH VODIČOV CESTNEJ PREMÁVKY VYCHOVÁVAŤ, ANI POUČOVAŤ.

19:00 - 23:00

JAZDI BEZPEČNE A MAJ STÁLE NA PAMÄTI, ŽE UŠETRENÉ SEKUNDY PRI VYSOKÝCH RÝCHLOSTIACH MAJÚ TAKMER
NULOVÝ VPLYV NA PACIENTOV VÝSLEDNÝ STAV! PAMÄTAJ SI: BEZPEČNOSŤ POSÁDKY, PACIENTA A ĎALŠÍCH
ÚČASTNÍKOV PREMÁVKY PREVYŠUJE POTREBU RÝCHLOSTI! DÔLEŽITÉ JE PRÍSŤ DO CIEĽA BEZPEČNE.
MYSLI NA TO, ŽE NIKDY NEMÁŠ PREDNOSŤ! POUŽITIE IBA MAJÁKOV BEZ SIRÉNY NIE JE POUŽITIE VRZ.
24

6. POKOJ
PAMÄTAJ SI, ŽE NA VÝJAZDE, ANI V NEMOCNICI, NEMÁ CENU HÁDAŤ SA S NIEKÝM! AK MÁŠ PROBLÉMY,
VŽDY ICH NAHLÁS NA KOS.
PRIPRAV SA NA TO, ŽE TRAGÉDIE SÚ, ŽIAĽ, SÚČASŤOU TVOJEJ KAŽDODENNEJ PRÁCE. ZACHOVAŤ PRI NICH
POKOJ JE NEVYHNUTNÉ.

7. DÔSLEDNOSŤ
NA ZAČIATKU KAŽDEJ SLUŽBY SKONTROLUJ PREDOVŠETKÝM VÝJAZDOVÉ TELEFÓNY, KYSLÍK,
DEFIBRILÁTOR, NÁHRADNÉ BATÉRIE A CELÚ AMBULANCIU. SPOTREBOVANÝ MATERIÁL DOPLŇ IHNEĎ.
HROMADNÉ NEŠŤASTIE A TVOJA VEĽKÁ AKCIA MÔŽE NASTAŤ PRÁVE V DEŇ, KEDY TO NEUROBÍŠ.

8. DOKUMENTÁCIA
VÝJAZDOVÁ DOKUMENTÁCIA NIE JE ZBYTOČNÉ PAPIEROVANIE, ALE NUTNOSŤ. PRECÍZNOSŤ JE VŽDY
NA MIESTE. JEDINE TÁ TI POMÔŽE „VYSEKAŤ SA“ Z PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV. NECHAJ SI VŽDY POTVRDIŤ
ODOVZDANIE PACIENTA A JEHO OSOBNÝCH VECÍ A VYHNEŠ SA TAK ZBYTOČNÝM NEPRÍJEMNOSTIAM.

9. BEZPEČNOSŤ
VŽDY POUŽÍVAJ PREDPÍSANÉ OBLEČENIE, OSOBNÉ OCHRANNÉ POMÔCKY A POČAS
JAZDY SA PRIPÚTAJ. ROBÍŠ TO KVÔLI SEBE A SVOJEJ RODINE. PRACUJ TAK, ABY SI SI Z PRÁCE
PRINÁŠAL DOMOV IBA DOBRÝ POCIT, NIE ZRANENIA ČI CHOROBU!

10. ZODPOVEDNOSŤ
STARAJ SA O ZVERENÝ MAJETOK NAŠEJ ZÁCHRANKY, AKO BY BOL TVOJ VLASTNÝ. NEHOVORIAC O TOM, ŽE
V BUDÚCNOSTI MÔŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT TEBE ALEBO NIEKOMU Z TVOJICH BLÍZKYCH.

11. PORIADOK
STANICA NAŠEJ ZÁCHRANKY JE TVOJÍM DRUHÝM DOMOVOM, PRETO NEZABÚDAJ, ŽE UMYTÝ
A ODLOŽENÝ RIAD JE AJ PO ŤAŽKÝCH SLUŽBÁCH SAMOZREJMOSŤOU. ROVNAKO AKO UDRŽIAVANIE
ČISTOTY NA VŠETKÝCH MIESTACH STANICE, PREDOVŠETKÝM NA TOALETE A V KÚPEĽNI.

12. HRDOSŤ
AJ KEĎ TAK OSTATNÍ MOŽNO NEROBIA, TY SI CTI A CHRÁŇ DOBRÉ MENO NAŠEJ ORGANIZÁCIE. JEJ OBRAZ
NIE JE VYTVÁRANÝ PRÍSTROJOVOU TECHNIKOU, ALE PREDOVŠETKÝM ĽUĎMI. VÁŽ SI DOBRE ODVEDENÚ
PRÁCU – SVOJU A TIEŽ PRÁCU SVOJICH KOLEGOV.
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Z oddelenia komunikácie

SMERNICA O EXTERNEJ
KOMUNIKÁCII
Text Darina Schreková
Foto FB/Horská záchranná služba

