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V neposlednom rade musím tiež 
spomenúť, že aktívne pracujeme aj na 
obnove vozového parku. Bol by som rád, 
keby sa v priebehu budúceho roku úplne 
vymenili všetky staršie sanitné vozidlá. 
 
Uvedomujem si, že v našej záchranke je 
potrebné zrealizovať ešte mnoho zmien, 
na ktorých som už s kolegami začal 
postupne pracovať. 

Našu záchrankovú rodinu tvorí takmer 
1150 ľudí a preto môžu niektoré zmeny 
prichádzať pomalšie. No verím, že 
spoločnými silami sa nám podarí posilniť 
vnímanie organizácie ako dobrého 
zamestnávateľa a tiež profesionálneho 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 
Veď všetci sme súčasťou jednej rodiny 
a všetky ciele sú naše spoločné.

Na sklonku leta pevne verím, že ste si 
aspoň v nejakej miere užili letné dni s 
najbližšími, venovali sa rodine a načerpali 
nové sily. Ako iste viete, 3. vlna pandémie 
už oficiálne nastúpila a my budeme opäť 
potrebovať každého jedného z Vás, 
odhodlaného a pripraveného bojovať 
s jej dôsledkami. 

Zo srdca Vám prajem veľa síl a energie. 
Spolu to zvládneme.
 

Michal Kováčik

v rukách držíte 2. číslo nášho interného 
časopisu Naša záchranka. Podľa plánu, 
ktorý bol nastavený, sa Vám budeme 
takto prihovárať vždy s približne 
3-mesačnou pravidelnosťou. 
 
Na pozícii riaditeľa som pomerne krátky 
čas, no už za toto obdobie som mal tú 
česť stretnúť sa s niektorými z Vás, 
porozprávať sa o Vašom pôsobení v našej 
organizácii a vypočuť si Vaše hodnotné 
názory. Ubezpečujem Vás, že vyvíjam 
a aj neustále budem viesť všetky kroky k 
tomu, aby Vás Vaša práca pokiaľ možno 
čo najviac napĺňala a mali ste zabez-
pečené podmienky k jej plnohodnot-
nému vykonávaniu. 
 
V uplynulom období sme s tímom 
intenzívne pracovali na tom, aby sa 
k Vám v najbližších mesiacoch dostali 
nové pracovné uniformy. Tento proces 
iniciovalo ešte predchádzajúce vedenie 
a my robíme všetko preto, aby sme ho 
čo najskôr dotiahli do úspešného konca.
 
Ďalším cieľom, ktorý sme si stanovili, 
je implementácia elektronického zápisu. 
Ručné vypisovanie Záznamu o zhodnotení 
zdravotného stavu osoby už čoskoro 
nahradia prenosné elektronické 
zariadenia, ktorými bude vybavená každá 
naša ambulancia. 

Posledné mesiace som začal navštevovať 
jednotlivé stanice a z týchto návštev 
vyplynula potreba niektoré priestory 
vylepšiť, či dokonca úplne vymeniť, 
a zabezpečiť Vám tak vhodnejšie 
a komfortnejšie miesto pre prácu. 

Drahí kolegovia,

Ing. PhDr. Michal Kováčik
riaditeľ 

Verím, že spoločnými 
silami sa nám 
podarí posilniť 
vnímanie organizácie 
ako dobrého 
zamestnávateľa a tiež 
profesionálneho 
poskytovateľa 
zdravotnej 
starostlivosti.
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Základom dobrej pracovnej atmosféry 
je dobrý kolektív

 
VLADIMÍR PRACUJE V NAŠEJ ZÁCHRANKE UŽ JEDENÁSŤ ROKOV. ZAČÍNAL NA POZÍCII VODIČA 

ZZS A NESKÔR, PO DOPLNENÍ VZDELANIA, SA PREPRACOVAL NA POZÍCIU ZDRAVOTNÍCKEHO 

ZÁCHRANÁRA. SVOJ VOĽNÝ ČAS VENUJE HLAVNE RODINE A TIEŽ VÝROBE MODELOV VOZIDIEL, 

KTORÉ AJ SÁM ZBIERA.

Text Vladimír Adamec, Marko Vrablec
Foto archív Vladimír Adamec

Aké boli tvoje začiatky na záchranke? 

Začínal som v roku 2008, v tej dobe ešte vo firme IRS, kde som po úspešnom absolvovaní prijímacieho konania 
nastúpil na pozíciu vodič ZZS na stanici RLP Nová Baňa. Začiatky neboli jednoduché, nakoľko v tom čase som bol bez 
zdravotníckeho vzdelania, takže som sa len zoznamoval, čo práca vodiča ZZS obnáša a začínal som takpovediac 
od nuly. Spravil som si kurz prvej pomoci a o rok neskôr som začal študovať za zdravotníckeho záchranára v Bratislave.
 
V našej záchranke pracujem od roku 2010, kedy som po výmene poskytovateľa prešiel pod ZZS Bratislava. V tej dobe 
som zastával pozíciu vodiča ZZS a popri práci som si naďalej rozširoval vzdelanie v odbore zdravotnícky záchranár (ZZ), 
ktoré som úspešne ukončil v roku 2011 a odvtedy pracujem ako ZZ naďalej na stanici RLP Nová Baňa.

Vždy si chcel byť zdravotníckym záchranárom?

Už odmalička ma fascinovali sanitné vozidlá a tam sa možno zrodila aj myšlienka, že by som si raz chcel sadnúť za volant sanitky. Určite mali 
podiel na tom aj moji rodičia, keďže mama pracovala v NsP Nová Baňa na internom oddelení a otec bol vodič z povolania. Tam sa to niekde 
celé začalo a po ponuke pracovať na záchrannej zdravotnej službe sa to aj stalo realitou. 
 

Čo ťa v práci uspokojuje a čo ťa dokáže potešiť?

Základom dobrej pracovnej atmosféry je dobrý kolektív na pracovisku. Mám to šťastie, že na stanici ZZS v Novej Bani sme super partia. 
A druhá vec, ktorá ma vie v práci potešiť je, keď dokážeme pacientovi reálne pomôcť a uľaviť mu od trápenia, alebo mu dokonca zachrániť
život.  
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Existujú aj nejaké veci, ktoré ťa dokážu vyviesť z miery? 

Samozrejme, nebudem klamať, že nie. Čo ma v práci dokáže vyviesť z miery najviac, je nerešpektovanie sanitného vozidla, ktoré 
ide na VRZ, ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Nevravím, že je to každý jeden vodič, ale vždy sa nájde niekto, kto buď 
neskôr zareaguje alebo nezareaguje vôbec. Tým vznikajú situácie, ktoré zabraňujú rýchlemu a plynulému transportu pacienta, 
či samotnému príchodu k pacientovi. 

Dostalo sa k nám, že máš skutočne krásny a zaujímavý koníček. Kto ťa 
k nemu priviedol? Alebo si si raz ráno povedal, že budeš modelárom?

Všetko sa začalo mojím nástupom na ZZS. Vtedy mi rodičia kúpili originálny model sanitky, ktorý bol prepracovaný do najmenšieho 
detailu. Môžem povedať, že toto bol ten zlomový moment, ktorý ma priviedol najskôr k zbieraniu modelov a neskôr k ich výrobe. 
Dovtedy som nevedel, že niečo také existuje a fascinovalo ma, že model je tak detailne prepracovaný. Najprv som sa prihlásil do 
modelárskej skupiny, kde som začal komunikovať s ľuďmi, ktorí sa tomu venovali a naberal som prvé skúsenosti. Kupoval som si 
hotové modely z rôznych kamenných predajní a e-shopov, ale keď som už nezohnal daný model, o ktorý som mal záujem, tak som 
začal rozmýšľať, ako by som zbierku ešte viac rozšíril a to ma priviedlo k samotnej výrobe. Momentálne sa venujem vyrábaniu 
napodobenín reálnych vozidiel, ktoré brázdia slovenské cesty, napríklad aj spomínané sanitky našej záchranky. 

K dnešnému dňu mám v zbierke okolo 180 modelov. 

Koľko trvá taká výroba modelu, napríklad sanitného vozidla?

Veľmi záleží od špecifikácie a obťažnosti vyrábaného modelu. Nakoľko sa nevyrába len samotný model, ale aj rôzne doplnky, polepy, 
lakovanie. Ak sa bavíme napríklad o výrobe sanitného vozidla, tak výroba trvá približne dva mesiace, ale ako som už spomenul vyššie, 
výrobný čas je individuálny.

Ako inak tráviš voľný čas okrem toho že vyrábaš modely? 

Svoj voľný čas primárne venujem rodinke. Starostlivosť o nášho synčeka mi zaberá všetok voľný čas, ale ak mám chvíľku pre seba, 
okrem výroby modelov sa venujem cvičeniu a jazde na bicykli.
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NITRA JE JEDNÝM Z NAJSTARŠÍCH MIEST NA SLOVENSKU, KTORÉ VZNIKLO NA SIEDMICH PAHORKOCH. 

DÁ SA O NEJ POVEDAŤ, ŽE PREDSTAVUJE RAJ PRE ARCHEOLÓGOV. V NITRE SÍDLIL KNIEŽA PRIBINA, 

KRÁĽ RASTISLAV, KTORÝ NA TOTO ÚZEMIE POZVAL SOLÚNSKYCH BRATOV KONŠTANTÍNA A METÓDA, 

A TÍ PRINIESLI PRVÉ SLOVANSKÉ PÍSMO - HLAHOLIKU. NITRA S POČTOM OBYVATEĽOV  78 353 JE 

V SÚČASNOSTI PIATYM NAJVÄČŠÍM MESTOM NA SLOVENSKU. MESTO SA ROZPRESTIERA NA PLOCHE 

100,45 KM2. NITRA LEŽÍ NA ÚZEMÍ ROZPRESTIERAJÚCOM SA MEDZI MASÍVOM ZOBORA (587 M)

A VRCHMI (KALVÁRIA 215 M, ŠIBENIČNÝ VRCH 218,5 M).

Text Marko Vrablec, Helena Karabčíková, Matej Prvý, Adib Ksseibi, Monika Podobová
Foto Adrián Hráček, Martin Trenčanský

V nitrianskom regióne má naša záchranka 9 posádok, z toho sú 3 RLP, 3 RZP posádky a 3 ambulancie RZP-S. Priamo 
v Nitre majú sídlo dve dvojstanice RLP a RZP (RLP NR 1 + RZP NR 3; a RLP NR 2 + RZP NR 4). Od 1. 1. 2020 má naša 
záchranka v Nitre 3 ambulancie RZP-S, ktoré sídlia na jednej spoločnej stanici (RZP-S NR 5, RZP-S NR 6, RZP-S NR 7). 
Práve týmto RZP-S posádkam sa budeme venovať v tomto článku. Všetky nitrianske posádky má pod svojím vedením 
regionálna vedúca záchranárka Mgr. Monika Podobová.

V regióne sú posádky RZP-S prevažne vysielané na sekundárne výjazdy. Zabezpečujú transporty pacientov z FN Nitra, 
z Kardiocentra NR, Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, z nemocníc v Topoľčanoch, Leviciach na operačné 
výkony, terapeutické a diagnostické zákroky na vyššie špecializované pracoviská napr. do Bratislavy. Špecifikom práce 

ambulancií RZP-S je dlhý transportný čas so stovkami najazdených kilometrov na počet výjazdov. 

V tomto regióne bola začiatkom roka veľmi náročná situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19 a to sa prejavilo aj v počte výjazdov posádok 
RZP-S. V januári bolo zaznamenaných najviac výjazdov za prvý polrok. Zvýšil sa počet nielen sekundárnych, ale aj primárnych výjazdov, 
dokonca počet primárnych výjazdov ku COVID pacientom bol vyšší ako počet sekundárnych transportov k takýmto pacientom. Ako sa však 
v krajine zlepšovala pandemická situácia, úmerne klesal aj počet primárnych transportov a posádky sa opäť prevažne využívali na účel 
k akému boli pôvodne určené.

Predstavujeme stanicu 
ZZS v Nitre

 



ŠTATISTIKA
RZP-S NITRA 5, 6, 7
1. POLROK 2021

Najčastejšou príčinou primárnych výjazdov boli menej naliehavé stavy, ktorých počas 1. polroka bolo najviac v januári. V prvom mesiaci 
roka zasahovali posádky u naliehavých aj u kritických pacientov. V ostatných mesiacoch mala početnosť primárnych výjazdov klesajúcu 
tendenciu.

