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Editoriál
Vážení kolegovia,

Dušan Michalko
riaditeľ

Prajem Vám všetkým
pokojnú jar, oddych
po mimoriadne ťažkej,
priam núdzovej zime
a pozitívnu energiu
potrebnú pre každú
zmenu.

práve sa Vám do rúk dostalo 1. číslo
ﬁremného časopisu, ktorý sme nazvali
Naša Záchranka. Aj tento časopis je
dôkazom toho, že aj u nás sa veci menia
a vyvíjajú. Prebehlo niekoľko mesiacov od
prieskumu názorov zamestnancov
ZZS Bratislava a k Vám sa budú postupne
dostávať novinky, ktoré reﬂektujú
najviac rezonujúce témy. Jednou z nich
je začiatok profesionálnej ﬁremnej
komunikácie, ktorá je určená Vám,
verejnosti, ale aj našim budúcim
kolegom. Rovnako by sme chceli zvýšiť
našu prezentáciu v médiách, na
odborných seminároch a súťažiach tak,
aby nás bolo vidieť a počuť a zaujali sme
v priestore slovenských záchranných
služieb pozíciu, ktorá nám právom patrí.
Dovolím si menšiu rekapituláciu
uplynulých 10 mesiacov. Niekomu sa to
možno zdá ako krátka doba, no za tento
čas sa nám podarilo zrealizovať niekoľko
mimoriadne zásadných vecí. V tomto
pre zdravotníctvo tak ťažkom období
počas 2. vlny pandémie, kde bol každý
deň doslova bojom o materiálne
a personálne zabezpečenie chodu našich
staníc, sme museli okrem záležitostí
týkajúcich sa COVID-u zvládať aj bežné,
operatívne veci. Hneď v úvode išlo o
zrušenie približne polovice nezmyselného nákupu predražených SÚV
a dosiahnutie zľavy na už objednané
kusy. Získané ﬁnančné prostriedky sa
následne presunuli na podporu
digitalizácie a vzdelávania. V ďalšom
kroku to bol vyhratý polročný spor so
spoločnosťou LeasePlan o zaplatenie
navýšenej zmluvnej pokuty, vrátenie 4
nespôsobilých ambulancií MIJ, spätné
získanie nájomného i ďalších nákladov.
Prepracovali a obhájili sme ﬁnančný plán
na rok 2020, vo vypätej situácii sme
absolvovali kolektívne vyjednávania
súbežne s prácou na Pláne obnovy,
ktorý v konečnom dôsledku prinesie pre

záchranné služby ﬁnančné zdroje vo
výške 65 mil. EUR na modernizáciu
našich staníc, ambulancií alebo na UHPO
techniku. Museli sme dokúpiť chýbajúce
záchranárske uniformy. Vo veľkom
internom prieskume zamestnancov
sme Vám dali príležitosť vyjadriť svoje
názory na otázky týkajúce sa procesov
a fungovania našej záchranky. Pristúpili
sme k organizačným zmenám, súbežne
s hľadaním nových posíl sme našli nové
ﬁremné priestory a do nich presťahovali
riaditeľstvo. Toto mimoriadne turbulentné obdobie zavŕšil síce 3 mesiace
trvajúci, ale nakoniec úspešný zápas o
zaslúžené odmeny za Vašu obetavosť
počas 2. pandemickej vlny.
V neposlednom rade sa tím neustále
rozširuje o nových spolupracovníkov,
vzdelávanie získalo posily a buduje si
nové priestory, ﬁnancie smerujú do
nákupov nového vybavenia, pomôcok
a na digitalizáciu základných procesov
organizácie.
Azda najdôležitejšou témou pre každého
z Vás je nákup nových uniforiem, ktorý
sa blíži k úspešnému koncu, a ak pôjde
všetko tak ako doteraz, do konca leta
by sme mali začať s výmenou starých
za úplne nové. Naplno sa rozbehla aj
príprava na obstaranie nových sanitných
vozidiel, ktoré už urgentne potrebujeme.
Neprestávame tiež v budovaní silnejšej
pozície vo vzťahu k prenajímateľovi
ambulancií Ford.
Toto všetko sa, samozrejme, nedeje
samoúčelne. Cieľom je kontinuálne
zlepšovať Vaše pracovné podmienky
a tak Vám umožniť sústrediť sa len na
to podstatné, a to je pomoc tým, ktorí
ju od nás naozaj potrebujú.

Dušan Michalko
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Naši kolegovia

Pavel Horváth:
Medzi liečivá by som zaviedol dennú dávku
úsmevu
PAVEL PRACUJE V NAŠEJ ZÁCHRANKE UŽ DESAŤ ROKOV. TRI ROKY VYKONÁVA POZÍCIU REGIONÁLNEHO TECHNIKA SPRÁVY SLUŽOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL. SVOJU PRÁCU A AJ KOLEGOV V NEJ MÁ
VEĽMI RÁD. VOĽNÝ ČAS VENUJE SVOJEJ RODINE A TIEŽ MOTORKE.
Text Pavel Horváth, Marko Vrablec
Foto archív Pavel Horváth

Aké boli tvoje začiatky na záchranke?
Po 22 rokoch v Policajnom zbore som v roku 2011 práve riešil svoje ďalšie pracovné pôsobenie a oslovil ma kamarát,
či by som nešiel robiť na záchranku, keďže veľmi dobre poznám Bratislavu a mám skúsenosti so šoférovaním na
„majákoch“. Spojil ma s vedúcou stanice Miškou M. v Karlovej Vsi, s ktorou sme sa stretli, porozprávali sme a o 2 mesiace som už mal prvú službu na danej stanici. Dodnes si pamätám svoj prvý výjazd, zlomená stehenná kosť po páde
pracovníka z lešenia na stavbe. Mal som vtedy na sebe úplne nové biele tričko a po pár minútach bolo všetko od krvi.
Začiatky boli pomerne náročné a potreboval som pomoc od kolegov zo stanice, ktorí mi našťastie vždy veľmi ochotne
ukázali a vysvetlili akýkoľvek problém. Som im dodnes zato veľmi vďačný. Na stanici sme za tie roky riešili nielen
služobné, ale aj súkromné veci a pomáhali sme si ako sa dalo. Bolo tam veľa smiechu, ale sem tam aj slzičiek.

Od kedy pracuješ ako technik správy motorových vozidiel (SMV)?
V roku 2018 ma oslovil vtedajší technik správy SMV pre Bratislavský región Jožko J., že či by som nechcel ísť robiť tretieho technika, lebo sa
rozširovali stanice a bolo potrebné prijať ešte jedného. Veľmi som rozmýšľal, keďže práca na stanici a priamo vo výjazde ma nesmierne bavila,
ale nakoniec som súhlasil. A tak som sa v roku 2018 stal oﬁciálne technikom správy SMV pre Bratislavský región.

Pracuješ ako regionálny technik SMV pre región Bratislava. Ako si si zvykol na
túto prácu?
Práca regionálneho technika správy SMV je diametrálne odlišná od tej vo výjazde. Bez predošlej praxe by mal človek asi malú šancu zvládnuť
túto pozíciu. Musí mať absolútny prehľad o činnosti samotnej ZZS, o fungovaní a spolupráci medzi ZZS a KOS, poznať zákonitosti, či predvídať
určité okolnosti, ktoré sa môžu udiať pred, počas alebo po výjazde. Technik správy SMV musí mať aj veľmi dobré logistické schopnosti, aby
stihol všetko včas, musí si stanoviť priority a hlavne si musí uvedomiť, že už neexistuje len jedna jeho domovská stanica, ale že teraz sa jeho
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rodinou stali všetky stanice v každú dennú či nočnú hodinu. Nemôžem zabudnúť na mojich kolegov technikov Peťa N. a Lukyho H.,
s ktorými vieme vždy vyriešiť potrebné veci. Ale nedá mi nespomenúť aj všetkých technikov v rámci ZZS Bratislava, aj z ostatných
regiónov, kde si naozaj všetci veľmi pomáhame. Pevnú ruku nad nami technikmi drží náš nadriadený Matej V., ktorý vie poradiť
a pomôcť aj vo chvíľach, keď si už ani my nevieme rady, a to či už v pracovnej alebo súkromnej oblasti.

Čo ťa v práci uspokojuje a čo ťa dokáže potešiť?
V práci ma dokáže potešiť každá okoloidúca posádka, ktorú stretnem, a vidím, že sanitka funguje dobre a všetci sú spokojní. Ak by
záležalo na mne, tak by som medzi liečivá zaviedol dennú dávku úsmevu. Ako keď som býval vo výjazdoch s mojou vtedajšou staničnou,
úsmev patril medzi naše základné prvotné úkony po príchode k pacientovi. Osobne ma dokáže veľmi potešiť to, ak sú dobré vzťahy
medzi kolegami, ktoré prispievajú ku kľudnejšiemu a vyššiemu výkonu počas pracovnej doby. A to je alfa a omega príjemného pracovného prostredia.

