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Editoriál
Milí kolegovia,

mjr. Mgr. MUDr. Peter Kyseľ, PhD.,
MPH.
zástupca riaditeľa pre úsek zdravotnej
starostlivosti, hlavný lekár

“Nadchádzajúce
obdobie bude zrejme
previerkou našich
nielen odborných
zručností, ale hlavne
osobnostných
charakterov. ”

dovoľte mi prihovoriť sa Vám v tomto nie
veľmi jednoduchom období zhoršujúcej
sa pandémie a vyjadriť Vám podporu pri
riešení každodenných situácií v pracovnom, ale i osobnom živote.
Nastavené smerovanie našej spoločnosti a
stanovené ciele predstavené v predchádzajúcich príhovoroch sa postupne začínajú
realizovať a dovolil by som si teda doplniť
ich komplexný obraz z pohľadu odborno-medicínskeho.
Naším cieľom je pozdvihnúť spoločnosť
na úroveň najmodernejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
v urgentnej medicíne a medicíne
katastrof. Tomu by malo zodpovedať
materiálno-technické vybavenie, lieky
a zdravotnícky materiál. Samozrejme,
zaujímajú nás aj Vaše skúsenosti a názory,
ktoré sa pokúsime implementovať spolu
so štandardnými postupmi a najaktuál-nejšími odporúčaniami v tejto oblasti.
Dobudovanie kvalitného zázemia a
adekvátnej logistickej podpory na
plnenie úloh záchrannej zdravotnej
služby by malo byť samozrejmosťou.
Hoci tieto ciele sú pomerne ambiciózne,
verím, že ich spoločne postupne
naplníme.

a praktickými zručnosťami na čo najvyššej
možnej úrovni.
Verím, že zavádzanie nových metodík
a technológií bude súčasťou ďalšieho
obdobia našej práce tak, aby sme
dokázali našim pacientom efektívne
poskytovať zdravotnú starostlivosť v
súlade s odporúčaniami svetových
odborných autorít.
Nadchádzajúce obdobie bude zrejme
previerkou našich nielen odborných
zručností, ale hlavne osobnostných
charakterov.
Skúsenosti z predchádzajúcich vĺn nás
určite nepríjemne preverili, ale dúfam, že
hlavne posilnili a dostatočne pripravili na
3. vlnu, ktorá ako sa ukazuje, nastúpila v
plnej sile.
Verím, že pokračovaním spoločného
budovania ﬁremnej kultúry,
prehlbovaním tímovej práce a pomoci
jeden druhému, situáciu s hrdosťou
a pokorou pravého záchranára
spoločnými silami zvládneme.

Peter Kyseľ
V oblasti vzdelávania plánujeme rozšíriť
tím školiteľov a aj materiálno-technické
vybavenie edukačného centra, aby sme
mohli adekvátne a efektívne zvýšiť
možnosti vzdelávania v našej spoločnosti.
Postupne pripravujeme systém
sústavného vzdelávania zamestnancov
na všetkých pozíciách.
Pripravujeme sa na čo najefektívnejší
tréning praktických zručností. Cieľom
tohto vzdelávania bude vybudovať tím
kvalitne vyškolených záchranárov, lekárov
a vodičov s teoretickými vedomosťami
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Naši kolegovia

MARTIN ŠUGÁR:
V La Manche by som nechal aj dušu
MARTIN PRACUJE V NAŠEJ ZÁCHRANKE UŽ DLHÝCH 26 ROKOV. ZAČÍNAL AKO MNOHÍ, NA POZÍCII
VODIČA, NESKÔR V ROKU 2000 PREŠIEL NA POZÍCIU ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁCHRANÁRA. V SÚČASNOSTI PRACUJE NA STANICI MIJ PETRŽALKA 4. TENTOKRÁT VŠAK NEBUDE REČ O JEHO ZAČIATKOCH
U NÁS, ANI O PRÁCI ZÁCHRANÁRA AKO TAKEJ, DNES TO BUDE PREDOVŠETKÝM O PLÁVANÍ
A OTUŽOVANÍ.
Text Darina Schreková
Foto archív Martin Šugár

Pred ôsmimi rokmi si zistil, že neplávaš, ale žabkuješ. Napriek tomu si už
o tri roky neskôr bol členom štafety, ktorá pokorila prieliv La Manche.
Ako to celé začalo?
V roku 2013 som sa šiel prihlásiť k otužilcom, Ľadovým medveďom v Bratislave. Vedel som, že 24. decembra krstia
nových členov, a tak som si myslel, že stačí prísť a pokrstia ma. Nič také. Najskôr musíte rok odplávať, až potom je
krst. Chodieval som teda na rôzne akcie Ľadových medveďov a medzitým som zistil, že vlastne neviem poriadne
štýlovo plávať. Okrem žabkovania som dokázal zaplávať len asi 20 metrov kraul a potom som sa zadýchal. Všetci
naokolo boli výborní plavci, a to ma inšpirovalo. Najskôr som preplával 50 m, 100 m a stále viac a viac.

Asi to nestačilo na to, aby si už o tri roky plával v štafete cez La Manche?
Kraul som trénoval sústavne, s otužilcami aj sám, na jazere aj v bazéne. Prihlásil som sa tiež do FIDES - oddielu zimného a diaľkového plávania
v Brne a za nich som súťažil v českom pohári, nakoľko u nás ešte podobné súťaže neboli. Tam som si povedal, že keď budem mať dobré výsledky,
prihlásim sa do slovenskej štafety na preplavbu La Manche. Stalo sa, a dosiahli sme nový slovenský rekord. Vtedy som sa deﬁnitívne rozhodol,
že to skúsim aj sám a začal som s tréningami.

Na zdolanie prielivu v studenom Atlantiku si sa pripravoval štyri roky. Okrem náročnej
práce záchranára si musel naplávať desiatky hodín a desiatky kilometrov.
Áno, bolo to veľmi náročné obdobie. Nechýbalo veľa, aby to nevyšlo, najmä korona mi skrížila plány. Doprovodnú loď a jej pilota som si objednal
už v roku 2017, stála 1 400 eur a záloha za ňu bola nevratná. Príprava bola svedomitá a náročná, pod vedením môjho trénera Zoltána Makaia,
kedy sme navyšovali postupne na otvorenej vode mesačné naplávané objemy. V bazéne sme venovali čas zlepšovaniu plaveckej techniky, aby
každý záber bol čo najefektívnejší. Otužovanie bolo, samozrejme, tiež súčasťou prípravy. Vo ﬁnálnej prípravnej fáze som trénoval 5 hodín denne.
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Koľko kilometrov musíš mať odplávaných mesačne na preplavbu prielivu?
Na jednosmernú preplavbu je potrebných 200 kilometrov, na dvojsmernú 350 až 400 kilometrov mesačne. Pôvodne som plánoval „two way" (na
vysvetlenie Anglicko-Francúzsko-Anglicko nonstop) a hoci som si aj zaplatil obojsmernú plavbu, nakoniec to nebolo reálne. Nemal som kde trénovať, bazény boli pre koronu celé týždne zatvorené a v studených jazerách odplávate možno 20 minút, viac nie. Voda, ktorá má dva či tri stupne, je
dobrá iba na otužovanie, aj to nie deň čo deň. Norma je dva-trikrát do týždňa, aby to organizmus zvládol. Neskôr na jar, keď už mala 8 stupňov,
som mohol plávať viac, ale nebolo to ideálne.

Ako sa Ti podarilo mesačne naplávať potrebné kilometre?
S vypätím všetkých síl. Pre zatvorené bazény som mal na jar odplávaných len asi 30 kilometrov mesačne a aby som do augusta stihol tých 200
kilometrov, musel som poriadne pridať. Pred dennou službou som vstával o štvrtej ráno, aby som zaplával aspoň 5 kilometrov a o pol siedmej
bol už v práci. Večer, po skončení služby, som opäť išiel plávať do polnoci, niekedy aj dlhšie. A v júni som plával deň čo deň. Pred odchodom na
La Manche som absolvoval kontrolné skúšky na 8-hodinový test na Palcmanskej Maši, voda tam mala len 16 stupňov.

Čo sa dialo, keď nastal ten vytúžený deň?
Po každodennej komunikácii s pilotom lode Regom Brickellom, ktorý vyberá vhodné počasie
na preplavbu, nadišiel 13. august, deň D – keď nám oznámil, že sa máme dostaviť do prístavu
o 16. hod. miestneho času. Po nalodení je presun na miesto štartu, počas ktorého ma tréner
natrel lanolínom, aby sa mi nezodrala pokožka na stehnách a v podpazuší. Kríza prišla asi po
piatich hodinách, od výfukových plynov z lode. Voda mala počas preplavby 15 až 18 stupňov,
ale nebolo mi zima. Som jediný Slovák, ktorý takmer celý prieliv, t.j. 42 kilometrov, preplával
v tme. Veľmi mi pomáhal stály očný kontakt s trénerom a celým tímom na lodi, taktiež mi na
tabuli oznamovali základné informácie o priebehu preplavby. Funkcia trénera je nesmierne
dôležitá, je zodpovedný za plavca v prípade, že by potreboval pomoc z dôvodu napr. podchladenia,
či únavy. Taktiež komunikuje s pilotom o potrebe zvýšiť prípadne rýchlosť, lebo je potrebné
prekonať silné prúdenia, a nastavuje a prestavuje podľa aktuálnej situácie aj výživu pre plavca.

Na čom si si pochutnával?
Strava, alebo skôr kŕmenie plavca, je vždy individuálne. Mne vyhovoval systém dopĺňania stravy
a tekutín po 30 minútach. Pil som taký mix, že by ste ho za normálnych okolností nevypili, ani
keby vám zaplatili: obsahoval čierny čaj, iontový nápoj, energetické gély, rozdrvené piškóty,
prípadne ku koncu plavby niečo navyše. Napr. keď ma bolel žalúdok, pridali mi kolu. Pri kŕmení
som si musel dávať pozor, aby nedošlo k dotyku s loďou, to znamená, že aj pohár som preberal
od trénera tak, aby som sa lode nedotkol. Vzhľadom na silné morské prúdy, ktoré plavca aj
počas kŕmenia unášajú, je vhodné čas strávený pitím kokteilu skrátiť na čo najkratší. Mne to trvalo
približne 15-30 sekúnd.

Kto všetko bol na lodi?
Pilot a jeho brat, t.j. Reg a Ray Brickell, ktorý vyberajú vhodné počasie na preplavbu a navigujú
plavca cez jednotlivé morské prúdenia, rozhodca Channel swimming association Phil Rapley,
zástupca trénera Jozef Bartaloš, kolega záchranár Ervin Polívka a samozrejme môj tréner
Zoltán Makai.

Aký to bol pocit, keď si po 16 hodinách a 11 minútach
vystúpil na pevninu?
Neopísateľný! Vtedy, v roku 2016, sme preplávali La Manche šiesti, no v roku 2020 som to
dokázal sám!