POČTY VÝJAZDOV 

VÝJAZDY
Sekundárne 
COVID negatív
Primárne 
COVID negatív
Sekundárne 
COVID pozitív
Primárne 
COVID pozitív 

SPOLU

1

166

60

145

166

537

2

151

83

61

30

325

3

222

69

56

22

369

4

255

64

17

5

341

5

225

55

2

1

283

6

260

97

0

0

357

SPOLU

1279

428

281

224

2212

KATEGÓRIA
A 
Kritický
B
Nestabilný
C
Stabilizovaný
D
Odkladný 

SPOLU

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

3

3

9

166

100

278

4

1

3

169

99

272

5

0

3

141

83

227

6

1

2

149

108

260

SPOLU

5

17

625

390

1037

SEKUNDÁRNE VÝJAZDY
VYHODNOTENIE ZÁVAŽNOSTI NEODKLADNEJ PREPRAVY 

KATEGÓRIA
K 
Kritický
N
Naliehavý
M
Menej naliehavý
O
Odkladný 

SPOLU

1

8

22

154

42

226

2

2

8

84

19

113

3

1

4

74

12

91

4

0

3

59

7

69

5

1

2

53

0

56

6

0

1

90

6

97

SPOLU

12

40

514

86

652

PRIMÁRNE VÝJAZDY
VYHODNOTENIE ZÁVAŽNOSTI ZÁSAHU 
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V ZZS začala pracovať od roku 2005 v topoľčianskej nemocnici na 
stanici RLP Topoľčany, RZP Prašice, predtým pracovala na OAIM 
od roku 2000 ako sestra. Od roku 2009 pracuje v ZZS Bratislava 
na stanici RLP Bánovce nad Bebravou a RZP Trenčianske Jastrabie. 
Od roku 2010 pracovala aj ako vedúca záchranárka stanice RZP 
Ostratice. Od roku 2011 vykonáva funkciu Regionálny vedúci 
záchranár pre región Nitra.

Počas svojej praxe si dopĺňala vzdelanie, v roku 2005 ukončila 
vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná sestra, v roku 
2007 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore špecializovaná 
urgentná starostlivosť. VŠ vzdelanie 2. stupňa ukončila v roku 
2010 v študijnom programe Ošetrovateľstvo. V roku 2016 ukončila 
VŠ vzdelanie 1. stupňa v študijnom odbore urgentná zdravotná 
starostlivosť a v roku 2021 ukončila špecializačné štúdium v 
odbore MPH.

V nitrianskom regióne zastrešuje 3 RLP (Nitra 2x, Vráble 1x), 
3 RZP (Nitra 2x, Beladice 1x) a posádky RZP-S (Nitra 3x). 
Pracuje v kolektíve, ktorý má spoločný cieľ - udržiavať si vysokú 
odbornú úroveň, aby si všetci členovia tímu dobre rozumeli a boli 
zohratí, dôvera je kľúčovým faktorom.

„Som rada, že môžem pracovať v tak skvelom prostredí 
a so skvelými ľuďmi,“ dodáva Mgr. Monika Podobová.  

Spolupodieľa sa pri organizovaní súťaží Rescue Šachtičky, 
Traumadom a jej záchranári sú súčasťou podporného tímu, 
zúčastňujú sa aj ako figuranti a zároveň sa aktívne zúčastňujú 
na súťažiach, kde častokrát končia na medailových pozíciách.

Medicínu vyštudoval na LF UK v Martine. Od roku 1997 do 2004 
pracoval  na OAIM vo Fakultnej nemocnici Nové Zámky, kde zároveň 
slúžil na ZZS. V septembri 2004 prestúpil na Oddelenie urgentnej 
medicíny FN Nové Zámky, kde pracoval ako sekundárny lekár a od 
r. 2005 do 2006 pracoval ako primár Oddelenia urgentnej medicíny 
FN NZ.

Od r. 2006 pracoval približne 14 rokov v ZZS Zamed ako vedúci 
lekár na RLP Komárno, neskôr vedúci lekár na RLP Želiezovce 
a RLP Štúrovo a 5 rokov pracoval aj ako koordinátor niekoľkých 
posádok RZP.

Od roku 2013 pracuje v ZZS Bratislava ako lekár na RLP Zlaté 
Moravce a Nové Zámky. V roku 2016 zároveň zastáva pozíciu 
Regionálneho vedúceho lekára pre región Nitra a Levice.

„Mojou víziou je  poskytovať kvalitnú a vysoko odbornú 
prednemocničnú lekársku starostlivosť všetkým občanom 
v našom regióne. Udržiavať dobrú spoluprácu s urgentnými 
príjmami, odbornými ambulanciami a v neposlednom rade 
aj s vedením nemocníc vo zverenom regióne. 

Som hrdý na to, že v našom regióne pracujú vysokokvalifiko-
vaní a erudovaní kolegovia a kolegyne lekári, záchranári 
a vodiči-záchranári, ktorí dennodenne dbajú na to, aby 
bola poskytnutá tá najkvalitnejšia zdravotná starostlivosť, 
neraz na úkor svojho osobného a rodinného života.“

MUDr. Adib Ksseibi
regionálny vedúci lekár pre 
región Nitra a Levice

Mgr. Monika Podobová, MPH
regionálny vedúci záchranár
pre región Nitra
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Posádka RZP-S pozostáva zo zdravotníckeho záchranára 
a vodiča bez zdravotníckeho vzdelania. Pri starostli-
vosti o pacienta, ale vodiči nechcú byť iba „nosičmi 
pomôcok“, ale chcú byť rovnocennými partnermi 
pre záchranárov. Vodiči prejavujú veľkú snahu 
o vzdelávanie sa, aj o vzdelávacie aktivity organi-
zované zamestnávateľom. 

Sústavné vzdelávanie je plánované a realizované 
referentmi zdravotníckeho vzdelávania Mgr. Patrikom 
Brnom a Bc. Dušanom Sopoligom. Niektorých vodičov 
tak zaujala problematika urgentnej zdravotnej 
starostlivosti, že prejavili záujem o vysokoškolské 
štúdium. 

Personálne obsadenie tvorí vedúca záchranárka 
stanice RZP-S 5, 6, 7 Helena Karabčíková, 15 záchra-
nárov a 12 vodičov. 

Napriek náročnej práci v kolektíve panuje priateľská, 
skoro rodinná atmosféra. Dobré medziľudské vzťahy 
sa snažia udržať prostredníctvom spoločných akcií 
a narodeninových osláv.

Helena Karabčíková
vedúca záchranárka stanice

Hodnotenie závažnosti neodkladnej prepravy sa začalo zaznamenávať až od marca tohto roka. Posádky RZP-S prevažne transportovali 
stabilizovaných pacientov. V menšom počte transportovali nestabilných pacientov a v minimálnom počte kritických pacientov. 



MALÝ MIŠO
Jeden deň ako... záchranár 

ZAČIATOK JÚLA BOL NA ODDELENÍ KOMUNIKÁCIE POMERNE PESTRÝ. OKREM NIEKOĽKÝCH TELEVÍZNYCH 

VÝSTUPOV V MARKIZÁCKOM TELERÁNE SME SA VENOVALI NATÁČANIU SERIÁLU JEDEN DEŇ AKO... ZÁCHRANÁR 

S MALÝM MIŠOM. TENTO „MALÝ ČLOVEK S VEĽKÝMI ČINMI“, AKO SÁM SEBA RÁD NAZÝVA, SI VYSKÚŠAL 

PRÁCU ZÁCHRANÁRA PRIAMO V TERÉNE. SPOLU SO SVOJÍM ŠTÁBOM PREŽIL JEDEN DEŇ NA STANICI RZP 

V RUŽINOVE, KDE SME HO POČAS JEHO "SLUŽBY" SPREVÁDZALI SPOLU S KOLEGOM BC. DOMINIKOM MIKULAJOM.

MIŠO BOL SÚČASŤOU REÁLNYCH VÝJAZDOV, SAMOZREJME AKO OBSERVANT, ZAŽIL ATMOSFÉRU NA 

STANICI, POROZPRÁVAL SA S NAŠIMI KOLEGAMI, ZOZNÁMIL SA S VYBAVENÍM V SANITKE, VYSKÚŠAL SI 

UPRATOVANIE VOZIDLA A DOKONCA AJ USKUTOČNENIE VÝJAZDU PO PRIJATÍ VÝZVY DO 2 MINÚT.

Text a foto Marko Vrablec

Natáčaniu v teréne predchádzala príprava inštruktážneho videa o poskytovaní prvej pomoci, 
ktorým Malého Miša sprevádzali kolegovia z Oddelenia vzdelávania - Mgr. Patrik Brna a Mgr. Petra 
Proftová. Snahou pri realizácii oboch videí bolo priblížiť prácu zdravotníckeho záchanára bežným 
ľuďom, čo sa nám v skutku podarilo. Video malo skvelé ohlasy. 

Obe videá nájdete k zhliadnutiu na YouTube kanáli Malého Miša.
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NOVOVZNIKNUTÝ ODBOR VZDELÁVANIA JE ORGANIZAČNE ROZČLENENÝ DO DVOCH REFERÁTOV. 

REFERÁT ZDRAVOTNÍCKEHO VZDELÁVANIA A REFERÁT VZDELÁVANIA VODIČOV. VŠETCI „VZDELÁVAČI“ 

SÚ AKTÍVNI ZDRAVOTNÍCKI ZÁCHRANÁRI ALEBO VODIČI Z NAŠICH RADOV. V TOMTO ČÍSLE NAŠEJ 

ZÁCHRANKY VÁM PREDSTAVÍME PRVÝCH Z NICH. 

Text Darina Schreková
Foto archív ZZS

ODBOR VZDELÁVANIA 
1. časť
 

PhDr. Ing. Alena Dudeková, PhD.

referentka zdravotníckeho vzdelávania pre región Bratislava, Levice a Orava
zdravotnícka záchranárka na stanici ZZS Karlova Ves

Pochádzam z Dolného Kubína a v našej záchranke pôsobím od roku 2006 ako ZZ, neskôr 
aj s funkciou vodiča. Následne som pracovala ako RVZ, aj ako vedúci záchranár stanice. 
Rady „vzdelávačov“ som doplnila pred dvoma rokmi. Tiež pracujem ako odborný asistent 
na SZU v Bratislave. Okrem neustáleho dovzdelávania v odbore urgentná zdravotná 
starostlivosť študujem v súčasnosti aj na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

Ako autorka som napísala monografiu ,,Manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti,, 
a ďalších 15 publikácií, z toho 8 v zahraničí. Som členkou dozornej rady Spoločnosti 

urgentnej a medicíny katastrof, ako aj členom pracovnej skupiny na MZSR v odbore vzdelávanie. Za najväčší úspech pova-
žujem 2. miesto na medzinárodnej súťaži Rally Rejvíz posádok RZP v roku 2016 a 3. miesto na III. ročníku Majstrovstiev 
Slovenska v KPR 2016 či 1. a 3. miesto na súťaži Lešť 2013 a 2014. Vo voľnom čase sa venujem turistike, plávaniu, 
korčuľovaniu, čítaniu, filatelii a aj domácim prácam.

Mgr. Patrik Brna 

referent zdravotníckeho vzdelávania pre región Nitra, Žiar nad Hronom a Orava
zdravotnícky záchranár na stanici  ZZS Banská Bystrica

Moje začiatky siahajú do Nemocnice Poprad a.s., kde som pracoval na Centrálnom príjme skoro 6 rokov.
Následne som pokračoval na Urgentný príjem do Banskej Bystrice a po jednom roku som sa dostal na

záchranku, kde slúžim dodnes. Začínal som na RLP Zvolen, no po dvoch mesiacoch som sa dostal do
Banskej Bystrice do posádky RZP. Mám skvelého parťáka, s ktorým brázdime ulice vo dne, v noci.

Okrem toho sa venujem s kolegami vzdelávaniu a tréningu v našej firme a mám množstvo voľnočasových
aktivít, medzi ktoré patrí šport všetkého druhu, dobrá kniha a priatelia.