OD 1. APRÍLA NADOBUDLA PLATNOSŤ NOVÁ SMERNICA NAŠEJ ZÁCHRANKY, SMERNICA O EXTERNEJ
KOMUNIKÁCII. NAKOĽKO JE VEĽMI DÔLEŽITÉ DODRŽIAVAŤ ZÁSADY KOMUNIKÁCIE SMEROM DO
EXTERNÉHO PROSTREDIA SO ZRETEĽOM NA KOMUNIKÁCIU NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH A TIEŽ URČIŤ
JASNÉ A ZROZUMITEĽNÉ PRAVIDLÁ PRE OBLASŤ KOMUNIKÁCIE S MÉDIAMI, PRINÁŠAME VÁM JEJ
SKRÁTENÚ VERZIU S TÝMI NAJDÔLEŽITEJŠÍMI BODMI. JEJ CELÉ ZNENIE NÁJDETE NA NAŠOM INTRANETE.
Úlohou oddelenia komunikácie je informovať verejnosť o aktivitách ZZS Bratislava s cieľom zabezpečiť pozitívne
a pravdivé vnímanie organizácie v médiách. Podstatným zdrojom týchto informácií sú zamestnanci ZZS Bratislava.
Je preto žiaduce, aby sústavne poskytovali oddeleniu komunikácie všetky relevantné informácie vyplývajúce
z ich práce, ktoré majú význam pre verejnosť.

KTO MÔŽE KOMUNIKOVAŤ S MÉDIAMI?
Osoby oprávnené priamo komunikovať s predstaviteľmi médií za ZZS Bratislava sú:
riaditeľ ZZS Bratislava, zástupca riaditeľa pre Úsek ekonomiky a prevádzky;
vedúci oddelenia komunikácie;
hlavný lekár, hlavný záchranár.

BUĎME OPATRNÍ, KEĎ NÁS OSLOVIA MÉDIÁ!
PRAVIDLÁ PRE EXTERNÚ KOMUNIKÁCIU
Každý zamestnanec, na ktorého sa obrátia predstavitelia médií so žiadosťou o informácie alebo vyjadrenie, o tejto skutočnosti bezodkladne
informuje vedúceho oddelenia komunikácie, a to telefonicky, SMS správou, elektronickou poštou, prípadne osobne.
Povinnosť informovať vedúceho oddelenia komunikácie platí aj pre všetky posádky ZZS Bratislava v prípade, že sú na mieste zásahu prítomné
médiá a je vysoký predpoklad, že názov alebo logo organizácie sa objaví v niektorej zo spravodajských relácií.
Zamestnanec nie je oprávnený poskytnúť akékoľvek informácie médiám bez predchádzajúceho súhlasu vedúceho oddelenia komunikácie.
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AKÉ INFORMÁCIE OD VÁS POTREBUJEME?
Z dôvodu zvýšenia vizibility organizácie v médiách a zabezpečenia informovanosti oddelenia komunikácie je nevyhnutné, aby zamestnanci
vedúcemu oddelenia komunikácie poskytovali informácie o nasledovných zásahoch či udalostiach:

VŠETKY VEĽKÉ NEHODY NA RÝCHLOSTNÝCH CESTÁCH,
MOSTOCH, V TUNELOCH, ALEBO KRIŽOVATKÁCH, KTORÉ
SI VYŽIADAJÚ VIAC AKO JEDNÉHO ZRANENÉHO
UHPO

UDALOSŤ S HROMADNÝM POSTIHNUTÍM OSÔB
NEHODY, KTORÉ SÚVISIA S VLAKMI, LIETADLAMI,
ŤAŽKÝMI POĽNOHOSPODÁRSKYMI
STROJMI
ZÁSAHY PRI POŽIAROCH SO ZRANENÝMI OSOBAMI

ZAUJÍMAVÉ UDALOSTI /NAPR. ZRANENIA V LESE,
NA STAVBÁCH, PÁD DO STUDNE, RIEKY A POD./
AK SA VOZIDLÁ ALEBO ZAMESTNANCI ORGANIZÁCIE
ZZS BRATISLAVA STANÚ ÚČASTNÍKMI NEHODY, KTORÁ
SPÔSOBÍ ZRANENIE ĽUDÍ ALEBO VEĽKÉ ŠKODY
AK SÚ ZAMESTNANCI ORGANIZÁCIE ZZS BRATISLAVA
ZRANENÍ ALEBO ZOMRÚ
INÉ MIMORIADNE UDALOSTI, KTORÉ MAJÚ VÝZNAM
PRE VEREJNOSŤ

KOMUNIKÁCIA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH
Naša záchranka má svoju oﬁciálnu stránku na Facebook-u, Instagrame a aj pracovnej sieti LinkedIn.
Pri akejkoľvek komunikácii prostredníctvom sociálnych sietí a iných internetových stránok je dôležité vyhnúť sa prejavom a podpore rasizmu,
diskriminácie, náboženskej neznášanlivosti a xenofóbii, ďalej urážkam a obťažovaniu. Je zároveň neprijateľné, aby sa naši zamestnanci
prostredníctvom statusov či komentárov vyjadrovali na adresu zamestnávateľa s cieľom poškodiť jeho meno.
Zásady a informácie uvedené v smernici o externej komunikácii sú záväzné pre všetkých zamestnancov ZZS Bratislava. Opakujeme,
že jej úplné znenie nájdete na našom Intranete.
Vedúcou oddelenia komunikácie je Darina Schreková a kontaktovať ju môžete na emailovej adrese: komunikacia@emergency-ba.sk
alebo telefonicky na +421 902 972 947.
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NÁJDETE NÁS UŽ AJ NA INSTAGRAME!

@NASA_ZACHRANKA

#NASAZACHRANKA #ZZSBRATISLAVA #ZZSBA

SÚŤAŽ
Vyhlasujeme súťaž o domáce spotrebiče.
Viac info na našom novom profile @nasa_zachranka