V zmysle pravidiel sa nestačí len dotknúť brehu, ale je
nutné vyjsť na pevninu po svojich, alebo sa dotknúť skaly,
za ktorou už nie je voda. Bolo to náročné, po toľkých
hodinách strávených v horizontálnej polohe?
Niektorí plavci s tým majú problém, ja nie. Mal som v sebe toľko adrenalínu, bol som tak povzbudený, že som utekal na pláž cez bačorinu až ku skalám. Chcel som to mať 100-percentné. V ten
deň sa všetci čudovali, že ma nič nebolí. No na druhý deň som sa cítil ako zbitý pes.

Venuješ sa plávaniu naďalej? Čo Tvoja záľuba v bojových
športoch?
Áno, s mojím trénerom sme veľmi dobrí kamaráti a chodíme spolu plávať aj otužovať. Naďalej
sa venujem aikidu pod vedením senseja Štefana Kurillu, ktorý je držiteľom 7. dan aikido Iwama
Shin Shin Aiki Shurenkai.
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Naše stanice

PREDSTAVUJEME STANICE
ZZS v regióne Orava
REGIÓN ORAVA SA ROZPRESTIERA V SEVEROZÁPADNEJ ČASTI NAŠEJ KRAJINY, NA ŠTÁTNEJ HRANICI
S POĽSKOM. ORAVA JE PRÍZNAČNÁ ČISTÝM VZDUCHOM, ZDRAVÝM PROSTREDÍM, ÚŽASNÝMI PRÍRODNÝMI KRÁSAMI, ALE AJ MNOHÝMI HISTORICKÝMI PAMIATKAMI. NÁDHERNÉ POHORIA ORAVSKEJ
MAGURY, ROHÁČOV A CHOČSKÝCH VRCHOV PONÚKAJÚ ŠIROKÉ MOŽNOSTI PRE TURISTIKU A RÔZNE
DRUHY ŠPORTOV. V ZIMNÝCH MESIACOCH JE TENTO REGIÓN VYHĽADÁVANÝ PREVAŽNE LYŽIARMI,
V LETNÝCH MILOVNÍKMI VODNÝCH ŠPORTOV. REGIÓN ORAVY TVORIA 3 OKRESY: NÁMESTOVO,
TVRDOŠÍN A DOLNÝ KUBÍN.
Text Darina Schreková, Mária Huľová
Foto Martin Babinský, archív ZZS Bratislava

Najväčším okresom, čo sa týka počtu obyvateľov, je Námestovo, tzv. Biela Orava, ktorého sídlom je mesto
Námestovo, a pýchou Oravská Priehrada. V letných mesiacoch je hlavným turistickým centrom vhodným na vodné
športy, rybolov, jachting, surﬁng, ale aj kultúrne podujatia, či koncerty. „Oravské more“ tak skutočne ovplyvňuje
život obyvateľov mesta, aj okolitých obcí. V okrese Námestovo máme v pôsobení 4 stanice našej záchranky,
a to: RLP Námestovo, RZP Oravská Polhora, RZP Zákamenné a RZP Oravské Veselé.

Okres Tvrdošín je malebným strediskom Hornej Oravy. Leží na veľmi dôležitej dopravnej tepne do Poľska. Hornú
Oravu preslávili aj horúce pramene Oravice, ako aj známe Roháče, spojené s turistikou a centrom dovoleniek. Práve kvôli týmto krásam okresu
Tvrdošín, tu nie je núdza o vznik častých DN, úrazov na svahoch počas turizmu a dovoleniek, ale i vzniku urgentných stavov v termálnej vode
Oravice. V tomto okrese máme v pôsobení 2 stanice našej záchranky, a to RLP Trstená a RZP Zuberec.
Centrom Dolnej Oravy je okresné mesto Dolný Kubín, ktoré je bohaté svojou históriou, množstvom pamiatok, aquaparkom, ale i známym
lyžiarskym strediskom Kubínska Hoľa. Najkrajším symbolom Dolnej Oravy je určite Oravský hrad, ktorý sa nachádza na 112 m vysokom skalisku
nad riekou Orava, v Oravskom Podzámku. V tejto oblasti máme 2 stanice našej záchranky - RLP Dolný Kubín a RZP Oravský Podzámok.
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VŠETKY ORAVSKÉ POSÁDKY MÁ POD SVOJÍM VEDENÍM REGIONÁLNA VEDÚCA
ZÁCHRANÁRKA BC. MÁRIA HUĽOVÁ. PREDSTAVUJEME PRVÉ TRI STANICE Z TOHTO
REGIÓNU.

RZP ORAVSKÝ PODZÁMOK
Je špeciﬁcká zásahmi spojenými s úrazmi počas turistiky,
hlavne v letných mesiacoch. Výrazné je aj vysoké percento
nehodovosti, nakoľko sa stanica nachádza v tesnej blízkosti
rýchlostnej cesty R3 - obchvatu Oravský Podzámok-Horná
Lehota.
Dopravným kolíziám v uvedenom úseku napomáha aj zhustená premávka v dňoch poľských trhov, kedy desiatky, až
stovky áut, putujú do susedného Poľska za nákupmi.
Personálne obsadenie tejto stanice tvorí spolu osem ZZ.
Vedúcou záchranárkou stanice je Mgr. Margita Hojová.

RZP ORAVSKÁ POLHORA
Sídli priamo v centre tejto obce. Je obklopená pohorím
Oravské Beskydy. Prírodným dedičstvom sú jódo-brómové
pramene, známe ako „slaná voda“. Špeciﬁkum stanice RZP
Oravská Polhora je dané priamo lokalitou, v akej sa stanica
nachádza. Ide o primárne zásahy spojené s turizmom a navštevovanosťou Babej Hory. Pre neschopnosť dostaviť sa
k pacientovi kvôli nedostupnosti terénu, je posádka nútená
spolupracovať s VZZS, mnohokrát aj pri veľmi komplikovaných
úrazoch v lese. Nedá sa nespomenúť aj časté výjazdy k rodičkám, ktoré sa mnohokrát transportujú do nemocničného
zariadenia v poslednej chvíli, resp. je posádka nútená ambulanciu premeniť na menšiu pôrodnú sálu. O takýchto zážitkoch
by vedeli rozprávať posádky celého okresu Námestovo.
Personálne obsadenie tejto stanice tvorí spolu osem ZZ.

RZP ZÁKAMENNÉ
Sídli v srdci obce Zákamenné. Miestne časti obce sa nazývajú
napr.: Grúň, Mrzačka, Špitál a iné. Špeciﬁkom stanice RZP
Zákamenné je hlavne čas strávený neúmerne dlho na primárnych zásahoch. Dojazdy do najbližších nemocničných zariadení
v Dolnom Kubíne, Trstenej, ale aj Čadci, trvajú niekedy celé
hodiny, čomu nasvedčuje aj vysoké číslo najazdených kilometrov, v priemere 6.500 km mesačne.
Personálne obsadenie tejto stanice tvorí spolu deväť ZZ.
Vedúcou záchranárkou RZP Oravská Polhora a RZP Zákamenné
je Iveta Pempeková.
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Bc. Mária Huľová

MUDr. Božena Horanová

regionálny vedúci záchranár
pre región Orava

regionálny vedúci lekár
pre región Orava

V zdravotníctve začala pracovať v roku 1986, najskôr na internom
oddelení a neskôr v gastroenterologickej ambulancii.
ZZS je verná od roku 1996, jej prvé kroky v nej sú spojené s Poliklinikou Námestovo. Tam zažila ešte obdobie, kedy bolo operačné
stredisko aj výjazdový tím pod jednou strechou. V roku 2013 ZZS
prechádza pod našu záchranku.
Spočiatku pracovala ako staničná ZZ, posledných 5 rokov už ako
regionálna vedúca ZZ. Počas celého tohto obdobia si dopĺňala
vzdelanie, absolvovala špecializačnú skúšku v odbore špecializovaná urgentná starostlivosť. Neskôr ešte pribudlo vzdelanie
1. stupňa v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť
na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici.
Vo voľnom čase sa rada venuje svojej záhradke, kde okrem iného
veľmi rada pestuje kvety. Zvyšný voľný čas najradšej trávi so
svojou skvelou rodinou.

Jesséniovu Lekársku fakultu UK v Martine ukončila v roku 1993
a v tom istom roku začala pracovať aj ako sekundárny lekár na
OAIM v HNsP Trstená. V roku 1998 začala špecializačné štúdium
v odbore anestéziológia a zároveň sa začala venovať aj urgentnej
medicíne, spolupodieľala sa na založení a rozvoji ZZS v Námestove.
V roku 2008 si odbornosť rozšírila o špecializáciu v odbore
urgentná medicína a v roku 2010 si dorobila špecializáciu
v odbore intenzívna medicína.
Najprv pracovala na stanici RLP v Námestove ako lekárka a od
roku 2000 do roku 2014 na ZZS v Námestove, pôsobila už na
pozícii vedúcej lekárky RLP. Počas tohto obdobia sa z dôvodu
nedostatočnej dostupnosti prednemocničnej ZS rozšírili ambulancie ZZS o posádky RZP. Po celý svoj pracovný život sa venovala
aktívnemu vzdelávaniu tak zdravotníckeho personálu, ako aj laickej
verejnosti, a tiež prednáškam na odborných podujatiach z oblasti
intenzívnej medicíny, anestéziológie a urgentnej medicíny.
Od roku 2014 pracuje ako lekár v posádke RLP Námestovo
a zastáva pozíciu RVL v ZZS Bratislava na staniciach v Námestove
a v Trstenej. Od novembra 2014 prevzala vedenie OAIM
v Trstenej. Jej ambíciou je naďalej skvalitňovať a rozširovať
odborné činnosti ako v prednemocničnej, tak aj v nemocničnej
zdravotnej starostlivosti.
Medzi jej záujmy patrí najmä cykloturistika a vo voľnom čase sa
rada venuje aj čítaniu beletrie.
"Dotkla som sa už mnohých životov, a tak, ako svoj život,
aj ostatné životy a moje povolanie, budem udržiavať navždy
sväté."
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Z oddelenia komunikácie

JE DÔLEŽITÉ VEREJNOSŤ
EDUKOVAŤ
Text a foto Darina Schreková

DÁMSKY KLUB NA JEDNOTKE:
ŠPECIFIKÁ VÝJAZDOV K DUŠEVNE CHORÝM PACIENTOM
Pandémia Covid-19 výrazne zasiahla celú spoločnosť, a to nielen jej pacientov,
ale aj lekárov a zdravotnícky personál. Ako uvádza Liga pre duševné zdravie,
každý štvrtý až piaty Slovák hovorí, že má pomerne časté prejavy úzkosti a iné
psychické ťažkosti.
V celosvetovom meradle sa duševné poruchy nelichotivo umiestňujú na štvrtom
mieste chorobnosti a invalidity. V roku 1991 vyhlásila Svetová federácia za duševné
zdravie 10. október za Svetový deň duševného zdravia a jeho cieľom je zvýšenie
informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich s psychickými ochoreniami.
Pri tejto príležitosti sme v spolupráci s reláciou Dámsky klub na Jednotke pripravili
takmer 13-minútovú diskusiu, v rámci ktorej porozprávala Lucia Mesárošová
o špeciﬁkách výjazdov k duševne chorým pacientom, aj aké zásady a pravidlá
musia záchranári pri pacientoch s poruchou správania dodržiavať.