Bc. Dušan Sopoliga

referent zdravotníckeho vzdelávania pre región Nitra, Levice a Žiar nad Hronom
zdravotnícky záchranár na stanici ZZS Nitra

Študoval som UZS v Nitre, kde som v roku 2015 po ukončení školy, začal pracovať v posádkach RLP a RZP. 
Pracujem tu do dnešného dňa. 

Pred dvoma rokmi som sa začal venovať vzdelávaniu záchranárov a vysokoškolákov - budúcich záchranárov 
a svoje vedomosti a praktické zručnosti som si následne dopĺňal na medzinárodných kurzoch, ako ALS Provider, 
PHTLS, ASLS, StopTheBleed a tak vo voľnom čase pôsobím ako  inštruktor po absolvovaní daných kurzov. 

Ak nesedím v sanitke alebo nevzdelávam, venujem sa rodine, psovi a rád putujem po horách. Keďže pochádzam 
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spod Tatier, lásku k horám nezapriem. K aktívnemu pohybu som vedený odmalička, začínal som futbalom a skončil som pri súťažnej kulturistike 
a boxe. 
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Mgr. Monika Nováková 

referentka zdravotníckeho vzdelávania pre región Topoľčany, Horná Nitra a Čadca

Pochádzam z Trenčína. Vyštudovala som ošetrovateľstvo na Trnavskej univerzite, mám špecializáciu 
z anesteziológie a intenzívnej medicíny a špecializáciu z urgentnej medicíny. 

V ZZS pracujem 20 rokov. Začínala som na OAIM, ktorého súčasťou bola aj záchranka. Neskôr som 
pracovala u rôznych poskytovateľov ZZS. Popri tom som robila repatriácie pacientov zo zahraničia. 
Aktívne som sa zúčastňovala na odborných kongresoch a súťažiach. 

Medzi moje úspechy patrí 1. miesto v súťaži UHPO na Lešti 2011 a 3. miesto na Záchrane 2007 v Žiline. 
Voľný čas trávim s mojou rodinou. Mám rada cestovanie, turistiku, lyžovanie a knihy. 

Bc. Zdenko Hambálek
 

referent zdravotníckeho vzdelávania pre región Bratislava a Trnava
zdravotnícky záchranár na stanici  ZZS Vajnory

Moje začiatky, a následne 29 rokov kariéry v zdravotníctve, patria FN Trnava. Začínal som ako vodič DZS 
a postupne som počas dovoleniek zastupoval vodičov RLP vo FN Trnava. Takto som sa zoznámil s prácou 
na záchranke. Po nejakom čase mi bolo ponúknuté stále miesto vodiča na RLP. Boli sme výborný kolektív, 
práca ma zaujala a tak som si začal dopĺňať vzdelanie. 

Po ukončení SZŠ v Banskej Bystrici som začal pracovať ako záchranár. Neskôr som si doplnil vzdelanie 
v odbore urgentná medicína na VŠ UKF v Nitre. 

Úlohu referenta vzdelávania zastávam od roku 2014 a od rovnakého času pôsobím aj ako ZZ RZP Zavar. Od tohto roku som doplnil rady 
kolegov na stanici RZP Vajnory. Voľný čas trávim s rodinou, hlavne pri športe /turistika, lyžovanie, cyklistika, futbal/ a kultúre. 

Mgr. Petra Proftová

referentka zdravotníckeho vzdelávania pre región Žilina a Liptov
zdravotnícka záchranárka na stanici ZZS Žilina

V oblasti záchranárstva som od roku 2000. Túto profesiu som si vysnívala už ako malé dievčatko. 
Začínala som ako zdravotník v SČK v Banskej Bystrici. V roku 2005 po ukončení ZZ som začínala na 
záchranke v Banskej Bystrici, kde ma ďalej učili a viedli kolegovia, za čo im dodnes veľmi ďakujem.  

Počas 15 rokov v úlohe záchranára som si postupne doplnila vzdelanie o dva stupne vysokej školy, 
absolvovala rôzne kurzy, špecializácie a zúčastnila som sa rôznych záchranárskych súťaží. Pracovné 
skúsenosti som naďalej naberala u viacerých poskytovateľov ZZS a neskôr aj na OS ZZS. 

Súčasná pracovná pozícia referenta vzdelávania v našej záchranke je pre mňa obrovskou výzvou a súčasne koníčkom. Vo voľnom čase 
sa venujem predovšetkým svojim deťom, avšak mojou psychohygienou je plávanie, jazda na bicykli po horách, lezenie a futbal. 

Ing. Miloslav Váňa
 

referent vzdelávania vodičov

Po ukončení aktívnej služby v PZ SR, kde som pracoval 8 rokov ako riaditeľ OOPZ SR v Handlovej, som 
v roku 2007 nastúpil do ZZS ako vodič na RLP Handlová. Táto stanica (neskôr už RZP), ktorá posledných 
14 rokov patrila pod rôznych poskytovateľov, bola mojím pracovným domovom až do roku 2019. Od roku 
2015 som vykonával pozíciu Supervízora vodičov a patril som pod skupinu vzdelávania. Od 1.1.2020 opäť 
pracujem v našej záchranke, ako referent vzdelávania vodičov. 
 
Mojou úlohou je vzdelávať všetkých vodičov ZZS Bratislava, a to nových aj neskúsených, ktorí nastupujú 
do záchranky. Viesť ich k skúsenej jazde s vozidlom ambulancie, ktoré používa ZVZ (vozidlo s právom 
prednosti v jazde), aby posádku, ako aj pacienta, bezpečne doviezli na miesto určenia. Vzdelávanie vodičov je zamerané na PCP, smernice, 
bezpečnú jazdu, kondičné jazdy, predchádzaniu dopravným nehodám a škodovým udalostiam s ambulanciou, ako aj na ochranu a bezpečnosť 
celej posádky ambulancie (RLP, RZP ako aj RZPs). Voľný čas trávim ako tréner a rozhodca plávania a venujem sa veľmi rád mototuristike.
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UŽ XI. ROČNÍK STREDOEURÓPSKEHO KONGRESU URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF SA 

ZAČIATKOM JÚNA TRADIČNE KONAL V PRIESTOROCH HOTELA SITNO VO VYHNIACH. NA TOMTO 

NAJVÄČŠOM KONGRESE URGENTOLÓGOV SA AKTÍVNE AJ PASÍVNE PODIEĽALO MNOŽSTVO NAŠICH 

KOLEGOV LEKÁROV A ZÁCHRANÁROV. Z NIEKOĽKÝCH ODBORNÝCH PRÍSPEVKOV VYBERÁME PREDNÁŠ-

KU S NÁZVOM EMBÓLIA PRI COVID-19.

Text PhDr. Ing. Alena Dudeková, MUDr. Miroslav Chabroň, Darina Schreková
Foto archív Hviezda života 
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Kongres urgentnej medicíny 
Embólia pri COVID-19
 

Aj keď je COVID–19 respiračné ochorenie, množstvo pacientov má primárny problém s kardiovaskulárnym systémom. 
COVID-19 sa nemusí prejaviť len horúčkou či kašľom. Kardiovaskulárne komplikácie významne prispievajú k úmrtnosti. 
Je nutné, aby sme pri zásahoch boli obozretní a aj pri nepatrných ťažkostiach zabezpečili dovyšetrenie v nemocnici.
 
Autori Zheng et al. (2020) vo svojej práci prezentujú pohľad, že kardiovaskulárne symptómy sú časté a sú dôsledkom 
systémovej zápalovej odpovede a dysregulácie imunitného systému, čo v kombinácii s hypoxiou vyvolanou respiračnou 
insuficienciou vedie k poškodeniu buniek myokardu. S narastajúcim počtom potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 
nie je raritný pacient, ktorého prvé príznaky sú kardiovaskulárne. Aj predchádzajúce infekcie vírusmi dýchacích ciest 
spôsobené koronavírusmi boli spojené so značným zaťažením kardiovaskulárnymi komorbiditami a komplikáciami. 
Symptómy ochorenia sú závažnejšie u pacientov s prítomným kardiovaskulárnym ochorením ako u zdravých jedincov. 
Pravidlom ale je, že naši pacienti ochorenia ako hypertenzia či embólia v minulosti, často zľahčujú a nepovažujú ich 
vždy za závažné ochorenie. 

Ochorenia obehovej 
sústavy 
Nádory
Choroby dýchacích ciest 
Iné 

2016

Covid-19
Ochorenia obehovej 
sústavy 
Nádory
Choroby dýchacích ciest 
Iné 

2021
39%

33%

13%

6%

10%

Graf 1 Prehľad úmrtia podľa typu ochorenia v rokoch 2016 a 2021 (autor: ŠÚ SR 2021)
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Ako infekcia SARS-CoV-2 ovplyvňuje srdce? 
Popisujú sa poškodenia myokardu, myokartitída, embólia, AKS, arytmie a srdcové zlyhanie. 

 

“Lieky na riedenie krvi môžu pomôcť pacientom minimalizovať riziká súvisiace s krvnými zrazeninami.“ (Vachulová, 2021). 
O to viac sa treba mať na pozore pri výjazdoch a nepodceniť zdravotný stav pacienta. 

Ako sa nám to vie prejaviť v praxi? 

RIZIKO TROMBOEMBÓLIE PRI COVID-19 JE AŽ 20 %

VÝZVA KOS
58-ročný muž, opakované kolapsy posledné 3 dni, pacient je COVID pozitívny (4. deň karantény). 
Záchranku volala jeho manželka, nakoľko pacient už 3 dni po sebe kolabuje. 

PRI PRÍCHODE RZP:
Pacient sedí na gauči, cíti sa dobre, len má zvýšenú únavu a popisuje dýchavicu, ale to má určite z COVIDU. Priznáva, 
že keď dlho bicykluje na stacionárnom bicykli, musí si oddýchnuť, lebo cíti slabosť a má pocit na odpadnutie. Dyspnoe, 
tlak na hrudníku neguje. Manželka nám popisuje, že mal opakovane 3 dni po sebe skolabovať, na nejaký čas nereagoval. 
Tvrdenie manželky pacient negoval (možná retrográdna amnézia?).

AKTUÁLNE PRÍZNAKY COVID 19: 
Zvýšená TT do 38C°, únava.

LIEČBA COVID 19:
Žiadna, obvodná lekárka mu kázala len oddychovať.

OA: hypertenzia, ostatné neguje LA: Lacipils  AA: negat.
Pacient pri vedomí GCS15, športovej postavy.

VF: 
TK - 130/80 PP - 82/min SpO2 - 91% TT - 37,1   Glyk. - 8,3

AUSKULTAČNÉ VYŠETRENIE DÝCHANIA: 
Zhoršenie vyšetrenia pre použitie OOPP BSL2, dýchanie vezikulárne čisté.

AKCIA SRDCA: 
Pravidelná, ozvy slabo počuteľné. 

LIEČBA:  
O2 – 2l/min,  na O2 sa SpO2 upravuje na 95%.
Pacient je počas celého vyšetrenia čulý, vitálny, behá po dome - už aj s O2 maskou. 
Cca po 10 minútach od vyšetrenia náhla slabosť, bledosť a výrazné dyspnoe s prekolapsovým stavom. Stav sa rýchlo 
upravuje a toto sa zopakuje počas 30 minút ešte 2x.

EKG: 
SF 82min, sínusový rytmus, pravidelný, s vysokou P vlnou a s negatívnym T v I a II zvode, QRS komplex úzky inak bez 
patológie.

KAZUISTIKA
Január 2021

KONZULTÁCIA KOS: 

TELEFONICKÉ SPÁJANIE SA S LEKÁROM, KTORÝ ROZHODUJE O SMEROVANÍ COVID-19 POZITÍVNEHO 
PACIENTA - HODNOTÍ, ŽE PACIENT JE STABILIZOVANÝ, NIŽŠIA HODNOTA SPO2 JE POPRI COVIDE 
V NORME, OXYGENOTERAPIA SA PODÁVA AŽ BUDE MAŤ POD 85%. 

VZHĽADOM NA STAV PACIENTA - OPAKOVANÉ KOLAPSY - TRVÁME NA TRANSPORTE Z DÔVODU 
NADVÄZUJÚCEJ DIAGNOSTIKY KOLAPSOVÉHO STAVU. 
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Pacient pri transporte do sanitky odmieta schodolez a po schodoch ide sám. Pri chôdzi náhle dyspnoe, zblednutie, spotenie, pacient 
si sadá na zem. Udáva, že sa mu zatočila hlava, ale už to prechádza.