Existujú aj nejaké veci, ktoré ťa dokážu vyviesť z miery?
Nechcem hovoriť o tradičných veciach ako je ľudská hlúposť, či závisť alebo nevraživosť, ale ako som už naznačil v predošlej odpovedi,
dosť si zakladám na tom, aby boli vzťahy na pracovisku dobré, rodinné, aby sa veci riešili v kľude a v pohode. Preto ma vždy vie trošku
vyviesť z miery, ak sú kolegovia k sebe nahnevaní, ak si nevedia nájsť k sebe cestu a potom väčšinou na to doplácajú pacienti, lebo musia
trpieť negatívnu náladu posádok.
Nikdy by sme nemali prenášať svoje problémy na niekoho, kto si to nezaslúži či nedajbože si vybíjať svoju frustráciu na iných. Naše
zamestnanie je poslanie a musíme sa vedieť ovládať v každej situácii. Každý máme občas svoje dni, ale nech ich je čo najmenej.

V našej záchranke pracuje aj Tvoj syn Pavol. Ako vidíš jeho doterajšie
pôsobenie u nás?
Áno, pracuje u nás už rok a pol ako vodič, a mám pocit, že po prvom „hodení do vody“ si už zvykol na systém a rytmus záchranky.
Som veľmi rád, že sa nakoniec rozhodol pre zdravotnícke štúdium, aby raz z neho mohol byť dobrý a profesionálny záchranár. Ale všetky
ďalšie kroky už závisia len a len od neho. Ja mu, samozrejme ako otec, budem vždy držať vo všetkom palce.

Máš nejaké koníčky?
Keď mám nejaký voľný čas, tak sa snažím odreagovať doma pri PC, kde sa venujem úprave fotograﬁí a videí. Ak je pekné počasie, rád
sadnem na motorku a len tak si pojazdím po okolí, pri Dunaji a užívam si pocit voľnosti. Okrem toho som veľký zberateľ vzácnych či
netradičných ﬂiaš alkoholu, napriek tomu, že ho nekonzumujem takmer vôbec.
Úplne najväčší relax je však asi tak, ako pre veľa ľudí v mojom veku, spánok.
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Naše stanice

Predstavujeme stanicu
ZZS v Žiline
MESTO ŽILINA JE METROPOLA NA SEVEROZÁPADE SLOVENSKA. JE ŠTVRTÝM NAJVÄČŠÍM MESTOM
SLOVENSKEJ REPUBLIKY S POČTOM OBYVATEĽOV 82 370. JE JEJ ADMINISTRATÍVNYM, HOSPODÁRSKYM, DOPRAVNÝM A KULTÚRNYM CENTROM A HOVORÍ SA JEJ AJ „PERLA NA VÁHU“, PRETOŽE LEŽÍ
V ÚDOLÍ RIEKY VÁH V ŽILINSKEJ KOTLINE, PRIAMO NA SÚTOKU VÁHU A RIEK KYSUCA A RAJČIANKA.
MESTO PREŠLO DYNAMICKÝM ROZVOJOM, KTORÝ SA URÝCHLIL NAJMÄ PO TOM, AKO V ŇOM V ROKU
2007 OTVORILA SVOJ PRVÝ EURÓPSKY ZÁVOD SPOLOČNOSŤ KIA MOTORS CORPORATION. MESTO
VŠAK NIE JE IBA AUTOMOBILOVÝM VÝROBNÝM STREDISKOM, ALE SPOLU S REGIÓNOM HORNÉ
POVAŽIE AJ ZAUJÍMAVÝM MIESTOM PRE TURISTOV VĎAKA DOKONALÉMU MIXU PRÍRODNÝCH KRÁS,
HISTORICKÝCH PAMIATOK ČI KULTÚRNYCH ATRAKCIÍ.
Text Marko Vrablec, Ľubomíra Pavlíková, Ľubomír Glejdura, Oleksandr Opanasenko
Foto archív ZZS Žilina

Naša záchranka má v Žiline tri posádky: RLP Žilina 1, RLP Žilina 2 a RZP-S Žilina 5. Posádky v Žiline má pod svojím vedením regionálna vedúca záchranárka Mgr. Ľubomíra Pavlíková. Relatívne veľký región Žiliny pokrývajú vyššie uvedené
dve lekárske posádky vyznačujúce sa dlhými dojazdmi na adresu, trvajúce niekedy až 40 minút. Najbližšie RLP posádky
sú v Čadci, Vrútkach a Považskej Bystrici. Najčastejšie sú vysielané na výjazdy typu hypertenzia, dyspnoe, stenokardie,
KPR alebo cievna mozgová príhoda. K častým výjazdom patria aj ťažšie dopravné nehody v okolí Strečna, Kysúc a Rajca.
Naše posádky transportujú pacientov prioritne do FNsP Žilina. Oblasť Kysuckého Nového Mesta pokrýva Kysucká nemocnica s poliklinikou
Čadca. Dve RLP posádky na jednom mieste znamenajú aj zvýšený počet sekundárnych transportov, ktoré musia zabezpečiť.
Priemerný počet výjazdov posádok RLP Žilina 1 a RLP Žilina 2 je okolo 140 za mesiac, čo predstavuje približne 5 výjazdov za 24 hodín.
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RLP Žilina 1 tvoria okrem vedúceho záchranára pre obe stanice RLP 1 a RZP-S
Bc. Ľubomíra Glejduru 3 záchranári a 4 vodiči. „Dvojku“ má pod palcom vedúca
záchranárka stanice RLP 2 Ing. Veronika Vrabcová. Slúžia tam 4 záchranári a 4
vodiči. Na stanici vypomáhajú aj kolegovia na skrátených úväzkoch či dohodách.
Na oboch staniciach RLP zastrešuje funkciu regionálneho lekára MUDr. Olexandr
Opanasenko a okrem neho na nich slúži ďalších 13 lekárov.
Výborný kolektív dotvára tretia stanica RZP-S. Pracujú tu 5 záchranári a 3 vodiči.
Posádka RZP-S je najčastejšie vysielaná na sekundárne transporty medzi nemocnicami v Žilinskom kraji, ale aj mimo neho. Často sa posádka ocitne napríklad
v Košiciach či Bratislave. Priemerný počet výjazdov posádky RZP-S Žilina 5 je
približne 100 za mesiac, čo predstavuje v priemere 3 výjazdy za 24 hodín.

Ľubomír Glejdura
vedúci záchranár

Po roku „trojstaničného“ života prišli jeho obyvatelia na mnoho výhod spoločnej stanice. Najlepšou je jednoznačne množstvo zamestnancov, ktorí ochotne pokryjú prípadné nečakané výpadky v personálnom obsadení. S ohľadom na dobu „covidovú“ je to výhoda na
nezaplatenie...
Spoločné kolektívne nácviky postupov a techník patria medzi ďalšie pozitíva. Vďaka nim sú ľudia v teréne zohratejší, rýchlejší a šikovnejší.
Vzhľadom na to, že ide o relatívne mladý kolektív, osobné vzťahy sa snažia udržať na vyššej úrovni aj prostredníctvom rôznych výletov
a spoločných akcií. Neodmysliteľnou súčasťou „trojstanice“ je humor, ktorý záchranárov sprevádza počas všetkých služieb.

Mgr. Ľubomíra Pavlíková

MUDr. Oleksandr Opanasenko

Regionálny vedúci záchranár pre
región Žilina

Regionálny vedúci lekár pre
región Žilina

Do záchrannej zdravotnej služby nastúpila v r. 2005 ako detská
sestra so špecializáciou Starostlivosť v klinickej onkológii
a Špecializovaná urgentná starostlivosť. Jej prax tvoria 3 roky
na OAIM, 4 roky na radiačnej onkológii, od r. 2005 ZZS v FNsP
ZA, od r. 2006 Falck Záchranná a.s., od r. 2007 VZS + zástupca
RM, od 2018 RM Kysuce, od 5/2020 ZZS Bratislava na pozícii
RVZ. Na ZZS nastúpila za čias, kedy bola na celú Žilinu vyčlenená 1 posádka RLP a 1 operátorka OS ZZS SR a do záznamu
o hlásení služieb sa pri 3 výjazdoch v dennej službe a 2 výjazdoch v nočnej písalo “služba bola rušná“.
V súčasnosti pracuje ako RVZ v regióne Žilina, ktorý tvorí
spolu 8 staníc. Žilina pozostáva z 2 RLP a 1 RZP-S, Čadca – skladajúca sa z RLP, RZP, RZP-S a ešte RZP Kysucké nové Mesto
a RZP Nová Bystrica.
Tak ako každý región, aj tento má svoje špeciﬁká, ktoré sa v
súčasnosti prejavujú v súvislosti s Covid situáciou a pendlermi.
V regióne pracuje aj na pozícii zdravotníckeho záchranára na
dohodu o vykonaní práce, ktorá je pre ňu dôležitá a pripomína
jej, prečo je na záchranke.
Svoj voľný čas venuje najmä rodine a priateľom, s ktorými sa
stretáva na chalupe, kde „muklujú, hubárčia, bajkujú a turistikujú“.
Kto nepozná Fatru, Kysuce a Beskydy – je najvyšší čas to zmeniť.