O tom, ako sa záchranári vysporiadavajú s psychicky náročnými výjazdmi a ako vyzerá ich psychohygiena, zase v dokrútke porozprávala kolegyňa
Adela Meluchová.

ROZHOVORY ZKH NA SME VIDEO:
PRVOU POMOCOU SA UBLÍŽIŤ NEDÁ
Už po siedmy raz sa aj Slovensko pripojilo k Svetovému dňu záchrany života, ktorý každoročne pripadá
na 16. október. Jeho organizátorom na Slovensku je Slovenská Resuscitačná Rada, ktorá sa snaží
informovať verejnosť o dôležitosti poskytnutia prvej pomoci.
Aj naša záchranka sa k tejto myšlienke s potešením pridala.
V spolupráci s multimediálnym štúdiom denníka SME a novinárkou Zuzanou Kovačič Hanzelovou
vzniklo edukačné video, v ktorom kolegyňa Alena Dudeková vysvetlila najdôležitejšie postupy pri
poskytnutí prvej pomoci.
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Pripravujeme pre vás

PLÁNY A VÍZIE NA ROK

Text Michal Kováčik, Marián Sekula, Filip Kubran, Adam Antl, Lucia Mesárošová
Foto Tomáš Farkaš

ÚSEK EKONOMIKY A PREVÁDZKY

Ing. Marián Sekula, zástupca riaditeľa pre úsek ekonomiky a prevádzky
Najvýraznejšie zmeny sa uskutočnia v oblasti obnovy vozového parku obstaraním moderne vybavených sanitných ambulancií. Tieto pokryjú potreby organizácie súvisiace so zvyšujúcou sa poruchovosťou dnes používaných vozidiel a zároveň
znížia zaťaženie prevádzkovými nákladmi pri ich opravách a údržbe. Ich uvedenie však prinesie aj nemalé prevádzkové
výzvy - napr. pri zabezpečení požadovaných vodičských oprávnení skupiny C. Vedenie organizácie tiež plánuje obstarať
celý rad vozového a prístrojového vybavenia pre potreby UHPO.
Veľkou rozvojovou témou naďalej zostávajú IT, digitalizácia a automatizácia procesov súvisiacich s dennou prevádzkou
organizácie. Uvedené zlepšenia a celková modernizácia pracovného vybavenia a prostredia nebude jednoduchá ani
lacná - celkový investičný plán na rok 2022 presahuje čiastku 8 mil. €, čo je viac ako dvojnásobok schváleného objemu na
rok 2021.
Zároveň pracujeme na optimalizácii personálneho vybavenia staníc, znižovaní pracovnej záťaže a zavádzaní motivačných
schém a beneﬁtov pre zamestnancov. V tejto súvislosti stojí za zmienku, že samotné náklady na zamestnancov spolu
s rôznymi typmi pracovných dohôd a úväzkov presahujú 80 % z celkových nákladov organizácie, čo v kombinácii s ďalšími
ﬁxnými nákladmi, napr. na prenájom priestorov a vozidiel, výrazne znižuje priestor na ďalšiu optimalizáciu dennej
prevádzky organizácie.

ÚSEK URGENTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Ing. Mgr. Adam Antl, hlavný záchranár

Medzi dlhodobé ciele, ktoré sú pre náš úsek najdôležitejšie, patrí zabezpečenie nových ambulancií, kvalitného materiálno-technického vybavenia,
nových a lepších uniforiem, vhodnejšie vybavenie priestorov staníc, zabezpečenie vozidiel na UHPO a rozvoj zručností a schopností záchranárov.
Na rok 2022 máme zároveň jeden stály, a súčasne aj najdôležitejší cieľ, a tým je manažment pacienta a poskytovanie profesionálnej neodkladnej
zdravotnej starostlivosti.
Ďalším, tentokrát čiastkovým cieľom, je eliminácia sťažností a pochybení zdravotníckych kolegov, v rámci ktorej náš úsek musí veľmi úzko spolupracovať s referátom vzdelávania, za pomoci ktorého docielime kvalitnejšie poskytovanie prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Ak to
okolnosti dovolia, radi by sme opäť zorganizovali našu súťaž spojenú s kongresom, Rescue- Memoriál Vladimíra Kostolanského, taktiež internú
súťaž Traumadom a v neposlednom rade naše obľúbené cvičenia vo VVP Lešť.

TECHNICKÝ ÚSEK

Ing. Filip Kubran, zástupca riaditeľa pre technický úsek
Novovzniknutý technický úsek sa bude v nastávajúcom období budúceho roku predovšetkým sústrediť na technické a priestorové zázemie našej
záchranky a s tým súvisiace podporné technicko-prevádzkové činnosti. Zameriame sa na efektivitu a rozvoj v oblasti správy a prevádzky nehnuteľností a technického vybavenia, vrátane zdravotníckej techniky a ﬂotily našich vozidiel, s cieľom zabezpečovať profesionálne zázemie, vybavenie
a služby pre našich pracovníkov.
Hlavným cieľom v roku 2022 bude skvalitňovanie priestorov a vybavenia jednotlivých staníc naprieč regiónmi, vrátane sídla organizácie. Taktiež
očakávame dodanie ﬂotily nových sanitných a špeciálnych vozidiel, ktoré doplnia a nahradia aktuálne zastaralé a poruchové vozidlá. Kvalitatívne
parametre nových vozidiel by mali spĺňať vysoké technické a prevádzkové požiadavky, a tým výrazne podporiť a uľahčiť náročnú prácu našich
zdravotníckych zamestnancov.
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REFERÁT VZDELÁVANIA

PhDr. Lucia Mesárošová, MPH, vedúca referátu vzdelávania
Edukácia a kontinuálne vzdelávanie sa postupnými krokmi v personálnych, regionálnych, organizačných a metodických štruktúrach bude formovať
aj v roku 2022. Referát vzdelávania sa rozrastie do regionálnych rozmerov.
Obsahovo má vzdelávanie za cieľ uprednostniť praktickú formu vzdelávania pred teoretickou, pričom online teoretická výučba sa bude využívať
aj naďalej. Vďaka doplneniu personálnych zdrojov a materiálno-technického vybavenia simulačnými prostriedkami a technológiami sa objem
praktického vzdelávania bude navyšovať.
V každom regióne bude dostupné vybavenie ﬁgurínami umožňujúcimi nácviky jednotlivých zdravotných výkonov a scenárov starostlivosti
o kriticky chorého, či zhoršujúceho sa pacienta. Budeme pokračovať v kurze neodkladnej podpory životných funkcií a plánované je spustenie
interného kurzu manažmentu pacienta s traumou. Opätovne sa rozbieha inovačný kurz na používanie ultrasonograﬁe v prednemocničnej fáze
zdravotnej starostlivosti. Priestory sídla ZZS Bratislava sú vyhradené na vybudovanie vzdelávacieho strediska.

Ako už moji kolegovia uviedli, v nadchádzajúcom roku nás čaká
mnoho veľkých výziev a cieľov. Z mojej pozície riaditeľa ZZS
Bratislava bude tým najdôležitejším, aby ste boli hrdí na to,
že pracujete v našej záchranke. Aby mal každý jeden z Vás
pocit, že zastáva v našom systéme, ako aj v našej organizácii,
významné miesto.
Ďalším mojím cieľom je vytvorenie motivačného pracovného
prostredia, v ktorom sa budeme cítiť všetci spokojne a bezpečne,
a to zabezpečením kvalitných priestorov, ambulancií, ako aj
vybavenia.

“Dúfam, že nový rok bude
pozitívnejší a hlavne
zdravší.”

Drahí kolegovia, dovoľte mi touto cestou poďakovať Vám za
celý, veľmi ťažký rok 2021, ktorý ste prežili v plnom pracovnom
nasadení v neľahkom pandemickom období. Na záver by som
Vám tiež rád zaprial krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu
rodiny a všetko najlepšie v roku 2022.
Ing. PhDr. Michal Kováčik
riaditeľ
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Predstavenie tímu

REFERÁT VZDELÁVANIA
2. časť
Text Darina Schreková
Foto archív ZZS Bratislava

REFERÁT VZDELÁVANIA JE VÁM KAŽDODENNE K DISPOZÍCII PRI VYKONÁVANÍ VÁŠHO ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA, ČI UŽ PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT, DIDAKTICKÝCH
POMÔCOK ALEBO TVORBOU METODICKÝCH POSTUPOV. S PRVOU ČASŤOU REFERENTOV Z REFERÁTU
VZDELÁVANIA SME VÁS UŽ ZOZNÁMILI. V AKTUÁLNOM ČÍSLE NAŠEJ ZÁCHRANKY PREDSTAVUJEME
ZVYŠNÚ ČASŤ VZDELÁVACIEHO TÍMU Z RADOV NAŠICH KOLEGOV-ZÁCHRANÁROV A VODIČOV.

PhDr. Lucia Mesárošová, MPH
vedúca referátu vzdelávania
zdravotnícky záchranár
V našej záchranke pracuje 14 rokov, prvých dvanásť pracovala ako ZZ a posledné dva
roky sa primárne venuje referátu vzdelávania.
Lucku sme si bližšie predstavili v prvom čísle časopisu v rámci rubriky Jeden deň s...

Bc. Ján Demko
referent zdravotníckeho vzdelávania v regióne Ružomberok
zdravotnícky záchranár na stanici ZZS Ružomberok

Vždy som chcel pracovať v niektorej zo zložiek záchranného systému, pretože sa tam
„niečo deje“ a osud mi túto možnosť aj doprial. Na záchranke pracujem od r. 1994, kedy som začínal ako
sanitár-ošetrovateľ na stanici RLP v Ružomberku. A odvtedy som tejto úžasnej a zodpovednej práci ostal verný.
V roku 2006 som nastúpil do súkromnej ZZS ako vodič a časom som sa prepracoval na ZZ.

Od roku 2010 som pôsobil na DOVP ako inštruktor kurzov PP a kurzov neodkladnej podpory životných funkcií u súkromného poskytovateľa
ZZS. V našej záchranke pôsobím od roku 2020 na pozícii ZZ/vodič a najnovšie aj referent vzdelávania. K mojim záujmom patrí kynológia, rôzne
„kutilské“ práce okolo rodinného domu, v prípade zlého počasia si rád pozriem futbal či dobrý ﬁlm.