KONTROLNÝ MONITORING V SANITKE - VF: 
TK - 130/80 PP - 92 min SpO2 -  95% (na O2 2l/min)    TT - 37,1°C  Glyk. - 8,1 mmol/l

Pred sanitkou sa stretávame s jeho synom. 
Doplnená anamnéza od syna - pred rokom ležal v nemocnici, ale nevie čo mu presne bolo. Po opakovanom naliehaní sa od pacienta 
počas transportu dozvedáme, že údajne mal v roku 2018 prekonať embóliu, ale už asi ½ roka neužíva lieky, nakoľko sa cítil dobre. 
Svojvoľne si vysadil Trombex - 09/2020.

DIAGNOSTICKÝ ZÁVER V NEMOCNICI: 
Masívna embolizácia do pľúcneho riečiska bilaterálne.

PRACOVNÉ DIAGNÓZY RZP POSÁDKY  

POTVRDENÁ COVID-19 INFEKCIA
KOLAPS, SYNKOPA
SUSP. PNEUMÓNIA

POPIS CT:
Výpady v kontrastnej náplni v AP 1. dx, všetkých jej lobárnych a segmentárnych vetvách a takmer
všetkých subsegmentárnych vetvách, obtekané výpady v kontrastnej náplni v AP 1. sin, v lobárnych
vetvách a väčšine segmentárnych vetiev, miestami aj subsegment. úrovni.

Tr. pulm. šírky 35 mm, AP 1. dx 25 mm, AP 1. sin 23 mm.
Srdce nezväčšené, interventrikulárne septum deviované doľava.

ZÁVER VYŠETRENIA NA CT:
CTA zn. masívnej embolizácie do pľ. riečiska bilat so zn. pľúcnej hypertenzie. 
Zápalové infiltráty v pľúcnom parenchyme bilat.

KAZUISTIKA
Január 2021ZÁVER:

Diagnostiku embólie nielen v teréne, ale aj v nemocnici sťažuje fakt, že nie vždy prebieha pod typickým klinickým 
obrazom. Netypický klinický obraz môže zaviesť k výberu nesprávnych diagnostických metód, ktoré stanovenie 
ochorenia oddialia. 

Pacient nám celkovo sťažil odber anamnézy a len vďaka synovi, ktorý nás čakal pri vozidle, bolo možné určenie správnej 
diagnózy. Zaujímavosťou je aj fakt, že akonáhle sa potvrdzuje infekcia COVID-19, podceňujú sa pridružené ochorenia, 
ktoré práve prítomnosťou covidovej infekcie môžu nastať. Po vyhodnotení CT bol pacient prijatý na „COVIDOVÚ JIS“. 

Na druhý deň bola zahájená trombolizácia a postupne sa stav pacienta zlepšil. 

V danom prípade bol pacient po 3 týždňoch prepustený do domáceho liečenia bez závažného poškodenia zdravia.

POUŽITÁ LITERATÚRA:

1.  LIU F., XU A., ZHANG Y., XUAN W., YAN T., PAN K., YU W., ZHANG J . 
 Patients of COVID-19 may benefit from sustained lopinavir-combined regimen and the increase of eosinophil may predict the 
 outcome of COVID-19 progression. Int J Infect, DiS. S1201-9712(20), 2020. p. 30132-30136. doi: 10.1016/j. ijid.2020. 03. 013

2.  www.slovak.statistics.sk  
 O nás > Významné aktivity a udalosti > Detail správy >  Najčastejšou príčinou úmrtí v SR bol v prvom 
 štvrťroku COVID-19, zomrelo naň 39 % osôb. 
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Text Organizačný tím Rescue 2021

RESCUE 2021 
Jubilejný 10. ročník sa blíži!
VERÍME, ŽE 10. ROČNÍK SÚŤAŽE DVOJČLENNÝCH ZÁCHRANÁRSKYCH POSÁDOK RESCUE 2021, SA PO 

ROČNEJ NÚTENEJ PRESTÁVKE AJ NAPRIEK OBAVÁM Z EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE USKUTOČNÍ. 

A BUDE TO INÉ A BUDE TO SUPER! 

Nakoľko účastníci aj súťažiaci v minulých rokoch opakovane žiadali o zaradenie nočnej etapy, rozšírenie počtu 
súťažných úloh, či viac priestoru na vyhodnotenie súťaže a rozpravu s rozhodcami po jej ukončení, organizačný 
tím rozhodol, že bude kongres od súťaže oddelený a urobíme z neho samostatné podujatie. 

Takže tento rok len súťažíme, čím sa vraciame späť ku koreňom tohto podujatia. 

Uisťujeme Vás, že aj napriek zmenám nezostaneme našej povesti nič dlžní. Práve naopak, tohoročná RESCUE 
v čisto súťažnej forme Vás všetkých zaujme kvalitným odborným programom, náročnými úlohami s novými prvkami 
a už tradične skvelými výkonmi našich figurantov. S istotou tiež vieme povedať, že získate nielen množstvo 
odborných vedomostí a praktických skúseností, ale užijete si aj trochu zábavy a oddychu, čo k RESCUE 
neodmysliteľne patrí.

Viac informácií nájdete na našom FB profile, či web stránke www.rescue.emergency-ba.sk

Tešíme sa na Vás!
 

 

22. - 24. september 2021
Horský hotel Šachtička, Nízke Tatry, Banská Bystrica

www.rescue.emergency-ba.sk



LETNÉ OBDOBIE JE KAŽDOROČNE ŠPECIFICKÉ TÝM, ŽE Z DOTERAJŠÍCH ŠTUDENTOV SŠ AJ VŠ ŠTÚDIA SA 

STÁVAJÚ NOVÍ ZDRAVOTNÍCKI ZÁCHRANÁRI (ZZ). NIE JE TOMU INAK ANI V NAŠEJ ZÁCHRANKE. V ROKU 

2021 TAKTO NÁŠ TÍM, PODĽA SLOV HLAVNÉHO ZÁCHRANÁRA ADAMA ANTLA, POSILNILA TRIDSIATKA 

ABSOLVENTOV, ČO Z TEJTO UDALOSTI ROBÍ VÝZNAMNÝ KAŽDOROČNÝ MÍĽNIK PRE NÁS VŠETKÝCH.

Text Martin Resutík
Foto Mgr. Adrián Hráček 

Čerství absolventi, samozrejme, nie sú pre nás úplne noví a neznámi. Väčšina z nich už na záchranke pôsobila ako 
vodiči, alebo v rámci praxe počas VŠ štúdia ako tretí člen posádky RZP. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že čerstvo 
skončení absolventi by mali (po teoretickej stránke) ovládať všetko potrebné a zvyčajne majú už aj určité skúsenosti 
z výjazdov za sebou. Po skončení školy ich teda čaká pozícia záchranára, povinné školenia, ďalej registrácia do SKZZ 
a potom už reálna prax.

Pri hladkom nábehu do praxe im pomáha vynovený adaptačný proces, na ktorý sme sa spýtali vedúcej odboru vzde-
lávania Lucie Mesárošovej: „Prvé tri mesiace absolvujú noví záchranári supervíziu od svojho regionálne príslušného 
referenta zdrav. vzdelávania, vrátane niekoľkých spoločných výjazdov. Adaptácia začína vstupným školením, ktorého 
súčasťou je preskúšanie zo záchranárskych techník, postupov rozšírenej podpory životných funkcií, KPR a vstupný 
test. Ten nám umožní zamerať sa pri ďalšom vzdelávaní u každého nového kolegu na potrebné kľúčové oblasti indi-
viduálne a tiež spoznať ich silné i slabšie stránky.“

Opýtali sme sa čerstvých záchranárov Nely, Natálie, Tomáša, Filipa, Ľubomíra a ďalších, na ich prvé dojmy po 
skončení školy. Niektoré vyberáme a prajeme im veľa úspešných zásahov a spokojnosť s prácou:

Prvýkrát byť v roli „toho“ 
záchranára
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Prečo ste sa rozhodli pre prácu záchranára?

Nebudem klamať, že hlavným dôvodom bolo, že som veľmi chcela pomáhať ľudom. Páči sa mi adrenalín a nemám 
rada monotónnu jednotvárnu prácu, páči sa mi práca v teréne. Počas štúdia na SŠ som sa začala viac zaujímať 
o predmety súvisiace s medicínou a prednemocničnou starostlivosťou. 
Dôvody, prečo sme sa rozhodli práve pre toto povolanie, má asi každý z nás rôzne, ale v jednom sme sa zhodli – pre 
túto prácu sa človek musí narodiť, musí mať pevné odhodlanie a vedieť pomáhať ľuďom v núdzi, keď je situácia 
vypätá a zachovať pritom chladnú hlavu.
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Rozhodujúcim momentom, kedy som sa rozhodol byť ZZ, bol vážny úraz, ktorý sa mi stal v detstve. Vtedy sa v mojom živote 
začalo čoraz častejšie vyskytovať slovo záchranár. Keď sa ma niekto spýtal, čím chcem byť, odpoveď bola “záchranárom.”  

Cítite rozdiel medzi praxovaním počas školy a prácou teraz v plnom nasadení? 
Ak áno, v čom je to iné?

Áno, rozdiel je cítiť už len v tom, že počas štúdia tam stál niekto, kto na mňa dozeral a dával pozor. Teraz mám väčšiu zodpo-
vednosť, vzhľadom na to, že zodpovedám za ľudské životy a jeden zlý krok môže mať cenu ľudského života.

Praxovali sme v Nitre, kde naši kolegovia dostatočne obohatili naše vedomosti. Pre nás to znamenalo veľa, pretože prvý deň 
práce pre nás nebol tak stresujúci, ako prvý deň praxe, kde sme ešte nevedeli, do čoho ideme.

Je v tom veľký rozdiel. Počas praxe som si stále uvedomovala, že je tam ten záchranár, ako dozor, keď mne niečo nejde, že mi
pomôže, usmerní ma. Mala som takú istotu, že aj keď neviem, čo ďalej, tak ma navedie. No keď prišiel ten deň, kedy ja som 
mala prvýkrát byť v roli „toho“ záchranára, cítila som veľkú neistotu a strach. 

Čo vás najviac prekvapilo pri práci na záchranke? Či už počas praxe alebo teraz po 
skončení školy?

Najviac ma prekvapilo množstvo spolupráce nutnej medzi jednotlivými zložkami IZS, pre správny chod každého výjazdu.
 
Prekvapil ma prístup niektorých lekárov na urgentných príjmoch, prístup pacientov, vo veľkej miere hlavne  v nočných 
hodinách a správanie príbuzných na adresách. Lekári na urgentných príjmoch, ktorí nechajú aj záchranku expektovať 1-2 
hodiny. Prípadne postoj príbuzných, keď sa záchranár/lekár snaží na adrese vysvetliť, že tlak 130/85 nie je hypertenzia 
u pacienta, ktorý má bežne 120/70.

Líši sa v niečom práca záchranára od toho, ako ste si ju predstavovali pred 
praxou/nástupom?

Líši. Človek si pred novou plánovanou skúsenosťou predstavuje rôzne scenáre, kde veľkú rolu zohráva nevedomosť, ambície 
a strach z neznámeho. Pred nástupom na prvú prax človek nikdy nevie, čo má čakať. Slabý odhad som si vedela spraviť až 
keď som začala spoznávať ľudí zo záchranky, a aj ten bol veľmi vzdialený realite. Predstava bola, že budeme jazdiť k samým 
indikovaným výjazdom, samé dopravné nehody, krváky, že si záchranku volajú len tí, čo ju potrebujú, no po druhej službe sa 
môj názor rapídne zmenil.
 
Nelíši. O tejto práci sme sa informovali už u pracujúcich záchranárov, ktorí majú bohaté skúsenosti a uviedli nás do “obrazu”, 
teda do sveta záchranárov a ich práce.

Je niečo, z čoho ešte máte trému alebo obavy?

Ku každému výjazdu pristupujeme s rešpektom, keďže ešte nemáme odjazdených toľko hodín ako naši starší kolegovia. Nejde 
ani o strach ako taký, ale skôr rešpekt pred jednotlivými prípadmi, s ktorými sa každodenne stretávame.