Je pôvodom z Ukrajiny, ale od roku 2013 žije a pracuje na
Slovensku. Urgentnej medicíne a záchrannej zdravotnej službe
sa venuje od roku 2001. Ešte ako študent 2. ročníka na „medicíne“ začal pracovať na záchranke ako dobrovoľník. Následne
prešiel na pozíciu sanitára a od 4. ročníka až do ukončenia
vysokej školy pracoval ako zdravotnícky záchranár v posádke
RLP. Od roku 2013 až do konca prevádzky staníc Falck Záchranná, a.s. na Slovensku pracoval v Žiline ako lekár výjazdovej
posádky a vedúci lekár RLP1 a RLP2. Od roku 2018 obsadzuje
aj pozíciu regionálneho vedúceho lekára, najprv vo Falck-u,
a po prechode pod ZZS Bratislava rovnakú pozíciu vykonáva
na staniciach v Žiline, Čadci, Ružomberku a Dolnom Kubíne.
Svoju prácu sa snaží robiť tak, aby bol pre svojich kolegov
inšpiráciou a zároveň motiváciou, aby robili veci lepšie.
„Navzájom sa povzbudzujeme k lepším výkonom a pomáhame
si udržiavať vysokú odbornú úroveň a myslím, že tvoríme veľmi
dobre zohratý tím,“ dodáva MUDr. Opanasenko. Okrem práce
v ZZS je zamestnancom oddelenia urgentného príjmu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina a tiež sa venuje vzdelávaniu
lekárov a záchranárov formou prednášok a aktívnej účasti na
odborných kongresoch na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Spolupodieľa sa aj na rôznych záchranárskych súťažiach na
tvorbe odborných úloh.
Ako si predstavujete ideálne leto?

Ako si predstavujete ideálne leto?
„Pre mňa je ideálne leto aspoň 3 týždne dovolenky, z ktorých
dva týždne strávim na chalupe a týždeň pri mori s rodinou
a priateľmi. “

„Leto beriem iba ako jedno z ročných období, ktoré je však
rizikové z hľadiska zabezpečenia prevádzky, práve kvôli
dovolenkám. Ja osobne sa snažím venovať každú moju
voľnú chvíľu rodine.“
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Predstavenie tímu komunikácie

KOMUNIKÁCIA
Je nevyhnutnosť, hlavne v procesoch zmien
JEDNÝM ZO ZÁKLADNÝCH PREDPOKLADOV SPRÁVNEHO FUNGOVANIA KAŽDEJ PROFESIONÁLNEJ
ORGANIZÁCIE JE ÚČINNÁ KOMUNIKÁCIA, A TO EXTERNÁ, KTORÁ UMOŽŇUJE INTERAKCIU S VONKAJŠÍM
PROSTREDÍM, AKO AJ VNÚTORNÁ, KTORÁ SA ORIENTUJE NA ZAMESTNANCOV.
NEDOSTATOČNÁ INFORMOVANOSŤ A ABSENTUJÚCA PROPAGÁCIA NAŠEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY BOLA
AJ PREDMETOM PODNETOV V MINULOROČNOM PRIESKUME NÁZOROV ZAMESTNANCOV. PRÁVE Z
TOHTO DÔVODU BOLO S ÚČINNOSŤOU OD 1. APRÍLA ZRIADENÉ KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE, KTORÉ
BUDE ZATIAĽ POZOSTÁVAŤ Z DVOCH ĽUDÍ.
Text a foto Darina Schreková, Marko Vrablec

Darina Schreková
V ZZS Bratislava pôsobí od minulého roka na pozícii referent
právneho oddelenia. V novom tíme bude zodpovedať za
externú komunikáciu.
Môžete sa na ňu obrátiť s akýmkoľvek obsahom, ktorý by
mohol byť prínosom pre širokú verejnosť.
darina.schrekova@emergency-ba.sk
0902 972 947

Mojím cieľom je zlepšiť komunikáciu
smerom k verejnosti a médiám, propagovať činnosť našej záchranky a zvýšiť
o nás povedomie.

Marko Vrablec
V ZZS Bratislava pôsobí niekoľko rokov ako záchranár a vedúci
stanice v Ružinove. V rámci svojej novej pozície bude zodpovedať prevažne za internú komunikáciu.
Môžete sa na neho obrátiť s akýmkoľvek postrehom, ktorý
by ste chceli komunikovať kolegom záchranárom v oblasti
kazuistiky, vzdelávania, zaujímavých príbehov z výjazdov,
jednoducho všetkým čo stojí v rámci organizácie za zmienku.
marko.vrablec@emergency-ba.sk
0902 972 948

Mojím cieľom je, aby sa dostali aktuálne
informácie ku všetkým vo vnútri našej
záchranky včas a z “prvej ruky“.
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10. ročník

JUBILEJNÝ 10. ROČNÍK RESCUE DAY SA TENTOKRÁT KVÔLI EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCII KONAL
NETRADIČNE V ONLINE PROSTREDÍ, PRENOSOM Z KONFERENČNÝCH PRIESTOROV V AQUACITY POPRAD.
KONFERENCIA ZÁCHRANÁROV INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PRINIESLA AJ TENTO ROK
MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH TÉM A NÁPADOV.
Text Marko Vrablec
Foto Michal Reiberger

Prednáška riaditeľa
ZZS Bratislava
Naša záchranka mala na konferencii zastúpenie
prostredníctvom svojho riaditeľa Dušana Michalka,
ktorý predstavil päť kľúčových oblastí na zlepšenie
fungovania organizácie.
Išlo o oblasti digitalizácie procesov, riadenia ľudských
zdrojov, nových priestorov, organizačnej zmeny
záchranky, či zvýšenia funkcie vzdelávania.
Riaditeľ tiež predstavil míľniky plánu obnovy
vo vzťahu k záchrannej službe na Slovensku
a návrh nových riešení v oblastiach organizácie
a cenotvorby systému ako takého.

Kazuistika
„Zasa bolesti na hrudníku?“
Ďalším aktívnym účastníkom za našu záchranku bol
Patrik Brna, náš kolega z oblasti vzdelávania. Patrik
svojou kazuistikou na tému ,,Zasa bolesti na hrudníku?“ opísal štyri zásahy, ktoré sa odohrali v jeden deň.
Vo všetkých prípadoch boli OS ZZS SR nahlásené
bolesti na hrudníku. Prvý z nich bol zapríčinený
bolesťami hrudnej chrbtice, druhý vysokým krvným
tlakom, tretí stresovou reakciou. V štvrtom prípade
bol už pacient v bezvedomí, nereagoval a nedýchal,
a tak posádka RZP zahájila okamžitú KPR. Medzitým
dorazila na miesto zásahu posádka s lekárom
a pokračovala v resuscitácii, pričom pacient sa po
niekoľkých minútach prebral do plného vedomia.
Následne bol prevezený na hospitalizáciu s diagnózou
AKS. Po prezentácii nasledovala diskusia, kde boli
kladené odborné otázky k danému
zásahu.

Zo sveta záchranky

RESCUE DAY 2021
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Vzdelávanie

GUIDELINES 2021
Nové odporúčania ERC pre resuscitáciu
V DÔSLEDKU SÚČASNEJ PANDEMICKEJ SITUÁCIE SA DŇA 10.4.2021 KONALO I. VIRTUÁLNE SYMPÓZIUM
SLOVENSKEJ RESUSCITAČNEJ RADY (SRR), KTORÉ PRINIESLO DLHO OČAKÁVANÉ NOVÉ ODPORÚČANIA
EURÓPSKEJ RESUSCITAČNEJ RADY (ERC) – GUIDELINES 2021 PRE RESUSCITÁCIU.
Text Patrik Brna
Foto Freepik

NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY ERC GUIDELINES 2021
TERMINOLÓGIA
Táto kapitola upravovala slovenské ekvivalenty a upozorňovala na časté nesprávne preklady. Nemali by sme používať
frázy ako masáž srdca, zástava srdca a pod. Ako profesionáli by sme mali pracovať s pojmami ako kompresie hrudníka, zastavenie srdca alebo obehu.
Zoznam správnej odbornej terminológie zverejnila Slovenská resuscitačná rada na svojej web stránke www.srr.sk.

ALS
Odporúčania upozorňujú na včasné varovné príznaky zhoršujúceho sa pacienta, aby sme predišli resuscitácii. Kľúčové je dodržiavanie
algoritmu. Zdôraznená je včasná a bezpečná deﬁbrilácia pri deﬁbrilovateľnom rytme srdca, skoré podanie Adrenalínu pri nedeﬁbrilovateľnom rytme srdca, použitie mechanických kompresií hrudníka, využitie sonograﬁe, kapnograﬁa, mimotelová KPR. Zaistenie D.C. ETI by malo
byť vykonané len mimoriadne skúseným zdravotníckym pracovníkom a prerušiť kompresie hrudníka kvôli intubácii môžeme maximálne
na 5 sekúnd.

PORESUSCITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ
Po ROSC je potrebné použiť ABC (Airway – Breathing - Circulation) prístup. Dôležité sú priechodné D.C., dostatočne ventilovaný a oxygenovaný pacient, vyšetrenie cirkulácie s kvalitným 12-zvodovým EKG.
Správny manažment pacienta na základe príčiny zastavenia obehu – PCI/CT. Udržiavame poresuscitačnú normotermiu 32-36°C, vyhýbame sa
vyššej telesnej teplote ako 37,7°C minimálne 72 hodín.
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ZÁVAŽNÉ ARYTMIE
Odporúča sa v úvode použiť ABCDE prístup k pacientovi, bez ohľadu na typ arytmie.
Pri nestabilnom pacientovi (šok, synkopa, ischémia myokardu, kardiálne zlyhanie) s tachyarytmiami vykonávame synchronizovanú
kardioverziu (FiP maximálny iniciálny výboj; ﬂutter/SVT 70-120J; VT s pulzom 120-150J), počas ktorej pacienta analgosedujeme.
Po 3. neúspešnom výboji podáme pacientovi 300mg Amiodaronu a aplikujeme ďalší výboj. Následne podáme pacientovi 900mg
Amiodaronu po dobu 24 hodín. Ak je pacient stabilný, využijeme farmakoterapiu, primeranú nálezu na EKG a stavu pacienta.
Riadime sa algoritmom pre manažment tachyarytmií.
Pri nestabilnom pacientovi s bradyarytmiami sa pokúsime o liečbu Atropínom, do celkovej dávky 3 mg i.v. Ak Atropín nie je účinný,
máme možnosť použiť Isoprenalín, Adrenalín, Dopamín, Glukagón, Aminofylín. Ak nie je farmakologická liečba účinná, pristúpime
k transkutánnemu pacingu, počas ktorého je pacient analgosedovaný. Ak nie je transkutánny pacing účinný, odporúča sa zavolať
špecialistu na transvenózny pacing. Riadime sa algoritmom pre manažment bradyarytmií.

PLS
Pediatrický pacient s obehovým zlyhaním by mal dostať bolusové dávky náhrad tekutín po 10ml/kg, aby sme sa vyhli objemovému
preťaženiu. Prioritou sú včasné a kvalitné kompresie hrudníka a včasná analýza rytmu. Postupy zdôrazňujú aktívne hľadanie a liečbu
reverzibilných príčin zastavenia obehu. Ak sú pochybnosti aký je rytmus, máme predpokladať, že je deﬁbrilovateľný.
Pre diferenciáciu zhoršujúceho sa dieťaťa je vhodné použiť tabuľky s fyziologickými hodnotami detí. Ak je bradykardia pod 60/min.
spôsobená hypoxiou alebo ischémiou, zahájime KPR aj keď je hmatný pulz. Počas KPR sa riadime algoritmom PALS.

NLS
Najčastejšou príčinou KPR je respiračné zlyhanie. Je potrebné zaistiť si vhodné prostredie a pomôcky na ventiláciu, pomôcky
na osušenie novorodenca, odsatie dýchacích ciest, vizualizáciu laryngu, sterilný materiál pre kanyláciu pupočníkových ciest, sterilné
rukavice, pomôcky k resuscitácii. Pri KPR len rýchlo zhodnotíme stav novorodenca a zahájime KPR. Väčšinou stačí spriechodnenie D.C.
a ventilácia.
Ak novorodenec nedýcha, vykonáme 5 záchranných vdychov, ak sa hrudník stále nedvíha, vykonáme ďalších 5 vdychov. Ak sa hrudník
hýbe, vykonáme 15 vdychov. Ak po 15 vdychoch nie je hmatný pulz alebo je prítomná bradykardia pod 60/min. Vykonávame kompresie
v pomere 3:1. Je potrebné každých 30 sekúnd kontrolovať akciu srdca. Počas KPR sa riadime algoritmom NLS.

ETICKÉ ASPEKTY
Odporúčania sa primárne zameriavajú na hlavné etické intervencie v praxi, rozhodovanie týkajúce sa resuscitácie, vzdelávanie, a výskum.
Lekári by nemali vykonávať KPR tam, kde by bola márna. Lekári by mali rodinným príslušníkom poskytovať informácie čestne a jasným
spôsobom.
Medzi jednoznačné kritériá na ukončenie KPR patrí 20 minút trvajúca asystólia, pri absencii akejkoľvek reverzibilnej príčiny. Lekári by sa
nemali podieľať na „predstieranej“ KPR. Resuscitačné tímy by mali ponúknuť rodine, aby bola prítomná pri KPR, ak si to žiadajú a ak to
umožňujú podmienky vykonávania bezpečnej KPR.

VZDELÁVANIE
Pre zdravotníckych pracovníkov sa odporúča akreditovaný ALS kurz a používanie kognitívnych pomôcok pri vzdelávaní.
Je potrebné naučiť profesionálov vysoko kvalitnej KPR, dôraz sa však kladie aj na komunikáciu a zvyšovanie kvality inštruktorov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
TENTO TEXT NENAHRÁDZA ORIGINÁLNE ODPORÚČANÉ POSTUPY VYDANÉ ERC. TENTO TEXT MÁ LEN INFORMATÍVNY CHARAKTER TÝKAJÚCI SA NAJHLAVNEJŠÍCH ZMIEN A POZNATKOV. NIE JE VHODNÝ NA VÝUČBU ANI
APLIKÁCIU DO PRAXE.
PRESNÉ ZNENIE ERC GUIDELINES 2021 NÁJDETE NA STRÁNKE WWW.CPRGUIDELINES.EU
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Príbehy
BOLESTI A ODMIETANIE
TRANSPORTU
RZP Bratislava Ružinov 1
Text Posádka RZP Bratislava Ružinov 1
Foto Freepik

Minulý mesiac sme zasahovali v jednej dedinke pri Bratislave, kde rodinní príslušníci privolali pomoc pre svoju
starú mamu, ktorá údajne spadla a sťažovala sa na bolesti v oblasti rebier.
Pri príchode na adresu sme pacientku vyšetrili, stabilizovali a chceli sme ju transportovať na ďalšie vyšetrenie do
zdravotníckeho zariadenia, avšak pacientka transport odmietla.
Komunikácia s ňou bola ťažká, snažili sme sa ju presvedčiť, že by s nami mala absolvovať návštevu zdravotníckeho
zariadenia. Pri rozhovore s rodinnými príslušníkmi nám bola celá situácia objasnená, staršia pani mala v poslednom
čase psychické problémy a často zabúdala.
Po dlhšom rozhovore a vysvetľovaní sa nám podarilo pacientku presvedčiť na prevoz do nemocnice, kde bola odovzdaná
do rúk lekára.
Pred koncom služby, keď sme čistili sanitku, nám začal zvoniť služobný telefón. Predpokladali sme, že OS ZZS SR nás
posiela na ďalšiu adresu, ale na naše prekvapenie nám operátor len chcel oznámiť, že volal rodinný príslušník od pani,
ktorú sme dnes prevážali a chcel by nám veľmi poďakovať za náš milý a obetavý prístup.
Toto poďakovanie nás s kolegom úprimne dojalo, nestáva sa až tak často, že si rodinní príslušníci pacientov dajú
námahu a vyjadria vďaku posádke.
V ten deň sme službu ukončili s veľmi dobrým pocitom.

Zaujal vás tento príbeh?
Ak máte za sebou podobnú skúsenosť aj Vy a chcete sa
o ňu podeliť s kolegami, napíšte nám.
Vaše príbehy a skúsenosti budeme postupne zverejňovať
v ďalších číslach časopisu.

marko.vrablec@emergency-ba.sk
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Veľmi oceňujem vysokú mieru odbornosti, pokoja,
rozvahy, pohotových reakcií, ktoré si situácia
vyžadovala a hlavne empatie a človečiny.
Bol by som rád, keby ste im to mohli tlmočiť.
V úcte a s pozdravom,
Štefan B.

Chcela by som sa poďakovať posádke
záchranárov, ktorá k nám do Klasova
prišla 3.3.2021 cca 20:15 hod. v zostave
pani doktorka a pán sanitár.
Boli privolaní k zhoršenému stavu
maminy.
Chcela by som sa im úprimne poďakovať
za ich starostlivosť,profesionalitu,
ľudský prístup a maximálny výkon
a pomoc!
Prajeme im veľa síl, odhodlania a chuti
do náročnej práce!

Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať a dávam
klobúk dole pred záchranármi pani Mirke N.
a pánovi Romanovi G., ktorí prišli dňa 2.3.2021
o 20:30 hod., telefonát na tiesňovú linku 155 bol
zaznamenaný o 20:14 hod.

S pozdravom,
Veronika K.

Môj otec Pavel K. bol vo vážnom zdravotnom stave. Nakoľko som študoval medicínu v minulosti,
bol som vďačný za ľudský prístup, ktorý preukázali obaja záchranári. S tatinom komunikovali
profesionálne a obaja ma informovali o stave môjho otca. Otec bol onkologický pacient a, žiaľ,
koronavírus bol preňho osudným. Veľmi si vážim Vašu prácu a som rád, že ste sa obaja môjmu
otcovi venovali a prišli.
Ďakujem aj za tatina...
Otec, žiaľ, zomrel v nemocnici Ružinov dňa 5.3.2021 na covid oddelení.
Veľké Ďakujem za ochotu a ľudský prístup!
S pozdravom,
Syn Karol K.

Chceme pekne poďakovať za ľudský prístup a ochotu p. doktorovi, ktorý mal službu večer 30. mája
2021. Pomohol nám radou a vybavením sanitky na Klenovú pre našu ťažko chorú príbuznú Máriu L.
Ešte raz, srdečná vďaka!
S pozdravom,
Marcela L.

Dobrý deň prajem, chcela by som touto cestou veľmi pekne poďakovať a pochváliť
prácu pána z dispečingu. Volala som kvôli onkologickému, imobilnému ocinovi,
v paliatívnom štádiu.
Pán bol veľmi milý, ochotný, hľadal alternatívy ako pomôcť. Dokonca, keďže nezvonia
zvončeky, mi operatívne volal, že záchranka vyrazila, nech ich čakám, aby sa ku nám
dostali.
Oceňujem aj prístup pána doktora zo záchranky, ktorý bol tiež veľmi milý, nápomocný. Vzhľadom na to, čomu sú dennodenne záchranári, lekári, dispečing vystavovaní, je obdivuhodné ako to zvládajú.