Bc. Jakub Tuhársky
referent zdravotníckeho vzdelávania v regióne Banská Bystrica
zdravotnícky záchranár na stanici ZZS Banská Bystrica
Zdravotníckeho záchranára som študoval na fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia
v júni 2009 som nastúpil k súkromnému prevádzkovateľovi ZZS na stanicu RZP Kramáre.
Zmenou licencií v decembri v roku 2009 som prešiel k našej záchranke. V apríli roku 2010, po vytvorení novej
stanice RZP Banská Bystrica 4, som zmenil pôsobisko a pracujem na tejto stanici.
Okrem pozície vodič/ZZ sa v súčasnosti venujem aj internému vzdelávaniu kolegov v našom regióne (BB1-BB7).
Záujmy vo voľnom čase by som rozdelil na tie, kde sa hýbem: lezenie, plávanie, turistika, bicykel, ski alp, bežkovanie, futbal, atď. a na tie, kde
zamestnávam svoju myseľ: čítanie, vzdelávanie sa v odbore + rozširovanie vedomostí v iných odboroch. A samozrejme rodina, priatelia.
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Bc. Dominik Sabov
referent zdravotníckeho vzdelávania v regióne Banská Bystrica
zdravotnícky záchranár na stanici ZZS Banská Bystrica
Študoval som urgentnú zdravotnú starostlivosť na Fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici.
V našej záchranke pracujem šiesty rok na pozícii ZZ v posádkach RZP a RLP/MIJ v regióne Banská Bystrica.
Okrem práce vo výjazde sa venujem aj vzdelávaniu, ako referent zdravotníckeho vzdelávania. Mojou úlohou
je teoretické vzdelávanie a praktické tréningy, či už novoprijatých zamestnancov, ale aj periodické preškoľovanie už zabehnutých kolegov. Taktiež spolupracujem s kolegami z referátu zdravotníckeho vzdelávania na
tvorbe výučbových pomôcok. Vždy som sa chcel podieľať na vzdelávaní a prispieť takouto formou k zvýšeniu
úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Vo voľnom čase si rád oddýchnem formou turistiky alebo volejbalu s priateľmi. Moja obľúbená voľnočasová aktivita je aj hra na gitare a basgitare,
čo uplatňujem pôsobením v banskobystrickej kapele Reunion. Najväčším relaxom je pre mňa koncertovanie s kapelou, čo je poslednú dobu kvôli
pandémii COVID-19 mierne komplikované. Aj to je jeden z dôvodov, prečo dúfam, že táto pandémia čoskoro skončí a všetci sa budeme môcť
vrátiť k normálnemu fungovaniu.

Bc. Daniel Launer
referent zdravotníckeho vzdelávania v regióne Zvolen
zdravotnícky záchranár na stanici ZZS Zvolen
Mám 32 rokov a s manželkou Katkou máme doma štyri deti. Študoval som urgentnú zdravotnú starostlivosť
v Nitre a po škole som viac ako dva roky pracoval v sieti rýchleho občerstvenia a tiež Národnom rehabilitačnom
centre ako sanitár. Na záchranke pracujem šiesty rok. Za doterajšiu záchranársku prax som veľmi vďačný
výnimočnému kolektívu RLP Krupina a RLP/RZP Banská Štiavnica, ako aj vedúcim a RVZ, ktorí boli pre mňa
inšpiráciou, oporou a naučili ma, že záchranár musí byť nielen odborník, ale v prvom rade zrelý a chápajúci
človek. Terajšie pôsobenie na stanici ZZS vo Zvolene, v kolektíve kvalitných a výjazdmi preverených kolegov,
vnímam ako jedinečnú možnosť vzdelávania sa. Kľúčovým pre mňa je uvedomenie si osobnej zodpovednosti
za ľudí a situácie, ku ktorým smerujem.
Svoj voľný čas venujem najmä rodine a blízkym. Mám rád kvalitnú hudbu, čas strávený v prírode, horolezectvo a dobré knihy.
Na záver by som rád citoval Dr. Romana Gřegořa: “Nie je to o hrdinoch... je to o vytrvalosti, disciplíne a v prvom rade, a to zdôrazňujem, o pokore.
Kto má túto pokoru hlavne voči sebe, nesnaží sa byť hrdinom.” Tieto slová si pripomínam po náročných aj "óčkových" výjazdoch.

Bc. Jozef Bendžala
referent zdravotníckeho vzdelávania v regióne Bratislava
zdravotnícky záchranár na stanici ZZS Bratislava – Staré mesto
V našej záchranke pracujem od leta 2017, kedy som ukončil štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Pracujem ako ZZ na stanici RZP Staré mesto Bratislava a zároveň som sa v roku 2021 zaradil do kolektívu
„vzdelávačov“.
Medzi moje koníčky patrí hasičský šport a som členom dobrovoľného hasičského zboru.

Bc. Dominik Mikulaj
referent zdravotníckeho vzdelávania v regióne Bratislava
zdravotnícky záchranár na stanici ZZS Bratislava – Ružinov
Pochádzam z Trstenej a po ukončení gymnázia v Tvrdošíne, som pokračoval v štúdiu urgentnej zdravotnej
starostlivosti na SZU v Bratislave.
Po jej ukončení som nastúpil do ZZS najskôr ako vodič a od roku 2019 pracujem ako ZZ. Aktuálne pracujem na
stanici RZP Ružinov v Bratislave. Ku kolegom “vzdelávačom” som sa pripojil v roku 2021.
Z mojich záľub je v popredí šport, najmä futbal a lyžovanie, v ktorých zároveň nachádzam relax.
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Zo sveta záchranky

NÁVRAT K NÁVŠTEVE
Sv. Otca na Slovensku
NAJVÝRAZNEJŠOU, A ZÁROVEŇ AJ NAJVÄČŠOU UDALOSŤOU, NA KTOREJ NAŠA ZÁCHRANKA POČAS
SVÔJHO PÔSOBENIA PARTICIPOVALA, BOLA S URČITOSŤOU SEPTEMBROVÁ NÁVŠTEVA PÁPEŽA
FRANTIŠKA NA SLOVENSKU. TÁTO ŠTVORDŇOVÁ APOŠTOLSKÁ CESTA HLAVY KATOLÍCKEJ CIRKVI
SA USKUTOČNILA V DŇOCH OD 12. DO 15. SEPTEMBRA 2021. ZZS BRATISLAVA MALA NA PODUJATÍ
TRIDSAŤŠTYRI ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV, SAMOZREJME NIEKOĽKO DESIATOK BOLO
PRIPRAVENÝCH AJ V ZÁLOHE, A SPOLU DESAŤ SANITNÝCH VOZIDIEL. ZA PRÍPRAVOU CELÉHO PODUJATIA VŠAK STÁLI DESIATKY KOLEGOV.
Text Darina Schreková
Foto Marko Vrablec

Svätého Otca čakala v nedeľu na letisku už dve hodiny pred jeho príletom jedna záchranárska posádka, ktorá ho
následne nepretržite sprevádzala počas jeho pobytu v Bratislave a Šaštíne, a bola pripravená v prípade potreby
zasiahnuť. Na druhý deň v pondelok zabezpečovali zdravotnú starostlivosť počas programu Svätého Otca v Bratislave
tri posádky RZP. Zdravotnícke ošetrenie v tento deň nepotreboval nikto.
V utorok sa celý organizačný tím ZZS Bratislava zišiel v sídle organizácie už o 14:00 hod., kde prebehol bríﬁng,
inštruktáž a rozdelenie úloh. Následne sa okolo 16:00 hod. celý tím presunul s desiatimi ambulanciami do Šaštína.
Jedna ambulancia RLP bola určená pre VIP sektor, sedem posádok bolo rozmiestnených po obvode celého areálu
podujatia a dve ambulancie boli umiestnené pri záchranárskom stane. Jedna bola „infekčná“ a slúžila pre prípad,
že by sa vyskytol pacient s Covid-19 a druhé vozidlo bolo záložné. Ďalej boli k dispozícii dve vozidlá RVZ pre potreby
koordinácie.
V záchranárskom stane, ktorým ZZS Bratislava disponuje pre prípad UHPO, kedy slúži ako hniezdo zranených, boli
k dispozícii dvaja lekári a dvanásť zdravotníckych záchranárov. V stane sa nachádzalo päť intenzivistických lôžok
a dvadsaťpäť lôžok s kompletným zdravotníckym vybavením. Celkovo bol záchranársky stan pripravený pre prípad
väčšieho prísunu zranených.
V „control room“ /miestnosť pre všetky zložky IZS, kde prebiehal monitoring celého podujatia/, bol zastúpený jeden
zdravotnícky záchranár. Všetci prítomní zdravotnícki pracovníci museli byť jazykovo zdatní, všetci sa pravidelne zúčastňujú na cvičeniach UHPO a samozrejme boli zaočkovaní proti Covid-19.

Počet ošetrených pacientov sa vyšplhal na číslo štyridsaťsedem. Dvaja pacienti boli vo vážnom stave transportovaní vrtuľníkom s diagnózou
NCMP a infarkt myokardu. Päť pacientov bolo prevezených na ďalšie ošetrenie do ÚZZ. Kolegovia ošetrovali rôzne diagnózy, počnúc luxáciou
členka, hypotenziou, rôzne druhy kolapsov, migrenózne stavy, dyspepsiu, až po chrobáčika vo zvukovode.
Samotná príprava, či už po technickej alebo personálnej stránke, si vyžiadala mnoho hodín práce, na ktorých sa podieľali desiatky zdravotníckych
pracovníkov.
Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí výborne reprezentovali našu záchranku. Veríme, že aj pre nich bolo podujatie takýchto veľkých
rozmerov obohacujúce a nezabudnuteľné.
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Eduard Heger
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POĎAKOVANIE
MUDr. Mariana Šterbová
Text Darina Schreková
Foto archív Mariany Šterbovej

PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE VYŽADUJE OBROVSKÚ DÁVKU ODHODLANIA
A OBETAVOSTI. ZASVÄTIŤ VŠAK ZDRAVOTNÍCTVU A STAROSTLIVOSTI
O PACIENTOV CELÝ SVOJ PRACOVNÝ ŽIVOT ZNAMENÁ, ŽE PRÁCA SA
STÁVA ŽIVOTNÝM POSLANÍM, KTORÉ JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU
NÁS A TVORÍ PODSTATU TOHO, KÝM SME. TAKÝTO JE S ISTOTOU AJ
PRÍBEH MARIANY ŠTERBOVEJ, KTORÁ V NAŠEJ ZÁCHRANKE V TOMTO
ROKU ZAVŔŠILA SVOJE ÚCTYHODNÉ 35-ROČNÉ PÔSOBENIE. A PRÁVE
PRETO SME SA ROZHODLI JEJ VYSLOVIŤ JEDNO OBROVSKÉ POĎAKOVANIE.

„Pre koho je práca radosťou, pre toho je život šťastím.“ Maxim Gorkij
MUDr. Šterbová je rodáčka z Piešťan, ale väčšinu svojej mladosti prežila v Novom Meste nad Váhom. SZŠ vyštudovala v Trenčíne a jej cesta v zdravotníctve sa začala v Topoľčanoch, kde pracovala ako zdravotnícky laborant na hematológii. Zotrvala tam, až pokým ju neprijali na lekársku fakultu
v Martine, kde ukončila odbor všeobecné lekárstvo v roku 1983. Následne nastúpila na oddelenie ARO v trnavskej nemocnici a započala svoju
lekársku kariéru. Neskôr, v roku 1986, si dorobila špecializáciu v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. V rovnakom roku sa začala aj jej
celoživotná cesta v našej záchranke, kde začínala najskôr ako lekár. Netrvalo však dlho a začala pracovať ako RVL pre Bratislavu. Na tejto pozícii
zotrvala dlhých 20 rokov, počas ktorých si rozšírila svoju kvaliﬁkáciu o atestáciu v odbore urgentná medicína, a to konkrétne v roku 2008.
V súčasnosti je stále našou kolegyňou na pozícii lekára, a to na stanici RLP BA Petržalka 4. Má dve deti a teší sa z dvoch krásnych vnúčat. Práve
vnúčatkám a priateľom venuje väčšinu svojho voľného času. Neustále sa aktívne venuje aj výučbe študentov na SZŠ v Bratislave.