Nedá sa povedať, že by som mal trému alebo obavy, ale rešpekt mám. Mám ho pred každým jedným výjazdom, lebo nikdy 
nevieme, ako sa stav ku ktorému ideme, môže zmeniť na život ohrozujúci stav, kedy bojujeme o každú jednu minútu. Najväčší 
rešpekt mám, ak ideme na výjazd k dieťaťu.

Deti, UHPO a tehotné. Hromadné nešťastia a dopravné nehody s viacerými zranenými sú pre mňa strašiak z dôvodu, že aj 
napriek tomu, koľkokrát sme to na fakulte cvičili, toľkokrát je to v realite odlišné. Na fakulte sme boli stále v tom, že  to je 
len cvičenie, to je v pohode. Tehotné ženy a deti sú kapitola sama o sebe. Dieťa ktoré pred chvíľou bolo v poriadku s rodičmi, 
zrazu resuscitujeme na adrese.  A v sanitke je úplné ticho, lebo všetci rozmýšľame, či bude dieťatko v poriadku. Mohli sme 
preňho spraviť niečo naviac? 

Čo Vám robí radosť?

Každý deň, kedy môžeme niekomu pomôcť v najťažších chvíľach, či už ide o kritický alebo menej naliehavý stav pacienta, nás 
napĺňa radosťou a dobrým pocitom z našej práce.

Keď stretnem pacienta, ktorého sme brali v zlom zdravotnom stave a vidím, že je zdravý, relatívne alebo úplne bez zdravo-
tných ťažkostí. A ešte väčšia je radosť, keď si na nás spomenie.
 
Radosť mám z každého zachráneného života a poďakovania. Napríklad také potešenie som zažil nedávno, kedy sme boli 
privolaní k zlomenine humeru spolu s luxáciou. Transport pacientky bol pre ňu veľmi bolestivý aj napriek podaným analge-
tikám. Pri príchode do nemocnice mi pacientka povedala: „Ďakujem, že ste sa so mnou rozprávali a mohla som Vás držať za 
ruku, nemyslela som toľko na bolesť.“ Pritom to bolo to najmenej čo som mohol urobiť.



GLOBÁLNE TRPÍ DUŠEVNÝMI PORUCHAMI ASI 450-MILIÓNOV ĽUDÍ A SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA ORGANIZÁCIA 

(WHO) PREDPOKLADÁ, ŽE JEDEN ZO ŠTYROCH ĽUDÍ NA SVETE BUDE TRPIEŤ MENTÁLNYMI ALEBO 

NEUROLOGICKÝMI PORUCHAMI V URČITOM BODE ICH ŽIVOTA. TÁTO NELICHOTIVÁ ŠTATISTIKA TAK 

CELOSVETOVO UMIESTŇUJE DUŠEVNÉ PORUCHY NA ŠTVRTÉ MIESTO CHOROBNOSTI A INVALIDITY. 

Text PhDr. Lucia Mesárošová MPH, MUDr. Miroslav Chabroň
Foto Pixabay

Jesenné obdobie praje podpore duševného zdravia symbolicky niekoľkými dňami: 

10. september – Svetový deň prevencie samovrážd
21. september – Svetový deň Alzheimrovej choroby
10. október – Svetový deň duševného zdravia

Podľa najnovších štatistík v krajinách Európskej únie (EÚ) až 38,2 % (skoro 165-miliónov ľudí) zažilo aspoň jednu z radu 
duševných porúch v minulom roku. Medzi najčastejšími diagnózami boli poruchy úzkosti (14,0 %), nespavosť (7,0 %), 
depresia (6,9 %), a somatoformné poruchy (6,3 %). Závislosť od alkoholu a drog, porucha pozornosti s hyperaktivitou 
ADHD a demencia boli tiež rozšírené. Liečba duševných porúch je dostupná, avšak podľa štúdií takmer dve tretiny ľudí 
s týmito ochoreniami nikdy nevyhľadajú lekársku pomoc, a to najmä pre obavy z možnej diskriminácie alebo hanby aj 

napriek vynikajúcim prognózam liečby. Napríklad viac ako 80 % ľudí so schizofréniou môže byť bez relapsov na konci jedného roka liečby 
a až 60 % ľudí s depresiou sa môže zotaviť pri správnej kombinácii antidepresív a psychoterapie.

Náhle zmeny zdravotného stavu osoby spôsobujúce zmeny správania a konania, pod ktorých vplyvom osoba bezprostredne ohrozuje seba 
alebo svoje okolie sú indikované na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. 

Akútne stavy v psychiatrii možno definovať ako situácie s bezprostredným alebo potencionálnym ohrozením života jedinca a jeho okolia 
z dôvodu prítomnosti duševnej poruchy. Urgentná intervencia spočíva v rýchlom zhodnotení stavu jedinca, stabilizácii vitálnych funkcií 
a psychického stavu jedinca s využitím diagnostických a terapeutických algoritmov. Rozlíšenie akútnej psychickej poruchy, vyžadujúcej 
emergentnú psychiatrickú starostlivosť, od spoločensky maladaptívneho správania môže byť v podmienkach prvého kontaktu značne 
komplikované. 

Špecifikom akútnej psychiatrie je častá nespolupráca pacientov, nakoľko svoj stav neraz nepovažujú za chorobný (tzv. anozognózia) 
a terapeutickej intervencii sa aktívne bránia. 
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AKÚTNE STAVY V PSYCHIATRII MÔŽEME ROZDELIŤ DO NASLEDOVNÝCH SKUPÍN:

 
1.  Stavy psychomotorického nepokoja
2.  Suicidálne krízy
3.  Reaktívne krízy
4.  Akútne komplikácie psychofarmakoterapie 
5.  Stavy s poruchou vedomia
 

1 STAVY PSYCHOMOTORICKÉHO NEPOKOJA

Vyznačujú sa poruchami psychomotoriky, ktoré sú nešpecifickým príznakom duševných porúch nezávislým od ich etiológie – soma-
togénnej, endogénnej alebo reaktívnej. Základným činiteľom je intenzita intrapsychického napätia. Nepokoj sa môže vyvíjať v dlhšom 
časovom intervale, s prodrómami v podobe nárastu iritability (podráždenie, dráždivosť), zmien afektivity (súhrn citov, vášní, emócií), 
hostility (sklon ublížiť inému človeku, nepriateľstvo) a zrýchľovania psychomotorického tempa. Intenzita nepokoja pozvoľne narastá 
a včasná terapeutická intervencia má preventívny efekt na jeho extrémne prejavy.

2 SUICIDÁLNE KRÍZY - SAMOVRAŽDY

Samovražda je zložitý problém, ktorý nemá len jednu príčinu a len jeden dôvod. Je výsledkom komplexného vzájomného vplyvu 
biologických, genetických, psychologických, spoločenských, kultúrnych a environmentálnych faktorov. Väčšina ľudí, ktorí spáchajú 
samovraždu, má diagnostikovateľnú duševnú poruchu. Aj keď prevažná časť tých, ktorí spáchajú samovraždu, majú duševnú poruchu, 
väčšina z nich nenavštívi odborníka pre ochranu duševného zdravia. Najväčšiu predispozíciu k suicídiu majú diagnostické skupiny 
všetkých foriem depresívnych stavov a poruchy osobnosti z rôznych príčin (alkoholizmus, schizofrénia, agresivita, organická porucha 
osobnosti a pod.) 

3 REAKTÍVNE KRÍZY 

Ich vyvolávateľom je stres, pričom ho môžeme definovať ako spojenie fyziologických a psychologických reakcií organizmu vystaveného 
zvýšeným nárokom. Klinický obraz akútnej stresovej reakcie sa vyskytuje na úrovni:

TELA:
Svalová triaška, smäd, závrate, nevoľnosť, zvracanie, slabosť, bolesti v rôznych častiach tela bez zjavnej telesnej príčiny, tlak a/alebo 
pichanie na hrudníku, tlak, a/alebo bolesti hlavy, zvýšený krvný tlak, zvýšený pulz, problémy so zrakom, potenie, namáhavé dýchanie, 
zmena farby kože - bledosť, červeň, fľaky. Necíti bolesť pri zjavnom zranení - desenzitizácia.

KOGNITÍVNYCH FUNKCIÍ: 
Pamäť - nevie si spomenúť na bežné veci, na priebeh bezprostredne prežitého, vypadávanie pamäti; Myslenie - zrýchlené, spoma-
lené, nekoherentné - nevie zreprodukovať prežité po časovej osi, nechápe jednoduchú inštrukciu, opakuje sa; Pozornosť - znížená, 
zvýšená - prílišná zameranosť na detaily; Koncentrácia a pohotovosť - ťažkosti sa sústrediť, zjavne zvýšená alebo znížená vnímavosť 
k okoliu; Exekutívne funkcie - znížená alebo chýbajúca schopnosť rozhodnúť sa, plánovať prvé kroky, schopnosť riešiť jednoduchý 
problém - úlohu, robiť rozhodnutia; Orientácia - dezorientácia v čase, mieste, osobe, priestorová orientácia - nevie kde je, netrafí, 
predmety pokladá nestabilne, ťažkosti rozlišovať predmety alebo ľudí; Reč - nesúvislá, spomalená, zrýchlená, zajakavá, nezrozumi-
teľná, nesúrodé obsahy, nevie čítať.

EMÓCIÍ: 
Môžu byť zmenené: zaplavujúce, alebo chýbajúce až žiadne, udáva pocit ako vo filme - (pretrvávajúci obranný mechanizmus dere-
alizácia), pocit ako by sa na seba alebo situáciu díval zvonka - (pretrvávajúci obranný mechanizmus depersonalizácia). Častými 
emóciami a pocitmi sú: strach, pocity viny nesúvisiace s reálnym zavinením, smútok, panika, popretie, úzkosť, agitácia, podrážde-
nosť, depresia - “ako vytiahnutý zo zástrčky“, hnev-zlosť-zúrivosť, agresivita, pocit straty kontroly nad emóciami, neprimerané, 
alebo paradoxné emočné reakcie.

SPRÁVANIA: 
Konanie: nemožnosť odpočívať, nespavosť, preťaženie z bežných vecí, nezvláda bežné situácie, veľmi rýchle senzorické preťaženie 
napr. neznesie silnejší zvuk, svetlo, šero, zjavná precitlivenosť na pachy, konkrétne opakované zmyslové vnemy spúšťajú úzkosť 
alebo strach, (napr. siréna, majákové svetlo) sociálne konanie, rýchle tempo, rýchle chaotické pohyby, zmeny v sociálnych aktivitách, 
zmeny v spôsobe vyjadrovania, zvýšená alebo znížená chuť do jedla, nebežná konzumácia alkoholu alebo iných drog.

INÝCH: 
Zmätenosť, nočné mory, neistota, podozrievavosť, obviňovanie seba a iných.
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4 AKÚTNE KOMPLIKÁCIE PSYCHOFARMAKOTERAPIE 

Súvisia s blokádou dopamínových receptorov v mezolimbickom systéme a bazálnych gangliách. V tomto dôsledku vzniká tzv. akútny 
extrapyramídový syndróm, ktorý sa prejavuje ako farmakologický parkinsonoid (zvýšenie svalového napätia a obmedzenie hybnosti, 
flekčné postavenie končatín, pokojový tremor, chôdza v pomalých krokoch, dyzartria), akútna dystónia (svalové spazmy šijového, tváro-
vého a okohybného svalstva - trizmus, torticolis, protrúzia jazyka, okulogýrická kríza, opistotonus) alebo akatízia (vnútorný nepokoj 
postupne prechádzajúci do motorického korelátu, syndróm nepokojných nôh, prešľapovanie na mieste). 

Najzávažnejšia komplikácia liečby antipsychotikami je neuroleptický malígny syndróm s mortalitou 20-30 % v dôsledku rozvratu vnútorného 
prostredia alebo renálneho zlyhania. Vzniká pri podaní alebo náhlom vysadení antipsychotík. Najčastejšie sa vyskytuje do týždňa od podania 
antipsychotík (pri depotných preparátoch do 4 týždňov).

5 STAVY S PORUCHOU VEDOMIA

Zahŕňajú zväčša kvalitatívnu poruchu vedomia, ktoré sa podľa závažnosti delia do štyroch skupín:

ZASTRETÉ VEDOMIE:
Kolísavá porucha pozornosti, znepresnená orientácia, spomalenie psychických funkcií.