Poďakovania pacientov

Chcem sa touto cestou poďakovať záchranárke
Márii B. s jej kolegom, ktorí zasahovali pri mojom
bratovi 7.3.2021 dopoludnia.

Chceli by sme pekne poďakovať
za návštevu zdravotníkov
Michala T. a Tomáša R. v našom
centre. Deťom sa ich návšteva
veľmi páčila a oceňujeme ich
profesionálny, ale najmä ľudský
prístup.

Vedela by som sa rozpísať, ale nechcem mrhať Vaším časom, chcela som len, aby ste
vedeli, že si ich prácu a prístup veľmi vážim a že takýto pozitívny prístup urobí veľa,
dopomôže k lepšej psychike pacienta aj rodinných príslušníkov.“

Veríme, že táto návšteva nebola
posledná. Prajeme Vám, hlavne v
tomto období veľa síl, trpezlivosti
pri Vašej práci a veľa šikovných
a ochotných záchranárov, ktorí
neberú svoje povolanie len ako
prácu, ale je pre nich poslaním.

Andrea z Nitry

Detské centrum Preliezka
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Novinky

Text Darina Schreková, Lucia Mesárošová, Marko Vrablec,
Martin Švantner, Olexandr Opanasenko
Foto archív ZZS Bratislava

NOVÉ VZDELÁVACIE CENTRUM
Z dôvodu potreby nepretržitej dostupnosti odborných informácií a sústavného tréningu záchranárov je ďalšou veľkou prioritou novovznikajúce centrum vzdelávania. Súčasné priestory pre edukačný proces na Antolskej ulici nie sú dostačujúce, preto sme naplno
rozbehli prípravy a zamerali plány na ich rozšírenie, úpravu a vybavenie výučbových učební a priestorov ako pre teoretickú, tak pre
praktickú formu edukácie.
Rekonštrukciou učebne na 3. poschodí (VDS) a vytvorením učebne v pôvodnej zasadačke, vzniknú dve plne vybavené, moderné prednáškové miestnosti. Pre simuláciu identického prostredia zásahov v domácom prostredí, ktoré tvoria cca 90 % výjazdov, vznikne
plne zariadená bytová jednotka (kúpeľňa, detská izba, spálňa, resp. obývačka). Tréningové miestnosti bytovej jednotky budú monitorovať prácu záchranných tímov bez narušenia pracovného postupu a tiež za účelom pozorovania postupu posádky v reálnom čase.
Vzdelávacie centrum (VC) poskytne možnosť tréningu na ﬁgurínach troch vekových kategórií – dospelý, dieťa, novorodenec a osobitne
bude k dispozícii aj pôrodnícka ﬁgurína. Tréning na ﬁgurínach s bezdrôtovým ovládaním a možnosťou simulácie reálnych EKG rytmov,
hmatného pulzu, viditeľného dýchania, počuteľnej peristaltiky, srdcovej odozvy a počuteľných dýchacích fenoménov ako napr. chropky,
stridor a pod. sú celosvetový štandard, ktorý chceme dosiahnuť aj u nás. Garážové priestory 2. a 3. poschodia sú komfortným riešením
pre nácvik udalostí s hromadným postihnutím osôb, dopravných nehôd a rôznych druhov úrazov, preto pracujeme na zaobstaraní vrakov
vozidiel pre nácvik vyslobodzovacích, ﬁxačných a transportných techník.
Pre nácvik zručností v priestoroch ambulancie ZZS budú vyčlenené dve plne vybavené sanitné vozidlá. Komfort prostredia je jedným
z motivujúcich faktorov účasti na vzdelávaní, preto veríme, že nové VC Vás bude môcť privítať v čo najkratšom čase.

DIGITALIZÁCIA
Jednou z priorít, ktorej sa v najbližších mesiacoch v ZZS Bratislava budeme venovať, je digitalizácia.
Pri digitalizácii procesov sa v roku 2021 zameriame na implementáciu e-zápisu. Každá ambulancia bude vybavená prenosnými elektronickými zariadeniami (tablet a tlačiareň), aby bolo možné nahradiť ručné vypisovanie Záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby
jeho vyplnením na tablete. Následne budú tieto dáta nahraté do ďalších systémov bez potreby znovu ich nahadzovať. Ušetríme tým
hlavne čas potrebný na prepis informácií z rukou vypísaného záznamu do počítača a výrazne znížime chybovosť v záznamoch.
Druhou dôležitou novinkou v rámci digitalizácie bude aplikácia pre plánovanie pracovných zmien a vyhodnotenie dochádzky, ktorej
súčasťou by malo byť aj automatizované prepojenie so SW na spracovanie miezd.
Ďalšie oblasti, v ktorých sa časom chceme posunúť smerom k modernejším metódam, budú preberacie protokoly pri výmene pracovných
zmien, výraznejšie používanie e-learning nástrojov, metodické odborné postupy priamo na tabletoch, či obsahovo aj technologicky nový
ﬁremný web. Cieľom všetkých týchto zmien je uľahčenie a zefektívnenie Vašej práce, ale aj lepšia dostupnosť informácií.

VZDELÁVANIE LEKÁROV
Od mája tohto roka sa v ZZS Bratislava začíname intenzívnejšie venovať aj vzdelávaniu lekárov. Tím lekárov a záchranárov pod záštitou
odborného zástupcu MUDr. Miroslava Chabroňa pripravuje edukačné workshopy spolu s materiálmi pre lekárov, ktoré majú zlepšiť
odborné vedomosti a praktické zručnosti kolegov.
Témy prednášok budú zahŕňať novinky a optimálne postupy v KPR, základy UPV, nozologické jednotky internistického, neurologického
a pediatrického obsahu, používanie sonograﬁe v urgentnej medicíne a ďalšie.
Prezentácie budú určené tak pre začínajúcich, ako aj služobne skúsenejších kolegov a veríme, že každý si v nich nájde svoj individuálny
prínos pre svoju prax.
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JUBILEJNÝ 10. ROČNÍK SÚŤAŽE RESCUE 2021
Memoriál Vladimíra Kostolanského známy aj ako „RESCUE Šachtičky“ patrí medzi obľúbené odborné podujatia záchranárov
z celého Slovenska a Česka. Štandardne dvojdňová vzdelávacia aktivita doteraz začínala celodenným kongresom s bohatým
odborným programom. Nasledujúci deň štartovali záchranári v ranných hodinách po okruhu súťažných úloh. Odborné zápolenie posádok RZP vrcholilo v podvečer ďalšieho dňa, kedy sa po vyhlásení výsledkov súťaže zvyklo oslavovať niekedy aj do rána.
RESCUE 2021 - Memoriál Vladimíra Kostolanského je tento rok tradične plánovaný v krásnom horskom prostredí Nízkych Tatier
v okolí Banskej Bystrice v Hoteli Šachtička, a to v druhej polovici septembra 2021. Nechajte sa prekvapiť, čo pre Vás organizačný
tím pripravuje na tento 10. jubilejný ročník.

UHPO LEŠŤ V OKTÓBRI
Udalosti s hromadným postihnutím osôb (UHPO) patria medzi takzvané udalosti s nízkou periodicitou. Z dôvodu nízkej frekvencie
výskytu, ale vysokého reálneho rozsahu zasiahnutých osôb, zranení, rizík a škôd si vyžadujú periodické precvičovanie. Výborné
simulované prostredie na nácvik takýchto udalostí poskytuje centrum výcviku Lešť, kam na základe memoranda o spolupráci
s Úradom hlavného lekára OS SR každoročne chodíme UHPO trénovať. Najbližší turnus cvičenia UHPO je pre tento rok plánovaný
na október 2021.
Veríme, že sa obe tieto podujatia, vzhľadom na pandemickú situáciu, budú môcť uskutočniť.

VYHODNOTENIE VÝJAZDOV Q1 2021
POČET VÝJAZDOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

RZP BA RUŽINOV 1
RZP BA STARÉ MESTO 2
RZP BA NOVÉ MESTO
RZP BA POD. BISKUPICE
RZP BA DÚBRAVKA 2
RZP BA RUŽINOV 2
RZP HORNÉ JANÍKY
RZP BA VAJNORY 1
RZP PARTIZÁNSKE
RZP BA VAJNORY 2

POČET NAJAZDENÝCH KM
755
743
712
709
706
688
688
684
668
642

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

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

29 698 KM
27 486 KM
26 422 KM
25 832 KM
24 391 KM
24 283 KM
24 198 KM
23 868 KM
23 633 KM
23 365 KM

CELKOVÝ POČET NAJAZDENÝCH KM
94 STANÍC ZZS 1. KVARTÁL

CELKOVÝ POČET VÝJAZDOV
94 STANÍC ZZS 1. KVARTÁL

1 355 052 KM

39 788 VÝJAZDOV
NAJČASTEJŠIE DIAGNÓZY
1.
2.
3.
4.
5.

U07.1
R06.0
I10.9
R10.4
R55

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

5431 6.
3079 7.
1823 8.
1347 9.
1161 10.