Keby ste sa mohli vrátiť späť v čase a vybrať si odznova
štúdium a oblasť svojho pracovného pôsobenia, zmenili
by ste niečo?
Určite nie, aj s odstupom času som veľmi šťastná a zároveň vďačná osudu, že som si
vybrala práve toto povolanie.

Načo najradšej spomínate z Vašej kariéry a na čo najmenej
rada?
Najradšej spomínam na milých pacientov, ktorí ma rozveselili. Najmenej rada samozrejme
na tie výjazdy, kde som, žiaľ, už život zachrániť nedokázala.

Máte nejaký odkaz pre Vašich kolegov, začínajúcich
mladých lekárov v oblasti urgentnej medicíny?
Nič špeciálne, azda najdôležitejšie je mať rád ľudí a vedieť veľmi dobre využiť svoje
vedomosti spolu s manuálnymi zručnosťami. Zbytočne budem vzdelaný a zručný,
ak to neviem aplikovať v praxi.

Máte dve deti, prezradíte, ako sa dal skĺbiť rodinný život
s Vašou prácou?
Veľa sa rozprávať, veľa počúvať, mama a manželka je na to, aby počúvala a potom to
všetko ide samé. A pokiaľ ste presvedčená, tak ako ja, že rodina je pre Vás dar, tak to
ide bez problémov.

Počas návštevy Sv. Otca na Slovensku ste mali možnosť
zúčastniť sa stretnutia s ním v Prezidentskom
paláci. Aké dojmy to vo Vás zanechalo?
Už pri predchádzajúcich návštevách Sv. Otca Jána Pavla II. na Slovensku som bola
prítomná na tejto významnej udalosti, ale pracovne. Tentokrát to bolo iné, bola
som ako hosť. Príroda v Prezidentskej záhrade v ten deň ukázala svoju veľkosť
a blahosklonnosť k nám „malým“ a návšteva Sv. Otca v nás vzbudila pokoru. Mali
sme chvíľu na zamyslenie, rozjímanie, uvedomenie si, aké máme v živote šťastie.
Som veľmi rada, že som tam mohla byť.
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“Pani doktorku Šterbovú si nesmierne vážim.
Vždy, keď mohla, tak pomohla, a to nielen po
odbornej, ale aj po ľudskej stránke. Na zásahoch
je vždy priateľská, milá, usmievavá, no keď je
treba, tak si vie, hlavne vďaka vedomostiam
a skúsenostiam, vydobyť rešpekt. Svojím dlhoročným
úsilím vychovala nejedného záchranára a vie sa
pre našu organizáciu „rozdať“.
Určite si zaslúži obdiv, úctu a rešpekt.”
Ing. Mgr. Adam Antl

RZP Ružomberok
Text Martin Korčák
Foto Pixabay

Doširoka otvorené dvere na dome, také ich nechali dvaja muži v oranžovom,
bežiac cez dlhú vstupnú chodbu. Starý domček, stará chodba, prítmie, tkané
handrové koberce. Sem-tam drobné parôžky na stene či vyblednuté staré
čiernobiele fotky.

Príbehy

BABKIN SLIVKOVÝ KOMPÓT

Sklenená ryba na poličke, tá je snáď u každej babičky, pomyslel si jeden z nich. Čo ich však upútalo ešte viac, bola sladká
slivkovo-škoricová vôňa, pomiešaná s typickou jemnou zatuchlinou starých kamenných domov.
Vôňa bola čoraz silnejšia, ako vchádzali do maličkej kuchynky, osvetlenej starou lampou. Ovalilo ich teplo zo sporáka, na
ktorom bublala voda vo veľkom hrnci.
Drobná babička sedela na lavici za stolom, zopäté ruky mala polepené od sladkého ovocia, pohľad upriamený na poloprázdny
pohár, ako keby v ňom niečo pozorovala. Útly starček ležal kúsok od nej na zemi. Vedľa neho nedojedený krajček chleba
a rozbitá bodkovaná šálka.
Otázky boli zbytočné, vedeli, čo je potrebné a vedeli aj to, že od nešťastnej starenky by sa toho moc nedozvedeli. Snažili sa
prinavrátiť mu život, veď babička ho ešte potrebuje. Deti má rozlezené po celom svete, tak majú len sami seba.
Vážnosť situácie sekala ako taký metronóm, zvýrazňovala ju aj tikajúca sekundová ručička nových hodín či chladný zvuk
deﬁbrilátora, ktorý neveštil nič dobré. Po chvíli, ktorá sa zdala ako večnosť, starenka prehovorila: ,,Chlapci, netrápte ho už."
Chlapci pozreli na seba, a sťaby jej vnúčatá na prázdninách, babičku počúvli. Zapnutá biela košeľa ako keby mŕtve telo
zmenila späť na ľudskú bytosť. Babička ťažko vstala, žilnatou, zalepenou rukou ho pohladkala po tvári a pritom mu zavrela
už prázdne, modré oči, ktoré ako prvé prezradia, že je koniec.
Ešte okamih pozerala na bledého starčeka a sadla si späť za stôl.
Zdala sa im ešte drobnejšia ako pred chvíľkou. Drobné slzy jej pomaličky tiekli v hlbokých vráskach ako drobné kvapky rannej
rosy. Po chvíľke prúd sĺz ustal.
Krehká starenka zocelená ťažkým životom či hrôzami vojny, reumou pokrútenými rukami, opäť začala plniť kompótový pohár
voňavými slivkami. Ako keby tým chcela poprieť hrôzu, ktorá sa jej práve stala.
Však prídu vnúčatá na prázdniny a babičkin slivkový kompót majú deti veľmi radi.
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Vzdelávanie

NOVÉ TRENDY

v manažmente pacienta s traumou
KAŽDÁ PERIÓDA NOVÝCH TRENDOV V MANAŽMENTE TRAUMA PACIENTOV JE SPOJENÁ S BOJOVÝM
KONFLIKTOM A POSLEDNÝCH 20 ROKOV NIE JE VÝNIMKOU. NOVÝ VIETOR FÚKA Z BOJÍSK AFGANISTANU
A IRAKU. KĽÚČOVÉ ORGANIZÁCIE, KTORÉ FORMUJÚ NOVÉ ODPORÚČANIA NA ZÁKLADE EBM (EVIDENCE
BASED MEDICINE), SÚ DEPARTMENT OF DEFENSE JOINT TRAUMA SYSTEM A COMMITTEE ON TACTICAL
COMBAT CASUALTY CARE. DO CIVILNÉHO ŽIVOTA ICH POSÚVA ĎALEJ HLAVNE NATIONAL ASSOCIATION
OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS (NAEMT), KTORÁ JE ORGANIZÁTOROM KURZOV PRE-HOSPITAL
TRAUMA LIFE SUPPORT (PHTLS) PO CELOM SVETE.
Text Dušan Sopoliga, Peter Kyseľ
Foto archív ZZS Bratislava

´´Každá červená krvinka sa počíta.´´
ČO HOVORIA ŠTATISTIKY?

Denne umrie v dôsledku úrazu v priemere 14 000 ľudí, ročne je to na celom svete viac ako 5 miliónov. Percentuálne to predstavuje 9 %
z celkových úmrtí, a dokonca traumatické úmrtia predbehli o 1,7-násobok závažné ochorenia, ako sú HIV/AIDS, malária a tuberkulóza dohromady. Neúmyselné poranenia patria medzi primárnu príčinu úmrtí ľudí vo veku od 1 do 44 rokov a zastávajú tretiu priečku v úmrtnosti u ľudí
vo veku od 45 do 64 rokov.
Ak sa budeme baviť o jednotlivých typoch úrazov, v popredí sú dopravné nehody, nezatriedené trauma incidenty, suicidálne činy, pády
a násilné traumatické úmrtia. Je nutné podotknúť, že štatistika je publikovaná WHO a jednotlivé percentuálne zastúpenie osobitných
typov poranení sa líši od rozvojového stupňa krajiny. Varovným znakom je predpoklad WHO, kde sa hovorí o zvýšení počtu dopravných
nehôd a pádov do roku 2030. Dobrou správou však je, že preventívne opatrenia a liečba podľa najnovších poznatkov EBM znižuje mortalitu
o 20-40 %.

ZLATÁ HODINA
Koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia dostal M. Adams Cowley myšlienku rozhodujúceho časového obdobia, počas ktorého je
dôležité začať s deﬁnitívnou starostlivosťou o kriticky zraneného pacienta s traumou. Toto časové obdobie bolo známe ako „Zlatá
hodina“. Táto „hodina“ mala byť obrazná, a nie doslovnou charakteristikou časového úseku. Pacient s prenikajúcou ranou do srdca môže mať
na deﬁnitívnu starostlivosť iba pár minút, kým sa šok stane nezvratným, ale pacient s pomaly pokračujúcim vnútorným krvácaním z izolovanej
zlomeniny, môže mať na deﬁnitívnu starostlivosť a resuscitáciu niekoľko hodín alebo dlhšie.
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Nakoľko „Zlatá hodina“ nie je striktný 60-minútový časový rámec a líši sa od pacienta k pacientovi na základe zranení, často používame termín
Zlaté obdobie-perióda. Z tohto dôvodu je nevyhnutné načasovanie.
Musíme brať do úvahy čas volania na tiesňovú linku, príjazd ZZS, ošetrenie na adrese a následný transport. Druhou podstatou je načasovanie
deﬁnitívneho ošetrenia pacienta a rozvoj trauma centier. Podstatou je deﬁnitívna liečba krvácania na operačnej sále. Podávanie celej krvi
(červené krvinky a plazma v pomere 1:1) v prednemocničnej fáze, prinieslo výborné výsledky v Iraku a Afganistane.

PREČO TRAUMA PACIENTI UMIERAJÚ?
ŠTÚDIE NAZNAČUJÚ 3 NAJČASTEJŠIE PRÍČINY ÚMRTIA PRI POLYTRAUME:
Masívne krvné straty (36 %)
Závažné poranenia dôležitých orgánov (30 %)
Obštrukcie DC a respiračné zlyhania (25 %)
POSTUPY, KTORÝMI MÔŽEME PACIENTOVI SKÔR UBLÍŽIŤ, AKO POMÔCŤ:
Polytrauma = Intubácia
Polytrauma = 2x i.v. vstup
Polytrauma = Kryštaloidy + Koloidy, masívna tekutinová resuscitácia
Polytrauma = viac ako 10 minút na mieste udalosti
Zlatá perióda reprezentuje kruciálne dôležité intervencie na zabránenie úmrtí. Trauma je tímový šport a pacient vyhrá len vtedy, ak
budú všetky zložky tímovo spolupracovať.