ZMÄTENOSŤ:
Objavujú sa asociačné skoky až zmätené – inkoherentné myslenie, ilúzie, bezradná, úzkostná nálada.

DELÍRIUM:
Dezintegrácia psychických funkcií, ilúzie, halucinácie s možnou bludnou interpretáciou, sugestibilita, často rezonantná nálada s možnou 
agresiou, emócie sú ovplyvnené halucináciami a bludmi; (acutum grave; furibundné – akútny priebeh, výrazný nepokoj; muzitujúce, 
blandné – bez nepokoja; tremens – pri závislosti od alkoholu). Delirantný stav môže vzniknúť z rôznych príčin, nielen na podklade absencie 
alkoholu alebo inej návykovej látky. „I WATCH DEATH“ je mnemotechnická pomôcka možných príčin vzniku delíria.

OBNUBILÁCIA:
Mrákotný stav; náhla strata a náhly návrat vedomia záchvatovitého charakteru; (stuporózneho charakteru – pacient je nehybný, stojí lebo 
leží; delirózna forma - pacient je zmätený, úzkostný, nekľudný, zvýšený motorický nepokoj, útočný; automatická forma – pacient vytvára 
dojem „normálneho“ správania, šikovne vykonáva aj zložité činnosti, ale niektoré činy sú v rozpore so zdravou osobnosťou, na túto dobu 
má pacient amnéziu).

„I WATCH DEATH“

Anglický názov Preklad Možná príčina delíria

I Infectious systémové infekcie pneumónia, uroinfekt, virózy, HIV, pankreatitída

W Withdrawal syndróm z odňatia alkohol, farmaká -  benzodiazepíny, drogy

A Acute metabolic disorder akútne metabolické príčiny ióny, ABR, nefropatie, hepatopatie

T Trauma trauma trauma hlavy, polytrauma, popáleniny, poleptania

C CNS pathology ochorenia CNS epilepsia, tumor, infekcia, hemorágia, ischémia

H Hypoxia hypoxia respiračná insuficiencia, CHOCHP, cor pulmonale

D Deficiencies deficit živín, vitamínov malabsorpcia, PPP

E Endocrinopathies endokrinopatie DM, tyreopatie, paratyreopatie, nadobličky

A Acute vascular akútne vaskulárne príčiny AIM, dysrytmie, trombózy

T Toxins/Drugs toxíny/drogy CO, priemyselné škodliviny, rastlinné alkaloidy, huby

H Heavy metals ťažké kovy olovo, ortuť, tálium
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ZÁSADY KONTAKTU S NEPOKOJNÝM ALEBO AGRESÍVNYM DUŠEVNE CHORÝM 
PACIENTOM 

 
Všímajte si potenciálne nebezpečenstvo v prostredí (objekty, ktoré môžu byť použité ako zbrane)

Všímajte si správanie pacienta (zatínanie pästí)

Majte pacienta na očiach

Berte slovné hrozby vážne

Vyhnite sa hádkam medzi personálom pred pacientom

Chovajte sa pokojne, nerobte prudké pohyby

Nedotýkajte sa pacienta nečakane 

Vyhýbajte sa dlhému očnému kontaktu, „nezízajte“

Nepribližujte sa k pacientovi zozadu

Ak nemusíte, neotáčajte sa k pacientovi chrbtom

Udržujte si voľnú únikovú cestu (prístup k dverám)

Udržujte bezpečnú vzdialenosť (aspoň na dĺžku paže)

Používajte krátke, jasné frázy, hovorte pokojne, artikulovane (eliminácia „zaplavenia“ podnetmi) 

Anxieta je „nákazlivá“, kontrolujte vlastnú úzkosť

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

„RED FLAGS“ 
Varovné príznaky („červené zástavky“) je termín používaný v medicíne v posledných rokoch na označenie indikátorov alebo signálov 
nebezpečia. Ak sa pri bežných a často nevýznamných príznakoch ako bolesť hlavy, brucha, chrbta, pri sťaženom dýchaní, tŕpnutí prstov 
alebo pri bežnej mdlobe vyskytnú niektoré presne definované sprievodné subjektívne alebo objektívne príznaky, treba myslieť na vážne 
ochorenie. Takúto kombináciu treba brať ako vážne upozornenie na hroziace nebezpečie.

ZÍSKANÉ ANAMNESTICKÉ INFORMÁCIE AKO:
- Strata vzťahu, zamestnania, odlúčenie, rozvod
- Úmrtie blízkej osoby
- Diagnóza terminálneho ochorenia
- Zmena fyzického vzhľadu (osobná úprava, obliekanie...)
- Strata záujmov
- Zbavovanie sa obľúbených vecí
- Užívanie toxických látok (lieky, drogy, alkohol...)
- Stránenie sa rodinných kontaktov
- Zmena správania v kolektíve
- Problémy s koncentráciou, pamäťou, logikou
- Strata kontroly nad správaním v bežných situáciách
- Sociálna a fyzická izolácia od rodiny

PODOZRIVÉ SIGNÁLY V PRIEBEHU ZÁSAHU AKO:
- Eskalácia napätia 
- Neobvyklé správanie rodiča
- Neobvyklé poranenia vzhľadom na vek

VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ ZISTENIA MÔŽU SMEROVAŤ K ZÁVAŽNEJ PSYCHICKEJ ALEBO DUŠEVNEJ PORUCHE, POD 
VPLYVOM KTOREJ PACIENT MÔŽE OHROZIŤ SEBA ALEBO SVOJE OKOLIE.

Psychické ochorenia a exacerbácia ich klinických prejavov je často sprevádzaná nepokojom až agresivitou postihnutého. 

Zásahy u takýchto pacientov sa nezaobídu bez asistencie policajných zložiek. Pacient často nespolupracuje a chýba mu triezvy náhľad na svoj 
zdravotný stav. V akútnych prípadoch je nevyhnutné myslieť na možnosť hospitalizácie pacienta aj proti jeho vôli. Do ústavnej starostlivosti 
možno prevziať pacienta bez jeho súhlasu podľa § 6, ods. 9 Zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, v prípadoch, ak pacient 
v dôsledku duševnej choroby alebo príznakmi duševnej choroby ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie zdravotného 
stavu. Obmedzenie osobnej slobody z vitálnej indikácie je to na mieste u pacientov v psychóze, resp. u pacientov s prejavmi porúch myslenia 
v zmysle bludov, poruchami vnímania (halucinácie), dezorientáciou, rizikom suicidálneho správania, mániou, mentálnou retardáciou a pri 
organických poškodeniach mozgu.

Použité zdroje:
Zákon č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Urgentná medicína pre medikov, 2012, Masár O., ISBN 978-80-223-3262-0
Vzdelávanie v psychologickej krízovej intervencie pri epidémii COVID-19 – Národný krízový klinický tím (NaKriKT) 
Akútne stavy v psychiatrii, Rakús T., NPK a PK LF SZU a PNPP
Dobiáš V., 2014, Poprad, Varovné príznaky pri banálnych ochoreniach, dostupné na: www.zachranaoz.sk/wp-content/uploads/2014/12/6_Dobi%C3%A1%C5%A1.pdf
www.mfsr.sk/files/archiv/9/Dusevne_zdravie_verejne_financie_UHP.pdf
www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Svetovy-den-dusevneho-zdravia1.aspx
www.ruvzmartin.sk/Prirucka_pre_zdravotnikov.pdf
www.ruvzhe.sk/stres.html
www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2011/05/04.pdf
www.solen.cz/pdfs/psy/2006/04/10.pdf 21



slúžime v relatívne horskej oblasti, pomyslel som si, snáď sa nám dnes vyhne výlet do rozbahnených kopcov. 

A je to tu, AVL sa ide rozdrapiť, ako by už z toho zvuku malo byť jasné, že tento krát to bude iné. A bolo. Nechceli sme blato, 

máme ho mať. Krátka dátová veta rovnako nasvedčuje, že toto nebude bežný výjazd. Tentokrát žiadny zo siahodlhých referá-

tov o pacientovej anamnéze, len rýchla informácia, že sa jedná o poranenie DK, mladý poľovník. 

Veľmi vágne udaná poloha, pri ceste nás bude niekto čakať ...

Zvyčajná rýchla chôdza do ambulancie sa tentokrát nekoná, šviháme behom. Sadáme do ambulancie, pásy, modré svetlá, 

siréna rovno z garáže naruší pokľudné klepanie nedeľných rezňov v okolitých obydliach. Hneď po štarte začíname s kolegyňou 

rozoberať možné scenáre, krátko na to nasleduje náš nacvičený telefonát na KOS vyhradený pre podobné situácie. V rámci 

dobrých vzťahov s najbližšou posádkou VZZS máme neoficiálnu dohodu, ak máme pocit, že ich budeme potrebovať k naliehavé-

mu prípadu, môžeme si leteckú „vopred aktivovať” - kolegovia sa pripravia na vzlet, čo ušetrí drahocenné minúty oproti 

tomu, ak sme si ich volali až neskôr priamo z „adresy“. 

Blížime sa k miestu, kde by nás mali čakať „kolegovia“ postreleného mládenca. Ako inak, nikde ani nohy. Tušíme, ktorým 

smerom sa máme vydať, takže odbáčame z hlavnej cesty na poľnú a fičíme ďalej obzerajúc sa navôkol. Konečne sa pred nami 

objaví partia mužov v oranžových vestách, zbrane na pleciach, takže zastavujeme pri nich a pýtame sa na nášho pacienta - opäť 

prekvapenie, žiadny z nich o ničom nevie. 

Zaradíme jednotku a ... zrazu začujeme krik a vidíme postavu bežiacu ku nám – „náš Jozef“, dlhoročný kolega a vášnivý 

poľovník sa nás pýta, čo sa deje. Stručne mu vysvetlíme situáciu, hneď vie, komu volať, sadá ku nám do sanitky a vyrážame 

krížom cez pole. Terén je vďaka predchádzajúcemu dažďu čím ďalej ťažšie prejazdný aj pre našu 4M T5. Keď Jozef skončí 

telefonát, pozrie na nás – a nasleduje ďalšie prekvapenie, pôvodná informácia nebola tak celkom správna, mladý muž bol 

zasiahnutý do hrudníka projektilom S-Ball 12, nie do DK, ako sme boli pôvodne informovaní. 

Poľovníci pacienta pomaly presúvajú na traktorovej vlečke nám naproti.

S kolegyňou sa pozrieme na seba, nedostupný terén, poranenie hrudníka, vysokovýkonné strelivo, je takmer isté, že najbližšia 

RLP, ktorá bola za nami vyslaná, sa v tomto teréne ku nám s “krabicou” nikdy nedostane. Nasleduje krátky telefonát na KOS 

a kolegyňa žiada okamžitý vzlet VZZS s tým, že GPS súradnice upresníme, akonáhle dosiahneme pacienta, zároveň rušíme RLP.  

POĽOVNÍK
RZP Bátovce

P
rí

be
hy

Mohla to byť len ďalšia “zvyčajná” nedeľná služba, ráno prebrať hlásenie, 
skontrolovať si ambulanciu, doplniť, ak sa na niečo náhodou pozabudlo, 
a čakať na prvé “šialené trúbenie.” 

Text Mgr. Slávka Turčoková, Bc. Marián Víglask
Foto Roman Antal

Deň pomaly ubieha, zatiaľ sa nič nedeje, doobeda opäť trochu spŕchlo, ako aj pár dni predtým a nakoľko
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Terén sa mení z ťažko prejazdného na úplnú katastrofu, navyše musíme prekonať strmý zalesnený zráz, je jasné, že s ťažkou 

ambulanciou to ďalej nemôžeme riskovať. Čím ďalej, tým lepšie. Našťastie sa ako na zavolanie vynoria ďalší poľovníci na 

drsne vyzerajúcom Land Rover Discovery - okamžite voz po vzore Semira Gerkhana “zabavujeme”, nakladáme “vercajch” 

a meníme SUV na dočasnú ambulanciu ... hlavne nič nezabudnúť. Pokračujeme ďalej úplne šialeným terénom a ďakujeme 

„tam hore“ (nie, tentokrát nemáme na mysli kolegov z KOS), že nám bol zoslaný aktuálny povoz. Predstava, že by sme 

ďalšie cca 2 km mali zdolať s plnou poľnou v teréne, kde sa dalo sotva kráčať, nebola práve lákavá. Konečne vidíme blížiaci 

sa traktor s “plaťákom”, vystupujeme z Land Rrovera, okamžite sa ocitáme po členky v blate. Kolegyňa beží k pacientovi, 

ja cestou kontrolujem GPS koordináty a spájam sa s posádkou VZZS, ktorá už je vo vzduchu a smeruje ku nám. Pacient - mladý 

muž, pri vedomí, komunikuje, bledý, v tvári horor mortis, vstupné strelné poranenie tesne pod pravou klavikulou v strednej 

čiare. 