R07.4 BOLESŤ V HRUDNÍKU, BLIŽŠIE NEURČENÁ
CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA
I64
E86 DEHYDRATÁCIA
G40.9 EPILEPSIA, BLIŽŠIE NEURČENÁ
R50.9 HORÚČKA, BLIŽŠIE NEURČENÁ

989
866
770
637
582
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ZAMESTNANECKÉ BENEFITY
Pre všetkých zamestnancov

ZAMESTNANECKÉ BENEFITY SÚ V KAŽDEJ ORGANIZÁCII DÔLEŽITOU TÉMOU A NIE JE TO INAK ANI U NÁS. DOVOĽTE NÁM
PRETO V PRVOM ČÍSLE INTERNÉHO ČASOPISU VENOVAŤ PÁR SLOV AJ TEJTO TÉME. CHCELI BY SME UPRIAMIŤ VAŠU POZORNOSŤ NA TIE BENEFITY, KTORÉ SA TÝKAJÚ ÚPLNE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV. CELKOVÝ PREHĽAD BENEFITOV SPOLU S ICH
KONKRÉTNOU VÝŠKOU NÁJDETE NA NA NAŠOM INTRANETE. SME PRESVEDČENÍ, ŽE AJ MY AKO ŠTÁTNA ORGANIZÁCIA
MÁME ČO PONÚKNUŤ A TIETO ZVÝHODNENIA POTEŠIA KAŽDÉHO Z VÁS.
Text Darina Schreková

Ocenenie dlhoročnej práce zamestnanca
Za nepretržité trvanie pracovného pomeru zamestnanca môžeme poskytnúť odmenu v určitej výške,
odvíjajúcu sa od počtu odpracovaných rokov v organizácii.
Získať tento beneﬁt môže zamestnanec na návrh nadriadeného, ktorého personálne
oddelenie upozorní na blížiace sa výročie. O priznaní príplatku rozhoduje riaditeľ
organizácie.

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa
Je určený jednému z rodičov dieťaťa, ktorý je zamestnancom ZZS Bratislava.
Získať ho môže zamestnanec vtedy, ak bezodkladne predloží na personálne
oddelenie potvrdenie o narodení dieťaťa - kópiu rodného listu.

Platené voľno na prvý školský deň dieťaťa v 1. ročníku ZŠ
Pracovné voľno s náhradou mzdy v 1. deň školského roka určené len jednému z rodičov dieťaťa,
ktorý je zamestnancom ZZS Bratislava a jeho dieťa je žiakom 1. ročníka ZŠ.
Zamestnanec o plánovanom čerpaní pracovného voľna vopred informuje svojho
nadriadeného prostredníctvom vyplneného dovolenkového lístka, v ktorom
vyznačí, že sa jedná o čerpanie voľna na nástup dieťaťa do 1. ročníka ZŠ.

Odmena pri dosiahnutí životného jubilea
Tento beneﬁt je určený pre zamestnancov, ktorí dovŕšili vek 50 rokov.
Získať tento beneﬁt môže zamestnanec na návrh nadriadeného, ktorého personálne oddelenie upozorní na blížiace sa jubileum. O priznaní príplatku rozhoduje riaditeľ organizácie.

€

Dvojnásobné odchodné pri odchode do invalidného
alebo predčasného dôchodku
Nárok na tento beneﬁt vzniká pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na
invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je vyšší ako 70 % a v prípade,
že zamestnanec požiada o poskytnutie tohto dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do
desiatich pracovných dní po jeho skončení. Nárok vzniká aj v prípade, ak bol zamestnancovi priznaný
predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo
do desiatich dní po jeho skončení.

Zamestnanec získa tento beneﬁt na základe zdokladovania nároku na personálnom oddelení. Zamestnanec predloží
zodpovedajúce doklady najneskôr do 10 pracovných dní od skončenia pracovného pomeru z uvedeného dôvodu.
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Je určený pre zamestnancov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu v zmysle § 58 zákona
č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. Príspevok sa poskytuje
zamestnancovi pri pracovnom pomere na neurčitý čas po uplynutí skúšobnej doby
a zamestnancovi v pracovnom pomere na dobu určitú, ktorý odpracoval u zamestnávateľa
viac ako jeden rok a jeho pracovný pomer naďalej trvá.
Získať ho je možné ak má zamestnanec uzatvorenú zmluvu o sporení v 3. pilieri
a v čase vzniku nároku na tento beneﬁt doručí na personálne oddelenie kópiu
zmluvy o sporení a požiada o začiatok poskytovania príspevku.

Platené voľno na zotavenie
Päť dní plateného voľna na zotavenie za kalendárny rok nad rámec Zákonníka práce,
s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Tento nárok nie je možné
preniesť do ďalšieho kalendárneho roka. Nevyčerpaný nárok sa neprepláca.
Zamestnanec si toto voľno žiada rovnakým spôsobom, ako žiada
o schválenie bežnej dovolenky.

Platené voľno na štúdium
Je určené pre zamestnanca, ktorý si zvyšuje vzdelanie štúdiom so zdravotníckym
zameraním na vysokej škole, strednej škole alebo špecializačným štúdiom so
zdravotníckym zameraním, päť dní plateného voľna na prípravu a vykonanie štátnej
skúšky, maturity alebo inej záverečnej skúšky, ktoré je možné čerpať len v celku a bezprostredne pred takouto skúškou. Jeden deň na účely uplatnenia tohto nároku predstavuje
7,5 hodiny.
Zamestnanec získava tento beneﬁt na základe odsúhlasenia vopred podanej
písomnej žiadosti so zdôvodnením požiadavky podľa čl. 13 bodu 4 Kolektívnej
zmluvy svojím nadriadeným.

Príspevok na stravné lístky nad rámec zákona
a nárok na stravné lístky aj počas čerpania
dovolenky
Zamestnanec za jednu stravnú poukážku uhrádza 1 euro. Príspevok zo sociálneho fondu
na jednu stravnú poukážku tvorí sumu 1,20 Eur a zvyšnú hodnotu stravnej poukážky 2,30 Eur
uhrádza ZZS Bratislava. Zamestnanec má nárok na stravnú poukážku aj počas čerpania dovolenky,
ale nie počas prekážok v práci na strane zamestnanca a inej ospravedlnenej neprítomnosti v práci,
absenciu a neplatené voľno.
Zamestnanec získava tento beneﬁt automaticky.

Účasť zamestnanca na vzdelávacích aktivitách
na pokyn zamestnávateľa považovaná za výkon
pracovnej činnosti
Podľa pracovného poriadku za výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda, sa považuje
účasť na ďalšom vzdelávaní, ak na takéto vzdelávanie bol zamestnanec vyslaný zamestnávateľom,
účasť na povinnom preškolení (napr. preškolenie vodičov), účasť na pracovných poradách, ktorých sa
zamestnanec zúčastňuje na príkaz zamestnávateľa, a to bez ohľadu na to, či ich absolvuje v čase pracovnej
zmeny alebo mimo rámca rozvrhu pracovných zmien zamestnanca; okrem prípadov, kedy si zamestnanec
zvyšuje vzdelanie štúdiom so zdravotníckym zameraním na vysokej škole, strednej škole alebo špecializačným štúdiom so zdravotníckym zameraním.

Z oddelenia ľudských zdrojov

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
zamestnancov

Zamestnanec získava tento beneﬁt automaticky.
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MÁLO NÁS...

Nepretržitá prevádzka na 94 staniciach ZZS si
vyžaduje dostatok kvalifikovaného personálu
ZISTENIE, ŽE MÁME V NAŠEJ ZÁCHRANKE STÁLE DOSŤ VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST, ASI NEBUDE PRE VÄČŠINU KOLEGOV
VEĽKÝM PREKVAPENÍM. SME SÚČASŤOU ZDRAVOTNÍCKEHO SYSTÉMU A TENTO DEFICIT POCIŤUJEME ROVNAKO DLHO AJ
INTENZÍVNE, AKO VŠETCI OSTATNÍ.
POKRYTIE NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKY NA 94 STANICIACH ZZS SI VYŽADUJE DOSTATOK KVALIFIKOVANÉHO PERSONÁLU,
A PRETO PODNIKÁME POTREBNÉ KROKY K TOMU, ABY SME DOPLNILI NOVÝCH KOLEGOV TAM, KDE CHÝBAJÚ.
Text a foto Martin Resutík

Koho potrebujeme?
Reč je, predovšetkým, o lekároch a zdravotníckych záchranároch. Rovnako ako
celé zdravotníctvo aj my pociťujeme, že na pracovnom trhu je nedostatok
kvaliﬁkovaného personálu. Počty lekárov by sme radi posilnili na celom území,
kde ZZS Bratislava pôsobí. Čo sa týka záchranárov, máme niekoľko regiónov,
kde je „plný stav“ alebo veľmi podobná situácia, ale na väčšine územia by sme
potrebovali do posádok pridať nových kolegov, pretože každý nečakaný výpadok
napríklad kvôli ochoreniu môže situáciu s plánovaním služieb skomplikovať.
A nakoniec je tu ešte jeden silný regionálny fenomén: Bratislava vs. ostatné
regióny.
Nie je tajomstvom, že obsadenie pracovných pozícií v Bratislave je náročnejšie,
než mimo nej.