NOVÉ POSTUPY V HODNOTENÍ A LIEČBE TRAUMY
Nové postupy vychádzajú z najčastejších príčin úmrtí trauma pacienta. Poskytujú základné a dôležité „minimum“, ktoré pacient s ťažkou
traumou skutočne potrebuje, bez časového zdržania a oddialenia deﬁnitívneho ošetrenia pacienta v nemocnici.

MANAŽMENT JE ZOSUMARIZOVANÝ DO POSTUPU XABCDE
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MASÍVNE VONKAJŠIE KRVÁCANIE
Keďže krvácanie je najčastejšou príčinou úmrtia v dôsledku traumy, nové odporúčania hovoria o agresívnejšej kontrole
vonkajšieho krvácania. Okrem priameho tlaku a použitia tlakového obväzu sa dostáva do popredia WoundPacking (tamponáda),
použitie hemostatík a turniketu. Množstvo zachránených pacientov z Afganistanu a Iraku poukazuje na bezpečnosť a efektívnosť
použitia hemostatík alebo turniketu, a preto sa ich bezpečné použitie indikuje aj v civilnom živote.
Naopak, použitie tlakových bodov, elevácia končatín a opakované použitie elastického obväzu pri presiaknutí rany sa neodporúča
pre ich veľmi nízku efektívnosť kontroly krvácania.

A

SPRIECHODNENIE A ZAISTENIE DÝCHACÍCH CIEST
Pri manažmente dýchacích ciest je potrebné postupovať krok za krokom. V praxi to znamená, že používame najjednoduchšie
postupy, vyhodnocujeme vykonané intervencie, poprípade pokračujeme na pokročilejšie postupy zaistenia dýchacích ciest. Podstatou
je silné odporúčanie vykonávať intubáciu len skúseným zdravotníkom s úspešnosťou 95 % na 2 pokusy. Taktiež v prednemocničných
podmienkach je prípustné trauma pacienta intubovať RSI/DSI postupom. Intubácia pri polytraume má svoje indikácie, ale nemala
by sa vykonávať paušálne, pretože je potrebné nezabúdať, že celková anestézia pacienta narúša kompenzačné mechanizmy
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pri šoku.

Odporúčania vyzdvihujú použitie supraglotických pomôcok, ktoré sú často postačujúce v prednemocničných podmienkach, čo
potvrdzujú mnohé štúdie, ktoré porovnávali riziko aspirácie a efektívnosti ventilácie pri použití intubácie, supraglotickej pomôcky
alebo jednoduchého airway-u. Je potrebné spomenúť dôležitosť simulačnej výučby zdravotníckych profesionálov pri výkonoch s nízkou expozíciou, ako je intubácia alebo chirurgické zaistenie dýchacích ciest. Podceňovanou intervenciou je
aplikácia kyslíka vysokým prietokom, keďže oneskorenie prehlbuje hypoxiu.
Častou polemikou pri manažmente dýchacích ciest je ﬁxácia krčnej chrbtice. Odporúčania hovoria o spriechodňovaní a zaistení
dýchacích ciest pri súčasnej manuálnej stabilizácii krčnej chrbtice. Svoje miesto má použitie krčného goliera, avšak frekventovanou
chybou je nepokračovanie manuálnej stabilizácie až do naloženia celotelovej ﬁxácie. Pri tejto chybe nie je pacient dostatočne
chránený pred možným nežiadúcim pohybom krčnej chrbtice, počas pokračujúceho vyšetrovania a vykonávania intervencií. Často
diskutovanou témou je fakt, že odporúčania hovoria jasne. Každý pacient, ktorý má aplikovaný krčný golier, by mal mať celotelovú
ﬁxáciu. Prax ukazuje, že je potrebné vychádzať z mechanizmu úrazu, prítomných poranení a stavu pacienta, avšak nesmieme
zabúdať na to, že imobilizácia a ﬁxácia pacienta v prednemocničných podmienkach má často preventívny charakter.

B

C

DÝCHANIE
Posudzuje sa stav ventilácie pacienta podľa jednoduchého princípu cítim-vidím-počujem. Menej vyzdvihovanou je SpO2,
ktorá pri ťažkej traume neposkytuje dostatočnú presnosť. Prioritou je normoventilácia pacienta, ktorá sa dá dosiahnuť
pomocnou ventiláciou s použitím ambuvaku, tzv. ambuing. Výraznejšie zmeny sú pri dekompresii hrudníka ihlovou punkciou.
Za efektívnejšie miesto sa považuje 4.-5. medzirebrie v prednej axilárnej čiare. Svoje miesto v teréne má aj dekompresia torakostómiou, neodporúča sa použitie hrudnej drenáže a trokaru.

CIRKULÁCIA
Hypotenzia je neskorým príznakom šoku! Našou úlohou je vykonávať intervencie už pri miernych prejavoch šoku, a preto sa
posudzovanie cirkulácie zameriava na kožu, pulz a kapilárny návrat. Meranie tlaku sa dostáva do úzadia. Má svoje miesto až po
vykonaní základných dôležitých intervencií. Vyzdvihuje sa použitie panvového pásu a trakčnej dlahy, ako pomôcky na stabilizáciu krvácania. Taktiež sa odporúča skoré použitie I.O. vstupu. Zaistenie žilového vstupu a tekutinová resuscitácia, by nemala
predstavovať časové zdržanie transportu. Väčšou zmenou je tekutinová resuscitácia. Dôvodom je zistenie, že žiadna štúdia
nepreukázala lepšie prežívanie pacientov po podaní tekutín v teréne. Každopádne je potrebné nájsť rovnováhu v podávaní
roztokov - permisívna hypotenzia. Okrem balancovaných roztokov sa dostávajú do popredia krvné náhrady tzv. HBOCs, ktoré
sú schopné transportovať kyslík. Aktuálne prebiehajú štúdie pri použití tzv. plnej krvi v teréne aj pre civilné podmienky.
Aktuálne dostupné a prebiehajúce štúdie poukazujú na znížený beneﬁt použitia koloidov v PNS pre svoje nežiaduce účinky.
Výnimkou použitia roztokov sú izolované penetračné poranenia, kde sa ukazuje beneﬁt v použití katecholamínov.

D

DISABILITY
Všetci vieme, že CNS je dôležitá časť organizmu, preto zhodnotenie neurologického stavu zohráva dôležitú úlohu. Tak ako
aj iní pacienti, aj trauma pacient vyžaduje dostatočnú dodávku kyslíka a glukózy do CNS. Pre časovú tieseň traumatizovaného
pacienta, je vhodné vykonávať modiﬁkované neurologické vyšetrenie. Základom je stav vedomia podľa AVPU/GCS.
Štúdie poukazujú na fakt, že použitie motorickej zložky CGS, ktorá je menej ako 6, je rovnako prediktívne pre kraniocerebrálne
poranenie, ako celá zložka CGS skóre. Okrem toho je potrebné skoré rozpoznanie kvalitatívnych porúch vedomia, ktoré môžu
byť včasným prejavom šoku alebo možnej intoxikácie. Popri vyšetrení vedomia má podstatný význam vyšetrenie zreníc a hodnôt
glykémie. Netreba zabúdať na fakt, že pacient s ťažkou traumou by mal byť transportovaný do 10 minút od príchodu posádky na
miesto udalosti. Preto je odporúčané vykonávať postupy D a E až počas transportu pacienta.

E

EXPOZÍCIA
Častou podceňovanou vecou je obnaženie pacienta a celkové vyšetrenie od hlavy po päty. Podstatnou vecou je dostatočný
termomanažment pacienta. Našou úlohou je prevencia letálnej triády šoku, kde patrí aj hypotermia. Nepísané pravidlo hovorí
o tom, že ak je posádke v ambulancii ZZS teplotne príjemne, pre trauma pacienta je to málo.
Poslednou úlohou posádky pri písmene E je odobranie anamnézy. Užitočné sú mnemotechnické pomôcky ako CHLAPE
(choroby, lieky, alergie, príjem, etiológia) alebo SAMPLE (symptoms, allergies, medical history, past medical, last meal, etiology).

NEZABÚDAJTE NA:
Vyzdvihuje sa použitie tzv. Avíza, ktoré napomáha aktivácii tímu v traumacentre a je prostriedkom na efektívnu komunikáciu medzi
zasahujúcou posádkou a cieľovým zdravotníckym zariadením.
Aktuálne odporúčania pre manažment trauma pacienta, okrem iného, vyzdvihujú nutnosť znalosti fyziky traumatológie, ktorá je potrebná
pre správne čítanie mechanizmu úrazu. Pri manažmente trauma pacientov je podstatné postupovať na základe princípov a preferencií,
klinického stavu pacienta, fondu znalostí a dostupného vybavenia.
Preto referát vzdelávania ZZS Bratislava pripravuje pre Vás celodenné školenie Ošetrenie traumatického pacienta, na ktoré Vás srdečne
pozývame. Spustenie interného kurzu plánujeme od nového roka a bližšie informácie sa dozviete prostredníctvom svojich regionálnych
vedúcich a referentov vzdelávania.
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LEŠŤ 2021
S PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÚ EPIDEMICKÚ SITUÁCIU SA NÁM V DŇOCH 12. - 15. OKTÓBRA PODARILO ZORGANIZOVAŤ
TRADIČNÚ VZDELÁVACIU AKTIVITU S TEMATIKOU UDALOSTÍ S HROMADNÝM POSTIHNUTÍM OSÔB (UHPO). SÚČINNOSTNÉ
CVIČENIA UHPO MÔŽEME KAŽDOROČNE NACVIČOVAŤ VĎAKA MEMORANDU O SPOLUPRÁCI MEDZI NAŠOU ORGANIZÁCIOU
A ÚRADOM HLAVNÉHO LEKÁRA OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY (ÚHL OS SR). KONAJÚ SA VO VOJENSKOM
VÝCVIKOVOM PRIESTORE LEŠŤ, KTORÉ POSKYTUJE IDEÁLNE SIMULOVANÉ PODMIENKY. NA NÁCVIKOCH SA ZÚČASTŇUJÚ
SPOLU S NAMI AJ PRÍSLUŠNÍCI OPERAČNÉHO STREDISKA ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY (OS ZZS SR) A PRÍSLUŠNÍCI
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU (HAZZ). ÚČASTNÍKOV TOHTOROČNÝCH CVIČENÍ ČAKALI SPOLU ŠTYRI PRAKTICKÉ
CVIČENIA, KTORÉ BOLI DOPLNENÉ TEORETICKÝMI PREDNÁŠKAMI ZÁSAD MANAŽMENTU ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁSAHU PRI
UHPO.
Text Lucia Mesárošová
Foto archív ZZS Bratislava

Prvé dopoludňajšie cvičenie preverilo pripravenosť našich záchranárov na manažment zásahu pri zrážke
vlaku a osobného auta. Pri druhom popoludňajšom cvičení sme zachraňovali osoby po páde vrtuľníka.
Tretie cvičenie vo večerných hodinách si pod rúškom tmy vyžiadalo náš zásah pri prevrátenom autobuse,
ktorý zišiel mimo cesty. Na záverečnom, štvrtom cvičení sme boli súčinní pri záchrane a evakuácii osôb
z horiaceho obytného domu.
Pri každej simulácii naši kolegovia precvičovali zásady činnosti veliteľa zdravotníckeho zásahu. Veliteľ
triedenia, spolu so svojimi triediacimi hliadkami, vytriedili 20 až 22 ranených osôb, ktoré boli následne
sústredené v hniezde ranených. Veliteľ hniezda dohliadal na plynulý priebeh ošetrovania a liečby
postihnutých osôb. V spolupráci s veliteľom odsunu si precvičili možnosti najrýchlejšieho a najefektívnejšieho spôsobu presunu postihnutých osôb do ústavných zdravotníckych zariadení. Súčasťou
simulácií bol aj nácvik komunikácie medzi jednotlivými veliteľmi zdravotníckeho zásahu a OS ZZS SR.
Špeciﬁká vedenia zdravotnej dokumentácie pri UHPO si pri nácvikoch tiež našli svoj priestor. Popri
štandardnom priebehu zdravotníckeho zásahu si naši kolegovia mali možnosť vyskúšať triediť a ošetrovať
osoby v stiesnených šachtových či nekomfortných výškových podmienkach, v ktorých mohli zasahovať
len s pomocou lanovej alebo výškovej techniky, za asistencie príslušníkov HaZZ.
Pevne veríme, že k nácvikom UHPO v jedinečnom prostredí výcvikového strediska Lešť sa vrátime
v tradičnej periodicite tri až štyrikrát do roka s cieľom tréningu pre čo najväčší počet našich záchranárov, lekárov a vodičov ambulancií ZZS. Zároveň by sme touto cestou radi poďakovali všetkým, ktorí
sa na cvičeniach zúčastnili a podieľali sa na organizácii a prípravách.