Každý z nás to zažil, netreba slov, oba páry rúk robia svoje tak akosi automaticky, súzvuk, ktorý prichádza rokmi spolupráce 

s jedným „parťákom“. Ošetrenie strelného poranenia prebieha zároveň s prvotným vyšetrením. Žiadna výstupná rana. Pravá 

strana pľúc nedýcha. Cirkulácia v šokových parametroch, kapilárový návrat nad dve sekundy, pulz na a.radialis nehmatný, 

mierne hyposaturuje. Celý čas sa s pacientom snažíme komunikovať a ukľudniť ho. Keďže po zásahu spadol, snažíme sa nič 

nepodceniť a nasadzujeme krčný golier, O2 na 6 l/min. Okamžite chystám na dve žily, snáď bude šanca na zelené, pomyslím 

si. Pacienta ošetrujeme priamo na korbe, aby sme minimalizovali manipuláciu. Dve zelené sa podarili, takže kombinujeme 

kryštaloidy/koloidy a snažíme sa o permisívnu hypotenziu, zároveň však potrebujeme vytiahnuť obeh zo šokových pomerov. 

Pacienta si opatrne prekladáme na backboard, napájame na monitor, podarilo sa nám trochu zdvihnúť tlak, a ešte pred tým 

dať analgézu v rámci našich možností. Aplikujeme termofóliu, v tom čase už v diaľke počuť blížiacu sa helikoptéru.

Okolo nás sa medzitým vytvoril slušný zástup ďalších poľovníkov, takže sa snažíme ich usmerniť za okraj čistiny, kde chceme 

posadiť „vrtuľu“. Za pár chvíľ máme pri sebe lekárku a záchranára z VZZS a informujeme ich o tom, čo sme o pacientovom 

stave zistili a terapii, pre ktorú sme sa rozhodli. Pokračovanie je rýchle, kolegovia si pacienta prehadzujú na svoj monitor 

a opatrne ho prekladáme na ich nosítka. Nasleduje pár metrový transport do vrtuľníka a veci sú už mimo náš dosah. 

Unavení, zablatení a sami tachykardickí sledujeme krátke prípravy kolegov na vzlet a za pár chvíľ nám miznú z dohľadu. 

Ostáva vydýchať sa, všetko zbaliť a zároveň vieme, že nás čaká ešte dlhé čistenie, blato a krv je snáď všade. To s blatom 

platí aj o našej ambulancii, ktorú sme hnali „za hranice všedných dní“. Poďakujeme poľovníkom naokolo, z ktorých 

väčšina bola ochotná pomôcť - uvedomujeme si, že najmä bez ich transportu by sme pacienta dosiahli 

omnoho neskôr. Po niekoľkých hodinách a niekoľkých šálkach horúceho čaju nám na stanici zvoní 

telefón a dostávame spätnú väzbu od lekárky VZZS – pacienta odovzdali stabilizovaného 

na traumatologickej klinike v Nitre a aktuálne je už po intervencii, mal by to 

zvládnuť. Výjazd má o niekoľko dní „dohru“ – našťastie príjemnú. 

Pri odovzdávaní malého pacienta na detskom oddelení nás 

sestričky pri odchode zastavujú a prosia nás, 

aby sme chvíľu ostali, že niekto chce 

s nami hovoriť. 

Zakrátko prichádza ich 

kolegyňa... matka mladého 

poľovníka, svet je niekedy 

naozaj malý.
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Novinky Text  Darina Schreková, Marko Vrablec, 
Foto archív ZZS Bratislava, archív Ján Chlebničan, 
         

UKÁŽKY PRVEJ POMOCI NA ŽELEZNEJ STUDNIČKE 

archív Rodič dnešný

Koncom júna sa kolegovia Ing. Dominik Gnip a Ing. Natália 
Svorčíková zúčastnili akcie Hrdinské ukončenie školského roka 
na Železnej studničke v Bratislave. 

Kolegovia záchranári prítomným malým hrdinom ukázali vybavenie 
sanitky a následne im ukázali ako človeku poskytnúť prvú pomoc. 

Podujatie malo výborné ohlasy. V mene malých hrdinov ďakujeme!  

RODIČ DNEŠNÝ
V polovici mája sme sa spolupodieľali na online konferencii pre budúcich a čerstvých rodičov 
s názvom Rodič dnešný. Jej cieľom bolo odovzdať mamám a otcom čo najviac praktických rád 
a dôležitých informácií, medzi ktorými bolo aj poskytnutie prvej pomoci malému bábätku 
podľa najnovších štandardov a odporúčaní. 

Ďakujeme kolegyniam Mgr. Monike Novákovej a Mgr. Petre Proftovej za užitočnú repre-
zentáciu našej záchranky. 

NOVOVYBUDOVANÝ URGENTNÝ PRÍJEM V DETSKEJ 
NEMOCNICI

Urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast je oficiálny názov pracoviska, ktoré otvorilo svoje brány 
1. mája. Ide o druhé pracovisko tohto typu na Slovensku. Jeho základným cieľom je komplexný 
manažment detských pacientov v Detskej nemocnici v Banskej Bystrici. Zmena nastala už pri samo-
tnej organizácii prevádzky urgentu podľa vzoru zo zahraničných pracovísk. Je tu zavedený manche-
sterský triážny systém, čo je proces triedenia pacientov do farebných skupín podľa závažnosti ich
zdravotného stavu a naliehavosti definitívneho ošetrenia.

Ide o koncové pracovisko, pacient je tu komplexne 
vyšetrený, posúdený a podľa charakteru zdravotného
stavu následne manažovaný expektáciou, hospitali-
záciou alebo prepustením do domácej starostlivosti. 

Pri slávnostnom otvorení boli prítomní aj naši kole-
govia MUDr. Miroslav Chabroň, Ing. Mgr. Adam 
Antl a Bc. Ján Šimko.
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Koncom júna sa v Detve konala silovo-vytrvalostná súťaž s názvom Oceľový 
medveď a Železná tigrica. 

V kategórii MUŽI MASTERS si nádherné 1. miesto vybojoval kolega 
Ján Chlebničan, ku ktorému mu ešte raz srdečne blahoželáme a tešíme 
sa na jeho ďalšie úspechy!

OCEĽOVÝ MEDVEĎ V NAŠICH RADOCH

POĎAKOVANIE 
NAJ FOTO ZÁCHRANKY

Pozitívne ohlasy zaznamenala súťaž o NAJ FOTO ZÁCHRANKY, v ktorej súťažilo 
až 32 Vašich fotografií. 

Chceme sa touto cestou poďakovať každému jednému z Vás za to, že si našiel 
čas a postaral sa o jedinečný záber zachytávajúci Vašu prácu. Budeme sa snažiť 
tieto fotografie priebežne využívať v rôznych marketingových materiáloch tak, 
aby každá jedna našla svoje uplatnenie. 

Výhercovi súťaže Petrovi Vigodovi aj touto cestou gratulujeme!

JÚL V TELERÁNE

Letné mesiace sú každoročne spájané s rôznymi rizikami a zdravotnými 
komplikáciami. Zásady prvej pomoci pri prehriatí, topení, zásahu 
bleskom či pri anafylaktickom šoku boli v markizáckom Teleráne 
ukázať kolegovia z Odboru vzdelávania Mgr. Patrik Brna, PhDr. Lucia 
Mesárošová MPH a PhDr. Ing. Alena Dudeková PhD. 

Ďakujeme im za profesionálnu reprezentáciu ZZS Bratislava v tejto 
obľúbenej rannej relácii. 
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v Milí záchranári, 

rada by som vyjadrila poďakovanie a hlbokú úctu Vašej práci. Keď sa ľudia pozerajú na blikajúce svetlá 
sanitky v spätnom zrkadle auta, nevedia si dostatočne predstaviť príbeh, ktorý ju uviedol do pohybu. 
My sme ho, bohužiaľ, zažili na vlastnej koži. Náš 19-ročný syn v spánku po prvý raz v živote dostal 
epileptický záchvat...

Deň predtým sme navštívili urgentný príjem na bratislavských Kramároch s tým, že sa ráno zobudil 
s krvnou podliatinou na konci jazyka. Bohužiaľ, nás bez toho, aby ho videl lekár, poslali do Ružinova, 
pretože podľa nich išlo o čeľustný problém. Ani po mojom laickom naliehaní, že modré konce tela môžu
znamenať aj niečo vážnejšie a že podľa rajonizácie patríme na Kramáre, sa nič nezmenilo. 

V Ružinove ho vyšetrili traja lekári, ktorí konštatovali poranenie v spánku a „naordinovali“ kontrolu 
v stomatologickej ambulancii, kašovitú stravu a dodržiavanie pitného režimu. 
Na druhý deň skoro ráno sa však všetko zmenilo a my sme pochopili, že modrina na jazyku bola zrejme 
výsledkom záchvatu.

V utorok 25. mája o 5:22 sme volali na tiesňovú linku a začal sa príbeh, ktorý viezla sanitka z Rače...
paradoxne na Kramáre.

Chcem poďakovať paniam z operačných stredísk, ktoré pokojným hlasom cez telefón sprevádzali naše 
stresom zasiahnuté postupy, no najmä dvom úžasným ľuďom, ktorí ich následne skompletizovali 
s najväčšou odbornosťou, citom a ochotou.

Prosím, aby ste v našom mene vyjadrili hlbokú úctu a pokoru profesionalite, zručnostiam, kompetencii, 
empatii a komplexnému prístupu. Aby ste odovzdali našu vďaku za komunikatívnosť, upokojenie 
a vysvetlenie situácie posádke URGENTU 110 – Černajová/Daniel, ktorí v utorok 25. mája ráno pomohli 
našej rodine ustáť jednu z ťažkých situácií. 

S vďakou

Jana B. a Peter B.

Dobrý večer, 

chcela by som sa poďakovať chlapcom, ktorí boli 9. júla poslaní na Tranovského 8, BA - Dúbravka. 

Boli veľmi milí, ústretoví, ľudskí ale hlavne profesionálni a nič im neušlo. Napriek tomu, že prišli k starému 
pánovi, ktorý spadol a udrel si hlavu, všimli si, že je aj dýchavičný. 

Na urgentnom príjme sme sa stretli aj po 6 hodinách, čo sme tam ešte stále boli a pamätali si nás a na 
chvíľku sa pristavili a prehodili pár slov. Potom zas utekali ďalej. 

Veľké ďakujem. 

Dobrý večer,

touto cestou chcem ja a rodina vyjadriť veľké ĎAKUJEM dvom záchranárom (mená nevieme), ktorí zachránili 13-ročného chlapca 
(podozrenie na epilepsiu) v sobotu (4. júla) v Rohožníku na priehrade na akcii "Leto s rádiom Vlna" okolo 00:30 ... 

Záchranári boli hneď v pohotovosti, boli veľmi milí, láskaví, trpezliví, všetko nám vysvetlili a hlavne veeeeľmi pomohli, zavolali 
kolegov a chlapca odviezli do Bratislavy na Kramáre. 

Touto cestou ešte raz zo srdca všetkým ZZS ĎAKUJEME za záchranu a pomoc ... 

Klobúk dolu pred Vami všetkými, ktorí robíte tak náročnú prácu. 

Želáme Vám čo najviac príjemných služieb!
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Text Darina Schreková

ZAMESTNANECKÉ BENEFITY
Pre zdravotníckych záchranárov a vodičov 
V PRVOM ČÍSLE NAŠEJ ZÁCHRANKY SME SA VENOVALI BENEFITOM, KTORÉ SA TÝKALI VŠETKÝCH NAŠICH ZAMESTNANCOV.  

V ĎALŠOM POKRAČOVANÍ PREHĽADU BENEFITOV SA BUDEME VENOVAŤ TÝM, KTORÉ SA TÝKAJÚ ZDRAVOTNÍCKYCH 

ZÁCHRANÁROV A VODIČOV.

 

PRIPOMÍNAME, ŽE ICH ÚPLNÉ ZNENIE SPOLU S PRESNOU VÝŠKOU KONKRÉTNEHO BENEFITU, NÁJDETE NA NAŠOM 

INTRANETE.  

Príplatok sanitný  
Patrí každému zamestnancovi zaradenému v ambulancii ZZS Bratislava (lekár, zdravotnícky záchranár
a vodič), alikvotne podľa úväzku. 
 

Príplatok na očistu pracovného odevu
Patrí každému zamestnancovi zaradenému v ambulancii ZZS Bratislava (lekár, zdravotnícky záchranár, 
vodič) a zamestnancovi pracujúcemu na pracovnej pozícii RVZ, vodič-údržbár, pomocný pracovník, 
technik správy SMV, pracovník dielne, referent správy vozidiel, skladu a náhradných dielov, 
vrátnik – kurič).

Príplatok za vedenie ambulancie ZZS
Je určený alikvotne podľa úväzku pre zamestnancov, ktorí pracujú na pozícii zdravotnícky záchranár 
a ktorí majú potvrdenie zamestnávateľa o absolvovaní praktického zaškolenia a v príslušnom 
kalendárnom mesiaci viedli vozidlo ambulancie ZZS pri plnení svojich pracovných úloh. 

Je určený pre zamestnancov pracujúcich na pozícii zdravotnícky záchranár za plnenie povinností 
a pokynov nadriadeného a priznaná výška sa prepočíta pomerne k výške úväzku zamestnanca. 
Príplatok za prácu v Bratislavskom kraji navrhuje zamestnancovi jeho priamy nadriadený.

€ 

Získať tento benefit môže zamestnanec na návrh nadriadeného, ktorého personálne odde-
lenie upozorní na blížiace sa jubileum. O priznaní príplatku rozhoduje riaditeľ organizácie.

Príplatok za prácu v Bratislavskom kraji
 

Zamestnanec získava tento benefit automaticky.

Zamestnanec získava tento benefit automaticky.

Zamestnanec získava alebo stráca tento benefit na návrh nadriadeného.

Zamestnanec získava alebo stráca tento benefit na návrh nadriadeného.
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Náborový príspevok na pozícii zdravotnícky 
záchranár v Bratislavskom kraji
 
Je určený pre zamestnancov pracujúcich na pozícii zdravotnícky záchranár 
v Bratislavskom kraji. Bude poskytovaný do odvolania riaditeľom ZZS Bratislava. 

Príspevok na psychologické vyšetrenie vodičov 
Zamestnávateľ uhradí zamestnancovi, ktorý na plnenie svojich pracovných úloh 
používa vozidlo ZZS Bratislava s právom prednostnej jazdy, náklady do určitej výšky, 
ktoré mu vznikli v súvislosti s psychologickým vyšetrením.

Zamestnanec doručí účtovný doklad vydaný 
poskytovateľom služby na mzdové oddelenie.

Ak zamestnanec nezotrvá v pracovnom pomere minimálne 5 rokov od vzniku pracovného 
pomeru, musí náborový príspevok vrátiť zamestnávateľovi v pomernej časti. Na poskytnutie 
náborového príspevku musí byť splnená podmienka, že novo nastupujúci zamestnanec nebol 
nikdy zamestnaný u zamestnávateľa, alebo rozviazal pracovný pomer u zamestnávateľa pred 
viac ako 5 rokmi pred opätovnou žiadosťou do zamestnania.

Zamestnanec získava tento benefit automaticky.

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

Vlastný vzdelávací a tréningový odbor 

Fungujúci systém zamestnaneckých benefitov

Máme čo ponúknuť:

94 staníc Záchrannej zdravotnej služby na Slovensku 

€ 

Kolektív špičkových odborníkov v prednemocničnej 

urgentnej medicíne
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V ZZS BRATISLAVA PRACUJEM AKO RVZ V REGIÓNE BANSKÁ 

BYSTRICA UŽ ŠIESTY ROK. POD SVOJÍM VEDENÍM MÁM TRI 

POSÁDKY VO ZVOLENE A SEDEM POSÁDOK V BANSKEJ 

BYSTRICI. DENNÁ PRACOVNÁ NÁPLŇ SA NIEKEDY 

DRAMATICKY MENÍ, LEBO SA TREBA EFEKTÍVNE PRISPÔSOBIŤ 

CHODU 10 STANÍC ZZS BA V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI, 

108 ZÁCHRANÁRSKYM DUŠIAM A 20 LEKÁROM. 

ZAČÍNAL SOM AKO ZDRAVOTNÁ SESTRA NA DETSKOM 

ODDELENÍ ARO V BRATISLAVE A NESKÔR V BANSKEJ BYSTRI-

CI.  V ROKU 2004 SOM NASTÚPIL NA ZZS, KDE SOM DODNES. 

POVOLANIE ZDRAV. ZÁCHRANÁRA VYKONÁVAM UŽ 17 

ROKOV. VŽDY TO BOL MÔJ SEN, AJ KEĎ PREPRACOVAŤ SA 

K NEMU NEBOLO ZO ZAČIATKU JEDNODUCHÉ. 

POSTUPNE SOM SI ROZŠÍRIL VZDELANIE O 1. ST. VŠ A NIEKOĽKO 

ZDRAVOTNÍCKYCH A MANAŽÉRSKYCH ŠPECIALIZÁCIÍ.

PREVAŽNÚ ČASŤ MOJEJ PRACOVNEJ NÁPLNE TVORÍ 

STAROSTLIVOSŤ O ZVERENÝ REGIÓN A RIEŠENIE RÔZNYCH 

POŽIADAVIEK ALEBO PROBLÉMOV, KTORÉ NASTANÚ, V NOCI 

RÁD SUPLUJEM ZÁCHRANÁRA ALEBO VODIČA, ABY SOM 

NEVYŠIEL Z CVIKU :) 

 

JÁN ŠIMKO
17 rokov v ZZS

Text a foto Bc. Ján Šimko

Môj budíček závisí aj od toho, či sa v regióne vyskytne niečo 
urgentné alebo nie. Po rannom prebudení klasicky pozriem 
telefón, prebehne ranná hygiena. Sadám do auta a cestujem 
do práce. 

05:00 - 06:00

Príchod do práce sa odvíja od toho, aký dlhý čas strávim na 
staniciach. Deň začínam ranným rituálom, kedy každý deň v tejto 
hodine navštívim stanice v regióne a zisťujem, či im fungujú 
všetky prístroje, čo je nové, či niečo nepotrebujú a tu niekde 
prichádza na rad aj moja prvá ranná káva.

06:00 - 08:00

Po krátkej prestávke na kávu pokračujem buď administratívnymi 
a organizačnými povinnosťami a zabezpečením celej logistiky 
okolo zásobovania staníc zdravotníckym materiálom, liekmi 
a kyslíkom v regióne, prípadne riešením akútnych problémov, 
ktoré nastanú, napríklad porucha zdravotníckeho prístroja.
.

10:00 - 12:00

Čas obeda si, samozrejme, nenechám ujsť. Nakoľko raňajky ráno 
vypúšťam, tak je to príjemným a aj nevyhnutným spestrením dňa, 
aby som dokázal do večera v pohode fungovať. Kávička poobede 
tiež nesmie chýbať.

12:00 - 12:30

12:30 - 16:30
Poobede pokračujem v administratíve, prípadne rozvážam 
materiál po regióne a riešim akútne problémy, čo môže byť 
napr. výpadok zamestnanca a zháňanie náhrady za neho. 
Prevádzka staníc ZZS musí byť zabezpečená 24/7 a tu sa 
niekedy stáva RVZ aj kúzelníkom, aby sa to všetko stihlo včas.

Keď všetko ide dobre a nevyskytnú sa akútne požiadavky posádok, 
vypínam počítač a odchádzam domov. Cestou prípadne ešte rozveziem 
zdravotnícky materiál a lieky, ktoré mi posádky v daný deň nahlásili, 
že akútne potrebujú.  

Po príchode domov sa v prvom rade venujem rodine. Neminú ma 
typické povinnosti v domácnosti ako je naplnenie práčky, sušičky 
a umývačky riadu. Neskôr, keď už sme celá rodinka spolu, pomáham 
deťom s učením a domácimi úlohami. Keď všetko toto absolvujeme, 
rád si pozriem hokej, hlavne našu extraligu, prípadne si zahrám 
bedminton.

Po príchode do práce zapínam počítač, klimatizáciu a ranné 
správy, aby som vedel, kde sa čo deje. V kancelárii následná 
kontrola pošty, správ, kalendára a určenie si priorít podľa 
závažnosti na daný deň. Neskôr prichádza administratívna časť, 
ktorá mi vždy zaberie viac času, hlavne v tie dni, keď sa robia 
uzávierky a výkazy za daný mesiac. 

08:00 - 10:00

16:30 - 18:00

18:00 - 22:00



Te
ch

ni
k 

sp
rá

vy
 v

oz
id

ie
l r

ad
í

31

Text a foto Peter Nerád

PETER NERÁD
Nikdy nepodceňujte kontrolu vozidla 
pred jazdou
MILÍ KOLEGOVIA, AJ V DRUHOM ČÍSLE NAŠEJ ZÁCHRANKY POKRAČUJEME V TECHNICKÝCH RADÁCH, 

TÝKAJÚCICH SA POUŽÍVANIA SLUŽOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL. 

NAPOSLEDY SME SI POVEDALI O KONTROLE VOZIDLA PRED JAZDOU PRI PREBERANÍ SLUŽBY. 

TENTOKRÁT SA ZAMERIAME NA KONTROLU VOZIDLA PO TECHNICKEJ STRÁNKE. 

 

V prvom rade je potrebné pred samotnou jazdou, aj podľa aktuálneho zákona o cestnej premávke, skontrolovať 
stav pneumatík, hĺbku dezénu a tlak v pneumatikách. 
Ak nie je na mieste k dispozícii manometer, tlak v pneumatikách skontrolujeme aspoň vizuálne. Pozrieme, či 
pneumatika nie je podhustená, poprípade na nej nie je defekt, alebo nie je nejakým iným spôsobom poškodená. 
Taktiež skontrolujeme, či z nej netrčia žiadne predmety, ako napríklad klince, drôty. 

Po skontrolovaní pneumatík sa zameriame na brzdy, kde v prvom rade preveríme hladinu brzdovej kvapaliny 
v brzdovej nádržke. 

Následne pri naštartovanom motore odskúšame brzdový pedál, zošliapneme ho a sledujeme, či nejde 
naprázdno, alebo nie je zavzdušnený. 

Taktiež zistíme od predošlej zmeny, či nepočuli pri jazde 
nejaké pískanie, šúchanie od kolies alebo brzdových 
platničiek. 

Tiež spozornieme, ak na prístrojovej doske svieti signali-
zácia, ktorá indikuje opotrebovanie brzdových doštičiek, 
brzdových kotúčov, prípadne kontrolka ABS, ESP. 

Každú zistenú poruchu na brzdovom systéme bezodkladne 
nahlásime príslušnému technikovi SMV a rovnako je 
potrebné mailom poslať vypísanú e-požiadavku k prísluš-
nému vozidlu a k danej závade. 

Nakoniec si skontrolujeme, či svietia vzadu na vozidle 
brzdové svetlá, aby sme nikoho neohrozili ani neobme-
dzili, a aby nedošlo k žiadnej poistnej udalosti. 

Pri jazde s pacientom je veľmi dôležité si uvedomiť, že 
brzdíme citlivo. 

Brzdy musia  byť v 100% stave nielen preto, že zodpove-
dáme za pacienta a posádku, ale aj za seba.  

V budúcom čísle sa zameriame na ďalšie činnosti 
vodiča SMV. 

Ktoré to budú? Nechajte sa prekvapiť. 

 
 
Váš technik Peter                                      

Peter Nerád
regionálny technik správy služobných motorových vozidiel

Vodiči, ponáhľajme sa 
pomalšie. Hlavne bezpečne,
ostražito a ohľaduplne.
 