V čom tkvie problém?
Okrem toho, že nedostatok zdravotníckych pracovníkov je všeobecne známy,
potýkame sa aj s inými skutočnosťami. Práca v ambulancii ZZS je osobitá, pre
časť lekárov je lákavá, je však aj mnoho takých, ktorí si to nevedia predstaviť.
Špeciﬁkom je tiež geograﬁcké rozmiestnenie našich posádok, často pracujúcich
v menších kolektívoch. Napriek tomu, že záchranárov hľadáme nezanedbateľné
množstvo, stáva sa, že odmietame uchádzačov - v ich lokalite máme plný stav
a vzdialenejšie stanice pre nich nie sú zaujímavé z hľadiska dochádzania.

Martin Resutík
vedúci oddelenia ľudských zdrojov

Najlepšie poznáte
potenciálnych kolegov
vo svojom regióne, viete
im poskytnúť referenciu,
aké to v našej záchranke
je a prečo ku nám nastúpiť.
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Čo nás čaká teraz a čo neskôr?
V najbližšom období očakávame príchod čerstvých posíl k záchranárom spomedzi
končiacich absolventov škôl. Mnohí z nich už teraz u nás praxujú alebo pracujú
ako vodiči.
V júni a septembri sa teda časť otvorených záchranárskych pozícií zaplní.
Podporte ich, prosím, a pomôžte im v ich začiatkoch – urobte im taký štart
v práci, aký by ste si želali aj Vy. Na ostatné otvorené pozície záchranárov sa
budú sústreďovať naše ďalšie cielené náborové aktivity, rovnako ako na lekárov.
Jedným z najbližších plánov je posilnenie povedomia o tom, že prijímame nových
kolegov. Informovanosť by sa mala rozšíriť a spresní sa aj jej adresnosť, aby bola
lepšie vyhľadateľná pre ľudí z rôznych regiónov.

Mimoriadne dôležitou súčasťou ste Vy, naši existujúci zamestnanci. Vy najlepšie poznáte potenciálnych
kolegov vo svojom regióne, viete im poskytnúť referenciu, aké to v našej záchranke je a prečo ku nám
nastúpiť. Na intranete budeme postupne pridávať informácie, ktoré môžu naši kolegovia posunúť svojim
známym so záujmom o prácu u nás. Už teraz sú tam dostupné proﬁly pracovných pozícií, ktoré je možné
zdieľať ďalej ako samostatné súbory.
Profesionálna prezentácia našej záchranky napríklad na Facebooku a LinkedIn, zdieľanie pracovných
ponúk a oslovovanie širšej verejnosti, by tiež malo postupne prispieť k podpore náborových aktivít.
Ďakujem Vám za podporu!

Ak viete o niekom, kto má záujem o prácu lekára záchrannej zdravotnej služby alebo zdravotníckeho záchranára, neváhajte a pošlite mu proﬁl pozície, ktorý nájdete na intranete medzi
voľnými miestami.
Každému odpovieme a vhodných kandidátov radi prijmeme do našich radov.

praca@emergency-ba.sk

Máme čo ponúknuť
Vlastný vzdelávací a tréningový
odbor

94 staníc Záchrannej zdravotnej služby
na Slovensku

Kolektív špičkových odborníkov
v prednemocničnej urgentnej medicíne

€

Z oddelenia ľudských zdrojov

Ku klasickej inzercii sa pridá viac aktivít prostredníctvom sociálnych sietí. Zlepšenie celkového imidžu
potenciálneho budúceho zamestnávateľa očakávame od nového moderného webu ZZS Bratislava, ktorý
poskytne viac informácií nielen o otvorených pozíciách, ale tiež o pracovnom prostredí, beneﬁtoch
a ďalších kritériách, podľa ktorých sa budúci zamestnanci rozhodujú.

Fungujúci systém
zamestnaneckých beneﬁtov
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Jeden deň s...

LUCIOU MESÁROŠOVOU
15 rokov v ZZS

04:00 - 06:00
Hodina môjho budíčka a odchodu do práce je závislá
od toho, či v aktuálny deň cestujem do regiónu na vzdelávaciu
aktivitu alebo do kancelárie. Ráno trávim štandardnými kúpeľňovými, zrkadlovými a „šminkovacími“ procedúrami.
Málokedy sa zaobídem bez kávy, čaju a raňajok.

06:00 - 08:00
Trvanie cesty do práce sa opätovne odvíja od toho, či cestujem
do regiónu alebo kancelárie. Dlhé trasy mi neprekážajú, nakoľko
šoférovanie s príjemnou hudbou alebo aj tichom považujem za
relaxačnú techniku. Pretriedim myšlienky, popremýšľam nad
rozbehnutými projektami, mnohokrát prídu na um riešenia
a nové nápady.

08:00 - 10:00
Príchod do práce sprevádza zapnutie notebooku. Následná
kontrola pošty, správ, kalendára, poznámok a úloh. Na vzdelávacích aktivitách privítanie kolegov a prednáška, či praktické
cvičenia. Vybavovanie telefonátov a mailová komunikácia je
rutinná súčasť môjho dňa a základný komunikačný nástroj s
členmi môjho tímu, ktorých je aktuálne na odbore vzdelávania
štrnásť. Pracovné porady obvykle začíname ôsmou hodinou
a trvajú rozdielne dlho v závislosti od aktuálnej témy, ktorú
riešime.

10:00 - 12:00
Text a foto Lucia Mesárošová

V ZZS BRATISLAVA VEDIEM NOVOVZNIKNUTÝ ODBOR
VZDELÁVANIA, KTORÝ MÁ DVA REFERÁTY. REFERÁT
VZDELÁVANIA VODIČOV A REFERÁT ZDRAVOTNÍCKEHO
VZDELÁVANIA. ZDRAVOTNÍCKA PROFESIA BOL DETSKÝ SEN,

Prichádza prvá krátka prestávka a druhá káva alebo čaj. Po nej
pokračujem administratívnymi a organizačnými povinnosťami,
alebo cestovaním.

12:00 - 12:30
Čas obeda. Doma varím, v práci zohrievam. „Obed v aute“ cestou
z regiónov nie je u mňa nezvyčajný.

KTORÝ SA MI DO BODKY SPLNIL.

12:30 - 16:30

ZAČÍNALA SOM AKO ZDRAVOTNÁ SESTRA NA DETSKEJ

Poobedia vnímam ako pokojnejšiu časť dňa, kedy mávam oveľa
väčší priestor na spracovanie toho, čo sme si s tímom alebo
vedením odkomunikovali doobeda. Samostatne vytváram návrhy
vzdelávacích aktivít, didaktických pomôcok, metodických postupov a pod. K tým následne vyjadrujú svoj názor a pripomienkujú
ich členovia vzdelávacieho tímu, odborný garant alebo kolegovia
z radov stredného a vrcholového manažmentu. V ďalšej fáze pripomienky zapracujem a ﬁnalizujem k výslednému schváleniu
a implementácie do praxe. K mojej pozícii patrí nielen úlohy a požiadavky na vzdelávanie plniť, ale ich aj zadeľovať, prerozdeľovať
a delegovať ostatným členom tímu. V tomto bode sa „garde otočí“
a návrhy samostatne vytvárajú referenti vzdelávania.

ONKOLOGICKEJ KLINIKE, ODKIAĽ MA NAJMÄ PSYCHICKÁ
A EMOČNÁ NÁROČNOSŤ PRÁCE ZAVIEDLA NA ZÁCHRANNÚ
ZDRAVOTNÚ SLUŽBU. POVOLANIE ZDRAVOTNÍCKEJ
ZÁCHRANÁRKY VYKONÁVAM PÄTNÁSŤ ROKOV. POČAS TÝCH
SOM SI DOPLNILA VZDELANIE O DVA STUPNE VYSOKEJ ŠKOLY
A NIEKOĽKO ZDRAVOTNÍCKYCH, MANAŽÉRSKYCH A PEDAGOGICKÝCH ŠPECIALIZÁCIÍ. PRACOVNÉ SKÚSENOSTI SOM
PARALELNE NABERALA U VIACERÝCH POSKYTOVATEĽOV
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ
SLUŽBY I NA OPERAČNOM STREDISKU ZZS.

16:30 - 18:00

PREVAŽNÚ ČASŤ MOJEJ SÚČASNEJ PRACOVNEJ POZÍCIE

Keď všetko dobre ide a nevyskytnú sa akútne požiadavky, vypínam
notebook a odchádzam domov. Cesta domov mi poskytuje priestor
na rekapituláciu dňa a osobný relax.

TVORIA VZDELÁVACIE AKTIVITY A TVORBA METODIKY
EDUKAČNÉHO PROCESU V NAŠEJ ORGANIZÁCII. NO AJ
NAPRIEK TOMU SI STÁLE NÁJDEM ČAS ZÁJSŤ AKTÍVNE DO
VÝJAZDU A ODSLÚŽIŤ DENNÚ,
ČI NOČNÚ SLUŽBU.
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18:00 - 22:00
Čas strávený doma je pre mňa jedna z tých „obyčajných“ vzácností.
Deň má 24 hodín, z ktorých prevažnú časť presedím. Preto aspoň
hodinu denne venujem aktívnemu pohybu. Prechádzka, beh, cvičenie. Aktuálne som sa nadchla pre pilates. Pustím sa do varenia
obeda na nasledujúci deň a ten dnešný končím rovnako ako som ho
začala - pred zrkadlom v kúpeľni.

Spoľahlivé vozidlo bez zbytočných porúch
a problémov je o pravidelnej kontrole
KEĎŽE SME MY TECHNICI DOSTALI MOŽNOSŤ PRIHOVORIŤ SA NAŠIM VODIČOM, ROZHODOL SOM SA
HNEĎ NA ZAČIATOK POUKÁZAŤ NA ZÁKLADNÉ VECI, KTORÉ SI VŠÍMAME POČAS NAŠEJ PRÁCE.
MOJÍM CIEĽOM NIE JE UKAZOVAŤ NA NIEKOHO PRSTOM, PRÁVE NAOPAK, CHCEL BY SOM UĽAHČIŤ,
ZJEDNODUŠIŤ A SPRÍJEMNIŤ PRÁCU VODIČOM, PRÍPADNE ICH VYSTRÍHAŤ PRED ZBYTOČNÝMI
PROBLÉMAMI, KTORÉ ICH MÔŽU STRETNÚŤ.
Text a foto Pavel Horváth

Fungujúce, čisté a pekné vozidlá reprezentujú nielen našu ﬁrmu, ale v prvom rade na každej adrese aktuálne aj
slúžiace posádky. A každý chce predsa slúžiť v upravenom a dobre vyzerajúcom vozidle, kde sa bude cítiť
komfortne.
V úvode začnem základnou povinnosťou každého vodiča, či už na RZP, RZP-S alebo RLP. Po nastúpení do služby
je veľmi podstatné skontrolovať a prebrať si motorové vozidlo po predchádzajúcej zmene. Zameriam sa teraz skôr
na vodiča ako na záchranára.
Vodič by mal v prvom rade pred jazdou preveriť vozidlo, či je spôsobilé na cestnú premávku. Vozidlo treba
naštartovať a skontrolovať, či svieti všetko potrebné osvetlenie, smerovky, brzdové svetlá, svetlá do hmly
a predné svetlomety.
Taktiež je potrebné preskúšať, či svietia všetky majáky,
aby nás bolo dobre vidieť.
Ďalej je potrebné prejsť náplne v motore, to znamená
dostatok oleja, chladiacej kvapaliny, brzdovej kvapaliny,
prípadne vody do ostrekovačov.
Pri naštartovanom motore vodič chvíľu počúva, či je jeho
chod pravidelný, či sa samovoľne nemenia otáčky motora,
prípadne či nadmerne nedymí z výfuku. Pred vypnutím
motora vodič skontroluje, či na palubnej doske nesvieti
nejaká kontrolka závady.
Potom môže vypnúť motor a teraz je na rade kontrola
stavu tachometra, ktorý musí sedieť so stavom na karte.
Následne by mal vodič prejsť okolo celého vozidla, kde
sa zameria na prípadné nové poškodenia karosérie, kolies,
svetiel, kľučiek, či iné viditeľné poškodenia vozidla, ktoré
tam pri jeho predošlej službe neboli.
Táto celá kontrola vodičovi zaberie maximálne 10 minút,
ale môže ho odbremeniť od rôznych nasledujúcich nepríjemností. A hlavne mu mnohokrát môže ušetriť zbytočné
výdavky z vlastnej peňaženky pri dopravnej nehode alebo
škodovej udalosti.

Technik správy vozidiel radí

PAVEL HORVÁTH:

Pavel Horváth
O tom, čo robiť následne, ak vodič zistí nejaký
problém alebo závadu, si povieme nabudúce.
Všetkým želám veľa šťastných, bezproblémových kilometrov,
aby ste sa mohli vždy po službe spokojní vrátiť domov k svojim
rodinám.
Váš technik Pavel

regionálny technik správy služobných motorových vozidiel

Šťastný a bezpečný návrat
posádok domov k rodinám
je priorita.
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Tipy pre zdravie

AKO SPRÁVNE
SEDIEŤ ZA VOLANTOM?
Zvládnete to v 5 krokoch
ZLÉ SEDENIE V AUTE DOKÁŽE NAROBIŤ VIAC PROBLÉMOV, AKO SA NA PRVÝ POHĽAD MÔŽE ZDAŤ.
OKREM TOHO, ŽE V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH NEMÁTE DOSTATOČNÚ KONTROLU NAD OVLÁDANÍM
VOZIDLA, V PRÍPADE ZRÁŽKY SA VIETE ZRANIŤ OVEĽA VIAC, NEŽ PRI SPRÁVNOM SEDENÍ.
SEDENIE V AUTE SA PRITOM NIJAKO NEODLIŠUJE OD SEDENIA V KANCELÁRII. IDE O STATICKÚ POZÍCIU,
KTORÁ JE PRE ĽUDSKÉ TELO NEPRIRODZENÁ. AK SA CHCETE VYHNÚŤ BOLESTIAM KRÍŽOV A CHRBTA,
MUSÍTE SI V AUTE SPRÁVNE SADNÚŤ. SKÔR, AKO SA PUSTÍTE DO ŠOFÉROVANIA, BEZ OHĽADU NA
DĹŽKU TRASY BY STE SI MALI NÁJSŤ SPRÁVNU POZÍCIU NA SEDENIE. VĎAKA SPRÁVNEMU SEDENIU
BUDETE MAŤ DOBRÝ VÝHĽAD NA VOZOVKU, PEVNÚ OPORU CHRBTA, ČI DOSTATOK PRIESTORU NA
NOHY.
PRINÁŠAME VÁM PRETO JEDNODUCHÝ POSTUP, AKO V NIEKOĽKÝCH KROKOCH SPRÁVNE NASTAVIŤ
SEDADLO VODIČA.
Text Darina Schreková
Foto Freepik

VEDELI STE, ŽE AJ POČAS ŠOFÉROVANIA MÔŽETE
POSKYTNÚŤ VÁŠMU TELU ASPOŇ TROCHU
ODDYCHU?

Odkladajte nohu zo spojky, kedykoľvek to bude možné. Ak je ľavá noha položená na „odpočívadle“, poskytuje oporu celému telu
a znižuje napätie v chrbte.
Volant miernou silou uchopte po stranách, v pozdĺžnej osi vyťahujte nahor hlavu a zároveň sťahujte ramená a lopatky nadol k podlahe,
hrudník však nedvíhajte. Takto si jednoducho aktivujete svalstvo medzi lopatkami.
Svalstvo dolných končatín môžete aktivovať striedavým tlačením pätami do podlahy.
Na uvoľnenie krčnej chrbtice na pár sekúnd zasuňte bradu mierne dozadu.
22

120 °

110 -120 °

1
2

VÝŠKA SEDADLA
Pri správne nastavenej výške sedadla sa kolená nachádzajú približne v rovnakej výške ako je panva. Treba však dávať pozor na to,
aby ste nesedeli privysoko. Ak sedíte vysoko, zmenší sa Vám výhľad a v konečnom dôsledku začnete predkláňať hlavu dopredu,
čo po pár minútach môže viesť k bolestiam v krku.

VZDIALENOSŤ SEDADLA
Dôležitým nastavením je upravenie vzdialenosti sedadla od riadiacich pedálov. Všímajte si vaše nohy a kolená. V správnej polohe sa
kolená nedotýkajú dolnej časti sedadla a medzi sedadlom a kolenom je medzera na minimálne dva prsty.
Ak máte sedadlo v správnej vzdialenosti od pedálov, tak dokážete s opretým chrbtom bez problémov dotlačiť každý jeden pedál.
Noha na dotlačenom pedáli by mala v kolene zvierať aspoň 120 ° uhol. V žiadnom prípade nesmie byť vystretá, pretože hrozí riziko
úrazu a rovnako klesá vaša schopnosť rýchlej a dostatočnej reakcie.

3
4
5

SKLON OPERADLOVEJ ČASTI
Rovnako dôležitým parametrom zdravého sedenia v aute je sklon operadlovej časti sedadla. So sedadlovou časťou by mal zvierať
uhol približne 110 až 120 stupňov. V takej to pozícií najmenej zaťažujete stavce v spodnej časti chrbta. Nesklápajte sedadlo pri dlhej
jazde. Napriek tomu, že získate trochu pohodlia, strácate kontakt s vozidlom a zvyšuje sa riziko mikrospánku.

OPIERKA HLAVY
Opierka hlavy v aute poskytuje oporu krku v prípade nárazu. Jej účinok sa odvíja od toho, či sa nachádza v správnej výške. Ideálna
výška opierky je taká, keď sa stred opierky a vaše oči nachádzajú v jednej priamke. Snažte sa vyhnúť zlozvyku predkláňania hlavy
dopredu a myslite na to, že uši by mali byť vždy v úrovni nad ramenami.

IDEÁLNA POZÍCIA PRE VOLANT A SPÄTNÉ ZRKADLÁ
Posledným krokom zdravého sedenia je nastavenie volantu a zrkadiel. Ak máte správne nastavenú vzdialenosť volantu od sedadla,
tak ste schopní položiť zápästia vystretých rúk na vrchný okraj volantu, pričom ramená sú opreté o operadlo. Po uchopení volantu
v odporúčanej pozícii za desať dve, vám klesnú lakte a vytvoria približne 120° uhol.
Ak ste si už všetko správne nastavili, venujte pozornosť spätným zrkadlám. Zle nastavené zrkadlá vás nútia sa posúvať a vykláňať,
čím opúšťate správnu pozíciu pri sedení.
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Pomôž ambulancii dostať sa k pacientom

Pre malých záchranárov