21

Novinky

Text Darina Schreková, Lucia Mesárošová
Foto archív ZZS Bratislava

ZÁCHRANNÉ ZLOŽKY ZASAHOVALI V BUDOVE
HORIACEJ POŠTY
Taktické cvičenie pod krycím názvom „Pošta 2021“ sa konalo koncom septembra v budove
Slovenskej pošty v Banskej Bystrici, v súčinnosti so zložkami IZS. Hlavnou úlohou cvičenia
bolo zriadenie riadiaceho štábu na likvidáciu požiaru vo výškovej budove a záchrana osôb
s ohniskom požiaru na 10. a vyššom poschodí.
Námetom cvičenia bol požiar na 16. nadzemnom podlaží, následná evakuácia, vyhľadávanie
nezvestných osôb, poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, doprava vody, evakuácia
osôb rôznymi spôsobmi a transport zranených do koncového zariadenia.
Na cvičení sa zúčastnilo desať posádok ZZS Bratislava z rôznych regiónov, polícia, KOS ZZS,
Hasičský a záchranný zbor z Banskobystrického kraja a ďalší.
Naši záchranári zvládli svoje úlohy v požadovanom čase, bez chybovosti a nacvičili si teoretický aj praktický postup pre úspešný zásah
v podobných reálnych situáciách v budúcnosti.

VÄZNI NA ÚTEKU
Simulovaná dopravná nehoda osobného motorového vozidla a autobusu
eskortujúceho odsúdených väzňov, z ktorých sa dvaja dali na útek
a následne došlo k zraneniu dozorcu.
Toto bolo hlavným námetom ďalšieho taktického cvičenia, ktorého sme sa
zúčastnili koncom októbra rovnako v Banskej Bystrici. Jeho cieľom bolo
precvičiť plnenie úloh ZVJS v súčinnosti s ostatnými zložkami IZS.
Súčasťou cvičenia bola aj naša záchranka s dvomi RZP posádkami, ktorých
úlohou bolo dostať sa do bezpečnej zóny a následne ošetriť zranených.
Na mieste boli ošetrení traja ťažko zranení a deväť ľahko zranených.
Cvičenie bolo previerkové, čo znamená, že posádky išli priamo zo systému
a o cvičení neboli vopred informované.
Simulácia bola považovaná za UHPO.

22

SPOLUPRÁCA ZACHRAŇUJE ŽIVOTY
A v tomto prípade priniesla zlato!
Počas druhého septembrového víkendu sa pod záštitou MOČR a ZZS Stredočeského kraja ČR uskutočnil 10. ročník súťaže MEDCUP, ktorá je v rámci strednej
Európy ojedinelou.
Je to tak hlavne z dôvodu jej špeciﬁckého zamerania na taktickú a vojnovú
medicínu. Posádku tvoria 4 príslušníci, ktorí súťažia počas 2 dní v rôznych modelových situáciách, kde ich hodnotia skúsení rozhodcovia, najmä z oblasti ZZS.
Posádke S.O.R.T., ktorá bola zložená z jedného príslušníka PPÚ KRPZ Banská
Bystrica, príslušníka ZSOS SR a 2 kolegov z našej záchranky - Michaely
Gavuríkovej /RZP Bratislava-Podunajské Biskupice/ a Jána Chlebničana
/RZPS Zvolen 3/, sa podarilo v tejto náročnej súťaži zvíťaziť.
Našim kolegom ďakujeme za
výbornú reprezentáciu a srdečne
im gratulujeme!

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI
Milí kolegovia,
ďakujeme Vám za spätnú odozvu, ktorú ste nám poskytli vyplnením krátkeho dotazníka
spokojnosti týkajúceho sa interného časopisu NAŠA ZACHRANKA.
Obdržali sme spolu 133 odpovedí, vďaka ktorým už po prvých troch publikovaných
vydaniach vieme obsah časopisu postupne prispôsobovať Vami preferovanými rubrikami
a témami. Vaše odpovede mali miestami veľmi “široký záber” a reﬂektujú rôzne témy, ktoré
majú skôr prevádzkový charakter. Chápeme, že je potrebné tieto témy riešiť a budeme sa
nimi postupne zaoberať. Prosíme Vás, aby ste nám aj v budúcnosti zasielali Vaše pripomienky
a návrhy na zlepšenie, aby sme spoločne dosiahli čo najzaujímavejší obsah pre všetkých.

CELKO
VÉ ZHO
DNOTE
V ČÍSL
ACH:
NIE
Veľmi s
po
Skôr sp kojný - 40,6%
ok
Neviem ojný - 42,1%
Skôr ne 10,5%
sp
Nespok okojný - 5,3%
ojný - 1
,5%

A KEDŽE SME OD VÁS ZAZNAMENALI NAJVÄČŠÍ DOPYT PO ZDIEĽANÍ KAZUISTÍK A PRÍBEHOV Z TERÉNU, BUDEME RADI, AK NÁM
ICH DO ĎALŠÍCH VYDANÍ ČASOPISU ZAŠLETE NA KOMUNIKACIA@EMERGENCY-BA.SK.
S ICH SPRACOVANÍM VÁM, SAMOZREJME, POMÔŽEME.
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Jeden deň s...

OLEKSANDR OPANASENKO
Zdieľanie skúseností v ZZS je kľúčové
04:00 - 05:30
Zobúdzam sa každý deň takmer v rovnakom čase. Nasleduje
sprcha, obliekanie, a krátka 15-minútová prechádzka s našimi
psíkmi na čerstvom vzduchu.
To je čas aj na kontrolu e-mailovových správ a na odpisovanie
s ešte čerstvou mysľou.
Po návrate domov si beriem veci a cestujem do práce. V rámci
svojho regiónu navštívim približne 7 staníc za 1 mesiac, cestovanie mi zaberie značnú časť pracovného času. Počas cesty rád
počúvam hudbu alebo podcasty.

05:30 - 07:00
Výmena a prebratie služby, komunikácia s kolegami, riešenie
súrnych vecí na stanici. Káva alebo čaj, raňajky (ak nie je výjazd
ihneď po striedaní), ako sa podarí. Raz sa mi dokonca stalo, že
som sa k raňajkám dostal až poobede.

07:00 - 13:00
Výjazdy striedavo s administratívnou prácou, odpisovanie na e-maily,
sms správy, telefonáty – každodenná rutinná činnosť.

Text a foto MUDr. Oleksandr Opanasenko

V ZZS BRATISLAVA PRACUJEM OD ROKU 2019, KAM SOM PO
POSLEDNOM VÝBEROVOM KONANÍ NA POSKYTOVATEĽOV ZZS
PREŠIEL ZO SPOLOČNOSTI FALCK.
V OBLASTI MEDICÍNY A ZZS PÔSOBÍM OD ROKU 2001, KEDY

Venujem sa rozpisu služieb, vykazovaniu pracovnej činnosti, riešeniu
problematických situácií, konﬂiktov atď. Popri tom si rád prečítam
aj odbornú literatúru v rámci osobného profesionálneho vzdelávania,
alebo sa venujem online seminárom a iným vzdelávacím aktivitám.
Súčasná doba aj v súvislosti s pandémiou COVID-19 ponúka
nekonečné možnosti učenia sa a zdieľania skúseností medzi
lekármi a záchranármi online, bez nutnosti cestovania a osobnej
prítomnosti na odbornom podujatí. Týmito novými vedomosťami
sa ako pracovník úseku vzdelávania snažím vždy podeliť s kolegami
v rámci prípravy školiacich materiálov.

SOM POČAS VŠ ŠTÚDIA NA UKRAJINE ZAČÍNAL AKO SANITÁR
A NESKÔR POKRAČOVAL UŽ AKO ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR.
NA SLOVENSKU PRACUJEM AKO LEKÁR OD ROKU 2013,
PREVAŽNE V ŽILINE, TO BOLO POTREBNÉ, MAL SOM SLUŽBY
NA STANICIACH OD STAREJ ĽUBOVNE AŽ PO TRNAVU. OD ROKU
2018 OKREM, BEŽNEJ VÝJAZDOVEJ PRÁCE, PÔSOBÍM AJ AKO
RVL PRE ŽILINU A LIPTOV. ZODPOVEDÁM ZA 5 RLP STANÍC
S PRIBLIŽNE 35 LEKÁRMI.
MIMO PRÁCE NAJRADŠEJ TRÁVIM ČAS SO SVOJOU RODINOU.
SNAŽÍME SA KAŽDÝ DEŇ ASPOŇ NA 1-2 HODINY VYBEHNÚŤ

13:00 - 19:00
Obed je niekde medzi výjazdmi, cca okolo 12:00 až 14:00 h.,
prípadne hotdog alebo bageta na pumpe, všetci vieme ako
to funguje, ak trávite 7-8 hodín v sanitke.
Keď to čas dovolí a máme menej výjazdov, zoberiem do ruky
aj knihu, ktorá nemá nič spoločné s medicínou, alebo si pustím
dobrý ﬁlm na tablete. Aj keď voľná chvíľka sa nájde málokedy,
striedanie intelektuálnej pracovnej záťaže a iných skôr relaxačných aktivít zvyšuje kreativitu a produktivitu v práci a robí
profylaxiu vyhorenia popri každodennej rutinnej činnosti.

NIEKAM DO LESA, ALEBO INDE DO PRÍRODY. STRETÁVAME SA
S KAMARÁTMI PSIČKÁRMI, CHODÍME NA SPOLOČNÉ PRECHÁDZKY.
SAMOTNÉ OKOLIE ŽILINY PONÚKA OBROVSKÉ MOŽNOSTI
REKREÁCIE A KAŽDÁ MINÚTA VONKU JE NA NEZAPLATENIE. AK
SA NÁJDE VOĽNÁ CHVÍĽKA, RÁD SI SADNEM NA BICYKEL, ALEBO
SI IDEM ZABEHAŤ, ČI ZAPLÁVAŤ DO BAZÉNA. CHCEM SI ZDRAVIE
A KONDÍCIU UDRŽIAVAŤ NA DOBREJ ÚROVNI, AJ KEĎ ČAS
NEŠETRÍ NIKOHO.
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19:00 - 23:00
Po práci idem domov, kde sa snažím dobehnúť deﬁcit svojej neprítomnosti cez deň pri manželke a synovi. Doma sa snažím prepnúť sa do
iného režimu fungovania, pomáham v domácnosti, rozpravám sa
s blízkymi a nesmierne sa teším, keď služobný telefón nezazvoní až
do rána.
Na konci dňa idem opäť na prechádzku so psíkmi a potom spať.

Snažme sa nepreceňovať svoje schopnosti
MILÍ KOLEGOVIA, NAKOĽKO V TOMTO ČÍSLE NAŠEJ ZÁCHRANKY PREDSTAVUJEME STANICE V REGIÓNE ORAVA,
RÁD BY SOM SA VÁM TENTOKRÁT PRIHOVORIL PRÁVE Z TOHTO REGIÓNU. ZAČÍNA SA ZIMA, KTORÁ VIE BYŤ
V NAŠICH KONČINÁCH NEĽÚTOSTNÁ, PRETO SA V NAJBLIŽŠÍCH RIADKOCH ZAMERIAM PRÁVE NA ŠPECIFIKÁ
TOHTO ROČNÉHO OBDOBIA, NA PRÍPRAVU VOZIDLA PRED JAZDOU, AKO AJ NA SAMOTNÚ JAZDU.

Text a foto Miroslav Válek

Šmykľavé cesty, ľad a sneh, nás vodičov v nasledujúcich mesiacoch určite potrápia nielen na Orave, ale naprieč
celým Slovenskom. V zimnom období je potrebné mať na zreteli v prvom rade zľadovatelú vozovku, prípadne vozovku
pokrytú snehom, namrznutým blatom či snehovou čľapkanicou. Z tohto dôvodu je potrebné myslieť predovšetkým
na to, že vozidlo má na takejto ceste dlhšiu brzdnú dráhu a je dôležité zmeniť štýl jazdy.
Pri zľadovatenej vozovke je výsledkom nesprávnej jazdy a nesprávneho brzdenia vždy šmyk. Vyrovnanie šmyku na
ľadom pokrytej vozovke vyžaduje množstvo praxe za volantom, ani to však nie je istota, že šmyk dostaneme pod
kontrolu bez ujmy. Preto je veľmi podstatné vykonať okrem bežných kontrol pred jazdou aj niektoré úkony navyše,
ktoré nám v letnom období odpadávajú. Ide hlavne o odstránenie námrazy z čelného skla a odstránenie snehu
z vozidla. Následne skontrolujeme celkový stav vozidla, rovnako ako v letnom období, ale zameriame sa najmä na
pneumatiky (tlak, dezén, prípadné poškodenie) a nezabúdame ani na kontrolu rezervného kolesa.
Pokračujeme kontrolou kvapalín, najmä nemrznúcej zmesi v ostrekovačoch, chladiacej zmesi motora, skontrolujeme
hladinu motorového oleja, hladinu brzdovej kvapaliny, aj hladinu
oleja v posilňovači riadenia.
Z motorovej časti sa presunieme do vozidla a skontrolujeme
funkčnosť stieračov, ostrekovačov, ventilátora kúrenia
a funkčnosť vonkajších svetiel. Vzhľadom na to, že sa nachádzame v chladnom zimnom období, je potrebné dbať aj na
pravidelné dopĺňanie nemrznúcej kvapaliny do ostrekovačov,
keďže z vozidiel idúcich pred nami sa na čelné sklo dostáva omnoho
viac špiny, blata a snehu. Do nádržky do ostrekovača nesmieme
v zimnom období liať čistú vodu, aby nám nezamrzli hadičky
vedúce k ostrekovaču. Nezabúdajme, znečistené čelné sklo
znamená vyššie riziko kolízie.
Ako som už spomínal, jazda v zimnom období si vyžaduje
vyššie nároky na samotného vodiča vozidla. Šmyk dokáže
potrápiť nejedného, aj skúseného vodiča, preto je potrebné
pracovať s plynovým a brzdovým pedálom omnoho citlivejšie, ako to robíme bežne.

POZNÁME DVA DRUHY ŠMYKOV:
1. NEDOTÁČAVÝ ŠMYK PREDNÝCH KOLIES - vtedy musíme ubrať plyn, volant držať v pôvodnom smere a počkať,
kým sa kolesá chytia.
2. PRETÁČAVÝ ŠMYK ZADNÝCH KOLIES - je na zvládnutie
náročnejší, volantom musíme točiť do opačného smeru
ako je smer zákruty. Ak túto zručnosť úplne neovládame
a necítime sa na to ju v prípade potreby vykonať, radšej
znížme rýchlosť, aby sme sa šmyku vyhli úplne. Je podstatné
si uvedomiť, že je lepšie prísť do nemocnice o niečo neskôr,
ako neprísť vôbec...
Sneh, ľad a námraza sa podpisujú pod mnoho "ťukancov" na vozidlách, majme preto v aute pre istotu tlačivo Správa o nehode.
Prajem všetkým kolegom veľa kilometrov bez kolízií, čo najmenej
šmykov a čo najmenej poistných udalostí.

Váš technik Miro

Technik správy vozidiel radí

MIROSLAV VÁLEK

Miroslav Válek
regionálny technik správy služobných motorových vozidiel

Bezpečnosť nás, aj našich pacientov, je
vždy na prvom mieste, preto sa snažme
nepreceňovať svoje schopnosti.
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Poďakovania pacientov

Chcem sa vám len poďakovať. Neviem presne, kto bol dňa 18. 10. okolo 16:30 h. na Wolkrovej ulici, ale
ďakujem za profesionalitu, empatiu, ochotu a pomoc môjmu otcovi.
Držte sa!
Gabika R.

Dobrý deň,
chcela by som sa veľmi pekne poďakovať pánom zo stanice v Stupave za včerajšiu pomoc pri futbalovom
zápase dorastu v Malackách. Ďakujeme za poskytnutie starostlivosti, prevoz, ako aj povzbudenie a podporu.
S nesmiernou vďakou a úctou Ľubica z Bratislavy

Dobrý deň,
neviem, či píšem na správnu mailovú adresu, ale touto cestou by som sa chcela zo srdca poďakovať záchranárom, ktorí v utorok 5. 10. 2021 okolo 18:45 prišli do Vajnor na ulicu Za humnami 48 a poskytli prvú pomoc
našej 10-ročnej dcérke, ktorej sa pri nešťastnom šmyku na trávniku posunulo jabĺčko na kolene. Dcérku to
po páde strašne bolelo a plakala. Záchranári nás všetkých ihneď upokojili, všetko pekne vysvetlili a kosť
vrátili na svoje “miesto," potom nás transportovali na vyšetrenie do nemocnice na Kramáre. Zaujal nás ich
milý, ľudský a profesionálny prístup.
Ďakujeme za takýchto ľudí!
Darina V.

Veľká vďaka posádke p. Zabkovej za príjemný prístup včera v noci pri mojej dcére v Túri.
Profesionálny a milý prístup, úžasná posádka.
Prosím vás, odkážte im to.
Ďakujem.

OS ZZS SR:
Dobrý deň, pán riaditeľ,
dovoľujem si Vám preposlať poďakovanie od p. Poloňovej pre Vašu posádku. Zistili sme, že ide o RZP BB 4. V tomto kontexte si dovoľujeme vyjadriť hlboký rešpekt pred profesionalitou a empatickým prístupom zasahujúcich záchranárov. Z popisu autorky vyplýva, že
nešlo o bežný zásah ZZS. O to viac oceňujeme postoj posádky, ktorá sa postarala o pacienta v neľahkých podmienkach.
Nižšie pripájam text poďakovania v úplnom znení:
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Dobrý deň, pekne Vás pozdravujem!
Pochádzam z obce Prestavlky pri Hliníku nad Hronom a dnes som sa dozvedela od dcéry, ktorá žije s rodinou v Banskej Bystrici, o veľmi
profesionálnom prístupe dvoch Vašich mladých záchranárov. Dňa 10. 9. 2021 medzi 8.00 - 8.30 hod. zasahovali v byte pána Vladimíra V.
na Vansovej č. 16 v Banskej Bystrici. 61-ročného Vladimíra V. našli vo veľmi zúboženom stave, ležal na zemi nahý, vo vlastných výkaloch
a zvratkoch.... obaja mladí záchranári mali k nemu veľmi pekný a láskavý prístup. Neriešili svoje problémy, či ľudsky pochopiteľný odpor,
ale čo najskôr sa snažili dostať ho do sanitky a následne do nemocnice. Pán Vladimír sa v RN v Banskej Bystrici rýchlo zotavil a keďže
nemal blízkych príbuzných, bol umiestnený do sociálneho zariadenia, kde 3. 10. 2021 náhle umrel.
Prosím vyjadrite veľké ĎAKUJEME tým dvom záchranárom, ktorí sú nielen profesionáli, ale predovšetkým cítiaci ľudia. Je to skvelé,
že máme na Slovensku takýchto mladých ľudí. Zaslúžia si našu veľkú úctu, poďakovanie a zo strany nadriadených možno aj nejaké iné
vhodné a potrebné ohodnotenie...

Krížovka

1
2

3

4
5

6
7

8

9
10

11
12

13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poranenie pľúc
Infarkt s Eleváciami ST segmentu
Poranenie hlavy
Aký liek uvoľní tonicko - klonické kŕče?
Aký liek pomôže s odvodnením?
Pomôcka na zastavenie masívneho krvácania
Sprevádza vredovú chorobu žalúdka

8. Pocit na zvracanie
9. Slovenský názov metódy zastavenia krvácania „Wound packing“
10. Aký časový úsek je dôležitý pri bezprostrednom manažmente
pacienta? Zlatá ...
11. Závrat
12. Turbulentný zvuk vznikajúci prúdením krvi v srdci
13. Úkon zabraňujúci zapadnutiu jazyka

MÁME PRE VÁS SÚŤAŽ!
Správne riešenie krížovky nám zašlite e-mailom na:
komunikacia@emergency-ba.sk.
Zapojte sa a hrajte o mixér Klarstein Vitwist, paracord náramok
a termohrnček ZZS Bratislava.
Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 31. 01. 2022.
Výhercovia budú následne kontaktovaní kvôli doručeniu výhry.
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List Ježiškovi

Túto omaľovánku som vyfarbil/a pre Teba.
Celý rok sa snažím poslúchať a pomáhať rodičom.
Veľmi by ma potešilo, keby som si pod
vianočným stromčekom našiel/a:

